Staffans veckorapport vecka 4

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag och vi kör två veckobrev denna vecka troligen. Ett blir så långt haha! Vems fel är det?
Tack för att ni alla nu anmält era respektive lag till seriespelet och precis som mina förhoppningar var
rekord igen i antal lag för 7;e året på rad. Härligt!
DM U 19.
Södra Sandby IF.
Torns IF.
Uppåkra IF.
Veberöds AIF
DM U 16.
Askeröds IF
Lunds BK.
Torns IF.
Veberöds AIF.
DM F 16.
Sant Olofs/Kivik.
Spjutstorps IF.
Svedala IF.
Veberöds AIF.
Hoppas att när vi skriver mars månad att dessa DM matcher kan/får spelas.
Tog ett samtal med tävlingsavdelningen på Svenska Fotbollförbundet under måndagen, men naturligtvis
ingen som kan svara på när matcher kommer att få spelas.
Killen hoppades på seriematch enligt programmet men troligtvis utan publik.
Träningsmatcher i februari månad kommer ej att spelas.
Svårigheten är att det finns tre aktörer kring allt med pandemin.
Folkhälsomyndigheten som rådande.
Regioner och i vårt fall Region Skåne som tar beslut.
Kommunerna som t e x Staffanstorp med kommunalrådet Sonesson i spetsen som tar egna beslut som
inte överens stämmer med Regionens beslut.
Alla förstår hur invecklat det blir.
Anmälan till serier.
Herrar A Division 3. Södra Götaland
U 19. Division 2.
U 16 Skåne Gr A eller B.
U 16 Sydvästra Svår.
U 14 Sydvästra Lätt.
U 13 Svart Sydvästra Svår.
U 13 Röd Sydvästra Svår (09:or).

Damer A. Division 3. Sydvästra.
Damer B. Division 3.
F 15 Skåne.
F 12 Svart Sydvästra Svår.
F 12 Vit. Sydvästra Lätt.
F 9 Sydvästra Medel.
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U 13 Vit Sydvästra Lätt.
U 13 Blå Sydvästra Lätt (09:or).
P 11 Sydvästra Medel.
P 10 Sydvästra Medel.
P 10 Sydvästra Lätt.
P 9 Sydvästra Medel.
IF Löddes knatteserie.
P 8 Svart.
P 8 Vit.
P 8 Röd.
P 7 Svart.
P 7 Vit.
F 8.
Herrar 1 lag, U 8 lag, P 4 lag samt 5 knattelag. Totalt 18 lag.
Dam 2 lag, Flickor 4 lag samt knatte 1 lag. Totalt 7 lag.
25 lag i spel för Veberöds AIF och för 7;e året på rad nytt rekord.
2015 18 lag och sen har det "bara" tickat på.
Nytt rekord på U-sidan och killar hela 8 lag som spelar 9 mot 9 eller 11 mot 11. Ser fantastiskt lovande
ut om föreningen nu sköter sina kort, utbildning, utbildning som gäller.
Allt positivt om bara föreningen hade en konstgräsplan till att träna på.
Vet att bland annat Nils-Åke Stålring arbetar för fullt för att Veberöd ska få denna efterlängtande plan,
men trögt som sirap för att uttrycka det försiktigt.
Undertecknads roll som matchläggare "hissar" redan nu flaggan att det blir problem med försäsongen
och träningsmatcher samt träningsläger.
Undertecknad har inga mandat att ta sådana beslut, men skriver likväl fixa lika många bortamatcher
som hemma.
Träningsläger där era trupper vill boka hel plan en lör.-sön är enligt undertecknad i princip omöjligt men
som sagt beslutet ligger inte hos undertecknad.
12 lag med senior och U 19 laget, otroligt som ska spela 9 mot 9 eller 11 mot 11 och hel plan behövs.
En helt otrolig utveckling!
Herrtruppen tränar nu ett pass i veckan i Genarp och föreningen kanske måste lägga träningsmatcher
i både Veberöd och Genarp?
Läste på nätet i Skånska Dagbladet följande;
Det saknas fotbollsplaner och idrottshallar i kommunen. Behovet ökar i takt med Lunds kraftiga
expansion. Frågan togs upp av Liberalerna under onsdagens möte i tekniska nämnden.
Intressant att frågan väckts upp igen, men i Veberöd är behovet av en ny plan som ska vara klar
imorgon utan snarare igår.
Under måndagen fanns följande artikel på nätet;
Den misstänkte 27 åringen erkänner att han tänt en eld vid den nedbrunna klubbstugan i Veberöd, men
förnekar vårdslöshet. Han menar att han släckte elden innan han lämnade platsen. Det framgick under
rättegången mot honom på måndagen.
Jag är bombsäker på att jag släckte ordentligt innan jag gick, sa den misstänkte.
Inbillar mig att ni flesta känner till att samma kille är misstänkt för alla bränderna i Lund och
skolorna.
Även branden på Alnarp där killen togs på motorvägen kl. 06.00 och bilen full med fotogen och
tändstickor. Satt häktad i 2 veckor för andra gången men släpptes och klarar sig ifrån att fällas även
denna brand. För en amatör obegripligt. Talar man med polisen så säger alla att polisiärt är dessa
bränder färdig utredda, men någon person kommer inte att fällas. Kommer det att brinna igen? Precis
som gryningspyromanen i Ystad pågår som under en fotbollsmatch punktmarkering av vederbörande
och polisen i Lund anmälda av personen ifråga till JO ca10 gånger för störande av hans integritet. Vad
kostar detta samhället?
D v s ni och undertecknad som betalar.
2 av 3

Annars känns det positivt med att fotbollen börjar nu ta fart och endast de allra yngsta som väntar lite till
med träning utomhus.
Hörs kanske redan på fredag/Staffan
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