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DIVISION 4

Kräftgångssäsongen håller i sig för Viggan, särskilt sedan man fått inkassera två tunga förluster mot både Tureberg och Bromsten. Bottenlagen börjar nu också få kontakt med Viggan.

Bakom varje framgångsrik klubb döljer
sig ofta en mängd personer som aldrig
når fram i rampljuset, där de egentligen
hör hemma. I Viggbyholms IK är Håkan
Loberg en sådan person. Håkan har varit
lagledare för Viggans A-lag sedan 1978,
med ett kort avbrott för några år under
80-talet, men började redan 1974 som
lagledare för Viggans B-lag. Han har
under den tiden hunnit skaffa sig både
erfarenhet och många kontakter under
alla sina år i Viggan.
Förutom att ha varit huvudkassör i föreningen tills för några år sedan, har
Håkan ansvarat för allt som en lagledare
måste hålla i. Håkan, som förutom sin
roll som lagledare för A-laget, även sitter
i Seniorfotbollens styrelse med ansvar för
administrationen, berättar:
“Det var inte bättre förr, det kan man ju
lugnt säga, då fick man göra så gott som
allting själv. Nu får man hjälp i en fungerande organisation, där alla vet sina roller
och även om man står sena kvällar och
tvättar matchkläder, så vet man att det
finns engagerade ledare runt om som
hjälper till att dra lasset framåt.”
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Under alla sina år som lagledare för
Viggans A-lag har han fått uppleva det
mesta vad gäller framgångar och motgångar, något
som kan studeras i diagrammet här nedan.
“Några av de
bästa minnena
är förstås när vi
vann div 6, 1999
och sedan gick
upp i div 4 för
första gången,
genom att vinna
div 5, 2003”
Håkan Loberg
säger Håkan
med ett brett leende, innan han försvinner in i förrådet för att fortsätta med sina
sysslor. Viggan kan vara mycket tacksamma för att ha en så engagerad trotjänare som Håkan Loberg i sina led och vi
får hoppas att han slipper gå igenom
samma nervpress som det varit under de
två tidigare höstsäsongerna i div 4. Hur
det har gått under de senaste dryga 25 åren kan ni se i diagrammet här under. ❑

Viggans placeringar i seriesystemet
under åren 1980-2006

?

11

12
1

30

2
3

Platt fall för Viggan mot Turebergs IF, vilket här symboliseras av att Daniel Senkal får bita i gräset. Storebror Robert Senkal flyr fältet medan Miikael Houlst står fast.
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Viggan (h)

Rinkeby (h)

Ekerö Rinkeby (b)
Viggan (h)
Hässelby (b)
Vaxholm (h)

Viggan Täby IS (h)
Ekerö (b)
Rotebro (h)
Bele B-by (b)

DIVISION 5

Återigen har Viggan lyckats trassla in
sig i bottenstriden av div 4 Norra.
Årets upplaga har blivit en exakt
kopia på de två tidigare åren, där
20Viggan börjat säsongerna bra, men
tappat vartefter och då särskilt på
höstkanten, då man allra helst skulle
vilja befinna sig i en formtopp.
Efter en synnerligen trevande höst15säsong även i år, så har man helt
plötsligt fått sällskap underifrån genom att såväl Bromstens IK (nu på
samma poäng som Viggan) som Bele
Barkarby och även i viss mån Ekerö,
Gustav “Säffle” Johansson i Vigganmålet fick den 10
som båda känner vittring av ett förnyotacksamma uppgiften att vakta målet mot
at kontrakt. Se själva och bedöm utTureberg och inte blev det roligare mot Bromsten.
gången av årets rysare i div 4 när
missade målchanser slutade matchen endast fyra omgångar återstår. ❑
till sist med en 0-2 förlust för Viggan,
5
och nu känns andedräkten även
Bromsten Bele B-by märkbart från de underifrån komDj-brunn (b)
Rotebro (h)
mande Bele Barkarby och Ekerö.
Bele B-by (h)
Bromsten (b)
Vilken höstavslutning - igen! ❑
Viksjö (b)
Rinkeby (b)
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DIVISION 6

Ruggig höst
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DIVISION 7

Lördagen den 2 september är det nog
många som vill glömma, särskilt de
med Viggansympatier. I returmötet
mot serieledarna Tureberg, som man
skakade om ordentligt i våromgången
(2-2), blev det dock inte en lika lustiger dans. Trots att Viggan lyckades stå
upp ganska bra under den första
halvleken på Sollentunavallen i strålande solsken, så hopade sig molnen
över Viggans försvarsområde alltmer.
Efter 2-0 i halvlek, där Viggan fått
koncentrera sig på försvarsspel mot
ett för dagen överlägset Tureberg, föll
dock målen alltför lätt in under den
andra halvleken. Slutresultatet blev
till sist hela 5-0 till Tureberg, i en
match som inte går till hävderna som
en av Viggans bästa.
I den uppskjutna matchen mot
Bromstens IK, som före matchen låg
tre poäng efter Viggan, var det extra
viktigt att plocka poäng. Matchen
som spelades tisdagkväll den 5 september får nog hänföras till kategorin
“missarnas match”. På grund av alla
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Viggans höstmatcher:

Daniel Breeze, nr 20, har lyckats ta sig in i ett svårforcerat Turebergsförsvar, men dessvärre blev det inte mål.
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Lör
Sön
Fre
Sön
Lör
Tis
Sön
Lör
Sön
Sön

5/8
13/8
18/8
27/8
2/9
5/9
10/9
16/9
24/9
1/10

14.00
14.00
20.00
14.00
14.00
20.00
14.00
15.00
14.00
14.00

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

4-2
0-1
0-3
1-1
5-0
0-2
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 19 september.
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