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NÄSTA MATCHER: LÖRDAG 28/8: VIGGAN - BROMSTEN 14.00  ·  SÖNDAG 29/8: BILAGAN - ROSLAGSKULLA 17.00  
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Fyra åskådare hade valt att
inte åka på Råsunda utan
istället valt att få se lite under-
hållning på Plano del Grasso
i regnrusket. 

Bilagan skulle uppträda
och förväntningarna var
stora för att se om förra ons-
dagens storseger mot Marie-
berg var en engångsföreteel-
se. Men så var det ju inte.

Redan efter en minut var
Gonne framme och petade
in 1-0 efter en språkförbist-
ring hos de Gröna. Den lille
Porschen hade under kväl-
len tre ytterst ypperliga till-
fällen att göra mål. Ett sådant
var i den 6:e då han helt fri
väljer att skjuta mitt på.

Den något mer etablerade
Joakim Olausson låter i den
10:e visa att gammal är äldst.
Fri med målisen chippar han
hur elegant som helst över
målisen och det står 2-0.

Lille Porschen utför en syn-
nerligen elegant nick i den
23:e men den för dagen stor-
spelande Sumpmålisen gör
en TV4-räddning i krysset.
Minuten efter skjuter

Bimpan i ribban så det yr fli-
sor om det. Bimpan får dock
nätkänning i den 28:e då han
lägger en snygg straff, som
ger 3-0, vilket framgår av bil-
den ovanför. Någon hade
vält Gonne, därav straffen.

I den 47:e lirar Porschen
fram till Dragan (Anton
Larsson) som drar på ett
ruggigt hårt och välplacerat
skott, men som tippas till
hörna. Anton var för övrigt
riktigt ettrig och springfull i
sin premiärmatch.

Den lille Gonzalo (hette
inte en av figurerna i Mup-
parna nåt liknande?) Matu-
rana, alias Gonne, gör ett jät-
tejobb i den 61:a, då han som
en pissmyra biter sig fast i
målområdet och får till sist
utdelning på sitt slit, vilket
ger 4-0. 

Den nyss nämnde Gonzalo
gör även 5-0 i den 83:e, efter
ett riktigt skolboksprograms-
anfall. Det var så man fick
hönshud i armhålorna när
man såg hur elegant Viggan
spelade.

Hade Sumpan haft en

annan målvakt så hade siff-
rorna kunnat bli hur stora
som helst. Ingen spelare
stack egentligen ut särskilt,
utan alla spelade på en
mycket hög individuell nivå,
där Krille Jansson och Grun-
dis dock var några som satte
personligt rekord i effektivi-
tet. Anton och Bimpan är två
mycket intressanta gamla
nykomlingar, som bör ge oss
mycket glädje framöver.

De säkra korten, Wella,
MoDo, Michelin, Rulle och
Porschen gör oss heller ald-
rig besvikna.   ❑

Tabelläget B-laget
Storskogen 11 6 4 1 24-14 22
Viggan 10 6 2 2 28-18 20
Värtan 11 5 3 3 28-22 18
FC Stockholm10 5 0 5 27-24 15
Tureberg 9 4 2 3 22-18 14
Edsberg 11 4 2 5 26-25 14
Sundbyberg 10 4 0 6 21-31 12
Roslagskulla 10 3 0 7 18-25 9
Marieberg 10 1 3 6 14-31 6
Hagalund U  t  e  s  l  u  t  e  t

MATCH FAKTA
Bilagan - Sundbyberg  5-0 (3-0) 

Datum: Onsdag 25 aug, 18.30
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Mulet, regn, +12
Publik: 4

Viking: Krister Jansson
Gulor: David Rundgren
Målare: Gonne 3, Billy 1, 

Jocke 1

Krister Jansson

Glasmästarens son, Krister
Jansson kammade hem
Vikingen från matchen mot
Sundbyberg. Företaget som
Krister arbetar på heter AB
Klaes Jansson, glasgrossister. 

Innan en match laddar
Krister med mycket vatten
och försöker komma upp
tidigt om det är helgmatch.
Dock blir det mer stressigt för
honom om en match spelas
på en vardag. ”Då försöker
jag slänga i mig lite mat innan
samlingen.”

Så som höstsäsongen har
börjat för Bilagan så ser det
onekligen ljust ut för att
kunna gå hela vägen och
vinna serien. Krister tror så
här om det: ”Alla har rätt
inställning till matcherna och
vi har även en positiv anda i
Bilagan, där alla jobbar för
varandra och framförallt litar
på varandra. Om vi har
samma inställning som vi har
nu, så kommer det att gå bra
för oss framöver i serien.”

Igår vikarierade Krister som
högerback. ”Jag går hellre på
mitten än på högerkanten.”
Han tycker att hela laget gjor-
de en jätteinsats i matchen.
Spelet fungerade bra i alla lag-
delar. ”De hade ett rent junior-
lag, så det var inte så starka i
kroppen. Vi höll dock i bollen
och vågade spela runt bland
lagdelarna.”

Kristers styrkor på planen
ligger i att han aldrig ger upp,
samt att han alltid jobbar för
laget. Det som han känner att
han behöver förbättra är fram-
förallt huvudspelet och att bli
starkare i närkamperna.

Vilken person skulle du allra
helst vilja möta nu? ”Henrik
Larsson,” svarar Krille.

/Krutov

GranåsMästerskapen
Lördag 28 augusti

Nu på lördag den 28 augusti,
efter Bromstensmatchen, avhålls
GM 2004. Alla spelare och ledare

är välkomna att deltaga. 
Fri entré och kost men ni håller

med dryckjom själva.
VÄLKOMNA

(Reservation för väderleken!)

