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Staffans inför helgen 9-11 april 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
9 april och en vecka minst med kyla, hårda vindar samt i Hemmestorp 2 riktiga hageloväder med till sist 
en vit gräsmatta. Låt det bli vår och låt fotbollen komma i gång. 
 
Finns det några tecken i skyn på att detta kan bli verklighet inom kort tid?  
Pratat med Micke Dahl tävlingschef på Skåneboll och de har inte gett upp hoppet ännu. 
 
Samtal äger rum nästan varje dag mellan Svenska Fotbollsförbundet Riksidrottsförbundet och 
Folkhälsomyndigheten. 
3 veckor kvar till eventuell start och träningsmatcher kan vi glömma. 
 
Förutom att besked skulle komma 3 maj försöker Förbundet ändra detta till 1 maj annars kommer ett 
antal tusen första omgångar behöva flyttas. 
 
Under torsdagen fick alla föreningar mail från Skåneboll och något strävt sådant.  
Blev själv paff när det är matcher som fortfarande saknar speldag och speltid. Några föreningar som 
missat detta? 
 
Nej snarare struntat i detta med åsikten det blir inga seriematcher ändå. 
786 matcher ja ni läser rätt 786 matcher under våren har ingen dag eller tid i Fogis. 
 
Nu får föreningarna drygt ett dygn på sig att fixa till detta. 
Vad händer annars? 
Då ska bortalaget bestämma tid och dag för matchen! 
 
Ursäkta  hur ska detta fungera? 
 
Exempel. VAIF ej lagt någon tid och datum i Fogis utan motståndet i form av Lunds BK bestämmer tid o 
datum när matchen ska spelas i Veberöd utan att veta när det finns ledig plan? 
 
Känns ej helt övertänkt! 
 
Svenska Fotbollsförbundet. 
Ordförande Karl-Erik Nilsson på Svenska Fotbollsförbundet har på senare tid fått utstå hård kritik från 
många fotbollsledare som håller på i föreningar under elitskiktet. 
 
Många anser att Svenska FF lagt för mycket arbete på eliten och publikfrågan. 
 
Sett till att i Sverige finns det 3 000 fotbollsföreningar är elitskiktet en väldigt liten del av fotbollen. 
 
Naturligtvis viktigt för många av oss som vill se och uppleva elitfotbollen och ha ett favoritlag, men sett 
till massan är breddfotbollen minst lika viktig och kanske än viktigare? 
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Återstart på alla nivåer prioriterad fråga 

Jag (Karl-Erik Nilsson) har nåtts av besked från föreningsledare runt om i Sverige att det finns en oro 
över att vi från centralt håll riktar mer fokus på publikfrågan kopplat till elitfotbollen än till återstart på 
nivån under eliten och för barn och ungdomar. 
 
Jag kan försäkra att vi under en lång tid kontinuerligt tryckt på själva och tillsammans med RF för en 
återstart av den fotboll som bedrivs under elitnivå.  
 
Vi är genuint oroade för de risker kopplat till tapp av spelare som gör att hela lag tvingas läggas ned. 

Det är inte korrekt att vi, som förbund, lagt mer energi på publikfrågan. Den frågan får dock mer medial 
uppmärksamhet, men ur vårt perspektiv har den inte högre prioritet än de frågor som kopplas till 
återstart.  

Det finns ingen motsättning i att kunna jobba med flera frågor samtidigt. Vi har förhoppningar om att 
FHM snart signalerar återstart för barn och ungdomar, och strax därefter även för våra seniorer. Alla 
delar vi den frustration som finns över att vi anser oss inkonsekvent behandlade av myndigheterna. 

Du, som läser detta, ska inte tvivla på våra ambitioner och på det påverkansarbete som görs. Om 
medieintresset är större för publikfrågan än för bred återstart kan man förledas att tro att det är liktydigt 
med olika ambitioner i prioriteringen. 

Jag hoppas och tror att vi snart kommer till en återstart och till publikskaror på våra läktare.  

Både på bredd- och elitnivå. 

Saxat från Karl-Eriks blogg och namnet I väntans tider. 

Knattestart lördag 10 april kl. 09.30. 

