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SOLSKENSSEGER
12 edsvurna män dök upp på Sumpans IP för att ta revansch för den snopna
förlusten hemma mot Rissne. Elva man och Edet kämpade i stekande solhetta
och lyckades till sist vinna mot en 16-mannatrupp. En prisvärd prestation!

Aldrig har så få uträttat så mycket på 90 minuter. Wellas barn, Anton och Mimmi bar vatten
medan de större kiddsen lät sig stekas under Sumpans strålande sol tills man bärgade segern.

Knappt hade den sista äggulan lagt sig
till rätta efter frukosten, förrän det var
dags att åka ut till Gula Örnens gamla
jaktmarker på Sundbybergs IP.
Redaktionen hade just riggat upp sin
skrivmaskin då den upptäcker Victor
Olmeda Popa springandes runt på planen och gestikulera. Vad hade hänt?
Värmen var påtaglig trots att klockan
bara var barnet, dvs 11.01, men inte
kunde väl pojken redan vara utsatt för
solsting? Jorå, han hade snott en backpassning och helt sonika rullat in

lädret under magen på Rissnekeepern,
därav gossens osedvanliga solskenshumör. Minuten efter skjuter Rissne en
cm över Diffens stubb. Mycket Rissne
var det och det kändes skönt att ha 1
måls handicap denna dag. Åtminstone
ända fram till den 21:a då dom får en
frispark från 22 m som dom sätter i
Diffens hörna. 1-1 så roligt var det.

Tabelläget B-laget

MATCHFAKTA
Rissne - VIK B: 2-3
Datum: Söndag 4 augusti, kl 11.00
Arena: Sundbybergs IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Victor Popa
Målgörare: Popa, Wella, Självmål
Gulingar: Isac Sangwill
Publik: 8
Väder: SOL, +26

När Rissne pressar som mest erbjuds
Krutov att slå en frispark i den 33:e.
Wella som gjorde sig osynlig gömde
sig bakom alla spelare som samlats i
straffområdet. Krutovs skott (passning)
landar perfekt bland Wellas lockar och
denne kan nicka in i omarkerat mål. 1-2.
Edet var på solskenshumör och lurade nästan domaren att visa ut honom
men Edet måste ha charmat honom
också. I näst sista minuten slår Krutov
en kanonfrispark från långt håll som
målisen inte orkar hålla. Lite till vänster (eller höger) och den hade gått in.
Krutov som gjorde rätt för sig denna
dag lägger ytterligare en frispark i 12:e
som Össkan försöker nå upp till men
deras back var en tum längre och nickar bollen i mål (sitt eget) varvid det blir
1-3. I den 16:e var den glädjen slut då
Diffen får se en haubitsprojektil dala
ner över hans stubb och in i de bakre
regionerna. 2-3.
En av de snyggare turbulenserna
uppstod då Omid gör en piruett kring
egen axel och förtunnar ozonskiktet för
omgivningen i den 19:e då han 3 m
från mållinjen undviker att träffa bollen. Men snyggt var det.
Det här var en match där många förtjänsttecken skall delas ut. Wella, som
inte gick på tå, slet som en elongerad
grizzlybjörn och fick också utdelning.
Popas små piruetter var en fröjd för
ögat att skåda. Vad skall det bli av den
gossen? La Scala Operan kanske?
Dubbelösskan gjorde allt för att bli
svettig och stred som en gladiator.
I andra halvlek spelade hela laget
som en man. Det var bolltrolleri ur den
högre skolan. Enda smolket i bägarn
denna dag var att vi var för få. 13 man
kallades, 12 man kom (inklusive Edet).
Nästa gång det händer att nån uteblir
utan att höra av sig blir det 100 kr böter.

Här markeras det. Krutov håller upp två fingrar, menandes att han hade två assists. Wella
håller upp ett finger visande att han gjorde
ett mål. Förmodligen håller Lollipop upp ett
finger, för han gjorde också ett mål.
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GLÖM INTE ATT TIPPA: SISTA INLÄMNING FÖRE AVSPARK NÄSTA ONSDAG
Nästa matcher är på lördag 10 aug, kl 13.00 (Helenelund borta för B) och på söndag 11 aug, kl 13.00 (Täby IS borta för A)

