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Trevlig sommar!

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 12 10 2 0 35-12 32
Ekerö IK 11 7 2 2 25-13 23
Turebergs IF 11 6 3 2 30-14 21
Ängby IF 11 6 1 4 35-13 19
Hässelby SK 11 5 3 3 19-18 18
IFK Täby 11 5 1 5 21-20 16
FC Järfälla 11 3 5 3 19-14 14
Täby IS 11 4 2 5 19-19 14
Helenelunds IK 11 4 2 5 14-18 14
Viggan 11 4 2 5 22-29 14
Stocksunds IF 11 0 2 9 9-35 2
Bromstens IK 12 0 1 11 7-50 1

Tabelläget B-laget
Värtans IK 8 5 1 2 24-17 16
FC Stockholm 8 5 0 3 24-16 15
Storskogens SK 8 4 3 1 13-  8 15
Viggan 8 4 2 2 16-18 14
Turebergs IF 8 3 2 3 19-17 11
Edsbergs IF 8 3 1 4 23-21 10
Sundbybergs IK 7 3 0 4 17-23 9
Roslagskulla 7 2 0 5 11-16 6
Mariebergs SK 8 0 3 5 13-24 3
Hagalunds IS (uteslutet)

Evert Blomgren vann våromgången på
Vikingtipset med sju rätt och rätt antal
gjorda mål. Andrapris gick till Martin
Nordfeldt och tredjepris till Håkan Loberg
som alla vinner resor med Viking Line.
Glöm inte att Hösttipset skall vara inläm-
nat 11 augusti före avspark mot He-lund.

1:a pris:   Blomgren, Evert 7 rätt 22 mål
2:a pris:   Nordfeldt, Martin 7 rätt 23 mål
3:e pris:   Loberg, Håkan 6 rätt 22 mål

Evert vann tipset

Vi tar med oss alla fina minnen från
vårsäsongen, typ bowlingtävlingen i
Gualöv och slänger oss i hängmattor-
na under sommaren och kommer till-
baka fulla av energi och fotbollshung-
er. Även om vi kanske inte fick den
avslutningen vi önskade (för A-laget),
så har vi nu desto mer att ladda för.
Många feta revanscher skall vi ta.

Redan onsdagen den 4 augusti skall
vi ta den första skalpen - Järfällas!
Sen kommer Tissarna till Hägernäs
den 7 augusti. Men innan dess hinner
vi med två träningsmatcher: Huvudsta
lördag 24 juli, kl 13.00 samt Vaxholm,
lördag 31 juli, kl 13.00.
Ha en trevlig sommar tills dess!

Fredagen den 23 juli sam-
las vi igen på Mosstorps
IP kl 18.00 och laddar för
en spännande höstsäsong.Gualoev Bowling Tornament

Porschen ser 
direkt att klotet
skall gå i rännan.

Viggans Drömduetter
Nu gäller det att dra in VikingTips! Den
här gången kör vi i lag om två. Det gäller
alltså att få släkt och vänner att tippa. Vi
utgår ifrån att ni tippar själva. Det (eller
de, om samma summa redovisas) lag
som lämnar in flest tips (i pengar räknat)
vinner två bira per man på TB. De lag
som kommer sist och näst sist bjuder
(dvs de som redovisat minst pengar). 

För att tillodoräknas i tävlingen måste
ALLA tips överlämnas till Gula Örnen,
inkl full betalning, senast onsdagen 11
augusti, innan matchen mot Helenelund.

Inga undantag. Kuponger kan laddas ner
från Gästboken som synes.
VÅGA VINNA!
(Den som inte vill delta i tävlingen
måste anmäla det på Gästboken
senast 7 juli 2004, i annat fall räk-
nas ni med som deltagande lag).

Eftersom alla pengarna går oavkortat
till oss själva för att hålla verksamheten i
gång, så förväntas att alla ställer upp hel-
hjärtat. Ni som inte vill vara med i täv-
lingen får ändå se till att ni tippar eller
drar in minst en full kupong själva.

