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Rosa Pantern slog till
När det såg som bäst ut
gör Stockan mål på sin
första chans och det var i
den 30:e. Så j-a typiskt! I den
31:a har Gurra ett halvhyfsat
läge men dyngar utanför.
Jorå HBK är med. I den 39:e

riktigt saftiga hörnor i den
11:e och 12:e. På den senare
går bollen i mål efter ett
stenhårt skott av Rosa. Men
linjedomaren ville ha offside,
men det ville inte domaren,
så då blev det 1-1.
Nordine Baraka
Nordine befinner sig i Spanien
och firar att kontraktet är fixat i
förskott. “Jag badar och solar
och tränar. En liten kort semester. Jag letar också efter en fru."

Håkan Roswall, alias Rosa Pantern,
fixade med sina 3 mål för Viggan ett
hat trick när det som bäst behövdes.

Lördagen den 18 september
låg regnmolnen på knähöjd
och rapporterna från SMHI
om de berömda väderspänningarna gjorde inte saken
bättre. Stockhagens IP hade
inför det stora nedflyttningsderbyt invaderats av hela 12
åskådare av vilka exakt 50 %
utgjorde Viggbyiter.
Det började ganska bra
med ett uttalat bollinnehav
för de röda individerna från
Viggbyholm. Sålunda kunde
Bille efter ett extremt fint förarbete på högerkanten få in
bollen till Zaccau, som efter
flera försök att få in bollen,
ropar på hjälp, varvid Blomman dyker upp och fläskar
på också, men bollen mirakelräddas i den 9:e minuten.
Därefter har vi tre halvgoda chanser, i den 19:e, 21:a
och 27:e, där herrarna Ilex,
Rosa och Rosa igen frestar
målisens tålamod. Den 29:e
skall vi inte tala om, då är
såväl Ilex som Zaccau cm
från att måla efter en hörna.

MATCH

Varför blev just du Viking?
“En bra fråga. Jag vet faktiskt
inte. Jag trodde Håkan skulle
få den. Jag kämpade dock hela
matchen igenom”.
Så här nära var det ibland. Det verkar som
Blomman slagit en frispark som Gurra och
Brisse undrar om den skall gå in. Men nej.

räddar han frivilligt ett friläge med sina nedre extremiteter. Dagens fetaste chans
har dock Zaccau i halvlekens sista minut, då han
drar på för fullt, men bollen
viner över den öppna målburens högra del. Synd!
Andra halvlek börjar inte
bra sedan Stockan tagit över
spelet efter sitt första mål.
Sålunda
får HBK
sträcka på
sig igen i
den 5:e.
Men sen
vaknar
Viggan till
liv igen
Aaaarå! Tre baljor är
och har två
lika med tre fingrar.

FAKTA

Stocksund - Viggan 2-3 (1-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 18 sept, 15.00
Stockhagens IP, gräs
Mulet, +12
12

Viking: Nordine Baraka
Gulor:
Roswall, Bille, Edman
Målare: Håkan Roswall 3

Viggan är nu lite på gång
och Rosa exemplifierar detta
i den 25:e då han, efter diverse turer med massor av
Viggbyiter i straffområdet,
kan få in 1-2. Viggan är
sedan nära igen i den 29:e
och något låg i luften. Det
var 1-3, som kom sedan
Rosa sträckt ordentligt på
stortån i 41:a. Att det blev 2-3
på straff i 49:e gjorde inget.
Det var härligt att se att det
går att resa sig ur ett underläge, i en match som gällde
så himla mycket.
❑

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 20
Hässelby SK 20
Turebergs IF 20
Ängby IF
20
FC Järfälla 20
Täby IS
20
Ekerö IK
20
He-lunds IK 20
IFK Täby
20
Viggan
20
Stocksunds IF 20
Bromstens IK 20
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17
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44-29
53-30
58-23
58-27
39-39
39-30
32-33
35-46
37-58
24-63
18-82
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27
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10
3

