
King vid den Rid-
ande Gränspolisen,
Edet Edström, såg
till att matchen
mot favoriterna
fick en spännande
början. Först lät
han släppa ut alla
spelarna, men sen
flög djävulen i
honom. “Kraft kan
jag behöva utvilad
tills i morgon i
matchen mot Kälvesta. Jag låser in
honom”, tänkte Edet och så gjorde han
det. Johan, utnyttjar dock sina insupna

färdigheter från Ikea om hur det är att
bli inlåst i hurtsen Tore, och flyr utan
Edets vetskap ut genom bakfönstret
och hoppar ner de återstående 2,15
meterna till friheten. 

Första halvlek mot Favoriterna likna-
de mycket “Intet nytt från Västfronten”
med ideliga fram- och tillbakarörelser i
mittcirkeln och dess närmaste omgiv-

ning. Ett undantag var när Mackan i
15:e lirar fram Åskan som sköt bollen i
backen så att målisen fick ordentliga
problem. I den 22.a har vi vår fetaste
chans då Zacce lirar en lång till Åskan
som fräser på en som målisen inte kan
hålla och på vars retur lille Dubbelös-
skan är framme och duttar förtjänstfullt.
Annars är att notera att så mycket som
Viggan snackade på plan har man inte
ens gjort på Tegelbruket. Fortsätt med
det! Idag var Mirakel 100%ig även om
han och tre andra blev överspelade i
44:e. Mirakel lyckades få ut lirarn på

kanten vilket gav Hulten dom nöd-
vändiga 1000-delarna att hinna tillbaks
till stolproten och rädda på mållinjen.
Noterbart är också att aldrig tidigare
har Mirakel klistrat så många bollar i
en och samma match. Karlssons?

Andra halvleken börjar med att
Viggan lägger i 3:an redan från start.
Såväl Åskan som Zacce var inblanda-
de i diverse farligheter (på favoriternas
sida vill säga). Detta skedde i 5:e, 6:e,
11:e och 17:e.

I den 17:e har Curre Coach lossat på
halsbandet och släppt ut Baron von
Richthofen, som i ett flygande anfall på
vänsterkanten får in en perfekt macka

som hamnar på Gustafssons fotöversi-
da. Efter två försök så lyfter den senare
smakfullt in bollen över målisen. Inte
högt men tillräckligt högt (4 dm). 0-1.

Tre minuter senare tar Mac Arlsson
sig friheten att spela fram till den långe
och seratlige Zacce, som stått och vän-
tat på detta pass i nära 20 minuter. Så
äntligen kom det just i 20:e. Genom att
vicka lite på rumpan förvillar Zacce
målisen att springa mot sjön medan
han rutinerat rullar in bollen vid stol-
pen (insidan) och vi leder med 2-0.

Nu är backlinjen som en ihoptejpad
stomipåse. Inget skit kommer igenom.
Lille Gylfen, som växt under hösten
(inte i mm dock) får till ett bra inlägg
till Röde Baronen som skallar lätt över.
I 42:a har Åskan, Baronen och Dubblis
ett fett läge. Annars var väl det mest
anmärkningsvärda när Curre Coach
välte över ända på Danilos ända när
denne skadats i foten.  ■
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Alla som inte spelar kommer väl ner till Edsbergsmatchen!? Dragning på London-Lotteriet!
VIKING CUP: Alla ledare ansvarar för att tröjor medtages och att alla har betalt!
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VECKANS FAVORITER
Efter den lite knaggliga insatsen mot Irakiska förra lördan så kom Viggan igen
å det klaraste mot Favoriterna. Kan vi nu bara ta med oss lite av det spelet nu
på lördag mot Edsberg på Hägernäs så blir även publiken glad. Snälla!?

Tabelläget A-laget
Täby IS 21 14 6 1 60 -19 48
Stocksund 21 14 4 3 62 -27 46
Viggan 21 11 5 5 50 -33 38
Viksjö 21 9 8 4 37 -32 35
Edsberg 21 8 7 6 46 -34 31
Kälvesta 21 6 6 9 26 -34 24
Torstens L. 21 5 8 8 33 -43 23
Kärrdal 21 5 7 9 31 -54 22
Favoriterna 21 3 11 7 26 -34 20
Enebyberg 21 5 3 13 34 -61 18
Irakiska 21 3 8 10 35 -51 17
Kungsängen 21 3 7 11 22 -41 16

MATCHFAKTA
Favoriterna - VIK A: 0-2 
Datum: Lördag 28 september, kl 15.00
Arena: Breviks IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Mikael Johansson
Målgörare: ,  Zacco och Markus
Gulingar: Danne, Zacce
Publik: 19
Väder: Soligt +110

Så här gick det till när jag kraftfullt flög ut
genom fönstret på Brevik, berättar Johan.

