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SOLSKENSPREMIÄR

Ökenrävarna från Viggbyholm har just dammat till
Ekerö IK med 4-2 i den historiska seriepremiären på
Hägernäs IP, söndagen den 18 april 2004.

Sexpoängshelg
Ja, inte kunde det ha börjat bättre!
Först strålande solsken och en publik
på inte mindre än 137 personer samt
seger för både Alagan och Bilagan.
Hela sex poäng kunde inkasseras i
premiäromgången nere på Hägernäs
och många voro de som imponerades
av Viggbyiternas framfart. Trots att vi
genomlidit en av de värsta försäsongerna i modern tid, med näst intill urusla träningsresultat, parat med en skadelista som kan mätas i meter, slog vi
till just när det som bäst behövdes, för
att visa oss själva och alla andra att vi
kan det där med fotboll om vi bara
vill. (Ganska lång mening, va?)
Nu gäller det bara att vi inte blir alltför styva i tuppkammen inför lördagens svåra bataljer, där lagen ånyo
ställs på fötter så gott som samtidigt.
Låt oss visa alla att det här inte var en
engångsföreteelse. Lycka till!

I rök och damm kämpade dessa heroiska ökenråttor (ej att förväxla med Solnastammen) och
kunde trots underläge två gånger, tvåla dit Edsbergs IF med 3-2. Förra året fick Edsberg bita i gräset bägge gångerna med 4-3 och 5-2 i Viggans favör. Nu ser vi fram emot en repris i höst.

LÖRDAG 24 APRIL: KL 13.00, STORSKOGEN - BILAGAN. KL. 14.00, AKROPOLIS - VIGGAN
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Propagandaseger
Jocke Olausson

Kolla bollen vid pilen! Den kulan innebar 2-0 för Viggan. Hela
Ekerö IK inklusive målvakten står som förstenade och fattar
nolla. Utanför bild har Zacco just skickat iväg en frisparksmissil
i 31:a , som det ekeröska luftvärnet inte ens får upp på radarn.

Spänningen var olidlig inför
premiärmatchen, något som
även visualiserades av alla
dammoln på och kring planen. Inte blev det bättre i den
2:a minuten då Danilo gör
något som endast han kan.
I en synnerligen farlig situation lyckades han rädda bollen på mållinjen genom att
skjuta den över ribban. Hur
gör karln? Skickligt var det.
I den 4:e skall Zacco ge oss
ledningen med 1-0 då bollen
i ensamt majestät rullar mot
det tomma målet. Men, en
ekerösk fot dyker upp (innanför) mållinjen och räddar.
Brisse använder sin höjd i
den 23:e, då han nickar över

på en Vigganhörna. Men i
den berömda 26:e lyckas
Gylfen att ta sig genom hela
det ekeröska straffområdet
med hjälp av egna ben, lagkamraters ben och även ekeröska ben. Till sist har han
kommit nästan fram till mållinjen då han tittar upp så att
det är rätt mål och sprätter in
det historiska 1-0 målet (precis som Zacco förutsagt på
hemsidan, fast han sa 23:e).
I den 31:a välter den seratlige Zacco på högerkanten och
tilldöms frispark, som han
enligt bilden skjuter direkt in
i mål utan att nån hann fatta
nåt. Zacco hade sedan ett par
feta chanser till.

Tillspetsat framför Ekerömålet i den 55:e minuten. Sekunden senare har
Jocke lyckats få in 4-0 bollen, “med en sträckt vrist” som han sa.

MATCH

FAKTA

Viggan - Ekerö IK: 4-2 (3-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 18 april
Hägernäs IP (grus)
Solsken, +18
137

Viking:
Gulor:
Målare:

Jocke Olausson
Ingen
Henrik Zacco 2,
Tom Gyldorff,
Jocke Olausson

Gylfen blev med sitt mål i den 26:e
minuten historisk genom att göra
Viggans allra första mål i div 4.

