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REMI PÅ REMISS

Efter att ha missat en seger mot Viksjö pga av missar samt ytterligare en mot
Tottes, var det så dags att häva sig ur detta trauma i matchen mot Stocksund.
Men inte ens Stockan var villiga att hjälpa oss ur remifrossan. Det kommer!!

HONK
KONK

Värmen var outhärdlig även för oss i skuggan
och det måste ha varit något varmare på plan.
Här ses Hong Kong Pasthy, ej att förväxla
med King Kong Pasthy, bärandes på vatten.
Han lämnar nu med den äran fostervattnen
kring Sverige för att söka sig till sakéernas
förlovade land. Vi tackar Hong Kong för den
gångna tiden och ser fram emot hans snabba
återkomst till fäderneslandet.

En underbar lördagseftermiddag på
Stockans vidunderliga plan skulle ge oss
svar på om vi kunde ta oss ur remisstraumat. Redan under de två första
minuterna får vi iväg två skott mot
Stockans mål dock utan någon målindikering. Bättre flyt hade dock Riisto i
Stockan som lyckades åla sig igenom

det röda försvaret i den 5:e och petade
in försmädliga 1-0. Krisse försöker
svara med en nick i den 6:e (se bild)
dock utan större framgång. Sporrade
av sitt mål tar
Stockan över kontrollen mer och
mer över vad
som sker på
banan. Först i den
21:a får Zacce till
ett kombinerat
skott/inlägg som
plockas ner av
målisen. Sex
minuter senare
lägger Zacce av
ett kanoninlägg
Nordine Baraka, en till
som Rimbo nick- synes
försynt ung man
ar utanför. Detta som ånyo premierades
till Matchens Viking.
var matchens
näst fetaste målchans enär Rimbo hade hela buren för
sig själv. Men då Rimbo lider av en allergiåkomma som bl a sätter sig i ögonen,
var det givetvis svårt att se målet. Men
nära var det.
I den 35:e har Zacce tagit del av vad
som skrevs om förra matchen och driver som ett ångfartyg genom hela mittfältet och in mot straffområdet där han
lägger en tåfis på äkta Henkemanér.
Fisen som kan beskrivas som en accelererad gräsrullare rullar förbi målisen
och in i mål och vi får skriva 1-1. Två
minuter senare försöker Jimmy pressa
luften ur såväl boll som målvakt.

Den andra
halvleken börjar
mycker trevligt
med att unge hr
Zacce spränger
sig igenom hela
Stockhagens
högra planhalva
i den 7:e och frispelar sig helt.
Det enda han
behöver göra,
öga mot öga
med målisen, är
som satt den i
att vicka lite med Zacce,
35:e, tyckte i den 7:e
tån så skulle vi
att det räckte med ett.
tagit ledningen.
Zacce tänker länge och väl och rullar
den på målisen. Fet chans var det.
I den 35:e har Zacce jobbat till sig ett
ypperligt läge och väljer högst ödmjukt
att spela Lillpastan som står fint till ute
på vänstern men lyckas få bollen lite
avigt och väljer att passa Åskan som
testar en av sina guldfötter. Skottet går
över men var ett suveränt tillfälle.
I den 44:e kutar Zacce i kapp med en
Stockare och vinner på 9,87 men skottet går över.
Kul att se att vi
trots så många
rockader pga
skador mm i
backlinjen och
mittfältet ändå
lyckas få fram
nya spelare hela
tiden som överglänser sig själva. Johan t ex
har blivit en riktig kraftkarl på
gamla dar och
Jimbo Sunstar har kom- Jimbo Sunstar
mit från ingenstans till finputsar stjärnatt bli en backstage star. glansen.

MATCHFAKTA
Stocksund - VIK A: 1-1

I den 6:e minuten nickar Monte Christo utanför Stockans stolpe. Zacco står på helspänn till vänster, Jimmy gör en kraftig kontraktion medan Rimbo står på pass på en eventuell retur.

Datum: Lördag 8 juni, kl 15.00
Arena: Stockhagen, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Nordine Baraka (igen)
Målgörare: Henrik Zacco
Gulingar: Johan Kraft (kraftuttryck??)
Publik: 30 varav 16 från Viggan
Väder: SOL +25 0

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
Ta med så många åskådare som möjligt till på Lördag. Du kör väl rött?

BACK S I D A N

REMI AV RIMBO

Längst bak får man väl närmast kalla försvaret för en sk Brandvägg, med tanke
på de få mål som vittjats av Mirakel. Men hur är det framåt egentligen? Trots
att vi bullar upp chanser går vi sällan från banan med mer än ett eller två mål.

