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VIGGAN GOLVAT
Aldrig tidigare har Viggan råkat ut för en sådan utskåpning i
modern tid. 5-21 på tre matcher vittnar också om att något
inte riktigt är bra. Matchen mot Täby IS på kommer att visa
om Viggan är fågel eller fisk. Många är nyfikna på var vi står.

Gösta “Knivsta” Sandberg

1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8...

För att göra nederlaget mot Ängby än
tyngre hade Owe Sjöblom tagit med sig
Gösta “Knivsta” Sandberg för att visa upp
hur bra Viggan är. Det gjorde att det blev
en västgötaklimax av sällan skådat slag.
Gösta “Knivsta” Sandberg alias Mr
Djurgår’n blev, för er som inte vet, framröstad som "Århundradets Djurgårdare" och
han är en av de största i svensk fotboll.
Han spelade i A-laget 1951-1966 och vann
SM fyra gånger. Gjorde 52 A-landskamper
och tog OS-brons 1952. Han var tränare för
Djurgårdens A-lag 1967-1971 samt 1979.
Landslagsman även i bandy och ishockey.
Sex SM-guld i Djurgårdens hockeytröja.

Tabelläget A-laget
Viggan, här symboliserat av Nordine Baraka, var nere för räkning när domaren hade kommit till
åtta, och matchen blåstes av pga teknisk knock out. Nordine tillhörde dock en som var riktigt bra.

Ja, så hände det som egentligen inte
kunde, eller rättare sagt, fick hända igen.
Stortorsk med 8-2, den tredje och tillika
stora torsken på åtta matcher. När vi
förlorar, så skall det vara stort, annars
får det vara, känns det som måttot är.
Med ett netto på minus 16 mål på
dessa tre matcher, så får vi se till att bli
minst lika effektiva framåt som vi varit
ineffektiva bakåt, för att ånyo putsa till
målskillnaden. Man får bara hoppas att
detta är ett övergående fenomen, särskilt nu på söndag då vi möter Täby IS,
som redan på måndagskvällen uppmärksammade stortorsken på sin hemsida: “Viggan drabbades inte av några
utvisningar eller så - det "bara blev" 2-8.
Lita på att Viggan taggar för revansch
mot TIS på Tibblevallen på söndag kl 13.”
Visst gör det ont att förlora och särskilt på det sätt som vi gjorde i måndags och det är lätt att famla efter bort-

Neeeej,
inte nu igen!

“Giv mig styrka.”

förklaringarna.
Men vi måste
hitta receptet som
gör att siffrorna
inte rinner iväg,
som de har gjort,
inte bara nu i serien, utan även i
träningsmatcherna på försäsongen. Vi hoppas att
apoteket är öppet
på söndag.
❑

Tjugotvå framåt
Henrik Zacco
Jocke Olausson
Ola Martinsson
Tom Gyldorff
Daniel Breeze

8
6
2
1
1

Marcus Fredborg 1
Peter Billberg
1
Mange Carlsson 1
Özcan Özkan
1
Summa:
22

Akropolis IF
Turebergs IF
Ekerö IK
IFK Täby
Viggan
Hässelby SK
FC Järfälla
Ängby IF
Täby IS
Helenelunds IK
Stocksunds IF
Bromstens IK

9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

7
5
5
4
4
3
2
3
3
2
0
0

2
2
1
1
1
3
5
1
1
2
2
1

0
1
2
3
3
2
1
4
4
4
6
8

28-10
22-8
15-10
15-13
22-26
13-13
16-10
23-10
17-16
6-15
7-23
6-36

23
17
16
13
13
12
11
10
10
8
2
1

Tabelläget B-laget
FC Stockholm
Värtans IK
Storskogens SK
Turebergs IF
Viggan
Edsbergs IF
Sundbybergs IK
Hagalunds IS
Roslagskulla
Mariebergs SK

8
8
8
8
7
8
7
8
6
8

6
5
4
3
3
3
3
3
2
0

0 2 31-15
1 2 25-17
3 1 17-9
2 3 22-15
2 2 14-17
1 4 22-21
0 4 16-21
0 5 20-40
0 4 13-16
3 5 10-19

LÖRDAG 12 JUNI: HAGALUND - BILAGAN, 14.00 PÅ SIP · SÖNDAG 13 JUNI: TÄBY IS - VIGGAN, KL 13.00 PÅ TSC

18
16
15
11
11
10
9
9
6
3
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Huvudstupa i Ängby
Peter Billberg

HP fick den otacksamma uppgiften att hämta ut alla bollar sedan han alltför ofta blivit lämnad ensam med Ängbyiter.