“Så där, nu é han
bakom lås och bom”

Diffen gjorde ånyo en strålande insats på bänken. Danilo spelade enligt egen utsago fram till Zacce
som missade. Hulten sprang bena av sig. Krisse nickade på allt som flög. Ja, alla gjorde allt rätt.

VECKANS FAVORITER:

Hults avsprungna ben



Väderspänningen var olidlig. Vapören
Edström gick konstigt redan vid spel-
öppningen. Diffen gick konstigt redan i
matchen mot Marieberg. Så bakåt var
det lugnt på pappret. Eller? Hur var det
framåt? Det såg närmast ut som i ett
stall för araber, där spillningen låg lika
tät som luften. Inte blev det bättre i 8:e
då Kälvestanerna nickar i Diffens stolp-

rot. 11 minuter senare slänger sig Diffen
lite snyggt utmed kortlinjen (han såg
att objektivet var ute). Det blev en jätte-
bra bild som tyvärr inte hunnit bli fram-
kallad. Diffen kastar sig alltså raklång
och bollen studsar i pannan. Skrattsal-
vor kom från läktarhåll. Krutov som
klagat på att han inte gjort mål på 4 år
får ett tillfälle i 22:a som han även utnytt-
jar varvid det står 1-0 till Kälvesta. 

Mac Arlsson lägger en av sina mackor
från lunchen till Kraften som sticker
fram sin bredsida med på-följd att bol-
len går just utanför. Viggan har nu
lyckats spela falskt i flera minuter och
dirigenten som klättrat upp på pulpe-
ten slänger taktpinnarna till höger och
vänster. Då gör Kälvesta 2-0 och diri-
genten vänder blad. “Var det 4-3-3 eller
var det 3-3-4?  Nä, det var nog 4-4-2!?”
Så blev det i alla fall och till sist kunde
Zacce åsamka sig en straff som han
rättmätigt klippte in i de andras mål.
Nu skulle vi vinna. Sju minuter kvar
och nåt var i luften? Var det Edet?

Ett moln kommer sällan ensamt. Så i
den 4:e i andra kommer så ett till för
Kälvestanerna. 1-3 och Mölnlycke får
göra en extraleverans. Men skit vare
den som ger sig. I den 8:e spelar Zacce
helt övertygande och osjälviskt över till
Lille Kenny som saftar i med det övre
partiet av mellanfoten varvid bollen
går spikrakt in bland nätmaskorna. 2-3.

I den 12:e är zacce skitanära när han
gör en av sina patenterade inskärning-
ar men skjuter dessvärre utanför.

I den 22:a lägger Mackan av en fri-
spark in i gröten framför Kälvesta
(som f ö har seriens absolut fulaste
dräkter). Bollen returneras ut varvid
den aldrig skottskygge Mattan håller
sig framme med sin giftiga högerdoja.
Pang och 3-3. Nu vinner vi! Av allt sitt
välmående börjar nu Edet så sakteliga
stiga upp i luften. Han är upprymd
och har segervittring. Halva halvleken
kvar också. Inget händer dock på ett
bra tag. Men i den 41:a är Zacce lika fri
som en Kumlaintern men har inte mil-
limetern på sin sida. Det blir 3-3 och vi
blir 7:a, men vi kunde likaväl ha blivit
åtminstone 4:a. Grattis Edet och alla
tomtenissar för en underbar säsong.
Nu vet vi hur man gör nästa år.  ■
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Sväva på ett mål
Edet ville upp högt. Nu hängde det på hans tomtar. Skulle dom klara trycket?
Vinst och vi skulle bli bäst trea. Förlust eller oavgjort och vi låg kvar på en säker
7:e plats. Till sist hängde det på ett mål. Ett mål som till sist blev ett moln.

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:
Hans Stark

LEDARE:
Dagsformen avgör

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
VIK B - Kälvesta: 3-3 
Datum: Söndag 29 september, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Markus Gustafsson
Målgörare: Zacco, Kenny, Mattan
Gulingar: Ingen
Publik: 14
Väder: Halvklart, +120

Sluttabell B-laget
Maskan 16 11 1 4  50-30 34
Helenelund 16 10 1 5 47-29 31
Hagalund 16 8 1 7 50-33 25
Kulla 16 7 3 6 30-44 24
Marieberg 16 7 2 7 37-38 23
Ekerö 16 7 1 8 58-44 22
Viggan 16 6 4 6 34-33 22
Kälvesta 16 5 3 8 36-37 18
Rissne 16 3 0 13 39-93 9

Mot himmelska höjder med Edet Edström.
Den rikskände Tullvapören vid den Ridande
Gränspolisen hade redan på lördagen svävat
på moln (om det nu var det). På söndagen
skulle han få besked om det var moln eller
inte. Det visade sig sedan att det inte var
moln, men hursomhelst var det en skitfin
säsong han och hans tomtar genomförde.


