
En härlig dag som inleddes på ett här-
ligt sätt. Efter redan 10-talet minuter
hade vi gjort Kärrdals straffområde till
ett sumpområde med tre brända chan-
ser, men vi kom igen. 

I den 14:e skickar Åskan iväg en bus-
sig passning (?) som är på väg ut över
kortlinjen, ungefär mittemellan hörn-
flaggan och målstolpen. Lillpastan som
såg att skottet (?) var på väg upp i sko-
gen lyckas springa ifatt lädret och med
ett av sina längsta ben lyckas han träffa
bollen just som den var på väg över (?)
kortlinjen. Han träffar så pass bra att
den går perfekt till Zacce som bara
behöver bredsida in 1-0. Inte var dag vi
lett hemma sista året.

Vi lyckas dock åstadkomma fler chan-
ser, men Kärrdalarna lyckas med att
peta in 1-1 i 24:e. Då tycker Åskan att
det gått för långt och frisparkar så pass
väl att bollen träffar huvudet på Danilo
som befinner sig på en ornitologisk
excursion i Kärrmarkerna. Danne fat-

tar så småningom
att han gjort mål se-
dan han omkramats
av sina kamrater. 2-1.
Halvleken avslutas
med att Zacce lyckas
sno åt sig en rens-
ning som han först
missar fast inte andra
gången, 3-1.

Vilken känsla att
kunna gå till halv-
tidsvila på hemma-
plan med en ledning
på 3-1.

Knappt hade pub-
liken hunnit sätta sig
förrän M. Carlsson i
den 5:e på ett myck-

et förtjänstfullt sätt låter spela fram
Åskan som tackar för förtroendet gen-
om att skyffla in 4-1.

I den 7:e uppenbarar sig något peku-
liärt. Det är Baronen från Grevgatan

som efter det att åtminstone 40 stycken
Vigganfötter nuddat bollen, lägger en
bredsida som var ämnad att bli mål
men hamnar utanför. Somliga tyckte
att det var skickligt. Det visade dock
att Baronen nu var på spelhumör. För
att ytterligare markera detta låter den
senare ett förlupet skott ta i stolproten.
Men i den 36:e spelar Gylfen fram
Baronen som skickligt petar in 5-1.
Som om detta inte var nog, låter Baro-
nen sig framspelas av Åskan i 39:e och
nickar då in 6-1. Han är på gång!   ■
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A-laget möter Kungsängen borta på söndag kl 17.00. Ni kommer väl och tittar!?
GLÖM INTE VÄRVNINGSKAMPANJEN!!! Minst 5 nya gubbar till Jul! 
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SEX MED MERSMAK
Vi skulle nu kunna tala om det berömda Heinz-syndromet om vi ville, men det
gör vi inte, utan noterar bara att vi tog vår första hemmavinst sedan den 19
juni och före det den 12 maj. Och den blev ordentlig: 6-1, icke utan mersmak.

Tabelläget A-laget
Täby IS 18 11 6 1 49 -18 39
Stocksund 18 11 4 3 49 -23 37
Viksjö 18 9 6 3 35 -28 33
Viggan 18 9 5 4 45 -30 32
Edsberg 18 7 5 6 37 -28 26
Kälvesta 18 6 4 8 25 -30 22
Kärrdal 18 5 6 7 28 -41 21
Torstens L. 18 5 5 8 30 -40 20
Favoriterna 18 3 9 6 22 -28 18
Kungsängen 18 3 7 8 20 -31 16
Enebyberg 18 4 2 12 30 -56 14
Irakiska 18 2 7 9 31 -48 13

MATCHFAKTA
VIK A - Kärrdal: 6-1 
Datum: Lördag 7 september, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 3-1
Matchens Viking: Tom Gyldorff
Målgörare: ,  Max 2, Zacco 2, Oscar 1,
Daniel Niklasson 1
Gulingar: Oscar 
Publik: 64
Väder: Soligt, +23 0

ÄNTLIGEN! En hemmavinst och med 6-1. Inte undra på att Stålmannen och alla andra är glada.

Danilo, som först
fattade nolla, tog
sig för pannan allt-
för många gånger,
när han väl fattat
att just han hade
gjort mål. Grattis!

Målsägaren von Richthofen på promenad utmed
Strandvägen i sin gulaschpäls yttrade följande:
“För bövelen, det är alltid roligt när man hittar
ut till förorterna och hem innan barerna stängs.” 

Aramis Zacco och Portus Sundström, två mus-
ketörer som bidragit till Viggans framfart.“Så här långt ifrån var

jag och ändå missade
jag” säger Åskan

“Jag vill
också 
vara med“
säger
Webbo

Va f-n är Gylfen?



Kanonväder igen men gott om folk var
det ont om denna söndag. Edet hade
bl a medelst röksignaler fått liv i Zacce
på en parkbänk i Tantolunden tidigt på
söndagsmorgonen. Danne kom direkt
från Pinky Lane och Lillpastan ville
visa upp sina nya skor. Spelet kunde
börja då vi t o m hade två avbytare. Vi
exkluderar då Edet som fick finna sig i
att sitta på bänken och hojta.