Alla har väl vid det här laget
gått igenom matchen hundra gånger - eller helt enkelt
lagt den under mattan.
Vilket som är bäst är svårt att
avgöra. Huvudsaken att det
blir till en läxa som vi aldrig
får uppleva igen.
Vi kan gräva ner oss i bortförklaringar, men något som
tyvärr blivit en ovana när vi
förlorar, är att det blir med
stora siffror, alltför stora.
En fotbollsmatch är som
livet självt, kamp hela tiden
och inget kommer gratis.
Skulle vi sätta oss ner och
hoppas att någon annan gör
jobbet så upptäcker vi snart
att det går åt pipan. Hela vitsen med denna lagsport är
att man jobbar som ett lag
och inte som elva individer,
vilket tyvärr ofta var fallet i
måndags. För att kunna fungera så måste det hela tiden
vara en dialog, precis som på
jobbet, med bruden eller vad
det nu är, annars funkar det
inte. Viggan var tysta under
större delen av matchen,

MATCH

undrar vem som skall ta tag
i det hela. Men det räcker
som sagt inte bara med en
persons vilja. Alla måste vilja
att aldrig ge upp. Det här har
blivit något nytt i Viggan, att
man bara släpper ansvaret
när det börjar barka åt skogen. Vårt adelsmärke har
varit och skall alltid vara:
ATT ALDRIG GE UPP.
På söndag tar vi med oss
den devisen mot Täby IS. ❑

“Han är borta, han är sjuk, han är
skadad...kanske man skulle ta och
byta om själv” tänker don Wallino.

medan Gröngölingarna
snattrade på så man trodde
att man var i Ankeborg.
I fotboll är alltid ansvaret
kollektivt, det går aldrig att
tro att någon annan skall ta
tag i saker när det börjar
svikta. Huvudorsaken till de
stora förlusterna är att ingen
försöker räta upp situationen
när det börjar gå dåligt, utan
alla tittar på varandra och

CITATET:
Össkan
efter sitt
6-2 mål.

Jag kan bara
göra snygga mål!

Så föll målen i Ängby:
1-0: 5:e min
1-1: 8:e min
2-1: 25:e min
3-1: 50:e min
4-1: 56:e min

5-1:
6-1:
6-2:
7-2:
8-2:

60:e
73:e
77:e
85:e
89:e

min
min
min
min
min

Sent på onsdagskvällen lyckades redaktionen nå en utarbetad Peter Billberg. Peter
blev glad för utmärkelsen till
Matchens Viking. Samtidigt
tycker han att "ingen är värd
Viking i mina ögon."
Eftersom matchen mot
Ängby inte var någon höjdare fokuserades intervjun på
lite mer lättsamma ämnen.
Plötsligt berättar Billberg
om att han har snus inne 24
timmar om dygnet.
"Därför ser lakanen ut som
dom gör. Jag har börjat med
white, så man blir av med lite
fläckar. Vaknar jag mitt i natten, så byter jag ut prillan och
somnar om."
Hur går det med brudarna
då? “Jo, det går rätt bra. Det
rullar på just nu. Senaste flörten är en tjej som jobbade i ett
öltält i Sunne i Värmland,
Gudomliga Maria. Hon fick
mitt nummer. Jag tjatade i
och för sig att hon skulle ta
det. Men hon ringde.”
Värmland ligger ju inte
direkt runt hörnet. Det är 40
mil emellan. Det ryktas också
om att du har kontakter i den
skånska myllan?
“Ja, det är en tjej från efterfesten i Kristianstad. Brudar
på distans verkar vara min
grej. Kommer inte ihåg hur
hon ser ut, men vi har frentisk sms-kontakt,”avslutar
Bille.
Krutov

FAKTA

Ängby - Viggan 8-2 (2-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 7 juni, 18.30
Ängby IP, gräs (blött)
Regntungt, +10
38

Viking: Peter Billberg
Gulor: David Rundgren
Målare: Henrik Zacco 1
Özcan Özkan 1

“Mamma, dom där gröna spelarna
slog oss jättemycket” säger Zacco
till Mamma Mia. “Fy dom!”

