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Ärvingekomplex?
År-vi-inge bra på Ärvinge?
Frågan är motiverad efter
matchen mot Akropolis där
matchbilden och även nästan
resultatet var en kopia från
Rinkebymatchen förra året.
Hade man haft tillgång till karbonpapper under tangentbordet så skulle matchen mot Akropolis IF lätt kunnat vara
en kopia från matchen mot Rinkeby
AIF förra året. Då förlorade vi med 5-2
på konstgräset. Frågan inställer sig då:
Är vi inge bra på Ärvinge?
Samma scenario utspelade sig då
som nu. Motståndarna går till halvtidsvila efter 3-0 ledning och ett inte alltför
förtroendegivande spel från Viggans
sida. Efter halvlek kommer man dock

ut som ett helt nytt lag och pressar på
ordentligt och borde med lite tur ha
kunnat komma in i matchen.
Nu slutade matchen mot Akropolis
med förlust 6-1, men om de Grekiska
Gudarna hade varit lite mer objektiva
skulle det ha kunnat sluta lite mindre
ödesmättat. Ingen som var där kan
säga att segern var orättvis, däremot
blev siffrorna alltför stora.
Om Akropolis fortsätter med sitt
vägvinnande spel så kommer man
med säkerhet att tillhöra topplagen i
serien i höst. Men trots det stora nederlaget spelade Viggan understundom
lysande fotboll, särskilt i andra halvlek
då man tog för sig ordentligt.
Matchen fick en ytterst olycklig början då Akropolis kunde spela in både

1-0 och 2-0 på inte mindre än fyra
minuter (31:a & 34:e).
Att Akropolis sedan fick en straff i
45:e, där ingen, vare sig motståndarna
eller annan expertis förstod någonting,
gjorde inte saken bättre. Motgångarna
höll sedan i sig då Henrik Zacco nickade i stolpen i den 52:a, sköt en straff i
ribban i den 69:e. Marcus Fredborg
sköt ett skott som räddades på mållinjen av en tillskyndande back i 78:e. Ja,
det här var då inte Viggans dag på
något sätt.
Ola Martinsson var sjuk, Nordine
Baraka fotskadad, Peter Billberg och
Alex Erstfeld fortfarande skadade.
Men de som var med gav dock aldrig
upp vilket hedrar alla som var inne.
Vi kommer igen redan på söndag! ❑

HP hade det hett om öronen i matchen mot Akropolis. Den här gången blev det dock inte mål. Här är 73 % av Viggan representerade nere i det
egna straffområdet. Lillpastan håller hårt i stolpen medan Danilo har fått nåt på suspensoaren. Gylfen gör sig så lång som möjligt vilket i sig är
en uppgift. Brisse och Mange avvaktar med en lätt diarréisk blick huruvida de övriga skall fixa biffen. Han som håller på att bli till köttfärs i mitten ser nästan ut som om det skulle vara den långe nr 11. Blomman önskar att han också hade fått vara med och kötta inne i smeten.

SÖNDAG 2/5 KL 17.00: VIGGAN - STOCKSUNDS IF · MÅNDAG 3/5 KL 19.30: VIGGAN - VÄRTANS IK
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Tung Torsk

