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VI SOM VILL UPP!
Ta i nu då, så att du kommer in i min lilla postlåda.
Har du mummat?
Annars tar jag inte i dig.

Va f-n har man hamnat i för gäng??
Det har jag inte alls.
Det var i går!

Jag måste släppa taget,
för nu har Åskan gjort det.

Upplyftande övning för Viggbyiter
På bilden ser vi hur man med förenade krafter från Krizze och Diffen försöker få upp den nyanlände Markus Fredborg. Åskan Sundström tar i så att man blir orolig. Vems är vantarna?

Söndag 13 april: Viking-delning
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.
Alla kommer att delas upp i grupper liknande tidigare år med eget område.

Genom ett lyckat initiativ från Zamora
Wallén fick Viggans Vikingar möjligheterna att komma ut lite i vårluften.
Att döma av alla glada miner vekade
det som man upplevde gamla Kollominnen. 23 spelare och ledare fick
uppleva en solig vårdag, där allas förmåga till lagarbete sattes på prov. På
följande sidor kan ni själva se hur det
såg ut. 09.30 gick startskottet som avbröts kl 12.30 för Korv & Cola. Inte
mindre än 64 tjockisar med bröd och
50 Cola försvann raskt ner i de hungriga magarna. Kl 15.00 avblåstes spelen.

Seriepremiär för B-laget borta den 11 april mot Marieberg. A-laget spelar 21 april borta mot Favoriterna.

VIK I N G S B A K S I D A

Segern frös inne
I en av de kallaste uppgörelser som ägt
rum på denna sida av nyåret kunde
man konstatera att, under tisdagskvällen den 1 april 2003, inte mindre än 11
spelare drabbades av köldknäpp
under den senare delen av matchen.
Efter en synnerligen positiv upptakt
där vi kunde se flera möjligheter att
måla, kom spelet så småningom att
bölja fram och tillbaka. I den 21:a minuten så har vi ett extremt fint tillfälle
att sätta dit den. Efter diverse turer
fram och tillbaka framför Hagalundarnas målgård, tar en av spelarna i Viggan och slår bakut. Spelaren, som för
redaktionen är helt okänd för tillfället,
bar hårband (eller borde ha gjort) och
var iklädd en röd tröja med nr 7 på
ryggen, då tilltaget utfördes. Med sin
högra bockfot och ryggen vänd mot
målet, sparkar denne yngling bollen 7
cm utanför stolpen. Denne brunögde
gosse borde dock, tycker man, med sin
positionering ha lyckats träffa målet.
Minuten efter har vi en typisk Bender-situation, där Viggbyiterna har
minst tre tillfällen att trycka in den,
men dessvärre utan synligt resultat.
Däremot kan man i den 23:e förhöja
mungiporna på de stelfrusna åskådarna, som för dagen var många. Det är
kallt så in i Nordin, men Baraka lägger
ändå en synnerligen intelligent, men
även asläcker, passning till den lille ettrige Dubbelösskan, som i sin tur låter
lädret passera vidare till den skjutglade
gossen Ruda, med nr 7 på ryggen, som
iskallt trycker in lädret i målhanget och
vi på läktarn visste inga gränser för vår
glädje. Under denna period av livet
äger Viggan matchen och skulle kunna

Printed by: Mr Ronny Zamora Walléns Kloningsinstitut

Glöm inte följande
flyttade B-matcher
Viksjö har dragit sig ur R2a varför
dessa matcher utgår i programmet.
B-lagets matcher mot Edsberg den 9
juni resp mot Kälvesta den 17 augusti är flyttade enl nedan.
Vidare har matchen mot Mockasinen som skulle ha spelats fredag 16
maj flyttats enl nedan.
Nya matchtider blir:
On 11/6 Viggan B - Edsberg 18.00
On 27/8 Viggan B - Kälvesta 18.00
Lö 17/5 Mockan - Viggan B 11.00
(matchen spelas på Strömvallen 11.00)
ÄNDRA I ERA PROGRAM!

