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Två gånger tidigare har vi åkt ur Nike
Cup redan i gruppspelet. Två gånger
har vi gått till åttondelsfinal för att där
åka ur. Men aldrig har vi nått en kvarts-
final tidigare. Vilken början på den nya
säsongen. (Den gamla slutade som
bekant den 12 oktober och allt därefter
räknas därför som nytt). Först klämde
vi dit Tissarna i F2-cupen och nu står vi
i en kvartsfinal. Både Frej och TIS åkte
f.ö. ur i gruppspelet där Värmdö vann.

Lördagen den 28 dec. började det.
Vinst mot Stockholms IF 2-0 (tror det
var Maxen och Zacko som målade) vil-
ket följdes av en överkörning av Café
Opera med 5-1, sedan vi haft problem
med växellådan i inledningen. Rollo
fick i vilket fall in ett tröstmål i sista
sekunden. Slutligen grep vi halmstråt
mot Srbjjja IF (nånting så) genom 1-1. 
Vidare som två efter Operan.

Efter denna magnifika inledning så
var det dags för 1/16 sfinal lördagen
den 4 januari mot Vallentuna kl 15.20.
Det märktes att uppmärksamheten
understundom stördes av den femala
delen av publiken men ibland så blix-
trades det till. Edet & Ronja hade gett
order om s.k. Tät Box, dvs Håll Tätt
Bakåt och Full Fart Framåt. Med detta
spelsystem lyckades man gå till sud-

den som avgjordes sedan Baracken
hade sträckt på lockarna och fått fram
en fot som förpassade bollen till den
seratlige Henry Zackot som med den
berömda portvinstån skickar bollen
rakt upp i nätet. 1-0 till Viggan och en
väntande åttondelsfinal.

Nu väntade segraren i match 159
som skulle visa sig vara Råsunda IS.
Alla Viggbyiter kom ut nyvaxade och
körde vidare på Edets hypotes om att
hålla tätt därbak (vilket han  f.ö. gjorde
under hela matchen). Även denna
match skulle vara hela ronden ut, dvs
18 minuter. Men innan detta hade skett
hade Mirakel Johansson gjort tre sk
Mirakelräddningar; en dubbelrädd-
ning som drog ner applådåskor från
läktarna samt en flygande mara nere
vid golvet. När exakt 20 minuter och
20 sekunder hade gått lyckades Victor
Pippi Olmeda sno bollen på vänster-
kanten och medelst en sk fyrstegsfint
få in bollen i ormgropen i Råsundas
straffområde, där vi bl a fann Mackan
Gustafsson frotterandes med diverse
blåklätt spelarmaterial. Denne lyckas
medelst konstgjord vändning få bollen
till den lille Gylfen, som synlig i
strumphöjd, lyckas få med sig bollen
samt tre Råsundaspelare in i nätet och
matchen var över - för Råsundas del.
Gylfen och Viggan hade därmed skri-
vit historia. Nu hoppas vi att alla kom-
mer lika nyvaxade till nästa lördag då
vi möter Älvsjö.
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JANUARI
Samling minst 15 min före!!
Måndagar kl 19.00 (F2-hallen)
Onsdagar kl 18.30 (F2-hallen)
Lördagar kl 12.30 (F2-hallen)

FEBRUARI
Måndagar kl 19.00 (F2-hallen)
Onsdagar kl 19.30 (Täby IP)
Lördagar kl 12.30 (F2-hallen)

MARS
Tisdagar !! kl 18.30 (HIP 2)
Torsdagar !! kl 20.00 (HIP 2)

Träningstider

Kvarten klar!

Här är några vi skall vara extra tacksamma
mot: Den långe i bakgrunden är Henry Zackot
som tåade in 1-0 i sudden mot Vallentuna och

den lite kortare Gylfen som kastade sig in i
maskorna med boll och allt mot Råsunda.

Hade inte Mirakel funnits så hade vi inte varit
i kvarten, det är ett som är säkert.

Stor segerglädje sedan Gylfen ramlat in med bollen i Råsundas kasse. Matchuret visade då 20.20.
Aldrig tidigare i historien har Viggan gått så långt i Nike Cup. Vad månde hända på lördag 12.30? 
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För alla er som inte lyckats
komma in på vår hemsida
kan vi bara notera att år 2002
blev ett helblått år med seger
för Djurgårdens IF både i den
berömda Viking Cupen och i
Skinkcupen. När Skinkcupen
väl var avslutad kunde de
stolta Djurgårdarna dela på
skinkorna och slappna av.
Skinknuttarna i DIF var: 

VIKVIKIINNGG
fyller 5 år
eller 6 år!

