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MÅLINRIKTAT SPEL
Aldrig tidigare har vi väl sett de röda så alerta som mot Kälvesta, som vi normalt sett har så svårt emot. Nu går vi ut och spelar ut dom efter noter. Vilken
revansch för debaclet mot Viksjö. Hoppas det håller i sig mot Kärrdal på lördag.

Monte Christo

Åskan
Zacce
Bollen

Danilo

Den målinriktade fotografen har här förevigat Monte Christos huvudsakliga uppgift vid hörnor,
nämligen att använda förhårdnaden på halsens överdel, vilket resulterar i 0-3 efter Gylfens hörna.

Det här var söndagen då agnarna skulle skiljas från vetet. Det var nu man
skulle se vilka som var män och vilka
som inte var det. Det var avgörandets
stund. Skulle man kunna ta revansch
på sig själva från den föregående matchen mot Viksjö på hemmaplan, då
man så totalt hade förnedrat sig själva
inför den egna hemmapubliken.
Svaret skulle inte låta vänta på sig.
Efter en högst imponerande inledning
kunde Åskan Sundström redan i den
5:e lägga ett synnerligen intelligent inlägg till en av motståndarnas backar,
som tyckte att inlägget var så pass bra
att han klockrent nickar den i den egna
kassen. Vi skriver 0-1. Tack Åskan!

Dubbelösskan, som är ungefär lika stor
som Åskan, försöker i den 7:e imponera på Curre Coach med en sk Crescent,
en turkisk bicycletas i straffområdet.

Jag vill också vara
med på bild!

Tabelläget A-laget

MATCHFAKTA
Kälvesta - VIK A: 0-5
Datum: Söndag 1 september, kl 17.00
Arena: Spånga IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-2
Matchens Viking: Henrik Hult
Målgörare: Oscar Sundström 2, Henrik
Zacco 1, Christoffer Österwall 1. 1 självmål
Gulingar: Max Lind Stjernfelt
Publik: 29
Väder: Soligt, +20 0

Dessvärre tog skottet på målvaktens
förlängda navelsträng, men vilket mål
de skulle ha blivit. Zacce, som tittat
avundsjukt på småkillarnas framfart,
skickar iväg en missil i den 10:e som
han med navelsträngen lyckas få en fot
på så att det blir en stoppboll, som
roterar bakåt/uppåt. Frågan är om den
skall gå i mål. Nej, den går över ribban
till hörna, som till sist blev två. I den
11:e fälls Guldfoten Åskan inom förbudszonen och Åskan är snabbt framme och klämmer in 0-2.
I den 15:e missar ovannämnde Åskan
att slå ner igen. Zacce hade lagt en perfekt paspartout som Åskan bara inte
kunde missa, men han gjorde det ändå.
Skottet tog i överkant på gaveln.
Danilo, som hade ögonbindeln på
armen, vill också vara med och skjuter
ca 4,6 meter över från straffområdets
yttersta kant, mot ett ganska tomt mål.
Dubbelösskan hamnar i den 25:e alldeles ensam med bollen framför ett
tomt mål, men lyckas få bollen bakom
sig i skottögonblicket. Skickligt i sig.
Maximilian von Richthofen, hemmahörandes på Öfre Östermalm, hade
också tagit sig ut till förorterna och
kunde ses på Spånga IP i den 28:e, då
han tränger sig igenom den spräckliga
Kälvestamuren och passar en framrusandes Zacce. Men det bidde i vilket
fall två hörnor. Han (Maxen) gör ett
nytt genombrottsförsök i den 35:e men
väljer då att passa Mackan, som skjuter
skevt i burgaveln.
I den 38:e tänkte Dubbelösskan göra
en sk Bollibompa, men det gick inte.
Bollen beskrev en parabelbana, men
den skar x-axeln precis utanför y-axeln
just till höger om origo.
>>>

Även Danilo vill vara med dom stora grabbarna en sån här dag. Monte Christo, alltid ett
huvud högre än omgivningen, bidrog med ett
mål. Zacce nöjde sig också med ett. Åskan slog
ner igen, nu med två straffmål, fast egentligen var det ju tre. Får vi se det på lördag oxå?

Täby IS
17
Stocksund 17
Viksjö
17
Viggan
17
Edsberg
17
Kälvesta
17
Kärrdal
17
Favoriterna 17
Torstens L. 17
Kungsängen 17
Enebyberg 17
Irakiska
17

10
11
9
8
6
6
5
3
4
3
4
2

6 1 46 -17 36
3 3 47 -21 36
5 3 33 -26 32
5 4 39 -29 29
5 6 34 -26 23
4 7 24 -27 22
6 6 27 -35 21
8 6 21 -27 17
5 8 28 -40 17
7 7 18 -28 16
2 11 30 -54 14
6 9 30 -47 12

A: Hemmamatch på lördag kl 15.00 mot Kärrdal. B: Borta mot Ekerö på söndag kl 15.00
GLÖM INTE VÄRVNINGSKAMPANJEN!!! MINST 5 NYA TILL JUL!

