Staffans veckorapport vecka 14

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
En påskhelg är över och några dagars längre ledighet för många av er.
Hoppas ni njutet av detta.
Fotboll på sparlåga och längtan efter fotboll "live" blir starkare för varje vecka.
Något ljus i tunneln?
Försöker väga varje ord som sägs i TV eller går att läsa på datorn.
Politiker mer och mer trängda från alla möjliga förbund och också en allt större trötthet på alla
restriktioner, gäller i princip i hela Europa.
Ska vi säga/skriva att ungdomsfotboll kan öppnas upp för spel i den närmsta framtiden?
Pandemin måste ner och fler Regioner måste antalet insjukna i Covid 19 bli lägre än tvärtom.
Från Skåneboll och Svenska Fotbollsförbundet blir det tydligare och tydligare att "ödesdatum" är den 3
maj.
3 maj och fortfarande då att alla restriktioner fortfarande gäller lika med att vårsäsongen aldrig kommer i
gång och vi får uppleva ännu ett år med enkelserie till hösten.
1 april.
Tänk er alla att undertecknad funderar på vad aprilskämt som ska dyka upp denna dag. Lite
sömndrucken vaknar undertecknad vid åttatiden när mobilen ringer och en kvinna presenterar sig. Hör
inte namnet och får frågan citat "Staffan vill du bli vaccinerad idag?" slut citat.
Hinner tänka första april när kvinnan säger det är inget aprilskämt.
4 timmar senare är undertecknad på Vårdcentralen i Dalby med många andra och plötsligt har
undertecknad fått sin första spruta och nu närmre friheten än på drygt ett år.
Senare på kvällen har vi våra ungdomar hemma och barnbarn och grill ute och sonen frågar vilken
vaccin undertecknad fick?
Undertecknad så exalterad att detta glömdes bort och båda våra ungdomar samt Britta var helt överens
att undertecknad var ensam i Sverige som inte ställt denna fråga vid vaccinering haha.
Bröderna Tax från Polen har anlänt Hemmestorp.
Två veckor klarade undertecknad att vara utan hund, men sen gick det inte längre. Britta jobbar inte
mycket för stunden men de dagar Britta ej var i hemmet var ensamheten och tomheten så skrämmande
att sökandet efter ny hund satte fart.
Det blev ej Hundstallet utan Hundar utan hem denna gång. Två likadana organisationer men Hund utan
hem samarbetar med både Polen och Irland.
Undertecknad fylld av empati med människor och djur som har det svårt och dessa två taxar hade mist
husse och matte under kort tid och skulle avlivas endast 2 år gamla och friska.
Taxar med viss modifikation snarare en gatukorsning med tax inblandad.
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Besiktade och avmaskade i Polen med buss till Malmö med 22 andra hundar, därefter jourhem på
Österlen där vi besökte dessa.
Skärtorsdag hämtades dessa och otroligt snälla och tillgivna hundar samt stor syskonkärlek och vid
nattning kind till kind i ny inköpt säng. Kommer att bli bra!
Hoppas alla förstår att detta är en seriös verksamhet och inga hundar som säljs på parkeringsplatser
eller dylikt.
En adoptionsavgift på mellan 7 000 kr och 9 000 kr. Ju äldre hunden är desto lägre pris.
Två hundar att säljas tillsammans är svårt och våra 2 hundar betalar vi för en hund.
Namn Bosse och Knut.
Hoppas att veckobreven snart kan fyllas av mer fotboll och än en gång att spel och matcher
kommer i gång.
Känner dock för stunden en förhoppning på spel ändå framför allt ungdomsfotbollen och i den bästa
värld även seniorfotboll som startas upp under våren.
Påsk bingospelet.
F 12 debuterat som säljare på Konsum. En mycket bra start dessutom.
Till detta ska läggas att alla 100 Sverigelotter Påsk tog slut redan på påskaftonkväll.
Till sist en viktig och härlig helg väntar.
På lördag 10 april startar årets allsvenska och kl. 15.00 årets första match MFF-Hammarby IF.
Samma dag och årets första knattefotboll kl. 09.30 som alltid och Romelevallen.
Åldersklasserna födda 13, 14, 15, 16. Killar och tjejer.
Alltid spännande att se hur många som kommer detta år?
Hörs på fredag!
Hälsar Staffan
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