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SOM EN
FÅGELDANS
Trots att vi låg i brygga i en
stor del av matchen lyckades
vi med en halvnelson när
bara tjugo minuter återstod.
Att vända 0-1 till 3-1 är stort!
Det gick som en dans. Som
en känd dans, med strutsar i.
Hägernäs IP, Onsdag 18 juni, 2003.
Det är lätt att vara strutsfarmare dessa
dagar, i synnerhet nere på Hägernäs IP.
Vår store skyttekung, Harry Boy, som
nu toppar ligan med 13 strutar, har
med sin fjädrande löpning ådragit sig
en dunliknande utväxt där bak, efter
att i matchen mot Viksjö åsamkat sig
en tredje strutsvarning på två matcher.
Den tredje varningen kom redan
efter tre minuter, då Alex frispelade
Harry, som bara hade att sätta en av
sina vänsterfötter på bollen, så skulle vi
ha ledit med 1-0. Men som ni vet från
Viking nr 150, förväxlades Harrys fötter på Hospitalo Italiano nere i Palermo 1980 och då gick det som det gick.
Två centimeter utanför och en hel fjäderskrud vällde ur baken på Harry.

MATCHFAKTA
VIK A - IFK Viksjö: 3-1

STRUTS

Datum: Onsdag 18 juni, kl 19.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Nordine Baraka
Målgörare: Jocke Olausson, Tom
Gyldorff och Henrik Zacco
Gulingar: Ingen
Publik: 76
Väder: Mest soligt, +190

VARNING!

Harry hade med sig två strutsvarningar från matchen mot Edsberg. Vid tre strutsvarningar växer det ut
fjädrar lite här och var. På bilden ser vi hur en hel strutsplym väller ut där bak på Harry i den 3.e minuten. Harry hade blivit frispelad av Alex och behövde bara peta in den. Vad gör Harry? Jo, petar ut den.

VIKING 154 - MED VINNARNA I VIKING-TIPSET, KOMMER ENDAST ATT LÄGGAS UT PÅ NÄTET SENARE I VECKAN

VIK I N G S B A K S I D A
I den 61:a minuten har Harry
en bra chans när han skär in
från vänster, men målisen lyckades rädda men föll omkull av
rekylen. Hörna bidde det dock
och Viggan var på gång igen
efter en längre tids dvala.

I den 13:e är Viksjö bra nära att ta
ledningen efter ett intermezzo nere i
vår målgård. På håll såg det ut som en
äkta Harrisburg. Mirakel kunde dock
till sist, liggandes på magen, vifta bort
bollen. Fem minuter senare är Harry
Zacco i farten, nu nästan flygfärdig
med sin plymuppsättning därbak.
Han skär in som en smörkniv från
högerkanten och i en ytterst liten vinkel försöker han med en av fötterna
peta in kulan i den lilla glipan. Men se
den gubben gick inte.
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Under hela matchen kunde vi
konstatera att Viksjö hade
bestämt sig för att spela väldigt aggressivt, vilket man
också gjorde. Här är Åskan på
väg huvudstupa mot bollen
medan Dubbelösskan
oroligt tittar på.

Nu börjar dock de rödas inspiration
att avta och endast Maxens rökare i
42:a var ett bevis på att vi fortfarande
var på plan. Alla, inklusive läktaren
väntade på att domaren skulle blåsa
för halvtid, så att nånting skulle hända.
Och det gjorde det. Redan efter 1
minut gör Viksjö 0-1 på ett paralyserat
Viggbyholms IK. Men det skulle man
nog inte ha gjort, ety nu vaknade den
röda massan och den lille spinkige,
men ettrige Alex Erstfeld (utan t på
slutet) skickar i den 2:a minuten in en
giftig passning som Strutsen dessvärre
lägger just utanför.
I den 16:e har Harry, som gjort 8
blankt på savannen utanför Sydney, ett
mycket bra läge, som han skapat nästan helt själv, men dessvärre utmynnade den möjligheten bara i hörna (bild).
Mirakel, som trots underläget inte
hade behövt anstränga sig överhövan,
tvingas dock i den 21:a att medelst en
upper cut boxa bollen vidare i ett för
oss på läktaren synbarligen farligt läge.

Tabelläget A-laget
Viggan
Rinkeby
Danderyd
Rotebro
Viksjö
Favoriterna
Kälvesta
Bele
Vällingby
Edsberg
Enebyberg
Torstens L

11
11
11
11
11
12
11
11
12
12
12
11

8
8
5
5
4
4
5
5
4
4
2
1

1 2 31 -15 25
1 2 28 -15 25
3 3 22 -10 18
3 3 22 -16 18
4 3 19 -17 16
3 5 20 -22 15
0 6 17 -23 15
0 6 15 -21 15
2 6 20 -22 14
1 7 16 -32 13
5 5 23 -28 11
3 7 10 -22
6
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Nu kommer det. Vändningen! Efter
23 minuter och 30 sekunders spel, spelar Alex ut till Gylfen som lirar in framför mål, där Gylfen får syn på den
plymksmyckade Harry. På nåt sätt får
målisen vantarna på bollen men på ett
sådant sätt att den går ut i straffområdet, där den lille Bragi står och solar.
Bragi lyfter iskallt en lobb in i hetluften
där Joakim Olausson just är på besök.
Medelst sin frisyr lyckas den senare på
ett snyggt men egendomligt sätt förpassa bollen in i nätmaskorna. 1-1.
Efter ytterligare 90 sekunder
ringer det igen
nere hos Viksjö.
Det är den
seratlige Harry
som skär in på
vänsterkanten,
just nedanför
fötterna på läkMATCHENS
taren och pasVIKING
sar djärvt in
mot straffområEtt stort grattis och tack
det. Där står
till Nordine som gjorde en
Dubbelösskan
av sina bästa matcher.
och gömmer
sig mellan några vita ben och när han
ser bollen komma, sparkar han hejvilt
efter bollen, men missar. Andra, inklusive Dubbelösskan själv, hävdar att det
var en intelligent undanmanöver för
att det skulle bli till en passning för
Gylfen som stod ett kvarter bort.
Hursomhelst kom bollen till Gylfen,
som iskallt vispar in bollen i tomt mål.
Jublet visste inga gränser: 2-1 till oss!
Så i den 41:a kommer stäppens konung, Harry Plym sättandes. Medelst en
perfekt avvägd vrist, lobbskjuter han
över den ensamme målisen och får se
kulan hamna uppe i nättakets undersida. Ställningen var nu 3-1 och samtidigt åkte Harrys strutsmundering av,
åtminstone tills nästa match.
Ett stort tack till alla er i försvaret
som slet som djur. Många namn kan
nämnas en dag som denna, men
Barakans insats var lite över det normala. Gylfens nya position fick många
ögon att glittra på läktaren. ❑

Tabelläget B-laget

Här ser vi den stolta trion som välte Viksjö. Först
ser vi Jocke med frissen, som satte första baljan.
Sen Harry Plym som satt spiken i kistan och
längst ut till höger Gylfen som gjorde viktiga 2-1.

Råsunda
Stockholm
Mockasinen
Roslagskulla
Hagalund
Viggan
Kälvesta
Marieberg
Edsberg

8
8
8
7
8
7
8
8
8

7
5
4
3
3
3
3
2
1

0 1 20 - 5
2 1 35 -18
0 4 17 -27
1 3 11 -11
1 4 19 -25
1 3 13 -19
0 5 16 -19
1 5 25 -25
2 5 15 -22

21
17
12
10
10
10
9
7
5

