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Oturskurvan bromsad
Marcus Fredborg
Ännu en gång lyckas Nordine lura målvakten
till McDonalds. Målet gav slutresultatet 5-2.

En härlig lördagseftermiddag
med sol och en del värme
nere på Plano del Grasso,
men var var publiken?
När alla hade nagelfarits, så
fick vi bara ihop 52 personer.
Den i särklass sämsta siffran
på många, många år. Vi talar
om medgångspublik, gör vi
inte? Nu får vi marknadsföra
oss lite bättre på planen framöver, för att återfå vårt fina
rykte som Täbys stora publikmagneter.
Även om spelet kanske
inte fick järnfilsspånen att
röra sig särskilt mycket, så
blev resultatet ändå till slut
mycket lyckat. 5-2.
Med tanke på den nervpress som förelåg i denna
måstematch, där många av
spelarna såg lika ludna ut
som Esau i Bibeln. Men det
var nerverna som låg utanpå
och inget annat.
Freden, som tidigare inte
marknadsfört sig som målgörare direkt, har huvudet
med sig i den 5:e, då han förtjänstfullt får in 1-0, och de
berömda väderspänningarna släpper lite till mans,

MATCH

åtminstone på läktaren. En
kallsup av icke ringa karaktär erhålles i den 10:e, då
Bromsarna skjuter stenhårt i
ribbans undersida, dock
med positiv utgång för oss.
I den 15:e har Zaccau, som
ännu inte deltagit i kvällens
Granåsmästerskap, en fet
chans genom att nicka i ribban. Men den lille ettrige
Freden jobbar hårt på sitt
nya imagebygge och kan på
en av returerna nicka in 2-1
och glädjen är mycket stor.
Alla som räknat ut Bromsten i förväg får bita sig
ordentligt i foten, ety dessa
vitklädda motståndare är
betydligt farligare än sitt
rykte. Sålunda har de i den
35:e och 36:e några feta chanser som de dessbättre ej lyckas expediera med framgång.
Vesslan Ilex gör idag en av
sina bättre framträdanden
och kan i den 36:e så när
bidra till att punktera matchen då han passar till
Zaccau som medelst ett
direktskott träffar mitt på
målisen.
Målfabrikör Fredborg, har

FAKTA

Viggan - Bromsten 5-2 (2-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 28 aug, 14.00
Hägernäs IP, gräs
Halvsoligt, +21
52

Viking: Marcus Fredborg
Gulor:
Jocke 1 gult + 1 rött
Målare: Fredborg 2, Zacco 1,
Alex 1, Nordine 1

nyss bytt till ett passande
jobb som bolltilldelare, vilket
han exekuterar i den 38:e,
men Ilex:s nick går just utanför. Halvleken avslutas med
att Bromsarna nästan gör 2-2
i den 41:a och har möjlighet
att fylla på målförrådet i den
42:a. Men se det gick inte.
Alla som led av väderspänningar innan matchen fick
höra åskan i den 47:e då
Bromsarna kvitterade. Men
Zaccau gör som i fornstora
dar, en äkta Zaccau, och rundar målisen och rullar in 3-2
bara en minut senare.
Brisse har en megafet
chans i den 55:e då han slitit
sig igenom Bromsklossarna
och lobbar över målisen, precis utanför dock.
I den 68:e är Ilex på plats
och skjuter stenhårt i mål vilket renderar en 4-2 ledning.
Nordine avslutar i den 74:e
med att göra 5-2 på straff. ❑

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 17
Turebergs IF 17
FC Järfälla 17
Ängby IF
17
Hässelby SK 16
Ekerö IK
17
He-lunds IK 16
Täby IS
17
IFK Täby
17
Viggan
17
Stocksunds IF 17
Bromstens IK 17

