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Hej alla VAIF:are och andra läsare,
Ja vilka dystra tider vi upplever nu och i förra veckan som gick stängdes det mesta ner igen i Sverige.
Fotbollen som dessa veckobrev mest handlar om stängdes direkt över en natt och alla matcher och
träningar ställdes in från 16 år och uppåt omedelbart.
U 15 till Vellinge och i princip väskorna fulla av kläder för 3 övernattningar blåstes av direkt och samma
typ av Cup i Norrköping hade hunnit med gruppspelet och det återstod slutspel stoppades och 400
ungdomar fick packa ihop och åka hem.
Kval till division 2.
Kungsängens IF-FC Arlanda.
IFK Tidaholm-Torslanda IK.
KSF Prespa Birlik-BK Astrio.
IFK Hässleholm-Smedby AIS.
Dessa 4 returmatcher fick ej spelas i helgen och kommer nu att "stoppa upp" all serieindelning till
division 2 och division 3 inför 2021.
Stor kritik från dessa 8 klubbar till Svenska Fotbollsförbundet om problem med att hålla igång träning
när spelarna var lovade ledighet stora frågetecken när dessa matcher kommer att spelas
överhuvudtaget?
I december eller först efter nyår?
Det går nog redan nu att konstatera att serieindelning, serieprogram mm inför 2021 kommer att
försenas.
Allt inställt nu och endast träning för ungdomar födda 05 och neråt får träna de närmsta 3 veckorna
innan nytt beslut kommer.
Går nog att skriva redan nu att det kommer bli nerstänkt längre än 3 veckor.
Sticker ut hakan och skriver det blir ingen fotbollsträning mer detta år för de som är födda 04
och äldre.
Många frågor till Skåneboll om att flytta "frimånaden". Idag 15 november-15 december.
Till och med början av Skåneboll "äger" ej frågan utan ett sådant beslut kan bara komma från Svenska
Fotbollsförbundet och så här långt är svaret nej till flyttning.
Vad vi i dessa Corona tider lärt oss är att en sanning idag är en lögn imorgon.
Igår första förslaget till Dam division 3 2021.
Kul att MFF Dam kommer till Romelevallen nästa år!
Derby mot Hardeberga BK/Harlösa IF samt Dalby GIF.
Intressant med även mötet mot Lunds BK.
Någon klubb ska bli den första att göra mål mot MFF i seriespel.
Allsvenskan och guldet till MFF kan bli klart redan på söndag vid vinst mot IK Sirius.
Skrev tidigare och vidhåller att ett SM guld i år är inget undertecknad gör High Five över.
Svårt att glädjas över känner ingen delaktighet, närvaro i detta och ett år som matcher spelats utan
publik.
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Den glädje man kan uppleva är naturligtvis att MFF får kvala till Champions League och vid förlust
även till Europa League förlust där den nya cupen som startar 2021 med namnet Europa Conference
League och stora chanser att kvalificera sig till något gruppspel och då intäkter in med stora belopp
framförallt de två första cuperna.
För att stärka likviditeten i MFF så kunde alla med årskort 2020 ca 12 000 sålda, från den 28 oktober i
år köpa nytt inför 2021, men så här långt endast några hundra som gjort detta och tror rent ut att detta
ej kommer att ske i någon större skala.
Finns gränser även för vi som har MFF som favoritlag. Vad är det man betalar för inför 2021?
Kommer säsongen 2021 beröras av Corona, ja med stor sannolikhet om man lyssnar på experter typ
Anders Tegnell kommer vi att få leva med denna epidemi långt in på 2021 och endast ett vaccin som
kommer fram att få stopp på detta.
Allsvensk start diskuteras redan med hänsyn till bland annat EM till sommaren 2021 och hur läget är
med Corona?
Start i april flyttas fram även 2021 spel in i december är ett scenario.
Ungdomsfotboll.
Ja träning pågår för de flesta lagen, möjligt att några lag gjort ett uppehåll ett par veckor.
En historisk "övergång" har redan skett när Drilon född 09 och spelat i MFF sen 5 års ålder i veckan
bestämde sig för spel i Veberöds AIF i hård konkurrens från ett par andra klubbar.
Killen heter Drilon Ferizi och mötte VAIF för ett par helger sedan i Cabonline Cup i Limhamn.
MFF med 22 spelare och 2 lag 2020 bantades direkt efter den helgen till 1 lag 2021 med en trupp på
14 spelare och 8 spelare som fick lämna och bland annat Drilon som ej fick plats, naturligtvis en stor
besvikelse för honom, men efter någon dag ville Drilon prova i annan klubb och sagt till föräldrar att
Veberöds AIF spelat en härlig teknisk fotboll i denna cup och nu är han på plats och en fantastisk
förstärkning för P 09 i Veberöds AIF.
