
Analysgruppen som gjort ett antal ve-
tenskapliga efterforskningar har kun-
nat konstatera att hemmaarenan inte
är vår starka sida detta år. Inte nog
med att vi bara vunnit 2 matcher, utan
vi har i de flesta matcherna släppt in
baklängesmål inom de första fem-tio
minuterna. Freud skulle tala om hem-
maångest om han var här.

Den här gången dröjde det 5 minuter
innan Viksjö ribbade in 0-1. Mot Stock-
sund tog det 9 minuter. Borta mot
Enebyberg 5 minuter och mot Täby IS
hemma gick det 8 minuter innan tre
mål var gjorda. Vad beror detta på??

Flera gånger har vi rett upp situatio-
nen men det är onödigt tungt att börja
med underläge. Mot Viksjö hade vi
efter 0-2 kontringen i 35:e flera chanser

dock utan resultat. Manges skott i rib-
ban i den 26:e var det närmaste vi
kom. Trots att de första 10 minuterna i
andra var strålande kom vi aldrig till
något riktigt avslut. Deras effektivitet
resulterar istället i 0-3 i 21:a.

Med lite tur kunde kanske matchen
ha utvecklats i en annan riktning som
när exempelvis Zacce i den 35:e rullar

bollen just utan-
för stolpen. I den
40:e får Mirakel
göra en mega-
räddning för att
minuten efter få
se Gylfen skyffla
in 1-3. Den gläd-
jen var dock kort-
varig enär de
andra två minu-
ter senare sätter
sista spiken i kis-
tan och fastställer
slutresultatet 1-4.

En ganska pinsam tillställning där
avsaknaden av kämpaglöd lös med sin
närvaro. Redan i omklädningsrummet
före matchen kunde man ana att tänd-
stiften inte var ordentligt rengjorda. Nu
gäller det Kälvesta, som vi normalt sett
har svårt emot, så då gäller det att
tända på samtliga cylindrar. ■
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UNDERMÅLIGT
Undermåligt är ordet sa Bull, när man tittar på Viggans hemmastatistik. Två
hemmasegrar hittills. Målskillnaden 2-11 mot Täby IS, Stockan och Viksjö får en
onekligen att lyfta på ögonbrynen. Spelet mot Viksjö gav en del förklaringar.

Tabelläget A-laget
Täby IS 16 10 5 1 45 -16 35
Stocksund 16 10 3 3 43 -21 33
Viksjö 16 9 4 3 32 -25 31
Viggan 16 7 5 4 34 -29 26
Edsberg 16 6 4 6 32 -24 22
Kälvesta 16 6 4 6 24 -22 22
Kärrdal 16 5 5 6 25 -33 20
Favoriterna 16 3 8 5 20 -25 17
Torstens L. 16 4 5 7 28 -36 17
Kungsängen 16 2 7 7 16 -27 13
Irakiska 16 2 6 8 29 -44 12
Enebyberg 16 3 2 11 27 -53 11

MATCHFAKTA
VIK A - Viksjö: 1-4 
Datum: Lördag 24 augusti, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-2
Matchens Viking: Tom Gyldorff
Målgörare: Tom Gyldorff
Gulingar: ingen 
Publik: 69
Väder: SOL, +27 0

Håkan Loberg
går åt rätt håll

Vid en nyligen genomförd rutin-
kontroll på Danderyds sjukhus
fann redaktionen fd kassören för
Viggbyholms IK, och numera lag-
ledaren, den snart 50-årige Hakan
Loberg på avdelning 80, sal 4.    

Loberg var sitt vanliga skälmska
jag, ehuru han fortfarande dras
med begränsat synfält och galop-
perande yrsel. Med hjälp av en
liggvagn för stående, kan han nu
själv utföra sina besök fast sittan-
des. Redaktionen med följe kunde
glädjande konstatera att Lobergs
utveckling verkar gå åt rätt håll. ■

I den 26:e hade Mange en rökare i ribban som naturligtvis studsade ut. Vi måste få mer ribba in.

Äntligen, tänkte Edet



När 20 minuter återstod till matchstart
satt fortfarande två gökar på tunnelba-
nan vid Västra Skogen. I fortsättningen
gäller att alla kommer i tid för att und-
vika hjärninfarkter och dålig stämning.