13
10
8
9
8
7
8
6
6
5
2
0

2 2
3 4
5 4
1 7
4 4
5 5
2 6
4 7
2 9
3 9
4 11
3 14

46-23
43-24
46-21
50-21
32-24
31-24
28-22
26-33
26-34
30-48
19-47
13-69

41
33
29
28
28
26
26
22
20
18
10
3

Freden och Rosa som ofta går
hand i hand brukar inte dra
sig för att skicka en vänlig
hälsning till varandra. På min
fråga om vad Freden vill hälsa
Håkan, säger Freden: ”Jag
hoppas att du hade kul i
Turkiet med din tjej. Ni ska
tydligen förlova er snart!?”
Tillbaks in i matchen säger
Freden: “Vinst. Jävligt skönt.
Började bra, sen hamnade vi i
en svacka och släppte upp
dom till 2-2. Skillnaden var nu
att vi malde på, istället för att
vika ner oss. Bromsten var rätt
bra. Deras mittfält och anfall
var bra. Stockan torskade, så
nu har vi lite marginal igen.
Så nu kan vi titta uppåt i
tabellen igen.”
Varför tror du att du blev
vald till Matchens Viking?
“ Jag lyckades knoppa in två
mål Det var nog en bidragande orsak”.
Berätta lite om målen:
“Första. Jag fick en passning
och blev fri från kanten. Kom
älgandes och lyckades sätta
den i bortre, stolpe in. Det var
skönt. Andra var en nickretur.
Zacco nickade i kryssribban.
Jag satte returen”.
Freden lägger i samma andetag till: “Det gick bra för
mig också. Jag jobbade lite
mer än vanligt. Jag kände mig
inte lika tung i kroppen”.
“Jag tror det har vänt för oss
nu. Det blev lite psykologiskt
ett tag men vi har nu spelat
hyfsat under hösten. Det kändes som om mötet förra veckan var en bra grej. Alla ger lite
mer nu. Det är framförallt
bättre rörelse på planen”
avslutar Freden och sticker
iväg till Lisinge golfbana med
Coach och MoDo.
/Krutov

NÄSTA MATCHER: LÖRDAG 4/9: TUREBERG - VIGGAN 14.00 · SÖNDAG 5/9: TUREBERG - BILAGAN 13.30

ÖPPNA GRANÅSMÄSTERSKAPEN LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI 2004

Dragkamp om segern
Lördagen den 28 augusti samlades ett
antal Viggbyiter på Granåsvägen 14
för att delta i de Öppna GranåsMästerskapen 2004. Efter en segsliten
dragkamp och mängder med protester, så kunde till sist Lag Nord koras
till vinnare med 323 poäng efter en
viss dragkamp om poängen. Var det
rättvist? Ja, vad tycker ni?

Lag Nord och Lag Ost har grupperat sig för
Klotningen. Loberg skall kasta. Gylfen ses
springa och ta skydd. Zaccau vann grenen.

Individuella resultat:

Kvällen inleddes med grillning, där Krutov höll
ångan uppe. Fint folk kommer ju alltid sent och
här ser vi HBK, Diffen och Zamora komma med
sina salladspåsar. Till måltiden utspisades grillad
entrecote med tre olika typer av potatissallad och
blandsallad. Till detta åts baguetter med smör och
ost som silades ned med medhavd dryckjom.

Wella kastar blicken mot målet
och får till sist sina 7 poäng.

KLOTNING, max 120 poäng/lag
Varje spelare skulle rulla två bowlingklot
nedför slänten och försöka komma så nära
pinnen som möjligt. Varje knut på snöret
representerade poäng enl följande: Mellan
pinnen och första knuten: 10 poäng, mellan
första och andra knuten: 7 poäng, mellan
andra och tredje: 5 poäng.
O. Loberg 10
O. Gurra
7
O. Porschen14
O. Brisse 14
O. Webbo 14
O. Diffen 12
N. Coach 10
N. Zamora 10

N. Wella
N. Krille
N. Dragan
N. Krutov
S. Zaccau
S. Alex
S. Gonne
S. Gylfen

17
15
10
5
20
17
14
14

S. HBK
7
S. Dubbling 14
V. Nordine 17
V. Danilo 10
V. Tummen 17
V. Mange 15
V. Örnen
7
V. Scabini 5

Zaccau vann av egen kraft.

