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ONSDAG 11/6: VIGGAN B - EDSBERG 18.00.  LÖRDAG 14/6: VIGGAN A - EDSBERG 14.00. NI KOLLAR VÄL!!??

Ärvinge IP, Fredag 6 juni 2003
Så var det dags för den stora seriefina-
len på Nationaldagen. Knappt hade
domaren blåst förrän Rinkebyarna tog
ett fast struptag på de röda gossarna.
Mirakel fick sträcka på sig redan i 6:e
med att tippa över en rökare. Mycket
av Rinkebyspelet dirigerades av den
skicklige nr 12 som ständigt var ett
orosmoment. Trots den enorma pres-
sen lyckades Viggan genom Harry
Zacco prestera matchens absolut fetas-
te chans i den 19:e. Harry ligger paral-
lellt med markytan och får iväg en sån
där rökare som man bara får till en
gång om året. Många ville likna det
vid en halv bicycletas. Vad gör måli-
sen, jo han reflexräddar skottet. Som
tack för detta gör Rinkeby 1-0 i den

21:a på ett välplacerat skott i Mirakels
bortre hörn. I den 36:e pressade vi på
och hade ett inkast på deras planhalva,
men något gick snett och en Rinkeby-
are blev fri istället och klämde in 2-0.
Sen gjorde dom 3-0 i 40:e och då såg
det mörkt ut. Men i den 43:e rinner
Harry igenom och skjuter helt fri mitt
på målisen, som f.ö. var riktigt bra.

Sen blev det paus och pjäserna flyt-
tades om. Detta fick till följd att Viggan
nu kom ut som ett helt nytt lag och
dominerade från start. Redan i den 2:a
fick Harry på en riktig pärla som måli-
sen tippade till hörna. I den 6:e lägger
Rosen en frispark som målisen hade
lite problem med att kontrollera. Det
såg riktigt stabilt ut tills dom fick ett
inkast i den 7:e som blev 4-0. Ridå.

Men i den 9:e (vi talar fortfarande om
andra halvlek) lägger Freden en hörna
som den långe Harry Zacco hoppar
upp och nickar in i målet. 4-1. Tack!

I den 13:e har vi ett rejält läge där
Bille lirar in i straffområdet från höger
men där Rosen får problem med väx-
elspaken och dubbeltrampar så att han
missar skottet i slottet. Max får dock
tag i bollen och skjuter utanför. Synd!

Harry Zacco, som var riktigt på hug-
get idag, kommer helt fri i den 35:e och
nu är det bara mål! Näe! Trots en
kanonrökare lyckades målisen få ett
finger eller två på bollen.

Harry tar dock igen skadan i den
37:e då han fälls pladask i straffområ-
det. Straffen skjuts enkelt i mål: 4-2.
Vi är nu med i matchen igen tills man
får problem i de bakre regionerna och
tillåter att det blir 5-2. Gonatt!

Bille avslutar dock matchen med att
spela in till Rosa i 45:e, som fläskar på
det mesta han har, men utanför. ❑
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MATCHFAKTA
Rinkeby - VIK A:  5-2
Datum: Fredag 6 juni, kl 19.00
Arena: Ärvinge IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 3-0
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Zacco 2
Gulingar: Martin Brogren
Publik: 45
Väder: Växlande molnighet, +210

Det är lättare att jaga än att jagas. Efter Rinkebys poängse-
ger i första ronden startar nu jakten inför höstsäsongen.

Tabelläget A-laget
Rinkeby 9 7 1 1 26 -14 22
Viggan 9 6 1 2 23 -14 19
Viksjö 9 4 4 1 17 -12 16
Danderyd 9 4 3 2 19 - 8 15
Edsberg 10 4 1 5 15 -22 13
Rotebro 9 3 3 3 16 -14 12
Kälvesta 8 4 0 4 12 -15 12
Bele 8 4 0 4 10 -14 12
Vällingby 9 3 2 4 14 -15 11
Favoriterna 10 2 3 5 14 -21 9
Enebyberg 9 0 5 4 17 -22 5
Torstens L 9 0 3 6 7 -19 3

NU BÖRJAR JAKTEN
Zaccon har tryckts ner ordentligt
medan Rosen gör ett försök att nicka
in bollen. Resultatet blev straff som
Zaccon satte själv i den 82:a minuten.

