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Annadag Påsk spelade Viggby-
holms IK, alias Viggan, sin pre-
miärmatch mot Bele Barkarby
hemma på Hägernäs IPs grus-
plan. Vackert vårväder och en
hundrahövdad publik skapade
en fin inramning till matchen.

För Viggans del startade mat-
chen på ett mycket trevligt sätt
och redan efter två minuter är

Håkan Roswall igenom men
skottet räddas av en mycket fin
fotparad av Bele Barkarbys duk-
tige målvakt, Robin Avellán.
Fredrik Karlsson i Viggan har
målkänning tre minuter senare,
men även denna gång räddas
målet av Avellán. 

Nr 15 i Viggan, Max Stjernfelt
gjorde en av sina bästa halvlekar
och var ytterst nära att ge Viggan
ledningen i den 7:e minuten.

Dessvärre tappade Viggan
gnistan efter den storoffensiv som
man inlett matchen med och
Bele Barkarby tilläts successivt
att komma in i matchen. Efter en
tilltrasslad situation lyckades
sen även Bele Barkarby få in ett
ledningsmål i den 17:e min.

I den 30:e minuten kvitterar
sedan Håkan Roswall på dagens
kanonskott som gick rakt och
otagbart upp i nättaket. En riktig
strut.

Viggan har sedan chansen
genom Mikael Houlst att ta led-
ningen, men skottet blir för löst
och i den 36:e tror många att
Fredrik Karlsson gett Viggan led-
ningen, men målet underkändes
för en något tveksam offside.

När Viggan ligger på som hår-

OSMAK GAV TORSK
Kan du kort beskriva dina
två mål?
Första målet så fick jag bollen centralt i
plan och drev några meter, sen fintade
jag en av deras backar och gick till
vänster precis vid straffområdslinjen
och sköt i målvaktens högra kryss.
Fick en riktigt bra träff och det var riktigt
skönt att se bollen gå in då vi kvitte-
rade Beles ledning till 1-1.

Andra målet kom till på en hörna från
Thuna. De flesta trodde på en kort
hörna mot första stolpen, men jag
avvaktade för att vara med på bortre
om det skulle komma en lång, alt. en
touch. Bollen gick över hela "gröten"
och jag blev helt fri vid bortre stolpen
och kunde lätt bredsida bollen i mål...

Var det röda kortet enda
orsaken till förlusten?
Jag anser att utvisningen som vi fick
var en starkt bidragande orsak till att vi
förlorade matchen. Det kändes som
om vi hade full kontroll på matchen och
spelade riktigt bra fotboll och skapade
mycket chanser. Vi hade även kommit
tillbaka efter deras snöpliga 1-0 mål
och kände att det här kommer vi att
vända och vinna.
... Men när vi blir en man kort så blir
det väldigt oorganiserat i vårt försvar
och dom kan lätt rinna igenom och
göra 2-1 på en halvchans strax innan
paus och det kändes tungt med tanke
på hur vi hade fört matchen. I andra
halvlek försöker vi att komma tillbaka,
men det blev jobbigt med endast 10
man på plan. 

När dom sen gör 3-1 på oss så var
det självklart jättetungt, men jag tyckte
ändå att vi höll upp spelet bra och ska-
pade en hel del chanser och visade
moral som ändå trycker in 3-2 på slu-
tet. Tyvärr räckte det inte till en poäng,
men jag är helt övertygad om att vi
hade vunnit med ett par mål om vi
hade fått ha kvar 11 man på planen...

Stiflers Spalt:
Vi kollar hur Håkan Stifler Roswall kän-
ner sig dagen efter sina två mål mot
Bele Barkarby i premiärmatchen.

Håkan Roswall

MATCH     FAKTA

Viggan 2 (1)
Bele Barkarby 3 (2)

Datum: Måndag 17 april, kl 14.00
Arena: Hägernäs IP, grus
Publik: 103 (som mest)
Viking: Håkan Roswall
Gula kort: Patrick Öberg, Jonas Fonseca
Rött kort: Peter Dahlgren
Målgörare: Håkan Roswall 2
Domare: Björn Särnbrink

Tung förlust i seriepremiären för Viggan. Rött kort fällde avgörande.

Trots att Viggan under långa perioder förde spelet så ville det sig inte riktigt. Bele Barkarby hade turen med sig även i denna match,
likt den i höstas (1-2) och kunde kontra in mål då vi minst anade det. Trots en heroisk press på slutet så räckte det ändå inte till.

Napoleon Veronese och PA letar efter fler
kort i ärmen, men domaren hann först

och kunde hala upp ett rött.

