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NÄSTA HEMMAMATCH ÄR SÖNDAGEN DEN 24 AUGUSTI KL 17.00 DÅ VI MÖTER TOTTES. TA MED FOLK!!

Enebyberg, lördag den 16 augusti 2003.
Kl 13.45 hade alla änglar samlats vid
pissoaren på Vintergatan verkade det
som, ety samtliga portar till himmelen
stodo på vid gavel och allt föll på hälle-
berget i Enebyberg. Störtregnet var av
sådan karaktär att det var stört omöj-
ligt att lämna bilarna, åtminstone för
dem som inte ville bli blöta om foten.
Planen sög åt sig som en svamp och
länge svävade de deltagande lagen i
ovisshet huruvida det skulle bli nåt.

Men det blev det! Det lag som hade
varit förutseende att uppträda i pam-
puscher (för er yngre: yttersko som
användas till skydd mot väta) skulle
erhålla den största möjligheten att gå
torrskott från denna match. Uppenbar-
ligen var det Viggbyholmarna som
klätt sig rätt. Bortavinst med 2-1.

Ejenkligen (ja, det finns folk i Viggan
som säger så) så hände det väl egentli-
gen inte så mycket den första kvarten
annat än att folk krockade med sina
paraplyer på planen. Order hade tidigt
utgått om att inget duttande med bol-
len skulle få förekomma utan skulle
det duttas så skulle det vara ordentligt.

En som hade varit vaken under
denna föreläsning var Mirakel Johans-
son, som under hela matchen svarade
för de flesta och längsta utsparkarna.
En sådan var t ex i den 20:e minuten
då bollen höll på att träffa en av äng-

larna på Vintergatan. På nedvägen
hamnade bollen, ja nästan i straffområ-
det (Enebybergs) där Barbie II (Harry)
just befann sig. Barbie lägger i en växel
och snubblar på målisen, som f.ö. var
lika lång som Harry. Domaren blåser
straff och Harry drämmer träffsäkert in
den, precis som på bilden: 0-1.

I den 22:a har Berget, för dagen ikläd-
da Löfbergs Lila-trikåer, en frispark,
som kaffegökarna skjuter stenhårt, men
utanför. Såg lite svettigt ut från sidan.

Åskan, som uppenbarligen trivdes
bland de regntunga molnen denna
dag, slår i den 27:e en perfekt hörna
som skapar sådan oreda att kaffegö-
karna precis hinner rädda på mållin-
jen. Tyvärr hann ej redaktionen se
vem/vilka som var inblandade. På
den nyuppkomna hörnan var det lika
nära igen, men inget mål.   >>>
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MATCHFAKTA
Enebyberg - VIK A:  1-2
Datum: Lördag 16 augusti, kl 15.00
Arena: Enebybergs IP, vattengräs 
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Krisse Österwall
Målgörare: Zacco 2
Gulingar: Ingen vad vi vet
Publik: 58 (många från Viggan var det)
Väder: Ömsom ösregn, +190

Blöt tillställning
Alla matcher är lika viktiga, men den mot Enebyberg i lördags
kändes lite extra betydelsefull. Man kan inte säga annat än att

det var en stark vattenpoloinsats som fällde avgörandet. 

Tabelläget A-laget
Viggan 14 11 1 2 40 -20 34
Rotebro 15 9 3 3 35 -16 30
Rinkeby 13 8 1 4 32 -22 25
Danderyd 14 7 3 4 28 -16 24
Viksjö 14 6 5 3 26 -22 23
Favoriterna 15 6 3 6 24 -26 21
Bele 14 6 1 7 20 -26 19
Kälvesta 15 5 1 9 19 -31 16
Vällingby 15 4 3 8 21 -29 15
Enebyberg 15 3 5 7 27 -33 14
Edsberg 14 4 1 9 19 -37 13
Torstens L 14 2 3 9 14 -27 9

Harry har just petat in den (straffen) i den 20:e.
Åskan håller sig som vanligt väl framme.

Åskan har just lagt en av sina berömda hörnor
som Harry Zacco förtjänstfullt nickar in i den 4:e
minuten i andra halvlek. 2-0 till Viggan.
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I den 28:e lägger Åskan, som redak-
tionen tycker gjorde en av sina bästa
matcher i rött, en ny hörna som tar i
klykan (stolpribban säger visst en del)
men studsar ut igen.

I den 44:e är det mål - tror alla.
Åskan, igen, har gjort ett jättejobb och
lyckas få bollen till Freden, som helt
kolugn, lägger en stenhård bredsida i
mål, men en kaffegök kom precis i sista
sekunden och räddar på mållinjen.

Harry är i den andra halvlekens 4:e
minut igenom på vänsterkanten och
skjuter från den döda vinkeln så att
kaffegökarnas målis måste ta sig ett
dopp i mattan för att boxa ut bollen
mitt i slottet, men ingen röd var dess-
värre där.

I den 9:e lägger Åskan en perfekt
hörna (igen) som träffar Harry mitt i
pallet och då står det givetvis 2-0 till
Viggan. (Se bild på föregående. sida.)

Farbror Joakim får på en riktig smäll-
fet rökare i 22:a som oturligt tar på ett
fjunigt kaffegöksben.

Mirakel gör skäl för namnet i den
23:e, då han sittandes i vattnet, räddar
med ena benet då en kaffegök slunkit
igenom. Vilken räddning!

Åskan får på en av sina berömda
rökare i den 25:e, men dessvärre mitt
på den långe målisen.

I den 40:e får kaffegökarna på en bra
skruvad boll som virvlar in i Mirakels
bortre kryss. Otagbart. Sen var det slut
även om det var lite svettigt på slutet.

Detta var ånyo en kompakt laginsats,
där många namn kan nämnas. En som
var riktigt på hugget, var Lillpastan,
som höll torrt på sin kant. Men alla
skall ha beröm för den kämpainsats
som gjordes i denna väta.                ❑

Aaarå, 2-0.

Näsan i vädret på Öfvre:

Ännu ett lag har nedkämpats. Ingen var torr
bakom öronen denna dag. Inte ens Storpastan.

Harry Zacco med en 5,5 tums nylonprotes i vinyl. Pinoccio med sin 4 deciliters terylenebratwurst. Lind-Stjernfelt med maximal 5 tums förlängare.

Storleken har visst betydelse, enligt Fru
Elsa Sptitzenkümmel, som vi lärde
känna i nr 157 av Viking. Enligt Elsa
har pojkarna vid Stureplan blivit som
galna efter förra artikeln i Viking och
dr Mabose har nu sådant sjå med att

förlänga pojkarnas organ, så jag blir lite
orolig var det skall sluta säger Fru Spit-
zenkümmel oroligt. Det började förra
veckan då en av gossarna inte var rik-
tigt nöjd med sin nostrila framtoning
och följdes sedan snabbt av påring-

ningar från hans kamrater, säger Elsa.
Just nu har vi bara möjlighet att ta in
folk från Öfvre Östermalm, även om
Victor Popa lär bo vid Norrtull säger
Fru Spitzenkümmel och tillägger, jag
undrar vad dom skall ha dom till?


