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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
31 mars och vågar inte på något tidigt aprilskämt i dessa pandemin tider.
Försenat brev från Region Skåne och kallelse till vaccinering som både undertecknad och Britta
längtar för att få, men veckan efter påsk ska det komma!
Utskick 6 april!
Fotboll.
Alla serier nu lagda och finns att se på Skånebolls hemsida. Alltid skönt när detta är avklarat.
Samma kantring som alltid när Skåneboll använder alfabetiskt lottningsschema och Veberöds AIF till
90 procent läggs sist i denna nyckel, behövs typ Åkarps IF för att vår förening ska läggas nästsist.
Vilken betydelse har detta sätt att lotta?
I alla serier med 5, 7, 9 eller 11 matcher får Veberöds AIF alltid en match mer borta än hemma.
Naturligtvis inte rättvist.
Positivt. Blir lite lättare med planer för hemmamatcher och säkert också för Camilla Munthe att
tillsätta domare.
Nej inga nyheter eller svar från Folkhälsomyndigheten.
Diskuteras inget alls om fotboll och öppna upp för detta? Inga frågor från journalister om detta heller.
Känns helt enkelt inget som ligger i framkanten att ta upp för stunden.
Beslut om någon förändring kommer från Folkhälsomyndigheten eller Region Skåne.
Svenska Fotbollsförbundet och då också Skånes Fotbollsförbund har inget mandat att ta eget beslut
i denna fråga.
Folkhälsomyndigheten
I dagsläget befinner vi oss på nivå tre och inga lättnader planeras, tvärtom kan restriktionerna bli
fler.
Men när smittspridningen hamnar på en relativt låg nivå, eller åtminstone minskar i flera regioner,
hamnar Sverige på nivå två, och då kan restriktionerna börja lättas på.
En restriktion som kan komma att lättas är den om att barn och unga avråds från att delta i tävlingar,
enligt Sara Byfors på Folkhälsomyndigheten och den person som ansvarar för vilken nivå som gäller
för tillfället inför Regeringen.
Detta eftersom det kommer tydliga signaler från idrottsvärlden om att avrådan gör att fler
slutar med idrotten eftersom de inte längre är motiverade.
Regeringen är nu hårt ansatt från många olika Förbund och andra instanser.
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En undersökning av ungdomar 15 till 18 år ger dessa slutsatser.
I lagsporter typ hockey, innebandy, handboll med flera har inga matcher spelats sen oktober månad
2020 och vi intervju med fler än 300 ungdomar är svaren väldigt lika.
Ungdomar som inte ligger i framkanten av sitt idrottsutövande utan mer av att hänga ihop med
kompisar blir svaret många av dessa kommer nu att sluta sin idrottsutövning och satsa på annat.
Flera föreningsledare ser i förlängningen att lag får läggas ner eller slåss ihop med andra lag i
föreningen. I vilket fall som helst färre ungdomar i föreningslivet!
Vågar inte ge mig på en gissning om detta även kommer gälla idrotter som sker utomhus?
Tror dock att risken finns och framför allt om vårsäsongen ställs in.
Svårt med motivationen naturligtvis.
Skriver dock.
Är detta uttalande från enhetschefen på Folkhälsomyndigheten ovan ett ljus i mörkret?
Exakt när de olika nivåerna kan nås går inte att svara på i dagsläget.
Enligt Sara Byfors rör det sig om en sammanvägd bedömning av vaccinationstäckning och
smittspridning, men också virusvarianter spelar in.
Längre kommer vi inte denna vecka och Påskhelgen blir en helg utan fotbollsspel för Veberöds AIF.
PÅSK Bingo.
F 12 säljer under Långfredag-Påskdagen mellan kl.11.00-17.00.
Flickor 12 låter hälsa att de tagit över bingolottoförsäljningen från F06/07 och kommer att sälja dessa
utanför Coop precis som tidigare år.
Även hemleverans erbjuds för de som hellre vill det, beställningen gör man då via mail
vaif_f12@outlook.com och betalar med Swish.
Sprid gärna detta, och hjälp oss att sälja bingolotter för att stödja VAIF och F 12!
Reklam för Påskbingo finns även på hemsidan.
Köp och hjälp Veberöds AIF och F 12 med att köpa och samtidigt stödja båda!
Fotbollsserier.
Däremot startar serier upp nu och först ut Ettan där Torns IF möter Tvååkers IF och Lunds
BK möter Österlen FF den 2 april och 5 april spelar IFK Malmö FK mot Åtvidabergs FFs.
Härligt att någon serie startar redan nu.
MFF-Hammarby lördag 10 april kl. 15.00 på Stadion.
Otroligt spännande! Var står MFF?
Ja det vet inte undertecknad och kanske ingen annan heller?
Känns ej helt ok för att utrycka det försiktigt.
Undertecknads intresse för MFF har ärvts av våra 2 ungdomar idag 33 samt 31 år. Båda med årskort
sen några år tillbaka och nu är Frida med i styrelsen för MFF Systrarna och också koordinator för
anställd personal i Supporterhuset.
En av flera MFF grupperingar där MFF Support är den klart största.
Avslutar med en sann historia , skröna om Krister Kristensson en legendar i det framgångsrika MFF
på 60-70 talet.
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AIK var på besök på stadion för match mot MFF och på den tiden värmde MFF upp på plan 1 där
Nya Stadion ligger idag och motståndarna på plan 2 bredvid.
Lagen gick ut i gemensam utgång och då stötte Krister K på en annan legendar i AIK Roland ”
Rimbo” Lundblad en hårding, störig och retsticka som man hatade att möta och älskade om killen
spelat i ens eget lag.
Krister vänder sig om vid utgången och ”glor” Rimbo i ansiktet och säger citat ” och vad fan gör du i
Malmö idag” slut citat.
Rätt kul enligt undertecknad.
Publik? Innan EM uppehållet ytterst få om ens några?
Efter skrivet detta kom från Folkhälsomyndigheten tisdag 30 mars att regeln från 11 april att öppna
upp publik försiktigt flyttas nu fram till 3 maj.
Ordförande för Svensk Elitfotboll Mats Engqvist trött i TV och närmast förbannad med ett tak på
100 personer på Friends Arena som tar 50 000 åskådare och raljerade om ett avstånd på minst 500
meter mellan varje person på Friends men när helgen kom och löning hade de stora Köpcentrum
typ Emporia en trängsel som slog alla rekord och överhuvudtaget inga restriktioner följdes!
Vakter som i det närmsta slogs med folk som satt mer än en vid ett bord och drack kaffe.
VD för MFF Niklas Carlén säger;
Samtidigt haltar logiken väsentligt
Vi får ha 100 åskådare inne i arenan som tar 22 000 åskådare, men vi får vara runt 500 inomhus i
vår restaurang, säger han.
Är vi överens om att allt kring Corona nu står en upp i halsen och att man närmast håller på att
”spy” bara av att höra order Covid 19?
Önskar dock er alla en trevlig påsk med god mat och dryck!
Hälsar Staffan
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