VIK I N G

138

OSPORADISKT INFORMATIONSORGAN FÖR VIGGANS SENIORER · ÅRGÅNG 6 · No 138 · 2003 02 17.

Micket otyrlig start

Vi råkade ut för två micket oturliga händelser i
första halvlek. Bilden visar den andra, då en av
Viggans målvakter just skall utföra den berömda
bumerangsparken i 42:a minuten. Den första var
micke värre.

Harry Boy, 2,05, som spikade i andra avdelningen, hade assisterats av den något kortare
Dubbelösskan, som för dagen var grymt bra.

Lördagen den 15 februari var en strålande solskensdag med en minusgrad
i luften samtidigt som träningsmatchsdebut skulle göras på Stadshagens eluppvärmda plan mot Karlberg.
Efter en synnerligen trög början från
de för dagen vitklädda Viggbyiterna,
lyckades man så småningom genom
Kulla Carlsson få iväg ett bra skott mot
motståndarnas kasse i den 20:e spelminuten. Skottet omvandlades så småningom till hörna av vilket intet bidde.
Fyra minuter senare skulle en av
våra backar, som tydligen jobbar på
Konsumentverkets avdelning för tygtester, göra ett stickprov på en Karlbergares sweatshirt. På håll såg det ut som
det skulle kunna vara 100% bomull,
men domarn ansåg att det var stretchnylon. Eftersom testet utfördes innanför kritstrecksmarkeringen, blåstes för
“holding the shirt”. Micke oturligt!
Karlbergarna fick då tillfälle att försöka övningsskjuta på stillastående mål,
vilket man lyckades mycket bra med.
I den 32:e ville Åskan Sundström försöka kvittera det uppståndna läget
genom att försöka slutföra en av Kulla
Carlsson påbörjad attack. Dessvärre
hade den hemmavirkade vintermössan glidit ner för ögonen varför Åskan
inte riktigt visste var han var när han
skulle till.
Men så sker något som egentligen
bara sker på film. En av våra målvak-

ter skall göra en utspark men träffar en
motspelare i fontanellens nedre fäste,
varvid bollen rullar på den senares ben
ner på foten, vilken reflexartat sparkar
bollen upp i luften och i en sådan båge
att den passerar den som ursprungligen hade förpassat bollen dit där den
nu kom ifrån. Typisk bumerangspark!
En micke oturlig början för de vitklädda. 2-0 i baken. I den 44:e fick redaktionen dock nästan en ögonblicksskildring
framför näsan, när Harry Boy sparkade bakut men det bidde bara till hörna.
Efter en första halvlek som de vita
inte riktigt hade infunnit sig i, hoppades man lite till mans att den andra
skulle bjuda på större exaltering.

Hörnan i den 44:e har just avfyrats och uppfångats av KB:s målis. Danne, som glömt startblocken hemma gör ändå en rivstart hemåt.

Och så bidde fallet. Redan efter fem
minuter hade ytterligheterna i Viggan,
i meter mätt, skapat förutsättningarna
för en reducering, vilket också skedde.
De vita hade nu spelat upp sig och de
flesta kunde nu agera utan nothäften,
vilket man dock borde haft i den 17:e,
då KB:arna petade in 3-1, efter ett
snyggt flipperspel. Kändes dock helt
fel, med tanke på hur samstämda de
vita hade blivit. Fem minuter senare,
fortfarande yr i mössan, kunde Åskan
ha fått in ett reduceringsmål men så
skedde icke. Maxen hade även han ett
fett tillfälle då
han pricksköt
på ett rött ben
(åtminstone bör
det ha blivit
det) som stod
på mållinjen.
Matchen slutade sålunda 1-3,
men efter en
mycket bra
andra halvlek
så kunde de
siffrorna ha blivit betydligt
jämnare. Nästa
gång gäller det
Isac fick nypa sig både
Tissarna, men
här och där efter matdå är vi redan
chen. “Är jag verkligen
vana vid grus.
så här bra egentligen?”

