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Maxi har lagt ägg

Ja, så har det äntligen hänt. Max har fått fart på äggläggningsmaskinen
därbak. Ett mål mot Lohärad och drömmen om en comeback som målkung har väckts hos Maxi och hos oss andra. En sen påskpresent var det.

Här är nog en av de
gulligaste bilder vi fått
på lilla Maxi och som
visar hur man roar sig
på Östermalm när man
gjort en balja. (Samma
balja som lilla pudeln
får bada i?). Vi hoppas
nu alla att lilla Maxi
har tagit med sig påskblåsan ner till Danmark
så att ni alla får gulla
ordentligt med honom
om inte Trine och Hilde
skulle dyka upp.

Gud va härligt
det är att få vara
med grabbarna i
Viggan och att få
göra mål dessutom.
Jättehärligt är det!

VIKI N G
SPELET
Vikingspelet kan spelas av upp till
25 personer i en buss. De 25 personerna fördelas på 5 lag med 5 pers i
varje lag enligt nedanstående.
TÄVLANDE LAG
1) Pitbulls:
Curre Coach, Lobergarn, Lars Ölberg,
Lilla Edet och Zamora Wallén.
2) Sopranos
Zajko, Rimbo, Danilo, Krutov och
Oppopoppa
3) Jackson Five
Nordino, Rollo, Orre, Kraften och
lilla Maxi
4) Jyllandskvintetten
Krille, MonteChristo, Mirakel,
KullaCarlsson och Webbe
5) Bollibompa
Gylfen, Lillpastan,Tojjan och
Knoll & Tott
SPELREGLER
Vikingspelet går ut på att från start
komma först i mål med en egen
pjäs. Varje lag har en egen pjäs (typ
fiapjäs, 10-krona eller liknande).
Deltagarna i laget turas om att slå.
Pjäsen får flyttas lika många steg
som tärningen visar.
Om tärningen visar en sexa ger det
ett extrakast. För att gå i mål krävs
att man går jämnt ut. Dvs står man
på 72 måste man få en femma för
att gå ut.

Maxi blev så glad
så glad över att ha
fått peta in den så
han sprang hem
och klädde ut sig
till påskhare (flåt)
chicken. Till höger
ser ni hur Maxi såg
ut när Viking kom
på besök. Lite slug
blick, inte sant?
Men sen var det
bara glada miner
när Maxi fick
berätta om målet.

Glädjen var stor i hönsgården efter
Pullan Stjernfelts penetrering i matchen
mot Lohärad. Efter 22 omgångar utan
mål så kunde Maxi äntligen få in den.
Det var nog bra för självförtroendet
både för lilla Maxi och för de andra tupparna i Viggan inför Danmarksresan
och seriestarten. Ett fint väder och en för
årstiden enastående publik gjorde att
barometern gick upp lite. Den numer så
giftige, Rimbo den målfarlige, hade

exempelvis en tåfis i ribbans underkant vilket kan förbättras till nästa
match. Kan nu bara Rimbo få
V75:orna och Maxi luspudlarna på Östermalm ur hågen
så kommer Zajko och
Stompa få kraftig konkurrens i målgården
framöver. Nu éré
bara tio dagar
kvar!!
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TÄVLINGSREGLER
Varje lag möter varandra en gång,
dvs man spelar 4 gånger var. Loberg
sköter resultattavlan. Det lag som
har flest vinster vinner. Om två eller
flera lag hamnar på samma plats
sker utslagsturnering mellan dessa
lag tills en 1:a och en 2:a kan koras.
PRISER
Deltagarna i de lag som kom på 4:e
resp 5:e plats bjuder vinnande lag
på en öl vardera (dvs totalt 10 öl).
Deltagarna på 3:e plats bjuder 2:an
på en öl (totalt 5 öl). 1öl = stor stark.

KOM IGEN VIGGAN! WWW.VIGGAN.COM
Viking finns nu att få i FÄRG på hemsidan. 9 av 10 använder Gästboken. Rollo är en. Bli en du också.

BACK S I D A N
SNUSFÖRNUMSTIGT
I DANMARK OCKSÅ
Viking släpper inte taget utan sänder
sin yngste medarbetare till Danmark
för att hårdbevaka händelserna i grannlandet. Förutom diverse
ekonomiska
och politiska
reportage
kommer han
även att rapportera direkt
från Trine &
Hildes hemby.
För att vi skall få en så ingående rapportering som möjligt kommer vi i
bästa Walraffstil ej att avslöja vem vår
utsände är. Han går “under cover”
eller som vi säger i den svenska tidningsvärlden “under läppen”.
Medarbetaren har fått fria tyglar att
skildra tåget över Stora Bält i en specialupplaga av Viking nästa vecka.

Ledarhundar
rekommenderas i Danmark
Va f-n
är det som
luktar så jäkla
illa??
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Thomas hade
häcken full

Cyrano Loberg
Thomas Törnblom fick en svettig debut med
massor av rökare som ven kring buren. Edet
utnämnde honom mycket riktigt till Matchens
Viking på Richterskalan. En kanoninsats.

I matchen mot Rotebro fick vår nye
keeper Törnblom en perfekt start i karriären. Släppte bara en rökare förbi sig
och den hamnade i krysset. I övrigt en
strålande insats. Trots att projektilerna
haglade kring den fullväxte Törnblom
lät han sig inte skrämmas. När krutröken lagt sig visade det sig att Rotebro
slagit vår Bilaga med 1-0. Det här lovar
gott inför fortsättningen.

