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Krutov&Rulle
- drömduetten
Krutov Erlandsson och Rulle Rundgren sopade hem Drömduetttävlingen
på den fantastiska siffran 1300 kr, i
hopsamlade Vikingtips. På andra plats
kom parhästarna MoDo och Wella.
Webbo och Målfred delade tredjeplatsen med Krille och Grundis.
Enligt tävlingsreglerna kommer
Krutov och Rulle att bli bjudna på två
öl vardera, vilka skall finansieras av de
lag som kom sist respektive näst sist.
Alltså:
Freden, Blomman, Diffen, Bille, Baraka,
Popa, Mange och Castro
skall gemensamt finansiera de två vinnarnas totalt fyra öl. Om vi för enkelhetens skull utgår ifrån att varje öl kostar
50 kr (totalt 200 kr) så får varje förlorande man hosta upp 25 kr vardera.
Antingen kan detta ske på plats på
Tegelbruket, eller deponeras på vinnarnas konton eller i handen.
Ni kan själva avläsa vad varje lag och
varje lagrepresentant har dragit in, så
kan ni också notera att inte alla har
lyckats nå ända fram, eller hur man nu
skall uttrycka sig.
Trots den största internetmediala
kampanjen i klubbens historia så hade
inte alla kommit ihåg eller förstått innebörden av budskapet. Som informatör
kan man bara slita sitt hår. Men vi tackar alla som gett järnet och satsade allt
för att vinna - och det var många. ❑

Full fart framåt
och håll tätt bakåt
Som vi alla har noterat har det inte gått
så där jättebra på sista tiden. Det finns
massor av orsaker, men oflyt är något
som verkar vara en gemensam nämnare. På de senaste två matcherna verkar
det som om det finns tendenser till att
det snart skall tända till på riktigt och
då kommer även trepoängarna.
Om vi alla biter ihop och jobbar stenhårt och undviker att hänga med
huvudena på matcherna, så kommer
även snart belöningen. Det ligger i luften. Låt Ängby IF bli första offret för
vår nytändning!! Full fart framåt!! ❑

SLUTSTÄLLNING:
Lag 12)
Krutov
Rulle

1300 kr
1000 kr
300 kr

Lag 4)
MoDo
Wella

700 kr
500 kr
200 kr

Lag 13)
Krille
Grundström

600 kr
400 kr
200 kr

Lag 11)
Webbo
Målfred

600 kr
300 kr
300 kr

Lag 8)
Danilo
Maxen

500 kr
400 kr
100 kr

Lag 6)
Brisse
Zaccau

400 kr
300 kr
100 kr

Lag 3)
HBK
Porschen

400 kr
200 kr
200 kr

Lag 5)
Wallin
Wallén

200 kr
200 kr
0 kr

Lag 15)
Loberg
Tummen

200 kr
100 kr
100 kr

Lag 7)
Gylfen
Babak

200 kr
100 kr
100 kr

Lag 10)
Baraka
Popa

100 kr
100 kr
0 kr

Lag 14)
Mange
Castro

100 kr
100 kr
0 kr

Lag 1)
Freden:
Blomman:

100 kr
100 kr
0 kr

Lag 2)
Diffen:
Bille:

0 kr
0 kr
0 kr

Vinnare: Lag 12: Krutov & Rulle
Förlorare: Lag 10, 14, 1 och 2

Gästboken
Före sommaren, när vi hade medvind,
så hade vi en besöksnivå på närmare
3000 varje månad. I juni dalade det i
samband med de mindre lyckade
resultaten. Vi hade tidigare en ganska
aktiv gästbok, med massor av inlägg
varje dag, som gjorde att det fanns en
livaktig kommunikationsnivå. Denna
har nu dött ut fullständigt.
Vi som jobbar med hemsidan lägger
ner en massa jobb och den respons
som går att avläsa på hemsidans gästbok vittnar om att ni har tappat intresset för att hålla hemsidan levande.
Vill ni ha hemsidan kvar så får ni ta
er i kragen och börja skriva, i annat fall
är det svårt att motivera sig att hålla
den uppdaterad och informativ.
Vi har, enligt många, haft den bästa
hemsidan bland klubbarna på den här
nivån och skall vi fortsätta med det så
får ni faktiskt också anstränga er.
Redaktionen