Peter “Bille” Billberg
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Upp med huvudena
I söndagens match mot
Marieberg hade Viggan en
fet chans att klättra uppåt i
trapetsen. Man mötte Marieberg, ett lag som enligt rapporter var lite på dekis med
fem torskar. På pappret en
enkel match syntes det.
Ibland var Viggan riktigt
på hugget, men bara ibland,
och sen föll man tillbaks i
något nirvanaliknande tillstånd. Gonne, som nu gör
allt för att leva upp till sitt
eget rykte, var riktigt vass
under den första kvarten.
Bl a hade han en bra chans i
12:e men lägger av en alltför
lös rökare. Även Krutov blixtrade till emellanåt och kan
bl a tillskriva sig en synnerligen fin crossboll till nyss
nämnde Gonne i den 19:e,
som dessvärre dock bara
utmynnade i en hörna.

Det hängs för mycket med huvudena emellanåt i Bilagan, vilket
gör att blodet inte kommer upp
till huvudet som det skall.

Dessvärre åker man på ett
baklängesmål i den 33:e, ett
för publiken helt onödigt
mål. Vissa källor hävdar
dock att det var självmål.
MoDo missar ett vidöppet
mål då han inte vet om han
skall bredsida
eller vrista eller
tåfisa in bollen.
Det blev i alla
fall utanför. Don
Wallino, som
lånat ut sig i 14
minuter, skuttar
in i slutet av
halvleken och
uppfyller sin
egen profetia att
göra mål. I den
42:a händer det.
Porschen som
Diffen fick göra två ingripanden i första halvleken
stått
och halvlusamt en ryggböjning i den 33:e, vilket krävde vila
rat på hörnan
i pausen. Gonne tittar beundrande på Diffen.
fick plötsligt
Lilla förtjänstmedaljen i
höra ett vinddrag: "Jag stod
brons måste tilldelas Krutov
vid målet och såg skottet
för dennes publikfriande
komma vinande. Häftigt
enmansshow som denne
avslut."
uppvisar i den 20:e, då han
I andra halvlek trodde man
såväl liggande som stående
att Viggan skulle ta tag i matbortgör ett flertal Mariekex.
chen, men så bidde det inte.

MATCH
Söndag 6 juni, 15.00
Hägernäss IP, k-gräs
Halvsoligt, +19
35

Christian Porsch
Viggans yngste vänsterbreddare, Christian Porsch,
har varit mycket aktiv på
sistone i Bilagan. I matchen
mot Marieberg blev han
utsedd till Matchens Viking
för andra matchen i rad.
Porschen har varit skadefri
en längre tid nu och börjar
nu komma mer till sin rätt
ute på planen. "Jag har gett
mig f-n på att jobba," säger
Porschen på väg till skolan.
"Vi gjorde en bättre match
den här gången. Det var
roligare och lättare att jobba.
Jag vill också rikta ett tack
till dom som har gett mig
utnämningen till Matchens
Viking."
Porschen har redan nu
börjat blicka framåt mot de
två avslutande matcherna
mot Hagalund och det inte
helt obekanta laget,
Roslagskulla. "Till nästa
match tar vi förhoppningsvis med oss sista kvarten
från matchen mot Marieberg. Tyvärr var det för
enkla mål bakåt. Skärper vi
till oss har vi chansen att
haka på toppen. Vi möter
bottenlag nu. Det är viktiga
tre-poängare på spel nu."
Alla vet om att Skytteholms konstgräs aldrig har
passat oss, men Porschen
tror att vi fixar det om alla
knyter nävarna och visar att
vi ska hålla till i toppen av
R2A. "Vi ska vända en förlorande trend."
Vad önskar du dig allra
mest just nu? -"Två raka
segrar i R2A!"
Krutov

