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ÅSKAN DUNDRADE
Äntligen fick Åskan Sundström visa att han är värdig sitt gamla epitet Guldfot.
Med tre baljor mot Tottes kunde han definitivt se till att segern hamnade på
rätt ställe. En skön seger på mer än ett sätt. Hoppas flytet håller i sig på lördag.

Åskan klämde in ett hat trick och går med
sina tre mål mot Tottes och går upp till sammanlagt 6 mål. Zacce med sitt har 15 totalt.

Efter förlusten mot Stockan var det skönt att få klämma dit Tottarna på deras hemmamarker.

Ånyo en viktig match, där vi återigen
var tvingade att ta poäng för att hänga
med i toppen, och det gjorde vi ju,
även om det ibland såg lite tafatt ut.
Medan Tottarna excellererade med
sitt passningsspel lyckades vi knappast
leva upp till denna standard. Öppningen var därför, kanske som vanligt,
ett spel för gallerierna av motståndarna där vi var tacksamma för ett eventuellt kortfristigt lån av bollen.
I den 23:e får Tottarna utdelning på
en nick där viggbyiterna var oförmögna att rensa i lingonskogen. 1-0. Två
minuter senare levererar Åskan ett
pass till Zacce som får på en hyfsad
nick över buren. Men i den 28:e får
Åskan möjlighet att visa vilka rökare

MATCHFAKTA
Tottes - VIK A: 2-4
Datum: Söndag 18 augusti, kl 15.00
Arena: Breviks IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Oscar Sundström
Målgörare: Oscar 3, Zacco 1.
Gulingar: Jocke, Tom
Publik: 16
Väder: SOL, +28 0

Olausson är inne i maskorna för att kolla att
Åskans hörna verkligen gick direkt i mål.

han kan lägga av och det gjorde han
också. En kanonrökare som tog med
sig en del av diafragman på en av
backarna. Men in gick den och det stod
1-1. En bra hörna i den 38:e kunde ha
blitt nåt men blev till intet. Men i 46:e
så skickar Mirakel iväg en riktig Tjocka
Bertha projektil som upphinns av den
långe Zacce, som med sin vänsterfot
petar bollen rutinerat förbi keepern och
in i den bortre burgaveln. Elegant 1-2.
Tottarna, som varit inne och hämtat
luft i pausen orkade nu springa ett tag
till och i den 9:e har dom en utomordentligt farlig nick på hörna som går
just utanför.
En av eftermiddagens höjdpunkter
är när Åskan Sundström skjuter en
hörna rakt in i mål i den 11:e, där Jocke
också följde med bollen in i mål. (Bild).

Det betydde 1-3 och glädjen stod högt i
tak på Brevik. I den 19:e lägger Zacce
en fin macka till Hulten som rinner
igenom på högern och skyfflar förtjänstfullt in bollen till Åskan som bara
dammar in den på sedvanligt sätt. 1-4.
Mirakel var inte helt overksam
denna dag utan får sträcka sig i värmen i den 34:e och göra en bra räddning. Eftermiddagen kunde ha blivit,
om möjligt, ännu mer tillfredsställande
när Hulten skickar fram en intelligent
passning till den framforsande Zacce
som slänger sig parallellt med marken
och nickar stenhårt i stolpen.
Nöjda med resultatet slog sig viggbyiterna till ro och tillät en ensam Totte
uppenbara sig på vår planhalva.
Eftersom han var lite av det tyngre slaget orkade han inte springa utan pricksköt 2-4 nere vid Mirakels högra stolpe.

Tabelläget A-laget
Täby IS
15
Stocksund 15
Viksjö
15
Viggan
15
Kälvesta
15
Edsberg
15
Kärrdal
15
Torstens L. 15
Favoriterna 15
Kungsängen 15
Irakiska
15
Enebyberg 15

9
9
8
7
6
5
5
4
3
2
2
3

5 1 44 -16 32
3 3 37 -19 30
4 3 28 -24 28
5 3 33 -25 26
4 5 22 -19 22
4 6 29 -22 19
4 6 23 -31 19
5 6 28 -35 17
7 5 18 -23 16
6 7 14 -25 12
5 8 27 -42 11
2 10 25 -47 11

OBS! DUBBELMATCHER PÅ SÖNDAG 1 SEPT. DÅ MÅSTE ALLA STÄLLA UPP
Loberg på bättringsvägen. Fortfarande yrsel men har gått med rullator. Ligger på Danderyd men skall förflyttas för rehabilitering,
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VECKANS ROS

Våra numer återkommande antagonister, Roslagskulla, kom för att ta revansch
och gjorde ävenså. Men det var väl knappast något som någon hade räknat
med. Trots tjogvis med feta chanser ville det sig inte. Det saknades anamma.

