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Vi kan i Viggan
Snacka om sturska nykomlingar. Efter sju omgångar har
Viggan dragit ihop inte mindre än 13 poäng och ligger bara
en poäng från andraplatsen. Bilagan ligger två poäng från
en andraplats, trots lite motflyt sista tiden. Starkt jobbat!

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 8 6 2 0 25-9 20
Turebergs IF 7 4 2 1 19-8 14
Ekerö IK 7 4 1 2 14-10 13
IFK Täby 7 4 1 2 15-12 13
Viggan 7 4 1 2 20-18 13
Hässelby SK 7 3 3 1 12-9 12
FC Järfälla 7 1 5 1 12-10 8
Helenelunds IK 7 2 2 3 6-12 8
Ängby IF 7 2 1 4 15-8 7
Täby IS 7 2 1 4 13-15 7
Stocksunds IF 7 0 2 5 6-20 2
Bromstens IK 8 0 1 7 6-32 1

Tabelläget B-laget
Värtans IK 7 5 0 2 23-15 15
FC Stockholm 6 4 0 2 18-13 12
Storskogens SK 6 3 2 1 11-6 11
Edsbergs IF 7 3 1 3 20-18 10
Viggan 6 3 1 2 11-14 10
Sundbybergs IK 6 3 0 3 15-16 9
Hagalunds IS 6 3 0 3 17-21 9
Turebergs IF 7 2 2 3 11-13 8
Roslagskulla 4 1 0 3 9-10 3
Mariebergs SK 7 0 2 5 7-16 2

Tjoget fullt!
Henrik Zacco 7
Jocke Olausson 6
Ola Martinsson 2
Tom Gyldorff 1

Daniel Breeze 1
Marcus Fredborg 1
Peter Billberg 1
Mange Carlsson 1

Tjugo mål på 7 omgångar. Bra jobbat!

Viggans framfart fortsätter att locka stor-
publik. Hittills har 800 åskådare varit nere:
Viggan - Ekerö, lör 17 april, 14.00: 137 st
Viggan - Stocksund, sön 2 maj, 17.00: 163 st
Viggan - Tureberg, lör 15 maj, 14.00: 350 st
Viggan - Hässelby, mån 31 maj,17.00: 165 st

Efter sju omgångar och hela 13 poäng i
bagaget kan Viggan känna sig mäkta
stolta över vad man åstadkommit. Men
som bekant får man aldrig slå sig till ro.
Nu kommer en räcka av svåra matcher,
där Ängby blir den första svåra mot-
ståndaren på måndag. Därefter följer en
av de mest prestigeladdade fighterna i
modern tid, söndagen den 13 juni mot
Täby IS på Tibblevallen.

Innan vi får gå till sommaruppehåll
har vi även kvar att klara av, först FC
Järfälla hemma den 19 juni och sedan
Helenelund borta den 23 juni.

Matchen mot Hässelby var väl ingen
direkt höjdarmatch, där mycket av spe-
let försegick kring mittcirkeln, särskilt i
första halvlek. Andra halvlek bjöd dock
på mer underhållning och visade att vi
kunde lyfta oss när det behövdes. Synd
att vi inte fick med oss alla pinnarna
hem, men det var två jämspelta lag som
möttes och resultatet var väl inte helt
orättvist för någondera av parterna. ❑

Hur gick det för
Porschen?

Barbent Scabini
drar till solen

Ikväll svarar Porschen på hur det gick i
dejten med Malin i går kväll. Porschen
bjuder på kaffe och bullar på Viking
Viking och redogör för hur man lägger
upp en lyckad dejt, något som det ver-
kar vara många som skulle behöva
lyssna på. Föreläsningen börjar kl 20.15
i Viggans klubblokal efter träningen.

Claudio Scabini lämnar idag landet för
att ta upp en specialinrättad tjänst som
bartender under sommaren på en ny-
öppnad bar någonstans i Spanien. Sak-
naden efter Scabini är redan märkbar.

Trots trollgubben Zaccos alla finter och höft-
vickningar lyckades han med konststycket att

gå mållös från Hässelbymatchen.



Trots att det oavgjorda resul-
tatet mot Hässelby gav oss
en pinne, var det ändå lite
besk eftersmak då kvitte-
ringsmålet kom när endast
ca 5 minuter återstod. Detta
samtidigt som vi spelade
betydligt bättre i andra halv-
lek. Zacco hade under första
halvlek två skott mot mål
men i övrigt var det inte
mycket annat att rapportera.