LAGEN I VIGGANS DRÖMDUETT-TÄVLING:
1) Fredborg & Blomgren
2) Diffen & Billberg
3) HBK Persson & Porschen
4) Wella & MoDo
5) Wallin & Wallén
6) Breeze & Zacco
7) Gylfen & Babak
8) Niklasson & Maxen

9) Erstfeldt & Dubbelösskan
10) Baraka & Popa
11) Webbo & Målfred
12) Krutov & Rulle
13) Krille & Grundström
14) Mange & Castro
15) Loberg & Tummen
16) Gonne & Michel



Ja, så var det dags för sista
matchen för säsongen. Den
här gången gällde det Hele-
nelund, som låg långt ner i
serien och knappast levt upp
till de förhoppningar man
själva tidigare hade haft om
en placering i serietoppen.

Matchen och förlusten mot
Järfälla berodde som vi alla
vet på ett inställningsfel i för-
delardosan, men nu skulle
det bli annat ljud i skällan.

Efter åtta minuter hade
Viggan inte varit över mitt-
linjen och lundarna hade till-
bringat större delen av den
tiden i vårt straffområde
med ett flertal feta chanser.

Det här var inte ens i när-
heten av vad vi på läktaren
hade hoppats på. En riktig
överhalning var på gång om

det nu inte hade varit för att
alla slet som djur för att hålla
målet rent från påhälsning.

I den 21:a har Blomman ett
giftigt volleyförsök som är
nära men går på målisen.

I den 30:e får dessutom
Henry Zacco sitt mål under-
känt för offside, enligt doma-
ren, men inte enligt vår van-
ligtvis välinitierade källa.

Max berättar för Krutov:
"Jag tar ner bollen på bröstet
och passar till Zacco som
springer på insidan medan
jag slår passen på utsidan.
Han sätter skottet i krysset.
Men det blir avvinkat för off-
side. I första har jag också ett

inlägg till Blomgren, som
drar på volley, dock rakt på
målvakten. I andra bränner
jag en målchans efter det att
Freden klackat till mig. Jag
borde ha avslutat bättre och
fått bollen på mål."

Efter denna självrannsakan
kan vi konstatera att Viggan
tar över i andra halvlek, trots
att Helenelundarna får sitt
mål i den 11:e, sedan HBK
boxat en hörna i plytet på en
lundare så att bollen gick in
utan att den senare visste om
det. Ganska symptomatiskt
för denna kväll.

Trots måltorkan och tidiga-
re matchers inställda inställ-
ningar så måste man beun-
dra Viggan för att man
aldrig gav upp utan gav allt
in i det sista.                        ❑
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Nollgradig feberkurva

Max Lind Stjernfelt

Den alltid lika tillmötesgåen-
de Max Laroy, kunde nås på
Sign On:s egna GSM-nät.
Intervjutillfället kunde inte ha
haft bättre timing. Tillsam-
mans med övfre-kollegan
Nisse Berglund, var de på
väg tillsammans till Max hel-
renoverade etagevåning* på
Grev(f)gatan. Max tycker
nämligen att image är viktigt.
Max har under renoverings-
perioden befunnit sig på
hemlig ort**. Dock aldrig
långt ifrån Stures. 

Max blev mycket glad över
utnämningen till Matchens
Viking. "Jag hade rätt vilja.
Jag hade bestämt mig från
början att göra en bra match.
Jag löpte och snackade myck-
et på planen. Nyckeln till
framgång tycker jag är att vi
visar inställning, den har
dock varit på dekis under de
sista matcherna."
Max berättar att han endast
har gjort två halvlekar på sex
veckors tid. "Jag blev mycket
trött mot slutet av matchen.
Då jobbade jag på ren vilja."

Max har en teori om varför
Viggan inte har gått så bra på
slutet. "Många spelare har
spelat många matcher och
tränat mycket. Man blir lite
"trött" på fotboll. För mig
kanske det blir lite lättare att
tända till, eftersom jag har
varit borta från fotbollen ett
tag. Jag tror att vi behöver ett 
välbehövligt break. Det kom-
mer att bli stor skillnad efter
sommaren. Man får tänka till
lite och få nya krafter.

