
Efter 68 timmar och 14 single malts var
det så dags att krypa fram under filten
och försöka ta sig samman och utvär-
dera vad som sig tilldragit hade på
Plano del Grasso på lördagseftermid-
dagen. Med tanke på den horribla sta-
tistik som föreligger för arrangemang
på hemorten var det inte utan att man
var lätt oroad för den fortsatta tarmpe-
ristaltiken på sig själv såväl som på de
egna gladiatorerna. Kunde vi bara till-
ämpa den s k stomitaktiken, dvs hålla
tätt bakåt under de första tre minuter-
na så skulle segern var klar innan vi 

hade börjat. Dessvärre hade någon
glömt anteckningarna om stomitakti-
ken, verkar det som ety redan efter två
minuter och 30 sekunder kunde den
persiska publiken resa sig från sina fly-
gande mattor och tacka Allah för att
han var så god mot de rättrogna.
Alla (inte Allah) visste vad som hänt
men alla teg ihjäl vad som egentligen
hände. Hursomhelst hamnade bollen i
den egna buren (Viggbyholms) och det
blev således 0-1. Efter ytterligare 4
minuter kom en scudmissil farande
mot en helt obevakad stolpe i det egna
försvarsområdet. Allah var inte med
på den så det stod fortfarande 0-1.

Först efter 11,5 minuter fick Max von
Richthofen på en rökare som träffade
en av Svenska Ballongfararnas farkos-
ter. Minuten efter är Saddam Jr fri med
Mirakel men blev så snopen att han
rullade bollen helt vänskapligt till M.

Åskan som vi inte hade hört på länge
drämde i den 22:a en rökare i stolpens
utsida efter ett bra förarbete på kortlin-
jen. I den 22:a drabbas en av Försvars-
maktens yngre medlemmar av en till-
fällig Harrisburg, vilket ledde till 0-2.
Tal om halkningar och för lösa pass-
ningar har lett till ett juridiskt efterspel
med konsekvenser i ansvarsfrågan. >>
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A-laget behöver Ditt stöd på Breviks IP mot Favoriterna nu på lördag kl 15.00! Kom igen!
Skall Bilagan bli 3:a eller 7:a? Det hänger på Dig! Kom ner och heja på söndag kl 17.00!

130

TAVLOR VI MINNS
På lördagen hade man vernissage på Hägernäs IP varvid ett flertal olika konst-
yttringar presenterades. Utställningen besöktes av fyra karavaner från väster-
ort som kunde se några av konstnärerna hängas ut för de tavlor de gjort.

Tabelläget A-laget
Täby IS 20 13 6 1 58 -18 45
Stocksund 20 13 4 3 58 -25 43
Viggan 20 10 5 5 48 -33 35
Viksjö 20 9 7 4 37 -32 34
Edsberg 20 7 7 6 42 -33 28
Kälvesta 20 6 5 9 26 -34 23
Torstens L. 20 5 7 8 32 -42 22
Kärrdal 20 5 6 9 30 -53 21
Favoriterna 20 3 11 6 26 -32 20
Enebyberg 20 5 3 12 33 -57 18
Irakiska 20 3 8 9 34 -49 17
Kungsängen 20 3 7 10 21 -37 16

MATCHFAKTA
VIK A - Irakiska: 0-2 
Datum: Lördag 21 september, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-2
Matchens Viking: Henrik Hult
Målgörare: ,  Ingen
Gulingar: Ingen
Publik: 76
Väder: Soligt +10 0

Henry Zacco, som glömde att ta av sig preven-
tivmedlet upptill, hindrades sålunda att måla
denna dag. Här faller han dessutom ur ramen
efter de stora förväntningar som hade gjorts
på Lången, Bomben och veckans stryktips.

Mac Carlsson, en av våra mest kända Ros-
lagskonstnärer, blev måltavla för det persiska

rytteriet som anföll honom i ryggen då han
helt fredligt skulle knyta skosnörena.

En av våra yngre förmågor, som valt att vara
lite anonym, utmärkte sig också i lördags.

Konstnären som helst vill jobba i olja fick bl a
öppna applåder från den irakiska publiken.

Här ser vi ett tidigt självporträtt i fiskleverolja.

En annan av våra tolkare av neoklassicismen,
som också önskar vara anonym, deltog redan
tidigt i utställningen genom att göra en egen
målning som fann stor uppskattning hos den

persiska delen av åskådarmassorna.

Öh!



Zacce, som gått och lurat vid mittlin-
jen ertappas plötsligt med bollen och
ses i hög fart närma sig Bagdad Boys
målvakt. För att göra saken mer spän-
nande hade redaktionens fotograf par-
kerat sig vid stolpen och följde utveck-
lingen så objektivt han kunde. Vad gör
Zacce helt fri med målisen? Jo, han rul-
lar bollen just utanför i sista spelminu-
ten av första halvleken. 

Det är bara inte sant! Ännu en hem-
mamatch med tidigt insläpp och under-
läge innan matchen knappt börjat.

Andra halvleken bjöd på ett bättre
spel, särskilt när vi spelade på den
Persiska mattan. Maxen luftade byxor-
na i den 25:e men den strök just över.