Ola, som blev utsedd till
Matchens Viking, tyckte att
första halvleken mot Hässel-
by var en halvkatastrof. -"Vi
hade inget spel i första, men
vi tog över i andra, ungefär
vid den tidpunkten vi fick
straffen. Sen var det också
bra att Max kom in. Han
blev en injektion för laget
med sina löpningar och sitt
snack. Annars var det här en
typsik mittplansmatch. Det
var inte så mycket målchan-
ser åt något håll."

I andra halvlek ryckte dock
Viggan upp sig betydligt och
vi fick se Freden fresta med
ett skott redan i 50:e dock
utan att någon lampa tändes.   

I den 67:e hade Zacco ett
synnerligenbra läge invid
straffområdet, så bra att den
för dagen ytterst alerte, unge
Gylfen, fälldes pladask och
fick straff utdömd för detta.

Ola som tidigare spelat i
Alvesta, Myrsjö, Visby Gute,
Västerås SK, Väsby och Café
Opera och nu iViggan, har
med andra ord lite erfaren-
het i bagaget. Att erfarenhe-
ten fanns där vid straffen
syntes väl. Men hur gick det
till, Ola?, frågar Krutov. - 

"Först tänkte jag inte ta
straffen, eftersom Zacco bru-
kar ta dom. Men sen slog det
mig att han missade den
senaste, samt att han inte
kände sig riktigt motiverad
ut att slå den. Straffpunkten

var inte särskilt vacker. Jag
fick balansera upp bollen på
en tuva. Sedan väntade jag
ut målvakten, så att han
sprang åt fel håll. Det var en
säker straff." (Se bild).

Ola var het idag och ni
som såg matchen, kunde
också se att Ola blev varnad.
"Det finns inte så mycket att
säga om kortet. Det var halvt
avsiktligt som jag tog kortet.
Han jönsade för mycket med
bollen." 

Under matchen hade även
Ola och domaren en rad dis-
pyter. -"Domaren menade att
jag hade varit på honom tre
gånger under första halvle-
ken, men jag sa att jag endast
hade varit på honom en
gång." Han tyckte domaren
var ojämn, samt att han själv
var trött. Detta ledde till en
dispyt med domaren.

Resten av matchen blev ett
ställningskrig där dock Vig-
gan hade de vassaste möjlig-
heterna om man bortser från
vad som hände i den 86:e
minuten, då Hässelby kvitte-
rade till 1-1.

Trots att Viggan tryckte på
ordentligt i slutminuterna,
där Zaccos lobb i den 87:e
var väl värd att ha hamnat
innanför ribban istället för
bakom. Olas nick över i 89:e
kunde ha fått upp leendena.
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Ola Martinsson

En intervju kunde genom-
föras med Ola Martinsson,
trots att han var på väg 
med sonen Albin till sand-
lådan för att bygga ett
sandslott. Ola resonerade
så här kring varför han
blev utnämnd till
Matchens Viking. -"Jag var
trött efter en kvart av mat-
chen, till dess att matchen
var slut. Jag stod inte för
något skönspel. Däremot
gjorde jag mål och kämpa-
de så gott jag kunde.
Något som genomsyrar
Viggan är att man ska
kämpa. Dessa personer
brukar få utnämningen
Matchens Viking."

Ola tycker att säsongen
har varit upp och ner. I
den ena matchen är vi jät-
tebra och vinner mot IFK
Täby med 3-1. Sedan för-
lorar vi mot Tureberg med
7-2. För att sedan vinna
med 6-1 mot Bromsten.
Det känns som om vi är
ett medgångsgäng. Går
det bra går det riktigt bra.
Och vice versa. Vi är dock
stabila bakåt. I matchen
mot Hässelby släpper vi
inte till många chanser. 
Det var stängt."

"Vad önskar du dig allra
mest just nu?" -"Att min
son Albin får en fin födel-
sedag imorgon. (Läs idag.)

Krutov

Poäng trots allt

Ola Martinsson

MATCH FAKTA
Viggan - Hässelby  1-1 (0-0)

Datum: Måndag 31 maj, 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Halvsoligt, +19
Publik: 165

Viking: Ola Martinsson
Gulor: Ola Martinsson
Målare: Ola Martinsson (68)

Tyvärr räckte inte Olas straffmål mot Hässelby
i den 68:e spelminuten till att måndagen skulle

bli en kanonavslutning på månaden maj.



Efter en succéliknande start
på säsongen, med tre raka
segrar, kändes de ljumma
medvindarna riktigt uppfris-
kande. Serieledning kunde  
t o m bli aktuell vid en god-
artad utgång mot Sumpan.  

