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Förlust mot segrarna

Här ser vi HBK, Matchens Viking, i fullt språng. Gylfen har hittat en bra stolpe
att vila sig emot. Danilo och Brisse verkar leta febrilt efter bollen. Var är den?

I näst sista matchen för
säsongen ställdes de röda
spartanerna emot de gamla
grekerna från Kista med
omnejd. 94 personer hade
letat sig ner till Hägernäs
varav de flesta hade en lätt
sydländsk accent.
Matchen började ganska
bra och Akropolis spelade
med stor respekt för de röda
demonerna från Viggan.
Matchen skulle säkert också
ha kunnat få en liten annan
utveckling om Herr Zaccau i
den 9:e hade lyckats få in sin
nick, som dessvärre TV-räddades av Ikaros, den flygande greken i målet. Minuten
efter får Matchens Viking,
HBK Persson, göra en synnerligen avancerad räddning. Viggan effektuerar ett
mycket bra anfall i den 15:e
där Ilex spelade första fiolen.

MATCH

Gylfen fick på egna ben
avstyra ett två-mot-ett läge i
den 23:e, och lyckas också
med detta, vilket annars
säkert hade renderat ett mål
i baken. Men minuten efter
blir det likafullt 0-1. Fram
tills dess hade det varit helt
jämt på planen, men nu
växte grekernas plymer.
Sålunda missar man i den
31:a genom att rulla utanför
sedan HBK helt ensam täckt
av det första anfallet.
I den 35:e gör HBK ytterligare en frilägesräddning och
han får även göra om det
minuten efter. Nu var
Viggan riktigt illa ute, men
höll sig ändå kvar i matchen.
Gonne har ett bra läge i den
37:e men skjuter ner en mås
istället.
Hade nu inte om varit så
hade det kanske kunnat gå

FAKTA

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

Lördag 25 sept, 14.00
Hägernäs IP, gräs
Växlande, +15
94

Viking: Martin Persson
Gulor:
Ingen
Målare: Ingen

annorlunda, men i andra
halvleks första minut så får
grekerna till en, t o m för
HBK otagbar, rökare i krysset som ger 0-2. Kan man få
en bättre start?
För att göra saken etter
värre så får Akilles & Co en
straff i den 11:e som HBK
gör en Ravelli på nere vid
stolproten.
I den 18:e så blir det till sist
0-3, men sen blev det inte
mer, tack vare att alla kämpade och aldrig gav upp.
Nu återstår Ekerö på söndag
och visst skulle det kännas
skönt att få avsluta serien
med en seger.
❑

LILLA
VIKING CUP
Lördag 9 oktober
Samling 10.30!!!
Varje spelare som deltar i
Cupen måste spela i resp lags
speldräkter och det är upp
till varje lag att införskaffa
dräkterna.
Varje lag består av sju man
inklusive målvakt.
Elvamannamål användes.
Varje match spelas 2x10
minuter.
Varje lag möts två gånger.
Endast spelare som erlagt
anmälningsavgift får delta.
Efter turneringen samlas vi i
klubblokalen för fika och
mackor. Avslutningsfesten
börjar på Tegelbruket 19.00

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 21
Hässelby SK 21
Turebergs IF 21
Ängby IF
21
FC Järfälla 21
Täby IS
21
Ekerö IK
21
He-lunds IK 21
IFK Täby
21
Viggan
21
Stocksunds IF 21
Bromstens IK 21
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Martin Persson
Vikingen mot Akropolis, Martin
Persson, valde själv att dyka upp
till redaktionen för intervjun. En
ytterligare anledning var också
att det var Champions League
på TV.
Varför blev du Viking? "Jag
räddade rätt så många frilägen.
Dom hade många chanser",
säger Martin på sin flytande halländska dialekt. Martin siar om
att det är lite konstigt att man blir
Viking när man släpper in tre
mål.
Martin tyckte så här om matchen. "Dom hade mest bollinnehav. Det blev mycket spel runt
mig och straffområdet. Då får
man mycket att göra, så det kanske också kan bidra till att man
blev Viking. Man var delaktig i
mycket."
Berätta om deras mål: "Dom
hade mycket av spelet, men på
målen tycker jag att vi ställer till
det lite för oss själva. Stundtals
spelade vi lite nonchalant i backlinjen. Vi kanske ska rensa i vissa
lägen, istället för att spela oss ur
situationer i fel lägen. Vi tar lite
stora risker ibland."
Inför sista matchen mot Ekerö,
tror Martin inte att det kommer
att bli en toppenmatch. Inget av
lagen har något att spela för.
Motivationen kommer inte att
vara på topp hos något av lagen,
med all förståelse. Man ska alltid
göra sitt bästa. "
Avslutningsvis får Martin välja
mellan följande: Spela en match
med bruten arm. Eller få ett riktigt taskigt ragg på Tegel. Martin
sade så här: "Jag spelar med bruten arm. Det kan jag leva vidare
med, utan att behöva skämmas."
Ps. Martin anmärker bestämt
att skribenten glömde att skriva
om HBK:s eminenta straffräddning. "Jag läste sönder straffskytten. Han hade missat lägen i
matchen, så jag hade ett psykologiskt övertag. Jag gick tidigt, men
han tittade inte upp."
/Krutov

NÄSTA MATCHER: SÖNDAG 3/10: EDSBERG - BILAGAN 11.00 · SÖNDAG 3/10: EKERÖ - VIGGAN 14.00
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Storskogen fälldes

Matchens Viking, Nordine Baraka, ses här trolla bort några av Storskogarna.

