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Här ser vi den fantastiska uppställningen som knäckte Österåker. På bilden saknas Lillpastan och
Mister Wallin. 5-1 på bortaplan är en skräll som säkert hördes över hela häradet. Grattis gubbar!

De yttre omständigheterna var väderleksmässigt
goda, ehuruävensom de
rent antalsmässiga
omständigheterna inte
voro bra. Gott om folk
var det ont om. Krutov,
som blixtinkallats, som
långbänk, lyckades med
konststycket att åka till
fel arena: Täby IP. Trots
Aarå, här är
jag sa Krutov. miljardinvesteringar i ett
hypermodernt och högteknologiskt informationscentrum i
Viggan, så funkar inte kommunikationerna. Vad kan detta bero på?
Hursomhelst, vi lyckades skrapa
ihop 13 gubbar, av vilka 3 hade spelat
dagen innan i B-matchen mot Kulla.

Redan efter 5 minuter hade Zacce
haft två feta möjligheter, en missad
nick och en för hög lobb. Viggan tryckte på fett och alla undrade: Vad är det
som händer. Österåker spelar ju ändå i
fyran! Är vi så här bra?
I den 15:e får dock Mirakel göra en
fotparad som fick oss alla att nyktra
till. I den 18:e välter Zacce i straffområdet och Jocke får förtjänstfullt känna
hur kulan går in vid målvaktens högra
stolpe. 1-0 till Viggan! (se bild nedan).
Under de första 25 minuterna har
Viggan ett järngrepp som dock successivt börjar rosta och det är endast tack
vare Mirakels superräddningar i 32:a,
då han reflexräddar tre gånger i rad,
som vi hänger med. Mackans rökare i
stolpen (deras) i 38:e värmde dock.

Andra halvleken börjar muntert med
en Österåkersstraff i 3:e. Utanför!!
Sen följer ca tjugo minuter av skyttegravskrig där Österåker får allt mer att
säga till om dock. En, som tyckte att,
har man åkt så här långt så skall man
väl få lite utdelning, var Dubbelösskan,
som fick noteras bland målgörarna.
25:e. Popa, som för dagen hade dragit
åt hårbandet för hårt, så att blodflödet
till hjärnan upphörde, fick ersättas sedan han slagit passningen till Dubblis.
Dubbelösskan förvaltade passningen
väl och stormade ensam fram och rullade bollen långsamt in i mål 0-2.
28:e. Pinky Niklasson, som gömt sig
under sin röda kalufs, vaknar plötsligt
och skjuter en kanonrökare in i nätmaskorna, vilket gav 0-3. Innan dess
hade Dubbelösskan gjort ett enastående uppoffrande arbete.
30:e. Nordine lägger en tung frispark i den bortre
stolpen och på
returen håller sig
den nyvaknade
Pinky framme och
Två baljor för Pinky. petar in 0-4.
34:e. Österåker
slår en osynlig frispark direkt i mål.
38:e. Nordine lägger en frispark någon
meter in på deras planhalva, som studsar framför målisen och över densamme in i mål. Vi skriver slutresultat 1-5.
Krutov lägger i den 42:a en frispark på
egen planhalva, som nästan går i mål.

Träningslägret
Nästa onsdag åker vi, dvs 2 april.
Samling 17.30 vid Hägernäs.
Glöm ej att ta med sängkläder!

1-0 på straff av Jocke i den 18:e.

Söndag 13 april
Viking-delning
Teambuilding lördag 29 mars

Denna dag skall samtliga deltaga i
utdelningen av Viking-tidningen. Med
tanke på att vi spelar match kl 13.00
på TIP mot Rådmansö, får vi börja
tidigare än beräknat. Allmän samling
nere hos Ronny på Direktkopia 09.00

B-lags match mot Erikslunds A-lag onsdag 26/3 på HIP. A-laget möter Hagalund tisdag 1 april 18.30 på HIP
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OK grabbar, det ska inte vara lätt när jag förklarar. Jag tar det en gång till: Nordine, du suger in på
mitten, fattar du, eller? Oskar, du får inte tjuva så nån ser det, OK? Lillpastan, jag vet att ditt tåg går
16.00 i morrn. Jag fixar en åkare direkt från Åkersberga, OK? Mattan! Mattan! Vakna!!! Dé é match!