För visad äkta Viggananda
tilldelas denna vecka:

Krister Jansson

Det är varmt, mycket varmt. Dessutom ligger vi under och för att lätta upp stämningen lite tar
Edet fram den lille Tullinspektörn, ser det ut som fast det inte var det. Men det hjälpte tyvärr inte.

När redaktionen anlände till Hägernäs
IP efter en fröjdefull eftermiddag i Brevik fick den veta att de röde låg under
med 1-0. Den
fick också möjlight att se
Grundström
och Jonte utföra var sitt konsstycke i den
44:e dock utan
mål som följd.
Viggan som
Robban ber två Ave Maria
inför den andra halvleken. var brandskattat av att Alaget spelade samtidigt och att några
spelare var bortflugna för dagen, ställde ändå upp med fullt lag. För att vara
på den säkra sidan hade man kallat in
ATP-linjen, dvs Robert Veronese, PaPa
Bergström och Lars Öberg som betongfundament där bak. Och dom var bra!
Andra halvlek domineras av ett potpurri i hur man missar att göra mål.

MATCHFAKTA
VIK B - Kulla: 1-2
Datum: Söndag 18 augusti, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Mikael Grundström
Målgörare: Jonas Pasthy
Gulingar: Ingen
Publik: 28
Väder: SOL, +26 0

Edet slet sina lockar och formulerade
sig sålunda på hemsidan:
Även fast vi höll i spelet så saknades
den rätta skärpan. Det fungerar inte!
En gammal klyscha säger att motivation
slår klass. Det stämde igår.
Nu är nästa match på söndag mot
Hagalund borta. Till dess hoppas jag att
vi får fullt lag och att jag inte själv behöver vara spelare och coach samtidigt. Det
funkade inte kände jag. Nu gräver vi
inte ner oss för detta utan ser framåt och
tar lärdom av gårdagen.
Till sist lyckas dock Lillpastan i ett
ganska klart offsideläge peta in 1-1 där
Rolle var med som bollvägg nästan in i
målet. Tre minuter senare tilläts Kulla
att avgöra matchen med sitt segermål.
Trots att vi hade ett bra lag, massor
av chanser, verkade det som den där
rätta gnistan saknades, som behövs för
att kunna vinna sådana här matcher.
Vi har fortfarande häng på toppen
och med lite anamma skall vi lyckas.

Tabelläget B-laget
Maskan
Helenelund
Ekerö
Kulla
Viggan
Marieberg
Hagalund
Kälvesta
Rissne

10
11
11
11
11
11
9
11
11

7
7
6
6
5
4
4
4
3

0
0
1
0
2
1
0
0
0

3
4
4
5
4
6
5
7
8

33-22
32-23
42-21
18-30
24-21
24-30
27-23
24-27
31-58

21
21
19
18
17
13
12
12
9

Veckans ros utdelas till Krille som,
i Håkans frånvaro, ställde upp
som lagledare och spelare både
för A-laget och B-laget i söndags.
Kl 12.00
på söndan
stod Krille
och drog ut
strumpor
och vek
byxor till
såväl Alaget, som
hade samling kl 13.00
och B-laget,
som hade
samling kl
15.45. Efter
ett snabbt
inhopp i
matchen
mot Tottes drog han till Hägernäs
för att där spela match mot Kulla
kl 17.00. Det blev en lång dag för
Krille och det är sådana insatser
som visar prov på att man har
den rätta andan. Här har vi mycket att ta efter.

Anders Edström
En ros till delas ut till en som visat
rätt Viggananda och den går till
Edet, som efter ett hårt träningsläger på Åland med MiniEdet och
hans gelikar, såg till att hinna med
12.30-färjan från Eckerö så att han
var på plats vid samlingen kl 15.45,
där hustru Monica väntade med
bil, för att forsla MiniEdet den sista
biten hem.
Det här är grabbar som jobbar i
det tysta för att allt skall fungera för
oss andra, så sänd gärna en tanke
till dagens rosmottagare och var
glada att vi har dem i vår klubb.