BACK S I D A N

Berget är krossat!
För oss som växt upp med att förlora mot Enebyberg under juniortiden, var
detta ett stort ögonblick. Att på Begets hemmaplan få göra grus av deras förhoppningar om en vinst mot Viggan. Men en underlig match var det ändå.
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sig sjuttsingen på att ta hem det här
och redan i den andra minuten så får
Mirakel göra en ypperlig benparad för
att sekunderna senare överträffa sig
själv med att förlänga sin längd med
22% så att han kunde tippa returen till
hörna. Vilken uppvisning! Hade inte
Mirakel varit på hugget denna dag
hade det hela kunnat sluta på ett helt
annat sätt. Men nu var Viggbyiterna på
hugget och utnyttjade alla blottor som
uppenbarade sig.
I den 8:e lirar Barakan en perfekt passning till Dubbelösskan som gör ett kanonlopp på högerkanten och passar in
till Zacce som bara sätter foten till: 1-3.
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MATCHFAKTA
Enebyberg - VIK A: 1-7
Datum: Måndag 5 augusti, kl 18.30
Arena: Enebybergs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Öscan Öskan
Målgörare: Zacco 3, Öscan 2, Österwall 1,
Baraka 1
Gulingar: Inga
Publik: ca 61
Väder: Soligt, +21 0

som stått och väntat på att inte bli
avblåst. Zacce gör det enda rätta. Ensam på hela planhalvan sätter han 1-6.
Jonas avslutar tillställningen i den 43:e
genom att precisionslira Zacce som
tacksamt tar emot och petar in 1-7.
Hat trick för Zacce och Bingo för Viggan! Man kan bara buga och hoppas
att inställningen håller även mot TIS.

Dubbelösskan, som hade 90 minuters spel i
bena från gårdagen, hjälps upp av de övriga
målskyttarna: Zacce, 3 mål. Dubbelösskan, 2
mål. Monte Christo, 1 mål och Barackan 1 mål.

Måndagskväll, sol och varmt och
spänningen var olidlig, särskilt som
matchen började 18.30 och inte 19.00
som redaktionen länge trodde. Skulle
man hinna? Jorå, det gjorde man. Men
fem minuter sen.
Det var Lila på Viggans planhalva de
första 20-30 minuterna och man trodde
att man skulle få springa in i bergväggen i förtid. Inte blev det bättre när
man efter en kvart upplystes om att
Berget redan hade gjort mål efter 5
minuter och således ledde tillställningen. Inget verkade funka. De mest elementära passningar gick till de Lila.
Vad var det som hände egentligen?
I den 22:a tänds hoppet då Zacce från
3 m skjuter in i benet på en back som
står på mållinjen, efter det att Dubbelösskan just nickat i ribban. Fyra minuter senare får Mirakel göra en kanonräddning och håller oss kvar i matchen. Åskan och Zacce hade i 31:a och
34:e åtminstone lyckats skapa några
farligheter som födde hopp.
I den 35:e får vi hörna och Mango
siktar mitt i pallet på Monte Christo
som inte gör Mango besviken då han
utnyttjar varje tum av sig själv. 1-1.
Tre minuter senare får vi uppleva fotboll i världsklass. De är Öskan som
spelar Åskan som spelar Öskan som
retfullt rullar in bollen i mål. Vilken
uppvisning! 1-2. Självförtroendet hade
kommit för att stanna.
Sen var det paus. De Lila hade gett

Järngänget som aldrig Viker ner sig. Oron har nog spridit sig i kommun inför söndagsmatchen.

Zacce tackar Dubbelösskan två minuter senare genom att lira tillbaks till
den senare, som raffinerat gör 1-4.
Zacce, som ligger på en verkningsgrad
på 14,3% (antal gjorda mål baserat på
antalet offsideavblåsningar), nickar
över i den 15:e efter det att Rimbo skapat ett jätteläge. Rimbo fick inte in
ettan i tid och skottet avgick för sent,
men räckte ändå tll den giftiga passningen till Zacce.
Två minuter senare är Åskan i stöten
igen och lirar till Zacce som står laddad men en Lila får en tå på bollen just
innan skottögonblicket. Barakan som
delat ut valiumtabletter till alla viggbyholmare på läktarn under första halvleken tar sig an en frispark i den 32:a
minuten. Siktar länge och väl och lyckas träffa mellanrummet mellan målisen och stolpen så att målisen dras
med in av lufttrycket. 1-5, galant!
I den 34:e siktar han igen och hittar
med en fenomenal passning Zacce

Många medaljer kan delas ut en dag
som denna: Dubbelösskan som spelat
en hel match dagen innan. Zacce med
sina tre baljor. Lillpastan som slet.
Åskan som rev upp deras vänsterflaj.
Mirakel som räddade oss när det stod
och vägde. Samt alla andra i laget.

Tabelläget A-laget
Täby IS
12
Viksjö
12
Viggan
12
Stocksund 11
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Edsberg
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Torstens L. 12
Kärrdal
12
Enebyberg 12
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Kungsängen 12
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4 1 35 -13 25
3 2 23 -20 24
4 2 27 -18 22
3 2 25 -12 21
4 3 21 -15 19
4 4 20 -15 16
4 4 25 -23 16
3 5 16 -25 15
1 8 19 -37 10
6 4 12 -17
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4 7 22 -37
7
6 6 10 -23
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