MÅLNING, max 120 poäng/lag
Varje spelare i respektive lag skall på därför
avsedd plats skjuta två bollar mot det uppställda målet. Varje boll som går i mål ger
tio poäng. Två spelplaner fanns.

Så här glad blev Coach när han fick 10 poäng på pinningen. Och det var ändå ganska tidigt på kvällen.

O. Loberg 0
O. Gurra 10
O. Porschen10
O. Brisse 20
O. Webbo 20
O. Diffen 10
N. Coach
0
N. Zamora 0

N. Wella
N. Krille
N. Dragan
N. Krutov
S. Zaccau
S. Alex
S. Gonne
S. Gylfen

0
10
10
10
0
20
10
20

S. HBK
10
S. Dubbling 10
V. Nordine 0
V. Danilo
0
V. Tummen 10
V. Mange 20
V. Örnen 10
V. Scabini 10

Webbo vann efter utslagskast med tärning.

PINNING, max 120 poäng/lag
Varje spelare skulle kasta 2 bouleklot och
försöka komma så nära pinnen som möjligt.
Poängberäkning enligt följande: Mellan pinnen och första knuten: 10 poäng, mellan
första och andra knuten: 5 poäng och mellan andra och tredje: 2 poäng.

Här ser vi spridda skurar från Lag Öst och Lag Syd,
iakttagandes hur de andra lagen sköter sig.

O. Loberg 4
O. Gurra 10
O. Porschen 2
O. Brisse
0
O. Webbo 4
O. Diffen 15
N. Coach 15
N. Zamora 15

N. Wella
7
N. Krille
10
N. Dragan 10
N. Krutov 7
S. Zaccau
4
S. Alex
2
S. Gonne 15
S. Gylfen
2

S. HBK
10
S. Dubbling 15
V. Nordine 7
V. Danilo 20
V. Tummen 7
V. Mange 15
V. Örnen 10
V. Scabini 10

Scabini, alias Black Adder, berättar för Nordinen att
så här håller dom klubborna i Malaga.

GOLFNING, max 120 poäng/lag
Varje spelare skulle slå 2 golfbollar i därför
avsett hål. Poängberäkning enligt följande:
1-3 slag: 10 poäng. 4-6 slag: 5 poäng. 7-10
slag gav 2 poäng.
O. Loberg 4
O. Gurra 10
O. Porschen 2
O. Brisse
0
O. Webbo 4
O. Diffen 15
N. Coach 15
N. Zamora 15

N. Wella
7
N. Krille
10
N. Dragan 10
N. Krutov 7
S. Zaccau
4
S. Alex
2
S. Gonne 15
S. Gylfen
2

S. HBK
10
S. Dubbling 15
V. Nordine 7
V. Danilo 20
V. Tummen 7
V. Mange 15
V. Örnen 10
V. Scabini 10

ÖPPNA GRANÅSMÄSTERSKAPEN LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI 2004

Ovan ser vi Diffen i högform, övandes på sitt traditionella majtal som i
korthet lyder: “Död åt alla Gnagare!”
Till vänster ser vi en konspiratorisk
kvartett som utger en del av Lag
Nord och föga anade väl dessa gossar
att kvällen skulle sluta så lyckligt för
deras del. Eller gjorde dom det redan
vid det här stadiet? Till vänster ser vi
hur Dragan Larsson andäktigt lyssnar
på dom som varit med lite längre än
han själv. Krille drar upp riktlinjerna
för hur man skall ta hem segern i pinning, något som Wella verkar lite
tagen av. Wella kände ju en viss press
att hinna med den grenen då han var
tvungen att avvika redan 19.15.
Coach verkar ha hela munnen full av
inlägg som han laddar för att delge
resten av församlingen så snart Krille
snackat klart.

Lag Öst ses här övervakade av lag Syd, representerat av H. Zaccau, som tjuvlyssnar ivrigt. Lille Porschen har en burk Fanta för att styrka sig med medan Lobergarn, Webbo verkar helt frånvarande. Men det gör inte Brisse som leker linslus.

Segrare i GM 2004, Lag Nord: Coach, Dragan, Zamora, Krille och Krutov.
Wella saknas då han vid bildens tagande befann sig på annan ort.

Efter spelen kom så den oundvikliga frågan: “Vilka skall med till Tegel?” En som
drog till Tegel var HBK som enligt envisa rykten fick napp mitt på golvet. Danilo
var en av dem som åkte med de stora pojkarna in till den stora syndiga staden.

Efter 26 entrecoter och fyra
svettiga grenar, som avslutades med dragkamp, kunde ett vinnande lag utses.
Alla siffror som publiceras
här bygger på de deltagande lagens egna uppgifter,
något som det kraftigt opponerades emot. Sålunda
inkom ett flertal skriftliga
protester mot bl a Lag Västs
lagledare, Herr Nordine

Baraka, som anklagades för
diverse manipuleringar.
Hursomhelst, så kom
Herr Barakas lag sist, vilket
sved i många själar. Baraka
var för övrigt inblandad i
kvällens fria övningar på
100 m hinder, där han till
sist upphanns av både
Zamora Wallen och Diffen
Törnblom. “Ingen rök utan
eld” sa Zamora.

SLUTSTÄLLNING i GM 2004
Lag
Lag
Lag
Lag
Lag

Nord
Öst
Syd
Väst

Klot

Mål

Pinn

Golf

Rep

Tot

67
71
86
50

30
70
70
71

64
35
48
69

42
45
27
55

120
80
40
0

323
301
271
245
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Sega kullager mot Kulla
Det var helt uppenbart att alla
som deltagit i Granåsmästerskapen inte riktigt hade nöjt
sig med bara detta, då många
verkade lite sega i stjälkarna
denna underbara sensommarkväll. Detta var i och för
sig glädjande för redaktionen,
som själv hade ytterst få krafter kvar för anteckningar,
efter helgens alla övningar.
Kulla hade rullat in ett välarmerat B-lag, som enligt uppgift bestod av tio A-lagsspelare och tre B-lagsspelare.
Bilagans eget manskap var
förstärkt med Danilo, som
enligt vittnen på Stureplan,
hade haft det riktigt roligt
kvällen innan, med diverse
förstärkningar, något som
man förvisso inte kunde se på
avstånd.
Henry Zaccau väcktes i
halvlek och lurades ut i manegen, men lyckades aldrig hitta
Kullas målbur, som låg väl
gömd nere mot skogspartiet.
Han var mer än nöjd att ha
tagit en grenseger i GM 2004
kvällen innan.
En av de få som inte hade
varit på Granåsmästerskapen
var MoDo, som hade avnjutit
kvällen innan med ett bröllop
(inte hans eget dock). Enligt
egen utsago välte MoDo i
bingen kl 23.00 och får väl
anses som en av de mest red-
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Tabelläget B-laget
Storskogen 11 6 4 1 24-14 22
Viggan
11 6 3 2 29-19 21
Värtan
11 5 3 3 28-22 18
FC Stockholm 11 5 0 6 28-26 15
Tureberg
9 4 2 3 22-18 14
Edsberg
11 4 2 5 26-25 14
Sundbyberg 10 4 0 6 21-31 12
Roslagskulla 11 3 1 7 19-26 10
Marieberg 11 2 3 6 16-32 9
Hagalund
U t e s l u t e t

MATCH

bara spelarna denna dag.
Wella, som var tvungen att
lämna Granåsmästerskapen
efter tre grenar, för att snabbt
slänga sig in i ett annat kalas,
gjorde en ny Wirta Bro match
och släppte väl bara en djävul
över bron, om man får tolka
slutresultatet.

MoDo: “Va f-n ska jag göra när killarna inte ens kan stå på bena?”

