Staffans veckorapport vecka 7

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Tagit igenom oss drygt halva februari och nu väntar Sportlov i Skåne och ni som reser iväg ta det lugnt
och håll avstånd!
19 februari och pensionsutbetalning och rik som ett troll till imorgon haha.
Ett reviderat serieindelningsförslag är på plats på Skånebolls hemsida.
Inga stora förändringar överhuvudtaget men för P 16 Skåne blir det precis som Jim önskade och
killarna upp i "finrummet" och Gr A väntar i april månad.
Laget ska inte falla på fysiken och konditionen och laget kör för närvarande 4 pass i veckan.
Tyvärr ännu ett tråkigt besked och alla åldersklasser från 14 år till senior i DM flyttas fram en månad
och redan nu funderar undertecknad på när en seriestart blir av?
DM start 27-28 mars och också så att vissa omgångar kommer att styras av Skåneboll och
undertecknad kan redan konstatera att några matcher kommer att "störa" träningar.
Återkommer senare vilka dagar det gäller.
Plötsligt pessimistisk och tänker i banorna att seriespelet blir som förra året och endast en enkel serie.
Mycket kommer att avgöras om pandemin fortsätter att sjunka.
Just nu har den avstannat på en viss nivå och som Folkhälsomyndigheten bedömer som hög nivå.
Ställde frågan till Skåneboll om förflyttning av DM gör att enstaka matcher för födda 05 och yngre också
flyttas fram?
Läs Skånebolls svar;
Det vet vi inget om i nuläget. Riktlinjerna från Regionen som gäller just nu har inget slutdatum så vi vet
inte när ny information kommer.
En gissning från oss på Skåneboll är att dom avvaktar över sportlovet. Men bara en gissning.
Freddy Adu och Österlen FF.
Han kom. Han sågs. Nu lämnar han.
Det var en av de hetaste snackisarna inom svenska fotboll, den när den forna supertalangen Freddy
Adu blev klar för Österlen FF.
Skrev för ett par månader sedan om ett nytt BW 90 men i än större skala och tyvärr besannades en hel
del redan och mer kommer mina vänner.
Naturligtvis yrkesskadad efter 47 som skattmas men här ringer alla varningsklockor med en gång och
denna "fotbollssaga" kommer inte att sluta lyckligt.
Sportchefen Malik Sesay, fick en dryg månad och sen uppsagd.
Jörgen Petersson ass. tränare ett tag personlig tränare till Freddy Adu. Jörgen sluttade innan han hann
börja!
Ny sportchef och samtidigt delägare och ett bolag som ska pumpa in pengar i föreningen.

1 av 2

Bolaget granskas under lupp framförallt av Ystads Allehanda men även av journalister på
Fotbollskanalen och ingen hittar något kapital?
Ja som ni läser detta om Österlens FF satsning 2022 i Superettan och 2025 i Allsvenskan! kommer inte
att nås och mer "historier" kommer till 100 procent mina vänner frågan är inte om utan när. Historier ej
på plan utan utanför.
Till slut ett rätt roligt uttalande av Österlens FF ordförande Tor Ekström som något trött uttalade sig om
Freddy Adu citat " han var duktig på att trixa" slut citat. Ja men det räckte ej.
Just nu "pajkastning" mellan Freddy Adu och tränaren Agim Sopi i pressen.
Tränar Agim Sofi Österlen FF säsongen ut?
Undertecknads tips. Nej.
Ja här får ni en härlig historia om Jörgen Peterssons övergång från Kävlinge GIF till MFF.
Kävlinge GIF min moderklubb och fick som yngsta styrelseledamot uppleva övergången från Kävlinge
GIF till MFF. 1991 Jörgen 16 år och en stor talang.
Till Kävlinge kom "hövdingen" själv i Erik Persson legendarisk ordförande i MFF.
Övergången gav år 1991 750 000 kr till Kävlinge GIF och sedan övergången till Borussia
Mönchengladbach.1995 ytterligare 750 000 kr. Med andra ord denna summa är svår att få idag till en
spelares moderklubb.
God mat med snaps på menyn och kaffe o tårta och konjak.
Ja det var då på tidigt 90 tal som undertecknad kan längta tillbaka till! ibland.
En annan tid med mindre stress och inte så många måste som idag.
Till sist ett underhandsbesked från Svenska FF och Skånes FF att om Covid 19 ej ökar i omfång.
Beskedet är att man för stunden skriver att serier både för senior som ungdom ska starta efter de
spikade seriematcher som finns för tillfället på senior och snart ska alla seriematcher läggas för
ungdomsmatcher med start den 7 mars...
Idag ca 15 till 16 Regioner där antalet Covid 19 patienter sjunker men 8 Regioner som ser en ökning.
Träningsmatcher i Skåne tidigast besked 1 eller 2 mars.
Ja då väntar Sportlovs veckan i Skåne och funderar på hur många som åker iväg?
Tror dock att det är betydligt färre än ett "vanligt" år.
Ha som alltid en trevlig helg och i brist på fotboll har skidskytte blivit undertecknads favoritsport och i
nästa vecka VM i längdskidor.
Pensionären tackar och bockar för detta.
Första tävlingsmatcher i fotboll denna helg med Svenska Cupen!¨
MFF-Västerås SK.
IF Lödde-IK Sirius FK. En katt bland hermelinerna haha!
Lycka till Peter Joelsson med ditt IF Lödde!
Serie A på söndag kl.15.00. Milan-Inter. Känn på den och Zlatan mot Lukaku igen. Härligt och C Moore
sänder.
Staffan
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