DIF delade på skinkorna

DIF 4 3 0 1 16-6 6
ÖVA 4 3 0 1 7-7 6
AIK 4 0 0 4 5-15 0

OK Krappar, vi erkän-
ner att ni spelade brallorna

av oss helt enkelt.

Här ser vi två skinklösa individer, Ronja Rövardotter och Farbror Joakim,
som erkänner sig besegrade in på bara skinnet. Gula Örnen och Mickel
som representerar det vinnande laget ler i mjugg inför gratulationerna.

VIKING CUP 2002

AIK 2 2 0 0 9-4 4
ÖVA 2 1 0 1 4-6 2
DIF 2 0 0 2 3-6 0

VIKING CUP 2001

DIF 4 4 0 0 9-4 8
HIF 4 1 1 2 7-8 3
AIK 4 0 1 3 5-15 0

SKINK CUPEN 2002

ÖVA 6 5 1 010-0 11
AIK 6 3 1 2 5-5 7
DIF2 6 2 1 3 5-9 5
DIF1 6 0 1 5 1-7 1

SKINK CUPEN 2001

Det blå året

Det svarta året

Efter hårda förhandlingar med
FISA (Federatione Internationale
Soccero Associatione) har täv-
lingsledningen enhälligt beslutat
att tilldela HIF (fd ÖVA) och AIK
en inteckning var, härrörande från
insatserna under 2001. DIF har
nu två och AIK resp HIF en var.

En stolt Pippi Olmeda visar upp Bucklan och Skinkcupströjan för en and-
lös publik. Pippi bidrog starkt till DIFs andra inteckning i bucklan.

Den 7 november 1998 utkom
Viking med sitt första num-
mer, sedan den tidigare hade
hetat Viktoria under två år
(juniorblaska). I och med
inträdet i 2003 kan man med
enkel matematik säga att
Viking fyller 5 år (2003-1998)
fast egentligen är det 6 år.
Tacksam om vi kan få en
vetenskaplig utredning av
Professor Kalkyl. (1998, 1999,
2000, 2001, 2002 och nu 2003
borde bli sex år, åtminstone
sett ur ett publicistiskt per-
spektiv). Vi avvaktar Kalkyl.

Hört ur sitt
sammanhang

Farbror Joakim skulle spela
Nike Cup lördagen den 4
januari och behövde då
ingen klocka eftersom det
fanns en i Eriksdalshallen.
“Öh, Edet, kan du ta min
klocka?” “Visst” sa Edet och
lämnade tillbaks klockan
efter turneringen. Farbror
Joakim som var uppe i varv
efter matcherna frågar ute på
parkeringen Edet” Öh, kan
man få tillbaks klockan?”
“Du har ju redan fått den!”
kvider Edet. “Jamen va f-n är
klockjäv-ln då?” (stor letning
och förslag till olika platser
att leta på framförs av Edet).
Efter 9 minuter säger så
Farbror Joakim “Jamen, här
är den ju!!” Ridå och klockan
satt på Farbror Joakims arm.
(Insänt av anonym insändare.)

Alla skall kolla igenom Lobergs
adresslista och fylla i ev ändringar
samt er senast kända e-mailadress.
Snart skall ni även få fylla i och sända
in pg-talongen till träningslägret.
Betalning senast 31 januari.

FYLLERIÖVNING

DIF (Djurgårdens IF):
David Erlandsson, Rolle Kaireus,
Micke Edman, Kalle Stenberg,
Thomas Törnblom, Max Lind
Stjernfelt, Teddan, Tom Gyldorff,
Daniel Niklasson, Magnus
Carlsson, Victor Stenberg, Richard
Dermer, Victor Pippi Olmeda
(Staffan Forsell hade ont i en skin-
ka och kunde inte vara med utan
serverade korv.

Efter hårda förhandlingar
med FISA kan nu tävlings-
ledningen med delad glädje
meddela att AIK och HIF (fd
ÖVA) retroaktivt från år 2001
kommer att få sina namn på
Viking-bucklan.

AIK - HIF 1-1
DIF - AIK 1-0
HIF - DIF 2-3

HIF - AIK 4-2
AIK - DIF 2-3
DIF - HIF 2-0

För er som redan glömt eller
jobbar med att glömma vill
vi här i alla fall återge utfallet:


