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Förutsättningarna inför mat-
chen mot serieledande Häs-
selby var väl inte de allra
bästa. Fem sk ordinarie sak-
nades pga diverse orsaker.
Dessutom hade en rockad
genomförts under veckan så
Robban & Ronny fick starta
från scratch vid linjen.

Hässelby hade försökt få
matchen flyttad till konst-
gräset på Graningevallen
bafatt deras gräsplan var så
dålig, sa man. Men vi ville
spela på gräs och trots det
idoga förmiddagsregnet så
var plan 22 gånger bättre än
Hägernäs IP.

Matchen hade knappt bör-
jat förrän Hässelbyarna fick
till en lyckoträff i 12:e, resolut
placerad i Martins högra
kryss, helt otagbart. Gissar

att man maximalt slår en
sådan volley vart 10:e år.

Men skam den som ger
sig. I den 29:e lägger Danilo
ett pass till Ilex som slår ut
den på vänsterkanten, där
en frustande Zacco höres
komma. Zacco vickar lite på
rumpan så att han lurar bort

några, sedan skjuter han
stenhårt 1-1 i nätet. Elegant
från början till slut.

Första halvleken känne-
tecknades av hård kamp
och i slutet av halvleken la
Viggan på några kol extra. I
den 44:e får Kennie iväg en
giftig passning (halvcross)
till Ilex som springer som ett
spjut och just när han har
slängt sig för att medelst
stortån förpassa bollen i nät,
driver bollen förbi honom.

Men ack så nära det var.
Endast en minut senare så

har vi matchens absolut
fetaste chans. Det är Mange
som endast decimeter från
mål är så nära att ge Viggan
ledningen, men ett hårigt
finger lyckas peta bollen i
stolpen. Redaktionen hade
redan tryckt på tangent 2.

Alla som samlats börjar
undra vad det är som hän-
der. Nerbaissade Viggan hål-
ler stången och inte bara det,
dom är ordentligt på hug-
get. Alla kämpar som djur.

I andra halvlekens 12:e
minut får HBK sträcka på
högerskånken för att parera
ett skott som kom från en
igenomsläppt Hässelbyare.
Det var enda gången som
dom fick skåda HBK i vitö-
gat under matchen.

I den 18:e drar Nietzche
ner jubel från läktaren då
han genomför en formidabel
brytning. Tyvärr kunde
redaktionen själv inte se den.

I den 21:a drabbas Hässel-
by av en sk Leghorn då
Viggan på en hörna lyck-

BRAGDMATCH!
Tack vare domaren lyckades Hässelby klara en
pinne. Tre poäng för Viggan var inte långt borta

A-laget, div 4 Norra, 2005
Ängby IF 8 6 1 1 20 -   7 19
Hässelby SK 8 5 3 0 18 -   6 18
FC Järfälla 8 5 1 2 18 -   6 16
Ekerö IK 8 4 2 2 14 - 12 14
Täby IS 8 4 1 3 16 - 13 13
Rinkeby AIF 8 3 2 3 15 - 16 11
Bele Barkarby 8 3 2 3 13 - 14 11
IFK Viksjö 8 2 3 3 10 -   9 9
Viggan 8 2 3 3 11 - 19 9
Turebergs IF 8 2 2 4 13 - 12 8
He-lunds IK 8 1 2 5 3 - 14 5
IFK Täby 8 0 0 8 3 - 25 0

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

Datum: Lördag 4 juni, 14.00
Arena: Hässelby IP, gräs
Väder: Halvsoligt, + 16
Publik: ca 30

Viking: Kennie Roswall
Gulor: Kennie, Danne, Edman
Målare: Zacco och Houlst

Det var blod, svett och tårar i
en match där Viggan gav allt.
Gustafs röda näsa får symbo-
lisera uppoffringarna.

Här är Gustaf ganska glad igen, sedan
han fått en ny näsa av farbror doktorn.

Medan
Nietzche håller
på att falla ur
ramen så visar
Zacco och
Holstein hur
stolta dom är
att få spela i
ett sånt lag
som Viggan.

C står
för Clamydia,

tror jag

Clamydia,
é de nåt

bra??
Titta,

jag ramlar!
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Matchen mot Tureberg hade
lite extra över sig. Bilagan
ville förstås ta revansch för
A-lagets snöpliga torsk med
6-1 för några veckor sedan.

Många ärrade kämpar
steg ut på planen, sargade
efter lördagens fight mot
Hässelby, då en stor del av
truppen hade fått vara med
att lämna blod pga avsak-
nad av folk.

Redan i den 5:e minuten
lyckades Turebergarna med-
elst en synnerligen snygg fri-
spark slå bollen direkt i
Diffens högra kryss. Inte
mycket att göra å det. I den
23:e lägger Rulle en perfekt
passning till Gonaldo och
Krille, som gör sitt yttersta
för att missa och lyckas
också. Minuten efter är
Turebergarna fria med två
man, men Diffen koblänger
på dom så att dom skjuter
över.

I den 26:e är det åter för
mycket Turebergare på vår
planhalva, vilket i slutskedet
leder till att det står 0-2.

Krille, som vill klättra i
målprotokollet, missar (eller
rättare sagt, skjuter mitt på) i
den 27:e, efter det att Rulle
hade spelat fram Holstein,
som i sin tur lade fram bol-
len till Krille Makrill.

Äntligen ramlar Gonaldo
på rätt sida av linjen, vilket
sker i den 32:a, varvid
domaren blåser straff, som
Greven av Holstein-Gottorp
förlägger i mål. 1-2.

