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Staffans veckorapport vecka 10 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Då kom beslutet som vi inte ville ha men som var helt väntat. 
Inga seriepremiärer i april månad utan bara att vänta på vaccinering och att vi kan slänga Covid 19 på 
soptippen. 
 
Ungdomsserier startar tidigast i maj månad och Herrar A som spelar under Svenska FF regi 
startar  den 1-2 maj. 
 
Allt under att de förutsättningar som finns idag och att Covid 19 inte ökar igen. 
 
Lite hopp dock då det samtidigt mailas ut att Allsvenskan startar på utsatta datum 10 april med matchen 
MFF-Hammarby IF kl. 15.00 känn på den mina vänner och att publik kommer att släppas in, men med 
betydligt färre åskådare än annars allt enligt kultur och idrottsminister Amanda Lind. 
  
Svensk Elitfotboll som förberett detta med publik  på allra  högsta allvar med en mycket noggrann 
planering. 
  
Vill börja med 15% av arenas kapacitet och sen få öka till 40 %. 
 
Här är inte Folkhälsomyndigheten inte riktigt överens med Svensk Elitfotboll om dessa procent. 
 
Till sist under tisdagskvällen kom Anders Tegnell med beskedet att publik ej kan släppas in redan till 
premiären! 
 
Känns att det en person säger dementerar nästa person  rätt frustrerande. 
   
Rätt jobbigt med dessa dubbla budskap och nog ser dessa personer som finns med i TV var och 
varannandag rätt slitna ut och i behov av vila också. 
 
I slutet i veckan kommer Skånes Fotbollsförbund med alla besked vad som kommer att gälla seriestart 
om DM ska genomföras mm. 
 
När får träningsmatcher genomföras? 
Om detta finns inga svar ännu. Här ligger beslutet hos Folkhälsomyndigheten och inte Region Skåne. 
 
Knatte. 
Då har föreningen tagit beslutet att starta upp årets knatteträning lördagen den 10 april på Romelevallen 
kl. 09.30 som alltid.  
Åldersklasserna detta år födda 13, 14, 15 samt 16. 
 
Just nu saknas ledare till flickor födda 14 samt till flickor och pojkar födda 16.  
 
Hjälp föreningen och tipsa om ni känner någon till dessa trevliga uppdrag.  
Maila Jessica Sjöstedt.  james73@hotmail.se  
 
Knatteinfo finns nu på www.VAIF.se 
 
Kommer eller har kommit info på Facebook och Instagram. 
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MFF. 
Ja då fick vi en vecka där de flesta supportrana gick från surmjölk till lättmjölk haha. 
 
2 förluster i Svenska Cupen mot lag från Superettan var mer än fansen klarade av. 
 
Plötsligt från ingenstans kom 2 nyförvärv som lättade upp stämningen avsevärt . 
 
Veljko Birmancevic.22 år serb. Kantanfallare med 9 mål och 5 målpass i årets serie.  
Bästa kompetens spelet en mot en och duktig dribbler.  
Slog undertecknad att ordet dribbler hör man nästan aldrig i fotbollsvärlden längre. 
 
 Antonio Colak . 27 år kroat. Anfallare och får nummer 9 på sin matchtröja. 
 
Transfermarkt störst i Europa med priser vid övergångar och där  betvingar Colak ett pris vid köp på 30 
miljoner och då har MFF hamnat på de bästa vinhyllorna men börjar med ett lån och köpoption om ett 
år. 
 
Ja med alla nyheter som nu har lämnats och ska lämnas i veckan återkommer undertecknad med nytt 
veckobrev på fredag. 
 
Idag onsdag passerade Sverige 1 miljon som vaccinerats minst en gång och många fått sin andra 
vaccinering och på Säbo (särskilt boende) har mer än 95 procent blivit vaccinerade och en dramatisk 
nedgång av Covid 19 i denna grupp och nästan nere på 0 procent insjuknade och avlidna. 
 
Det finns hopp och undertecknad längtar nu efter ett brev från Region Skåne när nu brev skickats ut till 
plus 80. 
Plus 65 som gäller. 
 
 
Hörs på fredag/Staffan 
   

 