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

14
14
14
13
14
13
13
14
13
14
14
14

12 2 0
8 3 3
7 4 3
6 4 3
5 5 4
6 2 5
6 1 6
5 3 6
5 2 6
4 3 7
1 3 10
0 2 12

40-12
36-19
30-19
23-21
33-17
22-19
37-18
22-27
23-25
24-38
15-41
9-58

38
27
25
22
20
20
19
18
17
15
6
2

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

9
8
9
8
8
8
7
7
8

5 3 1 17- 9
5 1 2 24-17
5 0 4 25-20
4 2 2 16-18
3 2 3 19-17
3 1 4 23-21
3 0 4 17-23
2 0 5 11-16
0 3 5 13-24
(uteslutet)

18
16
15
14
11
10
9
6
3

NÄSTA MATCH: LÖRDAG 14 AUG: VIGGAN - JÄRFÄLLA KL 14.00 · MÅNDAG 16 AUG: MARIEBERG - VIGGAN KL 19.15
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Snart så kommer det
Martin Persson

I den 40:e spelminuten lägger Zaccau in 1-0
målet för Viggan. Glädjen fann inga gränser
vare sig på planen eller på läktaren.

Det har ju knappast varit
medvind den senaste tiden
och magsäckarna var säkert
sammandragna till det yttersta på såväl spelare som
åskådare innan matchen.
Vi fick en helt annan start
denna gång, till skillnad mot
den megapress vi utsattes för
förra gången. Det såg t o m
riktigt bra ut på sina håll och
när Zaccau i den 12:e blir
framspelad av Max von
Richthofen och får iväg en
kanonrökare, som i och för
sig drog sig över, men man
kunde lite till mans känna
doften från fornstora dar.
Zaccau, som fått lufsa från
planen utan mål ända sedan
matchen mot Ängby IF den
7 juni (den annars så pratglade Zaccau hade alltså varit
mållös i 5 matcher), fick nu
vittring på hur det skulle
kunna kännas att bli näthängare igen. Men så bidde
det alltså inte denna gång.
Strax efter drabbas Rulle av
solsting, då han i ett försök
att efterhärma en känd
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argentinsk spelare av måttlig
längd. Rulle belönades med
gult kort och drog sig sedan
självmant tillbaks under filten på avbytarbänken.
HBK Persson, som kommit
upp till de nordliga breddgraderna igen, gör en andra
soloräddning i den 28:e,
sedan han tidigare hade utfört en dylik enmansräddning i ett delikat läge.
Farbror Joakim var inte i
harmoni med domaren
denna dag (och vem var väl
det efter alla motblåsningar
vi åkte på) och erhåller sålunda ett gult kort (som sen
blev två) som på posten.
Och så äntligen! I den 40:e
(Loberg har säkert en annan
tidräkning) kommer så äntligen den långe Zaccau farandes mot målet, där en för
dagen påpasslig fotograf
hade på känn att han skulle
vara just då. Dessvärre var
fotografen objektivt upptagen och såg ej vem/vilka
som var inblandade i eventuella passpartouer.

FAKTA

Viggan - Helenelund 1-2 (1-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Onsdag 11 aug, 19.00
Hägernäs IP, gräs
Soligt, +28
77

Viking: Martin Persson
Gulor: David Rundgren
Jocke Olausson 2 = rött
Målare: Henrik Zacco

Hursomhelst, mål blev det
vilket kan beskådas på bilden ovan. Glädjen visste
inga gränser, när folk upptäckte att Zaccau hade vaknat till liv efter sin vandring i
måltorkans öken.
Uppiggad av denna framgång försöker nyss nämde
långskånk att göra om sin
bravad i den 50:e men skjuter utanför. Minuten efter
lägger han av världens tåpaj
som borde ha gått in, men
fastnar på målisens nagelband. Ytterligare tre minuter
senare får Gonne fram en
macka men Zaccau får den
mitt på. Dessförinnan hade
motståndarna medelst viss
hjälp av försvaret kvitterat i
den 52:a genom ett hårt
lobbskott.
I den 57:e räckte inte ens
armarna till på HBK, så han
fick ta hjälp av ribban för att
freda målet. I den 60:e hjälpte inte ens ribban då de svarta, ånyo med viss medhjälp
av en röd, slår in 1-2. Efter
det tappar de röda luften och
när Jocke åker ut på sitt
andra gula blev det tungt.
Men vi gav aldrig upp och
lyckades trots den ringa
numerären ändå få lite tryck
uppåt på slutet, där bl a
Zaccau hade två, ej alltför
briljanta, avslutningsskott.
Trots lite gamhuvuden då
och då så är vi på rätt väg och
snart kommer poängen. ❑