Zacce, som hade tagit av sig sina nya
svetsarglasögon, kunde nu t o m se att
Mackan sprang omkring på vänster-
kanten och såg målsugen ut. Den förre
skickar då iväg en helt perfekt diago-
nalare på sisådär 55 meter som dimper
ner vid Mackans fot. Denne snabbfin-
tar en back upp på läktarn och slår
sedan rutinerat lädret hårt i mål. 0-1.

Trots att det offensiva gardet hade
fått utdelning redan efter 5 minuter, så
var det ändå det harmoniska försvars-
spelet man satt och blev imponerad av.
Hade dom tittat på Canal + eller vad
hade hänt. I 45 minuter fortsatte denna
imponering.

Danilo, djyrgårdare i det civila, ville
testa sin vapenbroder Diffen i målet i
den 40:e då han lägger en s k Harris-
burgpassning bakåt, som upphinns av
en Ekeröare. Men Diffens kolugn gjor-
de att man inte utnyttjade situationen.
Tre minuter senare fälls Zacce. Fötterna
befann sig då vid målgårdens yttre
markering medan näsan hamnade på
mållinjen. Tut i luren och Rollo fick
stiga fram i rampljuset. Rollo, med en
lätt diarré i antågande, hinner dock få
iväg bollen på ett synnerligen rutinerat
sätt.  Målisen gick åt NNV medan bol-

len gick till SSO. Grattis Rollo! 0-2.
I den 45:e hade Diffen behövt Zacces

svetsglasögon då bollen blir osynlig
vid knipögonblicket. Den studsar dock
ner bakom honom vid stolprotens utsi-
da. En bra målis skall ha tur, eller hur?

I den andra halvans 6:e får Ekorrarna
straff. Vad gör Diffen? Jo, han tar den
och inte nog med det, han tar även
returen. Mästerligt jobbat på linjen.

I den 8:e uppstår en polsk riksdag då
Lillpastan och Krutov inleder ett penn-
fäkteri om vem som skall slå frispar-
ken. Krutov: Öh, Edet sa att jag skulle
lägga’n”. “Näe, jag vill!” sa den ettrige
Lillpastan. “Näe”, Joe” o s v. Två minu-
ter senare slår Lillpastan, med skavsåret,
frisparken direkt i mål och låtsas att
han är David Backham när han sprang
bort till sina egna. 0-3 och man fattar
inget. Vi som skulle åka på stortorsk.

Resten av matchen handlar mest om
hur man gör för att misslyckas med att
göra mål. I den 14:e visar Zacce hur
man kan missa målet. I den 17:e skju-
ter Lille Rutewall i stolpens insida och
ut. Flera försökte sen peta in den men
det var Mackan som sköt över till sist. 
I den 23:e är Zacce fri men av ren artig-
het mot motståndarna skjuter han
utanför. Ekorrarna har även dom en
chans men skjuter utanför i 30:e.

Dom andra har vaknat till liv och nu
är man kanske inte lika imponerande i
försvaret. Wella får t ex ta till en s k
Wellare där han som siste man fäller
en Ekorre med en av sina tentakler. Då
fick Wella rött kort av domaren för att
han varit stygg i sitt tilltag.

I den 35.e är han med parkbänken på
hugget igen och lurar av alltför många
backar för att behålla koncentrationen.
Öberg kliver då in och skjuter över.
Zacce får dock en chans till i den 38:e
då han lobbar över målisen men bollen
slår ner just utanför stolproten. Sen
åkte vi alla hem glada och nöjda fast
nöjdast var nog Edet och Diffen. ■
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VI KAN I VIGGAN
Efter några tunga torskar var det så dags att möta Ekerö som klippt till Rissne
med 15-2 i matchen innan. Frågetecknen var många före matchen. Desto fler
var utropstecknen efter matchen. Diffens straffräddning var ett utav dessa.

MATCHFAKTA
Ekerö - Viggan B: 0-3 
Datum: Söndag 8 september, kl 15.00
Arena: Träkvistavallen IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-2
Matchens Viking: Thomas Törnblom
Målgörare: Mackan, Rolle och Jonas
Gulingar: Wella Rött
Publik: 18
Väder: Soligt, +24 0

Tabelläget B-laget
Maskan 13 10 0 3  43-25 30
Helenelund 14 8 1 5 37-28 25
Ekerö 13 7 1 5 57-26 22
Viggan 14 6 3 5 30-27 21
Kulla 14 6 2 6 22-43 20
Hagalund 12 5 1 6 38-28 16
Marieberg 12 5 1 6 30-32 16
Kälvesta 13 4 1 8 28-32 13
Rissne 13 3 0 10 35-79 9

Play Station
Hur kommer det sig att Täby IS fått så
många bra nyförvärv i år? Många har bara
gått ner på Tibblevallen och frågat om dom
får vara med. Nu skall vi vända strömmen
till Hägernäs. Vad kan du göra för att hjäl-
pa till? Målsättningen är 5 nya bra spelare
till nästa år! Hägernäs IP skall bli Täbys
nya Play Station om alla hjälper till.

En stilig
Riddare 
är han, vår
StorDiffen
Törnblom

Anders
Edström


