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Bottennapp=3p
Matchen mot jumbon Tottes var årets bottennapp. Där förbrukade vi årets pott av tur, något som Tottes knappast kunde
stoltsera med. Tre baljor på tre försök är bra utdelning.
Hägernäs, söndagen den 24 aug. 2003.
För att vinna en serie krävs ett skickligt
lag och det har vi för det mesta. Vidare
krävs en ordentlig portion tur och det
hade vi i sådan mängd i matchen mot
Tottes att hela årsförbrukningen gick åt,
samtidigt som Rinkeby går och torskar.
Inte mindre än 107 personer hade
tagit sig ner för att se Viggan excellerera mot tabelljumbon Tottes. Sist blev
det ju seger med 5-0 på bortaplan. Hur
mycket skulle det bli den här gången?
Ja, så verkade de flesta ha resonerat
när man satte ut skorna på planen.
Viggan öppnade som vanligt ganska
tamt, vilket den 100:a hövdade publiken vant sig vid numer. Tottarna skulle
ju bara orka en halvlek så det var ju
direkt ingen fara på taket.
I den 3:e vaknade alla till då en Hottentott kom fri och sköt i burgaveln.
Puh så nära det var. Nästa chans kom i
den 11:e men fortfarande 0-0. Nästa
kom i den 12:e men ännu 0-0. Nu började man bli svettig. Tre feta chanser på
9 minuter. Men det skulle komma mer:
I den 15:e är det dags igen men inget
mål nu heller. I den 20:e lyckas
Lillpastan sträcka sig vid bortre stolpen
och rädda en stolpe-in. Viggan hade
inte haft en tillstymmelse till chans hittills. I den 26:e har Tottarna ännu ett
farligt tillfälle men det blev för löst. I
den 30:e smäller det till igen, men
ännu inget mål.

MATCHFAKTA
VIK A - Tottes: 3-1
Datum: Söndag 24 augusti, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs utan linjer
Halvtidsresultat: 2-1
Matchens Viking: Mirakel Johansson
Målgörare: Zacco 3
Gulingar: Nordine och Gylfen
Publik: 107
Väder: Växlande molnighet, +190

Så i den 33:e har Viggan sin första
farlighet. Det är Freden som gör ett förtjänstfullt arbete ute på högerkanten
och skickar in en välplacerad boll i
vimlet framför mål, där Harry den
Zacco befann sig. Freden hade innan
matchen noga studerat flätuppsättningen på Harry så att han skulle
känna igen honom i vimlet.

Här ser vi hur den Zacco viftar in bollen med näsan i den 33:e efter ett delikat pass från Freden.

Harry befinner sig långt bort vid stolpen och hela situationen ser mycket
lustig ut när Harry vispar in bollen
med näsan och det står 1-0 på Viggans
första chans. Det kallas hög effektivitet.
Viggans andra chans uppstår i 41:a
efter en fenomenal utspark av Mirakel
som Freden påpassligt vidarebefordrar
till den Zacco och denne skickar urskiljningslöst in bollen i maskorna: 2-0.
Vi talar om 100%ig effektivitet nu.
Dessvärre blev det lite molnigt i den
44:e då Tottarna hysteriskt anfaller mot
vårt mål. Mirakel gör en jätteräddning
men bollen glider ändå in i mål: 2-1.

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

15 12
16 10
15 9
16 8
15 7
16 7
16 6
16 5
16 5
15 5
16 3
16 2

1 2 43 -22 37
3 3 37 -17 33
1 5 38 -28 28
3 5 33 -20 27
5 3 29 -24 26
1 8 25 -29 22
3 7 25 -28 21
3 8 24 -31 18
1 10 19 -33 16
1 9 21 -38 16
5 8 28 -35 14
3 11 15 -33
9

Sen var det pausdags. Sen hände
just inte mycket
annat än ett evigt
duttandes med
bollen i mitten
syntes det. Men i
den 17:e vaknar
Aarå, 2 ass på
Mirakel till och
Freden
tvingas göra en
av sina berömda
utboxningar. I den 18:e har den ystre
kalven Tom Gyldorff, alias Gylfen,
släppts ut på grönbete. Likt en torped
röjer han upp i de grönrandiga Hottentottarnas linjer och osjälviskt spelar han
i en god position parallellt med mållinjen fram till den framglidande Harry
Zacco, som om han inte hade klippt
tånaglarna denna dag, hade fått en tå
på bollen och det hade varit 100% mål.
I den 27:e får Mirakel göra skäl för
namnet igen och lyckas freda målet i
den första anfallsvågen och på returen
tar skottet i stolpens utsida. Puh igen!
I den 33.e har
den nyglorifierade Mirakel lite
flyt och får en
boll i stolpens
insida men den
(bollen) studsar
vår väg denna
dag och åker ut.
Sankt Mirakel
I den 42:e har
nu helgonförklarad
vi en kamikazenick mot eget
mål men den går över. Utredningar
har hittills inte kunnat fastslå vem det
var som använde huvudet. Hade den
gått in hade många gått ut. >>>

ONSDAG 27/8 BILAGAN-KÄLVESTA 18.00. LÖRDAG 30/8: ROTAN-VIGGAN 14.00

VIK I N G S B A K S I D A
HENRIK ZACCO:
3 mål mot Tottes
2 mål mot Enebyberg
3 mål mot Rinkeby
Nu i ledning med 21
mål i skytteligan.
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Den Store och den Lille som understundom lyckades synnerligen bra tillsammans i matcen mot Tottes.

