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MÅNDAG 31 MAJ: A-LAGET PÅ HIP, KL 17.00 MOT HÄSSELBY  ·  BILAGAN PÅ SIP, KL 15.00 MOT SUMPAN

Om ni inte visste det, så har Viggan
faktiskt varit riktigt duktiga i bandy en
gång i tiden och spelade högt upp i
serierna. Nu skall vi väl inte ta efter
dem när det gäller målfabrikation,
såvida det inte är framåt. Men man
börjar ju undra lite när man tittar på
vår målskillnad i tabellen: Viggan har
tillsammans med Akropolis gjort flest
mål i serien, 19 st. Å andra sidan är det
bara Bromsten som släppt in fler mål
än Viggan: Bromsten 26 och Viggan 17.
Viggans målskillnad, efter sex matcher,
kan exempelvis jämföras med när vi
vann div 6, 1999, då vi hade 31-13 på
18 matcher. Men så länge vi vinner och
gör fler mål än vi släpper in, så skall vi
ju vara glada.

Vi kan dock trösta oss med att det är
länge sedan vi gick på en sådan mina
som mot Tureberg. Lobergarn har
dammat av arkivet och hittat följande
resultat som härrör sig från det året

som Viggan senast spelade i div 5,
nämligen 1989: 1-7 mot Kungsängen,
0-6 mot Bollstanäs och 0-7 mot Djurs-
holm. Men allt detta hände för 15 år
sedan. Därefter verkar det som det har
varit lite lugnare. Historien förtäljer
dock inte något om några eventuella
mastodontsegrar. Men det kommer väl.

Segern förra onsdagen, under regn-
tunga skyar, med 6-1 mot Bromsten
gör att mungiporna är uppe på normal
nivå och vi hoppas att dom blir där ett
tag. Nu väntar Hässelby på måndag.

Ni har alla gjort en megaprestation så
här långt och visat, att trots att vi är
nykomlingar, så går det faktiskt att
rubba gamla etablissemang. Även om
publiken nu har vant sig vid att det
svänger om Viggan, så vore det trevligt
om vi kunde hålla tätt bakåt på mån-
dag. Det skulle liksom kännas lite bätt-
re för alla som har en orolig mage, till
vilka redaktionen kan hänföras.        ❑
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Bandysiffror
Lördagen 15 maj torskade vi hemma med 2-7 mot Tureberg,
för att i onsdags 19 maj vinna med 6-1 mot Bromsten. Ibland
undrar man när Bollnäs och Edsbyn skall dyka upp i serien.
Nu har vi spelat 8-8 på två matcher, vad händer mot Hässelby?

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 6 4 2 0 19-7 14
Turebergs IF 6 4 1 1 17-6 13
IFK Täby 6 4 0 2 13-10 12
Viggan 6 4 0 2 19-17 12
Hässelby SK 6 3 2 1 11-8 11
Ekerö IK 6 3 1 2 10-9 10
Ängby IF 6 2 1 3 14-6 7
FC Järfälla 6 1 4 1 10-8 7
Helenelunds IK 6 2 1 3 4-10 7
Täby IS 6 1 1 4 11-14 4
Stocksunds IF 6 0 2 4 5-16 2
Bromstens IK 6 0 1 5 4-26 1

Tabelläget B-laget
Värtans IK 6 4 0 2 20-13 12
FC Stockholm 6 4 0 2 18-13 12
Storskogens SK 6 3 2 1 11-6 11
Edsbergs IF 6 3 1 2 18-15 10
Viggan 5 3 1 1 10-10 10
Hagalunds IS 6 3 0 3 17-21 9
Turebergs IF 6 2 1 3 9-11 7
Sundbybergs IK 5 2 0 3 11-15 6
Roslagskulla 4 1 0 3 9-10 3
Mariebergs SK 6 0 1 5 5-14 1

Aaaaaaaarå!
Henrik Zacco 7
Jocke Olausson 6
Tom Gyldorff 1
Daniel Breeze 1

Ola Martinsson 1
Marcus Fredborg 1
Peter Billberg 1
Mange Carlsson 1

Ordningen återställd enligt Zacco:

Hur f-n vare nurå? 
Hade Jocke gjort sex eller sju?

Flaggan var inte riktigt i topp när slagskeppet Viggbyholms IK sänktes förra lördagen av Turebergs-
torpederna. Vi hoppas dock att den vid nästa hemmamatchen åter skall lysa mot en klarblå himmel.
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Bilagan har nu på fem mat-
cher skrapat ihop tre vinster
och en oavgjord, samt en
förlust som vi får se som
olycksfall i arbetet. Detta gör
att man, utifall man skulle
vinna hängmatchen mot
Roslagskulla, skulle gå upp i
ensam ledning i R2:an. När
hände det sist? 

Frågan bollas vidare till KJ 
Jansson (kej;jej), som snabbt
skulle kunna ha erinrat sig
att detta aldrig tidigare inträf-
fat i historien, om han nu
hade fått en chans att svara. 

Nyss nämnde KJ hade
redan i den 2:a minuten fått
ett pass från, den för dagen
omåttligt alerte Webbo, vil-
ken dock KJ fläskar över,
men ett bra skott var det.

Däremot så är den nyligen
omtalade passgångaren
Webbo själv framme i den
6:e och gör ingen besviken
med sitt 1-0 mål. Jubel i bus-
karna runt Hägernäs.

Jublet avtog något i den
12:e, då Turebergarna i sitt
första anfall lyckas peta in
1-1. Porschen, som var jätte-
glad för att han skulle få åka
med till Åbo, lyckas i den
15:e få på ett bra skott som i
och för sig bidde till hörna.
Krutov, som äntligen klippt
sig, lägger en frispark som i
fornstora dar, men även den
pärlan lyckas målisen pare-
ra. Diffen, som också han är
Djurgårdare, även om han
ligger lite lågt dessa dagar,
smockar till bollen i den 25:e
i något som måste beskrivas
som en giftig utboxning.

Den nyklippte Krutov för-
äras ånyo en frispark i den
32:a, på vars rikoschett
Webbo är ytterst nära att för-
ädla. I den 34:e framspringer
en annan Djurgårdare, som
har bett att få vara anonym.
Helt ensam med målisen
gör den anonyme, en trippel
Mollbergare kring egen pik

och på det andra varvet
beslutar han sig för att skjuta
i det öppna målet, men då
hade ett backben dykt upp.
Årets fetaste målchans! I den
43:e räddar Diffen ett syn-
nerligen rent friläge, trots att
det var solklar offside, vilket
domaren aldrig upptäckte.

I den andra halvlekens
10:e minut missar Tureberg-
arna vidöppetmål, som tur
var. Minuten efter är den
lille ettrige Gonne framme
med pektån och får iväg bol-
len till Bille som skjuter över.

Nu verkar det rena rama
Vilda Västern, ety i den 57:e
har en Turebergare slunkit
igenom saloonsdörrarna och
hade inte Diffen varit på det
humöret som han nu var på,
så hade det bergis varit 1-2.

Han med den saftigaste
plymen, Gonne, får i den
59:e ett fint tillfälle att visa att
han inte bara snackar om att
han kan göra mål - han gör
det också, varvid det blir 2-1.

I den 69:e finns bara Diffen
på vår planhalva vilket med-
förde att det bidde 2-2.
Sen räddar Diffen ånyo ett
solo i den 77:a samt kniper
en straff i den 78:e och avslu-
tar med en giftig räddning i
den 85:e. Gonne kunde ha
burits ut på bår om han satt
sin helfeta chans i den 88:e. 
Trots lite High Chaparall så
borde Viggan med lite tur ha
fått med sig två pinnar till.
Men nu bidde det inte så
och vi ser med spänning
fram emot nästa match. ❑

Otur mot Tureberg

MATCH FAKTA
Bilagan - Tureberg  2-2  (1-1)

Datum: Söndag 16 maj, 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Soligt, +16
Publik: ca 31(!)

Viking: Thomas Törnblom
Gulor: Ingen
Målare: Stalle (6)

Gonne (59) 

Här ser vi hur Gonne i den 59:e lyckas lirka in 2-1
till Viggan. En hårt joggande Krille ångar snabbt
in för att komma med på bilden. Nr 17 ser när-

mast ut att vara en kopia av RimboRambo.

Webbo och Gonne, två stolta
fasantuppar, som lyckades peta in

varsitt mål för Bilagan.

Tomas Thörnblom

Senast Diffen blev utsedd till
Viking var emot Storskogen.
Då nämnde vi att han arbeta-
de på posten. Här kommer
ytterligare en detalj därifrån.
Diffen har arbetat där sedan
1988, dvs i 16 år. Servus.

Diffen säger så här om ut-
nämningen: "Det gick ju gan-
ska bra för mig igen. Man tog
ju straffen också." "

“Kan du nämna tre situatio-
ner ifrån matchen?”

"I första hade dom ett jätte-
friläge från halva plan. Snacka
om en misslyckad offsidefälla.
Sedan var det straffen i andra
som jag minns. Sista situatio-
nen måste bli när jag fick en
boll på axeln och sedan drog
ner hela skiten, spelare och
boll. Där borde det ha blivit
straff."

Diffen tycker inte att det går
att klaga på B-lagets säsong
hittills. "Vi ligger i toppen.
Däremot måste förbättra oss i
närkampsspelet. Vi snackar
om det, men vi gör inget åt
det. Vi måste kötta helt enkelt."
Han tycker också att det är bra
att vi har två coacher, då
MoDo är med och spelar på
planen. "Vi måste ha en på lin-
jen iallafall." Han syftar då
självklart på Wella.

"Hur ser du på målvaktsfrå-
gan?" Jag har sagt att jag bara
vill stå i B-laget. Sen vill jag
kunna följa Djurgården."

"Vad önskar du dig just nu?"
"Att det blir den 13 juni, så
man kan åka ner till Portugal.
Jag hoppas verkligen att inte
tvålhandsken står (Hedman), 
för då blir det pitchinvasion."

Krutov

Diffen Thörnblom



Efter debaclet den 15 maj styr-
des nu kosan mot Bromstens
IP och en väntande motstån-
dare, vars början i serien inte
hade bjudit på några höjd-
punkter. Det förelåg därför
vissa farhågor om en latent,
omedveten underskattning.

Den villfarelsen togs vi dock
snabbt ur, sedan Viggbyiterna
formligen exploderat i en
målkavalkad med tre mål på
de första fem minuterna.

Den långe och numer skum-
bestänkte nr 11, med Henrik
Zacco på ryggen, kan redan i
den 5:e minuten rinna ige-
nom och runda målisen för
att i samma andetag rulla in
1-0 för Viggan. Två minuter
senare uppenbarar sig samma
elva, fast han är helt solo, och
petar in 2-0, dvs i den 7:e
minuten. Zacco nu på sex.

Jocke, som nu började
känna av flåset i nacken, vad
gäller målligan, känner sig lätt
hotad och väljer därför att
skjuta in 3-0 till Viggan i 12:e.
Vilken start! Nu trodde alla att
kan man göra tre mål på 7
minuter så borde kulramen
tas fram i röda rappet. Och så
gjordes hos somliga.

Men i den 18:e spelminuten
händer något som inte borde
kunna ha hänt. Bromsten gör
sitt fjärde mål för säsongen.
En viss diarréliknande effekt
uppstår nu hos de rödklädda,
(det var bl a därför man avstod
den nya vita dressen). Spelet
går nu lite i baklås och de
svartklädda Bromsarna (väl
genomtänkt med tanke på
tabellplaceringen) börjar nu
äta sig in på Viggans planhal-
va och spelet jämnar ut sig.
Bl a vaknar HPtill liv i den
18:e, då han enhandsräddar
vilket leder till en hörna.

Ilex Erstfeld (utan t), visar
framfötterna i den 22:a då han

likt en hind framspringer på
högerkanten och ävensom
lyckas med ett snett inåtpass.
Passet är av sådan kaliber att
en av de svarta riddarna skju-
ter stenhårt 4 mm ovanför det
egna krysset. (Vi tror att det
kan ha varit Black Adder själv
som stod hos Bromsarna). 

Bille, som nu för tiden upp-
träder i en äkta sk Fritzfrisyr,
gör, efter en smärre kalabalik i
Bender framför Bromsarnas
målis, ett rutinerat agerande
som får till påföljd att han får
sista tån på bollen: 4-1 till oss.

Resten av matchen är inte
något som direkt oroar oss
men ej heller ingjuter oss i
trygghet. Så får exempelvis
HP göra en sk uppercut i 57:e
då han knockar bollen på
undersidan.

Ilex vill dock lugna ner nerv-
trasslet hos redaktionen och
skjuter sålunda spikrakt i
Black Adders ribba i den 71:a.

I den 77:e lirar Barakan fram
till Blomman, som elegant
nickskarvar fram till Zaccot,
som sätter någon del av sitt
huvud på bollen, så att den
går in och ger 5-1 till Viggan.
Mange avslutar matchen i den
90:e med att rulla in 6-1. ❑
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Henrik Zacco

Henrik Zacco har spelat i
Viggan sedan han var 6 år. Det
här är hans 19:e säsong i klub-
ben. Klubbkänsla! På den
eviga frågan, varför Zacco
blev Viking säger han så här:
"För det första gjorde jag tre
mål, vilket var längesen. 
Jag försökte springa, kämpa
och peppa igång grabbarna så
gott jag kunde. Sedan var
deras backlinje den sämsta jag
har mött på seniornivå."

Zacco tycker att säsongen
har börjat så som han har hop-
pats. "Vi är med och krigar i
toppen av tabellen. Tyvärr har
vi för låg lägsta nivå. Men om 
vi krigar även när vi ligger
under, så kan säsongen sluta
riktigt bra." 

Individuellt tycker Zacco att
det har varit lite upp och ner.
"Privatlivet och axelskadan
har ställt till det lite grann.
Men nu börjar jag komma
igång igen."

Vad det beträffar axelskadan,
säger Zacco så här: "Det var
sista nicken i matchen mot
Stocksund. Det blev en nick-
duell och jag fick en spelare
över mig. Det här ledde till att
ett muskelfäste eller ett led-
band skadade sig. Men jag är
hos naprapaten 2 gånger i
veckan.”
"Vad önskar du dig allra

mest just nu?" "Att Sverige
vinner EM-guld!"

Krutov

Full fart framåt

Henrik alias Zacco

MATCH FAKTA
Bromsten - Viggan  1-6 (1-4)

Datum: Onsdag 19 maj, 19.00
Arena: Bromstens IP, gräs
Väder: Regn, +8
Publik: 18

Viking: Henrik Zacco
Gulor: Danilo, Baraka
Målare: Zacco 3, (5,7,77)

Jocke 1, (12). Bille 1, (23)
Mange 1, (90)

Aaarå, nu sitter leendena där igen efter 6-1 segern mot Bromsten.

På bilden
ovan ser vi
hur Barakan
lackar fett
sedan han
erfarit att
någon har
länsat
omkläd-
ningsrum-
met på värdesaker. Freden ber en
stilla bön för att lugna ner sig.
Lillpastan flyger upp i raseri. På
lilla bilden ser vi dörrangreppet.



Inte sedan runstenen invig-
des den 13 maj 2000, hade
det varit så mycket folk på
Hägernäs IP. Mer än 350 per-
soner hade tagit sig ned för
att dels beskåda Ungdoms-

fotbollens arrangemang på
Viggandagen, och dels för att
få beskåda serieledarna i
matchen mot Turebergs IF.

Vädret blev under omstän-
digheterna över förväntan
och intåget till tonerna av
Marcia Carolus Rex gav en
extra högtidlig inramning till
matchen. Att Krutov & Co
brände av 10 bengaliska
eldar för att ytterligare elda
på stämningen gjorde inte
saken sämre. Matchen kunde
nu börja i rök och damm.

Dessvärre var gästerna
ofina nog att inleda matchen
med ett otal frilägen, av vilka
HP bl a enhandsräddar ett i
den 11:e. Alla förstod att det
inte skulle kunna hålla i läng-

den och det gjorde det inte
heller. I den 18:e ramlar första
kulan in 0-1. I den 20:e 0-2.

Zaccos 1-2, i den 27:e, tände
hoppet som dock släcktes
lika snabbt i den 30:e med 1-3.

I den 32:a tvingas HP göra
en förlängning av det ena
benet, för att därigenom
kunna försäkra sig om att nå
just denna boll, vilket han
också helt fenomenalt gör.

Kan det månne ha rört sig
om magnetiska fält på vår
planhalva, ety så stark var
dragningskraften på bollen
och de blåklädda motsåndar-
na, att det ibland var 21 spe-
lare som tyngde ner gräset.

Alla, som nu trodde att
eländet var över, hade bara
sett början. När alla, inklusi-
ve spelarna, började att dra
sig mot kiosken i halvtidsvi-
lan, slog Turebergarna till och
så hårt, att man fortfarande
har sviter. 1-4 i den 44:e samt
1-5 i den 45:e. Detta måste
nog vara något av ett rekord.

I andra halvlek var spelet
betydligt jämnare, åtminsto-
ne till den 68:e, då det bidde
1-6, straxt följt av 1-7 i den
72:a. Trots att man låg under
med hela 1-7 var det mången
som kände ansvar och ville
visa publiken att vi egentli-
gen inte var så dåliga som
siffrorna visade. En sådan
var t ex Blomman och en
annan var Zaccot, som slet
som en häst och fick även in
2-7 i sista spelminuten, vilket
kändes ganska bra just då.   

Alla 350, som hade samlats
för lite trevlig och spännande
underhållning, gick med
betongtunga ben hemåt och
mindes när vi hade anordnat
Vikingdagen den 13 maj 2000
då förlusten blev lika smärt-
sam inför 500 personer: 0-5
mot IFK Täby, men det har vi
ju som sagt fått revansch för.

Kan vi nu bara undvika
dessa genomklappningar i
bakmålsfrosseri, så kommer
vi att kunna gå långt om alla
tar ett kollektivt ansvar.     ❑

VIKVIKIIIINNNNGGGGSSSS    HHHHÖÖÖÖGGGGEEEERRRRSSSSIIIIDDDDAAAA

Folkfest med förlust

Johan Blomgren
Johan Blomgren gör sin första
säsong i Viggan. På tröjan har
han nummer 16 eller nummer
18. "Det spelar ingen roll för
mig. Jag måste inte ha ett spe-
ciellt nummer för att spela bra."

Johan tror han blev
Matchens Viking emot
Tureberg för att "jag var den
som utmärkte mig mest. Jag
försökte arbeta hårt och utföra
kreativa saker på planen."
Johans styrka på planen är att
han spelar enkelt. Han försö-
ker hitta öppnande passningar
och han vill gärna spela bollen
efter backen. Han betonar
också att man ska försöka
spela kreativ fotboll, dvs försö-
ka göra något konstruktivt då
man är pressad på planen.
"Man måste våga tro på sig
själv."

"Vad är Viggan kapabla till i
år?" "Får vi vara skadefria och
att alla satsar helhjärtat, så kan
vi vara bland dom fyra första.
Jag tror det blir svårt att vinna.
Det känns som om Tureberg är
ett bättre lag än oss."

"Vad önskar du dig allra
minst just nu?" "Dåliga fot-
bollsplaner. Spelet blir bättre
när planerna blir bättre."

Johan tycker att han har
kommit in bra i gänget. "Det är
väl några man har lättare att
prata med, eftersom man delar
fler gemensamma saker med
dessa personer. Men jag tycker
att det är ett bra gäng som
man har hamnat i."

Avslutningsvis delar Johan
ut två högerkrokar: "Claudio
måste ta en ordinarie plats i A-
laget innan han kan skryta om
sin målfarlighet. Fredborg
måste börja tänka på sin vikt
om han ska kunna komma
upp i normal standard till
höstsäsongen."

Krutov

Blomman Blomgren

MATCH FAKTA
Viggan - Tureberg  2-7 (1-5)

Datum: Lördag 15 maj, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Halvsoligt, +16
Publik: ca 350

Viking: Johan Blomgren
Gulor: Breeze, Baraka, Billberg
Målare: Henrik Zacco 2 (27+90)

Helt oanande om vad som väntar, tågar man glatt ut på planen.

Ännu anar ingen oråd även om vissa verkar mer sammanbitna än andra.

Mange Carlsson spelar Danilo, medan Lillpastan,
Barakan och Bisse har nåt annat på gång.