Men något har gått i stå på
sista tiden och särskilt mot
Sumpan i mån-
dags: Två torsk
och en oavgjord
på de senaste tre
matcherna. 

Vi ställde frågan
“Vadan detta?” till
Wella Eisenbein,
en generallöjtnant
med en ryttmästa-
res ton och blick: 

“Det var en
match vi inte ville
vinna. Ingen vågar
bjuda till i när-
kamperna. Den
ende som köttade
var Stale och han
spelar på topp.”

“Skall vi bli bra igen måste
alla börja jobba för laget och
inte individuelt” eller för att
travestera Kennedy:“Fråga

inte vad laget kan göra för
dig utan vad du kan göra för
laget”

Porschen, nyutnämnd till
Matchens Viking, fyller i när
han får frågan: “Matchen var
konstig. Vi kunde ha lyckats
bättre. Vi spelade bra i bör-
jan, men sedan slutade vi att

springa. Vi klev
inte upp i rygg.
De insåg att vi
inte orkade. De
utnyttjade det
genom att rulla
bollen bra.  

Sedan gick inte
vi in i några när-
kamper, samti-
digt som vi fick
några olyckliga
mål emot oss.
Det här är en
match som vi
normalt kan
vinna. Vi började
andra halvlek
bra, men sedan

släppte vi ytterligare två mål
och då var det kört."

Porschen tycker att säsong-
en hittills har varit förhållan-

devis bra. -"Vi spelar efter
resurserna. Vi spelar som ett
lag. Tyvärr har det varit lite
tunt om folk i vissa matcher.
Sedan har vi också åkt på
några onödiga poängfärlus-
ter. Det är dock något som
händer. För att kunna vinna
serien måste man vara bäst
under en hel säsong. Jag
tycker det är kul att alla
kämpar för lagets räkning
och inte för sig själva. Vi har
gjort ett bra jobb."

Helt osökt kommer han in
på två situationer från mat-
chen. -"Efter 20 sekunder
borde vi ha fått straff. Då
hade matchen sett annorlun-
da. Den andra situationen är
att vi är klena i försvarsspelet
vid deras andra mål. Han
fick glida igenom helt omar-
kerad”.

Enda glädjeämnet tycks ha
varit Gonnes mål och den
självkritik som här kommit
till ytan, hoppas vi nu skall
kunna ändra på saker och
ting inför nästa match.
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Sumpade poäng

Christian Porsch
Christan Porsch blev ut-
sedd till Viking mot Sund-
byberg IK i måndagens
bortamatch. 
Porschs moderklubb är
Enebybergs IF, sedan bör-
jade han spela i IK Frej,
där han bl a spelade i
juniorallsvenskan. Han
hade en hel del intressanta
analyser att lämna ut om
matchen i måndags.

-"Jag tror jag blev Viking
därför att jag försökte
hålla modet upp när det
gick tungt för laget. Vi
viker ner oss för lätt när
det inte går något bra för
laget. Jag försökte kämpa
och ta tag i spelet och
snacka. “

“Nackdelen är att vi är
alldeles för motgångskle-
na. Det blir tungt att löpa
när allting sker sporadiskt
och individuellt. Det blir
tungt i det långa loppet,
när man börjar att agera
efter det att passningen är
slagen."

"Vad önskar du dig allra
minst just nu?" -"Att det
blir en regnig sommar. Jag
ska förmodligen till Got-
land och ut i Skärgården."

Skvaller: Ikväll (läs igår)
har Porschen dejt med
Malin från Skarpäng.
Enligt Porsch är dom snart
ihop.

Krutov

Christian Porsch är lite oro-
lig inför dejten: “Tänk om
Malin skulle ge mig kor-
gen? Näe, inte mej, va!?”

MATCH FAKTA
Sundbyberg - Bilagan  4-1 (2-0)

Datum: Måndag 31 maj, 15.00
Arena: Sundbybergs IP, k-gräs
Väder: Halvsoligt, +19
Publik: 7

Viking: Christian Porsch
Gulor: Gonzales
Målare: Gonzales

Undrar om
Malin kommer att
känna att jag suttit 
bredvid Krille, Rulle 

och Målfred?

Nu känns det
som Krille böjt sig
för mycket igen.

Väderspänningen släppte till sist efter matchen mot Sumpan.

Att höra är inte samma
sak som att lyssna, verkar
Wella säga till trupperna.

En välformulerad Porsch underlätta-
de jobbet för Krutov, när denne

intervjuade Porschen om matchen.

“Först Elitloppet och sen det här”
tycks MoDo tänka när han faller in i
en efterbön med Bille på måndagen.
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Det är mycket här i livet, som
bara finns där, utan att vi tänker
på det. Saker som gör att allt bara
rullar på. Utan dessa saker skulle
allt stanna upp. 

En sådan sak är Loberg. Vi tog
därför och skickade ut Krutov
med en påse vitkål för att locka
fram Lobergarn ur den röda stu-
gan vid planen. Här följer lite om
vad Krutov noterade vid sitt möte
med Lobergarn:

1974 startade Lobergs karriär i
Viggan som lagledare för B-laget.
1975 och 1976 vann B-laget R5:an
och R4:an. (Lobergarn ville sär-
skilt att detta skulle komma med.) 
1978-83 var han lagledare för A-
laget. 1984-1989 höll han inte på
med fotboll alls. Anledningen var
att han skaffat familj och bodde
då i Skarpäng. Dock var han nere
på matcherna. 

Trots att Loberg inte var aktiv
vid sidan om planen var han
ändå involverad i Viggan som
kassör (huvudkassör för hela före-
ningen) mellan åren 1984-2002.
1990 var han dock tillbaka som
lagledare för A-laget, något som
han är även idag.

Fram till 1999 hade Loberg i
stort sätt agerat ensam vid sidan
om tränaren. Men i och med om-
organisationen inför säsongen
1999, tillkom det nya ledare, vilket
gjorde att föreningen idag funge-
rar mycket bättre än förut.

Förutom lagledare för A-laget är
även Loberg materialare och mas-
sör inom klubben. Vad sysslar då
Loberg med? Vi ger här ett exem-
pel från den senaste matchen mot
Hässelby.

Vad gör Loberg?
Det är måndag och Annandag
Pingst. det är match mot Hässelby
kl 17.00. Krutov tar upp sitt fickur
och anteckningsblock ur fickan
och startar uret:

Klockan 14.45 blir Loberg upp-
lockad av Tommy Andersson
(numer kallad Tummen). Väl nere
på Hägernäs IP börjar de med att
plocka fram materialet för dagens
match. Dessa saker är exempelvis:
strumpor, byxor, uppvärmnings-
tröjor, matchtröjor, matchoveraller,
att pumpa bollar, fylla vattenflas-
kor, fylla i spelarförteckningen,
eventuell tvätt skall hängas och
det måste göras plats så man kan
tvätta efter matchen. 

Sedan skall även koner och väs-
tar tas fram. Utöver det behöver
också flera spelare tejpas och mas-
seras. Sedan måste även läkarväs-
kan innehålla det mest nödvändi-

ga. Detta är i stora drag det som
händer innan matchen.

Under matchen är Lobergs roll
som lagvärd att hålla sig till avby-
tarbänken och se till att allting
sköts på ett sådant sätt som för-
bundet har bestämt.

Efter matchen skall allting som
plockats fram, plockas in igen.
Loberg måste också infinna sig
hos domaren och tacka för god
match, samt betala och se till att
rätt resultat är inskrivet och att rätt
antal gula kort är utdelade.

Loberg kom hem 19.45 efter
matchen mot Hässelby. En arbets-
dag på 5 timmar.

En liknande processedur utspe-
lar sig också vid varje träning.
Men nu behövs inte kläder plock-
as fram. Förutom all tid nere vid
Hägernäs IP, ringer Håkan ett
antal samtal. Det kan röra sig om
planbokningar, domarbokningar
och kontakt med förbundet röran-
de spelarövergångar. Under som-
maren då Hägernäs är avstängd,
måste Loberg boka t ex Mosstorp
via lokalbokningen. När det gäller
träningsmatcher, måste vaktmäs-
tarna, domare och motståndare
underrättas.

Loberg är mycket tacksam för
att Tummen är där och underlät-
tar arbetet för honom. De har gjort
en checklista över saker som ska
göras. Tummen kommer också
och hämtar Loberg innan träning-

ar och matcher. Detta är något som
är viktigt, då han själv inte får
köra bil, vilket vi återkommer till.

Vissa saker tar vi spelare bara
för givet, något som lätt skulle
kunna ändras på och innebära en
stor avlastning för både Loberg
och Tummen och göra deras arbe-
te lättare och roligare. Här ovanför
har det redogjorts mycket detalje-
rat för det arbete som Loberg och
Tummen utför. Loberg tycker att
det förekommer vissa saker som
kunde göras annorlunda, som
skulle underlätta deras arbete.

Efter en match skall alla match-
kläder läggas i olika högar. Detta
är någonting som det slarvas med
och det leder till att Loberg och
Tummen får stå och sortera i
onödan, exempelvis kläder som
är in-och-utvända. Detta är något
som smärtfritt går att göra någon-
ting åt. “Börja sortera ordentligt.”
säger Loberg vädjande.

Av erfarenhet vet Loberg att
saker och ting försvinner under
matcher. “Resultatet av detta blir
att man får plocka saker ifrån B-
laget. Kläderna i klubben tillhör
klubben och är inga privata ägo-
delar, ändå händer det att spelare
får med sig kläder hem. Det är då
viktigt att man återlämnar dessa
kläder meddetsamma.” Främsta
anledningen är att det är klubben
som får stå för kostnaden för
dessa saknade kläder.

“I omklädningsrummet finns
det en stor papperskorg. Använd
den, så slipper Tommy och jag
kröka rygg stup i kvarten” fortsät-
ter Loberg.

För att alla ska trivas i omkläd-
ningsrummet måste man hålla
rent efter sig. Det är inte spelarna
som håller rent, utan det är
Loberg och Tummen som får gå
med sopkvasten. Loberg önskar
också att man inte rotar i sjuk-
vårdsväskan. Man river upp det
som man letar efter och slänger
sedan tillbaka sakerna. Detta leder
till att det blir oordning i väskan.
Händer det sedan något på pla-
nen tar det längre tid för Loberg
att hitta det som han söker.

Sedan har vi problemet med
våra bollar säger Loberg. “När det
gäller match är det inte så konstigt
att spelarna inte vet var bollarna
tar vägen. Men avbytarbänken
skulle kunna hålla ett vaksamt
öga öppet, för att förhindra att
bollarna försvinner.”    

Matchbollarna utgör en mycket
stor kostnad för klubben. (En
match boll kostar ca 8-900 kr och
på de två senaste hemmamatcher-

na har tre bollar försvunnit).
Loberg fortsätter: “Skjuter man

bort en boll på träning, måste
man genast hämta den. Då får
man f-n i mej hämta den själv på
en gång. Man får inte vara non-
chalant. Det är alltid samma per-
soner som letar."

Som ni hör är dessa problem så
himla enkla att lösa. Om spelarna
tar lite större hänsyn till Loberg
och Tummen, så slipper de att
utföra detta extra arbete. Vi spela-
re tar för givet att Loberg fixar,
men vi bör också ha i åtanke att
Loberg också ska kunna ta vissa
saker för givet.

Den 12 augusti 2002 drabbades
Loberg av en stroke i samband
med ett besök hos en naprapat.
Naprapaten avslutade behand-
lingen med att manipulera nack-
en, vilket betyder att man knäcker
till på kotorna. 

I samband med detta fick
Loberg en blödning i nacken som
medförde proppar i lilla hjärnan.
Detta fick till följd att han förlora-
de stora delar av synen på båda
ögonen. Han kan idag ej se hälf-
ten av det han fokuserar sin blick
på. En naturlig följd av detta blev
att Loberg aldrig mer får köra bil.
Därför är det mycket viktigt för
Loberg att Tummen finns vid
hans sida.

Effekterna av denna stroke blev
att motoriken på högersidan i arm
och ben försämrades avsevärt.
Det här innebär t ex att han inte
kan springa ut till en skadad spe-
lare på planen. Har han dessutom
en tung väska så blir motoriken
än sämre. Han försöker då gå for-
tare istället för att springa.

En annan effekt är att Loberg
nästan ständigt känner av yrsel i
huvudet. Yrseln går upp och ner
beroende på hur han mår. Blir
han sjuk eller får en infektion, så
blir balansen och motoriken
sämre.

Loberg låg på sjukhus till den 1
oktober 2002. Sedan var han hem-
ma i tre veckor. Efter det blev han
dagpatient i tre månader. Sedan
följde två månader på arbetsträ-
ningsavdelningen på Danderyd.
Samma dag som laget åkte till
Degeberga 2003, blev han utskri-
ven. Idag mår Loberg hyfsat, för-
utom att synen och yrseln är som
den är. Men han känner åtminsto-
ne att det går i rätt riktning.

Lobergs hörna

Konklusion:
Vi får inte tänka i banorna “dom
och vi”, när det gäller klubben.
Även om vissa har huvudansvaret
för att saker och ting skall funka så
måste alla hjälpas åt. 

Vi har det jättebra idag och det
måste vi vara mycket rädda om,
men vi kan få det ännu bättre om
alla hjälps åt. En klapp på axeln
lite då och då gör jobbet roligare.

“Kommer du från Viking?” frågar
Lobergarn när Krutov ringer på

dörren. Loberg är i det privata en
mycket hängiven Hottentottare.


