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Ingen hade väl glömt fadäsen
på hemmaplan när vi torska-
de med 7-2 inför 350 åskåda-
re den 15 maj. Tänkte väl det.
Inför lördagens fight fanns
det väl säkert många som
smugit in en och annan hun-
dring på nordic.bet.com kan
man tänka.

Men innan vi går in på mat-
chen måste dock sägas att
detta är nog en match man
sent kommer att glömma.
Underlagstippade och till en
viss del underbemannade. 
Trots att alla inte kunde ställa
upp, så ställde alla upp som
var där och till 110 procent.
Här fanns allt det som vi
efterlyst under en stor del av
säsongen. Att vi skulle känna
stolthet att spela i den röda
VIK-tröjan, att aldrig ge upp.
Där V I K skulle stå för:
Vilja · Inställning · Kamp.
Vi fick allt av detta och mer
till! Endast oturen skiljde oss
från bragdpoäng. Hoppas vi
kan hålla denna form t o m 3
okt. T o m en Turebergsledare
unnade oss en poäng. 

Det började dock lite illa-
varslande när Turebergarna i
den 4:e var nära att göra mål
efter diverse suspekta arran-
gemang i de bakre regioner-
na. Men två minuter senare
sliter sig den lille Porschen
förtjänstfullt fram bland gräs-
tuvorna på vänsterkanten
och lyckas få fram bollen till
Ilex Erstfeld som lägger en
paradmacka fram till den
snart två meter långe Henrik
Zaccau, som medelst en
bredsida lägger bollen i mål.
Ett skolboksexempel på hur
ett anfall skall gå till och
avslutas. Mycket snyggt!

Under hela första halvleken
utgjorde Ilex ett orosmoment
för Turebergarnas backlinje.
Mången var den boll som
Ilex uppsnappade på sin
radar och vände till giftiga
kontringsförsök.

Ehuruävensom det såg
mäkta stabilt ut bakåt och i
mitten hade vi dessvärre ett
svettigt Turebergsanfall att
rida ut i den 20:e, men med
positiv utgång. Värre var det i

den 37:e då vi till synes hade
allt under kontroll men en
hårig Turebergstå hann före
HBK när denne skulle klistra
den såphala grisen. I den 42:a
lägger Nordinen en giftig fri-
spark som målisen dock når
ner på och tar. Zaccau frestar
vänstertönten i den 56:e med-
elst en frispark som går just
över ribban hos Turebergar-
na. I den 69:e är det lite virrigt
hos AB Kungsfågel och
minuten efter ringer det så
när i kyrkklockorna, men
HBK får en av sina tår på bol-
len och fredar sin bur. Något
som han dessvärre ej lyckas
med i den 82:a när det bidde
2-1. Ett offsidemål tyckte de
flesta av dem på läktaren
som kom från Viggan.
Ironiskt att bägge Tureberg-
arnas mål kom när endast 8
minuter återstod av respekti-
ve halvlek.   ❑

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 18 13 3 2 48-25 42

Turebergs IF 18 11 3 4 45-25 36

Hässelby SK 18 10 4 4 37-26 34

FC Järfälla 18 9 5 4 53-21 32

Ängby IF 18 10 1 7 51-21 31

Ekerö IK 18 7 5 6 31-25 26

He-lunds IK 18 8 3 7 31-24 26

Täby IS 18 7 4 7 31-35 25

IFK Täby 18 6 2 10 28-39 20

Viggan 18 5 3 10 31-50 18
Stocksunds IF 18 2 4 12 19-54 10

Bromstens IK 18 0 3 15 14-72 3

MATCH FAKTA
Tureberg - Viggan  2-1 (1-1) 

Datum: Lördag 4 sept, 14.00
Arena: Sollentunavallen, gräs
Väder: Halvsoligt, +22
Publik: 55

Viking: Alex Erstfeld
Gulor: Ingen
Målare: Henrik Zacco 1

Alex Erstfeld

I matchen mot Tureberg kamma-
de Alex Erstfeld hem sin första
Viking för säsongen. När Alex, till
vardags hängandes på Krukma-
kargatan, nåddes för intervju, så
hade Sverige precis förlorat mot
Tjeckien i World Cup. 
Intervjun fick en lugn start.

Vilken låt skulle du vilja sjunga
nu: "Rasmus på luffen. Där har vi 
glädje."

Alex vill gärna hålla sig kvar vid
ämnet glädje, så han berättar om
målet mot Tureberg. "Jag får ett
uppspel från Nordine. Jag väggar
med Porschen och springer ner
mot kortlinjen. Jag får tillbaka bol-
len. Det ledde till att vi kom förbi
ca tre spelare. Sen skrek Zacco
som en galning. Så det var lika
bra att ge han bollen."