Hagalund startar friskt och skjuter
utanför i 10:e. Dessförinnan har Krutov
haft en frisparksstänkare i diafragman
på målisen. I den 13:e får dom andra in
1-0 via stolpen. Får tillskrivas försvars-
makten. Diffen döms helt oskyldig.
I den 20:e är Storpastans son ensam
med målisen och skjuter mitt på. I den
30:e har Lollipop ett jätteläge men väl-
jer att skjuta mitt på. Här gäller höger-
regeln (eller vänsterregeln). Tre minu-
ter senare är Lillpastan genom men
målisen hinner 1/1000 sek före.
Minuten efter gör Dubbelösskan ett
kanonjobb och lirar in till Lillpastan
som skjuter över (3,24 m). I den 38:e
(alltså 4 minuter senare) gör dom
andra 2-0 efter uppluckring i försvaret.

I den 42:a har
vinden vänt
och Krutov läg-
ger en långdis-
tansfrispark
som Dubbel-
össkan förtjänst-
fullt vidarebe-
fordrar till Ken-
ny som kläm-
mer in en redu-
cering till 2-1.

I den andra
har Viggan kommit ur strupgreppet
och tar successivt över matchen. Ett
ypperligt exempel på detta är när
Jonas spelar in till Mattan som helt
omarkerad vräker iväg bollen in i nät-
maskorna. Ett Viasat-mål. 2-2.
Tre minuter senare är Lillpastan helt

igenom och öga
mot öga med
målvakten men
skjuter mitt på.
(Boaormseffek-
ten). Ett betyd-
ligt bättre age-
rande från vigg-
byiternas sida
gör att andra
halvlek ser
mycket trevlig
ut. Det är egent-
ligen bara en

tidsfråga när man skall täppa till de
högljudda Hagalundarna.

Lilljonte har ett sådant tillfälle i 41:a
men där bollen tangerar aluminium-
ställningens ovansida.

En trög början utvecklades så små-
ningom till en småtrevlig tillställning
där vi borde ha avgjort flera gånger
om, om inte om hade varit.
Hursomhelst var det starkt att hämta
upp ett 2-0 underläge. ■
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Målsökande missil
Något, som kanske är mest utmärkande för B-laget denna höst, är alla missade
målchanser. Många missade poäng. Eller vad sägs om fyra frilägen utan mål
mot Hagalund. Lite träning hemma i trädgårn vore kanske att rekommendera. 

MATCHFAKTA
Hagalund B - VIK B: 2-2 
Datum: Söndag 25 augusti, kl 18.00
Arena: Råsunda IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 2-1
Matchens Viking: Markus Gustafsson
Målgörare: Kenny och Mats Gustfsson
Gulingar: Ingen
Publik: 6
Väder: SOL, +26 0

Tabelläget B-laget
Maskan 11 8 0 3  36-24 24
Ekerö 12 7 1 4 57-23 22
Helenelund 12 7 1 4 34-25 22
Kulla 12 6 1 5 20-32 19
Viggan 12 5 3 4 26-23 18
Hagalund 10 4 1 5 29-25 13
Marieberg 11 4 1 6 24-30 13
Kälvesta 12 4 0 8 26-30 12
Rissne 12 3 0 9 33-73 9

Niklasson leder
kalsongligan

Vid en nyligen genomförd kalsong-
tävling i Hagalund tog Daniel Pinky
Niklasson en knapp ledning med
sina nya?? 144-rutors kalsonger av
märket Algots Junior. En enhällig
jury gav Niklasson 10 poäng, vilket
är det högsta man kan få när det
gäller vem som har dom nördigas-
te kalsongerna. Ingen av de övriga
tävlande fick några poäng alls. 

Vid juruns samanträde upptäck-
tes även att Niklasson var inneha-
vare av ett 28-tums Michelindäck,
som bars runt midjan, förmodligen
inköpt på Hägernäs Pizzeria. ■

28 tums vulkat 
Michelindäck

Diffen klara biffen
Trots att Diffen vässat klorna på
lördagskvällen behövde han aldrig
göra nåt ingripande på söndan.
Två kulor smet förbi men dom får
tas från försvarsmaktens budget. ■

Edet, med 24-timmarsstubb, ser förhållande-
vis nöjd ut när han i duschen skall välja

omslagspojke till septembers almanacka.

En slak, men glad Kenny

Mattan, helt utmattad