                    



dast, drabbas Peter
Dahlgren av ett rött
kort i anfallszonen
efter några armbågs-
utväxlingar med en
av backarna i Bele
Barkarby. Starx där-
efter och då endast någon minut
av halvleken återstår, kontrar
Bele Barkarby in 1-2 efter några
ödesdigra backmissar i Viggans
backlinje. Dessutom hinner man
med ett friläge på övertid som
dock rann ut i sanden.

Robert Veronese, tränare i
Viggan, tyckte det var tufft att
åka på både rött kort och ett bak-
längesmål under en av de sista
minuterna.

“Vi spelar fin fotboll men får inte
till avsluten och det röda kortet
svänger definitivt matchen.”

Det rådde väl en viss osäker-
het om vem som skulle få det

röda kortet och varför, men
domaren fann dock till sist en
skyldig. Ett tufft beslut, som
direkt förändrade matchbilden
och utgången. Totalt fem gula
kort och ett rött delades ut. 
Bl a två för svordomar, ett för tröj-
avdragning efter mål, ett för skott
efter avblåsning - en del tuffa be-
slut som kommer att följa lagen
framöver. De lag som har flest
medlemmar i Pingskyrkan kom-
mer nog säkert att klara sig bäst
när serien närmar sig slutet i
höst.

Håkan Söderström, tränare i
Bele Barkarby, flikar in “Med
nolltolerans får vi nog (dessvär-

re) räkna med att många, både
gula och röda kort, kommer att
delas ut, åtminstone tills vi lärt
våra spelare att bita ihop.
Problemet är att regeln tolkas så
olika bland domarna, och rent
spontant tror jag att det kommer
att bli problem för många lag.
Det gäller att ha en stor trupp.”

Viggan öppnar även andra
halvlek starkt och i den 47:e
minuten så snurrar Mikael
Houlst upp hela Bele Barkar-
byförsvaret och avslutar med ett
vasst skott som dessvärre går
utanför. Trots numerärt underlä-
ge i såväl manskap som målpro-
tokoll trummar Viggan på. Men i

den 60:e får Martin Persson i
Vigganmålet se en lobb dala in i
nätmaskorna, som ger 1-3 och
besvikelsen är stor.

“Sista målet är olyckligt, då vi
trycker på för fullt, trots att vi
bara har 10 man. Jag tycker ändå
att vi för större delen av matchen
och vi skapar ändå rätt många
chanser” konstaterar Robert
Veronese lite bittert.

Viggan går nu ner på en
trebackslinje och fortsätter att
ligga på även om Bele Barkarby
svarar för en del giftiga kontring-
ar, där nr 10, Alex Tekle, stän-
digt är ett orosmoment.

Håkan Söderström, i Bele
Barkarby, kommenterar Viggans
insats, “Viggan har alltid varit
starka och är ett svårspelat lag
som ger 110 procent i mat-
cherna. Med Robban vid rodret
har försvarsspelet förbättrats och
i dag blir hela laget mer delaktigt
i spelet, förut har man litat till
bra forwards med långa uppspel
och snabba avslut.”

I den 70:e minuten får
Viggans Jonas Pasthy på ett
kanonskott som nätt och jämt
tippas över till hörna.
När fem minuter återstår tror alla
att Viggan gjort mål. Det var till
en början ett självmålsförsök,
som sedan späddes på med flera
chanser, dock utan att bollen
gick in. 
Minuten efter lyckas dock
Håkan Roswall att bredsida upp
2-3 i nättaket, som också blir
slutresultatet.   q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

Alla var där...nästan. Redan efter 7 minuter hade Viggan inte mindre än tre hyperfarliga lägen. Trots en massa chanser lyckades inte Viggan få in bollen mer än två gånger. 

Trots chocköppningen i första halvlek lyckades Viggan inte överlista Bele Barkarbys
målvakt. Här är det Holstein och Stifler som gör ett nytt försök inne i straffområdet.

Inte ett Waterloo till.... sa Veronese.



VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT
Sett&Hört 
i Viggant N K I

Brevskola

För er som tillbringar stor tid på
Tegelbruket utan att få napp för-
rän efter 03.00, lanserar Viking
nu en brevskola för att ni skall
lyckas i livet. Kursen består av
tre brev där första brevet inne-
håller ett antal olika öppnings-
fraser. Andra och tredje Korint-
ierbrevet handlar om diverse
samtalsämnen, som kan vara bra
att känna till. Vi har även en
Expresskurs, där vi garanterar
resultat på en gång. Eller hur
HBK och Pinky?
Under veckorna 17 och 18 delar
vi ut några gratisbrev till hugade
spekulanter på temat: “Har jag
chans på dig...?” (he, he).