Men i den 37:e hade han
samlat på sig tillräckligt med
underlag för att formligen
vräka in 3-0, då även målisen
höll på att följa med in i egna
målet, då de bägge satt och
sparkade om vem som skulle
nå bollen först. Zacco vann.
Jocke, som gjorde en av
sina bästa insatser ville också
vara med i protokollet och
får även vara det i den 50:e,
då han enligt egen utsago
sträckte en vrist så att bollen
gick in och blev till 4-0.
I den 18:e lyckades Ekerö
reducera till 4-1 trots att en
storspelande HP (HalmstadPersson) gjorde allt för att
freda Vigganmålet.
Sen hade Zacco fyra synnerligen feta chanser men
avstod att måla. Mange
Carlsson var också mycket
nära i den 44:e, men sköt
över. Ekerö får in 4-2 just
innan domaren blåser av
matchen. En av de bästa matcher som Viggan f ö spelat. ❑

Efter ett kortare samtal med
Jocke fick redaktionen lite mer
kött på benen när det gällde
hans syn på utnämningen till
matchens Viking.
Jocke laddade upp mycket
noggrant inför matchen mot
Ekerö IK. “Vågar man säga
det inför de yngre?” Jocke
spenderade en hemmakväll
med havregrynsgröt, toppat
med lite spenatröra. Lägg till
detta en tidig läggning.
Vid samlingen fick Jocke följande direktiv inför den stundande matchen. Han skulle
spela felvänd, dvs ta emot bollarna och fördela dem vidare.
Han skulle också försöka hålla
Zacco igång, så att han inte
skulle börja frysa. “Coach siktar på att få av Zacco understället innan midsommar.”
Ni som var med observerade
nog att Jocke stod för det psykologiska 4-0 målet i matchen.
han berättar så här om målet. “Felträff. Jag slog hål i luften.
Samtidigt lurade jag två man.
Detta ledde till att Zacco
kunde nicka fram den till mig.
Anledningen till att jag missade bollen var att Zacco sprang
och störde. Sedan när jag väl
fick bollen var det bara att dra
en sträckt vrist.”
Jocke trodde att han fick
utnämningen till Matchens
Viking därför att han “inte förlorade många dueller, var ganska rörlig och hade endast två
felpassningar. ”
“Bra av ledningern att få ner
så mycket folk” avslutar Jocke.
Ps. Jocke gillar fasadrenoveringar i vårsolen. Han arbetar
som egen företagare på JIO. ❑
Krutov
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Diffen klarar biffen
Först på listan kommer att få
tvåla dit Täby IS, sen kommer
IFK Täby, men därefter ligger
Edsbergs IF av någon outgrundlig anledning och liksom bara väntar på att få på
moppe. Och det fick dom!
Sedan Alagan lämnat
manegen ca två timmar tidigare, var det så dags för
Bilagan att lämna buren.
En som snabbt fick krypa
in igen var Bille som nästan
omgående fick lämna in pga
en krånglande lårbiceps.
David Rundgren, fr o m
nu även kallad Rulle, ingjuter visst hopp bland den församlade pressen, då han i
den 10:e får på ett bra skott,
som dock går utanför.

David Rundgren

Nr 8, Porschen, var helröd i matchen, först klädseln, sedan fick han lira
nästan en halvlek i Alagan och sen fick han två gula kort som blev rött.
Babbis, lätt skymd av Lillpastan, var ytterst nära att måla själv i 27:e.

Men bara fyra minuter senare lägger Webbo av en rökare, så t o m Gunnar Nordahl,
skulle blivit avundsjuk: 1-1.

han en straff i 8:e, vilken slås
av Krutov, som inte gör
något misstag: 2-2.
I den 18:e får Diffen ånyo
visa sina kvalitéer medelst
en synnerligen bra räddning. I den 26:e har Viggan
en megafet chans där såväl
Claudio Scabini, Porschen
och Webbo är inblandade,
men mål uteblev.
Däremot så visar vår eminente webmaster framfötterna, eller snarare pannan, då
han på en Michelhörna
trycker in 3-2 och glädjen är
nästan italiensk (scabinisk).

Aaaarå, kolla leendet på Webbo som strutade två gånger denna dag.
Utpekaren Krutov fick äran att klämma in 2-2 målet på straff sedan den
lille ettrige Scabini hade fällts inom Edsbergs straffområde i den 8:e.

I den 17:e får vi dock veta
att vi lever, då Diffen erbjudes att göra en sk idioträddning, vilket han även gör.
Det var inte särskilt roligt i
den 20:e då Edsbergarna får
straff och dessutom slår in
den. I sammanhanget skall
nämnas att två man varit
offside sekunden innan, så
det kändes regelvidrigt.

MATCH

Babbis hade spelat fram och
han var även nära att näta
själv i 27:e. Bara mm skiljde.
I den 36:e och 38:e tvingas
Diffen att visa att han är djurgårdare och gör medelst en
slängning en sk idioträddning samt en soloräddning.
Andra halvlek börjar dock
inte bra: 1-2 i 5:e. Men sedan
Scabini låtit sig fällas tilldöms

FAKTA

Bilagan - Edsbergs IF: 3-2 (1-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 18 april
Hägernäs IP (grus)
Solsken, +11
22

Viking:
Gulor:
Målare:

David Rundgren
Porsch x 2
Staffan Forsell 2,
David Erlandsson

Diffen Törnblom, knappast en
idiot, trots att han gjorde fem (5)
idioträddningar alldeles själv.