Matchens Viking mot Helenelund blev HBK Persson
alias Martin, som Krutov fick
tag på när HBK handlade
med morsan sin. “Även studenter måste äta” sa HBK.
På frågan vad HBK tyckte
om matchen svarade han
raskt: “Hade lite svårt med
avståndsbedömningen, jag
hade varit i Thailand i en
månad. Hade även problem
med timingen (jetlag??). Sen
kändes det att man var matchotränad så klart.”
HBK tyckte dock att “det
var bra inställning och vi
kunde lika gärna ha vunnit
matchen. Alla kämpade på
bra men vi hade lite oflyt.
Dom å andra sidan hade tur
som fick in sina. Jag var övertygad om att vi skulle vinna i
pausen.”
På den ofina frågan om bakåtpassningen svarar HBK:
“har ju inte spelat på en
månad och inte känt på bollen på länge och sen rullade
bollen mycket långsamare än
vad jag trodde.”
Första målet? “Långboll
som jag är långt ute på.
Breeze får bollen olyckligt på
klacken och sen drar den
andre killen på direkten och
får på en bra träff.”
Andra målet? “Vi tappar
bollen på egen planhalva och
killen chippar den i krysset,
något han aldrig skulle klara
av att göra en gång till.”
HBK summerar matchen:
“Alla kände att de hade gjort
sitt bästa men vi hade sådant
oflyt. Vi gjorde ingen dålig
match men vi har för mycket
motgång just nu. Vi lyckas
inte vinna de jämna matcherna. Men vi måste fortsätta
jobba och inte hänga med
huvudena för tidigt. Det är
bara stenhårt jobb som gäller
framöver så kommer turen
tillbaka.”
Annars är HBK nöjd med
sommaren. Thailand och sen
Halmstad förstås. En låt med
Gyllene Tider är aldrig fel.
/Krutov
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FÖRSTA MÅLET
PÅ 5 MATCHER
Christian Porsch

Aaarå, Maxen bröt måltystnaden
i 49:e min i den femte matchen.
“Inge sk-t, det vet du” sa Maxen.

Trots att Viggan hade ett litet övertag, särskilt i andra halvlek, lyckades
inte de röda skrämma sk-ten ur Mattias Andersson i Täbymålet. Även om
Danilo skräms ordentligt här på bilden så bidde det bara 1-1. Jocke försöker med “lukta på min strumpa”-tricket i 60:e, men det hjälpte inte heller.

På de senaste fyra matcherna
inklusive förra Tismatchen,
som bekant slutade 0-0, har
de röde inte gjort ett enda mål
(torsk 0-2 mot Järfälla, 0-1
mot Helenelund, 0-6 mot
Järfälla).
Under motsvarande tid
har även inläggen i Gästboken rasat från fantastiska siffror till i det närmaste noll. Intresset att göra mål och skriva i Gästboken verkar tydligen ha gått hand i hand.
På årets varmaste dag (+31)
drabbas Tissarna och de röde samman igen för att utse
en segrare. Redan efter åtta
minuter har Freden lyckats
fixa ett franskt kort som går i
gult. Freden verkar inte särskilt nöjd själv, men säger:
“Säsongen har varit lite upp
och ner både för mig själv
och för laget. Personligen är
jag ganska nöjd men jag kan
bättre. Det är dock svårt när
det klickar i laget. Det blir
svårt att spela när vi inte får
första målet. Det känns som
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det gått troll i det hela. Är vi
med i matchen länge, så är vi
minst lika bra som våra motståndare.”
Och visst har Freden rätt i
det. Redan i den 16:e blixtrar
de röde till i ett väldigt trevligt upplagt anfall, vilket
erbjuder Zaccau att pröva
nederdelen på benet. Det blir
ett kanonskott som dessvärre hamnar mitt på målisen.
Det är inte mycket intressant som händer på plan,
annat än att Tissarna lyckas
få ett inkast som oturligt
nickas in vid Målfreds högra
stolprot i den 20:e.
Den andra halvleken börjar
desto trevligare. I den 49:e
erinrar sig Freden “Det var
en frispark från höger. Jag
siktade på Håkan (Roswall).
Han är bra på huvudet. Han
touchade bollen vidare mot
bortre stolpen, så att Max
kunde raka in den.”
Viggan hade gjort sitt första mål på 6 timmar och 49
minuter (409 minuter!!!!!).

