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Som framgått i den informa-
tion som mailades ut till
samtliga spelare i går kom-
mer alltså Danne och Håkan
att på egen begäran lämna
över rodret till nya krafter.

Ansvaret för träningar och
coachning av matcher fram-
över, fram till sommaren i
det korta perspektivet, kom-
mer att delas mellan Robert
Veronese och Ronny Wallén.

Vi jobbar redan sedan
några dagar på en mer lång-
siktig lösning som vi hoppas
kunna presentera inom kort.

I den är tanken att Robert
Veronese skall ingå. Ronny
kommer endast att köra
fram till sommaren för att
allt skall kunna flyta på utan
några avbrott. De flesta av er
känner Ronny efter alla år i
Viggan.

Det blir nu ett kärt åter-
seende sedan han lade av i
höstas efter sex år som 2nd
coach. Zamora håller nu
mest på med att försöka träf-
fa små, vita bollar.

Robban, som spelade i
Viggan 1999-2000 känner väl
de flesta till, om inte annat
till namnet. Annars kan ni
läsa lite mer om honom här
till höger. Tyvärr har inte
Robban möjlighet att vara
med här ikväll men han
kommer till matchen mot
Hässelby.

Som alla vet byggdes inte
Rom på en natt, utan på 7
kullar, något som alla måste
vara inställda på framöver.

Nu är det blod, svett och
tårar som gäller om vi till-
sammans skall kunna vända
kurvan uppåt. q

ROBBAN&RONNY
TAR ÖVER EFTER

DANNE&ROSA

Robert Veronese har spelat i
AIK:s pojk-, ungdoms- och
juniorlag och ända upp till A-
laget. Men innan han tog klivet
in på de allsvenska arenorna
spelade han några år i Väsby
IK. 1988, 24 år gammal kom
han tillbaka till AIK och under
två år gjorde han 15 allsvenska
matcher. Robert Veronese var
den irrationelle och snabbe tek-
nikern som aldrig riktigt slog
igenom i AIK:s allsvenska lag.

Fullständigt namn: Robert
Bruno Veronese.
Smeknamn: Verro.
Född: 3 oktober 1963 i Sthlm.
Arbete: Försäkringsrådgivare
(Handelsbanken/SPP, 2000-),
tidigare egen företagare (kakel
/badrumsinredningar, -2000).
Matchdata: 180cm, 80kg.
Favoritlag: AIK, AC Milan.
Moderklubb: BP.
Allsvenska AIK-matcher: 15.
Allsvenska AIK-mål: 0.
Allsvensk AIK-debut: 11 april
1988 (AIK-Norrköping, 2-0).
Utvisningar: Inga.
Position: Högermittfältare.

Spelarkarriär:
IF Brommapojkarna (1970-74).
AIK (1975-82).
Väsby IK (1983-87).
AIK (1988-89).
Väsby IK (1990-93).
Huvudsta IS (1994-95).
Helenlunds IF (1996-97).
Viggbyholms IK (1999-2000).

Robert Veronese gick från
AIK:s pojklag, via ungdomslag
och juniorlag upp till A-trup-
pen i början av 1980-talet. Som
16-åring var han med på AIK:s
sommarproffsläger, med Rolf
Zetterlund som instruktör.
Men han var aldrig riktigt
nära, som 18-åring, att slå sig
in i AIK:s allsvenska uppställ-
ning. Istället gick han över till
Väsby IK där han spelade i sex
säsonger.

Sista åren i Väsby IK hade
han Sanny Åslund som trä-
nare. När Sanny tog tränarkli-
vet över till AIK 1988 så tog
han med sig Robert. Och
denna gång, som 24-åring fick
Robert Veronese gå direkt in i
AIK:s allsvenska startelva.
Debuten skedde hemma mot
IFK Norrköping och Robert
kan snart 17 år efter matchen
fortfarande känna hur nervös
han var.
- Det var stort, och jag var
fruktansvärt nervös. Det kän-
des som om jag hade mjölksy-
ra redan när jag gick in på pla-
nen.

