VIGGANS INNERFÄLT

TORSDAG 12 MAJ · HÄGERNÄS IP
FÖRMATCH KL 17.00: VIGGBYHOLMS IK P92 - DJURGÅRDENS IF P92

HUVUDMATCH
HUVUDMATCH kl
kl 19.00
19.00

Viggbyholms IK
Djurgårdens IF

Följande text har hämtats från Djurgårdens officiella hemsida:
Viggbyholm fyller 75 år och firar detta med en match mot sitt
favoritlag Djurgården. Text: Johan Lind.

VIGGBYHOLMS IK
SENIORFOTBOLL

FÖRKÖPSBILJETTER FINNS HOS TÄBY INFORMATION I TÄBY CENTRUM
ENTRÉ + MATCHPROGRAM + KAFFE + VARMKORV = 100 KR

MATCHSPONSOR: NORR & SÖDER BYGGNADS AB · TEL 630 52 40 · ALLT INOM BYGGNATION

Krutovs Bengalister: Stalle, Nisse, Mange, Lillbrisse och Wemonen höll färgen denna dag.

En stor dag för de små: Inmarschen har just börjat med knattarna och deras idoler.

- Det är en match för livet, både
för grabbarna och för min egen
del, Djurgårdare som jag är,
säger Tommy Erlandsson, ordförande för ”Viggans” seniorer.
Tommy har varit aktiv i mer
än nio år i Viggbyholm IK, varav
7 år som ordförande för seniorerna. Hans tid som tränare för
VIK har kantats med så väl nederlag som framgång. Han jäm-

Viggbyholm gör sig unika
genom den runsten som restes
till lagets ära vid 70-årsjubileumet, runstenen avtäcktes av självaste Tommy Söderberg.
- Själva matchen mot Djurgården kommer att bli jättetuff för
oss, men vi ska försöka att stå
upp. Vår målsättning är att
bjuda på en så festlig inramning
som möjligt, säger Tommy som
Profilskapande uppställning av Viggans startelva strax innan spelet skall börja.

Trots att Djurgården vann med 6-0 så rådde stor förbrödning efter matchen, då alla spelarna samlades och alla småknattar fick sina autografer
av båda lagen. Till höger leker Mange Carlsson katt bland hermelinerna.

Det är oroligt i Djurgårdslägret...
Publikrekord på HIP. Somliga säger 700, medan andra tror 800. Men folkfest var det.

för sitt lags formkurva under de
senaste åren med Djurgårdens.
År 1998 höll ”Viggan” på att
ramla ur division 6 efter trassel
med tränare. Det kommande
året gick man upp till femman
där laget stannade i fyra år. Året
därpå 2003, lyckades ”Viggan”
nå sin bästa plats någonsin,
nämligen en plats i division fyra,
där man spelar för tillfället. Man
hade ett publiksnitt på 120
under den första säsongen i division fyra, och 70 betalande supportrar i sin supporterklubb.

inte tvekar en sekund på sina
grabbars inställning.
Han menar att det är en match
för livet och spelarna är väl
medvetna om det, därför finns
inget annat än hundra procent i
deras tankar.
Tommy är medveten om
Djurgårdens schema och vill
avsluta med att tillägga den
tacksamhet som han känner:
- Det är stort av Djurgården. ❑

Höjdpunkten på Viggans 75-årsfirande kom torsdagen den 12 maj kl 19.00 när Djurgårdens IF kom ut
till Hägernäs IP. Kjell Jonevret & Co kom ut med sin
ordinarie A-trupp och fick möta ett taggat Viggan.
Det blev en stor folkfest som började redan kl 17
då Viggans och Djurgårdens P92:or möttes innan
huvudmatchen. Totalt hade ca 750 personer letat
sig ner för att se matchen av vilka 495 var betalande. Det blir alltså Brisse som vinner gissningen.

MATCH

FAKTA

Djurgårdens IF - Viggan 6-0 (0-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Torsdag 12 maj,
Hägernäs IP, gräs
Halvklart, + 10
750

Viking: Nordine Baraka
Gulor:
Ingen
Målare: Ingen

Viggans pojklag ställde upp mangrant och bidrog till den festliga inramningen. Här ser
vi Bollkallarna som håller upp svenska flaggan med glada Djurgårdare bakom sig.

