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Efter matchens slut var det
många som var nöjda med
en poäng i bagaget. Men när
redaktionen väl fått fram sin
reseskrivmaskin av märket
Underwood, så hann den se,
innan den somnade, att vi
nog skulle kunnat ha haft
fler poäng än vad vi fick.

Redaktionen har nämligen
upptäckt helt unika anteck-
ningar i sin ficka, som helt
omkullkastar tidigare stånd-
punkter.

Enär spelet ömsom var
tämligen snabbt så var det
även svårt för redaktionen
att hinna med, men redan i
den 9:e kan noteras att den
seratlige Zaccot är framme
med sitt blåvax och kastar
iväg bollen med luggen på
en hörna, ehuruävensom
tillfället ifråga kanske ej kan
betecknas som en direkt far-
lighet. En sådan uppstår
däremot i den 13:e då två
oidentifierade rödklädda
hemmaspelare höll på att få

med sig bollen in i mål
(Ekerös) för att strax därefter
få uppleva en påföljande
hörna.

Likaså ser vi i den 29:e hur
Kennie Roswall är fint fram-
me för att anteckna sig för
dagens första mål, men istäl-
let får se en kontring på vil-

ken HBK tvingas till en fin
räddning som resulterar i
tvenne på varandra följande
hörnor.

Den i särklass fetaste chan-
sen har Viggbyiterna i den
40:e, där man är ytterst nära
att fördärva humöret för
Ekerös tränare Thomas
Hjelte. Många voro där men
ingen lyckades bli anteck-
nad för något mål. Endast
två minuter senare är Karl
Alfred och Zaccot nära att
låta en Eker göra självmål.
En minut senare så skjuter
Joker i nätets ovansida, vil-
ket i sig är en bravad. 

Viggan har trycket och
behöver bara få till det där

lilla extra, när det händer.
Ekerö gör 0-1 i 44:e, på något
skumt sett och där man
även behövde hjälp av stol-
pen för att bollen skulle orka
in. Lite Leghorn var det allt
bland de röda just
då. Detta trots
att Zeke, G2,
Sudden och
Flipper jagat
bort det
mesta som
kom i deras väg.
Vilken snopen avslutning!

Dessvärre utgjorde målet
en extra tändvätska för
Ekrarna som tvingar HBK
att göra en bra räddning i
den 50:e. I den 57:e får HBK
åter rycka ut och göra en
soloräddning efter missför-
stånd om en offside som
uppdagats av den egna
backlinjen. Eländet fortsätter
i den 60:e då Ekrarna träffar
ribban strax efter det att en
röd arm träffats av bollen
och på en retur så nickar
Ekrarna strax över krysset.

Men nu ilsknar Flipper till
och nickar själv i ribban
(Ekerös), vi tror i vilket fall
att det var Flipper. Det var i
den 62:a och i minuten efter
får HBK boxa ut en giftig
lobb. Fortfarande 0-1.

Strax efter går seratlige
Zaccot 5 meter från mittlin-
jen och får en paradpass av
Nordinen (tror vi) och acce-
lererar med pegasens hastig-
het mot Ekerömålet, framför
vilket han avfyrar en sträckt
vrist från vilken bollen
ivägslungas med sådan has-
tighet att den inte ens gick
att uppmäta. Hursomhelst,
när röken väl lagt sig i den
65:e så hade bollen susat
upp i nättaket och gett
Viggbyiterna en rättvis kvit-
tering. 1-1.

Zaccot flåsar på och två
minuter senare äter han sig

in till fiendens kortlinje, från
vilken han liggandes slår en
smörpassning till någon
som inte var där just då.

I den 72:a åker en Eker ut
och nu ser det riktigt ljust ut.
Ty i den 75:e lägger Joker en
frispark (en sk ormdödare,
på golfspråk) och bollen frä-
ser fram just över gräset

mellan ett antal
ben och träffar
stolpens insida

och går ut.
Sen kom-

mer något
som alla fd
AIK:Are
gottar sig

åt: Den icke helt obekante
Krister Nordin (ej släkt med
Barakan) skickar iväg en
tåfis från halva plan som
dalar och dalar t o m över
HBK och slutar inte att dala
förrän den hamnat bakom
HBK och i hans mål. 
“Det var strålkastarna” sa
HBK “som bländade mig.”
Det var i den 83:e och det
innebar 1-2. Hursomhelst så
skulle inte ens Herr Nordin
göra om det om han så fick
1000 nya chanser, eller fler.

Två minuter senare, i den
85:e utför Viggan något som
knappast ens setts i allsven-
skan. Det är den trådsmale,
men ytterst alerte Ilex, som
tillsammans med några
andra Viggbyiter forcerar
fram på högerkanten och
serverar Joker ett smørre-
brødspass, som denne raskt
expedierar in i mål. 2-2.

I den 87:e tvingas HBK
göra en TV4-räddning med
en hand så att det bidde
hörna. Minuten efter är
Joker 24 mm ifrån att göra 3-
2 men det sk-t sig. Han för-
söker göra om bravaden i
den 89:e med ett riktigt
påfläskat skott intill stolpen
som målisen räddar till
hörna.

Ja, vad säger ni? Visst var
det nära att slutresultatet
kunde ha blivit annorlunda.

q

MATCH FAKTA
Viggan - Ekerö: 2-2 (0-1)

Datum: Tisdag 3 maj, 20.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Halvmolnigt, +8
Publik: 76

Viking: Jonas Zeke Fonseka
Gulor: Ingen
Målare: Zacco och Joker

YTTERST NÄRA

Nr 16, Flipper Robinson, undrar vilken stolpe han skall kasta mot.

        



Efter den heroiska insatsen
mot Akropolerna, så undra-
de man lite till mans om det
var en tillfällighet att vi kun-
de stå upp så bra som vi
gjorde. Svaret skulle ges mot
FC Järfälla, vars A-lag ran-
kats till oddset 2,35.

Under den första halvle-
ken bidde det inga mål, men
chanser saknades inte.
Lillpastan befinner sig exem-
pelvis i fritt läge i den 4:e
men lobbar över fast det såg
ut som det blev mål.

Gonne (Gonaldo de Brazil)
är helt fri i den 9:e men skju-
ter över. Sen inträffar en
optisk raritet. Krutov slår
upp en boll i zenit (ca 8,5
meter) och står kvar invän-
tandes bollens nedkomst.
Hans intention förstås vara
att nicka bollen på huvudet
och medan alla väntade på
att bollen skulle komma ner,
justerade Krutov sin posi-
tion för att bollen skulle träf-
fa mitt i huvudet. Trots allt
positionerande kom bollen
på axeln. Linser på gång?

I den 20:e skjuter Gonne

en helvolley utanför och fem
minuter senare skjuter han
en halvlös tåfis i magen på
målisen. Krille Krokodil
vädrar morgonluft i den 40:e
då han får på sin värsta
högerytterskruv som nästan
går i mål, men icke. Gonne
är i farten igen i den 45:e
men det bidde bara hörna.

Danilo som aldrig brukar
slåss om seriesegern i skytte-
ligan är nu på gång efter det
att Babak gömt sig vid kort-
linjen och serverat Danilo ett

målläge, vilket också effek-
tueras. Danilo målgörare!
Vilken grej! 1-0 på bredsida.

I den 54:e är den halvsicili-
anske snitsaren Klådde Sca-
bini framme och med hjälp
av stolpen lägger han ener-

giskt in 2-0 till sin stora gläd-
je. Och även lagets förstås.

I den 56:e missar Lillpas-
tan ett fett friläge men tar
hjälp av lillbrorsan Nietsche,
som nästan från halva plan
gör en Krister Nodinare, dvs
lobbar bollen i mål och det
står 3-0. Det var Nietsches
första mål i ligan.

Diffen, som stått och stel-
nat till ett tag får dock göra
en TV3-räddning i den 67:e
genom att köra en Karlssons
klister.

Sen följer en period av
synnerligen alert spel från
de röda (Viggbyholms IK),
där exempelvis Krutov spe-
lar fram till Gonne i den 80:e
som gör 4-0.

I den 83:e lirar seratlige
Zaccot fram Klådde som på
volley stänker in 5-0, samti-
digt som denne oroligt sne-
glar på hur många mål
Gonne Gonaldo gjort.
Med hjälp av målvakt och
stolpens insida lyckas till
Klåddes stora förtret Gonne
göra 6-0 och leder skytteli-
gan, får man förmoda, eller
hur Webbo?. Sen fick Järfälla
sitt andra röda kort och
längtade bara hem. 

Åter en kanoninsats av
Bilagans samtliga lagdelar,
och där coacherna nog kan-
ske måste ta åt sig litet av
ansvaret för detta. q
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MATCH FAKTA
Viggan - FC Järfälla 6-0 (0-0)

Datum: Söndag 1 maj, 17.00
Arena: Hägernäs IP, grus
Väder: Solsken, +14
Publik: 20

Viking: Krizze Österwall
Gulor: Zaccot, Danilo, Holzt
Målare: Klådde 2, Gonne 2,
Danilo 1, Nietsche 1.

BRA SEXIGT

Alla som inte spelar på torsdag förväntas ställa upp och hjälpa till med diverse göromål.

Aaaaaarå igen!

Jorå, Danilo har gjort det!

Stackars Porschen har ramlat på än-
dan och slagit sig och så finns varken
mamma eller Malin där och tröstar. VIGGAN = GLÄDJE!!

Både Nietsche och Danilo bor i
Hägernäs och har nyss gjort mål. Då

kan man komma ut och visa sina
skära armband. Pinkisar!

Målskyttarna... aaaaaarå!

Nietsche 1         Gonaldo 2            Danilo 1               Klådde 2

Wella försöker få MoDo att använda
hårschampo men MoDo råvägrar att

ta av sig segermössan.


