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HISTORISK SEGER
Viggans Lagspelare:
Hans Gustafsson

Årets spelare

Årets Flitigaste:

Henrik Zacco

Magnus Carlsson

Castro Österwall vinner överlägset
kategorin för bästa hårväxt.

Stalin Forsell kommer tvåa i kategorin för bästa hårväxt.

Viggbyholms IK · Seriesegrare i div 5 N, 2003

Printed by: Zamora Walléns Kloningsinstitut DIREKT!!Kopia

Bilden tagen den 30 augusti efter segern mot Rotebro med 3-0. P bilden ses fr n v nster i den vre raden: Tom Gyldorff, Magnus Carlsson, Dan Wallin (coach), Victor Olmedo Popa,
Christoffer sterwall, Henrik Zacco, Dan Niklasson, Hans Gustafsson, Ronny Wall n (ass coach), H kan Loberg (lagledare). I fr mre ledet syns fr n v nster: Joakim Olausson,
Markus Gustafsson, Marcus Fredborg, Nordine Baraka, Max Lind-Stjernfelt, Oscar Sundstr m, Martin Brogren, Mikael Johansson och Niclas Gidlund.

Årets Viking (A):

Årets Viking (B):

Årets Skyttekung (A):

Henrik Zacco

Per Magnusson

Henrik Zacco

Celtics Henke Baraka vinner kategorin för mest snarlika spelare.

VIGGANS HISTORISKA BEDRIFT
Att Viggan vann serien har
säkert många förklaringar.
Men en av de absolut mest
avgörande faktorerna är den
goda laganda som finns i
truppen och utan den hade
vi inte klarat detta. Att vi
sedan haft en mängd individuella insatser som stått utöver det vanliga har inte gjort
saken sämre. Förutom Alagets fantastiska insats har

B-laget genom sin 5:e plats i
R2:an presterat det bästa
resultat som något B-lag
överhuvudtaget gjort i hela
Viggans historia.
Några som särskilt skall
premieras förutom alla
andras insatser är de gossar
som avporträtterats ovan.
Anledningen till detta får ni
höra under kvällen.
Tack för en otrolig insats!!

Årets Skyttekung (B)
Roland Kaireus

Även om Viggan redan efter slutsignalen i matchen mot Vällingby den 21
september var klara
vinnare, så var det i
och med sista seriematchen den 4 oktober som Viggan officiellt kunde utropa
sig som seriesegrare.
Detta innebar att vi
för första gången,
sedan Viggan bildaD. Wallin, coach
des 1930, får spela i
div 4 nästa år.
Under året har det
utförligt skildrats vad
spelarna har gjort för
att bidra till denna
historiska seger, men
några som hamnat
lite i skymundan är
våra ledare. Coach
R. Wallén, 2nd coach Wallin som numer

kan sätta “Veni Vidi Vici” (jag kom, jag
såg, jag segrade) på visitkortet, anlöpte
Viggbyholm en sen höstdag 2002 med
uppdraget att ta Viggan upp i fyran.
När krutröken nu har lagt sig kan vi
bara konstatera att han levde upp till
förväntningarna hundraprocentigt.
Vid sin sida har Don Wallino haft sin
ständige vapendragare Sancho Pancha,
med vars hjälp Don Wallino lyckats så
framgångsrikt med sitt uppdrag.
Huru många gånger är det inte som
dessa två slagit sina kloka huvuden
ihop så att planen varit full av äggskal
dagen efter? Hur många hårstrån hava
icke gått förlorade under dessa ständiga telekommunikativa samspråk när
spelarna ringt sig sjuka pga av att de
höll på att få en ny tand, eller att man
måste hälsa på en sjuk moster just den
helgen vi hade en viktig match.
Hursomhelst, vid varje match fanns
det tillräckligt med folk och folk som

för det mesta ville vinna. Inte mindre
än 17 gånger vann vi. Inte mindre än
61 mål gjorde vi (av vilka Harry Zacco
gjorde 50,8%). Inte mindre än 52 poäng
fick vi. Det måste väl vara rekord alla
kategorier? Eller hur Loberg??