...likaså bland Vigganfolket.

SPECIALBILAGA OM JUBILEUMSMATCHEN MOT DJURGÅRDENS IF

VIGGANS MITTFÄLT

VIGGANS MITTFÄLT

Följande artikel av Malcolm Svensson Rothmaier
har vi saxat från Svenska Fans hemsida
Viggbyholms IK firar 75-årsjubileum i år. Därför mötte
Djurgården division 4-laget i en
vänskapsmatch som DIF vann
med 6-0. Elias Storm och Karí
Árnason blev tvåmålsskyttar.
Storm tvåmålsskytt mot
Viggbyholm
I och med att Viggbyholms fotbollslag firar 75-årsjubileum i år
ställde Djurgården upp på en
vänskapsmatch mot division 4laget. Självklart var det en stor
match för samtliga spelare i hemmalaget men matchen var särskilt speciell för anfallaren Peter

de Djurgården upp med ett väldigt starkt lag:
Wahlström - Concha - Storm Eldin - Stenman - Rasck - Arneng
- Karí - Amoah - Larsen -Sjölund
Det tog inte många minuter
innan Djurgården tagit ledningen. Målskytt var Fredrik Stenman som i en grötig situation i
straffområdet knoppade in bollen i mål. Djurgården fortsatte
efter ledningsmålet att pressa på
och Sören Larsen visade flera
gånger att han är en klass-spelare. Men det dröjde fram till den
33 minuten innan Djurgårdens 20-kasse kom. På straff slog Sören

Lugnet före stormen har just varit och här är Herr Storm själv framme och försöker måla.

en annan favorit men han gör ju
inte så många mål, berättar
Viggbyholms "Djurgårds"-keeper
Tomas Törnblom efter matchen.
Djurgården gjorde även 3-0 just

I halvtid gjorde Djurgården en
del byten.
Dembo - Concha - Toni - Sölvi Eldin - Rasck - Johannesson Karí - Amoah - Storm - Sjölund.

Det var en stor dag för de flesta. Vi kan alla
tänka oss vad Diffen och Billberg kände. Tänk
bara att få slippa att åka till Borås exempelvis.

snett inåt bakåt där Karí kom.
Árnason sköt ett direktskott från
sin position strax innanför straffområdet. Skottet styrdes via en
back in i mål. 5-0 till Djurgården.

slog in bollen i öppet mål.
Efter matchen sprang hundratals knattar in på plan för att få
autografer.
Sölvi Ottesen om "hysterin":

Det var mycket spel på Vigganss planhalva men man hade i alla fall två feta chanser.

Ännu en svettig situation framför Viggans mål.
Här är det den getingfärgade Fredrik Ohlsson
som står i bakvattnet och försöker se något.

Billberg och målvakten Tomas
Törnblom.
- Jag har sett de flesta av Djurgårdens matcher sen 1982 och jag
har haft säsongskort i tio års tid.
Det blir inte så många bortaresor
längre, jag slutade att åka på
dem när vi tog gulden. Nu åker
jag bara på stormatcher som till
exempel Juventus borta, men
man kan lugnt säga att få spela
mot Djurgården är bland de
bästa ögonblicken i mitt liv, säger
ur-djurgårdaren Törnblom.
Det var många Viggbyholmsoch Täbybor som sökt sig till
Hägernäs IP för att i solskenet se
det lokala laget ta emot cup-mästarna. Mestadelen av de uppskattningsvis 700 åskådarna var
barn och ungdomar.
Till publikens förtjusning ställ-

Larsen hårt och säkert in bollen
vid höger stolpe, sedan Sjölund
blivit fälld när han försökte göra
en snurrfint inne i straffområdet.
- Det är lugnt, det mål som
någonsin känts bäst att släppa in,
Sören Larsen är min favoritspelare just nu. Rascken är så klart

innan pausvilan. Från straffpunkten sköt Karí Árnason ett
skott via stolpen och in.
Halvlekens roligaste händelse
var när speakern ropade ut en
efterlysning om en pappa som
sökte sin 25-åriga son som försvunnit.

Här osar det katt igen.