Efter 1989 slutade AIK:s
assisterande tränare Håkan
Ericsson (förre förbundskapte-
nen George "Åby" Ericssons
son, även kallad "lill-Åby") och
han blev istället tränare i Väsby
IK. Han tog med sig tre spelare
från AIK, Mats Olausson,
Thomas Johansson och Robert
Veronese. Robert hade antagli-
gen kunnat stanna kvar i AIK -
om han velat, men han hade
just blivit pappa samtidigt som
det inte hade gått så där riktigt
bra i AIK. I Väsby gick det
bättre.
- Jag höll bättre i Väsby. I AIK
var man tvungen att hela tiden
gå på max och mina baksidor
höll inte riktigt. I Väsby blev
det också en annan trygghet då
man visste att man inte alltid
behövde vara på topp för att
behålla en plats i laget.

Efter den aktiva karriären
håller Robert Veronese igång
med jogging och korpfotboll
och ibland spelar han med
AIK-veteranerna.

/Anders Johrén
Saxat från AIK:s hemsida

Vem är Veronese?

Robban “Verro” Veronese 1988.

Dan Wallin har på egen begäran valt att få
lämna posten som tränare och coach och
kommer tillsammans med Håkan Roswall
att ersättas av Robert Veronese och Ronny
Wallén fram till sommaren, då vi hoppas att
ha funnit en ny permanent lösning.  

Robert Veronese Ronny Wallén
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A-laget, div 4 Norra

Hässelby SK 7 5 2 0 16 -   4 17
Ängby IF 7 5 1 1 17 -   7 16
FC Järfälla 7 5 0 2 17 -   5 15
Ekerö IK 7 3 2 2 11 - 11 11
Rinkeby AIF 7 3 1 3 14 - 15 10
Täby IS 7 3 1 3 10 - 12 10
IFK Viksjö 7 2 3 2 9 -   6 9
Turebergs IF 7 2 2 3 11 -   9 8
Bele Barkarby 7 2 2 3 10 - 12 8
Viggan 7 2 2 3 9 - 17 8
He-lunds IK 7 1 2 4 3 - 11 5
IFK Täby 7 0 0 7 2 - 20 0

B-laget, R1A
Råsunda IS 6 5 0 1 21 -   6 15
IFK Österåker 7 5 0 2 22 -  11 15
Turebergs IF 6 5 0 1 22 -  15 15
Viggan 6 4 1 1 25 - 10 13
Hässelby SK 6 4 0 2 27 - 14 12
FC Järfälla 6 3 0 3 14 - 12 9
Akropolis IF 6 1 1 4 15 - 20 4
Helenelunds IK 6 1 0 5 12 - 22 3
Bromstens IK 6 1 0 5 10 - 25 3
IFK Stockholm 7 1 0 6 9 - 42 3

4/6 Hässelby - Viggan
4/6 Tureberg - Bele B-by
6/6 Ängby Helenelund

6/6 Ekerö - Viksjö
6/6 Rinkeby - Järfälla
8/6 IFK Täby - Täby IS

5/6 Råsunda - Hässelby
5/6 Helenelund - Akropolis
5/6 Bromsten - Järfälla

5/6 Viggan - Tureberg

Hittat i Lobergs råttfälla:

Här ser ni vad som fanns i råttfällan när den vittjades 1988, hela 25 st AJK:are på
rad och på samma plats. Men bilden är unik i sig, för på bilden kan vi hitta ingen
mindre än Herr Robert Veronese. Frågan är om ni kan hitta honom?

Två år senare, 1990 alltså, hittade man åter lite småråttor. Det var AIK:s utvecklings-
lag som samlats innan ostsäsongen. Även här hittar vi en högaktuell person i Vig-
gans färger. Det är den icke helt okände Kennie Roswall. Men var finns han?
Det mest unika med dessa bilder är dock att de skickats in anonymt till Vikingre-
daktionen av en som inte är så jätteförtjust i råttor, nämligen signaturen “Löken”.Viggan - Helenelund 0-0

Viksjö - Viggan 1-2
Viggan - Ekerö 2-2
Ängby - Viggan 4-0
Viggan - IFK Täby 4-0
Tureberg - Viggan 6-1
Viggan - Rinkeby 0-4

Akropolis - Viggan 2-2
Viggan - Järfälla 6-0
Bromsten - Viggan 3-8
Viggan - Helenelund 4-0
Råsunda - Bilagan 4-1
Viggan - Österåker 4-1

A-laget hittills: B-laget hittills:

Av de tre Täbylagen är IFK värst ute. Trots
att laget har kvar sina nyckelspelare som

Kindahl i målet, Karla Karlsson som mittback och
Kenneth Italiener, med allsvenska meriter från
Djurgården, på mittfältet, har spelet rasat.