Alex anser att han har en styrka
på planen, nämligen att han
springer mycket. "Det räcker
långt." Han tror också att det var
anledningen till att han blev
Viking. "Hela laget fick springa
mycket. När de gjorde sitt mål, så 
hade vi redan inriktat oss på för-
svarsspel och när de tog ledning-
en blev det svårt att ställa om till
anfallsspel."

Alex siar också vidare om mat-
chen och om Turebergs mål. "Vi
slet väldigt mycket i matchen. Vi
kämpade på bra. Vi gjorde målet
lite för tidigt. Vi visste att vi mötte
ett bra lag, så vi backade hem.
Båda målen var två skitmål. Det
ena var väl Martins boll, som
deras anfallare fick en tå på.
Andra målet var ett skitmål, men
jag kommer inte ihåg hur det gick
till."

Erstfeld ger också den hårt ut-
satta backlinjen, beröm. "Backlin-
jen var riktigt stabil. Tom var
grym. Synd att vi inte kunde hålla
tätt. Det var coolt att se Tom.
Deras forwards var stora, ändå
var han grym på huvudet. Han
ska nog hålla sig på mittbacken."
Avslutningsvis. Är det något som
du vill hälsa till någon? "Max har
legat på latsidan. Han får rycka
upp sig. Skyller på bröllop och
sånt. Det gillar vi inte."

/Krutov

Oturligt mot Tureberg

Nedslagna tågar Ilex & Co ut
från planen efter en kanonin-
sats mot Turebergarna.
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Alla ni som någon gång prö-
vat på en Arbogapilsner vet
vad avslaget innebär. Men
vad vi stackare som letat oss
ut till Sollentunavallen på sön-
dagen fick i oss var etter värre.
Efter att på lördagen ha skå-
dat ett högpresterande A-lag
fick vi som efterrätt en helt
undermålig föreställning ser-
verad av B-laget på söndagen.

Inte någon gång under
denna säsong har en så blod-
fattig prestation utförts. Trots
detta hade vi på pappret ett
mycket stabilt lag som ingav
förhoppningar innan mat-
chen. 

Inledningen av matchen såg
verkligen inte ut att bjuda på
några lugna stunder på läkta-
ren och efter fyra minuter står
det 1-0 till Turebergarna. Var
detta ett omen inför vad som
komma skulle?

Dessbättre har vi i den 8:e
förlagt spelet hos Tureberg-
arna men underbart är kort.
Sålunda är vi i den 17:e
ytterst nära att kapitulera
igen men bolluslingen vis-
pas bort av någon välme-
nande i de röda tröjorna.

Exempel på något positivt
uppvisades dock i den 19:e
då förmodligen halva
Viggans lag slogs om vem
som skulle peta in bollen i
mål, men ingen lyckades

med denna prestation.
Närmare ett mål än så kan
man bara inte komma. Det
hade dessutom behövts då,
enär de första 25 minuterna
hade helt gått i Turebergar-
nas favör.

Freden, som fortfarande
led av fuktskador i frisyren
efter dopet på lördagen,
hade idag mantlat Bilagans
tröja med sponsortryck från
MoDos CMS Event.

Uppenbarligen passade
inte galoscherna ety i den
33:e finner sig Freden helt
ensam med den Tureberg-
iska målvakten och vet väl
inte riktigt vad han skall
välja för variant. Till sist väl-
jer Freden en höger bredsida
som desvärre hamnar i stol-
pens insida och rullar ut.

Wella avslutar halvleken
med att fimpa en av deras
bästa A-lagsspelare, som fick
bäras ut för vidare transport
till morfinbehandlingen.
(Senare visade det sig att
inget var brutet eller led-
bandsskadat). Wella fick gult
för detta tilltag. Men inte ens
denna kraftansträngning
lyckades tända de rödkläd-
da Viggbyiterna.

Hela andra halvlek spelar
Viggan med en man mer,
men det hindrar inte att
Turebergarna skjuter i rib-
ban (Diffens) i den 50:e.

MoDo, som gärna vill ta
upp Gunnar Nordahls fallna
mantel gör ett idogt försök i
den 69:e men det bidde bara
till en hörna.

I den 72:a anfaller Ture-
bergarna med fyra man mot
Viggans tre. Resultat: 2-0.
Freden lossar på förlåten i
den 78:e men utanför. Trots
en ansats till uppryckning
under de sista minuterna
lyckas inte en ikullvät MoDo

få in den boll som Gonne
hade lyckats arbeta fram.
Matchen avslutas med ett
mycket bra skott av Rulle
som dock tippas till hörna.