BACK S I D A N

127

Maskangrepp
på Bilagan
Dessvärre uteblev revanschen för den
nesliga 1-6 torsken mot Maskan.
Nu torskade man dock bara med 1-4.

Mer självbelåtet gäng gick inte att uppbringa på Spånga IP. Dom tog totalrevansch på sig sälva.

Men vi hann med mer. I den 39:e missar Östermalmsbaronen öppet mål då
han skjuter 12 meter till höger om stolpen. Minuten efter upplever vi ett radarspel mellan Dubbelösskan och Zacce
men den senare drar mitt på målisen.
I den andra får Gylfen, som ofta
överträffade sig själv denna dag, tillfälle att lägga en hörna i den 10:e. Vem
dyker upp där, om inte Monte Christo,
som med sin kalufs prickar in 0-3.
I den 21:a använder Zacce fontanellernas baksida vilket frilägger Dubbelösskan som skjuter precis utanför.
Zacce, som stått och dreglat efter en
löpboll, får en av gulaschbaronen i den
24:e. Han springer och springer, men
målisen hinner före. Men så säger han.

“Öh, va händer?”. Målisen tappar då
bollen och Zacce går då tillbaks till
målisen, som fattar nolla. “Öh, kan jag
ta den nu?” Å så tar Zacce bollen och
rullar in den i tom bur. 0-4. Snopet!
Matchens gulligaste episod är i den
30:e då Baronen lägger en perfekt
macka till Åskan, som står en meter
från mållinjen. Åskan, utan balettkjol,
gör en dubbel pied à pied, en slags
rotation kring egen axel, varvid han på
det andra varvet skall försöka få in bollen, vilket olyckligtvis misslyckas.
I den 35.e fälls Dubbelösskan ett par
gånger i straffområdet och den 4.e
gången blåser domaren straff, vilken
Åskan självmant drämmer in i mål
igen och det står hela 0-5.

Åskan

Redaktionen, som totalt misslyckades
med sitt kloningsförsök inför söndagsmatcherna, klarade bara av att se en
match. Lotten föll på Spånga IP. Så här
i efterhand, skulle man kanske ha köpt
en trisslott att döma av att man valde
rätt match.
Trots att vi föll med 1-4 kanske siffrorna inte står i relation till spelet enligt
Isac Sangwill, som tyckte att det var
rätt jämt på planen. Tyvärr har redaktionen inte nått coachen för en kommentar, men en i hans nära omgivning
kunde dock avslöja att han (Edet) som
själv fick spela i 60 minuter hade chans
att bättra på resultatet. Det var Krille
som frispelade Edet framför mål och
enligt en anonym källa hade Edet helt
öppet mål men missade grovt.
För övrigt rapporteras att Krutov
hade en skithård frispark i ribban som
var värd ett bättre öde. Rolle lär också
ha träffat stolpen i ett av sina försök att
penetrera målhinnan.
Enligt ytterst osäkra källor lär det
också ha varit Rolle som med gumpen
eller nån annan kroppsdel såg till att vi
fick vårt första mål.
Nu är det bara att komma igen och
ladda batterierna mot Ekerö.

MATCHFAKTA
VIK A - Maskan: 1-4

I den 35:e fläskar Åskan in sin andra straff för dagen

En chans på mobiljonen
“Hallå...hallå...hallå?” svarar redaktionen.
(Buller av plankor, spik och hammarslag). “Äre nån där?” hörs i andra ändan.
“Dé é jag, Tommy.” svarar redaktionen.
“Ere du Curre?” “Jaa” sa Curre.
“F-n va konstigt, jag stod och spikade
när jag hörde nån som ropa hallå, hallå.
Å jag har inte ens ditt nummer inprogrammerat. Jag måste ha kommit åt knapparna på mobilen i fickan när jag stod och
spikade” fortsatte Curre.”
En stund följde där utbytandet av tan-

kar om hur det hela hade gått till tog
mesta tiden.
“Det här måste ju in i Guinness Rekordbok” sa Curre “minst en chans på miljonen att man lyckas få in sju siffror och
kommer till nån man känner.”
Redaktionen ber nu alla att stoppa
mobilen i fickan och medelst diverse
rörelser försöka pricka in 756 66 62 på
första försöket.
Vi avvaktar Hults besked om hur stor
sannolikheten är att detta går.

Datum: Söndag 1 september, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Krister Jansson
Målgörare: Roland Kaireus
Gulingar: Ingen
Publik: 17
Väder: Soligt, +20 0

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

12
13
12
13
13
11
13
11
12

9
8
7
6
5
4
4
4
3

0
1
1
2
3
1
1
1
0

3
4
4
5
5
6
8
6
9

40-25
37-25
57-23
22-34
27-27
29-28
28-32
24-30
33-73

27
25
22
20
18
13
13
13
9