ha gjort vad man ville, vilket man dock
inte gjorde. Istället bjöd man helt artigt
in Hagalund på sin planhalva och inte
nog med det, man lät även dessa på tre
minuter vända matchen till 1-2. Dessutom fick Mirakel göra ett kirurgiskt
ingrepp i den 36:e medelst en så kallad
enhandsräddning.
I den 42:e låter sig Kulla fällas i mittcirkeln utan några interventioner från
domarens sida. Spelet avstannar för
någon nanosekund, varvid de blå passar på att frispela en av sina yttrar, som
låter bollen passera stolpens insida på
vägen in i mål. Tre minuter senare,
som sagt, är man där igen och petar in
det andra. Nu råder en total sk Leghorn, dvs en oinhängnad hönsgård på
Viggbyiternas planhalva. Gonggongen
räddar oss från fler ovälkomna besök.
I den andra har kylan påverket större delen av hjärnbarken att döma av
ett huvudlöst spel emellanåt. Men bättre tider skulle komma som i den 29:e.
Det är den kvicktänkte och fortspringande Mirakel Edman, som serverar en macka till den framrusande
Zacce, som i sin tur gör processen kort
med eventuela hinder och säkert sätter
lädret bland maskorna: 2-2.
Minuten efter har Viggbyiterna ett
par riktigt megafeta chanser att sätta in
segerstöten, men ett antal orsaker hindrar oss från detta. En orsak var domaren. Den stelfrusna publiken var helt
eniga om att det bortdömda målet inte
skulle vara bortdömt, men så blev nu
fallet och vi fick nöja oss med en träningspoäng när vi frostbitna hasade
oss mot värmen och välförtjänt fika
med dopp. (PS. nr 7 var visst Popa).

Bilagevinst
Matchen mot Erikslunds A-lag onsdagen den 26 mars
har väl de flesta
glömt. Vad man
minns är segern
med 3-2, samt
Krutovs kanonpass till Rollo
som gör 1-0.
Vidare vill man
komma ihåg
Alexs två snygAlex Erstfeld, lyckades
ga mål, efter
ånyo pricka in två baljor i sin andra match i
pass från Mickel
Viggan. Vilket löfte!
resp Zacce. Sen
får vi inte glömma Diffens räddningar,
särskilt i matchens slutskede.
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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)
Bilagan - Erikslund A
3-2
(2-0)
Viggan - Hagalund
2-2
(1-2)
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

Lördag 12 april
i Täby Centrum
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
träningsoveraller. 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
Özcan Özkan
Johan Skyllner
Oscar Sundström

Lördag 12 april
hos Ronny
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.

Startelvan i Viggans stafettlag. Till vänster ser vi Håkan Rosa Roswall och till höger Kulla Carlsson med tövalla. I mittfåran försöker Åskan att medelst rättstavning ta stafettlaget framåt.

Det här ser riktigt gulligt ut. Härifrån ser det
dock mest ut som en försvenskad version
av Jenka. Freden, som är helt ny i församlingen, försöker febrilt att få komma med i
gemenskapen. Denna sjömansinsprerande
rundgång på däck kommer säkert till nytta
vid seriepremiären då alla skall göra ringen.
Vad det går ut på vet dock ej redaktionen

Tre ballerinor som försöker hålla sig. När det
gäller Åskan, vet vi att han för det mesta
misslyckas. Mickel och Mattis håller andan.

Ovan ser vi hur smidigt Mickel klättrar över ett
antal ynkryggar. Krizze verkar dock ha vissa
svårigheter med att kröka rygg. Johan Sebastian Kraft tänker ta tillfället i akt att gå över lik.
En som verkligen verkar se fram emot att få
bestiga sina kamrater är Max von Richthofen.
Till höger ser vi några solkatter som gottar
sig. Från vänster Krille Jansson samt de nyanlända gubbarna i lådan, Freden och Rosa.

Många äro de som beundrande ser på när
Åskan skall gå i däck. Vi ser bl a Kulla Carlssons Fristadsbrallor och Mackans modell 99.

Här gäller det verkligen att vara rund om foten. Alla lär nog ha klarat den grundutbildningen.

Här avgörs vem som egentligen blev Limbo
Mästare i öppna Mossbacksmästerskapen.
Som vanligt förlorar den som är eller har
det största arselet. Målfotot avslöjar att det
står mellan Krutov, Mackorna eller Walle.

Snacka om blinda höns. Här har vi en samling
av blindgångare som ännu inte har repat sig.
Mackan, Mirakel, Kulla och Krille tycks ha tappat kontrollen över det mesta. Ingen av dem
brukar spela med bindel under matcherna.

På den undre bilden ser vi hur Bille försöker
att ta sig över ett minfält utan att med en
min avslöja att han inte har en aning om
vad han skall göra härnäst.
En som visste detta var Stormästaren i
mintrampning, Gula Örnen, som helt enkelt
klev in från vänster och visade gossarna hur
det går till. Ok, med lite hjälp av Åskan och
Walle. Erfarenhet och skönhet går alltid hem.

Här har vi ett helt lass med dästa korvgubbar.
Åskans närvaro verkar dock oroa de andra.

Kökschefen Mackan har fått griller i huvudet, medan den alltid glade kocken, Max
von Richthofen, visar upp sin Frankfurter.

Här har tydligen alla tjocksmockar samlats på den högra halvan. Walle vet inte vart han hör.

Som vanligt när det gäller Åskan är alla väldigt försiktiga vid hanteringen av densamme. Detta var man dock inte med Pinky då
de flesta hade lämnat arenan när han kastade sig i de då obefintliga armarna.

