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Med en plusgrad i luften och lätt snål-
blåst var det så premiär för första trä-
ningsmatchen på Hägernäs, lördagen
den 8 mars kl 11.00.

På motståndarsidan syntes Krukan,
tillhörandes den fjärde divisionen. 
Nu skulle matchreferatet ta sin början,
men när redaktionen skulle plocka
fram anteckningarna från matchen,
visade det sig att råttorna hade hunnit
före. Anteckningarna var borta! Så nu
återstår att se om det finns något kvar i
minnet och det vet väl alla hur det är
med det, men det kanske är en och
annan från matchen som bara är glad
för det.

Hursomhelst minns redaktörn följan-
de: Mirakel var synnerligen ekvilibris-
tisk denna dag och hann med att göra
två fantomräddningar med bara en
hand, liggandes parallellt med mar-
ken. Gör om det den som kan. Trots
detta ystra spel i målet fick Mirakel
dock kröka rygg, sedan en med en
skridskomössa från Bislet 1958 och
med en fyra på ryggen, drabbats av en
äkta Harrisburg - helt ensam i försvars-
området. Som vanligt hänger Viking
inte ut namnen. 0-1 till de svarte.

Ny för dagen var Bille som spelade
frejdigt framme i anfallszonen tillsam-
mans med den långe Harry Zaccaou.
KullaMange var också i stöten och var
under den första halvleken felfri med
många bra insatser. Flera andra fina
insatser gjordes men minnet sviker.

I den andra gjordes flera rokader där
bl a Diffen Törnblom stegade in i
målet. På dennes konto kan noteras två
helhjärtade kanonräddningar samt två
operettsparkar som icke fick helt öns-
kade effekter på nervsystemet.

Herr Wallin hade en uppfattning som
inte alltid överensstämde med dom-
herrens, vilket vid ett tillfälle (vi hade
fått ett mål bortdömt) höll på att rende-
ra Wallin två minuter i syndabåset. Nu
klarade sig Wallin med ett utsträckt
pekfinger.

I den andra halvleken bjöds på sväng-
dörrsfotboll där vi fick se inte mindre
än sju mål.Värda att notera i detta sam-
manhang är förstås våra, som tillverka-
des av Zaccaou som både nickade och
frisparkade i mål (f.ö. imponerande).
Jocke, sägs det, drämde iväg en rökare
som fann sin hemvist i nätmaskorna.
En som alltid assisterade var Popa.
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Giftiga Krukväxter

Åtta man krävdes för att stoppa Poppis, Harry Boy, Jocke och Peter Bille Billberg från att göra mål.
Det blev tre mål framåt men fem bakåt och just nu pågår snacket om vilka som är skyldiga till dem.

Andra halvleks backsystem fungerade dessvärre ofta som en semipermeabel hinna där bak.

Lördag 12 april
Vikingdag i TC

Söndag 13 april
Viking-delning

Lördagen den 12 april kommer
vi att få ha ett stånd i Täby
Centrum mellan kl 10.00-14.00.
Tanken är att vi skall göra lite
PR för oss själva och dela ut
Viking till alla besökare, samti-
digt som vi skall försöka få så
många som möjligt att tippa.
Eftersom vi inte har någon trä-
ningsmatch denna helg, så
hoppas jag få ett flertal frivilliga
som kan dela på tiden. Alla
skall bära matchoverallen så
att vi ser riktigt prydliga ut.

Clas Ohlsson kommer att
skänka priser till ett lotteri och
Viking Line skänker kryss-
ningsbiljetter till Vikingtipset.
Med lite banderoller och bal-
longer och alerta lirare skall vi
se till att bli den mest besökta
punkten i Täbban den dan.

Om vi delar upp oss i två
grupper, där en samlas 09.30
och hjälper till med att ställa
iordning allt och står till 12.00,
så kan den andra stå mellan
12.00 och 14.00 och hjälpa till
med ihopplockningen efteråt. 
Jag vill ha minst 5 frivilliga och
positivt laddade killar i varje
grupp. Anmäl er till redaktörn. 

Söndagen den 13 april är det
så dags att dela ut Viking, nu
för sjätte året i rad. Vi samlas
hos Ronny på Reprovägen 6,
kl 11.00. Eftersom tidningen
görs för er skull, utgår jag från
att alla ställer upp mangrant.
Indelning som förra året.

Teambuilding lördag 29 mars
Lördag 29 mars 09.30 samlas vi ALLA vid Mosstorpsbacken, Sågtorpsvägen 67.

Övningen kommer att ledas av två instruktörer mellan kl 09-30 - 16.00
Vi håller med grill, korv och dricka. Ni håller med kläder efter väder och glatt humör.

Kläder som tål att trampas på, som får gå sönder. Medtag gärna extra kläder.