Vad önskar du dig under
sommaren? “Att det blir en
sommar fylld med massor av 
söta tjejer, lättklädda tjejer och
till det en lagom stor portion
“förfriskningar”. 
Och mycket sol så klart. Rosé
vin. Corona öl med en "twist
of lime.” "Att scora är lite av
mitt måtto, inte bara i Viggan”

Krutov
*Etta med sovloft    **Gärdet 

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

Datum: Onsdag 23 juni, 20.00
Arena: Sollentunavallen, gräs 
Väder: Halvsoligt, +19
Publik: 29

Viking: Max Lind Stjernfelt 
Gulor: Daniel Niklasson
Målare: Ingen igen

Säsongens sista match hade gärna fått
sluta annorlunda, så att vi hade fått gå
på sommarvila med en seger i bagaget.
Men så ville det sig inte riktigt.

För tredje matchen i rad utgår vi mållö-
sa från planen. Nu tar vi sommaren till
hjälp och laddar för fullt och vänder på
feberkurvan under höstsäsongen.

VIGGANS FEBERKURVA VÅREN 2004
Ekerö

Akropolis

Stocksund

IFK Täby

Bromsten

Hässelby Täby IS

Ängby J-fälla

H-lund

Tureberg

Viggans försök att komma upp på banan har hittills inte
gett några resultat, vare sig det gäller poäng eller mål.

Sammanbiten satt den, Vigganklacken, som i ur och skur åker runt för
att försöka få se mål och poäng som man sedan kan ta med sig hem.



Lördagen den 19 juni och
sista hemmamatchen för
säsongen. På matsedeln stod
FC Järfälla, laget som bara
kan spela oavgjort, trodde vi.

Helt naturligt så var vi
samtliga tämligen avslapp-
nade, då spelet såg ut att arta
sig bra under de första 20
minuterna, men vi vaknade
alla plötsligt till liv i den 21:a,
då en Järfälla (eller var dom
två?) rann igenom och tving-
ade HBK (alias Remi Martin,
Jah, HP mm) till att göra en
sk idioträddning, vilket
uttryck naturligtvis ej går att
hänföra till HBK:s personliga
karaktär, utan snarare syftar
till att bevisa att räddningen
egentligen var omöjlig att
utföra.

I den 28:e utför Bille ett ele-
gant förarbete nere vid kort-
linjen och spelar intelligent in
bollen till Farbror Joakim,
som i ett tämligen fritt läge
lägger en kanon över målet.

I den 31:a, gör enligt van-
ligtvis initierade källor FC
Järfälla ett offsidemål, något
som inte verkar bekymra
domaren. 0-1, alltså! 

Likt tidigare, efter plötsliga
baklängesmål, så kunde man
se en rännil av självförtroen-
de som sakta rann utmed
sidlinjen, något som tilltog i
den 38:e, då en elakartad
Järfälla utnyttjade en lapsus i
det viggbyitiska backspelet
och drog iväg en rökare som
dalade ner i bortre krysset.

Läget skulle kunna ha sta-
biliserats i den 44:e, då den
långe Henry Zacco chippade
in en boll mitt framför mål,
som Gylfen, i normala fall,
lätt skulle ha bredsidat in i
öppet mål. Men det här var
ingen normal dag så bollen
räddades på mållinjen.

Även om läget i korvkön
vid den efterföljande pausvi-
lan kändes förtvivlat så var
det ändå inte hopplöst.

Det senare ger den långe
Henry bevis på redan i den
3:e, då denne, helt fri med
målisen väljer att lägga den
mitt på den senare. Saken
blir inte mycket bättre i den
11:e då densamme (Henry)
gör ett da capo med målisen.

Trots ett visst osmotiskt
tryck lyser den viggbyitiska
målimpotensen igenom på
många sätt och vi får återi-
gen tacka västkustens pärla,
HBK, för dennes tippning i
den 22:a på ett synnerligen
hårt skott, att vi fortfarande
är med i matchen. I den 28:e
får så HBK göra en pied de
ensamble, för att freda målet.

Matchen avslutas sedan
med att Brisse i den 40:e på
en hörna nickar just över.