Vi kan nu bara hoppas att
denna match är glömd och
begravd tills på söndag.  ❑

MATCH FAKTA
Tureberg - Bilagan  2-0 (1-0)

Datum: Söndag 5 sept, 13.30
Arena: Sollentunavallen, gräs
Väder: Soligt, +23
Publik: 9

Viking: Özcan Özkan
Gulor: Wella
Målare: Ingen

Özcan Özkan

Den försiktige DubbelÖsskan
kunde kvittera ut utmärkelsen
Matchens Viking  emot Tureberg
på söndagen. Dubbel Ö, tyckte
själv att han inte gjorde något 
märkvärdigt. "Jag tunnlade dock
fyra gånger under matchen. Det
var kanske  därför som jag blev
Viking. Det här var en av de
sämre matcherna i B-laget  som
jag har varit med om. Vi kämpa-
de inte. Det kändes inte som om
vi spelade  om förstaplatsen ."

Det är hög tid att ta reda på vil-
ken typ av fotboll som Özcan gil-
lar. "Jag  försöker göra fotbollen
så fin för åskådaren som möjligt.
Jag vill att det  ska bli ett nöje för
publiken. Det ska inte vara tråkig
tysk fotboll, utan  det ska finnas
med tunnlar och klackar. För mig
tog fotbollen slut efter VM 
i Mexico 1986. Nu försöker jag
eftersträva att spela den fotbollen
som  spelades då, 1986."

Under matchen mot Tureberg,
hade Özcan en chans. "J-la
Gonne. Han kom  ivägen. Jag för-
sökte vägga med Fredborg och
efter lite om och men kom Gonne 
och sköt över."

Özcan tycker så här om han
kan kan bli bättre på något. "Efter
den här  åldern kan man nog inte
bli bättre på något. Jag är för
gammal." (Reds. anm: DubbelÖ
fyller 28 den 20 september) 

Özcan tackar också MoDo för
spelsystemet 4-5-1. "Den taktiken
fungerar.  Jag gillar att spela
bakom vår forward, trots att jag
inte gjorde det i den  här mat-
chen."

Under matchen skadade sig
också en Turebergare. Özcan
tyckte så här om  det. "Det var
både tråkigt och otäckt. Många
blev chockade. Det var den 
känslan som jag fick. Jag tycker
också att vi vek ned oss efter den 
händelsen."

På frågan om vem Özcan vill
träffa, så blev svaret ganska givet:
"Jag  vill träffa Porschens flickvän.
Detta med tanke på att Porschen
är oskuld.  Det vore kul att få det
bekräftat om han är oskuld eller
inte." Sedan  avslutas samtalet.
Men efter ca fem minuter ringer
Özcan upp och halvflåsar 
i telefonen: "Jag kom på vem jag
verkligen vill träffa. Jag vill träffa 
Popas syrra till varje pris."

/Krutov

Tabelläget B-laget
Storskogen 12 7 4 1 27-16 25
Viggan 12 6 3 3 29-21 21
Värtan 12 5 3 4 28-24 18
FC Stockholm12 6 0 6 31-28 18
Tureberg 11 5 2 4 24-21 17
Sundbyberg 12 5 0 7 27-36 15
Edsberg 13 4 2 7 30-31 14
Roslagskulla 12 4 1 7 24-29 13
Marieberg 12 3 3 6 18-32 12
Hagalund U  t  e  s  l  u  t  e  t

B-laget avslaget

LÖRDAG 
9 OKTOBER
Lördagen den 9 oktober har
vi officiell avslutning på
säsongen. Förhoppningsvis
skall vi då också ha något
att vara glada för. 

Lilla Viking Cup
Förmiddagen börjar vi med
Lilla Viking Cup, som spelas
mellan AIK, Djurgården och
Hammarby. Samling 11.00.

För er som inte varit med ti-
digare kan berättas att man
anmäler sig till det lag som
ligger en närmast om hjärtat.
För att få delta måste varje
lag spela i respektive klubbs
matchdress. Ni ansvarar själ-
va för att dessa dräkter inför-
skaffas. Varje lag spelar fyra
matcher. Lottning av Loberg.

Anmälningsavgiften är 50 kr
som betalas till respektive
lagledare nedan senast tors-
dagen den 30 september.

AIK:  Henrik Zacco
DIF: Magnus Carlsson
HIF:  Hans Wella Gustafsson

Efter Cupen samlas vi i klubb-
lokalen för intag av fika och
mackor.

Avslutningsfest
På kvällen samlas vi på där-
för avsedd plats för intag av
mat och dryck. Plats kom-
mer att meddelas senare. 
Anmälningsavgiften är 150
kr och skall betalas senast
30 september till resp lagle-
dare ovan.
Ni betalar 150 kr men står
för eget dricka under kväl-
len. Om stämman bestäm-
mer att respektive får med-
tagas så betalar de fullt pris
enligt menyn.

Anmälan och betalning
senast 30 september


