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Tack vare Richard Dermer har Rimbo
Cupen fått ett speciellt skimmer kring
sig och detta gäller inte minst årets
upplaga av den mytomspunna Cupen.

Redan på fredagskvällen den 18
januari började det osa framgång vilket
besannades när gossarna tog sig hemåt
på morgonkvisten på lördagen.

När krutröken lagt sig, och den här
gången var det inte Edet som lagt
dom, hade man lyckats ta sig upp på
en meriterande andraplats, på samma
poäng som våra gamla ärkerivaler
Råsunda IS.

Patent och Registreringsverket kan
nog snart räkna med ett förslag till
namnändring på Edet  till “Lill-Boxen”
enär “Boxen” var Edets stående slogan
under hela turneringen. “Tänk på
boxen! Lämna aldrig boxen! osv”.

Taktiken verkade fungera alldeles
utmärkt ända fram till semifinalspelet
då alla redan var mätta på framgångar
och inte orkade hålla sig i boxen.

Enligt moderna arkiv verkar Viggans
framgång i Rimbo cupen vara den
största någonsin. En stor gratulation till
Edet & Co. Av de församlade kunde
man notera ett inslag av ett fyrtal, ja
kanske rentutav fem A-lagsspelare.

En synnerligen stor del i framgången
hade bl a Mirakel Johansson, som nu
verkligen levde upp till sitt epitet. Ett
antal s k idioträddningar måste ha
gjort bl a Valsta Syrianska och Arlanda
helt groggy. För att inte tala om kanon-
stänkarn som han la direkt i mål helt
på egen hand. Över hela banan.

En annan gök som också kraftigt 

bidrog till fram-
gången var förstås
Zaccoonen som
med sina 6 baljor
vann pris som
bäste målspottare i
hela turneringen.
I övrigt var det
många fina indivi-
duella insatser.

☞☞☞ Läs mer på sid 2.
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B-jublad Rimbosuccè

Edsbergs IF
Enebybergs IF (IV)
IFK Viksjö (IV)
Irakiska FK (VI)
Kungsängens IF
Kälvesta IoF
Kärrdals IF (VI)
Lidingöfavoriterna
Stocksunds IF (VI)
Torstens Lärjungar
Täby IS
Viggbyholms IK

BK Maskan
Ekerö IK
Hagalunds IS
Helenelund IK
Kälvesta FK
Mariebergs SK
Rissne IF
Roslagskulla IF
Rotebro IS
Viggbyholms IK

70 DAR
KVAR!

Nu är det bara 70 dar kvar tills
säsongen börjar igen. Lördagen
den 20 april spelar Viggans A-
lag sin första match, borta mot
Edsberg. Äntligen har det blivit
klart med vilka lag som skall
spela i div 5 i år (även om förra
årets slutgiltiga tabell ännu ej
offentliggjorts. B-lagets motstån-
dare är också klara. Vi återkom-
mer med kompletta matchda-
gar och tider

R2A

H5N

Hjälp!
Vem vill hjälpa mig med att

sälja annonser till vårens
Viking? Minsta bidrag emot-

tages med tacksamhet. 
Ring Redaktionen 756 66 62.

En av våra längre spelare i laget,
vars efternamn börjar på Z, tycker
att vi borde ha lite mer sociala
grejor. Typ gemensam Tipslördag
på Tegelbruket efter träningen.
Alla går ihop om ett system? Hör
av er till den långe om ni vill bli lite
mer sociala på lördagarna.

Skådespelare
blev åskådare 
i Skå Cupen

Förra året spelade vi en oavgjord och
vann två medan vi bara fick en förlust.
I år blev det nästan lika, fast tvärt om.
Två torsk, en oavgjord och en vinst.

I den iskalla Allhallen i Skå var det
svårt att hålla ångan uppe, särskilt när
bollarna inte rullade vår väg. Bra in-
ledningar och sämre avslutningar på
matcherna i kombination med målin-
kontinens, gjorde att vi inte nådde lika
långt fram som kanske skulle ha varit
fallet om det omvända hade rått.

