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Årets målrekord
Segern mot Bele/Barkarby var mycket viktig på många sätt.
Tre lag blev avhängda och nu är det bara Rotebro som kan grusa våra förhoppningar. Zaccos 4 mål lovar gott inför söndag.
Här ser vi Zacco, från två vinklar,
göra sitt 4:e mål i den 62:a minuten. Den nedre bilden är tagen just
när han skall avlossa skottet och
den stora när bollen går i mål.
Fyra mål på en match är
rekord även för Zacco.

Tabelläget A-laget
Viggan
Rotebro
Danderyd
Viksjö
Rinkeby
Favoriterna
Bele
Vällingby
Edsberg
Enebyberg
Kälvesta
Torstens L

19 15
19 12
19 10
19 9
18 9
19 8
19 7
19 5
17 6
19 3
18 5
19 3

3 54 -28 46
4 41 -21 39
5 46 -23 34
3 41 -30 34
7 41 -34 29
7 33 -32 28
11 29 -43 22
9 28 -38 20
10 27 -41 19
9 31 -40 16
12 19 -39 16
12 19 -40 13

Men Alex låter i den 25:e förse Zacco
med en delikat passning som denne
med en vristvridning lurar målisen
och det står 1-2. Tre minuter senare
lirar Danilo elegant och iskallt fram
till Åskan vars skott räddas medelst
en fotparad. Det var nära. Magnum
skickar i den 30:e fram en elegant
passning till Zacco som nickar i översidan av målet. Viggan dominerar och
det verkar lugnt även borta vid bänken. Nu är det Maxens tur att förse
den långe ynglingen Zacco med en
perfapass som den långe skjuter stenhårt över i ett sk helt öppetmålläge.
Viggan avslutar halvleken med ett
par riktigt snygga anfall som väl
kunde ha renderat en ackumulering i
målprotokollet.
>>>

Veddestavallen, lördag 13 sept. 2003
Med fyra omgångar kvar och en viktig match mot Bele gällde det att
tarmventriklarna låg på rätt plats.
Don Wallino hade på hemsidan blivit
uppmanad att köra med portionssnus
för att bättre kunna hantera eventuella upphetsningar vid linjen.
Allt började bra redan i den 5:e då
Zacco skjuter ett sk fairwaysskott som
säkert går in och det står 0-1. Fem
minuter senare missar han ett öppet
givet mål och den stackars frie Alex
slet sitt hår.
I den 13:e slipper ett Belete igenom
pga inaktivt spel på mittplan och det
stod 1-1. Nu börjar det pyra i magen.

MATCHFAKTA
Bele - VIK A: 2-4
Datum: Lördag 13 september, kl 15.00
Arena: Veddestavallen, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Zacco 4
Gulingar: Victor Olmedo Popa
Publik: 36
Väder: Soligt, +200
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Mirakel är
ute på en
av sina
räddningsmissioner.

PÅ SÖNDAG MÅSTE NI TA MED ALLA NI KÄNNER TILL MATCHEN MOT VÄLLINGBY!
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Bra nära

Aaaaaarå, det bidde vinst den här gången också!

I andra halvlekens 5:e minut serverar
Lillpastan en synnerligen perfekt
passning till Zacco som nickar in 1-3.
Dessvärre drabbas Viggan av en försvarsdiarré i den 13:e varvid Bele
Storfjunis 1:

lyckas peta in ett reduceringsmål 2-3
och lite oroligt började det bli. Skulle
matchen vända? Närå!
Någon, (missade tyvärr vem det
var. Kanske denne kan höra av sig på
hemsidan?) lägger i den 17:e ett perfekt pass till Zacco som avancerar in
på vänsterkanten och skjuter stenhårt,
framför fotografens fötter, in 2-4, vilket kan beskådas på framsidan.
Storfjunis 2:

Stadshagens IP, onsdagen 10 sept. 2003
Vår utsände reporter Krutov Erlandsson lämnar följande redogörelse:
Måndagens match mot Råsunda
satt kvar i benen på somliga när
Viggans stolta Bilaga äntrade Stadshagens konstbetong. Trots 1-0 förlust
mot de för dagen rödklädda IFK
Stockholm, fanns det en hel del ljuspunkter från matchen. Coach Dan
Wallino höll nästan hela matchen och
den nyförlovade Teddan, alias Ronja,
slet hårt när han var inne på planen.
Matchens Viking blev Lillpastan,
som ständigt var ett orosmoment
bland de röda. (Vi spelade i vitt.) I
mitten av första bröt densamme loss
och prickade insidan av bortre stolpen och ut. Osmack i kubik. Matchen
vägde och Stale flämtade på sin kant.
Wella och MoDo höll rent och krigade tappert, ändå lyckades Stockholm
få in segermålet i andra halvleks 16:e
minut. Inte helt orättvist. Det man
kanske kommer ihåg bäst från matchen var på avspark, när den andra
halvleken skulle ta sin början. IFK
drog av ett skott mot Diffen. Krutov
ropade: “Är du med Diffen?”. Han
svarade. “Nej”. Trots att skottet var
löst, verkade det som om Diffen för
dagen hade Dove i händerna, men
han lyckades reda ut stormen och
plockade bollen på linjen. Vi slet även
denna match i 90 minuter. Nu tar vi
Hagalund i nästa!!! ❑

Lillpastan hade mycket spring i benen idag.
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Tabelläget B-laget

Veckans Look Alike:
Castro Österwall

Gylfen var också mycket springvillig.

Veckans Look Alike, Fidel Christoffer Castro Österwall, har revolutionerat spelet i Viggbyholms IK
genom att använda huvudet på en mycket hög
nivå när det gäller att försvara Viggans färger.

I den 27:e spelar Lillpastan fram till
Freden som vill komma med i målprotokollet, men det bidde bara en
hörna på ett annars fint skott.
Lillpastan förser Zacco med ytterligare ett pass i den 43:e, vilket Zacco träffar målisen med. Mirakel fick i den
45:e göra skäl för namnet och fredar
sin bur och på den uppkomna returen
är Henke Baraka framme och rensar
resolut.
Matchens höjdpunkt uppstår i den
46:e då Pinoccio blir frispelad och gör
en sk Harry. Helt ensam med målisen
(som Harry i 10:e) vet Pinoccio inte
vad han skall göra utan försöker
lobba över målisen som står 1,5 meter
framför. Blev det mål? Näe! ❑

Stockholm 13
Råsunda
12
Roslagskulla 12
Viggan
12
Hagalund 10
Edsberg
13
Kälvesta
13
Marieberg 11
Mockasinen 0

9
9
6
5
4
3
3
2
0

2 2 49-29 29
2 1 34 -15 29
3 3 27 -20 21
2 5 27 -30 17
1 5 24 -28 13
3 7 29 -39 12
0 10 20 -43
9
1 8 29 -35
7
0 0
0-0
0

MATCHFAKTA
IFK Sthlm - VIK B: 1-0
Datum: Onsdag 10 september, kl 18.15
Arena: Stadshagens IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Jonas Pasthy
Målgörare: Ingen
Gulingar: Ingen
Publik: 6
Väder: Klart, +15 0

