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Viggan såg rött i premiären
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Annadag Påsk spelade Viggbyholms
IK, alias Viggan, sin premiärmatch
mot Bele Barkarby hemma på Hägernäs IPs grusplan. Vackert vårväder
och en hundrahövdad publik skapade en fin inramning till matchen.
För Viggans del startade matchen
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 duktige 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 ledningen, men
skottet blir för löst och i den 36:e
tror många att Fredrik Karlsson gett
Viggan ledningen, men målet underkändes för en något tveksam offside.
När Viggan ligger på som hårdast,
drabbas Peter Dahlgren av ett rött

Viggbyholms IK
Bele Barkarby

Miikael Houlst och Håkan Roswall befinner sig i Bele Barkarbys straffområde medan Max Stjernfelt håller koll
bakifrån. Med endast 10 man på planen under andra halvlek så blev det alltför tungt för Viggan att ta poäng.

kort i anfallszonen efter några armbågsutväxlingar med en av backarna
i Bele Barkarby. Strax därefter och
på övertid, 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 baklängesmål under
en av de sista minuterna.

FAKTA
2 (1)
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

Foto: Pelle Jansson

MATCH

Foto: Pelle Jansson

Ett rött kort fällde Viggan i
seriepremiären mot Bele
Barkarby. De nya kraven på
domarna kommer att skapa
en ännu tuffare serie, där
korten kan komma att avgöra tabellplaceringen.

NÄSTKOMMANDE
HEMMAMATCHER:

Viggan stod på öronen i seriepremiären, något som
faktiskt varit en ovanlig syn under senare år.

“Vi spelar fin
fotboll men får
inte till avsluten
och det röda
kortet svänger
definitivt matchen.”
Det rådde väl
Robert Veronese.
en viss osäkerhet 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 tröjavdragning efter mål, ett för skott efter
avblåsning - en del tuffa beslut som
kommer att följa lagen framöver. De
lag som har flest medlemmar i
Pingstkyrkan kommer 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 (dessvärre) 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

2 maj: Viggan A - Ekerö, Hägernäs IP, kl 20.00
30 april: Viggan B - Hässelby, Hägernäs IP, kl 11.00

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
Barkarbyförsvaret och avslutar med
ett vasst skott som dessvärre går
utanför. Trots numerärt underläge i
såväl manskap som målprotokoll
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.

Sista kvarten måste ha varit en mardröm för Bele
Barkarby när Viggan pressade på för fullt. Här är
Håkan Roswall framme och oroar Robin Avellán..

Viggan går nu ner på en trebackslinje och fortsätter att ligga på även
om Bele Barkarby svarar för en del
giftiga kontringar, där nr 10, Alex
Tekle, ständigt 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 matcherna. 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.

Stockholm Cup

Hägernäs IP. Tisdag 25 april, kl 20.00
Viggbyholms IK - Konyaspor (div 3)

Viggans vårmatcher:

Må
Lö
Ti
Lö
Sö
Lö
Sö
Lö
On
Sö
Lö
On

17/4
22/4
2/5
6/5
14/5
20/5
28/5
3/6
7/6
11/6
17/6
21/6

14.00
11.00
20.00
13.00
14.00
16.30
14.00
14.00
20.00
14.00
14.00
19.00

Viggan - Bele B-by 2-3
Rotebro - Viggan
Viggan - Ekerö
Täby IS - Viggan
Viggan - Tureberg
Viksjö - Viggan
Viggan - Dj.-brunn
Vaxholm - Viggan
Viggan - Rinkeby
Viggan - Hässelby
Bromsten - Viggan
Rinkeby - Viggan

Säsongen 2006

När fem
minuter
återstår tror
alla att
Viggan gjort
mål. Det var
till en början ett självmålsförsök,
som sedan
Håkan Roswalls två mål räckte späddes på
inte fullt ut mot Bele Barkarby.
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. ❑
Referat från Viggans match mot Rotebro som spelades i lördags kommer i nästa nummer av Viking.

NY VIKING

Strax före påsk delades årets Vikingtidning ut till alla hushåll i Gribbylund, Viggbyholm, Hägernäs och
Näsby Park. Vikingtidningen finns
även som en mycket intern utgåva,
Vikingbladet, som du hittar på vår
hemsida, www.viggan.com.

VIKING
SUPPORTERSKR
IFT FÖR VIGG
BYHOLMS IK
SÄSONGEN
2006

Äntligen börjar
fotbollssäsongen!

Vikingsidan, som du har framför
dig, är ett samarbetsprojekt mellan
Viggbyholms IK och lokaltidningen
Mitt i, där du kan läsa om
Viggans senaste matcher
och om vad som är på
gång, var fjortonde dag,
under fotbollssäsongen.

VIKING
Supporterskrift för Viggans
fotbollsspelare
Tel: 756 66 62 · Fax 756 57 40
E-mail: tommy@viggan.com
www.viggan.com
För information om Viggbyholms IKs
ungdomsfotboll, hockey och badminton
kontakta vårt kansli på tel. 756 33 80 eller
gå in på viggbyholmsik.com

Vinn Viggans VM-bollar!

Gå in på Viggans hemsida och svara
på några frågor om VM i fotboll
samt para ihop de VM-maskotar
som funnits, med vilket land och i
vilket VM de användes. Tävlingen
pågår t o m 15 maj 2006. Vi drar
sedan fem pristagare som får varsin
VM-boll, Teamgeist, från Adidas.

www.viggan.com

Fem pristagare vinner varsin
VM-matchboll från Adidas
(värde ca 1000 kr/st)