FAKTA

Bilagan - Marieberg 3-3 (1-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Däremot fick Marieberg ett
pinsamt ledningsmål, 1-2, i
den 53:e. Strax efter får
Diffen göra en soloräddning
samt en enhandsutboxning.
Borta var alla Friska Viljor.
Men var var dom? I den 67:e
spär dessutom Mariorna på
till 1-3. Nu var det inte kul
någonstans. Dessutom får
Marieberg ett sololäge igen
som Diffen räddar och försvaret är nu som en samling
sprätthöns på grönbete.
Målfred lägger dock en ypperlig passning mitt i
pannan på
Gonne som
nickar direkt
i mål. Mycket
snyggt jobbat.
Nu står det
2-3 och vi be- Gonne, nu snabbare än sitt eget
finner oss i
rykte sägs det.
77:e minuten.
Först nu vaknar Bilagan till
liv när man äntligen inser att
man håller på att förlora.
I den 87:e skjuter Mickel
Edman över i ett tämligen
fritt läge. Minuten efter är
Målfred bara mm från att
göra mål i motståndarnas
mål. Ytterligare en minut
senare är MoDo nära att
nicka in kvitteringen.
Porschen drar sig till minnes: "Vad hände sista kvarten i matchen?” Det är det
märkligaste jag har varit
med om. Helt plötsligt började alla arbete för varandra.
När vi gjorde 2-3 märkte vi
att vi hade chansen att
vända på matchen, att i allafall få oavgjort. Alla som var
trötta fick nya krafter, vilket
ledde till att alla gav järnet.”
MoDo fick sen avsluta
matchen med att kvittera.
Hans första mål dessutom. ❑

Viking: Christian Porsch
Gulor:
Ingen
Målare: Dan Wallin 1
Gonzales 1
Niclas Gidlund 1

PRESS STOP
Under intervjun med Porschen kom
Krutov osökt in på Porschens flamma
Malin från Skarpäng. Porschen är dock
fåordig och lämnar denna dramatiska
cliffhanger: "Situationen är drastiskt
förändrad."
Vi hoppas kunna återkomma med
mer information i nästa nummer om
Porschens nya Malin Mercedes V8.

Porschen med nappflaskan.
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Krutov samtalar med Coach Wallin om senaste matchen

Efter åtta matcher in på serien kan
det ligga på sin plats att summera
Viggans framfart i H4N. Vem kan
inte analysera detta bättre än Mr Don
Wallino alias Coach. Här får vi ta del
av en hel del intressanta analyser och
reflektioner om matchen mot Ängby,
samt hur Coach ser på säsongen hittills och hur vi ska ladda om mot
Täby IS på söndag.
Förberedelserna inför matchen mot
Ängby var sådär. Alex kom sent.
(skjutsad av Krutov. Red:s anm).
Maxen hade ont i knäet, Freden var
tvungen att lämna återbud, pga 1årsresa med tjejen, berättar Coach för
skribenten via telefon.
"I den första halvleken gör de mål
ganska tidigt på oss (5:e). Vi kommer
igen och gör 1-1 (8:e). Sedan kom 2-1
målet (25:e). Där var det minst sagt
bedrövligt. Det fanns ingen kommunikation. Som vanligt säger man inte
halv sju." Wallin fortsätter med att
berätta hur Viggan repar mod och
jobbar sig tillbaka in i matchen. Han
tycker laget tar över i 20 minuter av
första halvlek. "Vi skapar en vass
chans genom att Zacco passar till
Alex på bortre stolpen. Dock blev det
inget mål."
I halvtid gick snacket att man skulle
ta tillbaka initiativet på mittfältet.
Deras spelare fick vända upp och slå
bollar helt omarkerade i första halvleken. "Jocke skulle ta ett kliv ner och
täppa till ytan, samt att Zacco skulle
låsa deras högerkant." I paus kan
man också konstatera att laget har
drabbats av en del skador. Jonas fick
kliva av, men även andra spelare led
av diverse småkrämpor.
"Direkt när vi kommer in till andra
halvlek, gör de 3-1 (50:e). Jag hörde
av folk på läktaren att man tyckte det
varit offside. Men det spelar ingen
roll. Vi får inte sluta spela."
Vid 4-1 målet (56:e) upprepades
nästan 3-1 målets scenario. "Alla stannar upp. Vi är inte på tårna. Det får
bara inte ske."
Under andra halvlek sker fler förändringar. Nordine tvingades bryta
och Billberg kom in.
"Med facit i hand kunde vi ha tagit
ner Ola, men då kanske vi hade tappat ännu mer. Ola är en av fyra som
får godkänt i matchen. Ola kämpade
så länge som han orkade. Martin får
också godkänt. Utan honom kunde
det ha blivit ännu fler mål. Han gjorde några svettiga räddningar i andra.
Jag tycker också att Zacco försöker.
Billberg får också godkänt och han
får även titulera sig Matchens
Viking."
Vidare i intervjun går Coach in på
lagdelarna och gör följande bedömning av läget.