Varje match började väldigt bra men
så fort dom andra lyckades peta in en
balja var det rätt ofta som vi blev para-
lyserade och fick se oss ståendes som
åskådare medan dom andra tog över.

☞☞☞ Läs mer på sid 3.

Mirakel & Zaccoon
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Det dunkelt
sagda är ofta
det dunkelt

tänkta!?
Nu har jag tränat två pass i
veckan varje dag.
Thomas Brolin

Då sa jag till domarn på ren
svenska. Go home!
Christer Abrahamsson

Ge fan i bollen! Fuck you!
Curt Elgbro

Hela bollen måste ligga stilla.
Ralf Edström

Det är alldeles för mycket sport
inom idrotten.
Percy Nilsson

Går den in får Thorstvedt svårt
att ta den.
Sven-Göran Eriksson

Det är bättre att vinna en pre-
miärmatch än att förlora den.
Curt Elgbro

Can we borrow the pitch if it is
impossible?
Håkan Loberg

Jag kan ingen italienska alls,
jag vet inte ens vad spagetti
heter på italienska.
Johnny Ekström

Kom igen nu grabbar, dom har
också en dålig målvakt!
Christer Abrahamsson

Det blev ju 1-1. Det skulle ha
varit tvärtom.
Bo Hansson

Sätter han den i nättaket är det
mål.
Bosse Berglund

Det är bättre att skjuta en meter
bredvid målvakten än rakt på.
Helen Johansson

Jag tror på teorin att om mot-
ståndarna gör mål, måste vi
göra två mål för att vinna.
Howard Wilkinsson

Nu är vi redo att att börja andra
halvlek och resultatet 1-0 har
stått sig under halvtidsvilan.
Agne Jälevik

Spelarrådet 2002

Richard Dermer Henrik Hult Daniel Niklasson Henrik Zacco

Årets spelarråd valdes den 9 januari och
skall fungera till nästa val i janauari 2003.
Spelarrådet består av: Richard Dermer,
Henrik Hult, Daniel Niklasson och Henrik
Zacco. Vi hoppas att ni alla delger spelar-
rådet era synpunkter och idéer så att vi får
en levande dialog mellan spelare och leda-
re så att vårt samarbete hela tiden utveck-
las framåt. Detta är Spelarrådets uppgift:

• En spelare inom Spelarrådet skall fungera
som talesman för gruppen. Spelarrådet skall
ha regelbundna, organiserade möten minst en
gång i månaden och rapportera till lednings-
gruppen. Dagliga frågor tas upp med tränare/
lagledare. 

• Som medlem i Spelarrådet skall man bl a
verka för att en god anda råder i truppen och
se till att synpunkter från spelare tas upp med
tränare eller ledare i god tid innan problemen
hunnit slå rot.

• Vidare skall man uppmana medspelare att
solidariskt sköta sina inbetalningar av avgifter
till klubben. 

• Spelarrådet skall även ta ett ansvar när det
gäller genomförandet av olika projekt så att
alla spelare ställer upp. 

• Spelarrådet bör även hålla en nära kontakt
med spelare som ej kommer regelbundet till
träningar så att tränare och lagledare är infor-
merade.

• Medlem i Spelarrådet skall föregå med gott
exempel och alltid verka för att alla har så
trevligt som möjligt såväl på som utanför plan.
Man skall även verka för att de målsättningar,
som gemensamt satts upp, efterlevs.

• Spelarrådets representanter skall även vara
pådrivande så att alla hjälper till med att ta
fram resp ta ut material vid träningar mm.

Danilo får fly fastlandet
Alla vi som följer Greve Danilos fram-
fart bland kjolarna kan nu notera att
han tvingas söka sina jaktmarker allt
längre bort. Vi har
ju länge misstänkt
att Danilo bränt
sina skepp i Täby
med omnejd ety
varför skulle han
annars ha lagt
sina jaktmarker
nere i Löddeköp-
inge av alla stäl-
len?  Eller Sötälje?

