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Staffans inför helgen 7-9 maj 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
 
Fredag 7 maj och  grönskan kom av sig här ute i Hemmestorp. 
Regn, regn kyligt satte stopp för detta. 
Det finns hopp dock och om väderkartan har rätt väntar temperaturer på 19 till 20 grader i nästa 
vecka.  
 
Fotbollen väntar på om Folkhälsomyndigheten lättar på en del restriktioner senast 10 maj för att 
bredfotbollen ska kunna börja spelas den 22-23 maj. 
 
I föreningen har nu även match 2 spelats och i tisdags spelade P 12 hemma mot LB 07 och matchen 
slutade 2-2. 
 
Kajsa  Wanegårdhs första domarmatch 9 mot 9 och offsideregeln. 
Får betyget Super insats och då vet vi att detta var 2 lag i topp 5 i Skåne med fullt av "vinnarskallar" 
och taggade ledare utanför planen. 
Ingen nämnd med namn men en ledare i VAIF har ett förnamn som börjar på J haha. 
 
I helgen kommer ytterligare 7 matcher att spelas av föreningens ungdomslag. Härligt! 
2 för P 16 inställda då Covid åter har kommit i de äldre klasserna på Svaleboskolan. 
 
Ett särskilt lycka till gäller U 19 som på söndag möter Lilla Torg FF borta kl. 12.00 och ny tränare 
som för första gången leder laget i Jesper Wallin. Lycka till Jesper! 
 
Till långhelgen 13-16 maj finns idag 6 matcher inlagda men många tider fortfarande lediga. 
 
Ytterligare 8 matcher på Romelevallen då VAIF är arrangör för första omgången i IF Löddes 
knatteserie för pojkar födda 13. Spel söndag kl. 10.00-14.00. 
 
Årets första matchtext 
P 12 med Jespers text.  
Som man har längtat att få skriva ett matchreferat till dig. Sju långa månader sen sist.  
 
Man märkte på killarna att match har dom längtat till. 
 
På uppvärmningen var det glada miner och väldigt fokuserat.  
 
Vi möte våra kompisar LB07 för dagen. Ett LB07 som var ruggigt bra. Bra rörelse som ständigt 
hotade oss. Vi fick ändra om lite i vårt spelsystem under matchen, vi kunde på ett fint anfall ta 
ledningen med 1-0. 
 
I andra halvlek trummande LB på och vi hänger lite med huvudena. Och plötsligt är det 1-1. Vi 
kommer igång igen och står upp mycket bra mot LB07.  
 
Matchen slutade 2-2 och vi sammanfattar vår första match: bra jobbat killar. Nu gnuggar vi vidare.  
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Knatte. 
Då är vi halvvägs med knatte denna vår. Avslutning 12 juni med bland annat korvgrillning. 
Tur med vädret varje lördag och troligen har Jessica bra kontakt med vädergudarnas haha. 
 
Denna vecka har ytterligare 7 knattar/knattor betalt sin medlemsavgift och föreningen hälsar följande 
spelare välkomna till VAIF-familjen; 
 
P 7 född 14. August Stålring. Rafael Grajales Lekander. 
F 6 född 15. Storm Dahlberg. 
P 6 född 15.  Alve Lindberg. Måns Dahlberg. 
F 5 född 16. Solveig Jeppsson. 
P 5 född 16. Wilhelm Schutte. 
 
Ska det bli All Time High? 
Rekordet förra året 110 knattar/knattor medräknat de som kom i augusti ca 10 till antalet. 
 
Just nu ca 108 anmälda. 
Rekordet kommer att slåss. Frågan är bara redan i vår eller först efter sommaruppehållet? 
 
Finns nu endast 2 anmälda kvar som ej betalt och i provträning fortfarande. 
 
MFF. 
Fansen på Himmelriket är fullständigt vansinniga på det spel och moral som visades upp mot 
Djurgården inga som dricker lättmjölk för tillfället utan nu gäller surmjölk för hela slanten. 
 
Fansen, journalisterna lät luras av de 2 segrarna i Allsvenska starten mot Hammarby hemma samt  
BK Häcken borta men nu är spelet, laget tillbaka till alla matcherna i försäsongen och ett viljelöst, 
krampaktig fotboll visas upp och än värre inga ser ut att trivas på plan. 
 
Ingen ska ta ifrån Djurgårdens seger med 3-1 närmare 6-0 än 3-2.  
Ett spel med frenesi, glädje och full med energi från matchminut 1 till 90. 
 
Hur är stämningen i MFF? 
Svar finns lika många som det finns supportrar men de flesta säger/skriver den är inte bra.  
 
Det finns en grupp äldre spelare som ställde sig på Rasmus Bengtssons sida och att detta pyr ännu. 
 
Sitter Tomasson säker? 
Svar i MFF sitter aldrig en tränare säker haha. Resultat och åter resultat som sätter betyget på 
tränaren. 
5 matcher kvar innan EM uppehåll i 2 månader och först vid uppehållet har vi en klarare syn på 
tränarfrågan. 
 