Och om man ska döma efter Viggans två senaste
matcher är det lika illa här. Hur kan sex-sju spelare
bli mycket sämre på ett år? Övermod eller
dålig träning? Viggan behöver Robinson-
Max tillbaka snabbt.

C.G. Kjellander, Täby IS

’’
’’

Ett för dagen taggat
Rinkeby körde över
Viggan i första halvlek
med 3-0. I andra halvlek
bevakade man sin led-
ning och lät då Viggan få
röra bollen. Istället för en
röd reducering, blev det
ytterligare ett mål framåt,
för de vitklädda spelarna i
Rinkeby. Slutresultatet
stannade vid 0-4. Viggan
kunde dock ha gjort ett
flertal mål, särskilt om
Jocke Thunström hade
dragit åt sina skruvdob-
bar lite till. 

I andra halvlekens 24:e
minut skjuter Jocke i mål-
vaktens högra målgavel.
Skottet hamnade dock på
fel sida av nätet, vilket i
och för sig var en presta-
tion, då endast 3 meter
skiljde bollen och mållin-
jen åt. I den 36:e minuten

(fortfarande andra halv-
lek) får Jocke chans till
revansch då han fri med
målvakten, Adil Selimo-
vic, inte gör ett rätt. Han
tvingas till ett högerskott,
som brinner av för högt.
Adil, får dock tacka sina
backar som i första halv-
lek fick rensa bort bollen,
sedan Henrik Zacco, så
när lyckats peta in bollen,
efter det att Adil blivit helt
överspelad.

I kategorin årets insläp-
pta mål, lär Viggan ligga
högt upp med Krister
Nordins (numer i Ekerö)
långskott på Martin Pers-
son tidigare i år. Idag ville
Fredrik Olsson i Viggan
inte vara sämre. En luft-

spark, som hette duga, på
en rullande boll hemåt,
fick till följd att Rinkeby
kunde lägga in 1-0 bollen.
På mållinjen fick en kapi-
tulerande kapten, Nordi-
ne Baraka, se det hela från
mycket nära håll.

Viggan börjar nu sakta
men säkert hitta förra
säsongens dåliga spel.
Spelet är tafatt och långt
ifrån rejält. Ordet “hem-
jobb” verkar bara gälla
backarna, som redan är
hemma. Rinkeby stod för
snabba omställningar,
kvicka passningar och ett
harmoniskt spel. Rinkeby
hade gjort fler mål, om
bl a en frilägeslobb och en
frispark i ribban, hade
gått innanför ramen.

Dock är allt inte helt
nattsvart. Om Fredrik
Karlsson blir helt frisk

(snarast
tack), så har
Viggan hit-
tat tyngd
och stabi-
litet i back-
linjen. Peter
Billberg
som också
har varit
skadad en
längre tid i
låret, visar

att han behövs med sina
löpningar. Det stora fråge-
tecknet är dock när det
ska lossna för Viggans
mest kände spelare,
Henrik Zacco? Hittills har
formen inte infunnit sig.

Det börjar bli dags att
växa in i tröjan, sträcka på
ryggraden och titta sig i
spegeln och se vilket lag
man representerar. Owe
Sjöblom, som alltid har ett
ord till övers, sade efter
matchen “att idag spelade
Viggan som ett division 5
lag.” Vidare tyckte han att
det var olyckligt med
Rinkebys första mål.
“Men framförallt måste vi
sätta våra chanser.”

/Krutov

Signerat Krutov
Om Rinkebymatchen, saxat från 90minuters hemsida:

Borta bra men hemma bäst

Vita bortastället är bra... men ...men jag trivs bäst i hemmastället.

Jag har hört talas om en kille som heter Kennie Roswall. 
Det sades om honom att han skulle bli nästa Tomas Brolin 
(tack vare sitt fotbollsspelande dock). Vad hände med honom?

