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Staffans inför helgen 19-21 mars 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 18 mars och en vecka för undertecknad som inneburit seriematcher och dag och tid som sätts. 
 
HJ, P 16 Skåne, P 16 Sydvästra samt F 15 Skåne är nu klara och med det alla matcher som spelas  
11 mot 11. 
 
Just  nu sätts matcher för P 14 samt P 13 och där 4 lag och alla i spel 9 mot 9.  
Här betydligt större problem då vissa lag inte vill spela samma dag som ett annat lag (lån av spelare 
behövs). 
 
Från Skåneboll skrev undertecknad redan förra veckan att inga nyheter om när fotboll får spelas 
kommer denna vecka. 
 
Ej helt rätt när detta skrivs torsdagskväll och samtal med Micke Dahl tävlingschef på Skåneboll får 
undertecknad följande svar; 
Förbud att spela matcher som finns i hela Sverige upphör på söndag och Folkhälsomyndigheten 
kommer att förhoppningsvis under fredagen att ge nya besked vad som ska gälla från måndag. 
 
Inga förhandsbesked har kommit men Micke Dahl inte optimistisk utan tror förbudet förlängs. 
 
DM nu i stor fara och även här kommer Skåneboll senast fredagseftermiddag ge besked om det blir  
DM eller ej. 
 
Knatte. 
Planering på full rulle med 2 veckor till premiären och mycket att fundera på stort som smått. 
 
Information finns på  vaif.se, Instagram, Facebook, veberod.nu, affischer i byn vid Konsum och ICA.  
 
Under alla undertecknads år med knattefotboll är den allra jobbigaste situationen när ledare inte  finns 
till premiären och då den åldersgruppen som kommer till Romelevallen för första gången. 
 
Har skrivit det tidigare att det första intrycket föräldrar får av föreningen är enormt viktigt. 
Dåligt intryck är alltid svår att vända på. 
 
Tog hjälp av bland annat Jenny Wanegårdh en av ledarna i de två Damlagen läs tjejlagen om Jenny 
ville fråga spelarna om de kunde hjälpa föreningen ett par lördag med framför allt åldersklassen födda 
16. 
Onsdag och mail från Jenny och helt otroligt 7 tjejer som anmält sig, trodde knappt att det var sant. 
 
Stort tack Jenny och alla tjejerna som ställer upp. 
 
Hela 7 namn som kommer till starten. 
Nellie, Basma Elin N. Moa, Minna, Lova och Klara. 
 
Presskonferensers avlöste  varandra under torsdagen. 
Till sist statsministern Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren samt Generaldirektören för 
Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson. 
Allmänna råd och anvisningar inför påsk. Bli hemma inte träffas i för stora sällskap mm. 
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Lena Hallengren slutar med att säga; 
– Det är inte läge att anordna tävlingar eller matcher, säger Lena Hallengren om barnidrotten, som till 
viss mån ändå får fortsätta utövas. 
 
Fredagseftermiddag kl. 15.00. 
Förlängs förbud att spela matcher tills den 1 april. Nya besked då. 
Träningsmatcher i mars kan ställas in redan nu. 
 
Skånes Fotbollförbund har idag beslutat att skjuta fram starten av samtliga kategorier i årets 
Distriktsmästerskap till vecka 20 (17-23/5). Detta med anledning av gällande restriktioner som 
fortfarande inte tillåter några matcher. 

Skånes FF hoppas att flytten av DM-starten ytterligare cirka en och en halv månad ska öka chanserna 
till spel. 

Ja med dessa tråkiga besked önskar undertecknad alla en skön helg. 
 
Hörs i nästa veka 
 

 


