VIK I N G

124

OSPORADISKT INFORMATIONSORGAN FÖR SENIORER I VIGGBYHOLMS IK · No 124 · 2002 08 18

FAN FÖR FANBÄRARE

SENASTE NYTT:

Den utomordentligt viktiga toppmatchen mot Stocksund kunde ha fått en
betydligt trevligare upplösning. Nu fick en av stinsarna, påverkad av den heta
solen, ett plötsligt infall och ändrade därmed utvecklingen av matchen.
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Vår grekiske tolk
översatte Curre:
“Himla ändor!”

Curre Coach har ådragit sig sin första utvisning i karriären efter att ha talat grekiska
med linjedomarna.

Matchen mot Stockan började som
vanligt: Viggan överöses med anfall
innan man hunnit ställa iordning försvarsställningarna. Redan efter 9 minuter då det redan hade osat ett tag erhöll
Stockan trenne hörnor på raken. Den
sista innehöll en nick som medförde att
den nya resultattavlan fick invigas på
ett sätt som det inte var tänkt. 0-1.
Sen vaknade Viggan. I den 15:e lirar
Jocke en boll till Zacce som drämmer
till på direkten men där bollen oturligtvis tar på målisen. Det var synd.
I den 20:e är Zacce så nära man bara
kan komma men i avskjutningsögonblicket kliver Zacce lite på bollsidan
vilket gör att skottet aldrig gick av. Otur.

MATCHFAKTA
VIK A - Stocksund: 0-3
Datum: Onsdag 14 augusti, kl 19.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Henrik Hult
Målgörare: Ingen
Gulingar: Zacco, Jocke gult. Jonas rött
Publik: 79
Väder: SOL, +28 0

Maxen som släppts ur cirkusburen
ser laddad ut och far omkring så sågspånen yr. I den 20:e har han så fått
vittring på Stockans målbur och vräker
i väg en rökare som dessvärre tar i ribban och stutsar ut. Den fingerfärdige
Maxen är dock där med huvudet då
han parallellt med marken försöker
nicka in returen men försöket misslyckas tyvärr.
Jocke som också tillhörde den utsläppta skaran av ivriga ynglingar har
chansen i den 30:e då han efter ett
mycket fint inlägg från Rimbo nickar
just utanför. En fet chans som hade suttit nio av tio gånger.
Men vi har fler chanser. Zacce, som
kanske hade dragit åt hårbandet för
hårt denna dag, är i den 41:a så så nära
att peta bollen förbi målisen om han
hade hunnit. Skitnära var det.
>>>

Borlänge Strutsen
Vid en snabb resa till Borlänge under
fredagen intog Staffan Forsell en struts
med oväntade konsekvenser. Forsell
ber nu samtliga att ha överseende med
sitt nya utseende. Forsell meddelar
vidare att han inte har för avsikt att
stoppa huvudet i sanden förrän träningarna börjar på grusplan igen. Vi
utgår ifrån att omeletterna på Laura
Grubbs väg i fortsättningen kommer
att vara väl tilltagna. (Falukuriren)

Tant rånade Omid
F-n, man blir ju tokig när man inte får in den,
tänker Henrik Zacce i den 41:a minuten.

Irakisk domar-KO
Domaren i lördagens match mellan Irakiska och Kärrdal fick en
vänsterkrok mitt i ansiktet sedan
den irakiske spelaren fått två gula
vilket medförde utvisning.
Kärrdal vann sedemera med 3-1.
Täby IS vann borta med 4-0 mot
Stocksund. Så nu gäller det!

Enligt vanligtvis välunderrättade källor rånades Omid Sabti på fredagen av
en äldre dam i 80-årsåldern på buss
617 vid Täby Centrum. Sabti som vid
tillfället bar en axelremsväska hade i
densamma en plastflaska innehållande vatten. Den äldre damen, som placerade sig strategiskt bakom Sabti i
bussen, kunde så småningom springa
av bussen med den tillskansade
vattenflaskan.
I matchen mot Stockan i onsdags ropade Mirakel. “Hur mycke é dé kvar?”.
Då ropade Edet. “34 minuter, asså bara
9 minuter kvar!” Vi överlåter till Hulten
att utvärdera svaret. 34 + 9 = 45 VSB.
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Lördag 24/8: A-laget hemma mot Viksjö. Söndag 25/8 B-laget borta mot Hagalund.