Torstens Lärjungar, Lidingös makrillar,
slog vi förra året med 3-0 och 9-1. Vi
borde alltså åtminstone stiga ut någorlunda självsäkra på banan, men frågan
är om vi gjorde det. Mot Viksjö visade
vi att vi kan spela skjortan av vem vi
vill - om vi vill. Dessvärre avsatte vi en
halvtimme till total Nirvana, då motståndarna fick göra vad dom ville. I
matchen mot Tottes var det likadant.
Kan vi bara få bort den halvtimmen så
kan ingen slå oss. Vad som än händer
mot Tissarna på lördag så får vi inte
drabbas av en Harrisburg!

Zacco som nu börjar få manegevana
gör en juste dragning i 34:e för att därefter skjuta just över. Därefter släcks
belysningen på Hägernäs IP och Viggbyiterna faller i djup dvala varvid
Tottarna samtidigt vädrar morgonluft,
fast klockan redan hunnit bli 15.35 på
eftermiddan. Total Tottedominans och
allt det trygga kändes som bortblåst.
Det var inte utan att man väntade på
Hesa Fredrik och några uppmuntrande ord i omklädningsrummet.
Dessvärre måste de röda ha missuppfattat informationen i pausen ety
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utan att något endaste
kunde förmå bollen
att hitta ut
ur straffområdet. Tottarna jublade i buskarna när bollen letade
sig in i maskorna bakom Mirakel
Johansson.
Vi på läktaEn som gjorde en kanonren fattade
match bakom målet, och då
nolla och
framförallt Tottarnas mål,
var Anton. Han satt f.ö. bred- det gjorde
vid stolpen som Zacce sköt i. förmodligen ni också.
I den 35:e är Monte Christo jäkligt
nära att knoppa in en reducering men
han avstår i slutsekunden och den går
utanför. Zacce som drabbades av måldiarré mot Kungsängen har tydligen
behandlats med koltabletter eller något
annat förstoppande medel, ety efter
den matchen har han varit ganska
osynlig i målprotokollet.
I den 37:e blixtrar han dock till då
han gjort en hel del sk dragningar och
befinner sig öga mot öga med det vidöppna målet. En enkel bredsida och vi
har reducerat.
Zacce som väljer att använda vänstertån, drar en rökare i stolpen så att det
blev en mindre inbuckling i densamma. Ganska snopet för redaktörn som
stod vid andra stolpen med kameran i
högsta hugg och redan skrivit 1-1.
I stället träder Rimbo Rambo in och
dunkar in 1-1 i den 43:e minuten. Till
sin hjälp hade han sin nyfriserade
huvudbonad. Stiligt att vara på rätt
plats vid rätt tillfälle. Andra gången vi
målar i 88:e minuten. Grattis Rimbo!
Tottarna avslutar matchen i den 45:e
med att dra över öppet mål ordentligt.
Bottom line: Vi måste nu, visa från
Viksjömatchen, börja vårda våra målchanser, annars kommer inte Viggan
att vinna skytteligan. Vi vinner inga
ligor bara för att vi har få insläppta.

Det är så här vi vill se Zacce i aktion. Fullt ös mot målgården och sen en vänsterfjutt in i maskorna.

Mot Tottes startade vi strålande med
att nästan göra mål i 1:a minuten och
på den efterkommande hörnan var det
nära igen. I den 3:e luftar Krille brallorna med en kanonrökare och på efterföljande frispark nickar Joakim Olausson mitt på målisen.
Viggan trycker på bra nu och det
finns inga moln på himlen. Försvaret
kniper i baken och anfallet försöker slå
blå dunster på Tottarna.

den första delen av andra halvleken
var precis lika illa som den vi just hade
fått utstå innan pausvilan.
Efter 26 minuter så slinker så äntligen
Zacce igenom men får dessvärre uppleva att Hottentotten i det andra målet
gör en bra räddning.
I den 31:a uppstår en sk Bender, dvs
total kalabalik i försvaret. Bollen var
uppe i 750 poäng efter att i ett utmärkt
flipperspel ha träffat åtminstone 19 ben

MATCHFAKTA
VIK A - Tottes: 1-1
Datum: Onsdag 5 juni, kl 19.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Nordine Baraka
Målgörare: Richard Dermer
Gulingar: Inga
Publik: 44
Väder: SOL +22 0