Sluttabell H5N
Viggan
Danderyd
Viksjö
Rotebro
Rinkeby
Favoriterna
Edsberg
Enebyberg
Bele
Vällingby
Kälvesta
Torstens L

22 17
22 13
22 12
22 13
22 13
22 8
22 8
22 5
22 7
22 5
22 5
22 4

Pinoccio Olmedo Popa vinner pris
för bästa keps och näsoperation.

VIKING CUP LÖRDAG/SÖNDAG 6-7 DECEMBER · SKINKCUPEN LÖRDAG 20 DECEMBER

1
4
7
3
2
4
2
7
1
5
3
5

4 61 -34 52
5 55 -24 43
3 54 -34 43
6 52 -31 42
7 57 -36 41
10 35 -41 28
12 44 -54 26
10 37 -48 22
14 32 -59 22
12 29 -47 20
14 24 -47 18
13 26 -51 17

VIK I N G S V Ä N S T E R S I D A

ÅRETS FAVORITER

Järngänget som blev guldgänget och publikens favoriter, vilket Sven Tumba intygar.

Lördagen 4 oktober, 2003
En timme innan matchstart
öppnade Sankte Per gylfen
och lät det skvala för den
återstående delen av lördagen. Trots denna ovälkomna påhälsning uppifrån så
letade sig inte mindre än
103 personer ner till Hägernäs för att få se sina idoler
i aktion. Inte nog med det,
de fick se Sven Tumba dela
ut en gratifikation på 3000
kr från Supporterklubben.

na dag att han i den 17:e
fläskade in 1-0 till publikens
jubel.
Max von Richthofen,
som hade börjat få spindelväv mellan benen efter att
ha varit tämligen mållös
under säsongen (7 baljor),
låter sig dock i den 28:e
komma i ett sådant läge att
han inte kan missa utan
nätar med bravur. 2-0.
Samme von Richthofen
spelar nu fram tremänningen Harry Zacco i den
33:e och för att inte försämra släktrelationerna låter
den senare skicka lädret in

i maskorna och det var 3-0.
I den andra halvleken
låter den ovan nämnde M.
Fredborg spela fram Gylfen,
som i sin tur låter banktjänstemannen Niklasson
få peta in sitt första mål för
säsongen. Tyvärr hade
raketerna tagit slut annars
hade det nog varit på plats.
Viggbyholmarna som nu
redan tagit ut segern i förskott, med en ledning på 4-0,
låter nu visa gästerna vilken
otroligt bra målvakt man
har. Sålunda får Mirakel
Johansson sträcka på sig
stup i kvarten för att freda

sitt mål. Även ribban var
hans vän denna dag.
Annars minns vi med
glädje hans benparad i den
5:e minuten i andra halvlek
samt den hysteriskt skickliga idioträddningen i den
27:e. De som är lite yngre
och minns bättre kommer
säkert också ihåg den råfeta
räddningen i den 28:e. Jorå!
Men elvan bestod inte
bara av målgörare och målvakt. Närå! Det fanns minst
nio till, vid varje tillfälle, på
planen. Dessa skola också
ta åt sig lika mycket av
äran, för att vi fick visa vår
publik hur duktiga vi
egentligen är.
Avslutningsvis låter
redaktionen publicera delar
av FK Favoriternas matchreferat från deras hemsida
vilket lyder enligt följande:
“Hägernäs IP, hemmaplan
för Viggbyholms IK en regnig
oktoberlördag - kan det va
nå´t?
Ja, i alla fall om man hejar på
Viggan och har mött upp för
att hylla hemmaidolerna och
gratta till seriesegern.
Viggan bjuder in till fest
denna lördag och har laddat
upp med partytält, matchspeaker, bengaliska eldar, fyrverkerier och spelarpresentation värdig premier league.
Festligt, folkligt, fullsatt!
Kanske blev all uppståndelsen innan matchen för mycket
för alla blyga, anspråkslösa
Favoriter för när domaren väl
blåste igång var det slut med
gästfriheten och i stället fick vi
stifta bekantskap med ångvälten Viggan som malde ner oss
i skoskaften och hoppade på
resterna! 3-0 i paus.
--Lycka till i 4:an Viggan!”