Varför vann vi?
“Vi låg under med 1-0. Vi
snackade i pausen hur vi skulle spela. De blev trötta. Vi fick
press när vi fick 1-1 och 2-1.
Sen var det i princip klart
efter 3-1. Deras straff var solklar. Jag försökte psyka vid
straffen genom att gå runt bollen. Domaren blev ursinnig.
Jag misslyckades också eftersom de satte straffen”.
Minns du någon särskild situation från matchen? “Ja, 1-1
målet. Det kändes jäkligt skönt.
Nu kommer det att vända när
kontraktet är klart. Det är en
lättnad efter att ha varit i en
dålig sits. Detta är viktigt för
hela klubben. Nu är det klart!”
Vilken låt skulle du vilja höra
nu? “We are Champions med
Queen”.
Hur har din säsong varit? “
Upp och ner. Dålig träningsnärvaro. Det är grunden till att
det har gått så där. Annars har
man varit rätt stabil.
Vad tror du om nästa säsong?
“Om alla spelare är kvar och vi
får några nyförvärv, så kommer vi säkert att ligga i det
övre skiktet”.
/Krutov

NÄSTA MATCHER: LÖRDAG 25/9: VIGGAN - AKROPOLIS 14.00 · SÖNDAG 25/9: BILAGAN - STORSKOGEN 15.00
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Var Värtan värt vinst?

Hottentottarna hann ut till avspark.

Den nya formationen Hott &
Tott, (även kallade Hottentottarna) bestående av Gonne
och Dubbel Össkan, valde
att komma en kvart innan
matchstart. Dessförinnan,
hade MoDo fått gå runt
långt och länge med bössan
för att samla in spelare till
dagens match. Tex valde man
att damma av Pelleplutt och
"Tummen" Andersson.
Första halvleken bestod
mest av svordomar över att
matchen spelades på grus
och att långbollarna var fler
än antalet mål Zacco har gjort
totalt i Viggan. Dock var taktiken från början att slå långa
bollar istället för att hålla på
och gröta nere i straffområdet.
Domare för dagen var den
för oss icke helt obekante
Börje Peratt. I den 9:e blåser
den gode Peratten straff, efter
det att Gonne fått smaka grus,
efter en kraftig dunk i ryggen.
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Tabelläget B-laget
Storskogen 14 7 4 3 30-22 25
Värtan
14 7 3 4 33-24 24
Viggan
14 7 3 4 32-25 24
Tureberg
13 7 2 4 40-24 23
FC Stockholm 14 6 0 8 34-39 18
Sundbyberg 15 6 0 9 32-45 18
Roslagskulla 14 5 1 8 31-39 16
Marieberg 13 4 3 6 21-34 15
Edsberg
13 4 2 7 30-31 14
Hagalund
U t e s l u t e t

MATCH

Då den tidigare straffskytten
(inga namn) blivit petad från
denna post, samtidigt som
MoDo, skogarnas son, tagit
över rollen, så var det solklart
vem som skulle lägga straffen.
MoDo klev fram. Målvakten
i Värtan valde dock att gå åt
rätt hörn. Inget mål blev det.
MoDo sa så här efter matchen. "Jag fick en felträff. Jag
siktade mitt i mål."

Bortförklaringarna var många
efter matchen, men här ser vi
hur det gick till. Mitt på?

