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Taktik i kubik!?

Torsdagskvällen den 16 maj anno 2002, ställdes på Norrvikens fält 11 knektar
ur den Viggbyholmska Frikåren, anförda av Curt XII, hertigen av Boda, med
benäget bistånd av Ronny Rövardotter, mot ungefär lika många Kärrdalar.

Slaget var intressant ur flera perspektiv:
Skulle sviten av ickeförluster brytas?
Skulle de mopsiga Kärrdalarna hava
fördel av sin kännedom om den egna

terrängen? Platsen för slaget var dessutom sank av ihällande regn. Frågorna
var många men svaret var ett! Hertigen
av Boda, Curt XII, hade studerat kartor-

Lyssna grabbar!
Idag skall vi köra en ny
variant: 4 - 2 - 5 - 1.
Lätt att komma ihåg för
det är samma nummer
som till Elsas massageinstitut i Boda.
Fattar alla??

AGA
Zacke klämmer ur Åskan Sundström lite helium.
Bägge har nu målat i de senaste två matcherna.

na över Norrviken noga och insåg snart
att detta skulle bli ett utnötningskrig där
var mans insats skulle bli avgörande.
Väl nedgrävda i den vårvarma jorden
på Norrviksslätten, avvaktade man så
signalen för anfall, som också kom.
Curt XII hade ställt upp med alla bönder på mitten samt en löpare på topp
samt resten framför Micke i målet.
Redan i den 16:e faller löparen (Zacce) i
straffområdet utan åtgärd. Minuten
efter skjuter han högt över i sk-tabra
läge. I 20:e får Mirakel visa att han är
vaken. I den 28:e får en viss hr Olausson
fel på växellådan och passar bakåt till
en Kärring som utnyttjar situationen
genom att göra 1-0 till dom.
>>>

MATCHFAKTA

Curt XII inför slaget vid Norrviken där
Viggan visade upp ett nytt slaganfall.
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Kärrdal - VIK A: 1-2
Datum: Torsdag 16 maj, kl 20.00
Arena: Norrvikens IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Mikael Johansson
Målgörare: Zacco 1, Oscar S. 1.
Gulingar: Baraka och Hult
Publik: 26
Väder: Uppehåll efter regn, +17 0

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
Viggans Tifo-club är bildad! Du har väl anmält dig till Krutov?? (PS.Det var tyst i Gästboken idag!!)

BACK S I D A N
Sen kom ljuset till Norrviken i den
31:a (bara 3 minuter senare alltså).
Kalkyl lägger en snabb frispark som
Olausson kvickt vidarebefordrar över
hela straffområdet till den vid stolproten väntandes Åskan Sundström, som
bara böjer sig lite (som om han skulle
lägga en liten metanfis) och tillsätter
huvudet vilket medför kvittering. 1-1.
I den 40:e får Kalkyl på en stänkare
som dock stänkte över målhanget.
Men i den 43:e lägger Mango Carlsson
en ypperlig macka till Zacce som självsvåldigt forcerar in 2-1 till Viggan. Ja,
sen var det dags att gå in och vila sig
lite och dricka kaffe med mazarin.
Andra halvleken såg ut att bli lite
lugnare, sett med röda ögon, ety redan
i den 7:e lägger Kalkyl en, så in i Nordin, bra passning till Baracken som
bara sätter till olivsvålen så att målisen
fick sträcka naglarna, så pass att han
fick det till hörna. Skitnära var det!
Oroväckande mycket folk är det på
vår sida under långa perioder, men så
spelar vi också 4-2-5-1 (eller var det
5-4-2-1?), en sprillans ny taktik som
Curt XII experimenterat fram under
sina resor till och från Boda. Men skulle den hålla hela matchen ut, ja det var
frågan?
Loberg hade till och med hunnit
med att plantera vitkålsplantor bakom
avbytarbåset, allt för att klara pressen.
I den 23:e har vi ett bra läge där
Zacce lirar Jocke som drar på en rökare
på direkten, som går över. Minuten
efter drar Mango Carlsson en som flyger tätt över aluminiumstommen.

TISTIFOT
Krutov och Poppiloll söker
fotarbetare till tifot, lördagen den 15 juni. (VIK-TIS).

SÖKES:
Två kraftiga killar som kan hjälpa mig att
gräva och gjuta fast den nya Vigganskylten som jag beställt.Det är t ex vid
sådana här tillfällen ni kan skaffa poäng
till Vikingstipendiet senare i höst /G.Ö..