- Vi tror att han spelar (2001) i Syrianska Föreningen.

Saxat från AIK:s hemsida: “Fråga AIK”
MATCH FAKTA

Viggan - Rinkeby 0-4 (0-3)
Datum: Lördag 28 maj, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Moln och regn, + 14
Publik: 72

Viking: Nils Pasthy
Gulor: Nisse, Fredrik K,
Gurra, Jocke
Målare: Ingen

RINKEBY BJÖD PÅ
TORSK I HELGEN

För den som gillar torsk,
blåst och regn var lördagens
möte med Rinkeby ett per-
fekt tillfälle att få sina lustar
tillfredsställda och det bör-
jade också i en gastronomisk
anda. Viggan inledde strå-
lande, kanske inspirerade av
de få ljusstrimmor som gick
igenom mol-
nen till en
början.   

Viggan
dominerade
matchen och
redaktionen
var lika lugn
som en burk
med valium.
Snabbt var
fingrarna
framme och
räknade vad
en vinst skul-
le ge för placering, då något
mycket oväntat inträffar. Det
är en 08:a som i den 13:e
minuten befinner sig på fri
fot. Samtidigt upptäcker
Målfred Jr i Viggans mål att
vi har en fripassagerare som
är alltför ensam på Viggans
planhalvan. Målfred startar
en planlagd utrusning och
när 08:an befinner sig 75 cm
från bollen är Målfred redan
där.

Nu kommer den gastrono-
miska delen av historien in i
bilden. Målfred måttar med
foten och siktar ivrigt på
bollen. (Har ni hört om han
som var ute med tjejen sin
första gången och drab-
bades av väderspänningar,
när han fick syn på en plåt-
burk på marken?) Ja, unge-
fär så blev det. Ett stort hål i
luften samt en massa gräs-
strån som flög omkring. 0-1.

08:an var sedan ett ettrigt
orosmoment innan man vis-
ste hur han skulle oskadlig-
göras. Det dröjde ända till
den 26.e minuten innan
Viggan kunde tillgodoräk-
nas en chans. Det var Zacco
som kanske borde ha gjort
mål, men bollen fick knappt

styrfart över
mållinjen, då
en Rinkebyare
petar bort den
just när den
skall rulla den
sista viktiga
cetimetern.

Säg den
glädje som
varar, om detta
var en glädje. I
den 28:e lyckas
inte Kaptens-
löjtnanten i

Viggan få bort bollen trots
en massa fotarbete med en
Rinkebyare och så bidde det
0-2.

I den 32:a är Zacco helt fri,
men blåsten (?) drar honom
för långt ut på vänsterkan-
ten för att fara skulle uppstå.

När fem minuter återstår
så blir det 0-3 efter ett syn-
nerligen tamt backarbete.

Chanserna fanns nu i
andra halvlek att göra en
Liverpoolare, vilket dock
snabbt grusades då vi fick
läsa 0-4 på anslagstavlan
redan efter 2 minuter.

Även om Viggan imagi-
närt tog över matchen och
hade ett antal riktigt feta
chanser, där bl a Joker mis-
sar två storfeta chanser och
Zacco likaså i ett fritt läge, så
slutade allt i regn och moln.
Ännu en stor förlust. Måtte
vindarna snart vända. q

Donnerwetter!
Mein Krampf, 
Mein Krampf!!

I say no more...
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Trots att vissa termometrar
(de på husväggarna) visade
upp till +14 så var det inte
utan att den berömda väder-
spänningen infann sig igen.

Med tanke på de orkanvin-
dar som blåste kunde man
lätt få den uppfattningen att
Hägernäs IP var fullsatt,
men så var icke fallet. Det
var endast 17 blåfrusna per-
soner som hade dykt upp.

Att döma av stämningen i
omklädningsrummet för-
stod man att det var en stor
match på gång. IFK Österå-
ker är respekt (åtminstone
före matchen). När sedan
deras elva rullade ut på pla-
nen såg man att det inte var
många som hade hår på
bröstet eller någon annan-
stans. Men trots sin ungdom
visade sig detta utvecklings-
lag att man både hade fart i
fötter och i huvudena.

Den första halvtimmen var
ganska seg och redaktionen
behövde inte ens famla efter
tangenterna en enda gång.

