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Det var nu vi skulle visa vad
vi gick för. Vi skulle vända
upp och ner på Helenelun-
darna och därigenom gå
förbi Tissarna. Vädret var på
vår sida. Många Viggbyhol-
mare hade dykt upp för att
övervara tillställningen.

För att ytterligare under-
stryka vikten av denna
match så skulle den blåsas
av en fd allsvensk domare,
något vi bittert fick erfara.

Viggan hade för dagen
sadlat alla spelare som var
tillgängliga, så när som på
Zaccau, som fick sitta på läk-
taren, avstängd som han var.
Domaren blåste så till spel. 

Redan i den 10:e så kan
Holstein-Gyttorp älga in 1-0
till Viggan, något som re-
daktionen dessvärre mis-
sade att få visualiserat.

Kanske var Lundensarna
över på vår planhalva några
gånger under första halvlek,
men det är svårt att komma
ihåg. Dock, ett sådant tillfälle
uppkom i den 17:e minuten,
då Diffen springer utanför
sitt revir (kanske för att
hinna före och ta bollen, eller
kanske bara för att skräm-
mas). Hursomhelst så hann

han före, men istället för att
sparka bort lädret, så gör
han en “pas par tout”, dvs
en helomvändning på stäl-
let, och börjar istället att gå
emot målet med bollen som
täcks av Diffens breda fram-
toning, dock fortfarande

med Lundensaren gläfsande
i baken. Hur det gick? 
Jo, Diffen klarade biffen!

I den 24:e så har Tuna och
Gyttorp ett sagolikt läge att
punktera matchen, men
avstår. Sen hände något som
nog ingen kunde ha förut-
spått. Lundensarna rullar
bollen stolpe in efter ett
anfall som såg helt ofarligt
ut. Här skulle lätt ett rosa
kort för passivitet ha kunnat
visas upp för de vita.

Trots Lundensarnas under-
lägsenhet tvingas Diffen
ånyo visa att han är störst på
små ytor. Sålunda klämmer
han nästan ihjäl bollen vid
stolproten i sin iver att för-
svara sitt gryt. Stålis, som
körde med rostfria fillingar
denna dag, är synnerligen
nära i den 33:e, men det var
nog mest Lundensarna som
fick rensa rostiga fillingar
efter den chansen.

I den 40:e så är Piff och
Tuna nära att ställa till det
för Lundensarna, men det
bidde bara en hörna i slutän-
den, dessvärre.

I den andra halvlekens 7:e
minut är Viggan extremt
nära att sätta bollen i nät
efter en hörna, men alla
jubel fastnade i halsen. Två
minuter senare har Viggan
fyra hörnor på raken utan
att kunna få dit eländet.
Men Stålis hade ett beröm-
ligt försök dock.

I den 10:e gör Rulle en sk
“Rullad”, dvs han tvingar
sig genom hela sitt eget för-
svarsområde, förbi mittlin-
jen, genom hela den Lund-
ensiska försvarsmakten,
ända tills han går på en
mina på strafflinjen. Straff??
Ja, det trodde i vilket fall
redaktionen, men så blev
icke fallet. Det blir frispark
istället, som dessvärre rann
ut i gräset.

En av dagens prestationer
svarade dock Gonzalo de
Brazil för, sedan han från
knappt två meter från mål-
linjen skjuter över. Det är
nog andra gången det hän-
der. Första gången var von
Zaccau i våras.

I den 13:e nickar Stålis stål-
hårt på mål men f-nskapet i
mål tar den. Några minuter
senare nickar Ilex från Tyro-
len just utanför stolpen.

När Lundensarna för för-
sta gången passerar mittlin-
jen i denna halvlek, så får
dom en hörna, fast det inte
var någon hörna:

Zeke: “Men jag nödda ju
inte bollen!” Domaren: “Såg
jag väl, men du ville inte lira

boll och det ville ju han!”
Hursomhelst gör
Lundensarna mål på denna
hörna. 2-1 till dom.

Två minuter senare, i den
23:e, klättrar Gonzo (var inte
det han i Mupparna?) upp
på en medhavd repstege
och nickar in 2-2. Jubel i bus-
ken, tills domaren bestäm-
mer sig för att det inte var
mål, fast det ändå var det.
Alltså fortfarande 2-1.

För att fördärva dan totalt
så lobbar dom över Diffen i
den 37:e och så blev det 3-1.

Fast det var nära att Kennie
höll på att prickskjuta in 3-2 i
den 42:a. Ja, aldrig har så
många sett så få skapa så
många chanser utan att sätta
bollaset i mål. Efter att ha
belägrat Lundensarna i näst-
an 60 minuter, så känns det
ganska visset att torska.  q

MATCH FAKTA
Helenelund - Viggan  3-1 (1-1)

Datum: Söndag 2 okt, 14.00
Arena: Sollentunavallen, gräs
Väder: Soligt, +17
Publik: 56

Viking: Peter Billberg
Gulor: ??
Målare: M. Houlst

Ängby 22 17 3 2 59-24 54
Järfälla 22 15 3 4 63-27 48
Hässelby 22 14 5 3 53-28 47
Rinkeby 22 12 4 6 51-36 40
Tureberg 22 12 2 8 55-40 38
Ekerö 22 9 3 10 45-49 30
Bele B-by 22 8 5 9 40-40 29
Viksjö 22 7 5 10 35-41 26
Täby IS 22 5 5 12 27-46 20
Viggan 22 5 512 32-54 20
Helenelund 22 5 4 13 23-45 19
IFK Täby 22 0 2 20 16-69 2

A-lagstabellen H4N, 2/10:

Det var då själva
Hel-enelund oxå!
Efter alla bedrövelser så var det dags att utkräva
lite rättvisa, vilket skulle ske mot Helenelunds IF.