Jag kan väl inte rå för att
jag bor på Östermalm heller!

Vi vett
hvar dy bor!

Freden som sköt hörnan och Harry som nickade
in den. Harry gjorde f.ö. även ett straffmål.



VIKVIKIIIINNNNGGGGSSSS    BBBBAAAAKKKKSSSSIIIIDDDDAAAA
Pr

in
te

d
 b

y:
 Z

am
o

ra
 W

al
lé

n
s 

K
lo

n
in

g
si

n
st

it
u

t 
 D

IR
EK

T!
!K

o
p

ia

151

Stadshagens IP, Torsdag 5 juni 2003
Sentomsider bidde det match mot
Marieberg. Först skulle matchen börja
19.15, sen bidde det 20.00 för att slutli-
gen ta sin början 20.10. Endast Teddan
var med av juniorerna då de andra
inte fick vara uppe så här länge. Några
nya kort presenterades denna dag:
Det var Michelle från Hägernäsåsen
och sen Stora Norrland, alias Niklas
Modo och sist men inte minst, Fanto-
men på Stora Operan, Mr Wallin själv.

Spelet kunde börja! Mest var det
Mariebergarna som låg på eftersom
dom ville hem så fort som möjligt.
Men Viggan dök upp i den 18:e då den
lille fräknige Victor Papaja lägger av en
bra rökare som dock räddas. 

I den 20:e testas Fantomens vighet då
han med risk för eget liv räddar ett fri-
läge som om han inte hade gjort annat.

I den 38:e slår Papaja en intelligent
men svår crossboll till Alex “Först På
Plan” Erstfeldt, som i en minimal vin-
kel får på en rackans rökare som letar
sig in bland maskorna, 0-1.

Efter 45 sekunder in på andra halv-
lek slår Grundström en av sina bättre

passningar för året. Så bra att den går
direkt till Gylfen som rundar målisen.
Inte nog med det, han petar även in 0-2. 

I den 5:e är Fantomen på hugget igen
då han reflexräddar en riktig direktrö-
kare från en Mariebergare. Tji fick han.
I den 10:e utsätts Fantomen för ytterli-
gare ett friläge, men genom sin place-
ringsskicklighet fångar han bollen lätt.

I den 18:e är Fantomen tvungen att
slänga sig från lianen för att rädda ett
målsökande skott och lyckas med både
slängningen och räddningen, varvid
bollen tippas till hörna. På samma
hörna lyckas emellertid motståndarna
få in bollen bakom Fantomen: 1-2.

Michelle, som nu hade blivit varm i
kläderna efter 74 minuters spel, får i
den 29:e förmånen att lägga en höger-
hörna och det så pass bra att bollen,
med hjälp av lite yra Mariebergare,
letar sig in i maskorna: 1-3.

Michelle var nu så på bettet att han
toksprang ifatt en boll som han spelar
in på Teddans fontanell. Då den fortfa-
rande var mjuk, nickade han just utan-
för. En stor behållning denna dag var
annars Niklas Modo från Norrland. ❑

MATCHFAKTA
Marieberg - VIK B:  1-3
Datum: Torsdag 5 juni, kl 20.10
Arena: Stadshagens IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Niklas
Målgörare: Alex 1, Tom 1, självmål 1
Gulingar: Ingen
Publik: 10
Väder: Sol, +16 0

Tabelläget B-laget
Stockholm 8 5 2 1 35 -18 17
Råsunda 6 5 0 1 14 - 4 15
Mockasinen 7 4 0 3 17 -26 12
Kälvesta 7 3 0 4 15 -16 9
Roslagskulla 6 2 1 3 8 -10 7
Viggan 6 2 1 3 9 -16 7
Hagalund 7 2 1 4 16 -24 7
Marieberg 5 2 0 3 20 -14 6
Edsberg 6 1 1 4 9 -15 4

Så här stor är den
och kommer den bara

hit så tar jag den.

Här har dom inte
sandat dom dj-vlarna!

Mycket tack vare fantomspel av vår nye målvakt, Fantomen
Wallin, kunde Viggan bärga segern mot Marieberg med 3-1.

Här snackar vi äkta segerglädje. Viggan har förhoppningsvis hittat segermelodin nu.

Skogarnas son, Niklas MoDo, gjorde
succépremiär i Viggans tröja, direkt.

Fantomen övar... ..och övar...

Fantominsats!


