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OBS! VIKTIG B-LAGSMATCH PÅ LÖRDAG MOT IFK STOCKHOLM. SE TILL ATT NI ÄR SPELTILLGÄNGLIGA!!

Spånga IP, Söndagen den 18 maj, 2003
Redaktionen var just på ingång från
parkeringen då den hörde domaren
blåsa till avspel samtidigt som den
hörde ett öronbedövande jubel. Mål?
Till vilka? Med tanke på jubelstyrkan
borde det ha varit Kälvesta. Men när vi
försynt frågar en Kälvestansk åskådare
får vi höra att Viggan målat.

Det var Maxen, som i den 20 sekun-
den la på en rökare, sedan Freden på-
passligt assisterat honom med en boll.
1-0 till Viggan innan matchen börjat.
Efter 5-0 senast mot Kälvesta var det
många som började fumla med kulra-
marna. I den 8:e så är det ytterligare en
bra chans att öka på målskörden då
Zacco och Freden håller på och fixar
men får bara till en hörna i slutändan.

Stämningen är god på läktarn då allt
spel är förlagt på rätt planhalva.

Men i den 10:e spelar en person med
nr 10 på ryggen i Viggan ett bakåtpass
till Mirakel som får åse hur bollen rul-
lar alltför sakta för att Mirakel skall må
bra. På bättre bjudningar skall det bli
mål och det blev det också: 1-1.

I den 14:e är Maxen het igen men
skjuter mitt på målisen i det andra
laget. Mycket spel är det fortfarande på
rätt planhalva men det händer inget.
I den 26:e petar Freden en frispark till
Orre som är sk-tanära att sätta’n i krys-
set. Det hade Orre mått mycket bra av.

I sista matchminuten så ligger Nordi-
ne raklåg över gräsmattan men nickar
dessvärre på fel sida av nätet.

Andra halvlek börjar på samma sätt
som första. I den 1:a skjuter Maxen ett
tungt skott, som dessvärre ej ger utslag
på resultattavlan. Ännu bättre blir det i
den 10:e då Freden lirar till Zacco som
nickar stenhårt i ribban. Scheize!!

Kloke Kulla Carlsson, som gör en rik-
tigt bra insats denna dag, särskilt som
han även gjorde det dagen innan i Bila-
gan, skjuter stenhårt, men över i 14:e.

I den 21:a skjuter Rosen en läskig
rökare, som stryker mållinjen men ej
passerar densamma. Dessvärre tram-
par Rosen snett i ett senare skede och
riskerar nu att få vila tassen ett par
veckor framöver är vi rädda för.
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MATCHFAKTA
Kälvesta - VIK A:  1-2
Datum: Söndag 18 maj, kl 17.00
Arena: Spånga IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Markus Fredborg
Målgörare: Max och Zacco
Gulingar: M. Fredborg.
Publik: 31
Väder: Sol, +160

Sysslingarna Max von Richthofen och Henrik
Leopold von Zacco, bägge hemmahörande på
Öfvre Östermalm, enligt egen utsago, svarade
för de båda målen mot Kälvesta. Von Zacco
leder nu skytteligan med ett futtigt mål före
von Richthofen: 3 respektive 2 hava de gjort.

Ännu en seger inkasserades, nu mot Kälvesta. Trots mål i in-
ledningssekunderna var det oerhört segt att få in vinstmålet.

Grabbarna, som till sist fick till det. Observera att  en katt har lyckats smyga sig in bland hermelinerna.

SEGT, MEN SEGER
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När publiken, som med tiden börjat
bli ganska fordrande, ivrigt tittandes
på klockorna upptäcker att det bara är
12 minuter kvar av matchen sprider
sig ett stänk av förtvivlan.

Just då galopperar Freden och Zacco
fram som ett tvåspann över gräsmat-
tan. Som eftersända apsotlahästar upp-
träder dom nu i detta desperata ögon-
blick. Plötsligt släpper Freden iväg en
sk genomskärare som Zaccon välvilligt
emottar. Men när skall karln skjuta
undrar vi på läktarn. Efter minuters
väntan och i ett för Zaccon välvalt till-
fälle drar han dock till sist fram port-
vinstån och rullar bollen in i nätmas-
korna. Publiken visste inte till sig av
glädje.

Freden, som haft väldigt många fing-
rar med i spelet så här långt, såg ett
ypperligt tillfälle att visa sig på styva
linan i den 40:e, då han i ett utstuderat
solonummer skjuter mitt på målisen,
eller rättare sagt, målisen var rätt place-
rad för Fredens skott.  

