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Det var på söndagen vi slogs om tre viktiga poäng som satt långt inne. Men vi
hittade dom till sist. Kungsängen borta är aldrig roligt. Dessa poäng var guld
värda och dessutom visar det att vi kan vara väldigt effektiva när vi vill.

Förra året blev det totalt 20 matcher i
och med att Tensta åkte ur. Då fick vi
ihop 33 poäng och en målskillnad på
44-19 (9 vunna, 6 oavgjorda och 5 torsk).
Efter 19 omgångar har vi 35 poäng och
48-31 (10 vinster, 5 remi och 4 torsk).
I och med matchen mot Kungsan lyckades vi dessutom klättra förbi Viksjö.
Vi hade flyt fast det tog emot större
delen av matchen (75 minuter).
Kungsängen måste vara den mest
gudsförgätna platsen på jorden. Hur
svinkallt kan det bli? Förmodligen fick
vi isbildning i maskineriet efter 10
minuter. Dessförinnan hade man på
redaktionen tagit fram kulramen ety så
bra såg det ut. Efter 30 sekunder var
Zacce skitanära att utnyttja ett schabbel
i Kungsträdgården. I 9:e rufsar Maxen
till frisyren med en nick till Lillpastan
som satt bollen på fel sida av nätet.
I den 10:e är Zacce i ett av sina berömda frilägen men skjuter över bortåt
Enköping. Fyra minuter senare idisslar
Zacce sig fram genom gräset och får
förtjänstfullt av en rökare som tar i
solarplexus på målisen.
Kraft drabbas av en Harrisburg i den
23:e och skänker bollen till en (kusin??)
i Kungsan som dock inte hade vett att
utnyttja läget. Kungsan hade dessutom
vett att få hela tre gula kort. Oscar som
också ville ha ett fick det också.
Från åskådarhåll var den 39:e ganska
rolig då Danilo och Åskan låg och
kröp på alla fyra och letade efter bollen
framför mållinjen. Mycket rugbylikt.

MATCHFAKTA
Kungsängen - VIK A: 1-3
Datum: Söndag 15 september, kl 17.00
Arena: Kungsängens IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Daniel Niklasson
Målgörare: , Zacco 2, Mackan 1
Gulingar: Oscar
Publik: 48
Väder: Mulet, blåsigt, svinkallt +9 0

Jag är visst lika lång som du!

“Öh, ligger fotografen och smyger i gräset?”
Jorå, och han fångade de två lyckliga som
fann varandra i den 44:e.

F.ö. hittade dom tyvärr inte bollen. I
den 43:e är däremot Kungsan mycket
nära att hitta rätt men turen stod oss bi.
Johan som tidigare uttryckt sig väldigt Kraftfullt i den 23:e var osäker på
om alla sett det
så han tar och
välter en av
motståndarna i
den andra halvlekens 6:e minut.
I straffområdet
bör oxå tilläggas! Då blev det
Johan Sebastian Kraft slet dessvärre1-0.
sitt hår i den 6:e minuten.
I den 13:e sliter
Dubbelösskan
med uppgiften på ett så pass bra sätt
att Zacce hamnar ute i ett av straffområdenas yttre hörn (på Kungsans sida).
Med en synnerligen uträknad parabelskruv rundar bollen den tämligen trinde Kungsfiskaren i målet och fortsätter
sin bana in i den bortre burgavelns inre
gömmor. Vi skriver 1-1. Som om detta
inte vore nog fläskar Zacce av en rökare också i den 30:e som den lille trinde
knappt kunde hålla.

Tabelläget A-laget
Täby IS
19 12
Stocksund 19 12
Viggan
19 10
Viksjö
19 9
Edsberg
19 7
Kälvesta
19 6
Torstens L. 19 5
Kärrdal
19 5
Favoriterna 19 3
Kungsängen 19 3
Enebyberg 19 4
Irakiska
19 2

6 1 55 -18 42
4 3 52 -23 40
5 4 48 -31 35
7 3 36 -29 34
6 6 38 -29 27
4 9 25 -33 22
6 8 31 -41 21
6 8 28 -47 21
10 6 22 -28 19
7 9 21 -34 16
3 12 30 -56 15
8 9 32 -49 14

