VIK I N G S B A K S I D A
Botten upp grabbar!
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VIK - Rotebro 2-1 (forts.)
I den 21:a får Mirakel sträcka på sig
under en sk TV-räddning på en hörna.
Minuten efter är Freden på gång då
han kreerar ett synnerligen fint läge
men väljer att passa. Mycket ödmjuk
inställning men knappast effektiv i just
detta läge. I den 31:a får Harry Zacco
på ett synnerligen löst skott, som rentutav blev till en passning, på vilken
Dubbelösskan störtdyker och är endast
1,5 mm från att få en tå på bollen vid
ett helt öppet mål.
Mackan som nu börjar ta för sig, har i
den 35:e tillskansat sig en position nere
vid vänstra hörnflaggans förlängning
in emot målet, och skickar in en passning där bollen går i ribban och glider
ca 4 dm utmed densamma innan den
går ut i Universum.

När 6 minuter återstår säger en av åskådarna
på bilden: “Jag känner på mig att det blir mål
för Rotan snart.” 30 sekunder senare fäller nr 2
i Viggan en Rotis, sk Rotvälta, varvid straff utdömdes. Men Mirakel räddar straffen förstås.
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I den 39:e fälls en Rotis på ett elegant
sätt men på fel ställe. Straff. Mirakel
räddar skottet och returen går ut. Puh!!
I den 40 är Dubbelösskan fri men orkar
inte skjuta i mål. Fyra minuter senare
har Viggan ett kanonläge att måla efter
jättejobb av Dubbelösskan. I den 47:e
är Gylfen helt fri med målisen men
skjuter mitt på. Nu har vi fått ihop en
hel strutsfarm. ❑

Nu har vi nått den absoluta botten. Nu finns det bara en väg
ur det här och det är uppåt. Men då måste ni ta i allt ni har.
Fotboll på vår nivå, R2A, är 50% vilja
och jävlaranamma, 25% positivt tänkande och 25% tekniskt kunnande.
Ibland var de två första posterna inte
på topp om man så säger. Alltför ofta
försvinner punkt 1, varvid alla bara
joggar omkring och hoppas att någon
skall ta tag i spelet. Under matchen var
det lite om något av punkt 2 också.
Punkt 3 lämnar vi åt sidan denna dag.
Vi skulle till och med ha kunnat fått
med både en och tre poäng om alla
punkterna hade varit uppfyllda. IFK
var mycket bra men vi kan så mycket
mer om vi bara vill. 2-5 suger.
Vi har nu förhoppningsvis mött de
tre svåraste lagen så nu finns det bara
en väg kvar: Uppåt! Det har tagit
mycket kraft att komma dit vi är och
då skall vi se till att vi håller oss kvar
också. Nu har vi nått absoluta botten
vad gäller placering och stundtals även
insatser. Nu vänder vi det här!!
IFK kunde ha fått några strutar till,
men det kunde ju även vi ha fått. Ett
svettigt tillfälle var i 7:e då Krutov räddar på mållinjen. Coach, som under
match går under epitetet TinTin, får i
den 10:e iväg en riktig rökare som
dessvärre slicar just över krysset.

Tabelläget B-laget
Råsunda
Stockholm
Mockasinen
Marieberg
Edsberg
Roslagskulla
Hagalund
Kälvesta
Viggan

6
6
6
3
4
4
5
4
4

5
4
3
2
1
1
1
1
0

0 1
2 0
0 3
0 1
1 2
1 2
1 3
0 3
1 3

14 - 4 15
24 - 5 14
14 -24
9
13 - 4
6
7- 8
4
4- 8
4
7 -17
4
8 -11
3
4 -14
1

Jonas är nära igen i den 33:e och
Lillmattan räddar på mållinjen i den
35:e. I andra gör Zamora en brilliant
räddning på ett giftigt skott i den 5:e.
Lillpastan drar på ett skott som rikoschetterar och på detta assisterar Krutov Wella så att denne på ett excellent
sätt kan sprätta in 2-3 (15:e). Nu lever
matchen då IFK:arna börjar bli trötta.
I den 25:e drabbas en av Viggbyiterna
av en sk Harrisburg och det blir 2-4.
I den 26:e är Kraften helt solo men får
bara hörna. I den 30:e är Lillpastan helt
solo men får bara hörna. I 38 har han
ett bra läge till. Sen blev det 2-5 i 45:e.

0-1 i den 12:e. Zamora hade en föga åtråvärd uppgift denna
dag. Här skekar Krutov och 0-1 är ett faktum. Kraften,
Jansson, Wella och Skyllner blir vittnen till det inträffade.

Mirakel hade mycket på sina axlar när
6 minuter återstod. Zacco exemplifierar.