som alla andra, såväl greker
som svenskar, domarkontrollanter mfl fattar nollan. Men
straff blir det och det står 3-0
utan att någon ännu fattar.
Endast förlusten mot Dandeligheten att ta ledningen med
Don Wallino låter även på
ryd i höstas överskuggar re1-0 i den 31:a.
väg över planen ursläppa sig
sultatet från AkropolismatNu inträffar det som har
“Du är den ende som såg
chen. Skillnaden är dock att
inträffat tidigare men som
det” och visst var det så.
man inte kan anklaga någon
egentligen inte får inträffa.
Den andra halvleken börjar
för att ha vikt ner sig.
Viggbyiterna drabbas av ett
precis som mot Rinkeby
Matchen var både underhittills okänt stresshormon
förra året med ett högt upphållande och spännande och
som tillintetgör allt sunt förskruvat tempo från Viggbyresultatet ger en viss missvisnuft och agerande, vilket
iternas sida.
ning om hur matchbilden
leder till att Akropoliserna
I den 7:e nickar Zacco i stolegentligen var.
både erbjuds och missar ett
pen (och ut). Den första kvarÄven om Akropoliserna
sololäge i den 32:a. Som om
ten går i Viggans tecken och
var vindsnabba som Pegaser
detta inte var nog får man
många tar ett stort ansvar
i flykt och ytterst effektiva
ytterligare ett sololäge i den
och ger järnet trots 3-0 undernär de fick måldoft, så var
34:e och gör 2-0. Alltså två
läge. Som tack för det går de
det knappast en av Viggans
mål och ett missat solo på
andra upp och gör 4-0 sedan
lyckligaste dagar, vare sig det
fyra minuter. Slå det!
Akropolisen blivit helt ren på
gäller det som hände framåt
sin högerkant.
eller bakåt. Men låt oss se
Kändes tufft.
vad som egentligen hände:
Som om
De första tio minuterna var
detta inte skulverkligen jämna och alla såg
le vara nog så
fram emot en mycket jämn
utökar man
batalj. I den 11:e, efter det att
målskillnaden
ett visst stirr hade utbrett sig i
till 5-0 i den
det Viggbyholmska straffom67:e, då det
rådet, tvingas Brisse göra ett
hade gått fem
ytterst rutinerat ingripande
minuter sedan
genom att på mållinjen
det förra
Zacces straff i 69:e. Målisen på väg till Kreta
undansparka det flygande
målet.
läderföremålet. Svettigt!
I den 69:e
Två minuter senare kunde
Nu är produktionen av
slår så Zacco en tilldömd
man ana hur lång HP egentstresshormon av den kalistraff i ribbkrysset (se bild).
ligen är, då han medelst en
bern att inget av det som
Däremot så lyckas Jocke peta
dubbel Mollbergare i pik,
skulle gå rätt går så utan det
in sin straff i den 76:e till 5-1.
uppnår sitt mål att boxa bort
går åt skogen. Brisse uppviTvå minuter senare får
ett mot ribban kommande
sar dock ett belevat lugn och
Freden iväg en ej alltför hård
kanonskott.
lyckas med det mesta under
rökare, men den synes välJocke lättar upp stämninglånga perioder vilket medför
placerad, ety det är endast en
en lite då han i den 17:e med
att inga nya påhälsningar
back som upptäcker den på
matematisk precision placekan ske.
mållinjen och räddar. Här
rar en bredsida nere vid motNär alla har andats ut och
hade det skrivits in mål.
ståndarnas stolprot. Hade
det är dags för halvtidsvila
Dessvärre verkade Akropodet inte varit för Georgios
händer något som ingen fatliserna ha bättre tumme med
Liantas långfingrade ingritar - än idag.
Gudarna denna dag och
pande hade Viggan tagit ledPeter Brottman, domaren,
lyckas i den 84:e släcka belysningen. Men så skedde inte
begår ett brott mot mänskligningen helt på Ärvinge medutan i stället lyckas de andra
heten genom att döma den
elst ett slagskott som endast
genom ett misslyckande i
stackars Danilo till matchens
kan få ses i Globen: 6-1.
Maginotlinjen erbjudas möjsträngaste straff. Danilo, likMange lägger en ytterst bra
frispark i slutminuten som
en för dagen ytterst springvillig och illuster Max bredsidar i språnget men just utanför. Det var framförallt siffrorna som kändes tunga denna
Akropolis IF - Viggan 6-1 (3-0)
dag. Gudarna var inte med
Datum: Lördag 24april, 14.00 Viking: Max Lind-Stjernfelt
oss. Men det kommer.
Arena:
Ärvinge BP
Gulor:
Jocke, Mange
Det som sitter kvar bäst på
Väder:
Soligt, lätt blåst, ,+14 Målare: Jocke Olausson
näthinnan är kampviljan
Publik: ca 60
som visades i den andra
halvleken trots underläget. ❑