Klockan står på 45 men matchen är
ingalunda slut. En del har börjat gå
men vi som trofast väntar på något
gott väntar inte förgäves. När ca 30
sekunder återstår kommer den lille ettrige terriern, som lystra till namnet
Gylfen farandes, precis som i den 18:e,
men denna gång kan den numer snart
2 m långe den Zacco vrista in 3-1 och
tarmarna ramlade åter på plats även
om mången fick gå hem och byta kalsonger denna dag. Hur kunde det bli
3-1? Vi ringde Fråga Lund, men inte
ens de kunde svara på hur det gick till.
När redaktionen passerade Barakan,
ivrigt fraterniserandes med en av Tottarna utanför omklädningsrummet
hörde redaktionen hur Totten sade till
Barakan: “Hur f-n kan ni ligga etta i
serien?” Då sa Barakan: “Det får jag
inte tala om!”
Under matchen hade redaktionen
överhört en dialog mellan tvenne små
Viggankillar i 12-årsåldern, som ivrigt

läste matchprogrammet från pärm till
pärm. Bl a snackade dom om Zacco:
“Du, jag tror Zacco kommer att spela i
Manchester United nästa år!” “Näe,
han kommer att gå till Barcelona och
va me i VM 2006 och bli utsedd till
Världens Lirare” tror jag, sa den andre.
Ja, ni grabbar ni skall veta att ni har
många beundrare uppe på läktaren.
Dom kollar bilderna skitanoga och
kommenterar varenda fotsteg ni gör
på planen. Så ni är under uppsikt.
Redaktionen och redaktionens hustru var och såg ett annat stort lag på
Stadion dan innan, som också befinner
sig i samma situation som Viggan och
kunde konstatera att man kan vinna
utan att något fungerar. Ett bra lag
skall ha tur och det hade Viggan idag.
Mot Rotan på lördag gäller dock att
gå på hörntänderna hela matchen om
vi skall ha en chans att betvinga dem.
Sju matcher och 21 poäng att slåss om.
Vi skall ha dom 21 poängen. ❑
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NYFÖRVÄRV 2003
Under våren och sommaren har vi
onekligen haft en god tillströmning av
spelare som:
Peter Billberg, IK Frej
Alex Erstfeldt, IK Frej
Stefan Brogren, IFK Täby
Martin Brogren, IK Frej
Marcus Fredborg, IFK Sollentuna
Håkan Roswall, IFK Sollentuna
Marcus Johansson, IFK Sollentuna
Niclas Gidlund, MoDo
Michele Henrysson, Skånenånting
Billy Sundler, Täby IS
Ola Martinsson, Café Opera
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till
Viggan och hoppas att ni alla kommer
att trivas tillsammans med alla de
andra gökarna i klubben.
Vår målsättning är att alla skall trivas
och ha kul. Vi gör det här tillsammans
för att det är roligt.
Många kanske undrar hur en klubb
som Viggan kan få en sådan värvning
som Ola Martinsson från Café Opera.
Ola har gått till Viggan utan att vi
behövt betala några som helst övergångspengar. Ola spelar i Viggan utan
någon som helst ersättning, vilket
understryker vår målsättning att vi
gör det här tillsammans för att det är
kul och inte för pengar eller andra
ersättningar. Då kommer vi längst och
vi behöver aldrig hamna i situationer
som andra klubbar har gjort här i
kommunen under åren.
Viggan är den minsta klubben i kommunen och gott om pengar är något vi
har ont om, så därför är det viktigt att
vi alla ställer upp och hjälper till när vi
har några projekt på gång samt att alla
förstås betalar sina klubbavgifter i tid.
Viking Tipset, som alla har ställt upp
och bidragit till har hittills i år dragit in
11.000 kr till oss själva. Om vi fortsätter
så kommer vi att lyckas med det
mesta. ❑

VIKING CUP 2003
Snart är det dags att anmäla lag till
Viking Cupen den 11 oktober. Avspark
11.00. Vik även den kvällen!

HEMSIDAN!!!!
Stalle och redaktionen lägger ner en
jäkla massa tid på hemsidan för er
skull. Vi ser gärna att ni använder den
också till att skriva inlägg så att vi ser
att ni verkiligen vill ha den kvar.