Då är det dags för årets knattestart alltid lika kul och spännande att se hur många vi blir detta år? 

Födda 13, 14 samt 15 har alla som deltog förra året redan betalt in sin medlemsavgift. Fantastiskt 

Till detta ska skrivas att under de senaste dagarna har ca 15 anmält sig på vår hemsida eller mailat och 
ställt frågor och då ca 80 knattar/knattor minst på plats på lördag plus förhoppningsvis ett antal som 
dyker upp utan att vara  anmälda innan speciellt i den yngsta åldersklassen födda 16. 

Sammanfattning av fotbollen denna vecka. 

Få nyheter om ens några, men hoppet finns fortfarande enligt undertecknad om start i början av maj. 

Champions League. 
Ett par härliga matcher att kollat denna vecka. Real Madrid mot Liverpool 3-1. Ett Liverpool som i varje 
fall i första halvlek hade ett försvarsspel som gjort VAIF:s tränare Tommy Johnsen fullständigt blind 
galen. 

Obegripligt att se faktiskt. Klart med Real till semifinal? Nej skriver undertecknad.  

Härlig lirare i Real Madrid Vinicius Junior född 2 000 kommer från Brasilien och moderklubb Flamengo 
och redan debuterat i Brasiliens landslag. 

Marknadsvärde halv miljard. 
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Bayern München mot PSG. I princip lika dåligt försvar av Bayern och till slut 2-3. 

Saknande av Robert Lewandowski i Bayern var enorm och inte konstigt på de 4 sista säsongerna i 
Bundesligan, Champions League sam tyska Cupen har Lewandowski snittat 55 mål per säsong! 

Helt otroligt och står i ensam klass även jämfört med Ronaldo och Messi 

Kylian Mbappè född 1998 2 mål. Världens högsta marknadsvärde 2,1 miljarder .   

Pep Guardiola Manchester Citys demontränare! 

Vinner Premier League, Kan vinna Champions League, Kan vinna Ligacupen möter Tottehamn i final 
den 25 april och kan vinna FA cupen semi väntar mot Chelsea. 

Egentligen inte möjligt i praktiken utan bara i teorin, men City är nu nära att vinna 4 under våren. 

Hur många blir det till sist? 

Chelsea, hade ett bankärende med Martin W i veckan och Martin skrattar hela vägen till banken. 

Veberöds största fans av Chelsea och undertecknad fick ett uppdaterad läge om truppen där det finns 
ett antal nya spelare och också uppflyttade från deras akademi. 

Värvningar av Kai Havertz från Bayer Leverkusen född 99 och redan debuterat i tyska landslaget. 
Kostade ca 1 miljard vid övergången. Kontraktet på 5 år lätt att förstå. 

Timo Werner mest känd av dessa två kom från RB Leipzig. Däremot något "billigare" övergång Född 
1996.   

2-0 borta mot Porto och Chelsea på väg mot semifinal. 

MFF. 
Var står MFF? Vad vill MFF? Har någon  mättnad uppstått i laget/föreningen? 
Många frågor idag med premiär imorgon kl.15.00 på Stadion och match mot Hammarby IF men få svar.  

Ettan Södra. 
4 Skånelag och efter första omgången inga förluster men också inga vinster. 

Tvååkers IF-Torns IF.          1-1. 
Lunds BK-Österlens FF      1-1. 
IFK Malmö-Åtvidabergs FF 1-1.  

Besnik Rustemaj klar för die Gule och startade matchen utbytt i matchminut 90. 

Vaccinering. 
En handfull mail från er och endast om undertecknads vaccinering. 

Alla rörande överens med mina två ungdomar och Britta att undertecknad är den enda person som inte 
vet vilket vaccin som användes haha. 

In på Vårdguiden och journalanteckningar och längst ner stod Astra Zeneca vaccin. 

Vaccinerad 1 april och idag 9 april fortfarande i livet och mår bra! 

Hälsar Staffan 

PS! precis vid knappen sänd kommer mail från Micke Dahl att beslut om seriestart 1-2 maj kommer att 
lämnas 16-17 april. Hoppet finns! 