I den 35:e kommer Värtans
ledningsmål efter klassiskt
Viggan-förarbete. Wella väljer
att ensam med bollen dra en
rens-höjdare in i det egna
hönshuset. På bortre stolpen
kommer en Värting fri, men
Diffen som förmodligen rökt
lite innan matchen, fyllde
lungorna och gjorde sig stor.
Skottet räddades, men först
på returen var inte vi.
Följdaktligen 1-0.
Det ska sägas redan nu att
Värtingarna var det bättre
laget under hela matchen. Att
Viggan var tvåa på bollen,
bevisas nästan av att vi drog
på oss hela fyra gula kort.
Samtidigt visar det också att
vi gick in i närkamperna.
I andra halvlekens 14:e
minut, får Viggan sin hittills
bästa chans förutom straffen.
Den snitsige Dubbel Ö, passar
fram till Gonne, som får målvakten till att göra en räddning som leder fram till en

FAKTA

Värtan - Bilagan 2-0 (1-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 18 sept, 15.00
Östermalms IP, grus
Mulet, snålblåst +11
4

Viking:
Gulor:

David Rundgren
Grunne, Babak, Wella,
Rulle
Målare: Ingen

resultatlös hörna. (Da Capo??)
I den 17:e visar Diffen att
DIF, kommer vara heta i årets
Viking Cup. Han gör en strålande benparad på en Värtahörna. I den 29:e minuten
måste dock de röda tvingas se
sig släppa in ytterligare ett
mål. Diffen gör ytterligare en
kanonräddning, men återigen
är Värtingarna snabbare på
returen.
Mot slutet av matchen, börjar Viggan skapa lite chanser.
Detta främst genom att långdistanslöparen, Wella, flyttas
upp på topp. I den 39:e minuten bjuds han på hela kittet,
dvs öppet mål, men förmår
inte att sätta bollen. Detta
sker efter missförstånd mellan
en back och målvakten.

Scabbini vädrar åsikter inför Wella.

Bollen kommer dock snabbt
och man kan inte klandra
Wella för att det inte blev mål.
I den andra övertidsminuten kommer den andra stora
chansen för Wellan. Den nyss
nämnde mannen vinner en
nickskarv till
Gonne. Wella
följer med upp
och Gonne lägger en öppnande passning till
Wella som
Scabbinis!!
tyvärr skjuter
över med vänstern.
Chrisse sammanfattar matchen ganska bra: "Dom är inte
dåliga. De spelar ganska bra."
Han syftade på Värtan.
Det positiva med matchen
var att vi inte förlorade guldhoppet. Vi är fortfarande
endast en pinne efter den
stora skogen, men nu är det
tätt i toppen. Nu är det vinna
eller försvinna som gäller på
söndag. Mot nya friska tag!!!
/Krutov

David Rundgren
Varför blev du Viking?
“Det känns j-vligt bra. Jag är
glad till utnämningen och kan
sova gott om nätterna.
Själv är jag missnöjd över mitt
spel i helhet. Jag hade några
kontringspasssingar mot
Gonne i första. Men med tanke
på underlaget, så är vi lite
ovana. Så passningarna gick
inte hem direkt i alla lägen. Jag
måste påpeka att jag blev förbannad på mig själv. Jag valde
att ta ut min aggresion på motspelarna. Det kanske visade på
att jag kämpade väl”.
Varför förlorade vi?
“Vi rullade inte runt bollen. Vi
spelade inte fram, utan vi inriktade oss på kontringsspel.
Motståndarna spelade boll.
Deras hemmaplan, Östermalms IP, är ett j-vla grustag.
Jag förutsätter att de har samtliga träningar och matcher på
grus. Vi spelar inte ofta på grus.
Det kan ha bidragit till vår förlust”.
Vad tror du om framtiden?
Bara två matcher kvar.
“Storskogen ligger bra till. Men
du kan ge dig f-n på att vi tar
dom. Nu är det slutspurt, så nu
är det viktigt. Vi måste ha viljan
att vinna dom sista matcherna.
Edsberg har jag inga kommentarer om”.
Vilken låt vill du höra just nu,
en och en halv timme innan
träning. “AC/DC och låten
TNT. Man taggar till den”.
Rundgren avslutar med att
han vill ha tillbaka sin skor från
Coach från Stockanmatchen.
/Krutov

Full Rulle i focus.