MATCH

Max Lind Stjernfelt
Max Lind-Stjernfelt arbetar på
företaget Sign on. Där arbetar
han som partneransvarig. Han
är ansvarig över 5 säljbolag
som arbetar åt Sign on.
Max blev hedrad över
utnämningen till Matchens
Viking. Han tror att han fick
den därför att han jobbade
ordentligt på planen, samtidigt som han sprang en hel
del. Han var dock inte riktigt
nöjd med sin insats. Han
ansåg att det fanns mer att ge.
Dock hade han rätt inställning.
Inför matchdagen laddade
Max med mycket sömn. Hela
tolv timmar! Han kände sig
mycket utvilad. Frukost
bestod av yoghurt, med banan
och flingor, samt två dubbla
fullkornsmackor med endast
skinka. Till det, ett glas mjölk.
Så som matchen gestaltade
sig, tycker Max att Viggan bjuder på ett par enkla mål.
Spiken i kistan är 3-0-målet.
Då hänger vi med huvudena.
“Till det hör också att vi inte
sätter chanserna. Lite oskärpa
i avslutningarna. Vi var dock
inte vana vid det snabba
underlaget. Ofta behövde vi
en extra touch på bollen.”
Max känner sig nöjd med
säsongsupptakten. Dock är
målskillnaden alldeles för
dålig. Det hade varit ok om vi
hade legat på plus i målskillnad. “6 mål i senaste matchen
var inte bra.”
Inför matchen mot Stockan
på söndag kan Max inte medverka. “Jag är inte orolig. Jag
är övertygad att det blir vinst.
De andra får nu ta ansvaret.”
Krutov

FAKTA

Max Lind Stjernfelt
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Bra B-Bragdinsats
Strålande väder och åter till
barndomens ängder i Sumpan var det med stor spänning man inväntade att få
återse sitt kära Bilagan på
denna historiska mark.
MoDo, som hade varit
uppe och hämtat frisk luft i
Övfre Norrland under veckan, kunde med biträdande
fortifikationsministern Wella
räkna ihop 12 gubbar - om
man skulle få på Målfred ett
par utebyxor. Och det gick.
Redaktionen, som i sin
almanacka hade avsatt 45
minuters ivrigt spanade på
Bilagans förehavanden innan
det skulle bära av bortåt
Grekockuperad mark i Ärvinge, kände stort lugn under
de första 10 minuterna.
Diffen fick sära lite på
benen i den 8:e men för Diffen var det inget att hänga
upp sig på. Men i den 13:e
sker något som oftast bara
kan hända i R2:an. Samtliga
Viggbyiter, för dagen i rödmunderade skrudar, stannar
upp och kollar på linjemännen som inte finns.
Alla (i Viggan) är rörande
överens (med varandra) om
att de två gröntröjade Storskogar som befinner sig helt
ensamma på Viggans planhalva är offside. Domaren
som agerar helt självständigt
i denna match är av en annan uppfattning och låter
spelet fortgå. Diffen som
hade övningsskekat lite i 8:e
får nu tillfälle att blotta hela
kolon (om någon hade sett
det) i sin iver att freda målet.
Medelst en spagat av det
mer vågade slaget lyckas
Diffen fånga bollen med en
av sina fötter. Otroligt bra!
Ännu var det ganska lugnt

i stomipåsen och det var först kraft att man nästan kunde
i den 21:a som känslorna bör- ana en sulfitliknande doft när
jade ta överhanden. Det var
tillslaget kom.
den alltid så chevalereske M.
Skottet, (för den som hann
Henrysson, som under vinuppfatta det) tog uppe i krysterhalvåret hade ägnat sig åt
set och borde enligt alla
diverse hörnsparkar i lägenmatematiska beräkningar ha
heten på Hägernäsvägen 5
gått i mål om inte en finnig,
fick i ovanstående minut tillklåfingrig Sumpanitmålis
fälle att ge ett smakprov på
hade fått en nagel på bollen.
sina färdigheter på ett sådant
Mickel Edman avlägger i
sätt att bollen slutligen kom
den 36:e en mycket fin utförd
den icke, vid det här laget,
löpboll till Claudio som, av
helt okände spaghettiliraren
förståeliga skäl var upptagen
Claudio Scabini till dels.
av tankarna kring sitt mål, ej
Ingen vet, bortsett från
hade kraften att upprepa sitt
Scabini själv,
förra tilltag.
hur det hela
Halvleken avslutas med att
gick till, men
Diffen i den 38:e gör en idiodomaren sågs
träddning på linjen (mållindock anteckna
jen) och vi hoppas för guds
att bollen var
skull att han ej kallas för idiot
över mållinjen
av sina kamrater efter förra
och det stod
matchens referat. I den 41:a
1-0 till
Scabini själv
Viggan.
Claudio har i ett flertal intervjuer låtit
meddela att han förärar målet till sin stora
familj på Sicilien.
Trots att målet väckt
de gröna Storskogarna och det tidigare
lugna spelet från
Viggans sida förbytts i
en mer traumatisk
försvarsmekanism så
Nu brinner det där borta,
händer det ändå lite
ropar Krutov till MoDo
framåt.
och Diffen. Överallt i
I den 34:e får sålunda
andra halvlek så hade
man fullt sjå med att
M. Henrysson tillfälle
släcka alla gräsbränder.
att visa att hans hörnMen det gick till sist.
spark inte var någon
tillfällighet.
Stora MoDo från
Övik såg förmodligen att
får han möjlighet att visa upp
Michelin siktade just på
sin elasticitet då han fångar
honom ety i nästan samma
en kula vid stolproten.
ögonblick lyfter han (MoDo)
Enligt samstämmiga upphögersläggan med sådan
gifter förflöt den andra halvleken i samma anda som avslutningen på den första varför resultatet 1-0 till Viggan
måste inrapporteras till
Svenska Dagbladet i god tid
innan Bragdmedaljens utdeStorskogen - Bilagan 0-1 (0-1)
lande. Vi undviker att nämna
att Krille brände ett friläge i
Datum: Lördag 24 april, 13.00 Viking: Tomas Thörnblom
Arena:
Sundbybergs IP
Gulor:
Ingen
den 89:e eftersom det skulle
Väder:
Soligt, +12
Målare: Claudio Scabini
tagit bort spänningen i sista
Publik: 22
minuten. Snyggt jobbat boys!