Vi har tidigare
redogjort för att
det senaste kapet
skulle ha varit
Lilla Lena Lenin
från St Petersburg.
Men idoga initie-
rade källor ger
hela tiden vid handen att Danilo över-
gett Ryska Posten, som annars lär ha

varit den geografiskt mest avlägsna
erövringen någonsin bland  Grevens
eskapader. Nu gäller nya marker. Eller

vad sägs om Gotland som
sista belägringsplats?
Vikings utsända låter rap-
portera att Danilo nu lagt
så mycket bränd mark ba-
kom sig att han måste läm-
na fastlandet inkognito. 

Småsnokarna på Tull-
verket, Knoll & Tott,  lär
ha sett en, till fåraherde
utklädd Danilo, smyga sig
ombord på Nynäshamns-
färjan för att jaga lamm-
kött på Gotland.

Vad passar väl bättre in
än Vikings favoritpassus:
“Far, får får får? Nej, inte
får får får, får får lamm.”
Danilo har nu senast setts

ute på betesmarkerna ivrigt ropandes
“Rebecka, Rebecka, var är du””

Lammkött har blivit en herdesak
för Greve Danilo nuförtiden.
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Stalle fick

Dansk Skalle
Under onsdagskvällens träningspass
ådrog sig Staffan Forzell en mindre
fraktur i ögonbrynet, orsakad av en
kollision med Wella Gustavsson i
korsningen Flygkårsvägen/Propeller-
vägen, eller närmare bestämt i F2-hal-
len. Wella, som enligt samstämmiga
ögonvittnen, ankom med en hastighet
motsvarande 6 fot/sek, vilket fick
Stalle att lyfta på ögonbrynen, vilket
han inte skulle ha gjort. Stalles hastig-
het uppgick vid tillfället till 2 yards/
sek och han kunde därför snabbt
räkna ut att det skulle barka åt skogen.

Wella rapporteras endast ha erhållit
lättare repor i barken men togs genast
till Skogsforskningsinstitutet för när-
mare kontroll och röntgenundersök-
ning. Alla årsringarna låg kvar på
plats enligt de rapporter Viking fått.

Stalle, däremot, erhöll ett djupare
dike just i eller över ögonbrynet, som
sjuksköterskan Loberg, tämligen
snabbt tog hand om. 

Loberg, som nu såg chansen att visa
sina framfötter (storlek 41), visade
snabbt sina färdigheter från åren i
Lottakåren. Han slog genast en dubbel
halvnelson av gasbinda omlott på
överdelen av Stalles hals. Innan dess
hade Loberg hunnit taga fram sin
Singer Exclusive och försett Stalle med
några snabba korsstygn i väntan på
ilfarten till Danderyd.

Efter ett antal diskussioner med sta-
ben på Laura Grubbs väg, huruvida
Loberg själv skulle åka, eller om man
skulle åka i kolonn, eller om man skul-
le ta stabsbilen, enades man slutligen
om att Loberg skulle åka till Laura
Grubbs väg, för att där hämta delar av
Forzellstaben, för att sen åka tillbaks
till olycksplatsen och därifrån till
Danderyds Lasarett - utan sig själv.

Det är jag som
var Stalle

Gruppspel · Fredag 18 januari

Slutpel · Lördag 26 januari

Semifinaler · Lördag 26 januari

3-4 pris · Lördag 26 januari

Final · Lördag 26 januari

IFK Täby - Krukan  3-2
Viggbyholms IK - Valsta Syrianska  0-4

Krukan FC - Viggbyholms IK 3-1

IFK Täby - Valsta Syrianska 2-3 (på straffar)

Vinnare av Skytteligan:
Bland alla de lag som ställde upp, 40
lag, med totalt ca 500 spelare, fanns en
som var större än alla andra både vad
gäller längd och målfrossa: Henrik
Zacco. Med sina 6 mål vann han!

