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NÄSTA HELG SPELAR BÅDE A- OCH B-LAGET HEMMA. SE TILL ATT NI KOMMER OCH TITTAR PÅ VARANDRA!

Grimsta SF, Fredagen den 2 maj 2003.
Efter att under torsdagen ha svävat i
tvivelsmål om huruvida det skulle bli
match eller inte åkte DC Wallin ut och
kollade in planen på fredagsmorgonen.
Efter ett uppsprickande molntäcke
under fredagen rådde det inte något
tvivel. Ett 15-tal VIK-supporters fanns
på plats för att studera matchen.

Redaktionen har noterat åtminstone
10 feta Vigganchanser utan att det blev
mål, desto effektivare var Vällingby
som på sina 3 skott på mål fick in 2,
vilket ger en hög effiktivitetskoefficient.

Nu undrar vän av ordning hur detta
kunde äga rum och redaktionen har
försökt analysera orsakerna.

Redan i den 1:a minuten är Viggbyi-
terna ytterst nära att sätta dit den, men
utan att lyckas. I den 10:e hade redak-
tionen redan antecknat Danilo för ett
nickmål, vilket dessvärre inte registre-
rades som mål av domaren.       >>>
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MATCHFAKTA
Vällingby - VIK A:  2-1
Datum: Fredag 2 maj, kl 18.45
Arena: Grimsta SF, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Nordine Baraka (straff)
Gulingar: Ingen
Publik: 38 (varav ca 50% VIKare)
Väder: Kvällssol, +12 0

GRYMT I
GRIMSTA

En icke helt ovanlig syn vid Vällingbymålet.
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Viggan har ett bra tryck i kajutan nu
dock utan att kunna materialisera sina
chanser. I den 15:e har Viggan ett bra
frisparksläge som är ytterst nära att
resultera men icke sa Nicke. Men den
fetaste chansen av dem alla har den nu
ytterst långe Henrik Zacco i den 19:e
då han likt en glaciär hade drivit fram
bollen till ett för honom önskat läge,
men som dessvärre inte resulterade i
något mål, men ytterst nära var det.

Niklasson, som riktigt var på bettet
denna match, var extremt nära att se
till att få ett lyckligt slut på denna dag i
den 23:e, men det bidde bara hörna.
Veckans peripeti inträffar minuten efter
då en frisprungen Vällingbajare slår
bollen otagbart i nät och det stod 1-0.
Många voro de hakor som denna afton
ramlade ner på bröstkorgen. En av åhs-
skådarna, Herr Lars Birger Åhs, hade
strax innan sagt “Det här ser oroväck-
ande stabilt ut,” refererande till Viggans
spel. Men sådant är livet. I den 31:a tar
Maxen och gör ett av sina Richthofens-
inkast som träffar Zacco  panelen, men
nicken gick direkt på målisen.

I den 2:a halvlekens 5:e minut (50:e)
får Maxen iväg en tung gräsrullare
som borde ha gått i mål vid stolpens
insida om inte ett par utsträckta fingrar
hade förstört Maxens dag.

Mirakel fick i den 7:e göra en s.k. TV-
räddning på ett kontringsskott från en
Vällingbajare. Från åskådarhåll såg det
riktigt snyggt ut. Tungt skott och en
fenomenal slängning i luften. Snyggt!

I den 10:e skjuter Maxen en höghas-
tighetsprojektil som susar just utanför
krysset. Mången trodde nog att den
kulan visste vad den tog, men icke så.

Minuten efter lirar Nordine, (som f.ö,
måste antecknas för några Harrisbur-
gare denna afton) ett långt, men intelli-
gent pass till den framrusande Zacce
som blir helt frispelad, men sätter den
rakt på målisen.

Nu har Viggan ett 100 procentigt
grepp om matchen och alla väntar på
gonggongen. I den 12:e får Välling-
målisen ett giftigt bakåtpass, som han
inte riktigt vet vad han skall göra av.

Medan han funderar, attackeras han av
Zacco, som nästan lyckas sno bollen.
Bollen börjar rulla mot mållinjen och
redaktionen är helt övertygad om att
den skall orka över mållinjen, men just
som den skall över, lyckas målisen få
sina fingrar på den. Närmare går bara
inte att komma.

Minuten efter, i den 13:e, fälls Zacco
innanför strafflinjen och ytterligare ett
gult kort delas ut. Den tilldelade straf-
fen slår Nordine kallt in, 1-1.

Dubbelösskan får på en riktigt bra
pärla i den 23:e som seglar precis förbi
krysset. Dubbelösskan var också en
som spelade en framträdande roll på
plan när han var där.

I den 26:e hade Zac-
co återigen ett bra
läge att putsa på
resultatet men sköt
stenhårt över vilket
måste ha orsakat en
icke oansenlig deci-
mering i måsbestån-
det kring Grimsta.

Medan alla koncen-
trerar sig på att Vig-
gan skall ta ledning-
en, händer det som
bara händer på film.
En Vällingbajare långt ute vid sidlinjen,
där mittlinjen skär sidlinjen, drar på
ett, ja nästan måfåskott in mot Viggans
försvarsområde, där bollen perfekt
träffar en annan Vällingbajare mitt i
huvudet så att bollen går spikrakt,
otagbart, in i mål. Var var försvaret?
Nu hängde mungiporna betänkligt på
den ditresta Viggankontingenten.
Trots massiva forceringar från Viggans
sida lyckades Vällingbajarna stå pall,
mycket beroende på en PRO-spelare,
med nr 2 på ryggen, som visste vad
han gjorde. Trots dennes närvaro lyck-
as Zacco i den 36:e få iväg en rökare,
från en vinkel, som uppmättes till 42o i
förhållande till kortlinjen, som tar i rib-
ban och studsar ut, vilket var signifika-
tivt för matchen. ❑

Liksom i sexårsåldern springer alla efter bollen som flugor kring en sockerbit. Mycket av spelet förla-
des på Vällingbys sida ehuruävensom dessa var långt ifrån ofarliga i sina kontraattacker, vilket vi dess-
värre fick känna av. Vällingarna spelade tufft under matchen och ådrog sig ca ett halvdussin gula kort. 

Här ser vi bl a Krisse och Niklasson väntandes
på den nedfallande bollen i den 23:e minuten.

Nordines straff i den 13:e var givetvis otagbar. Målet gjorde att alla åskådare började tro på seger igen.

Nordine

Stackars Bille! Först
en boll på snoken i
första matchen och
nu en boll på örat.