I den 12:e (se bild) tappar vi in 0-1
och 10 minuter senare åsamkas vi en
straff som innebar 0-2. Wella och vi andra tyckte nog att den var lite väl tuff.
Trots underläge gör vi ändå våra försök: Lillpastan har en jätterökare i 24:e
som räddas till hörna. Rollo slängde av
sig syrgastuberna i den 27:e och
springer in och nickar in Lillpastans
pass och vi har vittring: 1-2. Fem minuter senare har vi inte vittring 1-3 efter
en olycklig insats av en fd AIK:are.
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MAXIMAL INSATS
Målexplosion i andra halvlek och en extraordinär insats mot
Tottes gav Viggan fjärde raka segern och därmed serieledning.
Breviks IP, söndag 25 maj 2003.

Torstens Lärjungar - Viggan 0-5 (0-0)
Söndag 25 maj 2003, Breviks IP.
Kan fotboll vara bättre än en söndagseftermiddag med strålande sol och en
5-0 vinst? Näe, knappast.
De grönrandiga makrillarna ställde
till det lite i början med att börja väldigt aggressivt framåt. Inte bara framåt
utan även generellt, att döma av alla
omkullsprungna Viggbyiter, som hittades i gräsmattan lite här och där.
Hursomhelst, i den 7:e skickar Mirakel iväg en kalasutspark som friställer
Harry Zacco i fiendeland. Dessvärre
får den långe bollen på knäet så att den
(bollen) studsar iväg. Bra läge annars.
Minuten efter kommer en Hottentott
fri och skjuter rutinerat mot Mirakels
bortre stolphörna, men Mirakel utvid-

gar sig och får ett par fingrar på bollen
så att det bidde till hörna istället för
mål. Därefter händer egentligen inte så
mycket utan det mesta utspelar sig i
mittcirkelns omedelbara närhet.
Freden får i och för sig iväg en lööös
frispark i den 26:e som uppsnappas av
Tottemålisen. Strax innan hade Tottarna fått två gula kort på ett bräde.
I den 32:a var det megafett nära att
Harry Zacco fått en straff med sig när
han fälls som en planka i straffområdet
men se det ville inte domaren se.

MATCHFAKTA
MATCHFAKTA
VIK B - IFK Sthlm: 2-5
Datum: Lördag 24 maj, kl 11.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-3
Matchens Viking: Johan Kraft
Målgörare: Rollo och Wella
Gulingar: Ingen
Publik: 17
Väder: Sol, +19 0
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Tottes - VIK A: 0-5
Datum: Söndag 25 maj, kl 15.00
Arena: Breviks IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Max Lind-Stjernfelt
Målgörare: Max 2, Zacco 2, Öscan 1.
Gulingar: Christoffer Österwall
Publik: 42 (varav många från Viggan)
Väder: Sol, +200

Solklar straffsituation! Men icke sa Nicke.

Fotografen såg det dock objektivt med
egna ögon (se bild). Minuten efter är
den ekvilibristiske Dubbelösskan i farten och skjuter i ribban så det ryker om
det. Sen hände egentligen inget innan
halvtidsvilan.

Tabelläget A-laget
Viggan
Rinkeby
Bele
Edsberg
Viksjö
Rotebro
Kälvesta
Danderyd
Vällingby
Favoriterna
Enebyberg
Torstens L

7
7
7
6
7
7
7
6
6
6
7
7

6
5
4
3
2
2
3
2
2
1
0
0

0 1 18 - 6 18
1 1 19 -12 16
0 3 10 -13 12
1 2 11 - 8 10
4 1 11 -12 10
3 2 12 -10
9
0 4
9 -13
9
2 2 11 - 7
8
2 2
7- 8
8
2 3
8 -12
5
3 4 14 -19
3
2 5
5 -15
2

I den andra halvlekens andra spelminut skjuter Nordine ett megatungt
skott som Tottemålisen lyckas få ett
finger på till hörna. Den kulan var
värd ett bättre öde.
Maxen, som var synnerligen adrenalinstinn denna dag, formligen sliter sig
loss från bevakningen i den 3:e spelminuten och vräker in bollen i mål 0-1.

Maxen sliter sig loss i den 48:e och gör mål.

Den adrenalinstinne Maxen lägger i
den 14:e sitt livs bästa pass (35 meter
säkert) till den seratlige Harry Zacco
som springer sig loss och framstår som
solist med målisen. Enkelt 0-2.
Makrillarna är dock inte ofarliga,
som man lätt kan tro av slutresultatet
och i den 17:e frestar dom Mirakel
med en frispark som den senare får
sträcka sig bra på. Snygg TV-räddning.
I den 23:e nickar Harry utanför och
Krizze får ett gult kort för nånting.
I den 27:e frispelas Lillpastan så att
han är ensam på hela planhalvan med
målisen. Dessvärre drabbas Lillpastan
av ett s.k. astigmatiskt brytningsfel och
skjuter rakt på den ensamme målvakten. Sen skjuter Harry över öppet mål.