FAKTA

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

Lördag 7 aug, 14.00
Hägernäs IP, gräs
Soligt, +30
104

Viking: Christian Porsch
Gulor: Gustaf Grauers,
Daniel Niklasson
Marcus Fredborg
Målare: Ingen igen

I den 57:e så brakar Maxen
fram bland Tissarna så det yr
om det och i steget drar han
av en riktig rökare som
Mattias Andersson knappt
får fingertopparna på.
Viggan har nu Tissarna i
brygga och det gäller bara
några futtiga centimeter
innan det är avgjort känns
det som. I den 60:e (se bild)
är Rosa, Danilo och Jocke
framme och ofredar igen,
dock utan resultat i målprotokollet.
I den 80:e har Gylfen ett
ganska pillemariskt skott
som dock räddas. I den första hade
Gylfen
haft ett
synnerligen pillemariskt, om
än löst,
skott
nere vid
stolproten, som
dock även detta upphanns
av målisen.
Sammantaget kan sägas att
Viggan bröt måltystnaden
efter mer än sex timmar,
samt att man visade tendenser till organiserat spel. Även
om den 30-gradiga värmen
tog knäcken på alla, så kämpades det dock under samtliga minuter. Frågan är om vi
kan tolka denna insats som
början på något nytt?
Vi låter Porschen, nyutnämnd Viking, få slutordet:
“Vi spelade ut dem, men
dessvärre skapade vi inte så
mycket.” ❑

Pojken med framtiden för sig,
Christian Porsch, nåddes för
en Viking-intervju endast timmar innan dennes resa till
Medelpad. Ryktet säger att
Porschen skall vila upp sig på
familjens landställe. För tredje
gången blir nu Lill-Porschen
utsedd till Viking den här
säsongen, men det här är första gången i A-laget.
Det här var också hans första match som vänsterback.
Den första var mot Järfälla
borta. “I matchen mot TIS var
backlinjen mer stabil bakåt.
Alla skärpte sig lite extra,
med tanke på att det var ett
derby. Det är dock synd att
det skall behövas ett derby för
att laget skall bli bättre.”
Porschen tyckte hela laget
jobbade förtjänstfullt och inte
tillät motståndarna att slå de
avgörande bollarna. “Vi
redde ut deras chanser och
jag tycker jag kom till min rätt
ute på kanten. Dock känner
jag mig lite ovan fortfarande.”
Värmen tog också ut sin rätt
även på Porschen, som lät
byta ut sig själv efter 25 minuter i första halvlek. “Besluten
var på väg att försvinna bort.
Dock hade jag förberett mig
bra. Jag drack hinkvis med
vatten innan matchen.”
Porschen har också ett litet
recept för hur Viggan skall
hålla i den uppåtgående trenden (som vi såg lite av i matchen mot TIS): “Det är viktigt
med fokus innan matchen.
Det är viktigt att det är seriöst
från början. Viljan måste
också finnas där. Då slår vi de
lag som vi spelar jämt med.”
/Krutov