Under undertecknads 25 år i Veberöds AIF aldrig hört att föreningen fått en ungdomsspelare från MFF!
Gläder ett blått hjärta haha.
F 14 och Låtta mailar om deras första nyförvärv till 2021 och Linnéa Mårtensson född 06 målvakt från
FC Staffanstorp och Låtta skriver att nu har vi två duktiga målvakter.
I träning 2 nya tjejer till men ej lämnat besked ännu om övergång.
Har ni någon ny spelare som kanske flyttat till Veberöd eller sökt sig till VAIF så hör av er till
undertecknad!
Bingolotto.
Årets försäljning av Bingolotter samt Sverigelotter till Uppesittarkvällen den 23 december samt
Nyårsbingo den 31 december börja sättas på plats och även i år F 06/07 som kommer att sälja dessa
med årets "nya stödtrupp" och
P 12 födda 08 som kommer att ersätta tjejerna som nu är inne på sluttampen av sina försäljnings år.
Ett fantastiskt "tjejgäng" som tillsammans med allt i allo Låtta varit underbara att samarbeta med.
I dessa Coronatider kommer vi att försöka få in beställningar via info på olika sociala forum även
medlemsinformation ta emot beställningar och sen cykla ut med bingolotter till de som beställer.
Tillsammans med 08;orna killar kommer tjejerna att sälja vid Konsum o ICA från fredag 18 december
till onsdag 23 december.
Den stora frågan i år är om Bingolotto inte tagit vatten över huvudet när man höjer Bingolotternas priser
till jul detta år med 100 procent?
Enkel bingolott 50 kr till jul 100 kr.
X2 bingolott 100 kr till jul 200 kr. Alla vinster dubbleras.
X4 bingolott 200 kr till jul 300 kr. 50 procents höjning. Alla vinster fyrdubblas.
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Känns lite tufft med denna prishöjning enligt undertecknad.
Bingolotto räknar med en försäljningsminskning med 20 procent av antal sålda lotter men i så fall likväl
en högre vinst på resterande 80 procent (fördubblad sådan) för både Bingolotto och föreningslivet.
Kommer detta att ske?
Svaret har vi vid årsskiftet.
2019 slogs alla rekord vid försäljning av Bingolotter till Uppesittarkvällen den 23 december och slutade
på otroliga 4,2 miljoner sålda Bingolotter.
Uppehåll igen för alla ligor i Europa och 4 omgångar kvar i Allsvenskan för nu ska landslagen spela
Nations League igen.
Vem bryr sig om denna turnering?
Gör rätt lägg ner skräpet.
Ja en dyster vecka och nu i princip alla län med särskilda råd och restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
Smittspridningen skenar i Sverige och enligt torsdagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten kommer med mycket stor sannolikhet nya skärpta råd och restriktioner i nära framtid rakt
över i Sverige.
Då med dessa förslag ställ in alla middagar typ julbord med arbetskollegor, fester, styrelsemöte, vistas
ej i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum avstå spel i cuper, matcher. tävlingar och fysisk kontakt
med personer som man ej bor med. Några redan införda.
Till sist redovisades dessa siffror för en månad sedan var antalet inlagda 175 med Covid och 25 i
intensivvård, nu en månad senare är siffrorna 751 inlagda med Covid och 90 i intensivvård.
Skrev ner alla siffror och tror att undertecknad uppfattat dessa rätt.
Skrämmande siffror.
En infektionsläkare från Uppsala ville gå så långt att utegångsförbud skulle börja gälla i Sverige.
Citat från honom;
Vi i Uppsala och resten av Sverige befinner oss nästan i fritt fall nu.
Då tycker jag att vi måste gå in med kraftfullare restriktioner och jag tycker det är dags att verkligen
överväga en nedstängning i samhället.
Nej tyvärr mina vänner och fotbollsälskare vi är långt borta för en normal fotbollssäsong och säsongen
2021 kommer också att bli "stökig". Det är med sorg undertecknad skriver detta.
Samtidigt vad är fotbollen sett till det stora sammanhanget i samhället?
Kan väl använda uttrycket en piss i Mississippi, eller en fis i rymden eller lite "finare" uttryck en droppe i
havet.
För så är det mina vänner och fotbollsälskare , men likväl vill vi att våra stora intresse för fotboll ska
återgå till normala förhållanden.
Hörs igen någon gång i nästa vecka. Staffan
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