Medvinden fortsätter

I matchens 28:e minut lägger Bimpan en perfekt straff där målisen var på väg till McDonalds. Målet innebar ledning med 3-0.
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Förra gången vi mötte Hässel-
byarna var den 31 maj, då
var vi också molokna när vi
lämnade planen. Då hade vi
nämligen tappat en 1-0 led-
ning i slutet av matchen. I
lördags tappade vi åt andra
hållet, från ett 2-0 underläge
till förlust med hela 6-0.

Inget är sig likt längre. Vi
kan nu stoltsera med att inte
längre inneha bottenrekor-
det, sedan Akropolis torska-
de mot Ängby med hela 8-1.
Förmodligen har dom åkt till
OS i Aten och kommer hem
lagom till den 25 september.

Det är med en ömmande
nacke man nu får läsa vad
som händer nere i tabellen.
Som om våra motgångar
inte skulle vara nog, så har
Stocksund vaknat ur sin lik-
stelhet och formligen äter
poäng i sin framfart.

Den tidigare distansen på
12 poäng har nu ätits upp till
bara fem futtiga poäng.
Dessvärre har vi gått om

Stockan,
men då
gäller det
insläppta
mål.

Nu är
det hög tid
att sluta
titta bakåt
och istället
titta uppåt
för att se
hur långt
vi kan gå.

Vi skall
dock abso-
lut inte för-
ringa dom
i Bromsten
inför lör-
dagens

match, då dom  också har
börjat plocka poäng. Förra
gången fick vi en tursam
inledning som hjälpte oss på
traven. Får vi det igen?

Matchen i lördags, då?
Det hade väl varit mer rätt-
vist om Viggan haft ledning-
en med 2-0 i halvlek. Men vi
kan inte skylla på otur hur
länge som helst. Jag räknade
till fem klara målchanser för
Viggan, men ingen gick in.

Att börja andra halvlek
med en straff och ett självmål
inom två minuter, är ju inte
direkt någon moralhöjare
precis.

Tyvärr saknades för många
spelare i lördags och en del
av dem som var med, verka-
de inte riktigt på hugget hela
tiden och då går det ju inte.

Nu har tiden kommit då
alla måste samla sig som en
man, för att vi skall reda ut
den situation vi hamnat i. ❑

MATCH FAKTA
Hässelby - Viggan  6-0 (2-0)

Datum: Lördag 21 aug, 14.00
Arena: Hässelby IP, gräs
Väder: Växlande, +22
Publik: 62

Viking: Gustaf Grauers
Gulor: Jocke
Målare: Ingen

Gustav Grauers

Den alltid lika vältalige
Gustav Grauers blev i mat-
chen mot Hässelby,
utnämnd till Matchens
Viking. Gustav kunde nås
för en intervju då han intog
en lättare lunch på Mor-
nington Hotel på Nybro-
gatan. Risotto stod det på
menyn.

Han säger så här om
utnämningen: ”Det är en
dröm att få vara med i spal-
ten. Då har ju karriären tagit
fart.”

Gustav tycker att matchen
mot Hässelby fick en klas-
sisk Viggankaraktär. ”Vi
står upp sk-tbra tills de gör
första målet. Då faller vi
som ett korthus. Det blir
uppgivet och det rinner
iväg. Det känns mycket
onödigt. Vi spelar även bra
tills de gör första målet.”

Vad tycker du om din
prestation i matchen? ”Man
kan inte vara nöjd efter att
laget har släppt in 6 mål.
Man är en gemensam enhet
i backlinjen. Jag antar att jag
var minst dålig.”

Vilka är dina styrkor på
planen? “Jag förstår att jag
har ett dåligt skott, så jag
testar aldrig. Nordine har
också under match, sagt att
jag är snabb”. 

Gustav siar också om
framtiden för laget: ”Nu
måste vi rycka tag i det här.
Det är ingen lek längre. Vi
kan inte deppa om vi får en
i rumpan. (målmässigt.)”

Gustav trivs också ”Jävligt
bra i klubben. Det är jätte-
skön stämning, trots att det
går dåligt för tillfället. Jag
har många polare i laget,
som jag känner sen tidigare.
Man blev också mycket väl-
komnad i föreningen.”

Vilken person skulle du
vilja träffa just nu: Zacco.

/Krutov

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 16 12 2 2 43-23 38

Turebergs IF 16 9 3 4 40-24 30

Ängby IF 16 9 1 6 50-20 28

FC Järfälla 16 7 5 4 43-21 26

Ekerö IK 16 7 5 3 31-21 26

Hässelby SK 15 7 4 4 31-24 25

He-lunds IK 15 7 2 6 25-22 23

Täby IS 16 6 4 6 26-30 22

IFK Täby 16 6 2 8 26-31 20

Viggan 16 4 3 9 25-46 15
Stocksunds IF 16 2 4 10 19-44 10

Bromstens IK 16 0 3 13 11-64 3

Styv kuling i motvinden

Viggan Täby IS IFK Täby Stocksund
Bromsten Tureberg Järfälla He-lund
Tureberg IFK Täby Täby IS Järfälla
IFK Täby Stocksund Viggan Täby IS
Stocksund Akropolis Hässelby Viggan
Akropolis Ekerö Bromsten Hässelby
Ekerö He-lund Tureberg Bromsten

6 omgångar kvar

Här ser vi lille Ikaros
på en flygövning.
Dessvärre gick det
inget vidare, utan alla
råkade ut för ett rik-
tigt magplask.

Åhh, om jag
ändå kunde flyga.

Vad är det som
händer egentli-

Loberg tar sig en ordentlig funderare
över livet i Hässelby.

Med tunga fjät drar sig Rosa, Maxen, Jocke mfl ut till andra halvlek, utan att ha en
aning om att den skulle bli etter värre. Ja, oturen grinade dem i ansiktet, igen.