När fem minuter återstod kändes
livet lite kvavt. Men då dyker Gylfen
upp bland grässtråna och får iväg en
mycket rutinerad passning till den
långe som helt enkelt lobbar över den
lille trinde i målet och det bidde 1-2
och läktarn som mest var tyngd av
Viggbyiter vibrerade. Lika roligt blev
det i den 44:e då Dubbelösskan lirar
fram den långe som skickar vidare till
Mackan som tidigare undsluppit sig:
“Här är jag!” Då fick Mackan bollen
och tog i allt vad han orkade för att
bollen skulle gå upp i nättaket. 1-3.
Sen gick alla hem och hade glömt dom
där 75 minuterna i mitten av matchen
då diarréerna avlöste varandra.
Kan vi nu ta oss samman på lördag
och undvika några onödiga scudmissiler så är vi åter jätteduktiga.

VIK I N G CUPEN
Lördagen den 12 oktober kl 11.00
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Läs mer om Viking
Cupen på nästa
sida. Anmäl dig
redan idag! Varje
lag måste också
ha en ledare som
ansvarar för insamling av avgifterna.

GLÖM INTE VÄRVNINGSKAMPANJEN!!! Minst 5 nya gubbar till Jul!

B ACK S I D A N

VIKING
CUPEN

Lördag 12 oktober
Samling kl 11.00

“Jag har hamnat i en unik sits som får ansvaret
för marknadsföringen av denna produkt.
Jag har själv testat den och jag kan bara säga
att den är skitbra.”

För mer information om Dass-Isak kan ni kontakta agenten Isac Sangwill, som gärna berättar mer om sin pruttring.

Persedeltvätt utförd
av banktjänsteman

Dala Demokraten, tillika banktjänstemannen
Herr Amsenius, växlar arbete under helgerna.

Herr banktjänstemannen Dala Amsenius, med senast kända adress på den
exklusiva investmentbanken Doggers
Bank, har under den senaste tiden
varit synlig i och omkring faciliteterna
på Hägernäs IP i samband med tvättning av persedlar. Tjänstemannen som
har ett tidigare förflutet i den lokala
idrottsklubben och är väl förtrogen
med de olika valutorna i regionen har
tydligen växlat mellan sitt ordinarie
jobb på banken och den ännu mer
lukurativa näringen som persedeltvättare. Polisen är förtegen om det rör sig
om rubel eller enbart inhemsk penningtvätt. Envisa rykten säger att banktjänstemannen haft täta kontakter med
Zamoras Sedelpress på reprovägen.
Ny sedeltvättning lär ske på lördag
under överinseende av irakisk maffia.

• Matchstart kl 11.30.
• Anmälningsavgiften 40 kr/spelare/ledare skall vara betald till
redaktionen senast måndagen
den 7 oktober.
• För att få delta i Cupen gäller
att anmälningsavgiften är erlagd.
• Tre lag deltar: DIF, AIK och ÖVA.
• Matchtid 2 x 12 minuter och
lagen möts två gånger.
• Matcherna spelas på 7-mannaplan med 11-mannamål.
• Varje lag består av 7 spelare
inklusive målvakt.
• Vinst ger 2 poäng, oavgjort 1 p.
Skulle två eller flera lag hamna
på samma poäng gäller ej målskillnad utan den inbördes placeringen avgörs genom straffar.
Bäst av 5.
• Samtliga deltagande spelare i
AIK och DIF spelar i respektive
klubbtröjor. ÖVA spelar i vitt
eller rött. Spelare ansvarar själv
för införskaffandet av tröja.
• Pris till vinnande lag utdelas i
samband med prisceremoni på
Tegelbruket på kvällen.

Prisceremoni
och middag på
Tegelbruket
kl 19.00
Efter turneringen som slutar ca
14.30 serveras kaffe och mackor.
På kvällen träffas vi på Tegelbruket kl 19.00 för en gemensam
måltid och prisceremoni. Priser
kommer att utdelas dels till vinnarna i Viking Cupen och dels till
alla spelare som utmärkt sig
under säsongen. Vidare kommer
Viking-stipendiet att utdelas för
första gången.
Middagen kostar 60 kr (för- och
varmrätt) ni står själva för dryckjom. Sista anmälnings- och betalningsdag är måndag 7 oktober.
Välkomna!