En av de mer remarkabla
insatserna bjöd Diffen på, som
enligt egen utsago hade velociperat hem kvällen innan och
nu välintajmat hade återfått
vätskebalansen lagom till kl
17.00, och gjorde några svettiga ingripanden med medaljvittring. I och för sig hade han
gjort sig väl förtrogen med
undervegetationen när han
på kvicka ben hade försökt att
få fatt på Nordinen kvällen
innan.
Krutov, som deltagit i lördagens förberedelser, såväl inför
GM 2004 och Bromstensmatchen, fick vila på långbänken
innan han släpptes ut ur
buren för att lufta sig. Under
denna stund hann han med
att rädda ett öppet mål med
en av sina fötter, sedan en
Kulla hade nästlat sig förbi
både försvar och Diffen i för-

sta halvlekens näst sista
minut. En bravad som även
H. Zaccau upprepade i den
55:e då han råkade befinna sig
på egen mållinje.
I övrigt finns inte mycket att
rapportera från Västfronten
annat än att Gonne fixade till
ledningsmålet i den 34:e samt
sköt ett Tjocka Bertha-skott i
ribban (Kullas) i den 58:e.
Tyvärr fick vi inte behålla
ledningen särskilt länge, ja
faktiskt bara 6 minuter, när en
av Kullorna lyckades få in ett
huvud, i ett för övrigt folktomt Vigganförsvar.
I andra halvlek hände uppenbarligen inte särskilt mycket att döma av redaktionens
blanka noteringspapper.
Efter matchen kändes det
lite som en förlust, även om
resultatet i sig var rättvist.
Men avslaget var det, särskilt
när alla varseblev att vi därmed inte gick upp i serieledning, som alla hoppats på.
Vi, som varit med ett tag, vet
att bataljerna mot just Kulla är
mycket prestigeladdade, inte
minst pga Herr Ölbergs medverkan och allt eftersnack som
sprids som på posten dagen
efter. Ölberg var f.ö. riktigt bra
när han var inne. Ålder går
som sagt alltid före skönhet. ❑

Nytt spelarråd
Har ni frågor eller synpunkter
på saker och ting, kan ni diskutera detta med ert spelarråd.
Spelarådet skall verka som en
länk mellan spelare och ledare.
Här är era representanter:

Mange Carlsson

Hans Gustafsson

Anton Larsson

Henrik Zacco

FAKTA

Bilagan - Kulla 1-1 (1-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 29 aug, 17.00
Hägernäs IP, gräs
Växlande, +20
32

Viking: Diffen
Gulor:
Wella
Målare: Gonne

Tomas Thörnblom
Diffen som suttit och väntat
vid telefonen sedan i söndagskväll ryckte till när Krutov
ringde. Efter att ha väntat i 72
timmar så kommer signalen,
men då är Diffen förstås upptagen med att kolla på The
Shields på tevven.
När Krutov återkommer
pratar Diffen glatt på:
“Vi skapade inte så mycket
framåt, men jag gjorde en, ja,
två räddningar var det väl,
som höll oss kvar i matchen.
Att dom sen hade tio A-lagsspelare med, visar ju bara vilket bra B-lag vi har.”
Diffen återkommer till en av
räddningarna: “Jag var nöjd
med ett friläge. Han skjuter
mot huvudet, men jag får upp
händerna och tippar den i burgaveln. Den var bra, samt ett
volleyskott som jag stoppade.”
“Vårat första mål var riktigt
snyggt när vi rullar från backlinjen och sen avslutar Gonne
med mål.”
Det hade ju varit GM2004
med påföljande utgång kvällen innan. Hur påverkade det
spelet? “Det var ingen tändning i laget och ingen högg på
målvakten, det var ju f-n tvålvarning på honom. Men jag
måste plussa lite för Krutov.
Han hann upp deras spelare
och lyckades rädda mål och
fixa inpark. Det var snyggt för
det var ju lite flipper där.”
Hur har sommaren varit?
“EM - brutalt roligt! Det var en
underbar upplevelse och det
var många svenskar där också,
typ Loberg. Sen var man och
kollade Juve borta, så det är
synd att klaga på den här
sommaren.”
Hur ser framtiden ut för
Bilagan? “Det blir en del dubbelmatcher. Vi kanske laddar
mer om vi inte har med “Alagsspelare”, för vi kanske litar
för mycket på dom”.
Diffen har nu stått i fem matcher utan torsk: Två vinster
och tre oavgjorda.
Vilken låt vill du höra då?
“Sad but true, med Metallica:”
/Krutov

