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SURT SA RÄVEN

I en av de blötaste fighter sedan Noaks Arks dagar, mötte vi Favoriterna,
som normalt brukar utgöra en av våra svåraste motståndare, om än kanske inte tabellmässigt. Nu nådde inget av lagen upp till vattenytan.

Efter veckor av sol och fint väder hade
man siktat in sig på en härlig eftermiddagsmatch nere på Plano del Grasso.
Men ack vad man bedrog sig. En halvtimme före matchstart startade regnmaskinen som höll på så länge matchen
varade och lite till.
Trots detta lyckas den lättfotade Lillpastan ta sig igenom på egen maskin
och är så när att pyttsa i den 4:e, men
välts över ända (inom straffområdet
tyckte somliga). Max, som körde med
vattenbeständig brylcreme denna dag,
är nära att få den att glida in, men icke
heller han lyckas. Nordine, som hade
kammat håret med dadelolja, hade
därmed fritt synfält under den korta luggen, men drog av en rökare som både
gick över och hördes ner till McDonalds.
Hult överraskade sen alla med att
inkassera ett gult kort, vilket man gärna
vill höra mer om. Sen var det mest sparka och slå och ett stort antal bollar hade
en benägenhet att dra sig över sidolinjerna.
I den 32:a, när man tyckte att vi hade
allt under kontroll fick dom andra en

Det var t o m så blött att
Evert var tvungen att gå
upp och hämta stora regnmunderingen. Då é dé blött.

hörna som
man effektivt bredsidade in,
otagbart för
Mirakel. Vi
fick då skriva 0-1.
Efter 10 min
in i 2:a så är
Lilljonte på
hugget igen.
Dessvärre
blir målet
underkänt
pga offside,
något som
starkt dementerades
från läktarplats.
Lilljonte var
f ö mycket
effektiv och
springvillig
denna dag
något som

renderar honom en eloge. Mycket
spring och spark var det utan att det
ledde någon
vart. Men i
den 20:e tändes belysningen i form av
en lätt förhoppning om
tre poäng, då
Narren Baraka
brakar in 1-1
medelst diverse flippereffekter. Mål blev
det i alla fall.
Bra hörna i
den 22:a av
Mango som
Jokern i leken: Narrdine
nickas över av Baraka blev matchens målgörare för Viggan.
MonteChristo.
I den 25:e är
så Mango åter inblandad och denna
gång låter han LillGylfen dra över en
rökare i ett bra läge.
I den 43:e kunde mungiporna ha åkt
upp så pass att det kunde ha varit risk
för drunkningsolyckor, då Jonas träffar
Krille Kanon mitt i pallet, så att denne
med några decimeter när hade kunnat
bli matchens gunstling. Surt sa räven.
I övrigt var det inte så många som
levde upp till normalvärden på Richterskalan, men den som liksom alltid
har hjärtat på rätt ställe (och ofta fötterna) är Pinky Jones som också föräras
titeln Matchens Viking.

MATCHFAKTA
VIK A - Favoriterna: 1-1
Datum: Lördag 27 april, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Daniel Niklasson
Målgörare: Nordine Baraka
Gulingar: H. Hult!!!!!
Publik: 28 (som allra mest)
Väder: Ösregn, +8 0

MonteChristo
letar efter bollen i luften

Mango Carlsson
har just slagit
hörnan.

Trots att Åskar var inne hela tiden var sikten ändå ganska god i deras straffområde, som här i 2:a
halvleks 22:a min., då Mango lägger en högerhörna som MonteChristo så småningom nickar över.

VIKING TIPSET
Snart är det dags att lämna in tipset.
Onsdag 7 maj är sista dagen. Nu har
ni haft så mycket tid att kolla matcherna så nu finns inga undanflykter.
Börja lämna redan idag el. på lördag.

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
Även Pinky Jones läser Viking på nätet! “Den har så gullig färg”

BACK S I D A N

1 PINNE FRÅN 3

Trots en noggrann genomgång med PopCorn innan matchen mot Marieberg om var bollen skulle placeras i förhållande till stolparna, kunde inte
Poppa motså frestelsen. “Det är svårare att träffa stolparna än emellan.”

