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Viggan satsar
på flick- och
damfotboll

Viggbyholms IK - Täby IS 1-0 (0-0)

I Viggans satsning på fotboll för
flickor och damer, hälsar vi även
yngre spelare välkomna. Just nu
satsar vi, förutom på att bygga upp
ett damlag under hösten, även på
att förstärka åldersgrupperna F94,
F95 och F96.

Viktig derbyseger

Så här glada var man i Viggbyholms IK efter derbysegern med 1-0 mot Täby IS på Hägernäs IP. Segern satt extra bra då man förlorat bortamötet med 1-0 på Tibblevallen i maj. Från vänster i bakre raden: Robert Veronese
(coach), PA Bergström (ass. coach), Krister Jansson (ass. lagledare), Kalle Stenberg, Daniel Melki, Gustav Johansson, Gustaf Grauers, Mikael Houlst, Kalle Olsson, Håkan Loberg (lagledare), Jonas Malmgren och Daniel
Senkal. I främre raden ser vi: Patrick Öberg, Martin Brogren, Victor Stenberg, Nils Pasthy, Daniel Niklasson, Daniel Breeze, Mats Gustafsson (ass. lagledare) och Kennie Roswall. Liggande längst fram Nordine Baraka.

Redan från start har vi fått ett
oväntat stort intresse för vårt damlag och träningarna har påbörjats.
Du som idag saknar en klubb att
spela i eller vill börja spela damfotboll igen, ring till vår lagledare,
Monica Sandgren, 073-651 46 47.
Vill du spela i något av våra
flicklag, F94, F95 eller F96, ring
Viggans kansli 756 33 80.

Efter en besvärlig och oturlig upptakt på höstsäsongen lyckades Viggan äntligen få lite flyt med
sig och kunde besegra lokalkonkurrenten och topplaget Täby IS med 1-0 inför 168 åskådare.

Söndagen den 10 september spelades
den viktiga derbymatchen mellan
Viggan och Täby IS, i strålande solsken och inför en 168-hövdad publik.

Redan i början av halvleken får
Täby IS en hörna som nickas i överkant på ribban av Vedad Kestendic.
Viggan lyckas sedan skapa ett mycket

I den 65:e minuten tilldöms Täby
IS en, enligt många tveksam straff,
som Görgen Åberg dock inte lägger
bättre än att Gustav Johansson i
Vigganmålet elegant kan ta den och
även rädda returnicken som följde.
När 20 minuter återstår av matchen
drabbas Viggan av en utvisning,
sedan Patrick Öberg fått sitt andra
gula kort. Liksom i det förra mötet, då
Viggan fick spela med 10 man i 65
minuter, utnyttjar Täby IS detta gyllene tillfälle för att få till en kvittering.
Trots en hård press mot Vigganmålet under slutet av matchen står sig
resultatet, mycket tack vare en kanoninsats av Gustav Johansson i målet.

En av matchens farligaste målchanser hade Mikael Houlst i Viggan, då han i den 57:e minuten så när överlistar Mattias Andersson i Täby IS målet. Sju minuter tidigare hade dock Mikael Houlst lyckats göra 1-0.

Förutsättningarna inför matchen
var de allra bästa för ett spännande
derby. Vid vinst skulle Täby IS ta
över serieledningen medan Viggan
skulle kunna få lite säkrare mark
under fötterna om man vann.
Täby IS inledde och avslutade den
första halvleken bäst medan spelet
däremellan var ganska avvaktande
och böljade fram och tillbaka.
Den andra halvleken bjöd däremot
på all den dramatik och spänning
som man kan förvänta sig av en derbymatch.

fint anfall, där Daniel Melki passar
Victor Stenberg som skickligt frispelar Mikael Houlst i den 50:e minuten.
Mikael, som haft en hel del otur i
sina avslut tidigare, gör dock inget
misstag, utan lägger säkert in 1-0.
Efter ytterligare sju minuter har
Mikael Houlst ett bra tillfälle att öka
på ledningen, som syns på bilden
ovan och minuten efter skjuter
Daniel Senkal ett inte alltför hårt
skott från högerkanten, som Mattias
Andersson i Täbymålet tror skall gå
utanför, men det tar i stolpen och ut.

Sista hemmamatchen för säsongen:
Viggan - Rotebro IS, söndag 24 september,
kl 14.00. Hjärtligt välkomna till Hägernäs IP

Gustav Johanssonsom i Viggan blev “Matchens
Viking” för sin fina insats i målet.Till höger står
Miikael Houlst som äntligen fick göra det avgörande
segermålet, efter en hel del otur tidigare i höst.

Här ser vi några gamla Viggankämpar framför Vigganstenen efter derbymatchen mot Täby IS.
Från vänster Kenneth Eriksson, Agne Mattson, Bengt Åke “Kocke” Demsell och Evert “Mulle” Blomgren.

Runmärkt även i Viggan

Lördagen den 9 september invigdes det
nya Runriket vid Jarlabankes bro med
pompa och ståt. Täby och Vallentuna är
de runrikaste områdena i världen och
även i Viggan finns det en runsten, även
om den restes ca 1000 år senare än de
som står vid Jarlabankes bro.
Vigganstenen restes i samband med
Viggbyholms IKs 70-årsjubileum 2000
vid Hägernäs IP, för att på så sätt hedra
alla som bidragit till att Viggan kunnat
leva vidare genom flera generationer.
Stenen, som avtäcktes av dåvarande
förbundskaptenen för fotbollslandslaget,

Tommy Söderberg, har ristats på samma
sätt som man gjorde för 1000 år sedan.
Viking Wemmenhög ristade och experter
från Uppsala Universitet granskade det
grammatiska i den futhark som använts.
“Vikingar i Viggbyholm lät resa denna
sten till minne av sina gamla kämpar.
Aldrig skall ett minnesmärke vara större
än detta över dugliga män”.
Det är därför med stor glädje vi ser att
så många från det gamla gardet är nere
och tittar på Viggans alla matcher. De får
nu se att allt det slit som de en gång lade
ner inte har varit förgäves.

Viggans höstmatcher:

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
5-0
0-2
1-0

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 26 september.

