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Prestigeseger

F-n, nu
ringer det där
bak också!

Äntligen fick vi vår efterlängtade revansch mot IFK Täby,
som vi gått och väntat på ända sedan 13 maj 2000. Efter en
strålande första halvlek med 3-0 ledning, började Viggan att
bevaka sin ledning, något som blev riktigt svettigt på slutet.

Max von Richthofen ådrog sig förmodligen
sin ringmuskelskada i samband med ett besök
på bekvämlighetsinrättningen i måndags.

Tabelläget A-laget

För alla nyanlända Viggbyiter, dvs de
som landat under de senaste tre åren,
kan vi berätta att det som ni fick vara
med om i måndags var ren och skär
historia. Att slå IFK Täby är att betrakta
som en bragd och lär visst aldrig tidigare ha inträffat. Så sträck på er alla!
Ny statistik ger vi handen att vi, å
andra sidan, aldrig har torskat på
Tibblevallen, vare sig mot Tissarna eller
IFK Täby. Månde Tissarna darra i sina
kalsonger när de läser resultatet efter
måndagens match.
En stor eloge utdelas härmed till
samtliga inblandade för den extrema
kämpainsats som gjordes. Aldrig har
så många haft så få att tacka för så
mycket, som Churchill skulle ha sagt.
Enda smolken i bägaren är de skador som kunde inräknas i halvlek. Vi
hoppas dock nu att vi kan återupprepa
det fina jobbet på lördag mot Tureberg.

Jag fick också
gult kort, så det så!

Danne,
Jag fick gult
kort, åsså gjorde
jag mål åsså.

“Var inte jag duktig då?” frågar Farbor Joakim
när don Wallino går runt i drängstugan efter
matchen. Joakim som fick gå mållös från planen fick stå tillbaka för t ex Freden som snöt
ett mål ur näsan när han gjorde 0-3. HP höll
tätt därbak så gott han kunde och det kunde
han. Brisse och Ola såg till att två baljor till
gled in mellan IFK:arnas stolpar. Att resultatet
blev som det blev beror på en total solid laginsats. En för alla, alla för en! FORZA VIGGAN!

Viggan
Akropolis IF
Ängby IF
Turebergs IF
Ekerö IK
IFK Täby
Hässelby SK
Täby IS
FC Järfälla
Helenelunds IK
Stocksunds IF
Bromstens IK

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
1
1
0
1
0
0

0
2
1
1
1
0
2
1
4
1
2
1

1
0
1
1
1
2
1
2
0
2
2
3

11-9
14-6
11-1
7-4
8-7
8-7
5-5
10-9
4-4
3-7
4-11
3-18

9
8
7
7
7
6
5
4
4
4
2
1

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

4
4
4
4
4
3
4
4
4
3

3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

0 1 15-9
0 1 15-12
0 1
8-8
0 2 14-13
0 2 14-13
0 1
4-3
0 2
6-7
0 3 9-10
0 3 9-14
0 3
4-9

9
9
9
6
6
6
6
3
3
0

SÖNDAG 16 MAJ: BILAGAN - TUREBERG PÅ HIP, KL 15.00 · ONSDAG 19 MAJ: BROMSTEN - VIGGAN PÅ BIP, KL 19.00
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Dramaserie i 90 min
Måndagskvällen den 10 maj
2004 skrevs det historia på
Tibblevallen. Viggan hade just
besegrat IFK Täby, förmodligen för första gången (Loberg
kollar i sina annaler - ej analer)
och glädjen stod som käppar i
taket. Det enda orosmolnet
var att segern kostat mycken
manspillan. Ola skadade
knät, Maxen fick en kraftig
sammandragning i ringmuskeln, Brisse fick känning av
sitt lår eller nåt.
Don Wallino kunde då inte
undvika att dra sig till minnes
kung Pyrrhus och hans problem för några år sedan, som
ni kan läsa mer om i boxen
nere till höger.
Men hur gick matchen då?
Redan innan matchen startat
nästan, så lägger Freden en
uppenbarligen ytterst fin
hörna, som den rågblonde
Liidingöbon Brisse Breeze
fontanellerar in i maskorna
efter endast 54 sekunder av
matchen. Alla fattade nolla!
Framförallt IFK:arna.
Men det är inte slut med det
utan i den 9:e får IFK:arna
rädda på mållinjen för att
undvika 0-2. Det är den sedemera ringmuskelskadade
Maxen von Richthofen som
gör en sk dansk skalle på bollen men denna upphinns på
mållinjen av en försvarare.
I den 19:e är det dock kört.
Då har den fortfarande rågblonde Liidingöbon Brisse
Breeze fått erbjudandet att
göra ett inkast vid Täbyiternas
hörnflagga, som han även gör
och så pass långt att det lätt
kunde ha tagits för en hörnspark. Kastet tar vid den
främre stolpen och i trängseln
som uppstår mellan målisen