"Om vi börjar med Martin, så har
han varit mycket träningsflitig. Han
är positiv och har varit ett riktigt lyft.
Han vill någonting. I matchen mot
Ängby var hans utsparkar ett problem, men vi pratade om det i pausen och sedan gick det bättre."
"Försvaret är väldigt ojämnt. Det är
ryckigt och det är inget snack. Det
finns ingen styrsel. Det är också väldigt brett i baklinjen, vi måste krympa ihop oss. Sen har vi också haft
olika spelare i stort sätt varje match,
det ser man också utav resultaten.
Folk har sagt att vi är ett av få lag
som har våra yngsta spelare längst
bak. Då har jag svarat att jag inte har
så mycket att välja på. När inte
Nordine är bra blir hela försvaret darrigt. Det blir inte heller någon trygghet. Förra året var Nordine den bäste
spelaren tillsammans med Zacco och
det vet han om."
"Mittfältet har fått springa mycket
och väldigt mycket i det tomma intet.
Fältarna har inte hållit ihop på det
sätt som jag har velat. Det har blivit
många omgrupperingar. Någon spelare är alltid borta och då är det svårt
att känna trygghet och det måste

man ha för att lyckas. Mittfältet har
varit ojämnt, men det är inte heller så
lätt då de flesta bollarna går över
mittfältet mot Zacco eller när passningarna kommer i ansiktshöjd."
"När det gäller anfallet så vet lagen
om vem Zacco är, det har lett till att
han får mindre ytor att jobba på.
Jocke har inte lyckats ge Zacco tillräckligt med understöd. Jocke har
inte lyckats komma upp i samma
form i de senaste matcherna jämfört
med de inledande matcherna."
När det gäller matchen mot TIS på
söndag utlovar Coach förändringar.
"Det kommer att bli en annan backlinje. Det beror på hur Breeze mår.
Jag kommer att ta ner Ola. Sedan är
det öppet vem som kommer att vara
ytterback. Det kommer också att bli
förändringar på mitten, men jag vet
inte exakt vilka förändringar som
kommer att genomföras. Det kan
också bli förändringar i anfallet
också. Jag har inte bestämt mig vem
som ska spela bredvid Zacco. Det
finns många frågetecken just nu, men
det kommer att bli förändringar. Det
skulle ha blivit det tidigare, men då
var det många som var skadade och

det är svårt att göra förändringar när
folk är borta. Det har varit lite tunt på
sistone, men när alla är med ökar
konkurrensen."
Coach betonar ytterligare att vi inte
får förlora med de siffror som vi förlorar med. "Lagen som vi har förlorat
emot har varit bättre än oss, men inte
så att dom ska vinna med sådana
siffror." Det svänger ordentligt, en
stor förlust kan följas upp med en
kanonmatch. "När vi vinner, vinner
vi rättvist. Det är inga tillfälligheter.”
"Hur tycker du stämningen är i
truppen?" "Jag hoppas den är bra.
Det vet jag inte. Jag ska se till att vi
ska glömma det här. Vi måste rannsaka oss själva. Man måste fråga sig
själv om man har gjort en bra match.
Nu är det revansch som gäller och
ladda utav bara tusan."
"Nu är det tre matcher kvar av vårsäsongen. Nu taggar vi till och bjuder
till av he-vete. Det är viktigt att inte
gå och grubbla för mycket. Man
måste ha blåstället på. Har man rätt
moral kan man vända ett underläge.
Vi måste knyta näven och visa varandra att vi är ett kamratgäng som ställer upp för varandra."
"Vad önskar du dig allra mest just
nu?" "Att vi avslutar bra och får en
trevlig sommar tillsammans och
kommer väl förberedda till hösten.
Samt att alla får vara friska."
Krutov