Minuten efter spelar Gon-
ne fram till Rulle som är yt-
terst sk-tnära. Ännu mer sk-t-
nära är Tuna som slår ett
perfekt inlägg från vänster,
som tar så turligt på en
Turebergare att den går i
mål. Eftersom det inte går
att komma närmare så blev
det också 2-2.

I den 42:a är Gonaldo i far-

ten igen och endast pga av
en förirrad Turebergare som
lyckades hinna fram till mål-
linjen, kunde dom rädda sig
från ytterligare baklänges-
mål.

Den andra halvleken bör-
jar mycket fint sedan Holstein
från endast 4 meters håll
lyckats skjuta mitt på måli-
sen. Två minuter senare
skjuter Tuna endast 12 mm
utanför. Ytterligare en minut
senare, i den 9:e, så befinner
sig en Turebergare ute till
vänster om Diffen. Plötsligt
gör han en piruett och skju-
ter från höften och den går
in. Såg ganska ofarligt ut på
håll. 2-3.

I den 11:e skaffar sig
Turebergarna fördel, genom
att vara ensamma med
Diffen. Trots att Diffen bligar
Turebergarn mitt i synen så
missar han inte, utan det
blev 2-4. Två mål på två
minuter alltså.

Men skam den som ger sig
sa Bilagorna. Ty i den 12:e
slår Gonne Gonaldo ett syn-
nerligen högt pass, med
tanke på vädret så var det
vid närmare eftertanke ett
vattenpass, som Tuna på
halvvolley drämmer in i mål
och så stod det 3-4.

I den 17:e fläskar Tuna in
en stänkare i Turebergarnas
mål, men då blåser domaren
för frispark, för något som
hänt en kvart tidigare. Bra
snopet, inte minst för Tuna.

I den 20:e spelar Zeke fram
Gonne Gonaldo som blir
helt fri, men skjuter utanför.
Tuna, som nu verkar ha vak-
nat på riktigt, är ytterst nära
att måla i den 30:e.

I den 33:e hörs en lätt duns
när Diffens lekamen faller i
marken på en sk TV4-rädd-
ning, vilket också medför att
buren räddas från påhäls-
ning.
Viggan pressar nu febrilt

och man känner att det är
något som hänger i luften
och det är inte bara regn, för
sånt fanns det gott om.
Sålunda lägger Tuna en
hörna som Zeke sprätter in i
mål och det stod 4-4. Detta
var i den 40:e minuten och
minuten efter är Holstein fri
med målvakten sedan han
sprungit ifrån allt som rört
sig. Men när Holstein når
gränsen till Turebergarnas
målområde orkar han inte få
upp benet tillräckligt, då
detta var fyllt med mjölksy-
ra, varför skottet knappt
nådde fram till målisen.  q

MATCH FAKTA

Bilagan - Tureberg 4-4 (2-2)
Datum: Söndag 5 juni, 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Blåsigt, regn, +10
Publik: 14

Viking: Rulle Rundgren
Gulor: Edman
Målare: Thunström 2, Houlst 1,
Fonseca 1 

Tur i oturen mot Turan

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

B-laget, R1A, 2005
Råsunda IS 8 6 1 1 29 -   7 19
Turebergs IF 7 5 1 1 22 - 15 15
IFK Österåker 7 5 0 2 22 - 11 15
Viggan 7 4 2 1 29 - 14 14
Hässelby SK 7 4 1 2 28 - 15 13
FC Järfälla 7 4 0 3 17 - 12 12
Akropolis IF 8 2 1 5 18 - 29 7
Helenelunds IK 7 1 0 6 14 - 25 3
Bromstens IK 7 1 0 6 10 - 28 3
IFK Stockholm 7 1 0 6 9 - 42 3

ades starta upp nån form av
flipperspel i straffområdet.
Den som var sist på bollen
var lille Pinky som tog i så
att livstycket brast, men bol-
len rullade alltför sakta just

utanför
stolpen.

När allt
kändes
som bäst
och alla
började få
förhopp-
ningar om
oavgjort,
drabbas
Viggan av

en straff. Enligt häradsskri-
varen skulle det ha varit
Rulle som gjort något. Men
Rulle såg ut som han inte
hade gjort något på flera
dagar. 2-1 blev det på den
illa dömda straffen, trots att
HBK nästan fick vantarna
på den. Många började nu
undra om domaren var
köpt, med tanke på alla de
tvivelaktiga domslut som
utfärdats.

För att sätta ännu mer
press på Hässelby flyttas
Freddan upp på topp i den
27:e, medan Edman släpps
ut i manegen baktill.
Detta medför att Fredde läg-
ger av en passning, mycket
väl avvägd, om man får tro
de omkringstående. Så pass
väl avvägd att den når den
icke helt obekante Holstein-
Gottorp som alltid är på
språng. Denna gång träffar
han bollen mitt i språnget
vilket ger 2-2. Vilken glädje.

Viggan har återigen lagt
upp en belägringsstrategi i
slutet av matchen. I den 43:e
lägger Mange en passning
framåt som Edman, 42, är
med på, så tillvida att han
hoppar högst och träffar bol-
len så att den dalar över
målisen och i ribban. Så nära!

I den 44:e lägger Freddan
av en riktig rökare som
viner just över med hjälp av
någon motspelare, vilket
medför en hörna, på vilken
Zacco nickar just över.
Härlig avslutning, härlig
match. Alla jobbade som ett
lag och gav allt i alla situa-
tioner. Kan vi åstadkomma
något liknande på lördag
månde våra motståndare i
serien darra. Viggan har
vaknat!  q

Vaddå, jag???

Edman, utslagen efter nicken 
mot Hässelby dagen innan.

Vaddå 42?


