Staffans veckorapport vecka 16

Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Måndag 19 april (pension idag) och vi närmar oss maj månad med stormsteg och kanske den vackraste
månaden här ute i Hemmestorp.
Närmar vi oss fotbollsspel och seriematcher?
Högst osäkert, men hoppet lever fram till fredag den 23 april. Finns tyvärr inget som talar för spel för
stunden då pandemin fortsätter öka i Sverige, Europa och övriga världen.
Hemska siffror och i Brasilien insjuknar just nu 300 000 personer varje dag och hela sjuk hussystemet
har kollapsat.
Allsvenskan rullar på och som blå svävar undertecknad på moln och ytterligare en seger nu borta mot
BK Häcken med 2-1 efter 2 härliga mål i första halvlek. Ahmedhodzic och Rieks.
Nog tuffare för BK Häckens fans och laget med 2 förluster i inledningen.
Alltid med i tipsen om topplats men når inte riktigt till över en hel säsong gäller väl även
IFK Norrköping.
MFF, AIK, Djurgården samt Hammarby i titelracet blir undertecknads tips för stunden kan ändras under
säsongen haha.
Landskrona BOIS 1-1-borta mot Östers IF samt TFF 2-2 borta mot Vasalund.
Bois kvitterar i matchminut 93 är aldrig fel.
Super League.
Trodde undertecknad skulle slippa läsa om detta förslag under min levnadstid.
Stängda serier och mer pengar till de rikaste klubbarna och all annan skit.
Hoppas att det aldrig blir av och kan bli så att dessa klubbar biter sig själv i svansen.
Tror också supportrarna kommer att reagera och hoppas också att både Uefa samt Fifa "slänger" ut
dessa ur all gemenskap.
Hårda ord men menar allt som skrivits här.
Knatte.
Något som är betydligt roligare att skriva om och första lördagen med 80 knattar/knattor på plats hade
andra lördagen stigit till 82.
En fantastisk siffra och mer eller mindre fullt i alla åldersklasserna.
Sammanslagningen med tjejer födda 14 och 15 är nu klar och hela 20 tjejer på plats och Elin, Iza samt
Martina hade fullt upp att göra denna lördag.
Födda 16 har under dessa två lördagar tränats av tjejer från Damtruppen (unga tjejer) kommer några
tjejer att fortsätta med denna träning (tycker det varit jättekul) men också denna lördag
4 föräldrar som anmält sitt intresse för att hjälpa till.
Kommer en presentation senare, men här är förnamnen Ida, Filip, Fredrik samt Peter.
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Jessicas sammanfattning av andra knatteträningen.
Knatteträning andra lördagen och solen var framme.
82 knattar sprang omkring på Romelevallen med en boll vid fötterna och ett leende på läpparna.
Härligt att se så många barn och många ledare i varje grupp.
I åldersgruppen F födda 2014 och 2015 så är de nu 20 flickor. Jätteroligt.
I åldersgruppen födda 2016 så var det även denna lördag damerna som tränade gruppen.
Idag så anmälde sig 4 föräldrar som ledare till mig. De behövde en veckas betänketid
Välkomna Filip, Ida, Peter och Fredrik.
Damerna kommer att fortsätta att komma till knatte de lördagar som de kan,
Roligt att dem vill hjälpa till och tycker att det är roligt.
Avslutning.
Ja en träningsvecka väntar och frågan om spel är ett stort frågetecken och svårt att vara optimist för
stunden, tyvärr.
Följa Folkhälsomyndighetens presskonferens tisdag och torsdag och lyssna , undertecknad kommer att
väga alla ord på en vågskål och en dag säger Anders Tegnell nu kan fotbollen börja spela för alla!
Håkan Persson vår rolighetsminister och domarutbildare, skrev följande;
Staffan. Håll ut, håll avstånd och Staffan framför allt håll flabben.
Hörs på fredag och ha en bra vecka alla.
Hälsar Staffan
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