KOLLA HEMSIDAN DALIGEN FÖR INFORMATION OM EV INSTÄLLDA/FLYTTADE MATCHER UNDER STREJKEN

VILL NI HA FIKA??

Som med det mesta man gör här i livet är det
ganska lätt att glida in i ett slentrianmässigt
beteendemönster.
Vi har nu t ex hållit på med Viking Fiking i 5
år. Det är ganska mycket pyssel och det är inte
gratis. Är detta något som uppskattas och vill ni
att vi skall fortsätta med det?
I så fall vill vi att alla deltar i denna lilla
stund av andlig spis och inte drar hem direkt
efter träningen. Vidare vill vi att ni som kommer in, verkligen utnyttjar den här tiden till att
relaxa, ställa frågor eller bara snattra lite.
Det känns inte särskilt meningsfyllt om en del
sitter som på nålar för att hinna hem till Vädret
på TV. Det här görs för er skull och då vill vi
känna att det är något som ni uppskattar och är
beredda att avsätta tid för. OK!?

Observera den berömda överstegsfinten
som Harry gör i den 37:e. Bena åt vänster
och bålen mm till höger. Mål blev det! 0-3.

I den 37:e passar den lille Gylfen, som
i och för sig har vuxit till sig ordentligt
i Kronans regi, till den betydligt större
Harry Zacco. Harry, som trixar ordentligt med de grönrandiga avslutar sitt
nummer med att lobba över målisen
så att ställningen blir 0-3.
I den 38:e är det Dubbelösskans tur
att passa den högväxte Harry, som den
här gången väljer att nicka över ribban.
I den 41:a kommer Max Turbo fram
genom den grönrandiga massan och
skjuter ett hårt, väl balanserat lobbskott
som direkt innebär 0-4. Bra snyggt!
En som slet mycket bland grästuvorna denna dag var den lille ettrige tullsnoken som ofta hördes väsa sig fram
bland stråna. Ett sådant tillfälle var i
den 42:a då han lurade iväg ett antal
makrillar och avslutar med en tunnel
på den siste, innan han mycket rutinerat, med höger yttersida, förlägger bollen, helt oåtkomligt för målvakten i
mål och matchen är helt över för de
randigas del: 0-5!

Harry: 2 mål

Maxen: 2 mål Dubbelösskan:1

En sådan här dag måste man trots
många enskilt individuella prestationer framhäva hela laget, där backlinjen
med Åskan, Krizze, Nordine och Bille
(stomikvartetten) höll så tätt man bara
kunde. Kul att Mirakel fick hålla nollan
igen efter en kanoninsats.
Mittfältet spelade suveränt och där
ingen notering finns om eventuella
misstag utan det var en klockren insats
av alla. Framåt? Ja, där vet ni hur det
gick. Tack och ett stort grattis!

GÄSTBOKEN

Vi har över 700 träffar på hemsidan
sedan vi började räkna i förra veckan,
men jag undrar fortfarande varför så
få skriver inlägg. Som sagt, ju fler
som skriver ju fler inlägg får vi och
ju fler blir nyfikna. Vi har en hemsida som är levande, men vi kan få en
som det spritter om. Kom igen nu!

VIKING FIKING?

Klassfest på Öfvre

ROTVÄLTA PÅ HIP
Efter ytterligare en gastkramare lyckades Viggan välta Rotebro IS över ända, men det satt återigen långt inne. 2-1 dock.
Hägernäs IP, onsdag 21 maj 2003.
Maxen är riktigt nära i den 46:e men är för lös.

På begäran presenterar vi veckans
brandman: Harry Zacco från Öfvre.
Vem blir nästa veckas Tarzan? Skriv
i Gästboken och anmäl ditt intresse.
Red. utlovar givetvis anonymitet!

Viggan - Rotebro 2-1 (1-1)
Aaarå, ännu en 2-1 seger. Många personer i publiken har numer tvingats använda sig av Cellstoff.

Nordine och Dubbelösskan har just
bildat ett nytt parti “Vi på Täby Öfvre”.
Enligt en sagesman räknar man med
att kunna uppta kontakter med ett
annat parti Stockholmare på Öfvre
Vasastan eller nån annan stadsdel.
Finns det inga klasskillnader på Öfvre?

ÖVFRE ELLER UNDRE?
Alla ni som anser att Harry Zacco, Victor
Papaja och Max von Richthofen tillhör
Öfvre Östermalm ringer 0718-71301.
Ni som anser att de tillhör Undre Östermalm skriver detta i Viggans Gästbok.