Lillpastan, som suttit på
flyget från Hong Kong och
landat 06.45 på morgonen
och värmt upp med en halvlek i Alagan två timmar tidigare, har ett bra läge i 33:e,
men skjuter utanför. Diffen
som läst Dostojevskis roman
“Idioten” avslutar med en sk
TV4-räddning i 35:e, då han
tippar en omöjlig boll. ❑

David Rundgren kom till
Viggan i november 2003. Just
nu är han “tjänstledig”, men
siktar på att arbeta som väktare i ett år. Han gillar nämligen
arbeten där man sätter säkerhetstänkandet i fokus. David
gjorde bl a lumpen som Militärpolis.
Inför matchen mot Edsberg
laddade David upp med en
Spagge-frukost, så som Coach
hade föreslagit. Sedan tog han
det lugnt och förberedde sig
mentalt inför matchen. David
var med på bänken mot
Ekerö, vilket ledde till att han
var tvungen att inta ytterligare
ett mål innan det var dags för
bilagan att göra entré. Det blev
en McFeast med extra sallad
och en stor juice.
David tror att han blev utnämnd till Matchens Viking
för att han “slet som f-n.”
Han försökte också att “vinna
boll och störa motståndarnas
spel.” David noterades för ett
skott som gick utanför. “-Jag
räknar inte chanser. Jag räknar
mål.” Han tycker Bilagan gjorde en mycket bra match, där
alla kämpade tappert.
David tycker att de nya som
har kommit till klubben har
emottagits mycket väl, särskilt
att alla hälsar på varandra.
Avslutningsvis vill David
betona att han trivs mycket
bra i klubben. “-Det är kanonspelare, med en härlig stämning i laget. Detta är mycket
viktigt i en lagsport.
Tränarstaben gör ett mycket
bra jobb, likaså ledningen. Det
är en bra förening man är i.”
Krutov

David “Rulle” Rundgren
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OPERATION DAGSVERKE:
Berättelsen om hur ca 12 män vågade livet nere på Hägernäs IP, lördagen den 17 april 2004

Mange Carlsson kollar om synvinkeln verkligen är 90 grader. Mange tänkte
och spikade så det sjöng om det. Efter 8 timmars jobb var så terassen klar.

Lördagen den 17 april var
det varmt, ca +20 och solsken och då passades det på
att byggas och dras. När
dagen var över hade man
byggt en ca 16m2 stor terass
under ledning av Magnus
Carlsson assisterad av Johan
Skyllner och ett antal hantlangare. Det kunde vara folk
som exempelvis: Claudio
Scabini, Brisse, Krutov, Wella,
Danilo, Rulle, Coach, Debet,
Bille, Målfred och Örnen.

Wella iklädde sig på egen begäran
törnekronan efter det att hans intelligenta uppfinning brustit pga materialtrötthet. Patentet som syns till
höger har nu lämnats in till PRV och
förväntas få stor efterfrågan i Polen
och Lettland. Istället fick ett arbetslag med spadar kommenderas ut.

Här ser vi Arbeitsgruppe 4711 i färd med att förbereda kabelnedläggning.
De inhängnade herrarna är: Danilo, Brisse, Krutov, Wella och Scabini.

Printed by: Zamora Walléns Kloningsinstitut DIREKT!!Kopia

För er som inte hängde med
på Debet, så är det samma
som Grundström. Målfred
sågs mest hänga uppe i
masten och kunde på eftermiddagen signalera att högtalarna var uppe. Ett stort
tack till alla inblandade!
Hej, jag heter Claudio Scabini och
vill anmäla mig frivilligt. Danilo tar
emot anmälan och stämplar in
Scabini som nr 98 i arbetslaget.

Modigast i stan måste nog allt
Målfred vara, som med dödsförakt
slängde sig upp i masten och
angjorde de tvenne högtalarna.

Don Wallino gjorde av med en helpanna T-Röd men den räckte inte
långt, enligt don Wallino själv.
Starkare grejor skulle fixas fram.

Här ser vi exempelvis hur Brisse och Bille trär kabel. Man kapslade in över
100 meter kabel som sedan skulle jordfästas med hjälp av olika metoder.

Här har vi fångat fyra från Gulagarkipelagen: Wella, Scabini, Rulle och Brisse.

