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SISTA MATCHERNA FÖRE SOMMAREN: VIGGAN A - VIKSJÖ, ONSDAG 18/6 19.00. VIGGAN B - KULLA, TISDAG 24/6 18.30

Hägernäs IP, Lördag 14 juni 2003.
Det började inte bra alls. Knappt hade
matchen börjat förrän såväl Nordine
som Freden hade åkt på varsitt gult kort
på grund av alltför stort guldinnehav.

Men sen var det idel rosa tongångar.
Rosa är nära att måla i den 5:e, men
missar på några mm när. Zacco, som
är riktigt målsugen, nickar på en retur
men utan tur. Efter 510 sekunder ville
Martin Brogren visa att han var ett bra
val denna dag. På pass från Rosa kläm-
mer han in en riktig nätstrut: 1-0.

Maxen, som även idag verkade adre-
nalinstinn, passar Rosa i den 16:e, som
sätter fram sina små guldlockar, men på
ett sådant sätt att bollen gick utanför.

Den fortfarande lika adrenalinstinne
Maxen drar iväg ett lobbskott, där för-
delningen ligger på ca 45% skott och
55% lobb. Detta oaktat, går bollen
suveränt i mål, vilket betyder 2-0 i 18:e.

Tre minuter senare, i 21:a, drar Maxen
en rökare i stolpen så aluminiumspå-
nen yrde. Den alltid lika vakne Freden,
blåser undan luggen och skjuter iskallt
in 3-0 på returen. Snyggt var det!

I den 23:e och 26:e drabbas så Nordi-
ne av två sk allvarliga Harrisburgare,
som kunde ha slutat riktigt illa.

Rosa, Maxen och Freden kör lite
demonstrationsspel för publiken i den
35:e. Hade det blivit mål hade det
noterats i historieböckerna - så fiint var
det. Dubbelösskan tar sig i den 37:e
mellan bena på några Edsbergare utan
att bli upptäckt, men väl framme vid
målisen lyckas den senare ta skottet.

I den 39:e får vi ett ett sk offsidemål.
Men Harry, som dragit omkring på
banan som en könsmogen struts hela
halvleken, vill få ett mål till i ligan, var-
för han sätter av i den 42:a, mot just
målet. Helt ensam med målisen rullar
han bollen 2 cm utanför stolpen. Han
hade bortåt 7 meter öppet mål att välja
på. På förekommen anledning måste
dagens första stutsvarning delas ut.

Den andra halvlekens 15:e minut bju-
der på strålande underhållning av pro-
pagandaklass, där flertalet chanser
dyker upp, men ingen materialiseras.

Den fräknige lille Popa, som släppts
ur buren, är mycket nära att hamna i
målstatistiken i den 22:a. Likaså är den
ytterst ettrige Alex Erstfeldt i en syn-
nerligen delikat situation i den 23:e.

Össkan, som nu blivit igenkänd av
motståndarna och således ej längre har
möjligheten att smyga sig in bland
grässtråna, tar därför och skjuter från
mittlinjen i den 30:e, men målisen hin-
ner tillbaks och tar bollen just under
ribban. Tänk Össkan om den gått in!

I den 33:e tappar lille Papaja några
fräknar just när han lägger ett megafett
pass till Dubbelösskan, som skär in på
högerkanten och går så nära att han
ser blodbristningen i målisens vitöga.
Iskallt rullar Dubblis in bollen. Men
vilken macka Papaja levererade!

Zacco, som redan springer omkring
med en strutsvarning, drabbas i den
34:e av ytterligare en, då han solo rullar
bollen förbi den ensame målvakten.
Skitsur över detta tar Harry och drar
en riktig rökare i ribbans underkant så
det sjöng om det. Om den gick in? Näe!

Som ett frustande lokomotiv kunde
man höra Maxen komma i den 38:e då
han tränger sig igenom en mur av
Edsbergare och lyckas trots detta få
iväg en riktig rökare som rikoschette-
ras i arselet på en av backarna till en
dubbelhörna, på vilka intet uppstod.
Så äntligen! I den 40:e är Harry solo

igen med målisen och han har fortfa-
rande fjädersmak i munnen, men den
här gången sätter han den: 5-0.
Tack alla i försvaret för att ni höll tätt!
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MATCHFAKTA
VIK A - Edsberg:  5-0
Datum: Lördag 14 juni, kl 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 3-0
Matchens Viking: Markus Gustafsson
Målgörare: Martin Brogren, Freden,
Max, Zacco och Dubbelösskan
Gulingar: Nordine och Freden
Publik: 78
Väder: Mest soligt, +190

När det som allra mest behövdes visade Viggan vad man
går för. Denna seger var mer värd än vad man först kan tro.