MATCH

Tomas Thörnblom
Allas våran Diffen blev
utnämnd till Matchens Viking
borta mot Storskogen. Diffen
berättar själv varför han tror
att just han blev Viking.
-”Det kanske beror på att jag
gjorde en massa frilägesräddningar.” Skribenten fick sedan
även påminna Diffen om att
han även höll nollan.
Dom flesta vet väl om att
Diffen gillar att ta ett järn eller
två. Därför blev det nästan en
chock att höra att han inte
hade druckit en enda bira
kvällen innan. På matchdagen
bestod frukosten av “java, cigg
och ett par mackor.”
Diffen tyckte att första halvleken mot Storskogen var
“skitbra”. I andra tyckte han
dock att laget sjönk ner lite
långt, men att det ordnade sig
till slut. “Alla gjorde ett kanonjobb. Vi orkade utan avbytare.
Men det var juste av Fredrik
att ställa upp.”
Diffen arbetar som “trapprännare” i Gribban, dvs brevbärare och han tycker så här
om säsongsupptakten: “Våran upptakt är kanon. Vi
ligger tvåa och är obesegrade.
Det kan inte bli bättre.” Han
kommer sedan osökt in på
Djurgården och säger: -”Vi ligger före packet (AIK) och pundarna (Bajen).”
I fortsättningen tycker Diffen
att det skulle vara skönt med
några avbytare till matchen.
När det går bra för laget vill
nog flera spela där, säger han.
På fritiden gör Diffen ingenting. Följer Djurgår´n och tar
några lokala malt emellanåt.
Krutov

FAKTA

Tomas Diffen Thörnblom
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Tabelläget A-laget
Akropolis IF
IFK Täby
Helenelunds IK
Turebergs IF
Ekerö IK
Viggan
Stocksunds IF
FC Järfälla
Ängby IF
Hässelby SK
Bromstens IK
Täby IS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
2
2
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
2

9-1
7-1
3-1
2-2
5-6
5-8
3-3
1-1
0-1
2-5
1-6
2-5

6
6
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0

Tabelläget B-laget
FC Stockholm
Viggan
Edsbergs IF
Roslagskulla
Värtans IK
Storskogens SK
Sundbybergs IK
Hagalunds IS
Mariebergs SK
Turebergs IF

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 10-5
0 4-2
1 8-3
1 6-5
1 7-7
1 2-2
1 6-7
1 3-6
2 2-6
2 1-6

6
6
3
3
3
3
3
3
0
0

Kryssa för idag!
För alla er som inte läser på hemsidan meddelas härmed att ni alla är inbjudna till en 20-timmars kryssning till Åland, torsdag den 20 maj
(K. Himmelsfärd) för att fira Manges, Wellas
och Jockes födelsedagar. Pris per frisyr 484 kr
inkl 3-rätters à la carte samt sjöfrukost. Avresa
kl 18.00 och hemkomst kl 14.00 på fredag.
Alla som bokar till Wella eller Mange idag kommer med, resten får boka resan själva.

