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Staffans inför helgen 26-28 mars 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 26 mars och i helgen går vi över till sommartid. 
 
I söndagsnatt somnade vår foxterrier Ester in efter haft problem med njurarna under några månader var 
pigg och vi gick våra promenader på 8 km varje dag, men i lördags vill Ester inte lämna tomten tung 
andning och vi tog beslutet att Ester skulle få somna in i veckan. 
 
Det blev ej så, låg i sin hundsäng sidan om vår säng hörde vi ett ljud  kl. 01.30 och sen hade Ester 
lämnat detta jordeliv. 
 
Tungt jobbigt och lite chockartat för oss alla. 
 
Har haft hund först hos mina föräldrar, sen 1951 och därefter i min familj och ett tiotal hundar som 
funnits i våra ägor genom alla åren. 
 
En märklig verklighet och tomhet när undertecknad  var ensam hemma ett par dagar och bestämde 
snabbt att en ny hund måste köpas. 
 
Orkar ej med fler valpar utan skaffar hund via Hundstallet för andra gången och hundar som av många 
olika skäl kommer dit, skilsmässor, ändrade förhållande med arbete, trött på hunden och naturligtvis 
hundar som haft det tufft med matte/husse och alkoholproblem eller missbrukare. 
 
Tar  dock ej en hund med problem med psyket. 
 
Ja det var mycket som inte handlade om fotboll haha, men hund mitt största intresse efter fotbollen. 
 
Tack Ester för de 12  år vi fick tillsammans. 
 
Om fotboll då? 
Finns just nu inte mycket att skriva om. 
Få nyheter om ens någon.  
 
Två presskonferenser med Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell och en ökad Corona smitta med 
18 procent de senaste veckorna och som inte gör undertecknad mer positiv till att fotboll får börja spelas 
som matcher inom den närmsta tiden och nu är bara seriestarten 5 veckor bort. 
 
Detta som gäller nu 22 mars 2021, 10:15. 
Under förra veckan beslutade Folkhälsomyndigheten att skärpa de allmänna råden för 
idrotten. Från och med 1 mars får inga andra än yrkesverksamma fotbollslag och 
spelare spela tränings- och tävlingsmatcher. Därmed ska inga matcher spelas för barn 
och ungdomar tills myndigheterna anser att smittläget har förbättrats 
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Har svårt att se serier börja den 1-2 maj utan några matcher spelats innan. 
Naturligtvis kan man samtidigt säga/skriva att det är lika för alla lag. 
 
Undertecknad ger sig inte in på något tips för det blir bara en gissning.  
 
Kan skrivas att INGEN vet något för stunden. 
 
 
Serieläggning. 
Något som i varje fall om undertecknad får skriva det har gått bra så här långt och nu återstår bara 5 
serier med spel 7 mot 7 som blir klara under helgen. 
 
Någon IT guru på Skåneboll skulle  hjälpa undertecknad att lotta så våra 5 lag som spelar 9 mot 9 skulle 
fördelas så att hemma och bortamatcher blev hyfsat  jämt fördelade varje helg. 
 
Spelomgång 1, 1-2 maj fick de 5 lagen 9 mot 9 hemmamatcher allasammans.  
 
Tack för den hjälpen!  
 
Då kunde även undertecknad kalla sig IT specialist haha.  
 
Knatte. 
2 veckor bort och planeringen satt. Hoppas på bra väder och många knattar/knattor på plats.  
Några anmälningar redan till kansliet. 
 
Inga som  anmält sig som ledare till åldersgruppen födda 16, men 7 tjejer från Damtruppen kommer och 
hjälper föreningen med framför allt denna nya åldersklass. 
 
PÅSK bingo. 
Konsum. 
F12 säljer under 4 dagar mellan kl.11.00-17.00. 
Långfredag-Påskdagen. 
 
Flickor 12 låter hälsa att de tagit över bingolottoförsäljningen från F06/07 och kommer att sälja dessa 
utanför Coop precis som tidigare år. Även hemleverans erbjuds för de som hellre vill det, beställningen 
gör man då via mail vaif_f12@outlook.com och betalar med Swish.   
Sprid gärna detta, och hjälp oss att sälja bingolotter för att stödja VAIF och F12!   
 
Allsvenskan. 
Två veckor bort och en satsning som är den största på många år från flera lag! 
 
Jesper Eurenius vädrar morgonluft nu när ”Änglarna” köpt upp hela PRO! 
Spelare som måste hjälpas in på planen haha! 
 
Summering av innevarande vecka. 
Ingen information har kommit under veckan och bara att vänta på något besked. 
 
Eventuellt något besked den 1 april men långt ifrån säkert. 
 
Ja tiden krymper för varje vecka och i varje fall är undertecknad inte positiv för stunden, men hoppas ha 
fel. 
 
Hörs på tisdag i nästa vecka och ha en trevlig helg som alltid. 
 
Staffan 
 
 

 