Samme person har även
dukat upp ett bra läge minu-
ten efter men skottet, om vi
nu får kalla det för det, blir
alldeles för lööst. Sedan gick
alla hem och var inte särskilt
glada dom heller.                 ❑

VIKVIKIIIINNNNGGGGSSSS    HHHHÖÖÖÖGGGGEEEERRRRSSSSIIIIDDDDAAAA

Nordine Baraka

MATCH FAKTA
Viggan - Järfälla 0-2 (0-2)

Datum: Lördag 19 juni, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs 
Väder: Soligt, +18
Publik: 103

Viking: Nordine Baraka 
Gulor: Ingen
Målare: Ingen igen

En förkyld Nordine nåddes
på mobiltelefonen vid 16.00-
tiden på onsdagen den 23
juni. Nordine resonerade så
här om utnämningen till
Matchens Viking. "Fy h-le.
Jag kommer inte ihåg någon-
ting alltså. Jag vet inte Krutov.
Sant alltså. Jag är nyvaken
också." Anledningen till att
Nordine var så trött hänför
sig till en händelse tidigare på
dagen. Försäkringsbolaget
Trygg Hansa var förbi för att
diskutera försäkringsfrågan
kring stölden i Bromsten tidi-
gare i våras. Hur gick det?
"Det gick inget bra."

I ett försök att väcka Nordine,
riktades ämnet återigen mot
Järfälla-matchen. Kommer
du ihåg någonting från mat-
chen? "Vi torskade med 2-0
va?" Sedan lyckades Nordine
emellertid att prata lite om
matchen. "Jag gav aldrig upp,
utan kämpade hela tiden.
Trots att vi låg under kämpa-
de jag."

Då konversationen inte flöt
helt enkelt, försökte Krutov
att spela det säkra kortet och
det gick bättre. Berätta lite om
Café Opera. "Det är Sveriges
bästa nattklubb, som även
har Sveriges bästa bartender."
Varför är du bäst? "Jag? h-e
vilka frågor. Jag är duktig på
att göra drinkar och jag är
serviceminded." 

Nordine berättar att det han
önskar sig allra mest i som-
mar är: "Skaffa en flickvän.
Jag har blivit mognare. Jag
känner att singellivet börjar
bli jobbigt. Man är ensam en
hel del och så blir det mycket
festande (dock ej före match).

Avslutningsvis pratar vi om
den senaste månadens mest
ryktesomspunne personen i
Viggan: Porschen. Vad tycker
du om Porsch? "Han är liten
och hungrig. Kul att se. Ettrig
liten j-vel."

Krutov

Fast i Järfällan
FC Järfälla skulle bli en munsbit hemma på Hägernäs.
Det trodde vi alla tills matchen var över. Vi hade för-
modligen gått i den berömda fällan att underskatta
FC Järfälla. Andra mållösa matchen i serien för Alagan.

Zacco, du sa ju
att målet låg nere till

höger. Inte undra på att
man inte gör mål.

Nordine Baraka, här fångad efter
matchen mot TIS veckan innan.
Nu utsedd till Matchens Viking.

Här ser vi hur Blomman,
Zacco och Maxen verkar
oense om målburarnas
inbördes placering.

Barakas lägger frispark mot Brisse
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Som vanligt när vi besöker
Kullaland så bjöds det på
fint väder ehuruävensom
detta inte förhindrade diver-
se väderspänningar i laget.

Peratten, som blåste liv i
matchen 17.00, fick redan
efter 8 minuter skåda huru
Brisse var nära att måla på
en Gonnehörna. Brisse tack-
ar Gonne genom att i den
12:e nicka tillbaka, dock inte
samma boll, vilket Gonne
använder sin nyklippta lugg
till att nicka in 0-1.

Målfred, som sett allt från
andra sidan, berättar för
Krutov: "Jag kommer inte
ihåg allt, men vi hade en j-a
inställning innan matchen.
Det var peppat och det skul-
le bli kul att gå ut och spela.
Det är också skönt att vi gör
första målet. Jag tycker
Gonne kämpade bra och det
ska han ha credit för.”

