VIK I N G

182

OSPORADISKT INFORMATIONSORGAN FÖR VIGGANS SENIORER · ÅRGÅNG 7 · No 182 · 2004 09 16.

Missbedömd utgång
Här verkar det vara Freden som frestar med ett skott.

Gustaf Grauers
Matchen mot IFK Täby var missarnas match. Aldrig tidigare hade väl missnöjet bland dom som tippat Viggan som segrare
varit större. Inte mindre än fem feta frilägen brändes i en match där varje mål kunde ha påverkat matchens utgång.

För en gångs skull hade
Nordicbet.com satt det lägsta oddset på oss. Denna
gång gällde det i matchen
mot IFK Täby. Nog hade det
kunnat bli en Vigganseger
som det såg ut i inledningen. Men om vi sedan missar
oss genom hela andra halvleken, ja, då är det svårt att
vinna. Även Täby IS följer
noga vad vi har för oss och
så här stod att läsa på deras
hemsida efter matchen:
“En svängig match där
Viggan snabbt tog ledningen
med 2-0 men IFK kvitterade
före paus. I andra halvlek
gick IFK snabbt upp till 4-2,
Kindahl i IFK-målet räddade sedan fem frilägen innan
Zacco satte det sjätte (85).
IFK gjorde sedan två mål på
övertid. Italiener (två mål)
suverän toppforward i IFK.”
Vi kan nu inte längre skylla på otur, inte efter att ha
missat så många frilägen i
samma match. (Bilagan var
dock värre, dom missade
nämligen hela nio frilägen,
en straff plus hade ett skott i

MATCH

ribban). Kanske något att
börja träna på??
Vidare får vi inte uppträda
så generöst bakåt som det
understundom göres. Men
det började i vilket fall bra:
Frejdige Freden trycker dit
1-0 efter bara ca 90 sekunders spel. Rosa fyller på i
den 6:e med ytterligare ett
och det fanns inga moln på
himlen. I den 17:e skulle
Zaccau kunnat ha punkterat
matchen efter ett perfekt
pass från Blomman, men så
bidde det inte. I den 33:e är
Zaccau ytterst nära att näta
igen, men en back räddar
just framför mållinjen.
Dessförinnan hade Herr
Italiener tryckt ner Gylfen i
strumplästen och kunde
egenhändigt utan frisparksåtgärd marschera in 2-1.
Detta var i den 26:e och det
var också då molnen kom.
Tidigare var det ingen som
ifrågasatte ett storspelande
Viggan, men nu haglade frågetecknen från skyn. Ett av
de mer pinsammaste målen
kom därför som på beställ-
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Viggan IFK Täby 3-6 (2-2)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 11 sept, 13.00
Hägernäs IP, gräs
Soligt, +22
112

Viking: Gustaf Grauers
Gulor:
Porsch
Målare: Fredborg 1, Roswall 1,
Zacco 1

ning i den 35:e och sen ville
man bara att halvleken skulle ta slut. Det var mycket, ja
för mycket gnäll bland de
röda och avslaget var det
också. Vi vek ner oss i motssats till motståndarna.
I den 53:e blir det 2-3 och i
den 58:e blir det symtomatiskt 2-4. Sen kom dock en
uppryckning med början i
den 68:e, då Ilex är fri, men
skjuter stenhårt i ribban.
Zaccau är helt solo i den
70:e, mitt på. Ilex är helt fri
igen i den 71:a, men skjuter
mitt på. Zaccau är helt fri i
den 76:e, men skjuter mitt
på. Men i den 84:e rundar
han målisen, vilket gav 3-4.
Man hade nog kunnat gå
hem med huvudet högburet
om siffrorna stannat där.
Men så var icke fallet, utan
på övertid fick IFK in två
ytterligare mål, vilket kändes
förödmjukande. ❑