Stolpskottet Victor
Olmeda Popa

En minut kvar och den “vajande
majskolven” (vet ni vem som kallades så?) skjuter i stolpen!!!!

Efter lördagens skyfall var det skönt
att få lapa lite sol när Bilagan hade dragit ihop sig nere på Plano del Grasso.
Efter en tämligen nervdallrande inledning, med flera gåbortsigsituationer i
backlinjen, kunde tarmarna åter inta
sina normala positioner.
Roligast var när Ölberg, gjorde en
formidabel ickeackurat passning som
höll på att ända med förskräckelse:
“Äh, grabbar nu får ni skärpa er!” sa
densamme och försökte se mycket

Dé é coolt
grabbar!
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DIFFEN TÖRNBLOM

oskyldig ut. När dom värsta tarmvibrationerna lagt sig var det dags i den
23:a att få njuta av spänning på andra
sidan. Tvenne frisparkar i deras straffområde där bla Lillkentan tvingar
målisen att slänga sig pladask och
rädda.
Dagens Store Gestalt var Thomas
Diffen (Differensen mellan seger och
förlust samt DIF-tauerad) Törnblom,
som verkar växa match för match och
nu börjar bli så stor i målet att tröjan
knappt räcker till.
Redaktionen, som ibland var engagerad i kioskorganisationen hade tyvärr(?)
vänt bakstycket till i den 25:e då Diffen
gör en kanonräddning. Åtta minuter
senare är det så dags för Diffen att återigen excellera mellan stolparna.
Revisorn får på en riktig stänkare i
den 39:e som dessvärre går över. I
annat fall hade det kunnat bli utdelning på olycksfallsförsäkringen för
målisen i Marieberg.
Den lille iraniern, Omid Sabti, som
för dagen gör en av sina allra bästa
matcher, är ett dasspapper från att näta
i den 40:e. Två minuter senare lirar
samme Omid till PopCorn som driver
in 1-0 till Viggan, vilket står sig ända
tills domarn får för sig att underkänna
målet för offside eller något dylikt.
Diffen och Bananen (Omid) tillhörde
planens förgrundsgestalter och Diffen
befäste sin position i den 6:e i 2:a då
han, medelst endast en hand, avvärjde
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en stänkare från Mariebergarna.
I övrigt var det Viggan som regerade.
I den 10:e drar Ölberg över en stänkare
och i den 12:e lägger Mackan, efter ett
förtjänstfullt eget förarbete, en riktig
rökare i kryssets utsida. Hade varit riktigt snyggt om den suttit.
I den 15:e lirar Krutov till Mackan
som lirar Revisorn som passar Krille
Kanon, som gör rätt för namnet genom att dra av en rökare så att naglarna
på målisen lossnade. Dessvärre lyckades den sistnämnde boxa bollen till
hörna. I den
18:e så har vi
lite flax, då vi
får en rökare
emot oss, som
tar i ribbans
undersida och
studsar ner i
närheten av
mållinjen, men
liksom genom
ett mirakel
befinner sig
Den lille iraniern, Omid
Mackan där
gjorde en av sina i
och viftar bort Sabti,
särklass bästa matcher
bollen med
mot Marieberg.
foten. När sen
Nappe gör ett nytt genidrag genom att
släppa ut den långe Zaccoonen blir det
mest spel mot ett mål. Den långe, som
numer enligt egen
utsago är helt frisk i
foten, var riktigt på
hugget under de 4
minuter han orkade. Bl a lurade han
skjortan av större
delen av Marieberg
men hade svårt att
få till det i slutögonblicket. En
Här ser man tydligt gång var han rikhur en korksmula i
tigt nära, men fällZaccoonens fot har
des inne i straffomlegat och gnagt.
rådet, men då dök
den vajande majskolven upp och skulle rätta till det
11 meter
hela. Men sköt
i stolpen när
Zacco
han hade vidMålis
öppet mål!
Popa

MATCHFAKTA
VIK B - Marieberg: 0-0
Datum: Söndag 28 april, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Thomas Törnblom
Målgörare: Ingen
Gulingar: Popa
Publik: 26
Väder: Sol, +10 0

