Staffans inför helgen 23-25 april

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Fredag 23 april och bara en vecka bort till Valborg och första maj.
Restriktioner till 2 maj förlängdes under torsdagen till 17 maj och fotbollen med seriespel för
breddfotbollen och ungdomsfotbollen känns allt längre bort.
Info om seriestarter.
Om inte restriktionerna lättat senast 23 april (vilket de ej gjordes) skjuts seriestarten upp till 22-23 maj
och samtliga kval i HA 4-6, DA 3-4 ställs in.
Om inte restriktionerna lättat senast 10 maj skjuts seriestarten upp ytterligare, till 5-6 juni. Seriespelet i
HA 4-6, DA 3-4 genomförs då fortsatt med dubbelmöten, men även här utan kvalspel.
För alla ungdomsserier är bilden och seriestart mer ett stort frågetecken.
Vi talar nu om seriestart 22-23 maj eller 5-6 juni och undertecknad förstår ej hur detta ska gå till för våra
ungdomslag?
Herrar A som spelar under Svenska Fotbollsförbundets regi gäller fortfarande att serier ska spelas som
dubbelomgång d v s 22 matcher och spel kanske mer eller mindre över hela sommaren.
Knatte.
3;e lördagen den 24 april och antalet medlemmar ökar konstant och nu passerad 90 betalningar.
Föreningen sikar på förra årets slutsumma och 110 knattar(knattor men då 5 åldersklasser födda 12 till
16.
Efter denna lördag är de 3 provträningarna slut för de flesta och förhoppningsvis minst 10 nya
medlemmar i åldersklasserna födda 15 samt 16 nästa vecka.
Välkomna till VAIF familjen.
David Lundgren född 13.
Oliver Ekberg
född 14.
Ayla Pettersson född 15.
Isabella Kalmar född 16.
Axel Nilsson
född 16.
Casper Ljungström född 16.
Ludvig Sjögran född 16.
Simon Gårdborg född 16.
Viggo Dovander född 16.
Andreas Ekberg.
Någon gång i början av 2000 talet minns undertecknad när Andreas dömde Romelecupen och Andreas
16 möjligen 17 år dömt ett långt pass och slut långt efter midnatt denna lördag.
Föräldrar hade ingen möjlighet att hämta honom och nu kan undertecknad erkänna (brottet är
preskriberat haha) att pengar togs från en kassa och Andreas kunde åka taxi hem till Lund.
I veckan läser undertecknad att Andreas är den enda domare från Sverige som ska döma i EM till
sommaren.
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Vilken karriär Andreas gjort och idag rankad etta i Sverige och sen 2014 proffs domare.
En härlig kille värd alla framgångar och känns lite som en VAIF kille även om Torns IF är hans
moderklubb.
Största matchen hittills Champions League och matchen Atletico Madrid mot Juventus.
Lycka till i EM Andreas!
Allsvenskan.
Undertecknad börjar med att gratulera Jesper E som undertecknad varit lite "taskig" mot (interna skämt)
men segern för "Änglarna" mot AIK var rättvis och 2-0.
Möts ett Göteborgslag mot ett Stockholmslag håller undertecknad alltid på Göteborgslaget haha.
Vet knappt hur det känns att hålla på ett lag från 08 området?
Vem hade trott att vi har en liten seriefinal i helgen när MFF möter Östersunds FK på stadion?
Ett Östersund som har transferförbud fram till 2022 efter "Goddosaffären".
Serietabell.
Djurgården
MFF
Östersunds FK
IFK Göteborg
IK Sirius
Kalmar FF

6 poäng.
6 poäng.
4 poäng.
4 poäng.
4 poäng.
4 poäng.

Dessa 6 lag som inte har förlorat någon match.
Helgens toppmatch AIK-Hammarby . Båda redan med var sin förlust och om något lag vinner denna
match kommer redan på måndag höras. Avgå alla från det förlorande laget och dess supportrar!
Superettan.
TFF-Örgryte. Tobias ej fått spela ännu men är med på bänken.
Landskrona BOIS-Akropolis IF. Oscar startat varje match.
Super League.
Tack min Gud för bara efter 2 dagar var detta projekt skrotat och dessa 12 klubbdirektörer hade
fullständigt feltolkat vad supportrar vill.
Klubbdirektören i Juventus trodde i sin enfald att en match mellan Liverpool-Juventus skulle samla
större publik än Liverpool mot Everton!
Redan idag visar publiksnittet att de inhemska ligorna har större snittpublik än matcher i Champions
League.
I England gick det så långt att premiärministern Boris Johnson gick ut och kritiserade förslaget.
Real Madrids president Perez ut och förklarade att detta förslag inte handlar om pengar utan bara för att
utveckla fotbollen!
Perez numera svarta tunga kommer aldrig bli röd igen.
Avslutning.
Fredag vid lunchtid kom ett par trevliga nyheter.
Idag ska det landa ett förslag till föreningen hur serien för Herrar A ska genomföras.
Från Tommy.
Förlängt till den 17 maj. Ny seriestart den 22/5 borta mot Lödde.
Men tveksam även till detta och nytt besked kommer den 18 maj.
Micke Dahl tävlingschef på Skåne boll mailar att i nästa vecka kommer deras förslag på hur en förkortad
serie ska genomföras för alla föreningens ungdomslag.
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Ska läsas att även om vi får vänta till den 5-6 juni ska serier spelas under en måndag med färre
omgångar.
Förhoppningar på en seriestart den 22-23 maj men då måste restriktionerna lättat senast 10 maj.
Kommer två förslag på seriestart.
Mer på måndag/tisdag men känns ändå som att en start kommer att ske i vår.
Veckans citat hämtar undertecknad från Mats Engqvist ordförande i Svensk Elitfotboll.
citat " när jag skulle se Hammarby IF i helgen mötte jag fler personer inne på Pressbyrån än vad där var
publik på Friends Arena" slut citat.
Hörs i början av nästa vecka och förhoppningsvis spännande och positiva nyheter om fotbollen.
Trevlig helg alla /Staffan
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