
Precis som i matchen mot Bele Bar-
karby öppnade Viggan starkt och
hade kontroll över matchen ända tills
Rotebro fick en frispark som gick
direkt i mål efter 20 minuters spel.
Därefter kom Vigganoffensiven av sig
och Rotebro tog hand om spelet.

I den 30:e minuten kvitterar dock
Viggan genom straffmål av Håkan
Roswall. Detta blåste nytt liv i
Viggan och endast oturen hindrade
att man även tar ledningen. Åtmin-
stone tre klara målchanser missades,
två var dessutom vid öppet mål.

Efter ett friläge i 49:e min ökar
istället Rotebro på till 2-1, men bara
fyra minuter senare kvitterar Viggan,
tror alla, men målet döms bort.

När Viggan pressar på som hårdast
kontrar Rotebro in 3-1 i 64:e. Som
om detta inte skulle vara nog drab-
bas Viggan även av ett rött kort på
Jonas Fonseca (två gula kort).

Med endast 10 man på planen
och underläge 1-3, kändes det extra
tungt för Viggan. Genom att gå ner
på en 3-backslinje höll man dock
trycket uppe även om man drabba-
des av en hel del giftiga kontringar.

När endast 9 minuter återstår lyck-
as Viggan reducera till 3-2 genom
Håkan Roswall, som även slår in 3-3
på övertid, efter en rejäl press.

Detta var långt ifrån någon av Vig-
gans bästa matcher, men gav ändå
prov på vilken stark lagmoral som
finns i laget, man ger aldrig upp.  q
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Nytt rött mot Rotan

Tredje gången gillt

MATCH     FAKTA

Rotebro IS 3(1)
Viggbyholms IK 3(1)

Datum: Lördag 22 april, kl 11.00
Arena: Helenelunds IP, k-gräs
Publik: 53 
Viking: Håkan Roswall
Målgörare: Håkan Roswall 3
Gula kort: Nordine Baraka
Rött kort: Jonas Fonseca (2 gula)
Domare: Patrik Nilsson

www.stadium.se/teamsales

Vi måste orka satsa framåt!
Idrottsrörelsen ger hundratusentals barn och ungdomar en meningsfull fritid.
Varje dag, året om. Men ord som ledarbrist, hallbrist och säsongsavgifter grumlar
idyllen. Stadium vill på alla sätt stötta den viktiga, hårt arbetande idrottsrörelsen.
Vi gör det genom att mot föreningarna hålla lägst priser, ge bäst service och mest
bonus. I år betalar vi ut 10 miljoner i bonus till våra medlemsföreningar.
Så att ni ska orka satsa vidare.
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Vikingsidan, som du har framför
dig, är ett samarbetsprojekt mel-
lan Viggbyholms IK och lokaltid-
ningen Mitt i, där du kan läsa om
Viggans senaste matcher och om
vad som är på gång, var fjorton-
de dag, under fotbollssäsongen.

Återigen fick Viggan spela i underläge 1-3 och med endast
10 man på planen, efter ännu ett nytt rött kort. Nu lyckades
dock Viggan få oavgjort mot Rotebro, efter två mål på de
sista 9 minuterna. Håkan Roswall gjorde hat trick i matchen.

Efter en mycket tuff kamp mot Ekerö IK kunde Viggan på
hemmaplan ta sin första trepoängare genom seger med 3-1.
Med 11 man under hela matchen och lite flyt, så gick det.

Referat från Viggans match mot Täby IS som spe-
lades i lördags kommer i nästa nummer av Viking.

Slutresultatet var nog rättvist ändå, sett över hela matchen, även om det måste ha känts ganska tungt för
Rotebro att behöva släppa en till synes trygg 3-1 ledning när endast 9 miuter återstod.

Håkan Roswall, 3-målsskytt i matchen mot
Rotebro, får symbolisera Viggans glädje efter mat-
chen. Håkan har nu gjort fem mål på två matcher.

Stockholm Cup

VIGGAN
VIDARE

Tisdagen 25 april spelade Viggan
mot Konyaspor (div 4) i fjärde om-
gången av Stockholm Cup. Viggan
började med att missa sin hcp-straff
och efter halvtid stod det 0-0, trots
ett massivt övertag i chanser från
Viggans sida. Konyaspor tog sedan
ledningen i 53:e minuten. Viggan
kvitterade dock i 80:e minuten ge-
nom Peter Dahlgren. 