Tabelläget A-laget
Viggan 10 7 1 2 28 -14 22
Rinkeby 10 7 1 2 26 -15 22
Danderyd 10 5 3 2 22 - 8 18
Viksjö 10 4 4 2 18 -14 16
Rotebro 10 4 3 3 19 -15 15
Kälvesta 10 5 0 5 16 -20 15
Bele 10 5 0 5 15 -19 15
Vällingby 10 4 2 4 17 -16 14
Edsberg 11 4 1 6 15 -27 13
Favoriterna 11 3 3 5 15 -21 12
Enebyberg 10 0 5 5 17 -25 5
Torstens L 10 0 3 7 8 -22 3

Propagandainsats

När det som bäst behövdes visade Viggan upp sitt allra bästa spel. 5-0 talar sitt tydliga språk.
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Hägernäs IP, Onsdag 11 juni 2003.
Bilagan, med två segrar i ryggen, hade
nu en viktig match att bita i. Edsberg!
Efter en lite trevande inledning så lyck-
as man till sist genom Bille spela fram
Mattan, som numer går under benäm-
ningen Råttan. Detta var i den 15:e.
Råttan står ca 75 cm från mållinjen,
men blir perplex och missar bollen!
Fantomen var inte sämre han, när han
i den 20:e sätter sig pladask på rumpan
efter det att han skulle lattja med en av
Edsbergarna. Fniss från läktarna.
Minuten efter fnissades det inte då det
bidde 0-1. I den 37:e skjuter sig Krisse i
huvudet i ett försök att åtminstone få
assist på sin nick. Annars var det Bille
och Papaja som mest härjade uppe
bland Edsbergarna i första halvlek.

I den 50:e spelar Nordine intelligent
till det framrusande lokomotivet Rollo,
som gör årets snyggaste mål med sin
35-meters lobb, som ger 1-1.

I den 56:e gör Fantomen en dykrädd-
ning som var direkt TV4-mässig.

I den 58:e fälls Nordine och Rollo
drar klämkäckt in straffen som ger 2-1.
Tre minuter senare fälls lille Ronja
Larsson. Rollo missar straffen riktigt
grovt (se bild). Strutsvarning!

I den 66:e boxar Fantomen en boll via
ribban till hörna. I den 74:e står
Nordine och målisen och kobligar på
varandra innan Nordine iskallt rullar
bollen förbi den stackars målisen, 3-1.

I den 80:e lirar Nordine perfekt till
Bille som stenhårt skjuter 4-1. Sen var
matchen över - trodde vi. Men det
hann bli både 4-2 och 4-3 till sist. ❑

MATCHFAKTA
VIK B - Edsberg:  4-3
Datum: Onsdag 11 juni, kl 18.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Teodor Larsson
Målgörare: Rollo 2, Bille 1, Nordine 1
Gulingar: Wella, Nordine
Publik: 20
Väder: Sol, +17 0

Tabelläget B-laget
Råsunda 8 7 0 1 20 - 5 21
Stockholm 8 5 2 1 35 -18 17
Mockasinen 8 4 0 4 17 -27 12
Hagalund 8 3 1 4 19 -25 10
Viggan 7 3 1 3 13 -19 10
Kälvesta 8 3 0 5 16 -19 9
Marieberg 7 2 1 4 24 -22 7
Roslagskulla 6 2 1 3 8 -10 7
Edsberg 8 1 2 5 15 -22 5

Bilageseger igen!
Efter en darrig start har Bilagan nu kommit igen med tre
raka segrar och är med och nosar uppe i tabellen. Grattis!

11m

1,3m

ROLLO

Har Rollo fått syn på en mås?? Hursomhelst lyckas Rollo skjuta sin straff över med 
1300 mm i 61:a. Rollo gjorde dock två mål varav ett på straff. Rollo är Viggans hemliga vapen.

Miss som straffar sig
= strutsvarning

Bille gjorde ett, Nordine gjorde ett. Rollo som
skall vara värst, gjorde två, vilket räckte till 4-3. 

VECKANS VIKING??

I Sverige har vi kommit långt, men i Viggby-
holm har vi kommit bra mycket längre när det
gäller avancerad cellforskning. Under natten
till lördagen tilldelades cellskräcken Diffen
Törnblom, gratis uppehälle samt fri hytt. Diffen
hade gallrats ut, för att denne skulle kunna full-
följa sina amöbastudier inom ramen för resan.

Veckans Tarzan:

Veckans Föttiåring:

Längd: 183 cm. Vikt: 78 kg (bara muskler). Ålder; 31.
Ögon: Bruna. Status: Singel med son på 2 mån. Bor:
Öfvre Solna. Yrke: Säljare. Tränar: för mycket.
Motivering med max 25 ord varför just jag skall
bli veckans Tarzan: Överflödigt! Jag blev skapad till
denna jord som Guds gåva till kvinnan... som dessut-
om är landslagsmässig i fotboll... (va?? red:s anm.)

MARKUS FREDBORG

Jan Gustaf Michael
Edman, som utkom den
14 juni 1963, fyllde 40
år samma dag, nu i lör-
dags. Jubilaren fyllde
med att fira med segern
mot Edsberg med 5-0,
för att därefter fortsätta
firandet med bl a Viking
Line. Trots inställd sjö-
gång undvek jubilaren
att spilla en droppe av
de dyra gåvorna och
kallas därför numer av
mången helt enkelt för
Mickey Spillane630614-1257