Saxat ur Uppsala Nya Tidning av A. Edström.
Viggan var dock det enda laget som spöade
Vallsta Syrianska i turneringen (1-0).

Hjälp!
Vem kan hjälpa mig med att spar-

ka igång en egen hemsida för
Viggans Seniorer?

Det enda du behöver göra är att
visa hur man kommer igång. Vi
måste försöka få den klar innan

seriestarten 20 april. Sen välkom-
nas alla idéer om vad som skall
vara med. Ring mig snarast!/TE

Namnet är redan klart:

viggan.com

Spelarrådet, som redan hunnit bliva
varma i kläderna, tycker att tränings-
stassen är för omaka på spelartrup-
pen. Hulten kollar priser på T-shirts
och kortbyxor och återkommer med
prisförslag. Kostnad per spelare får
diskuteras när vi vet närmare. Nu
måste vi även se seriösa ut - om det
så bara är vi själva som ser oss.

T-shirt & Y-front

Loberg har rakat, sytt och emballerat Stalle

☞☞☞ Forts. från sid 1...
En annan som utmärkte sig var bl a
Dubbelöskan som joxade med trasan
så pass väl att han kom 3:a i Jonglering
med stor boll (44sek). Gonzalo, om ni
minns, kom bara 5:a (13 sek).

Grundspelet och slutspelet, som ni f ö
kan beskåda här intill, var några av de
mest häftiga tillställningar man skådat.
Alla lag i slutspelet spelade i högre
serier än vi. Valsta Syrianska t o m så
högt upp som i tvåan, vilket på intet
sett förminskar storleken på fram-
gången utan snarare tvärtom.

Grattis grabbar till en superturnering
och vi hoppas takterna sitter i nu på
fredag i Sportfabriken i Segeltorp.



Sent på fredagskvällen den 1 februari
anlände redaktionen till Allhallen i Skå
på Ekerö just för att se Viggan missa ett
bra läge. Klockan var då 19.52. Här är
vad som i övrigt hände:

19.50  Viggan - Kungsängen 0-0
Zaccot missar efter 7.21 något som kan
rubriceras som öppet mål. 10.56 räddar
en back på mållinjen sedan Zacoot
varit där med portvinstån. 15.03 lade Z
av en direktrökare mitt i naveln på
målisen. 0-0 efter full tid så Danne fick
slå en särskiljande straff i mål. Viggan
hade ett solklart grepp och borde ha
vunnit enkelt om inte om varit där.

21.10  Konyaspor - Viggan 3-1
Redan  efter 120 sekunder lägger Bara-
kan en perfekt pass till Zacoonen som
inte gör något misstag. 1-0 och allt
känns helt under kontroll tills dom
andra 5.03 har förmånen att få se bol-
len rulla sakta i stolpen och in 1-1.
Sen tappade Viggan konceptet totalt.
Sololäge 6.35 och det stod 2-1. Baraka
drog sen i skjortan på en annan varför
det blev straff 12.54 och 3-1. Fislir.

22.30  Viggan - BK Sol 2-1
Ånyo en strålande inledning av
Viggan där T. Andersson får se sig helt
fri framför målisen 5.30. Men icke!
6.32 är Orre skitanära, men icke sa
Nicke där heller. 8.25 lirar T. Anders-
son till Zacoonen som är ytterst nära.
8.40 skjuter Zacoonen nära utanför.
Hulten frispelar sig själv 12.02 på ett så
synnerligen fint sätt att han även kan
dra lädret i nätet 1-0. En av de snabbas-
te reduceringarna på 2000-talet kom
12.33 då solen gick i moln för Viggan.
En rökare i stolpen gick förstås in och
det var 1-1. Danne räddar dock stäm-
ningen då han slår den straff som Orre
tillskansat oss. Hade målisen varit
något fetare hade bollen fastnat under
magen, men det gjorde den inte: 2-1.