Många runt Tomasson i tränarstaben de sista 2 åren som lämnat MFF och åter ett rykte som är svår 
att få bekräftad, men alltid något i rykten som säger att vara ass. tränare i MFF har blivit mer och mer 
av konbärare än tränare med Tomasson som huvudtränare. 
Senast Daniel Bäckström ass. tränare i MFF 2020. 
Bad att få sluta innan kontraktet gått ut, skäl ville hem till familjen i Stockholm och så blev han 
plötsligt huvudtränare för IK  Sirius. Detta var klart långt innan säger många. 
 
Återstår i vår Varberg h, AIK b, Kalmar FF h, Elfsborg  h samt Örebro b. 15 poäng att spela om. 
Det kommer att behövas minst 12 poäng gärna fler. 
Djurgården kommer att tappa poäng även de, kom ihåg att IFK Norrköping var 7 poäng före MFF 
förra våren. 
 
När Allsvenskan tog slut 2020 var IFK Norrköping 14 poäng efter MFF som vann Allsvenskan med 9 
poäng för tvåan. 
Vill dock skriva att MFF  måste visa upp ett helt annat spel och framför allt en helt annan glöd energi 
och glädje. 
MFF kommer att förlora fler matcher men förluster kan ske på många olika sätt. Tar du på dig en 
ljusblå tröja som 10 000 tals ungdomar bara kan drömma om då gäller det att visa upp moral annars 
har du valt fel klubb. 
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Rör Tomasson om laguppställningen på söndag? 
Hoppas detta! 
 
På 4 matcher har 16 skott träffat målet i MFF och 8 skott har slutat med mål. 
50 procent har räddats och sämst i hela Allsvenskan. 
 
Målvakten i Markus J har agerat osäkert utan självförtroende men försvarsarbetet varit under all 
kritik. 
Dahlin in redan på söndag?  
Nanasi in! Beijmo in och ut med Erik Larsson, 
 
Lasse Nielsen in och ut med Anel skulle undertecknad skriva men det bli säkert Brorsson. 
 
Ut med Ola Toivonen och trodde aldrig undertecknad skulle skriva men in med Bonke Innocent. 
 
Undertecknad bytt ut nästan halva laget haha för att "väcka" spelarna. 
 
Undertecknad känner sig betydligt bättre med denna utrensning och bytt  ut halva laget kunde 
plockat bort fler också, men nöjer mig med dessa byten denna vecka haha.  
3 av de största tidningarna delar unisont ut ettor till samtliga i MFF lika med underkänt. Tror aldrig 
detta har hänt tidigare! 
 
Champions League. 
Då har undertecknad sett 2 semifinaler i veckan, bra matcher i ett djäkla busväder.  
 
2 lag från Premier League i final med Chelsea-Manchester City. Rätt finallag och Real Madrid en stor 
besvikelse. 
 
I familjen Wanegårdh är stämningen på topp. Alla som läser detta veckobrev vet att Martin W är 
Veberöds största Chelseafans, däremot visste inte undertecknad att sonen Elias har City som sitt 
favoritlag! 
Skickade ett grattis till Martin och fick följande svar; 
 
Tack, Staffan. 
Väldigt välförtjänt, men usch vad jobbigt när vi radade upp missade chanser.  
 
Nu kan vi se fram emot en nervös familjefejd den 29 maj ;) Kanske kan bli så att Elias får flytta 
hemifrån redan vid 14 års ålder :) : 
Undertecknads svar blev att tjejerna Jenny och Kajsa får uppdraget som publikvärdar med rätt att 
dela ut både gula och röda kort vid oroligheter i TV soffan. 
 
Avslutning. 
Under torsdagen träffades Svensk Elitfotboll, Elit Damfotboll, Riksidrottsförbundet, Svenska 
Fotbollsförbundet  Folkhälsomyndigheten och Mats Engqvist från Svensk Elitfotboll och för första 
gången var Mats E nöjd med mötet. 
 
Inom en vecka kommer Folkhälsomyndigheten med några svar om bland annat publikantalet på 
matcher, ungdomsfotbollen samt breddfotbollen på seniornivå. 
 
Känns dock inte som dessa svar kommer till redan till den 10 maj, tyvärr. 
Dock undertecknads personliga gissning. 
 
Snarare en hel del svar till den 17 maj. 
Svenska Fotbollsförbundet kom med lite text från torsdagens möte och med denna rubrik; 
 
Svenska Fotbollförbundet, SEF, EFD och Riksidrottsförbundet träffade idag (torsdag) representanter 
för Folkhälsomyndigheten för fortsatta diskussioner om publikfrågan, och hur fotbollen kan komma i 
gång med matchspel på alla nivåer. 
 
Hoppas vi ser en ljusning nu och om seriestarten inte sker den 22-23 maj så i varje fall 5- juni och för 
Herrar A i varje fall även då dubbelomgångar och 22 matcher. 
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Koll med Micke Dahl på Skånes Fotbollsförbund idag fredag och även för Damer A spel som 
dubbelserie och 22 matcher. 

Även Skåneboll utan några nya besked kl. 14.00 fredag. 

Ha en bra helg alla och förhoppningsvis ett skönare väder i nästa vecka som för många är en 
långhelg med ledighet skriver Staffan 

 

 