Popa
Harry Boy

Bille med boll

Jocke

Det var ofta full fart framåt men knappast tätt bakåt (framförallt inte i Viggans försvar).
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Tisdagar kl 18.30 (HIP 2)
Torsdagar kl 20.00 (HIP 2)

TräningstiderDags för
Degeberga

Träningsmatcher
Karlberg - Viggan 3-1 (0-2)
Täby IS - Viggan 0-5 (0-3)
Viggan - Krukan 3-5 (0-1)
Ti  11/3 18.30 Viggan - Frösunda 
Lö 15/3 13.00 Viggan - Helenelund
Sö 16/3 13.00 Viggan B- TIS B
Lö 22/3 11.00 Viggan B - Kulla B
Sö 23/3 13.00 Österåker - Viggan
On 26/3 19.30 Viggan B - Erikslund A
Ti  1/4 18.30 Viggan - Hagalund
Träningsläger 3-6 april
Lö 5/4 Viggan - Värnamo Södra
Ti  8/4 Bro - Viggan (ev gräs)
Fr 11/4 20.15 Seriepremiär för B
On 16/4 Lohärad/Rimbo - Viggan 
Må 11/4 20.15 Seriepremiär för A

Nu är det bara 21 dagar kvar till trä-
ningslägret. Här nedan visar vi vilka
som skall åka med. Har du fortfarande
inte bestämt dig så finns det nog fort-
farande en möjlighet att komma med,
men då bör du bestämma dig fortare
än snabbt. Har du några frågor om
lägret eller om du vill anmäla dig skall
du kontakta Håkan Loberg.  

Onsdagen den 2 april samlas vi nere
vid Hägernäs IP kl 17.30 för avresa kl
18.00. Sträckan ner till Degeberga är ca
60 mil, så det lär väl ta en 6-7 timmar.
Så se till att du fyllt krävan ordentligt
innan du sätter dig på bussen. 

Väl nere i Degebega börjas torsdagen
med frukost sedan två träningspass
under dagen. Under fredagen uppre-
pas proceduren och på lördagen trä-
nar vi ett pass och sedan spelar vi en
träningsmatch mot Värnamo Södra.
Hemresan sker på söndag förmiddag
kl 10.00.
Avi för betalning av själva bussresan

kommer att delas ut så fort vi vet
exakt hur många som skall med. Ju
fler som åker med ju billigare bussresa.

Vart tog alla
vägen?

För ett år sedan lanserade vi
vår nya hemsida och fick lika
många besök på en månad
som Täby IS hade på två år.
Men nu har tydligen intresset
svalnat, att döma av de få
inlägg som görs. Skärpning,
annars kanske dom som job-
bar med hemsidan också
ledsnar på att underhålla er.

Krille & Skyllner
leder Bilagan

Krister Jansson och Johan
Skyllner kommer tills vidare
att tillsammans ta över rodret
för Bilagan efter Edet, som
lämnar jobbet som Bilage-
coach. Edet sitter dock kvar i
Ledningsgruppen. Vi jobbar
nu febrilt med att hitta någon
som kan axla Edets fallna
mantel på posten som härfö-
rare för vår stolta Bilaga.

Första drabbningen sker
på söndag den 16 mars kl
13.00 på Hägernäs IP. Vilka
möter Bilagan? Jo, Täby IS!
Sen har vi en match lördag
22 mars kl 11.00 på HIP, då
B möter Roslagskulla. Sen
möter B-laget Erikslunds A-
lag på onsdag den 26 mars
kl 19.30.
Seriepremiär sker redan fre-
dagen den 11 april kl 20.15.

HELA SÄSONGS-
PROGRAMMET

Ikväll får ni hela tränings- och
matchprogrammet för säsongen,
som avslutas den 11 oktober med
den sedvanliga Viking Cup.

Mycket jobb är nedlagt från
många håll för att få det här att
fungera och vi ber er nu att försö-
ka planera era övriga aktiviteter
så att de inte kolliderar med våra
gemensamma åtaganden. Ni får
bara ett ex så se till att förvara det
på betryggande plats.

På begäran. . .
En av våra nya Östermalmsbaroner,
Victor Olmeda Popa, önskar meddela
att han har flyttat till Birger Jarlsgatan
och ber att få ingå i den Öfvre Öster-
malmsligan, som bl a består av den
seratlige Harry van Zacco och Max
von Richthofen. Minimigränsen för att
få vara med är en lägenhet på 15 kvm.
Victor de Popas är på 18 så han är klar.
Adressen är dock Birger Jarlsgatan (?)

Av årets alla dagar råkar redaktionen
befinna sig på annan ort, när det som
man alltid går omkring och drömmer
om hände. Vi besegrar Täby IS och
med inte mindre än 5-0. Vilken känsla!
Zacce 2, Maxi 1, Mickel Edman 1 och
Poppan 1 vilket bör ge 5. Denna dag,
söndagen den 23 februari kommer att
ha en stor plats i redaktionens arkiv.

Ny hemsida
En ny uppdaterad hemsida är på
gång inom kort. Vi var tvungna
att göra om lite på ledarsidan så
det dröjer ännu ett litet tag innan
den publiceras på nätet. En stor
nyhet är att vi kommer att ha en
Nyhetssida som alla bör passera
innan ni går in på gästboken. Där
kommer senaste nytt att presente-
ras. Vi har också lite annat smått
och gott att bjuda på. Så nu får ni
lova att bli flitiga besökare.

Nordine Baraka
Staffan Forsell
Daniel Niklasson
Christoffer Östervall
David Erlandsson
Henrik Zacco
Victor Olmedo Popa
Johan Kraft
Max Lind-Stjernfelt
Magnus Carlsson
Mikael Johansson

Markus Gustafsson
Pelle Magnusson
Theodor Larsson
Mattias Hoier
Mikael Edman
Jocke Olausson
Thomas Törnblom
Krister Jansson
Håkan Loberg
Ronny Vallén
Dan Wallin