På söndagen ställde Viggan
upp med motorsågarna startklara, redo att såga Storskogen utmed fotknölarna, vilket
man också gjorde.
Detta höll på att börja redan
i den 7:e då Barakan är nära
men hans försök räddas till
hörna. I den 17:e har Babak ett
bra läge men hamnade borta i
Blackeberg med skottet. Sen
tror redaktionen att det var
Rulle, som fläskade av en
rökare i ribban minuten efter,
sedan Zaccau gjort ett fint
framspel. I den 21:a lirar
Gonne fram Barakan som försöker sig på en Dubbelösskan
(Bicycletas) men den tas.
Minuten efter är Barakan

endast några Ångström från
att göra mål igen.
Sedan kommer veckans
struts i den 35:e. Det är skogarnas son som plötsligt drabbas av en slags förkådning i
hjärnbarken. Tyvärr har vi
inte nått mannen i fråga för en
egen kommentar. Hursomhelst blev det 0-1, vilket var
mycket oväntat i detta läge.
I den 37:e lägger Zaccau en
perfekt macka utmed mållinjen som målisen halvtappar
och då är Barakan där med
stortån och det står 1-1.

Andra halvleken startas bra
av Viggan med bl a en hörna
som MoDo nickar till Gonne
vilken träffar målisen.
I den 8:e har Storskogen sin
första chans i matchen (om
man bortser från frispelningen i första), men den knäas
över. Zaccau skjuter i den 12:e
ett skott som tar i huvudet på
en back och rikoschetteras in i
stolpen och till hörna på vilken Edman i sin tur nickar
utanför.
I den 27:e drabbas Skogarnas son av en ny hjärnbarksfrossa som ger en Storskogare
friläge men föreställningen
räddas till sist. Därefter är det
nästan bara rött för hela slanten. I den 34:e har Viggan ett
fett spel som ger några giftiga
hörnor, dock utan resultat.
Minuten efter är det rena
rama Gröna Lund. Efter tre
skott på mål hamnar till sist
ett på en hand varvid det
utdöms straff, som Barakan
lägger iskallt i mål. 2-1.
I den 39:e rullar Zaccau bollen parallellt med mållinjen
där Gonne står och väntar
med sin stortå, vilket leder till
3-1 i öppet mål.
Minuten efter gör Zaccau en
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Tabelläget B-laget
Tureberg
15 8 3 4 48-25 27
Viggan
15 8 3 4 35-26 27
Storskogen 15 7 4 4 31-25 25
Värtan
15 7 3 5 33-31 24
FC Stockholm 15 6 1 8 35-40 19
Sundbyberg 16 6 1 9 34-47 19
Roslagskulla 15 5 2 8 32-40 17
Marieberg 14 4 4 6 22-35 16
Edsberg
14 4 3 7 32-33 15
Hagalund
U t e s l u t e t

MATCH

Krutov har just lagt av en hörna som uppenbarligen inte ledde till något mål.

FAKTA

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

Söndag 26 sept, 15.00
Hägernäs IP, gräs
Halvmulet +15
27

Viking: Nordine Baraka
Gulor:
Michel, Wella, Nordine
Målare: Nordine 2, Gonne 1

perfekt kopia på det tidigare
anfallet men denna gång skjuter Babak över.
Bland det sista som händer
är när Gylfen får på en riktig
storfräsare i 41:a men den räddas till hörna och sen gick vi
in i omklädningsrummet och
hurrade för att vi är så bra. ❑

Nordine Baraka
För en gångs skull lät Nordine
Baraka vaken, när han fick höra
att han hade blivit utnämnd till
Matchens Viking. "Det här kan
nästan sluta halvbra", säger han
som öppningsfras.
En anledning till att Nordine lät
vaken var att han var på väg till
arbetsplatsen på det berömda
Caféet. "Damerna väntar."
Redan efter matchen blev
Nordine utnämnd till Viking.
Frågan blev helt sonika: Hur
har veckan varit? "Mycket
press. Aftonbladet ringde för en
snabbintervju. Sen har jag bojkottat Expressen. Dom har skrivit dåligt om mig förut."
För er som inte var där kan vi
berätta att Nordine gjorde två
mål i matchen mot Storskogen.
1-1 målet kom till så att "Michel
passade i djupled till Zacco.
Zacco slog sedan ett hårt och
skruvat inlägg mot mål.
Målisen skulle plocka upp den,
men fumlade. Det ledde till att
jag kunde slå in bollen i öppet
mål."
I andra halvlek fick Viggan
straff, efter det att Edman sköt
bollen på handen på en försvarare. Domaren dömde straff.
"Jag fick kramp precis innan
straffen. Men Storskogen stod
och diskuterade med domaren
om straffen, det gjorde så att jag
hann vila. Jag var lite osäker
om jag skulle slå straffen.
Sen sköt jag en välplacerad
straff, som deras målvakt inte
hade chans på."
De två målen bidrog starkt till
att Nordine blev Viking, men
Nordine tycker också att han
"jobbade hela matchen. Jag
kände mig pigg."
Hur kommer det sig att du
har gjort 6 mål på två matcher i
Bilagan?
"Vissa coacher vet var man ska
spela någonstans, andra inte."
Matchen mot Storskogen är
en match som Nordine gillar
att spela. "Det är tätt med
mycket spring. Det var också
många närkamper och en hel
del känslor. Det är kul att spela
viktiga matcher."
/Krutov