#11 Harry Zacco
VECKANS TARZAN
Längd: 192 cm. Vikt: 88 kg. Ögonfärg: Brun.
Status: Flickvän Sofia och pojkvän Magnus.
Bor: Östermalm. Yrke: Studerande. Tränar: 3 pass
styrketräning och 3 pass fotboll/vecka
Motivering med max 25 ord varför just jag
skall bli veckans Tarzan:
Lång och stilig italienare med lagets bästa back
slick. Trogen Viggan i 17 år trots anbud från Serie A
och La Liga. Bor närmast Stureplan, direkt!

Hägernäs IP, Onsdagen 21/5 2003
Matchen mot Rotan inleddes ungefär
på samma sätt som mot Kälvesta, fast
nu tog det 6 minuter innan ledningsmålet kom. Det var den långe och seratlige Harry Zacco, som framspelad av
den numer ökände framspelaren Freden Fredborg, kunde få iväg en kanonrökare i nätmaskorna. Ytterligt kallt
expedierat av den långe travaren.
Euforiska över denna smakstart drabbades Viggbyiterna av en sk förlamning i de bakre regionerna och ibland
kunde man se hur försvarsmakten led
av diverse diarrétoriska effekter, för att
inte tala om de som stod på läktaren.
Som ett brev på posten kom också
kvitteringen på en boll, som Mirakel,
hade fingrarna på, men likt en såpad

Freden har just lagt, i sitt tycke, ytterligare en
smakfull hörna. Bollen är fortfarande i luften,
men alla verkar helt ointresserade och går
helt sonika därifrån. Danilo är väl
den ende som kanske noterat att
bollen är i luften. Konstiga killar.

Fan, vaddåför? Det va ju en
skitfin hörna!

Veckans Zacco:
Harry Zacco får ofta bita i gräset efter
det att han fällts av någon elakartad
motståndare. Här är det platt fall mot
några biffar i matchen mot Rotebro.
Dom verkar f.ö. inte heller så stadiga.

gris gled den förbi in bakom linjen.
Fyra minuter senare hade Rotisarna en
ribbträff så det ljöd om det. I sekvensen
senare får dom även in ledningsmålet,
tror dom, men det bidde offside.
Ytterligare fyra minuter senare (24:e för
er som inte hänger med) råder en stor
sk Leghorn i Viggbyiternas straffområde, vilket medförde hörna, som dock
blev resultatlös.
Stämningen på läktaren var nu som
om alla hade ätit något olämpligt. Det
var darrigt, men detta var ändå ingenting mot vad det var nere på gräsmattan. Nu var väl en och annan van från
vårens matcher och träningsmatcher,
att det brukar ta ca 42-43 minuter innan Viggan vaknar till, och det gjorde
man faktiskt i slutet av halvleken.

Bollen

Nä, nu skiter vi i det här!

Riktigt hett blir det först i den 46:e då
Maxen glider igenom på vänsterkanten och kommer inom höravstånd till
målisen. Maxen lägger dock av en alltför lööös boll för att det skall räknas.
I den andra halvlekens 1:a minut,
dvs åter i den 46:e minuten (förklara
för mig hur det här ligger till) spelar
spelfördelaren Freden fram Maxen,
som drar på allt vad trikåerna håller
och skjuter klockrent i stolpen.
I den 7:e lägger Kulla Carlsson en
delikatesspass till Harry Zacco, som
om han inte klippt tånageln, hade hunnit få en tå på bollen. Två minuter
senare är Viggan riktigt på gång och
har ett sk sk-tafint läge där ett flertal
med bl a Maxen är inblandade.
Minuten efter får Rotan Rött och var
tämligen sura sedan man försökt göra
Åskan ett par nummer mindre.

Här har Åskan återuppstått från de döda igen.

I den 14:e lyckas minsveparen Max
sno ett felpass och blir helt ren med
målisen men missar bollen när han
skall peta in den (Strutsvarning!).
Strax efter gör Dubbelösskan en sk
Flygande Holländare, eller som tyskarna säger:”Der Fliegende Holländer”
eller som turkarna säger: “The Flying
Carpet” - dock utan avblåsning.
I den 15:e lägger Danilo en frispark,
sägs det, som i slutändan fastnar på
Zaccos portvinstå och den senare rullar
in bollen bland maskorna: 2-1. >>>

MATCHFAKTA
VIK A - Rotebro: 2-1
Datum: Onsdag 21 maj, kl 19.30
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Mirakel Johansson
Målgörare: Zacco 2
Gulingar: M. Fredborg.
Publik: 64
Väder: Halvklart, +160