Alla ni som känt att Loberg alltid håller koll på saker och ting bör ta er i
extra akt under danmarksresan, ety
enligt ännu obekräftade källor har
Lobis genomgått en näserrektion för
att om möjligt ännu bättre kunna
spåra upp eventuella otyg. Loberg
sägs bl a vilja gå till hårbotten med
den onyanserade användningen av
bentejp. Efter att ha slitit sitt hår under
långa perioder när det gäller mätning
av använd tejp, har Loberg kommit
fram till att man nu bara får använda
22 cm per ben och man.

VANN DU??
Här nedanför finns ett nummer
upptryckt som är ditt eget personliga. På torsdag kväll i samband med middan får ni veta vilket nummer som har vunnit.
Curre Coach delar ut priset efter
middagen.

VIKI N G TIPSET
Den lokala Kennelklubben på Libbyvägen har
gått ut med en allmän rekommendation till
alla som åker till Danmark på Onsdag. Ta med
en ledarhund då sikten förväntas bli tämligen
dålig i Danmark. En som vet är K, Jansson.
Rökdykare finns redan på plats i Helsingör.

Rollo och Krutov kastar varsin parabel i kors i
uppladdningen inför danmarksresan. Redaktionen uppskattar den sammanlagda urvattningen till ca 16 kubikdecimeter. L. Ölberg förväntas ta hem klassen i Danmark. Odds 0,22.

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

TREVLIG RESA!
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69) Skit också! Punktering. Ronny tar
Johan som domkraft medan Edet fyller
däcket. Stå över ett kast.

51) Äntligen i Helsingør!
Alla går ut och kastar vatten
utom Max och Zaico som
kammar sina pudlar.
Färjan försenad. Vänta ett kast.

70) Curre är på hugget och drar en vits
medan han lägger in ett extrapass.
Stå över två kast.

54) Trine och Hilde kliver på
bussen så nu går det av bara den.
Åk fram till 62.

74) Nu är det kokta fläsket stekt.
Özcan och Nordin drar till Helsingør
och köper kebab. Åk tillbaks till
ruta 52.
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47) Danilo har fått sharlakansfeber? eller är det hans T-tröja??
Karantän i Ronneby. Stå över
2 kast.

50) Rolle fixar en flygbåt till
Köpenhamn medan Mirakel
mållöst ser på.
Gå fram till 53.
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43) Stalle får ett mail att hemsidan har hamnat på avigan.
Alla måste åka tillbaks till Uddevalla för att kolla (38).

48) Krutov bjuder chaffisen på
en hembakad. Yr av prisen
kör han av vägen. Ny buss finns
i Karlskrona (46)

76) Öberg har börjat
nyktra till och undrar om
han kan slå en
drill. Stå över
1 kast.
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55) Trine måste snabbt till apoteket i Roskilde för påfyllning.
Oppopoppa är med på noterna.
Alla hänger med tillbaks till 53.

42) Tojjan har fått reda på att
AIK stortorskat och måste gå av
för att grina. Stå över ett kast.
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58) Busschauffören har av
misstag kört på färjan till
Bornholm men får oväntad
hjälp från Rolle. Med flygbåt
går det snabbt till 63.
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59) En dansk mås har fått
tag i Tojan och släpper honom
just utanför Blekingekusten.
Åk tillbaks till 46.
64) Sjöresan snart över och Isac
och Özcan har hemlängtan.
Åk tillbaks till 53.
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65) Hilde och Trine är på hugget
och fixar ombord tre piger till.
Stå över 2 kast.
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67) Loberg kan inte simma som
alla vet. Ni måste vänta på färjan.
Stå över två kast.
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35) Loberg har räknat fel. (Kan han det?)
Det var närmare än vi trott till Lidköping.
Åk till Uddevalla (38)
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37) Rolle har trampat i en kamelskit
och måste tvätta fötterna i Vänern.
Tillbaks till ruta 36.
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39) Krille tror att han ser ett
småländskt glasbruk i Göteborg
och vill titta närmare.
Stå över ett kast.
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5) Stanna bussen!
Loberg har glömt sin väska!
Åk tillbaks tii start.
21) Ingen märker att Ronny
har snackat ut oss på Visbyfärjan.
Tillbaks till Nynäshamn, ruta 16.
24) Isac och Özcan har druckit för
mycket saft och måste besöka
relingen. Skynda fram till Kalmar,
ruta 28.

30) Rolle får syn på en nyrenoverad, månsandsfärgad Mercedes.
Alla väntar. Stå över två kast.

27) Montechristo har hittat en
pillertrillerska i Oscarshamn och
står över två kast.

31) Edet har vaknat! Alla måste
utrymma bussen. Välj mellan att
stå över två kast eller åk tillbaks
till Kalmar (ruta 28) för sanering.

29) Tom, som är van att köra
buss låter Lillpastan ta över ratten.
Då går det snabbt till Söderköping,
ruta 32

8) Danilo har fått samtal från Löddeköpinge. Tillbaks till telefonen i ruta 4.
13) Curre har en hemmagjord
Bodavits på gång. Stå över två kast.
14) Rimbo glömde V75-raden i Oslo.
Åk tillbaks till Moss, ruta 7.
15) Det luktar konstigt i bussen.
För att vädra ut Oscar får man stå
över ett kast.
19) Ronny som satt sig hos chauffören
har distraherat denne till att köra till
Nynäshamn. Kör tillbaks till 12.

