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Bergsprängarna
David Erlandsson

Kan man se mycket lyckligare ut än så här? Bilagans tappra gossar briserar av glädje efter att ha sprängt Marieberg med 7-0.

Aldrig tidigare hade väl en
seger varit mer efterlängtad
än när man begav sig ut till
Stadshagen till musik av
Petter och annat ohörbart i
Gonnes vrålåk. Genom ett
elegant vägval i smeten lyckades vi precis komma fram
lagom till matchen.
Knappt hade matchen börjat förrän Mariebergarna hade tagit ledningen med 1-0,
men domaren tyckte annat
och blåste för offside.
Gonne, som tydligen inte
tagit större skada av sin egen
musik, frispelar Nordine i
den 3:e och denne lägger en
touchboll i ribban.
Två minuter senare och nu
är Viggan riktigt ruggit på
gång, får äntligen den långe
Zaccau möjlighet att göra
mål och gör det också: 0-1.
Zaccau, som nu placerats
på the West Wing, petar i
den 7:e fram Barakan till ett
fint läge, där den senare inte
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gör något misstag: 0-2.
Danilo, som för kvällen
spelade i vitt, lägger kvällens
lobb från halva plan mot ett
tomt mål, men bollen går
just utanför. Det var i den 9:e
och sen spelar Viggan som
smågudar och skapar hörnor
av sådan kvantitet att det var
svårt att hålla reda på.
HBK fick dock sträcka på
benet i den 35:e för att freda
buren. Jocke petar sen in 0-3 i
den 36:e, efter det att Bara-

Tripp, trapp, trull och mammas lilla
hjärtegull gjorde mål mot Marieberg.
Gonne 1, Jocke 1, Nordine 4 och lille
Zacco 1. Blir det repris mot Sumpan?

FAKTA

Marieberg - Bilagan 0-7 (0-3)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 16 aug, 19.15
Stadshagen, k-gräs
Uppehåll, +18
18

Viking: Krutov Erlandsson
Gulor:
Grundström
Målare: Nordine 4, Jocke 1,
Gonne 1, Zacco 1

kan och Zaccau hade haft kattens lek med råttan. Många
chanser var det och det är
sällan man skådat ett sådant
ekvilibristiskt och passningssäkert lag. Alla lagdelar fungerade perfekt och friska viljor fanns det gott om.
I andra släpptes bl a Bimpan ut och gjorde mycket
bra ifrån sig med tanke på
sitt tidigare itukomna ben.
Belysningen släcktes i den
65:e då Jocke lurar Mariebergarna med en kort hörna
som Gonne till sist kan vispa
in. I den 80:e prickskjuter
Barakan vid stolproten vilket
ger 0-5. Zaccau frilirar Barakan i 83:e som lobbar in 0-6.
Barakan avslutar även med
att göra 0-7 i den 85:e.
En helgjuten insats av alla,
som inte glöms i första taget..

Tabelläget B-laget
Storskogens SK10
Värtans IK
9
Viggan
9
FC Stockholm 9
Edsbergs IF
9
Turebergs IF
8
Sundbybergs IK 8
Roslagskulla
8
Mariebergs SK 10
Hagalunds IS

5 4 1 18-10
5 2 2 25-18
5 2 2 23-18
5 0 4 25-20
4 1 4 24-21
3 2 3 19-17
3 0 5 17-24
2 0 6 11-17
1 3 6 14-31
(uteslutet)

19
17
17
15
13
11
9
6
6

Nordines fyra mål borta mot
Marieberg räckte inte. Det
blev istället Krutov som fick
utmärkelsen “Matchens
Viking.” I samtal med MoDo
Coach, fick Krutov utmärkelsen för en “gedigen insats.”
Krutov tyckte att allting
fungerade bra i matchen.
“Vi i backlinjen var grymma
och gav inte motståndarna
någon chans alls,” säger
Krutov till sig själv under
intervjun. “Jag hade Nordine
på min kant. Jag fick skrika
på honom hela tiden. Det
kanske hjälpte. Han gjorde ju
fyra mål. Jag skrek i och för
sig på honom för att han
aldrig var på sin position.”
Efter 3-0 i halvtid kunde
Viggan spela ut i andra.
Vilken situation kommer du
ihåg bäst, frågar sig Krutov.
“Nordines chippmål var en
delikatess. Jag slog en lång
bredsida på Zacco, som älgade fram längs högerkanten.
Sedan spelade han in till en
fristående Baraka, som lättade bollen över målvakten.
Sedan får vi inte glömma
Wellas försök att sätta Jah
Persson på prov i första halvleken. Snyggt släppt Wella!”
Varför tror du att du blev
Viking? “Jag råkade inte ut
för några missöden på min
kant. Ibland kom dom i överläge, men jag lyckades alltid
få fram ett ben och bryta
passningen. Det är förstås
oxå en del flax inblandat.
Gjorde du något särskilt
under matchen? “Jag tog ner
en boll på brösten och när
motståndaren kom, lättade
jag bollen över honom. Jocke
blev imponerad och det var
stort.”
/Krutov
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Nordine reducerar till 1-2 i den 73:e spelminuten.

