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BOLLEMIEPEDEMI

Efter en mindre lyckad framfart på travbanan har nu Rimbo Rambo sadlat om och satsar allt på fotbollen att döma av hans sanslösa framgångar
i målprotokollet på sistone. Två mål på två matcher. Årets rookie i Viggan.

Alla minns vi väl Lördagsnatten den 23
januari 1999, då Richard Dermer blev
Rimbo Rambo med hela Uppland. Ni
som inte minns, kan ju läsa i Viking nr 7
från samma år om hur det gick till.
Den senaste tiden har dock Rimbo
gjort sig mer känd som en skoningslös
killer när han släppts ut i manegen.
Han har nu inte gått mållös från någon
av de två matcher han uppvisats på.
Den största och främsta insatsen
måste nog ändå vara målet på ärkefienden AIK härom onsdagen. Rimbo hade
just släppts ur buren och befann sig
inom säkert avstånd från åskådarna då
han får syn på en förlupen kula vilken
han genast uppsnappar.
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Alla står som frågetecken men Rimbo själv
står som ett utropstecken. Efter målet mot
AIK har tuppkammen vuxit med flera centimeter. Målaptiten har även den gjort sig synlig. Tränaren Curt Elgbro talar om att en
Bollemiepedemi har brutit ut på Rimbo.

Öga mot öga med den svartmuskige
keepern gör han det han drömt om i sin
barnkammare sedan 1988. Han lobbar
över keepern och för att förödmjuka
densamme ännu mer springer han runt
honom och nickar in studsen.
Sporrad av framgången lät han även
anteckna sig i målprotokollet mot
Roslagsbro i lördags. Rimbo är glödhet
just nu.
Vi har förgäves försökt nå Rimbo för
en kommentar om hans framgångar,
men hans pressekreterare låter
meddela
att “trots Rimbos
enorma framgångar och en till
synes icke avtagande målaptit är
Rimbo ännu inte
helt mätt på framgångar:”
Vilka framgånginnan bollemiar då, frågar vi? Rimbo,
symtomen började
“Rimbo har
göra sig gällande.
sedan en längre
tid lidit av sina kamraters häcklande på
stallbacken. Trots att Rimbo mer eller
mindre är född med en grep i handen
på Solvalla, så har det inte hjälpt honom
under våren. En serie olyckliga utfall på
konsortiets V75:or har gjort att Rimbo
nu försöker att återfå konsortiets förtroende att åter få tippa veckans rad.”
En högt uppsatt person inom konsortiet lär ha sett Rimbo gå och vända på
hästlortar ute på Valla för att försöka
spå utgången av loppen. Vi hoppas att
Rimbo söker sin lycka nere på Hägernäs IP istället, för där finns garanterat inga hästlortar.
Även om resultaten är hemliga
från Rimbos tippningar har
följande rader läckt ut: 2
rätt, 0 rätt och 4 rätt, vilket kanske skall ses
som ett tecken. ■
Vem blir nästa
veckas profil?

Har du skrivit på?
Ikväll skall utdelningstider bestämmas för fre/lör/sön 5-7 april.
Tidningar hämtas hos Ronny på
Direktkopia, Reprovägen 6. Kartor
har ni redan fått och koder får ni av
Ronny när ni hämtar tidningar.
Följande gruppindelning är gjord,
där namn får fyllas på efterhand.
Understrukna namn är huvudansvariga för att allt funkar.
Grupp 3:
Grupp 4:
Grupp 5:
Grupp 6:
Grupp 7:
Grupp 8.
Grupp 9.
Grupp 10:
Grupp 11:
Grupp 12:

Richard, Staffan
Tom, Tommy A
David, Omid
Max, Tommy M
Özcan, Isac
Jonas, Kenny
Rolle, Mange, Micke J
Chrisse, Victor P
Krister, Matte
Danne

Webmastern
Vår käre Webmaster, Staffan Forsell,
jobbar för fullt för att uppfylla alla
önskemål. Fortsätt under tiden att
mejla till oss så att sidan fortsätter att
koka. Stort tack til Stalle för fint jobb!

VIKI N G TIPSET
Vikingtipset skall vara Redaktionen
tillhanda senast den 7 maj, ifyllt och
betalt. Gärna tidigare!!! Alla deltar
förstås lika bra som förra gången.

KOM IGEN VIGGAN! WWW.VIGGAN.COM
Viking finns nu i FÄRG och lättfilsformat (bara 200Kb) ultrasnabbt att ladda ner från hemsidan

INSÄNDAR S I D A N
LIKA SOM BÄR
Under den här vinjetten publicerar vi de bidrag
som kommit in på Lookalikes. Veckans bidrag
kommer från två som vill vara anonyma.

Snusmumriken
Följande rapport har inkommit från Swedish
Matchs utsände snusmumrik Krutov. Betygsättningen bygger på den femgradiga dosskalan.

