Staffans inför helgen 29-31 januari

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 29 januari och strax dags att skriva februari månad, skönt. Låt dessa vintermånader gå fort!
En del åsikter om föreningens träningsmöjligheter kom till undertecknad.
Naturligtvis så att föreningen växer varje år, men vi kan samtidigt säga och skriva att sen föreningen
blev av med Idalafältet har föreningen aldrig haft färre träningsytor än nu ställt till ur föreningen växer.
Detta är sanning och inget annat.
Intressant undersökning av någon person som visar att aktiva spelare i Lunds kommun har minst yta att
träna på av alla kommuner i Skåne.
För undertecknad ingen överraskning Lunds kommun har aldrig varit känd för att satsa på idrotten utan
titeln "sämst i klassen" är rättvis. Även ordet "kultursnobbar" är vida känt av idrottsfolket.
Denna försäsong kommer vi att klara men bara av den tråkiga situationen med Covid 19.
Fick ett "snällt" mail från Håkan Persson om att föreningen använder U 13, U 14 o s v, vilket är felaktigt
och inget Skåneboll har med i sina texter.
Undertecknad vet ej riktigt varför föreningen använt detta?
Gör om och gör rätt kan undertecknad skriva och det som gäller är;
F 9-F 17.
P 9-P 17.
HJ= Juniorlag.
Alla DM matcher hemma 5 till antalet finns nu i kalendern.
Hjälps åt och lägg lika många träningsmatcher borta som hemma
Viktig datum 8 februari och då inte vad Folkhälsomyndigheten kommer att redovisa utan snarare vad
Region Skåne lämnar för besked och om framförallt max 8 per grupp tas bort och att träningsmatcher
kan spelas först av födda 05 och senare.
Visar säger att Region Skånes regler är tuffast av alla och på många ställen i Sverige är träningsmatcher för ungdomar igång redan.
I Göteborg "kryllar" det av träningsmatcher i helgen och förvånade undertecknad att lag så unga om F o
P 9 spelar redan i januari månad.
Ett kort veckobrev för en gångs skull haha och vi hörs nästa vecka och ikväll MFF ut i sin första
träningsmatch för säsongen och som vanligt IFK Malmö som motståndare och där dyker upp ett för
undertecknad mycket överraskande namn och Besnik Rustemaj som provspelar för di gule.
Känns tufft att provspela mot MFF som visserligen byter lag i halvlek och 11 nya spelare i andra halvlek.
Mest spännande är om Rasmus Bengtsson får speltid?
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Skador och annat gör att endast 2 spelare i MFF truppen ej får speltid och är Rasmus en av dessa två,
skils åt nästa vecka.
Pinsamt att följa den tråkiga historia som bara har förlorare.
Händer mycket i Ettan Södra i år. Lunds BK byter nästan ut hela laget och 11 som inte får nytt kontrakt
bland annat Jesper Möller som började i VAIF en gång.
Har sportchefen ringt Jesper?
IFK Malmö förstärker också som nykomlingar på det grövsta och känns som under denna period är
Torns IF förloraren och flera duktiga spelare som lämnat för spel i Superettan.
Kanske inte så konstigt när Richard "Kalle" Ringhov lämnade som huvudtränare efter 11 år, känns
obegripligt långt i dessa tider.
Hälsn. Staffan
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