Boll

Gyttorp

Viggans ledningsmål
i den 10:e minuten.

Surt sa räven...
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1 oktober. Årets första höst-
dag, tillikaledes en mycket
fin dag, där solen sken och
vinden blåste friskt nere på
Hägernäs IP. Denna inled-
ning är lika patetiskt skri-
ven, som Bilagans insats i
första halvlek, 0-5! Detta i en
match, som kom att bli den
viktigaste under säsongen,
dvs att hålla hemmasviten
intakt. 

I brist på att täta detta luft-
slott med ”Rockagil”, för-
sökte man istället täta så
dåligt som möjligt. Och det
gjorde man riktigt bra. 
0-1 kom på en frispark, som
gick stolpe in. 0-2 föranled-
des av viftande händer och
offside-uppmaningar. 

0-3 tillkom efter en klock-
ren offside, men nej. Diffen
räddar dock ett par gånger
innan bollen hittar hem. 0-4
sköts in i Diffens ena hörn
på en frispark. 0-5 efter ett
inspel. 

Diffen kände nog vid detta
tillfälle för att frankera bort
hela laget framför sig. Jäm-
mer och elände. 

Men det fanns ljusglimtar.
Edman fick ett gult kort och
lyckades därmed hålla sin
statistik intakt. Rulle, för
dagen i ny frisyr, fick också
ett gult kort. Hade månne
frisyren ett hårstrå med i
spelet?

I halvtid måste det ha

sagts både ett och annat.
Presidenten valde att själv
närvara i presens och visa
sin besvikelse. 

Med handen på hjärtat
kunde man från läktarplats
se hur bollen passades bred-
vid spelarna och när väl bol-
len lyckades hamna på föt-
terna, var mottagningarna
så illa att man nästan
spräckte en ven i pannan.

Därför var det glädjande
att se Bilagan i andra halv-
lek. I den 54:e passar Zaccau
in en projektil längs backen
och P. Diddy Pasthy (Piff)
dyker upp vid bortre och
Bilagan får ett streck i proto-
kollet. 

Lite senare är Zaccau på
gång igen, men välts över
ända. Straff påkallas och
domen verkställs. Edman
kliver fram och gör ingen
Akropol glad, 2-5. 

Zaccau får själv göra 3-5
efter att ha ”jokrat” lite vid
en frispark. Då inget av-
stånd var begärt, och mål-
vakten stod limmad vid stol-
pen för att ställa upp muren,
var det bara för den långe
att placera bollen i det andra
hörnet. Tränaren i Akropolis
var så att säga inte glad över
detta.

Sedan är det slut på det
roliga. Vi släpper in två bal-
jor till, dvs ”kvällens slutsiff-
ra är”: 3-7. Sedan väljer

Porschen och Wella att göra
upp i en sk ”Heads-up”.
Båda foldar och får sedan
sys på Danderyd. I samma
veva valde Gonne att fly fäl-
tet, något som Edman inte
var alltför glad över. 

Efter diverse övertalningar
och kompromisser dyker
Gonne upp på planen igen
som fågel Fenix.   

Avslutningsvis kan vi styr-
ka hur bra domaren egentli-
gen var: Rulle får sitt andra
gula kort, vilket brukar vara
= dusch. Rulle fick dock dis-
pens och kunde skriva in 90
minuter i sin matchrapport.

(Rulle antecknades dock
aldrig i domarprotokollet).  

Med facit i hand måste
skribenten dock få göra föl-
jande uttalande om säsong-
en: Efter skrällen mot Akro-
polis i första matchen, rul-
lade det i stort sätt på bra.
Laget inledde säsongen med
många segrar, som grund-

lade kontraktet för nästkom-
mande säsong. Det var
mycket skönt att ha i ryggen
då Bilagans segel började att
svaja lite betänkligt i början
av höstsäsongen. 

Men stormen rädde ut sig
och laget visar gång på gång
att det finns ett stort hjärta i
Viggans Bilaga!!!    

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

Akropolis siktade högt
och sköt Viggan i sank

MATCH FAKTA

Bilagan - Akropolis 3-7 (0-5)
Datum: Lördag 1 okt, 11.00
Arena: Hägerns IP, gräs
Väder: Sol,  +18
Publik: 23

Viking: Claudio Scabini
Gulor: Edman, Rulle
Målare: J. Pasthy, M. Edman  

H. Zacco

Tureberg 18 12 3 3 77-39 39
Järfälla 18 13 0 5 62-27 39
Råsunda 18 11 3 4 54-29 36
Hässelby 18 10 4 4 70-34 34
Österåker 18 9 3 6 48-41 30
Viggan 18 7 4 7 52-46 25
Akropolis 18 7 3 8 55-49 24
Bromsten 18 3 2 13 26-85 11
Helenelund 18 3 1 14 30-59 10
IFK Sthlm 18 1 1 14 31-96 10

B-lagstabellen R1A, 1/10:

Man kan knappast beskylla Viggan för ett gudabenådat spel under den första
halvleken. Först när man insåg att man låg under med 0-5 så vaknade man.

Signerat Krutov

Edman

Bollen

Malin..Malin..
var är du? Håll

min hand!

Jag
är hääär.....

Måtte han bara
överleva detta!!

Han e ju så
ung!

F-n, de här va väl inge å
gnälla för. Då skulle ni ha vatt

me i Koreakriget.