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 19
Hässelby SK 19
Turebergs IF 19
Ängby IF
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FC Järfälla 19
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Stocksunds IF 19
Bromstens IK 19
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Trots att Gustaf Grauers utsågs
till Matchens Viking blev han
utbytt när 20 minuter var kvar.
“Blir man utbytt, så är man väl
sämst på plan. Jag vet inte var
man hittade den vikingen,”
suckar Gustaf.
Grauers hittar till sist ett headset och blir lite mer kommunikativ. “Kul att man får lite användning för det.”
Jag hittar Gustaf på väg till
bilen. Han skall in till Stan och
kolla in den nya lägenheten på
St Göransgatan.
“Jag skall hämta snus till
Fredborg. Gustavus, första
kvalité, bak”. säger Gustaf.
Vad tyckte du om matchen?
“Dumt att vi inte har något
grundspel. Ingen markering
på hörnor som t ex 4-2 målet.
Efter 10 min trodde man det
var klart, att det skulle bli promenadseger,” säger Gustaf
tungt.
“Jag har förträngt matchen.
Kommer inte ihåg så mycket
av den” konstaterar en pannrynkad Gustaf Grauers.
Nu har vi match mot
Stockan på lördag, vad tror du
om den? “Det är bara att krossa. Det är inget snack. Dom
hade i och för sig en liten uppperiod, men sedan har dom
fallit pladask. Dom är mänskliga. Här avgör vi. Här säkrar vi
kontraktet. Det kan jag sätta
min veckopeng på”säger
Gustaf mycket beslutsamt.
“Vi har haft en dålig trend på
slutet. När vi får omgruppera
oss i vinter och det blir nystart,
då kommer det gå mycket
bättre. Det har varit en massa
olycklig skit i år.
Gurra ser positivt på framtiden. “Under rådande omständigheter, så kan det nästan
bara gå uppåt”.
/Krutov

NÄSTA MATCHER: LÖRDAG 18/9: STOCKSUND - VIGGAN 15.00 · LÖRDAG 18/9: VÄRTAN - BILAGAN 15.00 (GRUS!)
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Massmissarnas match
Aaaaarå, här vare tre poäng till.

Mikael Grundström

Efter att ha sett Missarnas
Match nr 1 på lördagen var
man välpreparerad för allt,
när Bilagan skulle rulla in på
Plano del Grasso.
Rulle påminde dock en om
gårdagen, i den 2:a minuten,
genom att först skjuta direkt
på målisen och på returen
göra da capo. Dubbelösskan
spelar i den 5:e till Gonne som
lägger bollen mitt på målisen.
För att inte ytterligare påverka
Gonnes självförtroende kommer han nedan fortsättningsvis kallas Da Capo.
I den 7:e lägger så Babak,
som f.ö. gör en av sina bättre
matcher denna dag, en per-
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Tabelläget B-laget
Storskogen 14 7 4 3 30-22 25
Viggan
13 7 3 3 32-23 24
Värtan
13 6 3 4 31-24 21
Tureberg
12 6 2 4 32-23 20
FC Stockholm 13 6 0 7 33-31 18
Sundbyberg 14 6 0 8 30-40 18
Edsberg
13 4 2 7 30-31 14
Roslagskulla 13 4 1 8 26-37 13
Marieberg 12 3 3 6 18-32 12
Hagalund
U t e s l u t e t
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fekt passning till Da Capo,
som bara behöver sätta foten
till för att det skall bli 1-0.
Två minuter senare spelar
den osjälviske Dubbelösskan
fram Da Capo som skjuter
mitt på, dvs i den 9:e.
Gruundström, som i den
17:e lägger ett perfekt pass
mitt på Krilles pannlob, får
även se Krilles nick gå stenhårt in i maskorna. Grunne
(namnet på en såpopera?) gör
nog idag sin bästa match
någonsin i den röda tröjan
enligt redaktionen.
I den 33:e är Babak nära att
näta men missar med en tum.
När så alla har fullt upp med
att vifta offside så är det bara
att rulla in 2-1 för Stockholmarna. Dessbättre har vi
chansen att öka på i den 45:e
då Dubbelösskan och Da
Capo är helt ensamma i fiendeland. Efter diverse passningar och funderingar skjuter Da Capo mitt på.
Danilo, som behövde vädra
byxorna denna dag, har helt
öppet mål men bredsidar
över redan i den 47:e.
I den 51:a så äger årets
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Bilagan - FC Sthlm 3-2 (2-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 12 sept, 15.00
Hägernäs IP, gräs
Halvdant, +18
18