Breven är handskrivna och
delas ut till väl utvalda kategori-
er bland det täcka könet. Ni kan
välja valfri avsändare och vi ser
till att breven levereras diskret
och anonymt, som vanligt.

Krutov låter härmed utannonse-
ra en stycken läderfåtölj av mär-
ket Wallace & Wommit, till hug-
ade och högstbjudande speku-
lanter. Fåtöljen lämpar sig för
diverse spel, som t ex Playsta-
tion 2 och FIFA 2006. Den fun-
gerar även till mycket annat. 
Rekommenderas särskilt för per-
soner med ständigt behov av att
intaga stående stolpiller. Rent
sobelskinn utlovas med fottassar
av utskuren ek. Referenser finns.

Brusfåtölj med spolning

STARRING
Lola Fingerspitz

Werner Lothar
Hans-Jürgen Spaatz

WING COMMANDER IX
En ny cyber space succé med Kennie Starfighter

Ankeborgsligan

KALLE TJALLE DALLE

Nu har populationen i Ankeborg utökats med tre till:

Karl Stenberg Carl Zenzén Peter Dahlgren

Lagledningen tycks ha vissa svå-
righeter att få till namnen på
diverse nykomlingar i laget.
Viking har därför låtit folkbokfö-
ringen i Ankeborg vara behjälp-

lig med att leverera dopattester
på de berörda personerna. Dessa
har nu anlänt och vi hoppas att
det nu skall bli lättare att kalla
lag i framtiden.

Kålle & Ada i Mariehamn

Redaktionen som befann sig på
en rekreationsresa till Åland  för
några veckor sedan, kunde erfara
att siste man från Mariehamn
drog en vinstlott. Kålle, alias
Kalle Olsson är som alla vet en
reslig man och har alltid håven
med sig. Vad vi förstår så kan

gnistor ha uppstått i Mariehamn
varför PAstor Bergström lär skall
ha tillkallats för att ha hållit för-
bön för Kålle och dennes napp,
Ada von Klingspor. Enligt van-
ligtvis oinitierade källor medde-
las att eklateringen skall slås upp
för vida fönster i maj nån gång.

KÅLLE

Castro & Krutov krockade
Redaktionen har
nyss erfarit att ett
ekipage, innehål-
landes tvenne gos-
sar, lystrandes till
namnen Castro och Krutov,
under Vikingdelningen
förra tisdagen ev. tillfogade
gatukontorets illumine-
ringsattribut sådan skada
att vite uppstod. Hur ska-
dan uppstod är ännu inte
klarlagt, men korrespon-
dens på hemsidan antyder
att viss penningutväxling
har ägt rum. Allt skall ha
skett tisdagskvällen den
11 april då man framfor

på Ungdomsvägen, utdelandes
Vikingtidningar. Redaktionen
väcktes kl 08.00 på onsdagsmor-
gonen, då en pigg innevånare på
Ungdomsvägen ringde och med-
delade att tvenne fordon hade
passerat dennes brevlåda före-
lidna afton. En vit bil vid 20.00
och en röd bil ca 22.00, bägge

istoppandes Vikingtidningar.
Rapportören ville bara upply-
sa om att ev risk för dubble-

ring förelåg vid distributio-
nen. Alltså inget om någon
lyktstolpe. Vi vill nu höra

mer om den röda bilens eska-
pader på Ungdomsvägen. 
Castro och Krutov, hör av er!
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Onsdagskvällen den 19 april
hade man i Viggbyholms IK
lyckats få ihop 12 gubbar till B-
lagsfighten, den 13:e (Sudden)
dök sedan upp till allas glädje
och förvåning. Tidigare hade
coachen och nu i vardande, golf-
proffset Edet, på förmiddagen
nere i Ödeshög fått vetskap om
att hans tomtar decimerats
med trenne mannar pga
diverse halskrämpor mm.

Hursomhelst, 11 gubbar
fick börja medan Claudio
Scabini fick sitta på bän-
ken och leta efter kvittot
på medlems- och sek-
tionsavgiften från
förra året. (Han hit-
tade det aldrig.)

En ytterst trevlig
kvällssol gjorde
livet surt för Bromstens IK som
fick spela i motljus under hela
första halvlek och det märktes,
för Bilagorna sprang hur man
ville nere i de svartas försvar och
skapade chanser till höger och
vänster. Så småningom sprang
Bille fram på högerkanten och
lirade in en macka till Gonne,
som gör en typisk sk chilenare,
dvs snurrar runt och skjuter från
höften - och i mål också!
Vigganledning och bra humör på
de tillresta supportrarna.