En mycket publikvänlig match,
med fart och spänning, där Viggan
skapade massor med målchanser,
dock utan att kunna effektuera dem.

På straffar kunde sedan Viggan
vinna med 6-4. I nästa omgång, som
blir den 5:e och spelas den 9 maj,
möter Viggan Roslagskulla från div
5. Segraren möter sedan segraren i
matchen mellan Turebergs IF och
Hässelby SK i kvartsfinal.           q

Framgångar
på bred front

för Viggan 

Kvartetten som såg till att tre poäng hamnade hos Viggan: Målvakten Martin Persson som svarade för ett
flertal avancerade räddningar. Max Stjernfelt, Patrick Öberg och Fredrik Karlsson som svarade för målen.

Det är inte bara för Viggans A-lag
som säsongen startat bra. Anders
Edström, coach för B-laget, kan kon-
statera att hans adepter vunnit sina

två inledande
matcher i serie
R1. Första vinsten
kom mot Brom-
stens IK med 2-1,
vilket följdes upp
på Valborgs-
mässoaftonen
med en klar seger
med 7-2 mot
Hässelby SK.

En som är lika nöjd är Roger Löv-
gren, tränare för Viggans P90:or och
92:or, som även de gått segrande ur
sina två första matcher i St Eriks-
cupen. Det ser därför ut som Viggan
kan se fram emot en snar påfyllning
i seniortruppen. Redan nu så testar
några att vara med på seniorträning-
arna för att få känna på hetluften.
Sedan står årskullarna på kö för att
få fylla på underifrån.                q

Efter två inledande matcher med
sumpade chanser och röda kort
lyckades Viggan få lite flyt  med sig i
mötet mot Ekerö IK. Det blev inte
något skönspel på Hägernäs IPs
yrvakna gräsmatta, men det var en
hård och mycket spännande kamp i
90 minuter, där chanserna för de
båda lagen avlöste varandra.

Viggan kunde ta ledningen i den
24:e minuten, genom en perfekt fri-
spark från Patrick Öberg.
På övertid innan halvtidsvilan kun-
de sedan Krister Nordin (fd AIK)
kvittera på straff.

Under andra halvlek kunde bägge
lagen rada upp många målchanser,
men ribbor och målvakter hindrade
från nya noteringar i målprotokollet.

Martin Persson i Viggans mål, sva-
rade under matchen för ett flertal
kvalificerade räddningar som starkt
bidrog till slutresultatet. Viggans
backlinje, med Peter Dahlgren i
spetsen, gjorde även den en heroisk
insats för att hålla tätt bakåt.

Ekerös målvakt hade änglavakt
vid flera tillfällen då aggressiva
Vigganforwards anföll på bred front.

När sedan Max Stjernfelt i 64:e

rullar in 2-1 mellan benen på mål-
vakten, efter framspelning av Fred-
rik Karlsson, tvingas Ekerö lyfta upp
hela laget för att söka en kvittering.

Detta i sin tur öppnade för Viggans
vindsnabba Jonas Pasthy och Mikael
Houlst att skapa giftiga kontringar.
Fredrik Karlsson kunde sedan i 87:e
punktera matchen med en solorush
som avslutades med en lobb i mål.  

Krister Nordin i Ekerö tyckte det
var en dålig match “där vi får skylla
oss själva.”  Robert Veronese, tränare
i Viggan, var däremot betydligt mer
nöjd: “Det var kamp i hela matchen
och vi hade äntligen lite flyt för en
gångs skull.”                                 q

MATCH     FAKTA

Viggbyholms IK 3(1)
Ekerö IK 1(1)

Datum: Tisdag 2 maj, kl 20.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Publik: 65 
Viking: Martin Persson
Målgörare: Patrick Öberg, Max Stjern-
felt och Fredrik Karlsson
Gula kort: K. Olsson, K. Roswall, N. Baraka
Domare: Gert Nilsson

Anders Edström

NÄSTKOMMANDE 
HEMMAMATCHER:

Matchen Viggan - Tureberg på Hägernäs IP 
är flyttad till måndag 15 maj, kl 20.00 !!

          


