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Viggans oförmåga att hålla tätt bakåt i slutminuterna av matcherna, kostade ånyo viktiga
poäng i serien. Matchen mot Viksjö slutade 1-1 efter Vigganledning ända fram till 84:e minuten. Det här var Viggans 5:e match i år, där man tappat poäng under de sista minuterna.

Vill du också spela i
Viggans damlag?

Trots en massiv press från Viggans sida, med massor av målchanser, så slutade matchen till sist 1-1. Här ser vi hur Mikael Houlst i Viggan oroar Viksjöförsvaret.

Efter den imponerande 3-0 segern
över Djurgårdsbrunn veckan innan,
var det nog många som hade stora
förväntningar inför matchen mot IFK
Viksjö, söndagen den 27 augusti på
Hägernäs IP.
Även om den första halvleken inte
var av något större underhållningsvärde för publiken, kunde Viggan
ändå genom Daniel Senkal göra 1-0
på ett hårt skott invid stolpen.

Daniel Senkal, i vänsterkant av bilden, avlossar skottet som gav Viggan en 1-0 ledning i 21:a minuten.

Massor med målchanser radades
upp och när matchen var slut kunde
säkerligen de 10-tal chanser som skapades av Viggan förändrat det som
nu blev slutresultatet. Men ibland är
fotboll inte logiskt, vilket gör det till
det fantastiska spel som det ändå är.
Några exempel på delikatesser som
erbjöds, var Daniel Senkals stenhårda
skott som tog i ribban och studsade
ut, liksom Victor Stenbergs, om möjligt ändå hårdare skott, som sköts på
halvvolley från 30 meters håll och
tog i ribbans bakkant.
Trots den envisa och konstanta
pressen, så tappade Viggan, likom så
många gånger förr, sin 1-0 ledning,
när endast 6 minuter av matchen
återstod. Efter ett olycksfall i Viggans
försvarsarbete, råkar en Viksjöspelare
få en tå på bollen, som så när räddas
på mållinjen av Nordine Baraka.
Nu var ställningen 1-1 och trots att

Under hösten kommer Viggbyholms
IK att bygga upp ett damlag, som
skall bli startklart inför vårsäsongen
2007, då man börjar i div 5.
För dig, som idag saknar klubb eller
som skulle vilja börja spela fotboll
igen, är det här en jättebra chans att
komma igång. Du får träffa nya kompisar och får vara med i något nytt.
Roberto Battistich, som blir tränare
för Viggans damlag, har lång erfarenhet som tränare, med utbildning
både i Sverige och England.

Roberto räknar med att träningarna
skall starta med den kärntrupp som
redan finns, för att sedan, när inomhusträningen börjar, kunna öka träningsdosen varefter laget växer.
Onsdag 6 september, kl 19.00, hålls
ett informationsmöte med fika i
Viggans klubblokal, där alla som vill
vara med och spela i Viggans nya
damlag är hjärtligt välkomna för att
höra mer om planerna. Ring gärna
Monica Sandgren som är lagledare,
om du undrar över något.

Ring eller maila Monica Sandgren, som är lagledare, om du vill vara med
och spela i Viggan. Tel: 073-651 46 47. Mail: monica_sandgren@hotmail.com
Du är också välkommen att ringa Viggbyholms IKs kansli: 756 33 80.

Den uppskjutna matchen Viggan-Bromstens IK
spelas på Hägernäs IP, tisdag 5 sept, kl 20.00
Bröderna Robert och Daniel Senkal försöker med
gemensamma krafter ta sig igenom Viksjöförsvaret.

Tappade poäng

Trots ibland bländande spel i vissa
matcher från Viggans sida och därmed förhoppningar om en lite högre
placering i tabellen, så släpper man
in onödiga mål under de sista minuterna av matcherna, vilket omintetgör
dessa drömmar. I inte mindre än fem
matcher under året har Viggan tappat
poäng under de sista 9 minuterna:
Täby IS - Viggan
Viggan - Tureberg
Viggan - Rinkeby
Viggan - Vaxholm
Viggan - IFK Viksjö

1-0
2-2
1-2
0-1
1-1

(mål i 94:e).
(mål i 82:a)
(mål i 81:a, 91:a)
(mål i 86:e)
(mål i 84:e)

LOKALDERBY
Söndag 10 sept, kl 14.00
Hägernäs Idrottsplats

VIGGAN
TÄBY IS

Hade man exempelvis hållt tätt i
dessa matcher, skulle man istället
kunnat ha 11 poäng till, utöver de
❑
ynka 16 man har idag.

Viggans höstmatcher:

Under andra halvlek radade Viggan upp chanser och här ställer man upp för en frispark på Viksjös planhalva.
I Viggans lag ser vi framifrån Victor Stenberg, Kennie Roswall, Mikael Houlst och något skymd, Robert Senkal.

Den andra halvleken bjöd på betydligt trevligare spel och Viggan kom ut
som ett nytt lag och dominerade stort
under hela halvleken.

Gonzalo Maturana hade två frilägen
med målvakten under matchens sista
två minuter så stod sig resultatet 1-1
❑
tiden ut.

Lör
Sön
Fre
Sön
Lör
Tis
Sön
Lör
Sön
Sön

5/8
13/8
18/8
27/8
2/9
5/9
10/9
16/9
24/9
1/10

14.00
14.00
20.00
14.00
14.00
20.00
14.00
15.00
14.00
14.00

Hässelby-Viggan
Viggan-Vaxholm
Dj-brunn-Viggan
Viggan-Viksjö
Tureberg-Viggan
Viggan-Bromsten
Viggan-Täby IS
Ekerö-Viggan
Viggan-Rotebro
Bele B-by-Viggan

4-2
0-1
0-3
1-1

www.cmsevent.se
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 tisdag 12 september.

