
Det var söndagen då de båda kombat-
tanterna borde ha ställt upp i baddräkt
ety så varmt var det. Tissarna börjar
kvickt och hade enligt sig själva ett bra
läge i 2:a genom Fredrik P. Själva hade
vi ett asförnämt tillfälle genom Lollipos
förtjänst i 8:e vilket slutar med att Zacce
sitter på rumpan en meter från mållin-
jen och försöker vispa in bollen.

I den 11:e räddar Hulten på mållinjen
efter en TIS-hörna. Tre minuter senare
nickar Danilo nästan över målisen. Det
var f.ö. Danilos andra nick med det
egna huvudet. I den 18:e lägger Bara-
kan en frispark som Danilo är mm från
att sätta dit. Sen i den 30:e citerar vi
Tissarnas hemsida:
“I 30:e minuten kom Matte och mittför-
svaret i otakt på en flack långboll och
Zacco fick fram en fot. 0-1. Det var inte
orättvist”. Det tyckte inte vi heller.
Fem minuter senare lirar ånyo
Barakan till Zacce som nickar just
utanför. Två minuter senare har vi ett

bra läge igen och efter ytterligare en
minut (38:e) har dom ett läge:
“Fredrik Persson gjorde 1-1 på bredsides-
volley i 39:e på Martins frispark och
Soneson var bra igenom strax efter men
inspelet från kortlinjen tog fel väg.”

Sen var det paus och i den andra
halvlekens 12:e minut är det dags igen:
“Andra halvlek inleddes med klar TIS-
dominans, och det var inte överraskande
när Fredrik A kunde göra 2-1 efter en ny
bra Martinhörna med lite studsar fram-
för mållinjen.”

Skam den som ger sig tänkte Zacce i
den 60:e (15:e) då han endast är mm
från att kvittera. Det hela utmynnade i
3 hörnor på raken. Nu har vi tryck i
tuben. Två minuter senare frisparkar
Barakan Zacce som skarvnickar till
Rimbo Dermer som ansluter med
huvudet just innanför stolpens insida
vilket medför kvittering, 2-2. eller som
Tissarna uttryckte det hela:
“Lite snopet var det därför när Viggan
kvitterade (62) efter en frispark som efter
en nickskarv (Zacco) hamnade hos en
helt ren Vigganspelare.”

Sen får vi nästan ta och lyssna på
Tissarna igen för nu händer det grejor i
76:e (31:a):
Svanberg kom igenom (75) och fälldes av
Noureddin med straff och frilägesutvis-
ning som följd. Stefan slog straffen på
samma ställe som i förra matchen mot
“Viggbyholm, målvakten gick mycket
tidigt och räddade. Ett par minuter sena-
re gjorde han en ny kanonräddning,
sedan Fredrik P frispelats av Bauer.“

Observera att  ingenting nämns om
denn solklara straff  som Zacce skulle
haft redan i inledningen på matchen
vilket redaktören glömde att nämna.

I den 79:e (34:e)  gör således Mirakel
en ny Mirakelräddning som Tissarna
som synest noterade.

När 4 minuter återstår lägger Åskan
en kanonpassning  till Zacce som där
kunde ha avgjort matchen men bollen
kom för högt på skalpen. Kanske Zacce
hade dragit åt hårbandet för hårt?
Närmare än så kom vi inte utan mat-
chen slutade 2-2 vilket inte var orättvist
enligt Tissarna.

Nu får vi hoppas att Gudarna har
stått oss bi i matchen mot Stockan. ■
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OM EN VECKA KAN NI KÖPA VIGGANS NYA BILDEKAL
Nu på söndag den 18.e är det dubbelmatch: A-laget kl 15.00 borta mot Tottes. B-laget hemma kl 17.00 mot Roslagskulla.
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MICKE BRA!!
I stekpanneliknande förhållanden mitt på dan skulle det avgöras vilket lag
som var bäst i femman i kommunen. Efter en mycket stark första halvlek såg
det länge ut som Viggan var det givna svaret. Mirakel såg till att vi behöll äran.

Vem har räddat flest straffar i serien? Förmodligen Mirakel Johansson. Här tar han
Stefan Svanbergs skott i den 75:e spelminuten, vilket räddade en pinne till oss.

Tabelläget A-laget
Täby IS 13 7 5 1 37 -15 26
Viksjö 13 7 4 2 25 -22 25
Stocksund 12 7 3 2 29 -13 24
Viggan 13 6 5 2 29 -20 23
Kälvesta 13 6 4 3 22 -15 22
Torstens L. 13 4 5 4 26 -24 17
Edsberg 13 4 4 5 21 -19 16
Kärrdal 13 4 4 5 20 -29 16
Enebyberg 13 3 2 8 23 -41 11
Favoriterna 12 1 7 4 13 -18 10
Irakiska 13 1 5 7 24 -39 8
Kungsängen 13 0 6 7 10 -24 6

MATCHFAKTA
Täby IS - VIK A: 2-2 
Datum: Söndag 11 augusti, kl 13.00
Arena: Täby SC, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Micke Johansson
Målgörare: Zacco, Richard
Gulingar: Zacco gult, Nordine rött
Publik: 82
Väder: SOL, +28 0

“När jag blir lika stor som du skall jag också
göra lika många mål”, säger Rimbo Dermer till
Zacce. Rimbo och Zacce baljade var sin gång.

