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SJÄLVKLART ATT ALLA KOMMER TILL GRIMSTA NU PÅ FREDAG OCH HEJAR FRAM A-LAGET MOT VÄLLINGBY 18.45

Hägernäs, Söndagen den 27 april 2003.
I öppningsmatchen mot Rydbo, lörda-
gen den 17 april 1999, hade vi +4 och
stormbyar av regn. Förra årets match
mot Lidingöfavoriterna, lördagen 27
april, var det +8 med ihållande ösregn.
Dessa datum kan dock inte jämföras
med söndagens match mot Danderyd.
Med en plusgrad och kombinerad snö-
och regnstorm är detta nog det värsta
redaktionen varit med om. Det tog 4,5
timmar att tina upp.

Hursomhelst, domarn blåste till av-
spark. Dandy boys hade världens med-
vind i första halvlek (dessvärre avtog
den när det var vår tur) vilket väsent-
ligt underlättade deras spel. Från fukt-
skadade anteckningar kan utläsas att
Bille i den 21:a får iväg ett tungt skott
på en frispark som målisen knappt tip-
par till hörna. Da capo-hörna i den 22:a.

I den 27:e räddar en Mirakel en riktig
rökare, som i och för sig går rakt på,
men den måste ändå boxas ut. Sen får
Nordine en Harrisburg i 38:e som vi
skall tala tyst om, men det redde ut sig.

I den 43:e skadas Mickel så svårt att
man var tvungen att kalla på ambulans.
Av smärtan att döma rör det sig om ett
trasigt korsband, vilket skall opereras
inom den närmaste tiden. Domaren
blåser av och den andra halvleken bör-
jar med de saknade två minuterna, då
Bille lirar Gylfen som i sin tur lirar

Maxen, vilken i sin tur är mycket nära
att lysa upp tillvaron för oss andra.

Vem har sagt att 13 är ett olyckstal,
Freden tog oss ur den villfarelsen, då
han i den 13:e fick ett kalaspass från
den gänglige Zacce, som virvlade runt
ute på vänsterkanten. Ett perfekt slaget
pass och en perfekt avslutning: 1-0.

Fredens målgest är helt ny för oss
andra Viggbyholmare. Nu valde
Freden gräset, förmodligen med tanke
på eventuella framtida genitala skador.
Kunde lätt ha blivit en ny ambulans-
utryckning, men han verkar ha klarat
sig. Samme Freden skickar fram lädret
till Maxen i 27:e men den senare skju-
ter just utanför.

Minuten efter råder en stor Leghorn
framför Mirakel, men det redde ut sig.
Ännu en Leghorn uppstår minuten
efter. Dandisarna har fått blodvittring.

Den, som förmodligen var tröttast,
skitigast och nöjdast efter matchen var
nog Krisse, som gjorde en helgjuten
insats och inte släppte någon dj-vul
över bron. Domaren belönade honom
också med ett gult kort i den 32:a.

I den 40:e är Dandisarna ytterst nära
att förstöra dan men lyckan står de
djärve bi. Freden, som nu var riktigt i
tagen efter sitt mål, försöker igen i den
42:a och är ytterst nära, men det bidde
ändå hörna. Så småningom blåser
domarn och alla känner hur väder-
spänningen släpper. Att ha vunnit i
denna väderlek, på denna plan, är helt
enkelt en hjälteinsats.  Tack!!             ❑
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Ruskigt bra insats!

MATCHFAKTA
VIK A - Danderyd:  1-0
Datum: Söndag 27 april, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, grus
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Christoffer Ö-wall.
Målgörare: Markus “Freden” Fredborg
Gulingar: Krisse
Publik: 14 (som allra mest)
Väder: Regn- och snöstorm, +1 0

I den 43:e minuten
skadas Mickel så
svårt att han tvingas
åka ambulans 
till Danderyd.
Ett misstänkt 
brustet kors-
band satte stopp 
för Mickels fortsatta
spel. Krutov och
Krille försöker med
filtar och paraply
hålla kylan ute. Mia
Zacco lånar ut sin
täckjacka och
Zamora ser den av
honom påkallade
ambulansen anlända
med sirenerna på.
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Ja, då så fick
Bilagan sin
efterlängtade
premiär.

Dagens lag
var förstärkt
med Mister
TinTin Wallin
därbak, som
gjorde en rik-
tig bra insats.   

Dessvärre
råkade han
trampa i kla-
veret och fick
gå av banan
med foten i
en ishink.
Men så länge
han höll sig
på banan så
höll han klar
div 2 klass.

Alltför många saknades denna dag av
skäl som ej skall publiceras här. Men vi
fick till sist ihop ett lag.

Det började riktigt bra också när Teo-
dor Larsson, även kallad Ronja Rövar-
dotter av ett flertal kamrater, kom fri i
den 1:a minuten och
lyckas med konst-
stycket att skjuta
utanför öppet mål,
för vilket han tillde-
las en strutsvarning.

I den 8:e får Zamo-
ra, som för dagen
verkade nyfrissad,
göra ett bra ingrepp.
Rollo skjuter över i
ett bra läge i den 9:e.

I den 10:e får Zamo-
ra se en grusrullare
fräsa förbi just utan-
för stolpen. I den 12.e
är det dags igen men
Zamora ser lugn ut.

I den 15:e driver
Jonas igenom på vän-
sterkanten och har ett
halvbra läge för skott
men passar Rollo
som får bollen på
bakhasorna och väl-
ter in över mållinjen.

Pelle Plutt är bra
nära att näta för för-
sta gången i karriären
i den 27:e, men Mr
Ipren i Hagamålet
var med på noterna

dessvärre. Två minuter senare borde
Viggan ha haft en frispark enligt Zam-
ora men domarn blinkade varvid en
Leghornssituation uppstår framför den
nyklippte Zamora. Många huvuden
var i omlopp, däribland TinTins, enligt
egen utsago. Hursomhelst var det ett
huvud som var högre än Zamora var-
för han fick se bollen dala ner bakom
sig, vilket inte gjorde honom glad.

Zamora fick göra rätt för sig denna
dag där han för övrigt var riktigt på
alerten. En kula hamnade i hans bur-
gavel i den 37:e, men i den 38:e fick
han bollkontakt genom en gymnastisk
utboxning. I den 4:e sträckte han sig så
att man såg naveln då han tippar ett
givet mål till hörna. Nu var de röda
laget ganska bleka, bortsett från i den
40:e då Krille lirar fram Oskar som
missar målet med 5 cm.

Den andra halvle-
ken börjar mycket
lovande då Grund-
ström frispelar Oskar
som får på en vän-
sterrökare som måli-
sen knappt han se.
1-1. I den 19:e får
Zamora göra en ny
kanonräddning. I
den 20:e räcker inte
ens Zamora till utan
i en äkta Leghorns-
situation lyckas
Hagalundarna få in bollen. En av åskå-

darna tyckte att det
var en röd, som för-
sökte rädda på mål-
linjen, som nickade
i ribbans insida.
Hursomhelst bidde
det 1-2. Snöpligt
mål igen, men det
var visst lite svajigt i
backlinjen just då.

I den 30:e åker så
mungiporna upp
igen, då vi i en rik-
tigt tillkrånglad sit-

uation har minst elva man inne på
Hagalundsmållinjen och till sist får in

den i maskorna.
Vem gjorde målet?
Mattan, vem an-
nars skulle hålla sig
framme i en sådan
situation?

Matchen är långt
ifrån över, ety i den
42:a har Hagalund
minst 102 % chans
att göra mål, men
bollen vill inte in
och till sist tar
Zamora den. I den
43:e får Lillpastan
en kanonmacka av
Ronja, men bollen
kom en cm för
långt ifrån. Ronja,
Zamora, Lillpastan
lyste denna dag.
men Wella var nog
den som kanske
lyste allra mest.

Stark upphämtning!

MATCHFAKTA
VIK B - Hagalund:  2-2
Datum: Lördag 26 april, kl 13.00
Arena: Hägernäs IP, grus
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Wella Gustafsson
Målgörare: Oskar K. och Mats G.
Gulingar: Ingen
Publik: 19
Väder: Sol, +10 0

“I som söken I skolen ock finnen” säger Pastor Stark när han i halvlek ber andaktsbön med sin försam-
ling. Förmodligen hjälpte det, för i andra halvlek sparkade församlingen in två baljor till kollekten. Det
kan också vara så att Starken knäppt ihop västen med gylfen i sitt försök att lätta upp stämningen.

Många har frågat redaktio-
nen varför Danne Coach (DC)
kallas för Tin Tin. Ja, men var
är Milou då? frågar någon.

Var det någon mer
än redaktionen
som såg att Haga-
lund spelade med
en Ipren-målis?

Jorå Starken, vi fick
en pinne med oss.

Oscar Kjellstrand,
gjorde matchens
snyggaste mål.

Mattans mål kom
som ett brev på

posten. 2-2!

STRUTS
VARNING!

Vad tänker
han göra?


