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Träningslägret är torsdag 3 till söndag 6 april. Avresa onsdag kväll 2 april. Pris: 2000 kr + resa. Betalas 31 januari.

Lördagen den 11 januari 2003 är en
dag som går till hävderna som en av
Viggans bättre dagar, åtminstone i
Nike Cup-sammanhang. Efter att den
28 december ha kommit tvåa efter
Café Opera och därmed kvalificerat sig
för sextondelsfinalen den 4 januari var
nog många ganska stolta över denna
framgång. 

Men det skulle komma mer: Efter att
ha vunnit såväl 16-delen mot Vallen-
tuna och 8-delen mot Lidingö den 4
januari med 1-0 på sudden i respektive
match, var det nog inte många som
trodde på en förlängning av Fortunas
gracer. Men så blev det dock.

I kvartsfinalen mot Älvsjö AIK hade
pacemakerreparatörerna fullt upp, sär-
skilt vid Viggans spelarbyten. Inte min-
dre än två gånger lyckades man åsam-
ka sig tvåminutersutvisningar pga pro-
blem med spelarpersonal som hade
svårt att hålla sig vid bytena. Trots
detta lyckades man hålla tätt bakåt.

Matchen inleddes strålande och Max
Wax Lind-Stjernfelt sprang in 1-0 till
Viggan och glädjen visste inga gränser.
Det var på första anfallet. På det andra
kommer “Kulligulla ko ko som en gök”
Magnus Carlsson och stänker in 2-0
och det börjat lukta lite sensation inne i
hallen. Pepe Eng hade redan förvarnat

alla om att Viggan skulle bli livsfarliga
om dom gick till förlängning.  

Förlängning? Nä, inte här. Trots att
Älvsjö lyckades få in en kula i nätet
och trots att Zaxo ville öka på spän-
ningen ytterligare genom en sk hand-
påläggning när 31 sekunder återstod,
med utvisning som påföljd, så stod de
röda tappert bi. 2-1 till Viggan! 

Forts på sid 2, spalt 4.
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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

Veckans smygare genomfördes av Krutov när denne under pågående turnering hissade Viggans
banér bakom ena målet. Även konferencieren Peppe Eng lät inkludera banderollen i sitt referat.

VIKTIGT
För att vara säker på att komma
med på träningslägret måste du
betala in anmälningsavgiften på
2000 kr senast 31 januari. Har du
ingen avi så ring Håkan Loberg
på 768 58 20 eller 0708-70 49 18.

Väderspänningen var tät på bänken och många hade svårt att hålla sig på
stolarna även om Åskan verkar vädra morgonluft att döma av minen.

Pippi

Krisse
Mirakel

MaxiFORZA VIGGAN
Fram t o m 13:e minuten stod det 1-1 mot

Cafét och spelet böljade ovisst fram och till-
baka innan dom kunde avgöra.
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Efter att ha lämnat Eriksdals-
hallen med mungiporna vid
örsnibbarna var det så dags
att styra kosan mot Rimbo,
en ort där Viggan gjort stort
intryck under flera år. Mest
kanske förra året då vi gick
ända till semifinalen, där vi
torska mot Krukan. Men som
vi brukar säga: “Hellre ett
lejon bland krukor än en
kruka bland lejon”.

Nåväl, smilbanden var
spända till bristningsgränsen
i första matchen mot Råd-
mansö, där för övrigt Ringo
Johansson dök upp. Klar led-
ning med 1-0 tills en minut
återstod. Båda lagen var sam-
lade på Rådmansös planhalva
då en av våra spelare kom att
spela HuvudRollen (inga
namn som vanligt). Inga spe-
lare så när som Diffen syntes
på den röda planhalvan, en
minut återstår då han med
huvudrollen, ensam vid mitt-
linjen, väljer att göra en s.k.
Harrisburg (hjärnsmälta).
Bollen spelas snett bakåt, men
inte till Diffen som man skul-
le kunna tro utan till nån som
inte fanns (vad vi andra kun-
de se). Alla som stod nere vid
Rådmansömålet och väntade
på en passning blev blåsta på
konfekten. Rådmansö kunde
därmed göra 1-1. Trots när-
varon av fyra neurokirurger
från Norrtälje Lasarett kunde

man inte fastställa orsaken till
det inträffade. Hursomhelst
hade Bon Joel gjort Viggans
mål. I matchen efteråt mot
Valsta Syrianska (se bild)
skulle en grym revansch tas.