Storm såg ut som en kalv på
grönbete när han i 45 minuten
fick chansen som center. Det var
även Elias som i den 64 minuten
blev den andra halvlekens första
målskytt. Efter ett inkast fick
Stormen bollen några meter
utanför vänster del av straffområdet. Behärskat sköt Elias in bollen invid målvaktens högra stolpe. Fem minuter gjorde Storm
sitt andra mål för dagen när han
elegant chippade bollen över
målvakten (inte Tomas Törnblom) för att sedan springa runt
honom och rulla in bollen i öppet
mål. Dessvärre blev dock detta
konststycke felaktigt bortdömt
för offside.
Med en kvart kvar att spela tog
sig Amoah fram på högerkanten.
Vid kortlinjen spelade han bollen

Det hann även bli 6-0 till DIF.
Daja tog sig fram på vänsterkanten och spelade en boll snett
hemåt till Johannesson vid straffpunkten. Djurgårdens lagkapten
spelade vidare bollen till en fristående Storm:
- Bollen studsade på underlaget
men jag hade god tid på mig och
använde två tillslag innan jag

Mycket autografskrivande blev det efter
matchen, bl a för bl a Dembo.

- Jag har aldrig varit så här populär tidigare. Det har aldrig varit
så här mycket folk som velat ha
min autograf förut men det är
jättekul!
Hur är det med ljumskskadan?
- Jag har varit skadad i några
månader. Det börjar bli bättre
men det är inte helt läkt. Jag vet
inte med säkerhet när jag är tillbaka helt. Jag kommer i alla fall
inte att spela derbyt mot
Hammarby sen hoppas jag
kunna spela matchen efter det.
Det gick okej att spela 45 minuter
idag och jag spelade en halvlek
mot Västerås för två dagar sen.
Men jag har tagit det lätt i de två
matcherna.
De spelare i Djurgården som
ska ha mest beröm är Elias
Storm för sitt grymma spel på
topp och Amoah som såg rapp
och pigg ut. Dessutom gjorde
Concha några bra ingripanden.
I Viggbyholm hade division 4lagets "Sören Larsen", Henrik
Sako, någon halvchans.

Hemmalaget var dock chanslösa,
Djurgården var bättre på allt. Särskilt var det blårandiga lagets tempo högre och krossbollarna och
passningarna av bättre kvalité.
Viggbyholm ska trots allt ha
beröm för lagets spel. Jag har sett
en del division 2-lag som sett
mycket sämre ut när de mött
Djurgården. Den i hemmalaget
som såg ut att hålla bäst kvalité
var lagkaptenen med nummer 9
på ryggen, Nordine Baraka, som
spelade defensiv mittfältare.
Trots att Hysén inte kunde
spela var Tobbe på plats ute i
Täby för att se sina lagkamrater.
Han lattjade även boll tillsammans med några småkillar.
Tobias hoppas kunna spela mot
Hammarby:
- När jag springer känns foten
okej men jag kan inte slå till en
boll ännu. Jag hoppas det ska ha
gått över innan måndag. Kan jag
inte träna på måndag blir det väl
tight innan match för då har jag
inte tränat ordentlig fotboll på
två veckor. Men jag vill spela

matchen. Derbyna är ju en höjdpunkt på säsongen och i år är det
bara två derbyn sammanlagt
mot fyra förra året, om man
exkluderar Assyriska.
Samtidigt som Djurgården har
siktet inställt på nästa veckas
derby mot Hammarby så har
Viggbyholm redan börjat ladda
inför tisdagens match mot rivalen IFK Täby på hemmaplan.
Det är en match som Viggbyholm bör vinna om de ska bli det
topplag de vill vara. Just nu ligger de i mitten av sin serie.
Det lär inte bli samma folkfest
på tisdag som denna match var.
Att Djurgården ställde upp på
denna jubileumsmatch ska klubben ha en stor eloge för. DIF fick
inget mer än godwill för detta.
Samtidigt fick Viggbyholm biljettintäkterna vilka säkerligen landade på femsiffrigt belopp!
Torsdagen den tolfte maj 2005 lär
bli ett oförglömligt datum för
Viggbyholms fotbollsförening.
Kunde de få ett bättre 75-årsfirande än detta? ❑

Det ser ut som Rehn & Co förloradematchen, men så var det ju inte.

