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Trots några bra träningsmatcher innan höstsäsongen fick Viggan börja med två nederlag mot
Hässelby och Vaxholm. Efter det att Viggans A-lag gått kräftgång i sex matcher i rad, kom
dock äntligen en vändning i matchen mot Djurgårdsbrunn, där Viggan rättvist vann med 3-0.

Viggan satsar på
damlag i fotboll

Viggbyholms IK hade en gång i
tiden ett mycket framgångsrikt
damfotbollslag, som dessvärre
lades ner för ett antal år sedan.
Idag finns tre flicklag i klubben och nu satsar Viggan
på att dra igång ett damlag igen, eftersom det
finns ett tomrum efter
det att IFK Täby lade ner
sitt damlag i våras. Under
hösten kommer laget att
byggas upp för att man skall bli
startklara inför vårsäsongen
2007, då man får börja i div 5.
Tränare för Viggans nya damlag
blir Roberto Battistich, som har
lång erfarenhet som tränare med
utbildning både i Sverige och
England. Lagledare blir Monica
Sandgren, som tidigare höll i IFK
Täbys damlag.

Tre målgörare mot Djurgårdsbrunn den 18 augusti: Victor Stenberg, Daniel Breeze och Daniel Senkal. Gustaf Grauers och Mikael Houlst svarade för var sitt assist.

Viggan avslutade vårsäsongen med
fyra raka förluster mellan 7 juni och
21 juni, där Rinkeby svarade för två
av dessa, medan Hässelby och Bromsten bidrog med var sitt. En av de
många bortförklaringarna till de dåliga resultaten är att många valde att
följa VM på plats i Tyskland, vilket
märktes vid laguttagningarna. Efter
denna kräftgång var det mången som
längtade till sommaruppehållet.
Dessvärre drabbades Viggan av ett
större manfall under sommaren, där
Håkan Roswall, Viggans bäste poängplockare, fick slänga in handduken
sedan hans knä inte längre höll för
fortsatt fotbollsspel.
Tom Gyldorff gick till IFK Österåker medan några, på grund av ändrade arbetsförhållanden, var tvungna
att lämna truppen. Även långvarig
sjukdom tunnade ut leden.
Däremot har Viggan fått några
mycket bra förstärkningar i Daniel
Melki från IFK Sollentuna, Robert
Senkal från Värtans IF samt brodern
Daniel Senkal från IFK Stockholm.
Daniel Senkal svarade för övrigt för
fem av målen i träningsmatcherna
och har hittills gjort tre av Viggans
mål sedan höstsäsongen började.

Tuffa tag i matchen mot Djurgårdsbrunn.

I två träningsmatcher i slutet av juli
besegrade Viggan både Bollstanäs
med 4-1 och Ursvik med 8-3, vilket
gav hopp inför säsongstarten.
Hässelby, som Viggan alltid haft
svårt emot, grusade dock alla förhoppningar i säsongsstarten, genom
att vinna med 4-2
på Hässelby
Gårds konstgräs.
I den nästkommande matchen
mot Vaxholm,
var det nog alltför
många som redan diskonterat
Daniel Melki
tre poäng, efter

det att Viggan vunnit borta med hela
5-0, något man surt fick äta upp. Efter
en synnerligen tråkig match, där Vaxholm lade sig på försvar under större
delen av matchen, kunde gästerna
göra 1-0 när endast fyra minuter återstod av matchen.
Med den tunga förlusten i bagaget
gav sig Viggan bort till Stora Mossen
fredagen den 18 augusti för att möta
Djurgårdsbrunn, som då delade serieledningen.
En hemmaseger
var så given att en
av Brunnens spelare satsade 1000
kr på Nordicbet,
vilket denne bittert fick ångra när
slutsignalen kom.
Efter en synnerDaniel Senkal
ligen spännande
och publikvänlig match kunde
Viggan till sist gå av planen med tre,
något oväntade poäng, i ryggsäcken.
Detta efter ett mycket övertygande
spel, där man även lyckades missa
en straff. Med dessa tre nya poäng
kom man på lite säkrare mark och
vid fortsatt framgång finns även utrymme för en viss klättring i tabellen.
Den viktiga matchen mot Bromstens IK, som skulle ha spelats i onsdags, fick tyvärr ställas in efter alltför
mycket regn och helgens match mot
IFK Viksjö hinner vi dessvärre ej rapportera om pga pressläggningstiden.

Viggans höstmatcher:

www.staffanspatebageri.se
Vikingsidan, som du har framför dig, är ett samarbetsprojekt mellan
Viggbyholms IK och lokaltidningen Mitt i, där du kan läsa om referat
mm från Viggans senaste matcher och om vad som är på gång under
fotbollssäsongen. Nästa nummer kommer tisdag 5 september.
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“Det är tråkigt att centrala Täby
med sina 60.000 invånare inte
skall ha ett damlag och vi hoppas
därför att den här satsningen
skall locka alla tjejer som vill
spela fotboll i sin egen
hemtrakt”, säger Monica
Sandgren, som givetvis
hoppas på att det gamla
gardet skall återförenas.
Redan från september
räknar Roberto med att träningarna skall starta med den
kärntrupp som redan finns, för
att sedan när inomhusträningen börjar, kunna öka träningsdosen alltmer vartefter laget växer.
Onsdag 6 september hålls ett
informationsmöte, där alla som
vill spela i Viggans nya damlag är
hjärtligt välkomna för att höra
mer om planerna.

Informationsmöte, för er som vill vara med i
Viggans damlag, hålls onsdag 6 september, kl
19.00 i Viggans klubblokal. För mer info kontakta Viggbyholms IKs kansli, tel 756 33 80.

Vigganseger i B-lagsderby

Det segrande Vigganlaget i matchen mot Täby IS den 21 augusti: David Erlandsson, Miikael Houlst, Jonas
Malmgren, Anton Larsson, Tomas Thörnblom, Nils Pasthy, Oscar Sundström, Robert Veronese (coach).
Främre raden; Krister Jansson, Gustaf Grauers, David Rundgren, Gonzalo Maturana och Daniel Breeze.

I det prestigeladdade derbyt mellan
Täby IS och Viggbyholms IK i reservlagsserien R1A, måndagen den
21 augusti, som spelades på Tibblevallen, lyckades Viggan dra det längsta strået och vinna med 3-2 efter en
mycket tät och spännande match.
I det föregående mötet hade lagen
spelat 2-2 i en lika intensiv och
spännande match på Hägernäs IP.
Det var Täby IS som förde spelet
under större delen av första halvlek,
där Viggan drog sig tillbaka på försvar. På en kontring lyckas Viggan
ta ledningen med ett nickmål av
Jonas Malmgren, efter inlägg från
Daniel Breeze, vilket sedan kvitterades och snabbt ökades på till en 2-1
ledning för Täby IS.
Efter diverse taktiska rockader av
Coach Veronese i halvtidspausen,
lyckades Viggan komma in ordentligt i matchen och kunde även kvit-

tera på straff genom Oscar Sundström samt ta ledningen med 3-2 på
nick av Jonas Malmgre, båda målen
gjorda inom loppet av två minuter.

Målskyttar i Viggan: Jonas Malmgren med sina två
nickmål och Oscar Sundström som satte straffen.

Matchen avslutades med en konstant Täbypress, dock utan att det
resulterade i något mål. Täby IS ligger nu endast tre poäng före Viggan
i serietabellen.

