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I tre matcher av fyra har Viggan nu tvingats spela med en man mindre. Nu blev det rött
kort mot Täby IS. Trots spel i numerärt underläge i drygt 60 minuter, höll Viggan spelet väl
uppe innan Täby IS till sist kunde vinna med 1-0, där vinstmålet kom efter 94 minuters spel.

över. Efter denna hörna kontrar
Viggan och Mikael Houlst frispelar
Jonas Pasthy, som ensam med målvakten, lägger bollen för snålt till
höger och med en tåspets räddas
Täby IS-målet från påhälsning.
Efter att ha spelat helt jämnt med
Täby IS under hela matchen, börjar
krafterna hos de nu återstående 10
Vigganspelarna att tryta, efter hela 60
minuters spel i numerärt underläge.
När så alla tror att matchen är slut,
har domaren, Andreas Ohlsson, lyckats hitta fem tilläggsminuter, under
vilka Täby IS helt dominerar och
även lyckas rulla in segerbollen via
stolpen, ur ingen vinkel alls. Snopet!
Matchvinnare för Täby IS blev Vedad
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Det var mycket kamp i lokalderbyt mellan Täby IS och Viggan på Tibblevallen. Här ser vi Fredrik Karlsson och Max Stjernfelt kriga med Fredrik Elfstrand frånTäby IS.

Derbymatcherna mellan Viggan och
Täby IS har alltid tilldragit sig stort
intresse. Matchen den 6 maj var inget
undantag. 115 personer från bägge
lägren hade samlats på den soldränkta Tibblevallen.
Innan denna match hade lagen
mötts 10 gånger sedan 2000 och där
Viggan hade fyra segrar och Täby IS
en seger, medan fem matcher slutat
oavgjort. Viggan hade aldrig tidigare
förlorat på Tibblevallen, men statistik
kan man ju aldrig lita på, vilket onekligen besannades denna dag.
Före 2000 hade Viggan och Täby IS
endast legat i samma serie en gång

MATCH
Täby IS
Viggbyholms IK

Datum: Lördag 6 maj, kl 13.00
Arena: Tibblevallen, gräs
Publik: 115
Viking: Nordine Baraka
Målgörare:
Rött kort: Victor Stenberg (2 gula)
Gula kort: Kennie Roswall, Patrick Öberg
Domare: Andreas Ohlsson
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Viggan - Bele B-by
Rotebro - Viggan
Viggan - Ekerö
Täby IS - Viggan
Viggan - Tureberg
Viksjö - Viggan
Viggan - Dj.-brunn
Vaxholm - Viggan
Viggan - Rinkeby
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Rinkeby - Viggan
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Kalle Olsson, mittback i Viggan, vänder hemåt efter
en offensiv raid nere i Täby IS-försvaret.

Kestandic, som drog ner rullgardinen
för Viggans spelare och publik.
Viggan skall
dock ha en stor
eloge för en
heroisk kämpainsats, där särskilt backarna
Nordine Baraka
och Kalle Olsson
spelade framträdande roller.
Lördagen den 6
maj blev till sist
Nordine Baraka
en Tisdag. ❑

Referat från Viggans match mot Tureberg som spelades i måndags kommer i nästa nummer av Viking.

Oväntad förlust i Sthlm Cup

Tisdag 9 maj mötte Viggan Roslagskulla IF i åttondelsfinal i Stockholm
Cup på den natursköna Lötvallen i
Roslagen. Roslagskulla började med
att sätta sin hcp-straff (se bild) och
kunde därefter även öka på till 2-0
innan Viggan fick igång sitt målskytte, där Mikael Houlst och Fredrik

Karlsson svarade för Viggans bägge
mål innan halvlek. Efter en övertygande insats av Viggan under första halvlek så kollapsade dock spelet i den
andra, vilket möjliggjorde att Roslagskulla till sist kunde vinna med 4-2.
Roslagskulla (div 5) spelar nu kvartsfinal mot Tureberg eller Hässelby. ❑

Sommarens Fotbollsskola
Mattias Andersson i Täby IS-målet får göra en jätteräddning i den 69:e minuten på Patrick Öbergs stenhårda
frispark från närmare 40 meters håll. Bollen tippas i ribban och var en hårsmån från at ge Viggan ledningen.
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tidigare och det var 1949/50, då Täby
IS emellertid uteslöts ur serien, varför
inget resultat finns att tillgå.
Alla förväntningar på dramatik och
spänning övergick i en lätt gäspning
under inledningen av första halvlek,
men när Viggan, nu för tredje gången
på fyra matcher, ånyo drabbades av
en utvisning i den 28:e spelminuten,
efter två gula kort på Victor Stenberg,
så tog matchen fart. Plötsligt verkade
det som alla spelarna kvicknade till
och matchen vaknade till liv.

Viggan, som spelat mycket tamt
under första halvlek, tog nu med
endast 10 man på planen initiativ
och i den andra halvlekens 67:e
minut spelar Daniel Breeze fram Max
Stjernfelt, som i ett mycket bra läge
skjuter ett hårt volleyskott över.
Två minuter senare lägger Patrick
Öberg en patenterad frispark från
långt håll som tippas i ribban av TISmålvakten Mattias Andersson.
Täby IS noteras för en farlighet i
den 80:e, då man på hörna nickar tätt

Vi måsteoch
orkapojkar
satsa framåt!
för flickor
födda 1994-99
Idrottsrörelsen ger hundratusentals barn och ungdomar en meningsfull fritid.
Varje dag, året om. Men ord som ledarbrist, hallbrist och säsongsavgifter grumlar
idyllen. Stadium vill på alla sätt stötta den viktiga, hårt arbetande idrottsrörelsen.
Vi gör det genom att mot föreningarna hålla lägst priser, ge bäst service och mest
bonus. I år betalar vi ut 10 miljoner i bonus till våra medlemsföreningar.
Så att ni ska orka satsa vidare.

Varmt välkomna till Hägernäs IP
16-22 juni (ej lördag/söndag) kl 9.00-15.00
14-18 augusti kl 9.00-15.00

Anmälan görs via mail till viggbyholmsik@telia.com
Betalning av anmälningsavgiften, SEK 900, görs till plusgirokonto 137 95 08 - 3.
Angewww.stadium.se/teamsales
för- och efternnamn, födelseår, adress, mailadress och telefonnummer där
anhörig kan nås under dagtid. Lunch och mellanmål ingår i anmälningsavgiften.
Bekräftelse med utförligt PM sänds ut veckan innan fotbollsskolans start.
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NÄSTKOMMANDE
HEMMAMATCHER:

Mån 22 maj, 20.00 Viggan B - Huvudsta IS
Sön 28 maj, 14.00 Viggan A - Djurgårdsbrunn

Vikingsidan, som du har framför dig, är ett samarbetsprojekt mellan
Viggbyholms IK och lokaltidningen Mitt i, där du kan läsa om referat
mm från Viggans senaste matcher och om vad som är på gång under
fotbollssäsongen. Nästa nummer kommer nästa tisdag, den 23 maj.
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