Sen kommer Zacce galopperande i den
30:e, fri med målisen som brukligt är,
och lägger lädret avmätt mot den bor-
tre stolpen, men målisens tår var läng-
re än vad Zacce hade räknat med. Sen
lägger Maxen av en till i 34:e men enär
Maxen inte hade kallibrerat dobbarnas
höjd ordentligt gick även denna kula
över. Nästa gång har Maxen lovat att
sikta lägre. Zacce har avgivit några lik-
nande löften. Lillpastan, som gick
omkring med ett litet dåligt samvete,
är nära i den 44:e att må lite bättre.

Det här kändes som 3:e och 4:e halv-
leken mot Kungsängen. Måtte gudar-
na komma tillbaks nu när vi har bort-
match på lördag.  ■
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Låtom oss bedja för B
Förra onsdagen presterade Bilagan sitt förmodligen bästa spel någonsin, åtmin-
stone på marken. Tyvärr fick man inte några stilpoäng med sig hem. Nu kan
man dock med lite hjälp bli 3:a om man vinner på söndag. Eller 7:a vid torsk.

VIKING
CUPEN

Lördag 12 oktober
Samling kl 11.00

Ö·V
·A★

★

Diffen
Gylfen
Krutov
Lillpastan
Mange
Maxen
Pinky
Poppe
Rollo 
Webbo
Barakan

Mirakel
Edet
Mattan
Tojan
Krille
Kraften
Lill-Kenny
Åskan
Zacce
Dubbel Ö
Billy-boy

Zamora
Borren
Elgbron
Grundström
Mackan
Hulten
Dass-Isak
Skyllner
Ölberg
Chrisse
Robban

Djurgårdens IF

Allm. Idrottsklubben

Övr. Världen Alliansen

Anmälningsavgifter:

Senast mån 7 okt!

LEDARE:
Gula Örnen

LEDARE:
??

LEDARE:
??

Domare: Karl Olov “Karla” Bergström 
Matchtid 2x12 min. Två möten.
11-mannamål på 7-mannaplan

Endast spelare som erlagt sin anmäl-
ningsavgift får deltaga i Cupen!!!

40 kr för ledare och spelare i Cupen
60 kr för middag på Tegelbruket

MATCHFAKTA
Marieberg - VIK B: 1-3 
Datum: Onsdag 18 september, kl 18.15
Arena: Stadshagens IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Magnus carlsson
Målgörare: Mattan Gustavsson
Gulingar: Ingen
Publik: 4
Väder: Mulet, +7 0

Tabelläget B-laget
Maskan 15 10 1 4  45-28 31
Helenelund 15 9 1 5 45-29 28
Kulla 16 7 3 6 30-44 24
Marieberg 15 7 2 6 37-36 23
Ekerö 15 7 1 7 58-41 22
Hagalund 15 7 1 7 47-33 22
Viggan 15 6 3 6 31-30 21
Kälvesta 15 5 2 8 33-34 17
Rissne 15 3 0 12 37-88 9

Äntligen fick Edet sitta och småmysa
när hans tomtar föredömligt excellere-
rade med att bara spela utefter mar-
ken. Inte en boll lämnade novilonmat-
tan. Det gick så bra att man undrade
om man får poäng för sådan spel. Men
det får man inte. Ty efter 10 minuter
uppenbarar sig ett Mariekex framför
Diffen, som hade fullt sjå med att hålla
koll på avståndet till muggen pga en
smärre magåkomma av accelererande
karaktär, den sk Diffens Diffteri.

Gula Örnen, som stod väldigt påpas-
sligt, kunde instämma i Diffens lätt
oartikulerade genmäle till domaren
“Hörru din jäkla Tomte!” enär Kexet
hade varit åtminstone 3 till 4 meter off-
side. Eller som Edet alltid säger: “En
domare = ingen offside” eller nåt sånt.
“Skit samma” sa Diffen “nu lirar vi”.

Å det gjorde man. Under de fyra
sista minuterna erbjöds mariekexena
att hämta ut bollen ur nätmaskorna
hela fyra gånger, men blånekar! Fetare
chanser har vi sällan skapat.

42:a. Dubbelösskan lirar snyggt fram
Jocke som fyrar av Tjocka Bertha men
så precis att målisen får lillnageln på
bollen och tippar till hörna.
43:e. Dubbelösskan är 12 mm från att
av egen kraft sätta in lädret i sitt rätta
sammanhang, men icke sa Nicke.
44:e. Mac Carlsson nickar med sitt eget
huvud så att det höll på att bli mål,
efter det att han fått en frispark i sam-
ma huvud. Sk-tanära var det!
45:e. Jocke har rullat ut Tjocka Bertha
igen och det skall bara vara mål, men
målvaktsf-n tar den också.

Vi skulle haft straff i den 8:e då lille
Össkan fälls fult. Men icke sa Nicke.
“En domare - ingen straff!”
Mattan får så småningom äran att sät-
ta’n hårt i nätmaskorna i 19:e. 1-1 och
lite rättvisa. Efter diverse tavlor som
senare visades på Hägernäs i lördags
blev det 2-1 i 36:e och 3-1 i 40:e. ■

25/9 Helenel. - Marieberg
28/9 Hagalund - Ekerö

29/9 Rissne - Maskan
29/9 Viggan - Kälvesta

Följ den spännande avslutningen!