Nästa match går mot Täby IS på Täby IP, söndag 23 februari kl 11.00 (AIK spelar visst kl 13.00)
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Segast i Träningstider
Segeltorp
Isaak, du o jag va ju så himla bra mot Karlberg i lördags så vi kommer nog att behövas.
Även om Tullen står stilla utan oss, så vore
det nog bra om åtminstone en av oss försökte åka ner till Degeberga. Jag kan ju ta ditt
pass också, det är nog ingen som märker nåt.
Dubbelösskan, va himla smart du é.

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)

Bokade träningsmatcher
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Bara 64
dar kvar
Bara 64 dagar kvar till seriepremiären!
På fredag kommer vi att skicka ner listan på hur många som kommer att
vara med på träningslägret i Degeberga 3- 6 april. Ni som ännu inte
bestämt er bör göra det under den här
veckan, för att vara helt säkra på att ni
kan komma med. Det är viktigt att så
många som möjligt hänger med, så att
vi får en chans att trimma in truppen
innan serien startar.
Under mars kommer vi att skicka ut
en avi om slutbetalning för resan. Lite
beroende på hur många vi blir så
kommer resan att ligga nånstans kring
650 kr, baserat på att vi har en turistbuss till vårt förfogande under lägret.
Som ni vet kommer Kalkyl att flytta
bopålarna ner till Helsingborg. Lillpastan ligger i flottan och Gylfen kommer
också att åka in.
Vi jobbar därför stenhårt på att försöka bredda truppen och vi har hittills
lyckats fånga en, Mikael “Brisse” Brisbeck, i garnen. Han kommer närmast
från Kärrdal. Välkommen Brisse!
Där sket det sig med min libroplanering!
Jamen, jag ska ju
bara flytta ner till
Helsingborg!

Lyssna Kalkyl! Det
går ju nattåg!

Lördag 15 februari. Kl 13.30,
Stadshagen
Karlberg - Viggan 3-1
Söndag 23 februari. Kl
11.00,Täby IP
Täby IS - Viggan
Lördag 1 mars. Kl 9.00
Täby IP
Viggan A- Viggan B
Personerna i bilden har förmodligen inget
att göra med rubriken Popa vann dock skytteligan med sina två mål och Barakan kom
delad tvåa med sitt. Mattan gjorde oxå ett.

Årets i särklass segaste tillställning
ägde rum fredagskvällen den 7 februari kl 21.00 i Vin & Sprits gamla lagerlokaler vid Liljeholmen. Platsen var som
hämtad ur en amerikansk gangsterfilm, där den stora uppgörelsen skulle
äga rum. All rekvisita fanns redan på
plats. Uppskrämda av miljön och den
sena timmen vaknade Bilagan först
sedan 10 minuter hade gått av den första matchen, vilket dessvärre inte räckte. 3-0 i baken efter två backbjudningar.
Real Stockholm spelade i 6:an medan
vi spelade i orkesterdiket.
Sen kom matchen mot Bethnarin IF,
ett koscherlag från Tel Aviv:s 12:e division. Här fick vi stryk med 3-2, trots att
vi hämtat upp ett 0-2 underläge. Popa
och Mattan nätade. Popa fick en utvisning för osorterat prat. Nordine fick
sitta av två minuter sedan Diffen tagit
med händerna utanför kritstrecken.
Sista matchen, kl 23.40, var mot BK
Harven, I say no more. Torsk med 3-2,
sedan Popan och Barakan hade nätat.
Få, om någon får godkänt efter denna
nattmangling, även om Diffen skall ha
en eloge för sitt tappra spel.

Söndag 9 mars. Kl 11.00
Täby IP
Viggan - Krukan
Tisdag 11 el Torsdag 13 mars
Frösunda - Viggan
Lördag 15 mars. Kl 13.00
Hägernäs IP 2
Viggan - Helenelund
Söndag 23 mars. Kl 13.00
Österåker - Viggan
Tisdag 1 april. Kl 18.30
Hägernäs IP 2
Viggan - Hagalund
Träningsläger 3-6 april
Avresa onsdag em 2 april
Lördag 5 april
Degeberga
Viggan - Värnamo Södra
Tisdag 8 april
(ev gräs)
Bro - Viggan
Lördag 12 april. Kl 13.00
Hägernäs IP 2
Viggan - Lohärad/Rimbo
(återbud- nytt lag sökes)