Det fanns i och för sig många indivi-
duella goda prestationer denna dag,
som t ex Dubbelösskans löpvillighet,
Maxens adrenalinstinna framfusighet,
Kloke Carlssons väl genomtänkta bol-
lar, Krisse som var ett huvud högre än
alla andra vid fler än ett tillfälle m.fl.
men ibland såg det ganska tamt ut,
trots att vi hade hand om spelet. Det
fixar vi till mot Rotan på onsdag!! ❑

Bilagans bästa

Vi fick en ganska trist inledning på
matchen med ett mål därbak redan
efter 3 minuter. Efter 7 minuters kon-
stant tryck börjar vi till sist ta för oss
ute på plan. Krille har t ex en pärla mitt
på målisen i 16:e. Domaren, som
ibland visade en hel del brister, släpper
ett klart offsidemål i den 24:e: 2-0.

I den andra går Viggan ut med hög-
burna huvuden och redan i 1:a får
Viggan en giftig frispark utanför straf-
fområdet som Krutov slår (se bild).
Lillmatte (Hoier) gör en ypperlig löp-
ning på returen och tillskansar sig en
hörna. I den 4:e får Kraften, efter ett jät-
tejobb på högerflygeln, iväg ett pass till
Kloke Carlsson, som får iväg en prakt-

pärla. Men liksom i övriga moment så
stod det alltid en Mockasin i vägen.
Denna gång målisen. Men det var så
nära. I den 8:e spränger Skyllner ljud-
vallen samtidigt som han klämmer
ihjäl ett antal Mockasiner på sin väg
fram mot målet. Johans lobb går dock
just utanför/över. Så synd! I den 23:e
lyckas Mockasinerna peta in 3-0. Men i
idrott är sällan allt rättvist. I den 25:e är
Pelleplutt nära att pyttsa på ett inlägg
som är centimeter från att gå in.

MATCHFAKTA
Mockasinen - VIK B:  3-0
Datum: Lördag 17 maj, kl 11.00
Arena: Strömvallen, gräs
Halvtidsresultat: 2-0
Matchens Viking: Markus Gustafsson
Målgörare: Ingen
Gulingar: Oscar Sundström
Publik: 7
Väder: Sol, +16 0

Viggans nya klubbil, en ombyggd Mercedes 700
med en vinklad V8 på 420 hk. Typisk sportbil för
den yngre generationen med plats för upp till 11
passagerare. Maxhastighet 280 i nedförsbacke.
Enligt uppgift finns en ägare registrerad i Sve-
rige. Bilen vann f.ö. “Veckans Rattmuff”  2002.

Här drämmer Krutov iväg en frispark i den 46:e, medan Mattan, Skyllner och Kraften står ivrigt bered-
da att slutföra uppdraget. Trots torsken mot Mockorna gjorde Viggan en kanoninsats, där viljan lös
härliga om det. Insatsen mot Mockan kan inte jämföras samma dag som den mot Råsunda.

Hörna för Viggan. Pelle Plutt och Mattan står och smyger inne i mål-
gården medan Mange väntar på rätt tillfälle att klippa in den.

Tabelläget A-laget
Rinkeby 5 4 1 0 14 - 3 13
Viggan 5 4 0 1 11 - 5 12
Bele 5 3 0 2 8 -10 9
Rotebro 5 2 2 1 8 - 9 8
Vällingby 4 2 1 1 5 - 4 7
Viksjö 5 1 3 1 5 - 8 6
Kälvesta 5 2 0 3 8 -12 6
Danderyd 4 1 2 1 8 - 6 5
Edsberg 4 1 1 2 6 - 5 4
Enebyberg 5 0 3 2 8 -10 3
Torstens L 5 0 2 3 5 - 9 2
Favoriterna 4 0 1 3 6 -11 1

Tabelläget B-laget
Råsunda 5 4 0 1 12 - 4 12
Stockholm 5 3 2 0 19 - 3 11
Mockasinen 5 3 0 2 12 -21 9
Edsberg 4 1 1 2 7 - 8 4
Hagalund 3 1 1 1 6 -13 4
Marieberg 2 1 0 1 10 - 2 3
Kälvesta 4 1 0 3 8 -11 3
Roslagskulla 3 0 1 2 2 - 7 1
Viggan 3 0 1 2 2 - 9 1

Ronny gör en kanonräddning i den
40:e då han blev 4 cm längre. Ett stort
tack för en kanoninsats av samtliga!