Men i den 30:e så rycker
den (redaktionen) plötsligt
till. Det är den långe och lätt

gänglige Lantgreven från
Holstein-Gottorp som fått
fart under galoscherna och
susar med vindens hastighet
ner mot motståndarmålet.

Alla undrar nu varför för-
stås. Jo, det var nämligen så
att den habile, ja coole, mål-
vakten i Viggan, Diffen
Törnblom, hade fått på en
rackarbajare till tåfis som
gick långt in på fientligt
område. 

Enligt vissa uppgifter skul-
le Gonnaldo ha fått en tå på
bollen som längre fram skul-

le nå Holstein-Gottorp.
Hursomhelst, så når vår
Lantgreve bollen med sin
högra stortånagel och lyckas
få bollen över mållinjen. 1-0
till Viggan.

Då hördes en basun från
andra sidan ! Ööööh, den
vill jag ha assist på” och det
var Diffen som talade. 

När tre minuter återstod
av halvleken lyckades dock
småknattarna överlista
Diffen & Co med ett synner-
ligen elegant inspel som en
av de unga stenhårt skallade
in bakom Diffen: 1-1.

Den andra halvleken bör-
jar lite stirrigt i 2.a minuten
med att IFK:arna får iväg en
lös boll som tar i stolpen.

I den 11:e lägger Diffen av
en rökare i baken på en
annan (hur det nu kan ske?)
som står och häckar vilket
leder till en livsfarlig kon-
tringschans.

I den 12:e får vi läsa i skol-
boken hur ett mönsteranfall
skall se ut. Det är bl a den
hårfagre Claudio Scabini
som lägger en spaghetti-
passning till Krille Krokodil,
som bredsidar in 2-1.

I den 23:e lägger den för
dagen överallt befinnandes
Pinky Niklasson en sk
Nordinare från mycket långt

håll. Experterna talar om en
skottlobb med en elevations-
vinkel på 47 grader SSV.
Bollen går givetvis i mål
över en stackars för långt ut
stående målvakt: 3-1.

Efter det att Viggbyiterna
hade visat musklerna i första
halvlek, så hade IFK:arna
bleknat avsevärt, men var
trots allt inte helt ofarliga.

De röda spelade nu upp
hela sitt register och kunde
bl a i den 33:e visa att, den
till vardags varande kapten,

Nordine Baraka hade lite
spring kvar i benen och fri-
gör sig vid mittlinjen och
driver oförtrutet mot målet.
Istället för att göra mål själv
låter han medelst en generös
passning Gonnaldo peta in
4-1. Glädjen var nu mycket
stor och kunde ha blivit
ännu större om inte Krille i
ett råfett läge missade målet
samt att Holstein-Gottorp i
sista minuten lyckas få bol-
len över i ett fritt läge.

Många
rosor och
astrar skall
delas ut
denna dag.
Holstein
var en dj-l
att springa.
Edman var
överallt och

gjorde allt rätt. Krutov var
mycket nyttig innan hans
skavsår gav sig till känna
igen. Men dagens ros går
nog till den lille ettrige
Pinky, som slet som en träd-
gårdsmästare i gräsmattan.
Krille lär nog ligga vaken ett
tag nu efter det att han fått
måla, vilket inte händer var
dag. Men generellt skall en
busslast med gullvivor eller
liknande köras ut till hela
laget vid tillfälle. q

MATCH FAKTA

Bilagan - IFK Österåker 4-1 (1-1)
Datum: Söndag 29 maj, 18.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: BLÅSIGT, mulet, +13
Publik: 17

Viking: Daniel Niklasson
Gulor: Gonne, Rulle
Målare: Holstein, Krille, Danilo,
Gonne

IFK Österåker
nedplöjda

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

Många besök
på hemsidan

Ju fler besök vi har på
hemsidan desto mindre
skriver ni i Gästboken.
Kom igen nu torrbollar!
Så här många besök har vi
haft på vår hemsida i år:

Januari 2245

Februari 2275

Mars 2776

April 3210

Maj 4380

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaarå!

Gonnaldo, Pinky, Holstein och Krille, 1 mål vardera.

Enkelt!

Bra jobb Edman!