Nyss nämnde Gonzalo Matu-
rana, har ett ypperligt tillfälle då
han på halvvolley drar av en
rökare i straffområdet, som dess-
värre tar mitt i solar plexus på
målisen. Den var värd ett bättre
öde tyckte vi alla, inkl. Gonne.

Detta tilldrog sig i den 17:e
minuten och endast två minuter
senare är Gonne åter fri med
målisen, men denne gör sitt livs

räddning
med endast
en hand.

Diffen, som stått och rostat nere i
skuggan, vaknar dock till liv i
den 27:e då plötsligt en stenhård
rökare tvingar honom att sträcka
upp ena handen (ett visst hopp
kan också ha föregått räddning-
en) och tippar bollen till hörna.
Det tog ett tag innan röken från
handsken upphörde att pyra.

I den 35:e spelar Breeze en
intelligent passning till Lillpas-
tan som drar av en rökare som
målisen dessvärre räddar och på
returen är den ständige måltju-
ven, Gonzalo Maturana, där och
är så när att överlista målisen.
Det slutar med ett ordentligt
hopslag och målisen tar hand
om bollen. Mycket fett läge.

Fredde avslutar halvleken med
ett sk överraskningsskott, som
går utanför, men målisen tok-
slänger sig ändå. Hade den gått
innanför stolparna hade nog
något kunnat hänt.

Andra halvleken inleds med
att Bille redan i första minuten

är ytterst nära att punktera
matchen, men i stället punk-

terar han målisens ena
lunga eller något, för

mycket luft pös ut.
Två minuter senare

går en av våra
längre spe-
lare (inga
namn som
vanligt)

omkring och drömmer vackra
vårdrömmar, när han plötsligt
väcks upp ur sina rosa drömmar
och blir av med bollen. Såg gan-
ska snopet ut på håll och det var
det nog både för backen i fråga
och den Bromstensspelare som
snodde bollen. 1-1 blev resulta-
tet av detta, ganska onödiga mål.

Claudio, som nu gett upp
hoppet om att hitta kvittot, ligger
och njuter i vårsolen när han är
ytterst nära att fläska in bollen i
nät. Men annars hände inte
mycket under denna halvlek,
som tokdog efter 1-1 målet.

Däremot så vaknade alla till liv
i den 80:e, då Nordini får två
händer i ryggen och faller myck-
et stilenligt i straffområdet.
Lillpastan tillropas då för att slå
straffen. 1-2 och Edet & Co mös
som bara den. Lillpastan hade
för övrigt ett fräsande skott just
utanför i den 88:e. Sen var det
slut och alla gick hem.

Många fina individuella pre-
stationer utfördes denna afton,
vilka tillhopa blev en utmärkt
kollektiv manifestation. 

En särskild eloge till Freddan
som anmälde sig som frivillig till
den skadeskjutna bataljonen och
som gjorde ett mycket osjälviskt
slitjob i mitten. Diffen hade en
av sina bättre dagar även om han
inte behövde tänja så mycket på
sin lekamen alltför ofta. 

Breeze kunde med sitt Argus-
öga se var bollen bäst behövde
placeras på planen för att göra
mest nytta. Breezen har blivit en
riktig liten Ludendorffare, som
med sin strategiska blick har
vuxit avsevärt under de gångna
månaderna, särskilt på Åland. 

Hade Gonne inte fått grus i
växellådan så skulle han minst
ha kunnat få in ett par bollar till.

Nordini, dagens lagkapten, som
trivdes som fisken i ökendam-
met, var som en riktig kamelpå-
drivare därbak, ända tills han
fick nyare uppgifter längre fram i
frontavsnittet. Mången tyckte
nog att det var som att se den
gamle ökenräven Rommel i full
aktion. Extra kul var det för Edet,
att som ny coach för Bilagan
kunna få rulla hem med tre pin-
nar i golfbagen.                      q

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

Full gas gav poäng i Bromsten

Diffen gjorde några giftiga ingripanden i
matchen mot Bromstens IK. Sedan Diffen
började med sitt nya raketbränsle har det
på tester uppvisats att han nu kan flyga
upp till 17 cm - i ett enda hopp. Det ni!

Capitano Nordini, med hemkörd bindel.

En kontemplativ Breeze Ludendorff.

Gonne: Vad säger du Edet?? En gång till!

MATCH     FAKTA

Bromstens IK 1 (0)
Bilagan 2 (1)

Datum: Onsdag 19 april, kl 18.15
Arena: Bromstens IP, grus
Publik: 8
Viking: Daniel Breeze
Gula kort: Crizze, Fredde
Rött kort: Ingen
Målgörare: Gonne, Lillpastan
Domare: Suleyman Youssef