MATCH

och Olan, drar Olan det längsta strået så att bollen kläms in
precis innanför stolpen och
det står 2-0 till Viggan.
IFK:arnas första skott i matchen kommer i den 24:e och
det går över men annars hade
HP knipit det lätt. Däremot
får HP böja sig ordentligt i
den 32:a för att undslippa sig
ett baklängesmål.
I den 37:e serveras Zaccot en
smörpassning som denne i ett
utsökt läge föredrar att lägga
över. En megafet chans var
det dock. Två minuter senare
spelar den för dagen mållöse
Farbror Joakim fram till Blomman som elegant vickar bollen vidare till Freden, som
enligt egen uppgift rullar bollen mellan benen på målisen
och det står plötsligt 3-0 till
Viggan. Vad händer?
Viggan dominerar hela första halvlek och kunde lätt ha
gjort 4-0 om Zacco och Maxen
hade haft lite mer flyt.
I den 41:a då den nyutsläppte Bille lägger en räkmacka till
Zacco, fälls den senare (eller
välter på egen inrådan) inom
straffområdet och en annan
trodde det skulle bli nåt, men
det bidde bara hörna av det
hela. Det såg fett ut från sidan.
Hick, i den 45:e berikas
Lillpastan med en helgongloria då han ensam på mållinjen
lyckas freda HP:s bur från påhälsning.
Den andra halvlekens första
15 minuter innebär avvaktande spel och såväl Culla, Bille
och Rulle vädras efter det att
de nyss nämnda skadeskjutna stapplat av planen. Ingen
av de nyanlända gör oss besvikna på något sätt. Freden
åsamkar dock oss viss smärta

FAKTA

IFK Täby - Viggan 1-3 (0-3)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 10 maj, 19.30
Tibblevallen, gräs
Mulet, +6
ca 90

Viking:
Gulor:
Målare:

Martin Persson
Jocke, Freden
Daniel Breeze (0.54)
Ola Martinsson (19)
Marcus Fredborg (39)

i buktrakten i den 19:e då han
har möjligheten att punktera
matchen men väljer att skjuta
över i ett sk öppet målläge.
Flera tysktalande åskådare
utbrast i ett samfällt Scheize!
I den 31:a har IFK:arna ett
fränt skott som tar i baken på
en av de våra och rikoschetteras just utanför HP:s högra
stolpe. I den 36:e spelar Bille
briljant parallellt med mållinjen till Zacco som på nåt sätt
får bollen i huvudet så att den
slutligen går i burgaveln.
I den 39:e räddar HP oss ur
ett synnerligen läskigt läge.
IFK har nu hittat knappen till
hydraulpressen och i den
efterföljande sekvensen får
man in bollen bakom HP: 1-3.
Minuten efter har Dubbelösskan ett fritt läge men skottet
är alldeles för lööst för att tas
på allvar av målisen.
I den 42.a är IFK sk-tnära
igen då HP hade för mycket
HP-sås i handskarna men
Lillpastan dyker ånyo upp
med sin fjäderskrud i egenskap av räddande ängel.
I den 43:e skjuter IFK i stolpen (HP:s) och väderspänningen på läktaren är olidlig.
I den 46:e får dom mål, men
det döms bort pga offside.
Vilken match!!!!!!!
❑

Don Wallino fångad av kameran framför en segerrusig
Culla Carlsson. Don Wallino
drar sig plötsligt till minnes
Pyrrhus, kungen av Epirus
(360-270 f.Kr), då denne besegrade romarna vid Beneventum år 279 f.Kr. Det blev då
en dyrköpt seger för Pyrrhus
som lär ha sagt “En sådan
seger till och jag är förlorad”.
Don Wallino kunde själv se
hur Olan, Maxen och Brissen
fick stappla av banan. Även
om det gjorde ont att se, så
var det en seger som kommer
att kännas i decennier framåt.