Gonne, som nu ser lite
bättre (ut), efter klippningen,
skottar även in 0-2 i öppet
mål, sedan Porschen serverat
en perfekt passning. Att sen
Kullorna fick 1-2 i den 44:e

stod väl inte direkt i manus,
men det var kul för dom.
Dessförinnan hade Bilagan i
den första halvtimmen spe-
lat efter instruktionsboken
och det var först sista kvar-
ten som Kullorna kom in i
matchen.

I den andra halvleken
hände väl egentligen inte så
värst mycket, annat än att
Porschen släpptes fram och
höll på att göra mål, men det
blev liksom lite för lööst.

Dubbelösskan slog en dub-
belknut på sig själv då han

skulle göra mål, men snub-
blade liksom till i skottillfäl-
let. Men nära var det. Kulla

kom igen, men det räckte
inte till några poäng den här
gången. Målfred höll tätt.   ❑

Kulla omkull

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

Datum: Söndag 20 juni, 17.00
Arena: Lötvallen, gräs
Väder: Soligt, +15
Publik: 15

Viking: Fredrik Johansson
Gulor: Porsch, 

Max (eg. Lillpastan) 
Wella

Målare: Gonne 2

Bilagan gjorde vad som förväntades och vann.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson arbetar
som montör. (Det händer
också att han sätter upp hög-
talaranläggningar.) Han är
även sambo med Billbergs
syrra, även kallad Natalie.
Målfred kunde nås inne i en
skivbutik i Solna centrum.
"Jag letar efter Ljuva 70-tal",
sa Målfred. Det var nära att
samtalet bröts då Målfred
ville hemligstämpla skivva-
let, men Krutov bet ihop.

Fredrik visade upp sig från
sin bästa sida och sade
ödmjukt så här om utnäm-
ningen till Matchens Viking
mot Roslagskulla. "Jag vet
inte varför jag blev Viking.
Antagligen räddade jag
några bollar." Räddningarna i
början av andra var ganska
avgörande för matchen.
Fredrik resonerar så här:
"Hade de fått 2-2, hade vi
nog inte orkat vända tillbaka.
Jag tycker vi jobbar som ett
lag de sista 25-30 minuterna.
Alla ville verkligen vinna."

Fredrik ombeds också att
berätta om tre situationer
från matchen. "Deras mål
kommer jag ihåg. Jag vet inte
riktigt vad som händer.
Deras kille får driva ganska
långt och skjuter sedan i rib-
ban. Sedan blir alla ställda.
Returen går till en kille som
jag tycker står offside. Han
nickar in den. Situationen
kanske gick på ett ut. Sedan
hade jag en räddning på ett
friläge i början av andra.
Krutov, du lär väl komma
ihåg det. Du sprang ju efter
spelaren i Kulla. I andra räd-
dade jag också ett farligt skott
vid stolproten, som sedan
gick till hörna."

Hur kommer den perfekta
sommaren se ut? "Ett EM-
guld skulle sitta bra tycker 
jag. Sedan får det också gärna
bli solsken och värme. En
skön semester helt enkelt".

Krutov

Visst är det extra kul att vinna mot Roslagskulla, eller...?

Kan det blir mer svenskt? Flagga mot blå
himmel och en finlandsbåt i bakgrunden
och sen blev Målfred Matchens Viking.

Målfred berättar senaste nytt om
Porschen för Krutov: "Vad jag tror
om hans oskuld? Han får sluta hänvi-
sa till Fredborg och stå för sina egna
handlingar." Målfred berättade att
Özcan hade kört hem Porschen efter
en träning. Porschen sa då till Özcan:
"Jag är inte oskuld, fråga Fredborg." 
(Öh, Fredborg!!?? Red:s anm.)

SENASTE NYTT FRÅN
PORSCHLINSBUTIKEN

Gonne nickar in ledningsmålet.

“Vann vi? Aaaarå!!” Wella
ses här efter matchen, men
framför sitt gamla träben.

Gamla favoriter i repris:
Kapten Träben

Gonne tjänade storkovan mot
Kulla. Gula Örnen fick punga ut
med 40 spänn för målkalaset.

Men det var det värt!

2x 20 kr = 40 kronor! 