Ingen hade väl glömt baksmällan mot Ängby den 7
juni. 8-2 skrevs siffrorna då.
Publiken på 85 personer,
som trots Viggans vikande
form, hade letat sig ner till
Hippodromen, fick se ett
betydligt stabilare försvarsspel denna gång, även om
Ängbyiterna var giftiga i bl a
17-18:e minuten. I övrigt var
spelet tämligen jämnt även
om Ängby ibland hade ett
litet spelövertag.
När tre minuter återstod av
den första halvleken får
Maxen ett ypperligt tillfälle
att skriva in sig i målprotokollet, men väljer i stället att
skjuta 12 cm över ribban.
Även denna dag hade
Viggan fått ställa upp med
ett skadeskjutet manskap.
Porschen föll för en bredsida
redan efter några minuter
och svullnade upp så pass
att även Saltkråkan måste ha
blivit orolig. Barakan hade
ett Running Bear syndrom
att döma av hans placering
på bänken. Tummens inköp
av dr Doolittles youghurtdroppar fick ändå Barakan
att lämna buren i andra halvlek. Förmodligen kommer
gräsmattan att bli extra grön
där Nordinen drog fram.
Zeratlige Zaccau har en fin
möjlighet att lätta upp stämningen i den 47:e, då han på
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passs från Maxen, försöker
lobba över målisen, men
misslyckas dessvärre.
Vi har ofta snackat om skador och otur, ja lite stolpe-ut,
skulle man kunna säga.
Detta gäller även inverterat.
I den 51:a får sålunda en
Ängbyit på ett kanonskott
(precis som Helenelundarna
fick förra onsdagen). Skottet
som träffade ribban, var ett
sådant, som träffar en gång
på tusen. Nu var det tusende
gången, för bollen inte bara
träffar ribban utan studsar in
i mål (precis som i onsdags).
I den 56:e uppträder radarparet Zeratlige Zaccau och
Max von Richthofen i något
som kan liknas vid en seriös
målchans. Dessvärre nickar
den längre av de båda över.
Trots att stormvarning
utfärdats på nr 7 i Ängby,
Victor Sjöberg, lyckades
ingen av de elva Viggbyspelarna stoppa honom i

GranåsMästerskapen
Lördag 28 augusti
Lördagen den 28 augusti, efter
Bromstensmatchen, avhålls GM
2004. Alla spelare och ledare är
välkomna att deltaga. Anmälan
görs senast måndag 23 augusti
till Breeze. Fri entré och kost men
ni håller med dryckjom själva.
VÄLKOMNA
önskar Gula Örnen & Co

FAKTA

Viggan - Ängby IF 1-2 (1-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 14 aug, 14.00
Hägernäs IP, gräs
Växlande, +22
85

Viking: Henrik Zacco
Gulor:
Gurra, Danilo, Nordine
Målare: Nordine (straff)

den 59:e. Han fick springa
gatlopp och avsluta med 0-2.
För en gångs skull har vi
lite flax i den 63:e. HBK gör
en sk idioträddning med
bara en hand men på returen
verkar det bli mål, men Fru
Fortuna låter bollen gå i stolpen och ut.
Nu sker en allmän mobilisering i det röda lägret och
allt som går att sättas på fötter sätts på sådana. Full fart
framåt! I den 66:e skulle vi
ha gjort 1-2 om vi varit
Ängby. Det var Z. Zaccau,
som förtjänstfullt jobbat in
sig i ett bra läge nere vid
Ängbymålet och gör ett försök men bollen går ut till en
omarkerad Gylfen, som i bra
läge försöker få in den. Men
som ofta tar den på ett ludet
motståndarben och förpassas till hörna.
Hursomhelst, i den 73:e
välter den långe i straffområdet och vips så springer
Zlatan Barakan snabbt fram
och slår in straffen: 1-2. Trots
ett bra osmotiskt tryck på
slutet blir det ändock 1-2. Det
man tar med sig är att ingen
gav upp någon gång.❑

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 15 12 2 1 42-15
Turebergs IF 15 9 3 3 37-19
Ekerö IK
15 7 4 4 30-20
FC Järfälla
15 6 5 4 38-18
Ängby IF
14 7 1 6 39-19
Hässelby SK 14 6 4 4 25-24
Täby IS
15 6 3 6 25-29
Helenelunds IK 14 6 2 6 22-20
IFK Täby
14 6 2 6 24-25
Viggan
15 4 3 8 25-40
Stocksunds IF 15 2 3 10 18-43
Bromstens IK 15 0 2 13 10-63

38
30
25
23
22
22
21
20
20
15
9
2

När Henrik Zacco blev varse
att han hade blivit utnämnd
till Matchens Viking mot
Ängby, hörde man en snörvlande röst på andra sidan tråden. Vid intervjutillfället var
Zacco nämligen förkyld och
hade ont i huvudet. Han kurerade sig dock med C-vitamin och Alvedon, samt att att
han tittar mycket på OS.
I matchen mot Ängby tyckte Zacco att “vi kämpade bra.
Vi har haft fighterhjärta dom
sista matcherna. Vi skapar
dock inte så många chanser.
Sedan gör också motståndarna konstmål på oss, match
efter match.”
Berätta om straffen: “Jag
fick en genomskärare från
Danne. Den blev dock för
lång, men jag kutade för att
jag såg att jag skulle hinna
före målvakten. Jag blev
kapad och straffen var solklar
fast att jag sökte den.
Nordine var kylig på straffen.
Det var bra gjort.”
I andra hade Zacco även ett
friläge: “Jag försökte chippa.
Jag skulle väl, så här i efterhand, ha dunkat in den eller
chippat högre.”
Henrik siar inför matchen
mot Hässelby nu på lördag:
“Bollarna måste komma från
mittfältet, snarare än höjdbollar från backlinjen. Det blir
bara chansbollar. Sen har vi
även bränt våra lägen. Vi
hoppas på ketchupeffekten.”
Hur går det på brudfronten? “Inga kommentarer. Jag
hänvisar till min agent,
Dubbelösskan (som f.ö. befinner sig i Turkiet just nu, öh?).
Vilken låt skulle du vilja
höra just nu? “Tess, med
låten Second you sleep.”
/Krutov