23.10  Segeltorp - Viggan 3-0
Här var matchen då Viggan skulle
defilera och nog började det bra alltid.
Redan efter 1.38 fläskar Isac på en rök-
are i stolpen så att man riktigt kunde se
att det uppstod ett moln av aluminium-
nitrat kring målet. Men den studsade
minsann ut. Efter 4.05 har Segeltorp sitt
första anfall och får straff. 1-0 och ski-
tasnopet. Sen var det dags för stolpträf-
far igen. 7.04 drar Hulten en riktig
rökare och den här gången uppstod
det en sulfatfällning. I sitt  andra anfall
drar dom en kanon från halva plan i
krysset: 2-0. 14.32 blev dom fria: 3-0.
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Fredag 8 februari kl 22.15,
Sportfabriken i Segeltorp
Cupspel för B-laget

Lördag 23/2 Kl 14.00, Åkersberga IP
Roslagskulla IF (6) - Viggan

Lördag 2/3 Kl ??, Åkersberga IP
IFK Österåker (4) - Viggan

Lör/söndag 9 eller 10/3
Skånela (6) - Viggan

Onsdag 13/3 Kl 19.30, HIP 2
Viggan A - AIK U

Lör/sön 16 el. 17/3 , kl 13.00, HIP 2
Viggan - Helenelund (4)

Lördag 23/3 kl 11.00 HIP 2
Viggan B - Täby IS B 
Lördag 23/3 kl 13.00 HIP 2
Viggan - Roslagsbro (5)

Långfredag 29/3
Ej fastställd

Måndag 1/4 kl 13.00 Hallstavik
Hallsta IK (4) - Viggan

Lördag 6/4 kl 13.00 HIP 2
Viggan - Lohärad (5)

Söndag 7/4 Kl ?? Tunbergsplan
Rotebro IS (6) - Viggan

11-14/4 Träningsmatch i Danmark 

Träningsmatcher OMED
no med Keratin

Omid Sabti, efter felbehandlingen med
det berömda hårmedlet Watzins Keratin.

H. Lobergs 
Batongskola

Vår käre vän Omid Sabti, känd
som framgångsrik straffläggare i
den avslutande matchen mot
Danderyd i höstas, har råkat ut
för en liten fadäs.

Alla som sett Omid i aktion är
av den uppfattning att han med
några fler kilon och några mer
muskler kan bli något riktigt stort
särskilt när han slutar med att be
om ursäkt när han tar för sig.

Omid, som själv sett detta har
därför tagit saken i egna händer
och skickat efter en dunderkur
från Tant Astas hälsospalt i tid-
ningen Året Runt.

Omid, som beställt två flaskor
av det muskeluppbyggande
ämnet Kreatin, som för övrigt
användes av bönderna i Belgien
(jfr Belgian Blue), hade dock slar-
vat lite med stavningen och fick i
stället två flaskor av det från 40-
talet så berömda hårvattnet
Watzins Keratin. Efter ett antal
klunkar märkte Omid hur håret
slaknade och istället började att
växa på alla andra omöjliga stäl-
len där han inte önskade.

Vi skall dock vara ytterst glada
att Omid inte skrev två flaskor
Kretin, för då hade det inte blivit
mycket kvar av vår käre Omid.
Mera gröt i baljan boys!

H. Loberg, som genomgått den av
Fotbollförbundet anordnade kur-
sen för eliminering av våld o dyl
vid matcher, har ackrediterats av
Fotbollförbundet och skall nu leda
den interna utbildningen av sk
Lagvärdar.

En sådan måste finnas vid varje
match, i annat fall drabbas man
automatiskt av w/o.

Mats Gustavsson, Staffan Forsell
och David Erlandsson samt ev.
Johan Skyllner har blivit anmälda
som kandidater till H. Lobergs
internutbildning.

H. Loberg kommer att återkom-
ma med information om när, hur
och var utbildningen skall ske.
Vid större osäkerhet kan herr H.
Loberg kontaktas direkt.

Skådat i Skå


