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Viggbyholms IK besegrade Bele Barkarby med 2-1 (1-0) på Veddestavallen inför ett 100-tal åskådare och avancerade till en 7:e plats i tabellen. Viggan kan nu glädja sig åt fortsatt spel i div 4 nästa
år och samtidigt njuta av den bästa tabellplaceringen i klubbens 76-åriga historia.
Det vinnande laget: Bakre raden från vänster PA Bergström (ass coach), Robert Veronese (coach), Daniel Melki, Gonzalo Maturana, Gustaf Grauers, Mikael
Houlst, Karl Stenberg, Daniel Breeze, Jonas Malmgren, Gustav Johansson och Håkan Loberg (lagledare). Främre raden: Kennie Roswall, Victor Stenberg,
Patrick Öberg, Max Stjernfelt, Peter Billberg, Daniel Niklasson, Mats Gustafsson (ass. lagledare) och Nordine Baraka liggande längst fram.

Viggans framgångsrika P16-lag: Övre raden från vänster:Roger Lövgren (tränare), Adam Linder, Alexander
Marcström, Oscar Henriksen, Robert Lövgren, Kevin Power, Hampus Åkerman och Aron Almerèn. Nedre raden
från vänster: Jesper Ståhlberg, Tobias Svensson, Robin Wettervik, Johan Gardner och Fredrik Lindholm.

Obesegrade juniorer

Viggan började årets serie med en något
snöplig förlust mot Bele Barkarby (2-3),
sedan man fått en man utvisad i slutet
av första halvlek. I returmötet på Veddestavallen söndagen den 1 oktober upprepade sig historien och Viggan fick åter en
man utvisad i slutet av första halvlek.
Denna gång gick det dock betydligt bättre resultatmässigt, då Viggan till sist
kunde kamma hem en 2-1 seger inför en
102-hövdad publik.

spelet blev mer böljande fram och tillbaka utan att några direkta chanser skapades för någotdera av lagen.
När Robert Senkal sedan visades av
banan med ett rött kort efter 38 minuters
spel fick Bele mer yta att spela på, något
som man utnyttjade under den andra
halvlekens första 10 minuter.
Trots att Viggan endast spelade med
10 man, pressade man på ordentligt
framåt och hade flera chanser att avgöra,

Patrick Öberg gör sitt fjärde frisparksmål för året genom att pricka in 1-0 till Viggan i den 22:a minuten.
Gustaf Grauers verkar övertygad om att den skall gå in medan Victor Stenberg avancerar för en retur.

Viggan började matchen mycket starkt
och dominerade helt den första kvarten.
För fjärde gången i år sköt lagkaptenen
Patrick Öberg en frispark direkt i mål,
som gav Viggan ledningen med 1-0, vilket skedde efter 22 minuters spel.
Bele Barkarby som varit helt tillbakapressade tvingades nu upp i planen och

men det dröjde till den 61:a minuten
innan Peter Billberg kunde göra 2-0 på
en nick sedan målvakten överspelats.
Bele Barkarby kunde sedan reducera
till 1-2 i 77:e minuten, ett resultat som
stod sig tiden ut, trots att domaren lagt
till fem minuter i tilläggstid. Det blev en
mycket viktig seger för Viggan.

Vid förlust hade det omvända skett, att
Viggan hade åkt ner i div 5 medan Bele
Barkarby stannat kvar. Istället blev det
nu så att Viggan genom sin vinst kunde
avancera upp till en 7:e plats i tabellen,
vilket är den bästa placeringen i klubbens 76-åriga historia.

Målgörarna Patrick Öberg och Peter Billberg.

Detta var nu Viggans tredje år i div 4,
där man de två tidgare åren hamnat på
en 10:e plats bägge gångerna. B-laget har
samtidigt spelat i reservlagsserien R1 i
två år, med en 7:e placering i år. Sammanfattningsvis kan man konstatera att
årets upplaga av respektive serie har varit betydligt tuffare än föregående år. ❑

Div 4N, 2006

Trots att Viggan endast spelade med 10 man under närmare 60 minuter, låg man ändå på och här kan Peter
Billberg nicka in 2-0 till Viggan i den 61:a minuten. Mikael Houlst (nr 7) avvaktar för en eventuell retur.
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Viggbyholms IK har en omfattande ungdomsverksamhet inom fotbollen, med
bl a ett 25-tal framgångsrika pojklag som
spelar i S:t Eriks cupen. Dessutom har
man flera flicklag och ett damlag under
uppbyggnad.
Viggans herrlag, som spelar i div 4, kan
nu också snart se fram emot att få påfyllning från de yngre leden. Närmast i den
kedjan ligger klubbens två P16-lag, där
det ena gick obesegrat genom sin serie
genom att vinna 11 matcher och spela
en oavgjord.
Tränaren, Roger Lövgren, som haft
hand om killarna ända sedan fotbollsleken för 11 år sedan, kan stolt berätta:
“Vår målsättning innan säsongen var att
vinna serien och ta oss till slutspel,
något som infriades med bravur, då vi
gick obesegrade genom hela serien.”
Roger Lövgren berättar vidare:
“Stommen i dagens P-16 lag har varit
med ända sedan fotbollsleken 1995,
även om det givetvis kommit och gått
spelare under årens lopp.
Att hålla ihop ett lag i så här många år
är enkelt, i alla fall med dessa grabbar,
det gäller bara att dom skall ha roligt till-

Tränaren Roger Lövgren tillsammans med sina killar inför den avslutande matchen mot IFK Viksjö.

Några av killarna har även fått vara
med och spela i seniorlagets reservlagsserie R1, där man fått chansen att visa
framfötterna. Nästa år fyller killarna 17
år och sedan börjar de bli mogna att axla
större uppgifter och Roger Lövgren kan
konstatera: “I år har killarna "växt i kavajen" rent fysiskt, vilket är en av de bidragande orsakerna till
årets framgångar,
samtidigt som det
nästan alltid varit
mangrann uppslutning på träningarna.
Vi har kunnat spela
med samma uppställning match
efter match, vilket
medfört bra resultat.”
Roger Lövgren
kan alltså blicka tillbaka på en mycket
lyckosam säsong
I den avslutande matchen mot IFK Viksjö vann Viggans P16 med 3-0.
och samtidigt med
tillförsikt se fram
sammans, både på och utanför planen.
emot nya utmaningar: “I dagsläget har vi
Man måste få dom att trivas, låta dom
21 spelare och jag hoppas och tror att
vara med och bestämma, arbeta och pladet kan tillkomma fler till nästa säsong,
nera för resor/läger ihop, åka på många
då vi dessutom kommer att spela i en
turneringar både inom- och utomhus,
högre division och även kunna få spela
samt sätta upp målsättningar tillsamännu mer med seniorerna som grädde
mans.”
❑
på moset.”

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.
Vi vill tacka alla våra sponsorer som möjliggjort denna information.

