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Staffans inför helgen 16-18 april 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag igen och nu två siffrig temperatur och allt blir lite lättare i livet. 
 
Fotbollen står fortfarande still och bara att leva på förhoppningar att det strax ska öppnas upp.  
 
Knatte. 
En härlig start i lördags och även denna lördag flyt med väder. Eva får in fler intresseanmälningar och 
skulle alla fortsätta är vi redan nu uppe och "snusar" på 100 strecket av knattar/knattor. 
 
Åldersklasserna 13 samt 14 är trupperna satta sen tidigare men ändå några anmälda för provträning. 
 
Däremot åldersklassen 15 samt 16 många i provträning. 
Födda 15. 10 i provträning. 
Födda 16. Ca 10 i provträning . 
 
10 april 
82 betalande och ca 20 i provträning.  
 
17 april. 
85 betalande och ca 20 i provträning. 
Veberöds AIF hälsar Svea Arvidsson född 13 samt Alva Ekberg och Isabel Andersson båda födda 14 
välkommen till VAIF Familjen. 
 
Allsvenskan. 
Första omgången avklarad och största överraskningen Halmstad BK mot BK Häcken och 1-0 till HBK. 
MFF, Djurgården samt AIK som imponerade mest i denna första omgång. 
Statistik är kul haha och mycket att analysera. 
 
Såg  minst 4 matcher och flera klart godkända för att vara en premiär. Sämst? 
Såg andra halvlek av Kalmar FF mot Östersunds FK 0-0 och ett sömnpiller och inga målchanser 
överhuvudtaget. 
Här får Kalmars nya tränare Henrik Rydström  som gjorde succé i Sirius ett tufft jobb för att undvika 
nedflyttning. 
 
Mycket märkligt och svårbegripligt är det faktum att lag som förlorar i första omgången i princip aldrig 
vinner Allsvenskan. 
30 omgångar 90 poäng 29 matcher återstår och chans på 87 poäng. 
 
Senast ett lag vann Allsvenskan efter förlorat första matchen får vi flytta oss tillbaka till när andra 
världskriget tog slut i princip och årtalet var 1946. 75 år sedan förklara detta någon. 
 
Vem sprang mest i första omgången? 
Jo den spelare vi som håller på MFF gnällt på form och vilja hela försäsongen lagkapten i MFF AC. 
1,2 mil under dryga 90 minuter och också mest av alla under sista kvarten. 
 Ja startmotorn påslagen för nu var det allvar. 
 
 
 



 2 av 3 

 
Bästa historian denna första omgång utspelades på Behrn Arena i Örebro. 
Tobias Sana i hög ton till bollkallen "hit med bollen" Bollkallen vänder sig bort från Sana. 
Sana än högre "hit med bollen". Bollkallen vänder sig till Sana med orden inte till dig i varje fall. 
 
Domaren fram till bollkallen med lite påpekandet om uppträdandet till killen. 
Bollkallen slapp varning haha. 
 
Sådana  historier kan undertecknad aldrig få för många av. 
 
Då avslutar vi denna historia och Tobias Sana inblandad i  med den underbara sången med endast 2 
ord lätt att sjunga haha. 
Kasta spjut kasta spjut kasta spjut..........................  
 
Champions League.  
Härliga matcher i veckan och in på min 10 i Topp lista genom åren går dubbelmötet Bayern München-
PSG. 2-3 i München och 0-1 i Paris. 
Tisdagens match och första halvlek hann inte undertecknad lyfta kaffekoppen för chanser och nära mål 
stup i kvarten. 
 
Neymar  med 2 i stolpen och 1 i ribban inom 6 minuter. Var fantastisk i matchen men sumpade 
målchanser. 
Tillsammans med Mbappe Europas, Världens farligaste anfallspar!  
 
Bayern som saknade Lewandowski  var dock med i hela matchen och ett mål till hade räckt till 
semifinal. Finalparen från 2020 som Bayern vann och nu Bayern utslagna i kvarten. 
Den moraliska finalen? 
 
Ja, blir undertecknads första svar men så är det Pep Guardiola och hans Manchester City som aldrig får 
underskattas. 
Manchester City enda lag som vann båda matcherna och möter i semifinalen PSG. 
Andra semifinalen Real Madrid-Chelsea. 
 
Folkhälsomyndigheten och fotboll och ingen seriestart den 1-2 maj? 
 
Anders Tegnell svar denna vecka på att få i gång bredd och ungdomsfotbollen samt publik på 
Allsvenskan. 
 
Svaret hela veckan. Nej och åter nej. 
Svenska Fotbollsförbundet nu  i det närmsta i "gerillakrig" mot Svenska.  
Publik in i Danmark nästa vecka i Super ligaen  (SAS ligan tidigare) och även i Norge och deras 
Tippeliga. 
 
Med andra ord inget seriespel den 1-2 maj om inte restriktionerna lättats senast 23 april, då  flyttas 
seriespelet till 22-23 maj.  
 
Gäller då både bredd och ungdomsfotboll. Knappt en månad innan skolorna har sin avslutning och hur 
dessa serier för ungdomar ska se ut vet ej undertecknad och frågan är vem vet detta? 
 
Skåneboll har  ett koncept på hur detta ska ske och återkommer senare. 
 
Helgens matcher. 
Allsvenskan. 
BK Häcken-MFF. Söndag kl. 15.00. 
 
Superettan. 
Vasalund-TFF. Lördag kl. 17.00 
Öster IF-Landskrona BOIS. Söndag kl. 13.00. 
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Avslutning. 
Ja här sätter undertecknad punkt för detta veckobrev och min positivitet börjar mer och mer bli 
pessimistisk eller snarare realistisk att fotbollen kommer i gång i vår. 
 
I Blekinge som exempel med hög Covid 19 stängs från och med måndag all träning ner när det gäller 
alla lagidrotter inne eller ute träning från åldern födda 04 och äldre. 
 
Hörs på tisdag och bara att ha tron kvar och fotbollsspel tillåts någon gång. 
 
Hälsn. Staffan 
 
 