Martin HP Persson
För första gången denna säsong
blev Martin "HBK", “HP” Persson
utsedd till Matchens Viking. Detta
skedde efter bataljen mot IFK Täby
på Tibblevallen i måndags.
Anledningen till att Martin blev
Viking, enligt honom själv beror på
att han "manade på de andra med
mycket snack" Martin skötte sig
galant och när Viggan i den andra
halvleken blev tillbakapressat stod
Martin som sista utpost. "Jag hade
också mycket att göra i matchen
och det gick bra tycker jag."
Anledningen till att Viggan blev
tillbakapressat berodde på att
Viggan inte behövde göra något
mer mål, medan IFK hade en
annan inställning i denna fråga.
Martin tror också att Viggan föll
nedåt i banan pga att Ola var
tvungen att kliva av i halvtid.
För att mer legitimera utnämningen av Viking fick Martin berätta om tre situationer som han var
inblandad i under matchen. "Jag
kommer ihåg ett friläge från första
halvlek som jag räddar med klacken på skon. Motståndaren försökte
slå en tunnel på mig. Men jag räddade. I andra halvlek räddade jag
ytterligare ett friläge med benet.
Den tredje situationen som jag
kommer ihåg är deras offside-mål.
Det står en spelare i vägen som
flyttar på sig och då påverkar han
spelet. Skönt!"
Martin tyckte att han hade en
mycket bra kommunikation med
backlinjen under hela matchen.
Han kom också ut på hörnor och
inlägg mer än vad han brukar. Han
vågade mer än vanligt. Det innebar
att han kunde avstyra möjliga farligheter innan det blev ordentligt
farligt.
Martin bor i en 3:a i Grindtorp.
Om han inte åker ner i farsans bil
(BMW), så blir det bussen. Bil blir
det om föräldrarna är och hälsar
på. Efter träning och match, brukar
han åka med Özcan, Nordine eller
Målfred.
Martin tror att vi vinner på lördag mot Tureberg om vi spelar lika
bra som mot IFK Täby. Det är viktigt att vi har samma inställning
som senast.
/Krutov
Grattis
grabben!!

Martin HP Persson
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Konstigt gräs!?

Varmt som f-n tänker Bille innan matchen. En bira nu skulle inte sitta fel.

Analysgruppen på Vikingredaktionen, som sammanträdde under helgen, kom
fram till att fibrerna i konstgräset föga överensstämmer
med den spelstil som Viggan
anammmat. Detta oavsett
om det gäller Alagan eller
Bilagan. Lyssna här: Alagan
har spelat på Ärvinge två
gånger vad vi vet. 2-5 i baken
mot Rinkeby förra året. 1-6 i
samma bak mot Akropolis i
år. Bilagan har samma kors
att bära fast på Skytteholm.
Där åkte vi på dängen med
4-0 i lördags. Förra hösten
var det samma visa: Råsunda vann med 4-2 och Hagalund med 5-3. Totalt har
Bilagan släppt in 13 mål på
tre matcher på konstgräs.
Alagan är inte bättre med 11
mål insläppta på två matcher.
Alltså, undvik konstgräs!!!!!!!
Vad gick snett i lördags då?
Ja, en kombination av konstgräs och konstiga händelser.
T.ex. i den 4:a har Bille ett, i
och för sig löst skott, men
ändå skott som går utanför.
I den 19:e är Dubbelösskan