Lördagen den
22 mars var
dagen då vi
skulle möta
Kurres Kullor
anförda av vår
gamle vän Lars
Ölberg. Stormvindar gjorde
att vi hade
medvind i två
halvlekar. I den
5:e slår Krutov
en frispark som
träffar Oskar
Kjellstrand mitt
i huvudet vilket medförde
Två Rookisar: Joker Skyll1-0. Nja, Oscar
ner och Alex Firstfield
lät sig nog inte
bara träffas utan han ombesörjde så att
bollen gick in. Efter en tämligen jämn
första halvlek kunde så nyss nämnde
Oscar Kjellstrand, ifortsättningen refererad till som OK, slå in 2-0 efter en
assisterande nick av Wella, som för
dagen var utrustad med en pansarbrytande stridsspets högst upp.
Den andra halvleken började bl a med
en hörna av den
nyanlände Alex
Erstfeld aus Frej.
Alex, som fick i
uppgift att spela
på dem Mittelfeld,
effektuerar i den
andra halvlekens
7:e minut en synnerligen delikat
Med denna stridshörna, som givetspets kan man bara
vis OK passar på
misslyckas. 100%
att trycka in. Helt inte
nylon med inslag av
OK, Oscar!
titanväv och TNT.

Alex Mittelfeld, som
vartefter matchen
fortskred, utvecklade ett synnerligen
omfångsrikt spring i
benen, var synlig
varthelst man såg,
vilket han också var
i den 32:a, då Rollo
(som återuppstått
från de halvdöda)
Oscar Kjellstrand,
paraderade med
förtjänstfullt medelst
hat trick. Tre mål
huvudet, nickar
och springvillighet
fram
till Alex, efter
var utmärkande
det att han (Rollo)
drag denna dag.
fått en delikat framspelning från den evigt unge Lillpastan.
Som om detta
inte skulle vara
nog lät han sig
även noteras för
ett femte och
helt avgörande
mål. Med en förkrossande vinst
på hela 5-0
kunde den stolta
Bilagan släpa sig
Alex Erstfeld, sprungen
av banan. Men
ur frejdad stam, gjorde
succé med både ett och detta kunde
två mål i premiären.
dock först ske
sedan ett antal
spelare hade fått uppsöka akutvården.
Borren fick ett skott i foten. Mattan fick
ont i sin Akilleshäl. Bille sträckte sig
just under skinkfästet, nånstans mellan
knäna och röven. Rollo fick läggas i
respirator då han förlorat samtliga sina
syremolekyler. Vem stiger då in och
räddar föreställningen? Jo Viggans
egen Joker, Johan Skyllner, som därmed gör en fem månader för tidig
come back. Och en bra sådan!
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Träningsmatcher
Karlberg - Viggan
3-1
(2-0)
Täby IS - Viggan
0-5
(0-3)
Viggan - Krukan
3-5
(0-1)
Viggan - Frösunda
5-2
(1-0)
Viggan - Helenelund
0-3
(0-1)
Bilagan- TIS B
1-1
(0-0)
Bilagan - Kulla B
5-0
(2-0)
Österåker - Viggan
1-5
(0-1)
On 26/3 19.30 Bilagan - 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 21/4 15.00 Seriepremiär för A

Flyttade B-matcher
B-lagets matcher mot Edsberg den 9
juni resp mot Kälvesta den 17 augusti är flyttade enl nedan. Notera!!
On 11/6 Viggan B - Edsberg 18.00
On 27/8 Viggan B - Kälvesta 18.00

Lördag 12 april
Lördagen den 12 april är den stora PRdagen då vi skall marknadsföra oss i
Täby Centrum. Jag har skrivit ner två
grupper med fem i varje, som skall vara
vårt ansikte utåt. Alla skall ha rena matchoveraller. I varje grupp finns en ansvarig som skall garantera att hans manskap finns på plats i tid. Ena gruppen
börjar 09.30 med att plocka i ordning
och sen stå till 12.00. Den andra börjar
12.00 och avslutar med att plocka ihop
kl 14.00 och bör vara klara ca 14.30.
Vi kommer att sälja lotter och dela ut
Viking-tidningen samt försöka få så
många som möjligt att tippa på Vikingtipset. Den som kommer att ha huvudansvaret för att allt funkar är Peter Edström.
09.30 - 12.00
Gruppansvarig:
David Erlandsson
Tommy Andersson
Hans Gustafsson
Makus Gustafsson
Daniel Niklasson

12.00 - 14.30
Gruppansvarig:
Henrik Zacco
Max Lind-Stjernfelt
Krister Jansson
Johan Skyllner
Oscar Sundström

Ni som inte kommer att stå i Täby Centrum kommer att blada i bilagor i Vikingtidningen hos Ronny på Direktkopia med
början kl 10.00. Allt för att vi skall slippa
hålla på med detta på söndag förmiddag
då tidningen skall delas ut. Eftersom vi
gör det här åt oss själva, utgår jag ifrån
att alla ställer upp utan knot.