Mirakel
Svanberg



Uppståndel-
sen var stor
när den kän-
de Åkersber-
gabon, Rollo
Kaireus, efter
en 90 graders
böj slank ner
i diket vid
samlingen kl
11.30 på lör-
dagsförmiddagen. Efter åtskilliga
fruktlösa försök att få upp Rollo på
vägen anslöt Hans Wella Gustavsson
med sin Volvo V70, utrustad med drag-
krok. Inget hjälpte. Bakhjulen var nu
nere på hjulaxlarna. Då dyker Vonseka
upp ur dimman med sin stora pickup
och drar Rolle ur förnedringens dike.

Med ett rosa skimmer på kinderna
åkte Rollo iväg i karavanen till Helene-
lund som ingen hittade förutom Wella
och Mattan. Hursomhelst kom alla dit
i tid så att matchen kunde börja.

Ejenkligen (vem säger så?) skulle den
här dan ha kunnat börja bättre. Jocke
lirade nämligen till Hulten som sköt
just utanför i första minuten. Diffen,
som stått och funderat på luftgroparna
över Dublin vaknar till precis i 7:e då
han med en eminent fotparad hindrar
påhälsning. I den 11 lägger Krutov en
macka (det var inte Gustavsson) till
Lollipop som vid tillfället i fråga var
lite fumlig med bollen så det bidde inte
nåt. Minuten efter har Jocke ett giftigt
skottförsök. I den 14:e prövar han igen.
Skottet sitter i krysset men ett finger
förhindrar rassel i nätet.

Efter ett synnerligen oenkelt spel i de
bakre regionerna (vi har namnet på

den skyldige) så
erbjuds lundarna
att göra mål vilket
dom även gör. 1-0. 

I den 31:a lirar
Jocke till Dubbel-
össkan som skju-
ter helt otagbart i
kryssregionen 1-1.

Lollipop (godis-
klubba på engel-
ska) revanscherar
sig i den 38:e då
han avlägger ett
giftigt skott över.

Diffen, som är
nytömd, gör en
megaräddning i
39:e (med fara för
eget liv). Hulten

är sen nära i den 41:a men gravitatio-
nen lämnar lite övrigt att önska.

I den andra kom viggangubbarna ut
som en man. Nu skall det krigas!
Efter 2 minuter står det 2-1 ill HIF efter
ett kanonskott som Diffen höll på att
bränna fingrarna på. Men sen var det
nästan bara Viggan. Rollo (han med
diket) är bra igenom i 14:e men måli-
sen tar. I den 22:a excellererar Viggan
vilket avslutas med Jockeskott över.

I den 23:e är Omid i farten och gör ett
ypperligt grundarbete som Mikael
Grundström avslutar med en lös tåfis
på målisen. Minuten efter är det nära
igen. Och så håller det på resten av
matchen. Men vad man inte glömmer
är Krutovs kanonrökare i 43:e, från 33
meters håll, då ribbans diameter krömp
med 33%. Rikoschett rakt ut. Minuten
efter är Dubbelösskan tillsammans
med hela Viggan inne i lundens straf-
fområde. Dubbelösskan får till sist bol-
len, 2 meter från mållinjen.

Vi har läst om hur små grisar kan
paralyseras av boaormar när dom är
hungriga. Detta skedde även nu.
Målvakten måste ha varit hungrig för
Dubbelösskan sköt mitt på’n. Men gud
vilken fet chans! ■
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Tabelläget B-laget
Maskan 9 6 0 3  24-19 18
Helenelund 10 6 0 4 24-22 18
Viggan 10 5 2 3 23-19 17
Ekerö 10 5 1 4 41-21 16
Kulla 10 5 0 5 16-29 15
Marieberg 9 4 1 4 21-20 13
Hagalund 8 4 0 4 25-20 12
Kälvesta 10 3 0 7 21-25 9
Rissne 10 3 0 7 30-50 9

MATCHFAKTA
Helenlund - VIK B: 2-1 
Datum: Lördag 10 augusti, kl 13.00
Arena: Helenelunds IP, dammigt grus
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking:  Johan Kraft
Målgörare: Össkan (snyggt mål)
Gulingar: Ingen
Publik: 8
Väder: SOL, +28

Rollo i farten igen!
Det lugna villasamhället Viggbyholm vaknade snabbt till liv då en svart bil av
okänt märke efter en tvär sväng hamnade i diket på Flyghamnsvägen tidigt
på lördagsförmiddagen. Föraren ville göra en riktig rivstart på höstsäsongen.

Hur fan skall det här
gå i Dublin? Då lär

man väl knappast få
tid att leta.

Rollo, först på plan.
“Jag bara rollade ner”

Wella och Krutov tänker stora tankar. Isac tar
till flaskan medan Diffen ser ut att behöva en
buske igen. Kraften böjer sig väldigt konstigt.