Trots att Rollo framspelar
Dubbelösskan till ett mål
räckte det bara till en poäng,
ety matchen slutade 1-1.
Mot Krukan gick det helt åt
skogen då Diffen, med risk
för att ränderna skulle gå ur,
fick böja sig tre gånger: 0-3.
Tack vare Diffen i målet lyck-
ades vi hålla tätt bakåt under
större delen av turneringen.
Framåt var det inte full fart
att döma av målskörden. Tre
gjorda mål på fyra matcher.

I avslutningsmatchen mot
BK Ultras fick vi oväntat ett
baklängesmål, som dock
Rollo lyckades kvittera med
sitt 1-1 mål. I slutsekunderna
skjuter Lillpastan en rökare
som tar på Pelle Plutts vad
och studsar i stolpens insida
och ut, så nära var det.

Summa summarum av tur-
neringen blev att vi inte lyck-
ades nå lika långt som förra
året. Kl 01.30 fick vi åka hem
så Pelle Plutt missade sitt
favoritprogram Bolibompa.

Efter den synnerligen hjärtsli-
tande matchen mot Älvsjö
AIK, var det så dags för fan-
tomernas kamp på Stora
Operan. På ena sidan stod de
Röda och på den andra de
Svarta. Peppe Eng lyckades
alltför många gånger påmin-
na oss om att Caféet hade
slagit oss i grundspelet med
5-1, dock med tillägget att vi
nu var revanschsugna. Och
det var vi sannerligen.
Trots att de Svarta lyckades
klämma in 1-0 släppte vi
aldrig på gasen. Full fart
framåt och så tätt bakåt för-
stås. Gång på gång anföll de
Röda och något hängde i luf-
ten. Striden böljade fram och
tillbaka och utgången var
mer än oviss. När den var
som mest oviss låter de Röda
oss ta del av något som man
lärts sig i skolboken och
jublet visste inga gränser när
Hulten fick förmånen att peta
in kvitteringsbollen i nät.
Efter ca 13 minuter drabbas
de Röda av ett s.k. sk-tmål då
de Svarta lyckas få bollen att
studsa på hälften av alla de
Rödas ben och till sist in i
mål. När det senare blåstes
Full fart Framåt lämnades en
och annan blotta bakåt, när-
mare bestämt två. Ty matchen
slutade till sist 1-4 efter en
heroisk insats från de Röda.

Huvudrollo i Rimbo

Och Herren sade: Ni äro
mina lärjungar, gack ut i världen
och förkunna min lära, såsom jag
haver förkunnat för Eder. Håll tätt

bakåt och full fart framåt, så skolen 
I ock skåda uppenbarelsen.

Du vår store
Messias, var har Du
tillgodogjort Dig all

denna kunskap?
Är det månne ur Paulus
brev till Filistéerna eller
är det ur Djurgårdens
lilla Blå? (Och Lärjung-
arna svarade, alla tret-

ton, med en tunga): 
Vi vill också smaka

segerns sötma.

Va faen är bollen? Diffen och Krille letar febrilt efter lädertrasan. Johan
Sebastian Kraft och Pelle Plutt ser ut att ha hittat något vid sargen.

Trots idoga övertalningsförsök
från Johan Elmanders och Kim

Källströms sida, vägrade Krutov
att lämna Viggan.

Kom igen
nurå Krutov!

Viggan 
tog ton i

Operaföre-
ställning

Fotografering
Lördag 25 jan.
kl 11.45 vid F2


