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Viggan tog åter poäng mot ett av topplagen. Denna gång var det serieledande Djurgårdsbrunns FC som kom undan med blotta förskräckelsen och 1-1 mot ett heltaggat Viggan som
låg närmast segern. Tidigare var det dåvarande serieledarna Tureberg som tappade poäng.

MATCH

FAKTA

Viggbyholms IK
1 (1)
Djurgårdsbrunns FC 1 (0)

Datum: Söndag 28 maj, kl 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Publik: 92
Viking: Peter Billberg
Målgörare: Håkan Roswall
Domare: Björn Nyström

www.viggan.com
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“Vi har hittat en bra balans
cherna: Tureberg 2-2, Viksjö 32 och nu Djurgårdsbrunn 1-1
på mittfältet med Håkan
Roswall, som kommer med
med mersmak. Vi är starka
och jobbiga att möta för tillfäli anfallen och Kennie Roswall, eller som senast Victor
let, vilket flera av motståndarStenberg, som också komna kommer att få erfara”.
På grund av de pressläggmer med i en andravåg.
Backlinjen känns också
ningstider som gäller har vi ej
möjlighet att få med resultatet
stabil för tillfället och när vi
under korta stunder tappar Peter Billberg, en av från matchen mot Vaxholm,
många som utmärkte som spelades på Vaxö IP i lörtrycket, så känns det ändå
sig i Viggans lag mot
lugnt och det är både bra
dags. Nu tar Viking semester
Djurgårdsbrunns FC.
och skönt för hela laget.
under VM och sommaren och
En eloge till Martin Persson, som
återkommer med nya matchreferat i
har börjat ta för sig i staffområdet och
augusti. Vi hoppas att ni får en trevlig
hörs ordentligt nu. Vi har presterat tre sommar med mycket sol och fina
mycket bra resultat i de senaste matVM-matcher.
❑

Håkan Roswall gör sitt 8:e mål för säsongen genom att ge Viggan ledningen med 1-0 i den första halvleken mot Djurgårdsbrunns FC på Hägernäs IP.

I den sjunde serieomgången skulle
Viggan ta sig an den nya serieledaren
Djurgårdsbrunns FC, som dittills
endast tappat poäng mot Tureberg.
Trots hot om regn hade 92 åskådare
letat sig ner till Hägernäs IP, men det
var först när slutsignalen gick, som
himlens portar öppnade sig.
Viggan öppnade mycket piggt och
aggressivt och de bägge yttermittfältarna Jonas Pasthy och Joachim

Thunström skapade stor oreda i
Djurgårdsbrunns försvar. De ständiga
attackerna tvingar så småning Djurgårdsbrunn att fälla Viggans maratonlöpare Mikael Houlst i den 34:e
matchminuten. Håkan Roswall sätter
utan tvekan straffen och Viggan går
till en säker 1-0 ledning vid halvtidsvilan.
Viggan inleder den andra halvleken
med ett betydligt försiktigare spel och

de farligheter som Djurgårdsbrunn får,
skapas främst genom fasta situationer. En sådan inträffar i den 62:a
minuten, då man efter en frispark
nickar bollen i mål via stolproten och
lyckas därmed också kvittera till 1-1.
Under slutskedet av matchen utövar Viggan ett massivt tryck mot
Djurgårdsbrunnsmålet och alla sitter
bara och väntar på segermålet och
det var bara millimetrar som skiljde
från tre poäng.
Viggans tränare,
Robert Veronese
sammanfattar
matchen så här:
“Jag tycker precis
som de flesta av
oss, att vi var
värda en treRobert Veronese
poängare. Vi har
spelet i större delen av matchen och
jag är speciellt nöjd med längden i
våra anfall, som har blivit avsevärt
mycket bättre, med avlastningar på
ytterbackar och med yttrar som tar
stegen i djupled”.

Vigganvinst mot Viksjö
MATCH
IFK Viksjö
Viggbyholms IK

Samling på Hägernäs IP
Onsdag 7 juni, kl 20.00
Viggan möter topprankade Rinkeby
AIF på Hägernäs IP, onsdagkväll den
7 juni, kl 20.00. Fri entré. Vi lottar ut
fina vinster på Matchprogrammet.

En överspelad Zeljko Marinkovic i Djurgårdsbrunnsmålet får se Viggans Peter Dahlgren i ett farligt läge.

I bortamatchen mot IFK Viksö tog
Viggan ledningen genom ett snyggt
frisparksmål av Patrick Öberg i första halvlek. Viksjö chockstartade
sedan andra halvlek med mål efter
30 sekunder resp. 9 minuter. När
Viggan väl återfått medvetandet
gjorde man både 2-2 genom Mikael
Houlst och 2-3 genom Jonas Pasthy
i 71:a resp. 73:e minuten. Viggan
låg sedan på och pressade på slutet
men resultatet stod sig tiden ut. Det
var inte någon av Viggans bättre
matcher, men viljan räckte för att
bärga segern och tre viktiga poäng.

Joachim Thunström var ett ständigt orosmoment för de storvuxna Djurgårdsbrunnsbackarna.

ÅRSMÖTE

Måndag 12/6
Medlemmar i
Viggbyholms IK kallas till
årsmöte måndag 12:e juni
kl 19.00 i klubblokalen.
Välkomna!

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 i mitten av augusti.

FAKTA
2 (0)
3 (1)

Datum: Lördag 20 maj, kl 16.30
Arena: Viksjövallen, gräs
Publik: 44
Viking: Mikael Houlst
Målgörare: Patrick Öberg 1, Mikael
Houlst 1, Jonas Pasthy 1.
Gula kort: P. Billberg, N. Baraka
Domare: Daniel Rydén

Jonas Pasthys snabbhet kom väl till pass mot de
välväxta och tunga Djurgårdsbrunnsspelarna.

www.staffanspatebageri.se