Printed by: Zamora Walléns Kloningsinstitut DIREKT!!Kopia

Lookalikes?

WELLAS
VANN
Bakgrunden till Vikingtipset är att försöka få in pengar till vår lagkassa så att
vi bl a kan bjuda på fika och bullar
varje torsdag på Viking Fiking samt till
andra arrangemang under året.
Mellan raderna är det då vår förhoppning att alla skall vara med och
tippa så att vi får det att gå ihop.
I samband med utdelningen av
Viking den 27 mars delades alla in i tre
lag som fick var sitt distrikt. De som
var med och delade har fått sina namn
understrukna i spalten här till höger.
Samma lag ingick också i den tävling
där det gällde att försöka dra in så
många fulla tipskuponger som möjligt
till respektive lag. Lagen är därför
identiska med de grupper som angavs
i Viking nr 167. Tävlingen gick ut på
att samla in så många fulla kuponger
som möjligt, dvs 100-kronorstips.
Antalet insamlade kuponger skulle
sedan delas med det ursprungliga
antalet spelare som utsetts i lagen.
Resultatet blev att Lag Zacco drog in
flest antal tips och ävenså pengar men
Lag Wella lyckades dra in flest antal
fulla kuponger. Det vinnande laget blir
sålunda Lag Wella. Utfallet finns att
beskåda i spalten till höger. Lag MoDo
sägs vara på väg upp till Friska Viljor i
Örnsköldsvik för att där genomgå en
utbildningskurs i säljteknik.
Vinsten består i att Gula Örnen bjuder hela det vinnande laget på en
omgång öl på Tegelbruket vid en tidpunkt som lagledaren föreslår.

SLUTSTÄLLNING
i tipstävlingen:
Varje lag består av de spelare som utsågs till utdelningen av Viking den 27
mars. Understrukna deltog i delningen.

LAG MODO:
Niclas Gidlund
Thomas Törnblom
Fredrik Johansson
Mikael Edman
Johan Blomgren
Marcus Fredborg
Nordine Baraka
Alex Erstfeld
Ola Martinsson
Jocke Olausson
Totalt
Snitt/spelare:
Antal fulla kuponger:
Kuponger/spelare:

300 kr
100 kr
100 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
500 kr
50 kr
5 st
0,5 st

LAG ZACCO:
David Erlandsson
Staffan Forsell
Daniel Niklasson
Daniel Breeze
Magnus Carlsson
Martin Persson
David Rundgren
Henrik Zacco
Tom Gyldorff
Babak Shamsipoor
Michel Henrysson
Claudio Scabini
Özcan Özkan
Totalt
Snitt/spelare:
Antal fulla kuponger:
Kuponger/spelare:

700 kr
500 kr
400 kr
300 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
60 kr
30 kr
0 kr
0 kr
0 kr
2490 kr
192 kr
23 st
1,77 st

LAG WELLA:
Krister Jansson
Dan Wallin*
Ronny Wallén*
Hans Gustafsson
Christian Porsch
Per Magnusson
Oscar Sundström
Mats Gustafsson
Max Lind-Stjernfelt
Totalt
Snitt/spelare:
Antal fulla kuponger:
Kuponger/spelare:

400 kr
250 kr
250 kr
200 kr
200 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
1700 kr
189 kr
17 st
1,89 st

NY CHANS TILL HÖSTEN

På bilden ser vi Torsten (till vänster) och
Pinoccio (till höger). Totte och Poppe fann
varandra på näskliniken där Totte lät donera
en del av sin för att husse skulle få sin.

Nu finns det säkert någon som knorrar i bänkraderna och refererar till de
övriga koefficienterna som uträknats.
Men spelreglerna sa fulla kuponger,
varför Gylfens och Babars kuponger ej
kan medräknas. Ibland bedrar snålheten visheten.
Innan sommaren kommer nya
kuponger för Vikingtipset avseende
höstomgången att delas ut och det står
alla fritt att inkomma med förslag till
reviderade regler och lagsammansättningar. Då är förhoppningen att alla
lämnar in en full kupong samt inbjuder tjocka släkten att delta också. Vi
har ju satsat 4000 kr/omgång i priser
och då skall vi ju också få in lite kulor.

* Ersättare för Billy Sundler och Tom Widegren

