Staffans veckorapport vecka 6

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tisdag 9 februari och en ny arbetsvecka har startat för er flesta och nya möjligheter haha.
Undertecknad i TV fåtöljen med lagad kaffe och myser inne i värmen!
Som en hund som känner doften av ett köttben för idag kommer den första serieindelningen, härligt.
Preliminär serieindelning.
Något senare idag då flera föreningar inte är uppdaterade om vilka lag som ska anmälas och Covid 19
paralyserat även föreningens administrativa arbete och sena och ofullständiga anmälningar, tyvärr.
Fick samma svar av Peter Joelsson i IF Löddes knatteserie och sena anmälningar och många
föreningar som ej hört av sig ännu.
Igår också besked om Region Skåne skulle ta bort 8 max i en träningsgrupp för nu finns denna regel
endast i Skåne av alla landskap i landet.
Dock är det så att Region Skåne nu förlängt sina anpassade riktlinjer för Skåne med anledningen att det
fortsatt är hög smittspridning av covd-19 i länet.
Detta innebär att följande tillägg gäller för skånska fotbollsföreningar:
• Inga tränings- cup- eller tävlingsmatcher får anordnas oavsett ålder.
• Maxgränsen på 8 personer per träningsgrupp gäller fortfarande för spelare födda från 2001 och
tidigare.
• Maxgränsen för spelare födda 2002 och senare har Region Skåne nu tagit bort men skriver samtidigt
att träning ska ske i mindre grupper.
Någon specificering av hur många som kan ingå i betydelsen för mindre grupper finns inte men det är
föreningens ansvar att se till så träningarna sker på ett smitt säkert sätt och att för stora grupper inte
skapas.
Tilläggen gäller tillsvidare, dvs vi (Skåneboll) har ingen information om något slutdatum.
Svensk Fotbolls verksamhet under Corona - beslut, riktlinjer och råd Uppdaterat 5 februari 2021.
I övrigt gäller sedan tidigare riktlinjer och rekommendationer från Svenska Fotbollförbundet.
Sammanfattning - nuläge1 • Yrkesidrottslag får både träna och spela matcher.
• Barn födda 2005 och senare får träna, både inomhus och utomhus, samt spela enstaka matcher.
• De som är födda 2004 och tidigare (och som inte är yrkesidrottare) får träna, men inte spela match.
OBS!! Särskilda tillägg i riktlinjerna finns för Skåne.
Här fick vi svaret och att nu är det endast Region Skåne som fortsätter sätta stopp för alla matcher tills
vidare.
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Fotbollsplaner.
Länk att läsa för nu har politikerna vaknat upp och ny intressant artikel!
Allt slit som Nils-Åke med hjälp av Johnny och föreningen Falk och de föreningar som har störst behov
av en plan är Veberöds AIF, Linero IF samt Torns IF.
Läs bifogad artikel.
https://socialdemokraternalund.se/aktuellt/fotbollens-forutsattningar-maste-starkas-i-lunds-kommun/
Undertecknad hoppas som många av er att en islossning är på väg i denna sega och tråkiga situation
att vi kanske till sist inte kan ta emot alla som vill spela fotboll.
Uppdatering av läget i Region Skåne.
Smittspridningen i Skåne fortsätter att minska men belastningen på vården har inte sjunkit de senaste
dagarna, visar tisdagens lägesbild från Region Skåne. Här är siffrorna:
• 3 431 nya fall av Covid registrerades under förra veckan (vecka 5). Det innebär att nya fallen minskat
med två tredjedelar sedan årets början och en nedgång på 16 procent sedan veckan före.
Men minskningen går inte i samma snabba takt som tidigare.
• 284 nya fall av Covid registrerades i Skåne under det senaste dygnet. Det dagliga genomsnittet under
sju dagar har nu sjunkit till 468. Har varit över 800.
• 228 patienter med Covid vårdas på sjukhus i Skåne totalt. Det är lika många som dagen före.
Var i början av året 650.
• 42 Covid patienter på IVA Är den lägsta siffran sedan strax före jul, två färre än på måndagen.
På övriga vårdavdelningar tillkom samtidigt två patienter med Covid.
.
• 13 procent av självtesterna i förra veckan visade på Covid. Andelen positiva provsvar fortsätter
därmed att minska.
Ja mycket siffror och också en stor frustration av att endast Region Skåne stoppar allt spel!
Är ej den person som kan tolka detta beslut om att fortsätta förbjuda allt spel och bara att invänta ett
nytt besked från Regionen.
Tog ett snack med Skåneboll idag och deras bedömning är att matcher med stor sannolikhet kommer
att starta upp först efter Sportlovet i Skåne och då är vi strax på väg in i mars.
Hörs igen på fredag.
Hälsar Staffan
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