VIK I N G S H Ö G E R S I D A
Lördagen den 18 oktober
var dagen då det gick snett
för de flesta lagen.
Två Diffare dök inte upp.
En gick över till AJK och en
bröt tummen. Resten hade
förmodligen värmt upp en
dag för tidigt.
För Hammarby var problemet för ont om folk. Men
man hade de absolut enhetligaste dräkterna och den
härligaste fightingspiriten.
AJKarna hade som vanligt
ställt upp med ett svartbrokigt lag utan någon enhetlig
klädsel, där en protest länge
hängde i luften. Även AJK
drabbades
av skador
när den nu
världsberömde Don
Wallino fick
sig en riktig kyss på
sina spiror.
Hursomhelst drog
AJKarna det längsta strået
och kunde vinna årets upplaga av Lilla Viking Cup på
ett mycket övertygande sätt
sedan Djurgårdarna vikt ner
sig totalt. Turneringens stora
behållning var Hammarbys
äkta matchställ.
❑

SVARTASTE DAGEN
NÄR DIF TOG SILVER

STORSEGRARNA I LILLA VIKING CUP 2003: AIK.
Bakre raden: Dan Wallin, Henrik Zacco, Alex Erstfeld, Markus Johansson, Stefan Johansson och Mats Gustafsson.
Främre raden: Tommy Andersson, Krister Jansson, Oscar Sundström, Özcan Özkan och Micke Johansson.

Kan det sägas bättre än så?
Näe, jag tänkte väl det.
Den häftiga inmarschen.

Spelarna och domarna
leddes in på planen av ett
antal bollkallar med svenska flaggan emellan sig.
Detta skedde till tonerna
av Marcia Carolus Rex.
Spelet kunde börja.
Freden, som hade varit
borta den föregående matchen, var så målsugen den-

MATCHFAKTA
VIK A - Favoriterna: 4-0

Tio bengalförsedda Viggbyaner ställde
upp på led för att hälsa serisegrarna välkomna in på planen. Mycket effektfullt.

Datum: Lördag 4 oktober, kl 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 3-0
Matchens Viking: Marcus Fredborg
Målgörare: Freden, Max, Zacco, Danilo
Gulingar: Ingen vad vi vet
Publik: 103
Väder: Regn, +120

SILVERMEDALJÖRERNA I LILLA VIKING CUP 2003: DIF.
Bakre raden: Tomas Törnblom, Daniel Niklasson, David Erlandsson, Staffan
Forsell. Främre raden: Teodor Larsson, Nordine Baraka, Max Lind-Stjernfelt
och Peter Billberg. Längst fram: Tom Gyldorff och Jonas Pasthy.

Matchresultat
AIK - Hammarby
4-0
Djurgården - AIK
1-2
Hammarby - Djurgården 2-4
Hammarby - AIK
0-6
AIK - Djurgården
10-1
Djurgården - Hammarby 4-2

Sluttabell

AIK 4 4 0 0

Målskyttar

22-2 8

DIF 4 2 0 2 10-16 4
HIF 4 0 0 0

BRONSMEDALJÖRERNA I LILLA VIKING CUP 2003: HIF.
Bakre raden: Markus Gustafsson, Hans Gustafsson, Christoffer Österwall,
Mikael Grundström, Michel Henrysson. Främre raden: Per Magnusson, Johan
Skyllner, Patrik och Niclas Gidlund.

4-18 0

Zacco
Alex
Lillpastan
Åskan
Krille
Mattan
Össkan

7
4
3
2
2
2
2

Markus J 2
Gylfen
2
Micke
1
Steffo
1
Bille
1
Maxen
1
Stalin
1

Danilo
Ronja
Mackan
Pelleplutt
Castro
Michelin

1
1
1
1
1
1

Nordine missar straffen mot AIK

