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Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Vilken lördag undertecknad  fick uppleva! Först vakna till en sol hyfsad temperatur och knattestart i 
Veberöds AIF väntade. 
Veberöds AIF:s ordförande Stefan Persson på plats och hälsade föräldrar välkomna och speciellt till 
den nya åldersklassen födda 16.  
 
Därefter fick Jessica Sjöstedt  föreningens knatteansvariga ordet och berättade om vår 
knatteverksamhet och att vi i denna åldersgrupp födda 16 behövde hjälp av föräldrar som ledare. 
 
Denna lördag och även nästa lördag kommer ett antal tjejer från Damtruppen  hjälpa föreningen med 
träningen och hela 7 tjejer anmält sitt intresse för denna uppgift. Tack tjejer! 
 
Redan 70 knattar/knattor som betalt sin medlemsavgift och drygt 20 i provträning. 
 
En jättebra siffra och i åldersklasserna 13, 14 15 har alla som deltog förra året betalt sin medlemsavgift 
redan. 
Vi siktar alltid på att nå 100 knattar/knattor när vi nu återgår till 4 åldersklasser 
 
Flest i provträning naturligtvis i den yngsta åldersklassen födda 16. 
 
Jessica med sin första sammanfattning av knattestarten. 
Äntligen dags för knatte i byn. Solen tittade fram och det var härligt väder som alltid vid knattestart. 
Roligt att se så många knattar komma, det var några nya som kom. Ca 80 knattar var det som sprang 
omkring med en boll vid fötterna. 
Vill tacka Moa, Minna, Basma, Clara, Lova, Nellie samt Elin från damtruppen som hjälpte till och tog 
hand om gruppen födda 2016. Dessa tjejer kommer även nästa lördag . 
 
Systrarna Ananda och Ida Sjöstedt stod vid ingången och var värdar och hjälpte till så att barnen kom 
till rätt grupp. 
Roger Sjöstedt såg till så att alla fick bollar, koner och västar.  
En härlig start !! 
 
När knatte har haft sin första träning känns det som att nu är fotbollen i gång på "riktigt". 
Ute i skogen på lång promenad med bröderna tax som nu mer får anses vara kompisar än brödrar när 
alla dokument kommit från Polen och det skiljer 4 månader i deras födslar, långsam förlossning haha. 
 
Allsvenskan. 
Klockan börjar närma sig 15.00 och årets Allsvenska startar med matchen MFF-Hammarby IF. 
Underläge 0-1, kvittering av AC på straff några minuter senare Rieks 2-1 och en underbar frispark i 
matchminut 45 och 2-2 i paus. 
 
Finns det något mer underbart i fotboll än att avgöra en match i matchminut 90?  
 
Av alla spelare på plan Jonas Knudsen med sitt första mål i Allsvenskan på 2 säsonger och vi 
antecknar alla 3 mål av våra danska spelare. 
Jonas Knudsen utan mål i 44 allsvenska matcher var nu bruten. 
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Flest allsvenska matcher utan mål leds av en annan MFF spelare i Bonke Innocent som nu spelat 45 
matcher i allsvenskan utan ett mål. 
 
Senare på lördagen Örebro SK mot IFK Göteborg 0-0, undertecknad gratulerar Jesper Eurenius till 1 
poäng. Misströsta inte Jesper det återstår 29 omgångar och någon vinst kommer till slut. 
 
Ja då är den i gång denna underbara Allsvenska, säg vad man vill men den vi älskar allra mest.  
 
För att dagen ska vara fulländad till 100 procent ringer Brittas läkare på kvällen  kl.19.00 och frågar om 
Britta vill bli vaccinerad sent en lördag jobbar läkare och sköterskor med denna uppgift, fantastiskt var 
ordet. 
 
Hoppas ingen tar illa upp men läkaren frågar Britta vilket vaccin Britta vill ha? 
Britta väljer då Pfizers och Biotechs vaccins mot Covid 19. Vaccinering på lördag då det nu kommit in 
fler doser i Sverige och vaccinering denna vecka alla 7 dagarna. 
 
Ost, vin och sen nattning denna underbara  lördag. 
 
Superettan   
Då har vi Landskrona BOIS först ut omgång 1 och 2-0 hemma mot IFK Värnamo. 
Oscar Petersson spelade hela matchen. 
 
TFF hemma mot Norrby IF och Tobias Karlsson på bänken hela matchen  0-1 med mindre än 10 
minuter kvar av matchen, då gör TFF 2 mål och seger i premiären med 2-1. 
 
Ny "ödesvecka" väntar. 
Vet knappt hur många sådana vi upplevt detta år? 
Vad vi vet nu är att Svenska Fotbollsförbundet träffar Folkhälsomyndigheten i det närmsta varje dag och 
trycket mot Folkhälsomyndigheten är nu stegrad och Förbundet vill nu till varje pris ha i gång 
breddfotbollen med både ungdom och seniorer. 
 
I häraden av 16-17 april ska ett sådant besked lämnas. 
Ska vi vara optimist, pessimist eller realist?  
 
Hinner knappt skriva detta förrän Micke Dahl på Skåneboll mailar om andra förutsättningar denna 
måndag. 
I princip  ska alla serier i gång i vår och läs nedan först text från Svenska och deras serier. 

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att: 

Den 23 april blir ett avgörande datum.  

I det fall de nationella restriktionerna inte lättat då har förbundsstyrelsen beslutat kring 
konsekvenshanteringen för de lägre förbundsserierna.  

Med ”de lägre förbundsserierna” avses division 2-3 herrar och division 1 damer. 

Om inte restriktionerna lättat senast 23 april skjuts seriestarten upp till 22-23 maj och kvalet på 
herrsidan till division 3, 2 och Ettan ställs in. 

Om inte restriktionerna lättat senast 10 maj skjuts seriestarten upp ytterligare, till 5-6 juni. 

Utreda när brytpunktsdatum för att nödgas ta till enkelmöten i de olika serierna infaller, frågan ska 
återrapporteras till förbundsstyrelsen i maj 

Om kvalen ställs in kommer rak upp- och nedflyttning ske mellan de aktuella divisionerna. De lag som 
hamnar på den ursprungliga kvalplatsen upp går därmed miste om den möjligheten.  
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Det är givetvis beklagligt men den samlade uppfattningen är att det viktigaste har varit att försöka 
säkerställa en säsong med dubbelmöten i de aktuella serierna. 

Förbundets tävlingsavdelning kommer förbereda uppdaterade spelordningar för de olika serierna vilket 
kommer att sändas ut till samtliga berörda föreningar. 

Skåneboll.  

Micke Dahl och Skåneboll "filar" nu på ett liknande upplägg som kommer att presenteras de närmsta 
dagarna men andemeningen är liknande och bredd (alla seniorserier) och ungdomsfotboll ska i gång 
under våren. 

Ja då följer vi veckan med spänning och hörs på fredag/Staffan 

 

 