BACK S I D A N
Vi borde alltså ha satt nånting i första
för att fått riktigt grepp på matchen.
Men andra börjar på samma sätt som
första. Tre hörnor på raken får och slår
Stockan, dock utan nätkänning. Detta
skedde i 5:e. I den 10:e lirar Zacce fram
åskan som drar på ett bra skott dock
utan nätrassel. I samma moment när
Zacce skallas av målisen får han som
tack ett gult kort. Det var en av de
inhyrda stinsarna som hade sett det.
I den 26:e slår Lillpastan en perfekt
frispark som Jocke, med hjälp av huvudet är så när att lyckas förvandla till
ett mål. Men icke sa Jocke.
Sen händer det som ingen förstår
nånting av annat än linjedomarna. det
är då kalabaliken i Bender verkligen
bryter lös. Hulten och en av Stockarna
ikapplöper om bollen. Hulten är som
vanligt snabbast och kommer före varvid den andre trasslar in sig i Hultens
vader och faller. Enligt Hult och domaren Dmitrj Larin var det en ihopspringning samtidigt som det sker utanför
straffområdet, varför något rättsligt
efterspel ej är att påräkna, varför
Dmitrj vinkar avvärjande.

Efter den polska riksdagen kunde Dmitrj Larin
ta upp partiboken ur fickan.

Då vaknar Bo Eriksson plötsligt, stinsen som stått och läst Roslagsbanans
tidtabell, och börjar flagga som det
vore avgång på gång.
“Näe, nu vill jag också vara med”.
tänkte Bo och tillkallade sig domaren.
“Jag såg, fast jag läste i tidtabellen, att
dom var inne i straffområdet, så de så”
sa Bo och fick domarens öra. “Jaha, då
så. Men vem fällde han då?” sa Dmitrj.
“Det var han” sa Bo och pekade på
stackars Jonas som stått 35 meter ifrån.

“Näe, de va inte vi” sa Jonas och alla
dom andra. Då sprang Dmitrj över
hela plan till Antonious Moustakakis,
som stod 75 meter från händelsen.
“Jorå, dé va han, tvåan, jag såg’an nog”.
Curre, som uppsnappat situationen,
höjer rösten för att göra ett inlägg, vilket uppsnappas av Moustakakis, som
då påkallar Dmitrjs uppmärksamhet
och får densamma. “Han säger fula
saker” sa Antonious. “Då blir det
utvisning till Gulagarkipelagen” sa
Dmitrj och
visade Curre
Coach av
banan.
Jonas, som
fattade nolla,
fick också
rött och fick
lämna banan utan att
veta vad
som hänt än
idag. På den
efterföljande
straffen slog
Stockan in
“Tare i brasan” tänkte
Lillpastan när han gick av.
den och inget blev som
förr. Nu ledde dom med 2-0. Men trots
detta krigade de röda på som galningar och kunde i den 38:e ha reducerat
till 1-2 om inte Zacce hade dragit åt
hårbandet så hårt, vilket medförde att
huvudet blev mer
ovalt och han nickade över. Bra läge
var det. Ännu
värre var det i den
41:a då Zacce spelar fram till Gylfen
som drar av en jätterökare på direkten som givetvis
tar mitt på målisen. I alla andra
“Det var tvåan”
matcher skulle den
tyckte domartrion
ha gått i mål.
För att dagen skulle bli riktigt perfekt
lyckas Stockarna i den sista ordinarie
spelminuten rulla in 0-3 och därmed
förstöra dagen totalt.
Men vi kommer igen. Idag gäller det
Tottarna och dom skall man aldrig
underskatta.

Träningskläder

Medlemsavgifter

Alla ni som beställt träningskläder (röda stället) ombedes
att genast inkomma med likvida medel till Henrik Hult alt
Henrik Zacco. Ta med pengar
senast till på onsdag.

Ni som vet med er om att
inte ha betalt in medlemsavgiften samt sektionsavgiften,
bör göra detta genast. Nästa
påminnelse kommer att innebära att ni får ett inkassohot.
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VÄRVNINGSKAMPANJ
Som alla noterat har vi i år
drabbats av ett stort manfall
pga studier på annan ort.
Nästa år tar Kronan Gylfen och
Lillpastan. Så vi måste snabbt
täppa till luckorna och det
måste vi göra tillsammans.
Målsättningen är att vi innan
året är slut skall försöka få in
fem nya riktigt bra spelare.
För att vi skall lyckas måste vi
börja redan nu. Om alla kollar
upp sina kontakter skall vi
fixa det här tillsammans.

LondonLotteriet
Eftersom Storpastan mycket generöst återlämnade sin lotterivinst så
kan vi köra ett varv till. Vi kommer att sälja på våra återstående
hemmamatcher men vi behöver
även hjälp av er. Zacco har fått en
ring med 100 lotter som skall säljas. Det innebär att var och en skall
sälja ca 20 lotter. Allt skall vara sålt
innan den 1 oktober. Lycka till!
Dekalen
som alla
VIKare
med bil
bör ha.
Appliceras på
insidan av bilrutan. Pris 20:-

VIGGBYHOLMS IK
VIGGANS SENIORFOTBOLL

www.viggan.com

Tyvärr gjorde
tryckeriet fel så
vi får allt vänta
till i början av
september.