MATCH

helt fri - men skjuter mitt på
målisen. I den 20:e skjuter
Mickel utanför. De fd Jazzmänniskorna hade dock sina
farligheter de ock. Sålunda
fick de Målfred att göra en
idioträddning i den 24:e med bara en hand.
Dubbelösskan som verkade skottglad denna dag prövade igen i den 25:e men
lyckades nu skjuta såväl över
som utanför, vilket i sig är en
bra prestation.
I den 26:e missade motståndarna öppet mål vilket vi
tackar för (eller skall göra).
I den 31:a visar Bilagan upp
ett spel som förklarar varför
man ligger där man ligger (i
toppen av tabellen) och utför
ett skönspel som får gudarna
att komma ner och titta. Det
är Mickel som lirade Krillen
som i sin tur lirar fram till
Bille som i ett mycket bra
läge slår en tåfis över. (Vi
utgår ifrån att det var en tåfis
pga Billes sargade gång efteråt). Tyvärr gjorde vi inga mål,
men det var något som FC
gjorde. 1-0 i 36:e. Snopet!

FAKTA

FC Stockholm - Bilagan 4-0 (1-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 8 maj, 14.00
Skytteholms IP, k-gräs
Sol +24
5

Viking:
Gulor:
Målare:

David Rundgren
Ingen
Ingen

Culla Carlsson, som var på
konvalecens hos Bilagan
denna dag erbjuds möjligheten att dra upp mungiporna
på den 5 man starka åskådarmassan. Vi befinner oss i
den sista spelminuten då
Culla drar av en långfärdsrökare som inte tar bättre än i
kryssvirket. Sh-t.
Allt verkade lugnt och alla
var nog överens om att det
här skulle gå att fixa ändå.
Sålunda påbörjas den andra
halvan med en bra frispark i
den 4:e av Mickel som tas av
deras målis. I den 5:e skjuter
Bille stenhårt utanför.
Uppväckta av våra försök
gör istället FC 2-0 i den 10:e,
sedan Målfred boxat ut ett
giftigt skott, men på vars
retur han tvingas kapitulera.
Det var en sån där halvvolley
som man bara ser en gång
per decennium.
I den 14:e hade hela laget i
Viggan ställt upp sig som
bowlingkäglor för att se hur
långt en av FC:s killar kunde
gå utan att nudda någon.
Förmodligen passerade han
en 7-8 stycken som inte rörde
sig. Och med gapande munnar fick dom sedan se hur
han enkelt rullar in 3-0. Det
där kändes faktiskt lite pinsamt för oss som såg det.
I den 25:e lägger dom in
nästa kula, 4-0, sedan en av
backarna (inga namn) uppträtt kraftigt tveksamt.
Gonne lägger ett skott i den
27:e som går ut till hörna.
Bille lirar Culla i den 29:e
som får iväg nåt som målisen
tvingas boxa ut. Bille lirar
även fram Gonne i den 32:a
men denne sköt utanför.
MoDo, som för dagen
utfört stordåd försöker förgäves få in en fot i målprotokollet i den 33:e då han lägger
en frispark i FC:s kryssvirke.
Detta var den andra kryssvirkesträffen denna dag.
Sen var det slut och alla
gick hem och funderade över
vad som egentligen hade
hänt denna stenheta eftermiddag. Var det konstgräset?
Eller var det nåt annat?? ❑

David Rundgren
För andra gången blev David
Rundgren utsedd till Matchens
Viking, n i mötet mellan FC
Stockholm och Viggans stolta
Bilaga. David är ödmjuk inför
intervjun och säger att "det finns
andra som förtjänar utnämingen
mer än mig." David tror att han
blev Viking för att han fick ta en
"jä-la" massa stryk under hela matchen. Sedan saboterade han FC
Stockholms spel. "Det är jag stolt
över."
På frågan "varför vi förlorade",
svarade David så här: "Viggan har
aldrig varit starka på konstgräs.
Man kanske inte ska skylla ifrån
sig, men så är det. De hade inte så
många chanser, men de gjorde mål
på dem. Samtidigt brände vi
många lägen. Vi hade matchen,
men vi fick inte in bollen. Vi tog
alltså inte tillvara på våra chanser.
Därav slutresultatet i matchen."
"Ryktet säger att du inte är riktigt
nöjd med din frisyr. Kan du
utveckla?"
"I tisdags hade vi filminspelning.
Då får man ju inte se ut som en
svamp i huvudet. Jag hann inte
beställa någon tid, så det blev en
klippning med trimmern. Jag var i
Åkersberga och tiden började bli
knapp till samlingen inför matchen mot IFK Täby. Jag stressade,
så jag slant med trimmern och fick
ett oskönt hack i frisyren. Sedan
har Özcan kallat mig för "snittet"."
Rundgren som fortfarande har
problem med att få ett smeknamn
i laget tror att säsongen kommer
att gå bra för Bilagan.
“Gemenskapen är stark och det
bidrar till framgångar på planen”.
Det finns enligt David en härlig
kämpaglöd bland spelarna. "Vi har
vinnarinstinkt."
"Vad önskar du dig allra mest
just nu?" "Jag önskar mig MC-kort.
Jag vill ha en Triumph rocket 3."
/Krutov