BODANYTT:
Samma tid och plats hemma
hos Curre den 29 juni, men kl
13.00 istället. Bronsmatchen i
VM börjar nämligen då.

Hups!
Vad gör
hon?
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Grymt i
Grimsta
Efter flera dagars vistelse under
presenning har redaktionen krupit
fram för att lämna denna rapport:

Isac värmde upp hela kvällen inför Norrviksbataljen. Damen som höll i värmeelementet lystrade till namnet Dagmar och är inseminator på
Ultuna lantbrukshögskola. Dagmar är 41 år.

I den 30:e har så Baracka en jättemöjlighet att säkra segern i ett ypperligt
läge, men föredrar att behålla spänningen genom att skjuta i 45 graders
vinkel så att det nästan blev inkast.
Mirakelmannen, som egentligen inte
hade så hemskt mycket att göra, med
tanke på hur spelet böljade på vår
planhalva, får dock i den 32:a göra rätt
för sitt epitet. Sen utbryter den totala
Kungsfågelsepidemin (absolut hönsgård) i det röda försvaret.
Detta till trots lyckas ändock Kalkyl
få fram en macka till den långe Zacce,
som har ett helt
öppet mål att välja Vi e rööde...
var han skall skjuta. Zacce tänker
och sedan skjuter
han högt över i
den 37:e.
Minuten efter har
Åskan Sundström
världens rövare
att avgöra matMango firar segern!
chen, men siktar
mitt i diafragman på målisen. Trots att
Kärrdalarna får en man utvisad i 41:a
så anfaller dom som galningar, men
får ändock bita i det sura gräset när
domaren blåste för åttioelfte gången,
vilket även var slutsignalen.
Nu har vi lirat fyra matcher, tagit 10
poäng, vilket är fantastiskt. Nu hoppas
vi att även spelet skall bli fantastiskt
som det understundom var förra året.
På lördag har ni chansen att visa upp
för hemmapubliken att vi inte bara får
poäng utan även kan lira boll om vi
bara vill. ■

Förutsättningarna inför den här matchen
var inte dom allra bästa. Redan på vägen
till Grimsta var det surt. Då testades nämligen såväl redaktionens som ett urval spelares motståndsförmåga mot senapsgas. Det
var Edet som fyllt airbagen med nånting
som luktade surt och ruttet (en riktig konferensfis var det). I say no more. Även
Åskan skulle ha bleknat här!
En var sur för att han fick jobba över så
mycket, en var sur för att han inte fick
spela i knickers och inte hade vi med oss
några vattenflaskor så det var bäddat för
succé. Dessutom hade Edet bara fått ihop
12 man. Ganska tunt!
Under de första 45 minuterna hade vi
inte ens ett skott i närheten av deras kortsida. Dom gjorde mål efter 4 minuter. En
eloge till Krutov, Grund-ström, Rolle och
Krille som inte tappade sugen under den
utspelning vi var föremål för.
Trots detta blev det bara ett mål.
I andra kom ett helt nytt gäng ut och spelade skjortan av Maskorna. I 1:a hade vi
åtskilliga chanser att göra mål, men Mattan
avslutade det hela med att skjuta i undersidan av ribban.
Under 15 minuter dominerar vi totalt!
Sen får dom i 15:e ett rent sk-tmål efter en
härdsmälta där bak, 2-0. Sen får dom en
sk-tkonstig straff: 3-0 i 20:e.
I den 23:e är Omid fri med målisen men
skjuter helt löööst på målisens hand.
4-0 i 30:e. 5-0 i 35:e. Det var kvällens snyggaste mål. Mattan skjuter otagbart förbi
målisen (fel målis dock).
I den 36:e lägger Dubbelösskan in 5-1.
Av slutningsvis lägger Maskan in sista spiken i den 40:e: 6-1. Pinsamt! Vi har ju gjort
oss kända för att aldrig ge upp. Den här
matchen kan bara jämföras med de mot
IFK Täby och Kulla 2001. ■

MATCHFAKTA
Maskan - VIK B: 6-1
Datum: Fredag 17 maj, kl 20.00
Arena: Grimsta IP, grus
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Mikael Grundström
Målgörare: Dubbelösskan
Gulingar: Ingen
Publik: 3 (redaktörn och två till)
Väder: Uppehåll samt regn, +14 0