Viking: Mikael Grundström
Gulor:
Michelle
Målare: Gonne 1, Krille 1,
MoDo 1

Harrisburg rum, när ett antal
icke helt obekanta backar
försöker överträffa varandra
i något som kan liknas vid en
hjärnsmälta, vilket ger 2-2.
Da Capo är nära igen i den
53:e men icke. Bille, som omgav sig med ett moln av blå
rök från gårdagen, skjuter
stenhårt där ribban och stolpen möts i den 54:e. Danilo
lägger av en, just utanför i
den 60:e. I den 63:e är Da
Capo fri igen men skjuter för
snabbt och alldeles för utanför. Minuten efter är han fri
igen, men skjuter utanför.
I den 67:e tillerkänns en, till
redaktionen närstående person en straff, efter ett förträffligt förarbete, men dessvärre
lyckades denne person ej att
effektuera tillfället i fråga.

MoDo, Krille och Gonne, matchens
målgörare, med ett mål vardera.

Det gör däremot MoDo,
skogarnas son, i nästa straff,
som går av stapeln bara en
minut senare, vilket ger 3-2.
Krille avslutar sedan matchen i den 90:e medelst en sk
frilägesavvisning av bollen.
Bra kämpat och nu har vi allt
i egna händer framöver. ❑

Revisor Grundström är en
mycket upptagen ung man,
men jag lyckades ändå med att
nå honom efter det att han intagit en stärkande lunch. Lätt
däst kunde han konstatera att
han hade lite krämpor efter
matchen. “ Jag har en sträckning i vänstra ljumsken, men
jag hoppas att den ska hålla på
lördag mot Värtan. Det var därför som jag klev av de sista
minuterna i matchen mot FC
Stockholm.”
Varför tror du att du blev
Viking? “Jag tyckte att det gick
bra och jag trivdes bra på min
kant. Jag fick också en del bollar
att jobba med så det var kul att
spela. Alla var dessutom laddade och tända. Det var motiverande att spela” säger Grundström och man riktigt hör att
det var en kraftig lunch som
han fått i sig.
Har du några kommentar om
våra missade chanser. Det var
en och annan, eller hur?
Grundström svarar med sin
trygga norrländska accent
“Det får vi ta med oss till nästa
match. Vi får ta och sätt chanserna då. Vi dominerade ju
matchen. Men vi ska gör en del
mål till, de é sant”.
Var tror Grundström om
framtiden då? “Ja, int é de
omöjligt att vinn serien. Fast de
é ju lite oroväckande då A-laget
har match samtidigt. Hoppas
vi kan skrap ihop ett riktigt
slagkraftigt lag ändå.
Äre någon speciell situation
som han, Grundström, går och
funderar på? “Jaa, de ska då va
inlägget till Kristers 2-0. Ett hyfsat anfall. Jag fick en långboll
på kanten som höll på att rinna
över kanten, men jag hann slå
ett inlägg i alla fall. Krister nickade snyggt in bollen”.
Vad tyckte du på det hela taget om matchen mot Stockholm.
“Vi var bättre än dom. Vi skapade många chanser, men det
blev spännande ändå i slutändan. Vi fick två straffar, där vi
lyckades göra mål på den ena
ialla fall. Det hade varit riktigt
surt om vi inte hade vunnit
med tanke på bollinnehavet.
Vem skulle du vilja träffa nu?
Mina döttrar, Emilia och Moa!
/Krutov