David Rulle Rundgren
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Hjältarna från Bollywood

Alla lovar och svär att aldrig tala om vad för slags tröjor man bär på bilden. Filmteamet som ställde upp tisdagen den 11 maj 2004, för att bli
TV-hjältar i november: Bakre raden. Il Lobergo, (Stuntman för Zacco som
fick åka till doktorn), Lillpastan, Krutov, Gylfen, HP, vår käre domare vars
namn fallit i glömska. Främre raden: Bille, Brisse, Dubbelösskan, Rulle
och Babbis. Sängliggande: C. Spaghetti. Man vann nästan alla matcher
mot Hallstabro BK förutom den då regissören ville ha annat resultat.

Printed by: Zamora Walléns Kloningsinstitut DIREKT!!Kopia

På tisdagsmorron den 11 maj
samlades 11 spelare samt
Lobergarn på Vikingavallen
kl 08.40. Uppdraget var att
agera statister i filminspelningen av Stig Petréns hemlighet, ett TV-drama i 3 delar
som skall sändas i TV1 eller
TV2 i november. I redaktionens kameraöga kunde man
notera en viss inkontinens
hos vissa spelare och hos
Lobergarn förstås. Efter 38
omtagningar samt avbrott
för förbipasserande flygfän
var det klappat och klart kl

18.00 på kvällen. Då filmteamet var så nöjda med insatsen hade vi rekommenderats
till en ny serie som skall heta
“Coachen” och spelas in i år.
Vi kommer att bli kontaktade igen inom kort, men
denna gång skulle det bli
mindre statisteri, sägs det.
Ett rungande stort tack till
alla er som ställde upp med
så enormt kort varsel. På en
timme tackade 11 spelare ja,
sedan bl a IK Frej misslyckats med att få ihop lag trots
god förhandsinformation. ❑

Dubbelösskan har just fått ett samtal från Istanbul som säkrar hans filmkontrakt i Viggan ytterligare ett år. Zacco, Bille, Scabini, Brisse och HP sitter och väntar på att telefonen skall bli ledig så att de kan ta sina samtal
från Universal Studios. Vad redaktionen erfor så blev det batteritorsk så
dom fick inga samtal. Nu väntar istället storfilmen “Forza Viggan” som är
en uppföljare till Big Brother med aktörer bl a från Rabarber i Kristianstad.

Näe.. jag hinner inte...
först har jag barnen i helgen och
sen har jag tvättstugan.

Håkan, kan
inte du och jag..?

Åååh,
Gudrun... om jag
ändå kunde säga
ja nångång.

First Lover Loberg

Här ser vi bl a herr Fant känd bl a som Måns i Pelle Svanslös och till höger
Sven E, mellanbrorsan i Pistvakt. I mitten regissörsassistenten, som f.ö.
inte visste ett jota om fotboll, men det fanns det ju andra som kunde.

Som vid alla större filminspelningar drabbades aktörerna av den stora
kärleken. Här ser vi hur Il Lobergo lite blygt vänder sig bort när han får
en kärleksförklaring från SVT:S egen lilla klappa. Dessvärre kunde inte Il
Lobergo, som trots att han besvarade kärleken, ställa upp, då han hade
barnen den helgen samtidigt som han fått tid i tvättstugan. Ack, ack...

