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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Tisdag 16 mars och vi är drygt 3 veckor bort till Allsvensk start och troligtvis det enda vi kan vara säkra 
på. 
Publik? 
Amanda Lind  kultur och idrottsminister med ett svar. 
Generaldirektören för  Folkhälsomyndigheten Johan Carlsson med ett annat svar och färre åskådare. 
Till sist Anders Tegnell med svaret ingen publik på premiären.  
Kristallklart eller hur? 
 
Först i nästa vecka vi får något svar på om fotbollen och träningsmatcher får spelas? 
Vart lutar beslutet? 
 
Våra politiker är hårt ansatta av folk i allmänhet och representanter från idrottsrörelsen i synnerhet. 
Lyssnar och väger vartenda ord från presskonferenserna och då är det tydligt enligt undertecknad att 
Folkhälsomyndigheten för stunden inte öppnar upp för matcher.  
För stor smittspridning och pandemin på för hög nivå fortfarande. 
 
Ja alla fotbollsälskare finns ingen som sitter inne med svaret enligtundertecknad. 
 
Ungdomsutbildning. 
Info hann knappt komma förrän utbildningen skulle igång och allt med digital utbildning. 
 
Ror vi allt i land i år kommer alla år framåt att kännas som ingenting jämfört med både 2020 samt 2021. 
 
Går nog att konstatera att 2021 blir än tuffare att få allt på plats.  
Lägger sen några dagar seriematcher och här finns många problem att lösa med spel in i juli och 3 
omgångar som skulle spelats i april nu insprängda i vårens seriespel i juni samt juli månad. 
Kan skrivas redan nu att trängstider kommer att användas för seriespel, tyvärr  
 
3 omgångar med sista speldag 30 maj, 4 juni samt 6 juni, då förstår alla att det blir tufft att bara hitta en 
plan för spel. 
6 juni som sista speldag och då finns bara 5 juni samt 6 juni att klara av dessa matcher i denna 
omgång. 
Minst 7 matcher som ska spelas från 4 juni till 6 juni och alla matcherna 9 mot 9 eller 11 mot 11 och 
kräver hel plan. 
 
Ser ni en halvnaken man den närmsta tiden springa omkring i Hemmestorp skrikandes  åt helvete med 
alla seriematcher ring polis för det kan vara undertecknad som fått spel. 
 
Knatte. 
Då börjar det röra på sig och denna vecka har Madelein "Madde" Nilsson besökt i princip alla Förskolor i 
Veberöd med infoblad om knattestarten den 10 april. 
 
Låtta varit på Idala med samma information. 
Just nu letar vi efter ledare till åldersklassen födda 16. 
 
Affischering vid ICA och Konsum. 
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Alla vet att det första intrycket föräldrar får som kommer med sina barn är otroligt viktigt. 
 
Försöker få hjälp av tjejer i Damtruppen med hjälp av Jenny Wanegårdh och samma fråga ställt till 
Jesper Wallin ny tränare för HJ om där är några juniorer som vill hjälpa föreningen ett par lördagar 
under tiden vi bearbetar föräldrar att ställa upp. 
 
MFF. 
Ska inte ta ordet katastrof  när det gäller resultat och fotboll när miljoner barn i världen dör av svält. 
 
Skriver dock att krisen i MFF är den största på många år. Finns ingen harmoni truppen och nästan man 
kan skriva föreningen. 
 
Förluster på förluster men framförallt finns inget spel och som glad amatör som sett MFF sen mitten av 
60 talet förstår undertecknad inget om tränaren Jon Dahl Tomasson och hans  sett att ställa truppen till 
spel? 
 
Har kört målen mot Elfsborg ett antal gånger och helt otroligt hur lätt motståndaren tar sig igenom MFF 
där mittfältare saknas i den defensiva rollen. 
 
När Fouad Bachirou försvann och Oscar Lewicki långtidsskadad finns ingen defensiv eller "sittande" 
mittfältare som används mer och mer om mittfältare. 
 
Håglöst och bristen på engagemang framförallt av de etablerade spelarna i AC, Toivonen  med flera 
känns märkligt och oförståeligt. 
 
Undertecknad tycker Ola Törner  i Fotboll Skåne sammanfattar det på ett förträffligt sätt citat; 
 
Men när problemen biter sig fast, tendenser till mättnad och tröghet blir kroniska och laget fortsätter att 
släppa till mål och chanser som hittills under 2021 går det inte att blunda. MFF är i kris. 
 
Avslutningsvis men betonar rykte som är i svang och att spelare i truppen (läs de äldsta) är på ren 
svenska förbannade på hur MFF skött affären Rasmus Bengtsson vald till bästa mittback i Allsvenskan 
2019. 
 
Intern kritik som kommit ut att Tomasson får ta sig på skulden för hur denna tråkiga historia slutade.  
Löstes ut för ca 1,5 miljoner för att försvinna från MFF istället för att ha en bra spelare kvar i MFF! 
 
Kommer aldrig att förstå hur denna historia kunde gå så här snett?  
 
Sitter Tomasson säker? 
 
Absolut inte i MFF. Här finns bara en sak som gäller spel om SM Guld och ut i Europa. 
 
Pandemin. 
I dag har mycket i TV och radio handlat om den stora minskningen för ungdomar i träning. Skrämmande 
siffror som publiceras.  
Framförallt har inomhusidrotter drabbats och en minskning med 20 procent. 
 
Sporter som judo och annan idrott med nära kontakt med varandra har drabbats värst och i klubbar har 
medlemsantalet minskat med 75 procent. 
 
LOK stödet som betalas ut till alla föreningar vid varje aktivitet har minskat sista året med 6 miljoner 
sammankomster! Fruktansvärda siffror. 
 
Fotboll har den minsta minskningen av alla idrotter. 
 
Ja alla fotbollsälskare en vecka där vi inte kommer att få mycket information utan bara att träna på. 
 
Hörs på fredag. 
 
Hälsn. Staffan 


