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Ännu en kämpainsats, men två mål under sista kvarten fällde Viggan.

Lördag på Graningevallen,
ger en vissa rysningar, med
tanke på vad som hänt här
tidigare. En kraftig bris och
en lätt mulen himmel skapade en lagom ödesmättad
atmosfär inför matchen.

vessla är Ilex, som i den 20:e
drabbas av en plötslig centrifugalkraft med påföljd att
han skjuter långt över/utanför. Men det såg bra ut.
I den 25:e skjuter en Järfällare ett stenhårt skott som

Nordin kollar in Gylfen när han, mitt uppe i luften,
drabbas av ett spasmeranfall som det ser ut.

Plötsligt är matchen igång
och redaktionen som satt
200 kr vinnare på Viggan
(odds 5,95) är extra nervös
denna dag. Röd flagg hissas
i den 13:e då Järfällorna får
en farlig frispark utmed
strafflinjen, men en vaken
Målfred lyckas parera med
foten. Järfälla har ett imaginärt övertag under den första kvarten men Viggan jobbar sig som vanligt in i matchen. Så i den 16:e lirar
Zacco över till Tuna som i ett
kanonläge får för mycket
klubba under bollen och den
går över. Men fett läge var
det. En annan snabbfotad

MATCH

Målfred tar med diafragman
och lite händer. Minuten
efter så får Järfällorna en
mycket omdiskuterad frispark ute på högerkanten.
Enligt speakern så slår Acke
in bollen precis innanför den
främre stolpen, såg inte
otagbart ut om någon, som
passade stolpen, hade varit
där. Hursomhelst så bidde
det 1-0.
Men liksom i förra matchen så hängde Viggan inte
läpp utan gav järnet. Freddan som var med i Försvarsmakten avancerar i den 31:a
upp i planen och sikar noga
innan han lägger ett synner-

FAKTA

FC Järfälla - Viggan 3-1 (1-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 11 juni, 14.00
Graningevallen, k-gräs
Halvmulet, + 14
54

Viking: Fredrik Karlsson
Gulor:
Zacco, Fonseca
Målare: Thunström

ligen avancerat pass till Tuna
och Holstein, som bägge
befinner sig på andra sidan
mittlinjen. Passningen måste
ha varit så pass bra då den
frispelade både Tuna och
Holstein, som hade ett visst
besvär med att avgöra vem
som skulle göra mål. Till sist
så drämde Tuna iväg en
rökare på en höjd av 1,5
meter som susar in otagbart
i målisens otäckta del av
buren. Lite rassel i nätet och
det stod 1-1.
I den 51:a minuten så har
Viggan ett fint frisparksläge,
som efter diverse flipperturer av bollen mellan en
massa ben, ebbade ut i intet.
En riktig delikatess uppvisas i den 64:e, då Nordin
lägger en snabb Brolinare,
som den påpasslig Gurkan
Grauers är med på, åtminstone inledningsvis, enär han
i skottögonblicket skjuter i
burgaveln. Mycket elegant
och samtidigt så var det värt
ett mycket bättre öde.
I den 71:a är Järfällorna
nära att måla medelst en sk
slängnick, men den gick
utanför. Däremot lyckas
man bättre i den 74:e, då

Zacco, Loberg, Gylfen och en nyklippt
Tuna kliver ut från herrmuggen i halvlek.

man på en hörna lyckas pillra in 2-1, sedan en viting fick
stå för länge och för ensam
och jucka med bollen alldeles vid mållinjen.
I den 88:e lägger Freddan
ner ett jättejobb med att hitta
ett bra läge, vilket han till
sist även gör, då han får över
bollen till Zacco. Järfällas
straffområde är belägrat av
Viggbyiter och i den röran
får Zacco ett jätteläge, men
han duffar och bollen fjuttas
bara iväg. Där borde det ha
varit mål om Zacco hade
klippt tånaglarna ordentligt.
Järfällas tredje mål kom
även det på en fast situation
sedan en till synes ofarlig frispark slinker in mellan
Målfred och dennes högra
stolpe. 2-1 hade låtit bättre.
Men som sagt, ännu en fin
kämpainsats som med lite
tur kunde ha gett oss en
pinne, då det ändå stod 1-1
när en kvart återstod. ❑

A-laget, div 4 Norra, 2005
Hässelby SK
FC Järfälla
Ängby IF
Rinkeby AIF
Ekerö IK
Täby IS
IFK Viksjö
Turebergs IF
Bele Barkarby
Viggan
He-lunds IK
IFK Täby

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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6
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4
4
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3
3
3
2
2
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1
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2
1
3
2
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2
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0
2
2
3
3
4
3
4
4
4
5
9

21 - 6
21 - 7
21 - 10
19 - 18
14 - 15
16 - 18
13 - 10
18 - 13
15 - 18
12 - 22
7 - 16
5 - 29

21
19
19
14
14
13
12
11
11
9
8
0

LÖRDAG 18/6, 14.00: VIGGAN - BELE B-BY, HÄGERNÄS IP · SÖNDAG 19/6, 17.00: BILAGAN - HÄSSELBY, HÄGERNÄS IP

VIGG AN S B AC KSIDA
Gör som jag lev sunt i sommar!

OBS! Det här är inte jag.

Nu är det extra viktigt att alla håller
sig på alerten under sommaren genom
att äta sunt, dricka sunt samt motionera regelbundet, så att ni orkar när
säsongen börjar igen. Vi återkommer
så snart vi planerat in hur träningarna
ligger innan höstsäsongen startar. Men
skriv redan nu in i era almanackor när
de första matcherna är.
A-laget: Ons 3 aug. mot Bele
B-laget: Fre 5 aug mot Hässelby
Detta innebär att ni bör avsätta minst
en och en halv vecka i slutet av juli.
Vill vi vara med och slåss om högre
positioner? ja, då måste vi satsa
ordentligt nu.
MATCHENS VIKING
Matchens Viking kommer nu åter
att utses av pressen, dvs Vikingred.
Coacherna får sen gärna efter matcherna utse den/de spelare som de
tycker gjort den bästa insatsen.
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Hur ser hösten ut?
Vi hade som sagt hoppats på
att få lämna en utförlig information om hur upplägget
med tränare skall se ut i höst.
Men omständigheter som ligger utanför vår kontroll gör att
vi har fått avvakta med detta
utspel.
Under alla förhållanden kommer Robert Veronese vara
kvar, men vi jobbar både på
en kort- och långsiktig lösning
som vi hoppas att få återkomma till inom en snar framtid.

Viking Tipset

Tyvärr lämnade inte alla in
tipskuponger för vårtipset
som vi hoppats på, men nu
har ni chansen att komma
igen. Låt släkt och vänner
vara med och tippa i höstomgången av Vikingtipset.
Alla kan vinna en färg-TV
och resor med Viking Line.
Alltså: En kupong/skalle!

Snopet på Stadshagen
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Två mål under sista kvarten fällde ett tröttkört Viggan.

Matchen på Stadshagen mot
IFK Stockholm, måndagen
den 13 juni lär väl knappast
någon glömma i brådrasket.
Vi vet ju sen tidigare att vi
inte är särskilt lyckosamma
på konstgräs, men 08:ornas
facit i serien var ju inte särskilt övertygande, eller vad
sägs om följande förlustserie (OK, en seger): 1-12, 3-1,
0-4, 1-2, 3-6, 1-8, 0-9. Alltså
en målskillnad på 8 - 42 på
8 matcher. Inte imponerande på något vis.
Viggan åker säkert dit
med en redan diskonterad
vinst på 3 poäng. 11 man
samt en coach borde räcka
för att ställa ut skorna på
seriens sämsta konstgräsplan.
Stockholmarna hade
tömt alla dagis och fick på
så sätt ihop 16 man, varav
de flesta t o m saknade
skäggfjun. Bland dessa 17-18
åringar fanns det dock några
dagisföreståndare med, att
döma av en grövre skäggväxt.
Gonne, som för dagen
hade slängt sina guldskor
och bytt ut dom mot silver,
lyckades skada knät redan
efter 10 minuter och så var
det bara 10 små negerpojkar
kvar och MoDo, som nu fick
komma in i manegen ett tag.
MoDo hade dock gått ut,
när 08:orna gjorde 1-0 efter
ett synnerligen avslaget spel
från Viggans sida.
Klåddan, som gjorde en av
sina bättre matcher, skjuter
en stenhård frispark i ribbkrysset så det dallrade i flera
minuter efteråt. Detta hände
i den 31:a minuten och
Viggan hade fortfarande
mycket spring i bena, särskilt Klåddan. Gonne hade
problem med vatten i knäna
samt silverlegeringen och
var mindre mobil.
Detta oaktat, så passar
Gonne till Klåddan i den
40:e som inte gör något
misstag. 1-1. Tre minuter
senare springer Klåddan
häcken av sig för att sno en
boll och är nära att hinna få
in den också.

sedan lungkapaciteten hade
avtagit ordentligt i de vita
tröjorna. I den 37:e höll dom
dessutom på att förstöra
hela kvällen då dom helt fria
med Målfred sköt utanför.
I den 40:e stiger Gonne
upp på en låda och nickar
över öppet mål efter pass
från Blomman. MoDo,
som kommit in den sista
kvarten, sedan Klåddan
drabbats av för mycket
spring i benen, lägger av
årets rökare, så att patienterna på St Görans föll ur
sängarna. När molnen
lagt sig visade det sig att
målisen stått i vägen för
skottet och var fortfarande vid liv. Så i den
45:e lyckades 08:orna
komplett förstöra kvällen
Castro ligger två i sista kurvan innan vattenhindret
och upploppet på Kubamästerskapens 1500 m häck. med att slå in 3-2 och då
Rulle missade kurvan pga centrifugalkraften.
var det många som kröp
av planen, när domaren
några chanser så kändes det
blåste. Några tulpaner skall
ändock inte helt tryggt.
dock delas ut denna afton
I den andra halvlekens
och de går till: Castro, Krille,
13:e minut gör Klåddan
Krutov, Klåddan och Rulle.
ånyo en fantomlöpning och
Stockholm stod för kvantitet
lyckas nästan få in bollen,
när det gäller spelare, men
men målisen räddar ligganmer var det inte.
des, mer eller mindre oveNu gäller det att ladda om
tandes, med handen bakom
inför söndagens möte mot
ryggen. Mycket nära.
Hässelby. Vi skall ta revanch
I den 31:a får 08:orna in 2-2
för A-lagets förlust. ❑
I den 44:e får Gonne på ett
kanonskott som målisen
med nöd och näppe överlevde. Han får dock upp en
hand varvid bollen går rakt
upp och på returen nickar
den alltid närvarande Pinky
in 1-2 i den 44:e.
Trots att 08:orna inte hade

B-laget, R1A, 2005
Råsunda IS
Turebergs IF
Hässelby SK
IFK Österåker
FC Järfälla
Viggan
Akropolis IF
IFK Stockholm
Helenelunds IK
Bromstens IK

8
8
8
9
8
8
9
8
8
8

6
5
5
5
5
4
3
2
1
1

MATCH

1
2
1
1
0
2
1
0
0
0

1
1
2
3
3
2
5
6
7
7

29 - 7
27 - 20
40 - 16
23 - 17
21 - 12
31 - 17
23 - 29
12 - 44
14 - 29
11 - 40

19
17
16
16
15
14
10
6
3
3

FAKTA

IFK Stockholm - Bilagan 3-2 (1-2)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 13 juni, 19.15
Stadshagens IP, k-gräs
SOligt, +18
8

Viking: Claudio Scabini
Gulor:
Blomman
Målare: Claudio 1, Danilo 1