Not Printed by: Mr Ronny Zamora Walléns Kloningsinstitut this time

Det är ingen hemlighet att vi i Viggan snusar. Det är härligt. Om man själv saknar,
kan man alltid kränga av någon annan. Det
som snusas i Viggan är följande sorter:
Ronny - Har alltid en "ettan" till hands, både
bak och portion går bra. (5dosor) ❍❍❍❍❍
Micke - Han har jag ibland bakat åt under
träning, när han inte kan ta av sig sina träningshandskar. Han är en renodlad
"General" (4 dosor) ❍❍❍❍
Isac - Killen från söder har inte riktigt kommit in i matchen, eller vad sägs om Röda
lacket. Jag har själv provat på och känner
dock ingen direkt skillnad, men man kanske
är likgiltig när man är tullare.
(4 dosor) ❍❍❍❍
Mange Carlsson - Har alltid en dosa i fickan, också en General aspirant. Snusar dock
lite i skymundan. Det är svårt att se snusläppen. (3 dosor) ❍❍❍
Zacco - En riktig mes. Han "fest-snusar"
endast på helger. Va fan é de för en inställning till kollektivet. Han har erkänt för mig att
han har provat baksnus. (1 torkad dosa) ❍
Jocke - Kommer åt det han får, gärna bak.
(3 dosor) ❍❍❍
Max - Hänger mest på La Roy! (0 dosor)
Lilla Edet - Gillar Whiskey-snus, som han
inhandlar på MM i Arninge. Plus för smaken
(4 dosor) ❍❍❍❍
Rolle - Kan språket med återförsäljarna
(Libanonesiska), det blir general där
(3 dosor) ❍❍❍
Öberg - Har alltid en bak under läppen,
bakar lite väl mycket. (3 dosor) ❍❍❍
Curre Coach - Går runt och ler med en
General portion under läppen och drar
hemmagjorda vitsar. 4 dosor ❍❍❍❍
Tommy Andersson - En rapé pundare.
(3 dosor) ❍❍❍
Gula Örnen - Aspirerar på "Hall of Fame".
Drar 1,5 dosa General om dan (6 dosor
av 5) ❍❍❍❍❍❍
Krutov- Varierar mellan bak och portion.
Gillar när snuset rinner längs kinden i
duschen (4 dosor) ❍❍❍❍
Sammanfattningsvis kan man konstatera att
det är General som gäller i år. Största skrällen är Isac som snusar Röda lacket.
/Sign. Krutov

Hej Tommy!
Vi har lite tips till vikingbladet. Lika som bär.
David E - Fredrik Lindström (komiker, språkexpert)
Roy - Michael Jackson (Jackson 5)
Ronny - Chuck Norris (Delta Force)
Amorn - Jackie Chan (skådis)
Loberg - Den onda gestapo tysken (Indiana
Jones I)
Tommy Menerth - Rocco (porrskådis)
Mange Karlsson - Martin Timell (programledare)
Jonas - Bert (Berts dagbok)
Max - Vanheden (jönsson-ligan)
Krister - Birk (i Ronja rövardotter)
Tom - Mowgli (Djungelboken)
Rolle - Vilken skurk som helst i nån film...!!!
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Saxat ur Tullens interntidning
Redaktion: red@drugnews.nu
Chefredaktör: SVEN LILJESSON
Citera oss gärna, men ange källan!

Tullens sämsta tjänstemän
flyttar till Kiruna
2002-02-12 10:57
(Drugnews/SL)
STOCKHOLM Tullverket flyttar tjänstemännen Isac Sangwill och Özcan
Öscan från Arlanda till Kiruna. Från 1
mars i år ska de nu odugliga tjänstemännen vara i full gång med att bevaka snösmuggling till finland.
"Vi kan inte ha piff och puff rännandes i
tullfiltret, det ger dålig reklam för Sverige"
säger generaltulldirektör Kjell Jansson.
Principbeslutet av tullverkets ledning
om utflyttningen är en del i de omstruktureringar som nu genomförs för att åtgärda
uppenbara felrekryteringar. Nästa år flyttas Isac och Öscan till Övre Sibirien som
en del i utbytesprogrammet Tull 2002.
"Vi avser inte att ta tillbaks dem, utan
ska försöka få ett avtal med Ryssland om
att de stannar där", säger Anders Alpsten,
chef för tullen Arlanda, till Drugnews.
Beslutet har mottagits mycket positivt
av övrig personal på Arlanda.

Håll till godo!
Sign. Två ekorrar
PS. Med tanke på eventuella konsekvenser,
har Isac och Özcan bett om att få vara
anonyma vilket dom nu också blev.

Tojan? Gylfen?
Under den här vinjetten publicerar vi de bidrag
som kommit in på Who is who?. Veckans bidrag
kommer från Lången på Grev Turegatan.

Ny sits för Edet
Det har kommit till vår kännedom att
Edet har inhandlat ny toalettsits för
april månad. Den totala sitskonsumtionen är beräknad till 588 kr per år. Modellen i fråga är en armerad PVC-sits
med inbyggd katalysator för minskat
rökutsläpp erfar Vikingredaktionen.

Tjena Tommy!
Jag anmäler mig härmed till namntävlingen
och har följande förslag:
Tommy Andersson - "Toy(ot)a"
Tommy Mehnert - "Fängelsedirektören"
Tom Gyldorf - "Lill-Fimpen"
Bonusnamn!
Rolle är numera kallad ROLL ON efter mycket spel på JackVegas i lördags eftermiddag
på Tegelbruket.
Sign. Lången