860120-0119
Senast sedd i Medelpad.
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Värmebölja medförde magplask
När Viggan begick höstpremiären på Graningevallens
konstiga gräs låg förhoppningarna och pyrde i bakfickorna på alla ditresta supportrar. Innan seriestarten
hade ju Viggan fläskat dit
både Waxholm och Huvudsta med 5-0 resp 2-0 varför
börsyran kunde höras ända
ut på E18.
Dessvärre föll kursen ganska snabbt på DowJones redan efter fyra minuters spel.
Vi talar om en kraftig baisse i
den 14:e då Järfällorna fick in
den andra bollen i nätet.
Det blev åter liv i luckan på
börsgolvet i den 15:e då Rosa,
likt Spartacus, springer fram
på arenan som en annan gladiator och avfyrar ett stenhårt skott i steget, som tvingar Järfällornas målis att göra
en spaghettiräddning med
ena benets nedre del.
I den 23:e fick börsen tillfälligt stängas, då diverse suicidala hot förelåg bland de på
läktaren församlade amatörplacerare, som satsat pengar
på Nordic.Bet.com. 3-0 !!
När sedan den fjärde kulan
rullade in bakom stackars
Målfred, som ej kan lastas
för detta mänskliga bollras,
så avstannade all börshandel
på samtliga kontor i den västra hemisfären, för att återupptas först två dagar senare. Men då hade mycket kapital bytt ägare.
Det fanns dock utsikter för
ett temporärt öppnande i
den 43:e, då den seratlige H.
Zaccau ensam befann sig på
motståndarnas planhalva
och skulle rulla in kulan i
rouletthålet. Alla som hade
satsat på rött blev svarta i
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ansiktet, kan försäkras.
Halvleken avslutas sedan
programenligt med 5-0, där
hela det röda laget såg ut
som fiolspelarna i London
Philharmonica Orchestra.
Fiollådorna, som ännu inte
hade stängts på läktaren,
blev föremål för en ny exponering i den andra halvlekens första minut, då Rosa
bjuder upp till dans på motståndarsidan. I solodansen
med målisen lyckas Rosa att
träffa densamme mitt på och
på returen skallar Rosa utanför. Rosa minns situationen
mycket väl:
“Jag hade ett friläge från
halva plan. Jag fick en bra
framspelning från Breeze.
Dock var jag lite ringrostig i
avslutet, man har ju inte spelat på ett år. Förut var man
lite säkrare i de situationerna.
Sen hade jag också lite otur
med returen. Målvakten
sopade undan benen på mig,
så de skulle ha varit straff
där. Ett mål skulle ha varit
riktigt skönt då.”
Ehuruävensom spelkvalitén hos de rödklädda hade
höjts kraftigt i den andra, så
fick Målfred ändock göra en
soloräddning i den 55:e, men
det var inte samma genomfartsallé i backlinjen som tidigare.
Två minuter senare kunde
Daniel Niklasson ha blivit
kanoniserad av påven då han
likt ängeln Gabriel svävade
på målet och tillstötte bollen
med sitt medhavda huvud.
Dessvärre var en annan motståndarängel där i samma
ögonblick och lyckades på
ett väldigt konstigt sätt rädda målet från påhälsning.

FAKTA

FC Järfälla - Viggan 6-0 (5-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Onsdag 4 aug, 19.00
Graningevallen, k-gräs
Soligt, +28
68

Viking: Håkan Roswall
Gulor:
Tom Gyldorff
Målare: Ingen

I den 75:e har Zaccau en
stor möjlighet att få ihop fiollådorna på läktaren men
lyckas med konststycket att
komma för nära målisen och
därav bidde dessvärre intet.
Målfred får i den 82:a göra
reklam för Cykelfrämjandet
genom en sk reflexräddning.
När en av våra backar i den
89:e anser att han skall ha en
sk given
frispark,
tar motståndarna tillfället i akt
och gör
6-0 i stället och så var den dan helförstörd för de flesta.
“Den stora skillnaden mellan oss och Järfälla var att de
hade bättre flås än vad vi
hade,” säger Freden lite förklarande efter matchen.
Vikings utsände Krutov
passar då på att fråga Freden
vad han exempelvis gjorde
på semestern.

F-n Fredborg, jag har ju sagt åt
dig tusen gånger att du skall ge
f-n i den där vita chokladen.

“Det var kanon! Den var riktigt bra, alltifrån en vecka på
Gotland med grabbarna till
en vecka i Puerto Rico med
flickvännen Cecilia. Vi drack
skumpa, jordgubbar samt åt
lite vit choklad på balkongen, samtidigt som vi hade
utsikt över havet.” ❑
SENASTE NYTT FRÅN
PORSCHLINSBUTIKEN
I följetongen om Malin på Saltkråkan, eller var det Skarpäng, har vi nu
kommit fram till avsnitt 43.
Porschen berättar själv för Viking
hur han upplever utvecklingen på
Saltkråkan: “Det känns bra. Vi har
haft kontrakt i fem veckor nu. Vi träffas dock sällan eftersom vi är bortresta båda två nästan hela tiden. Så det
blir “snabbvisiter” hela tiden. Det
skall dock bli ändring på detta när
vardagen åter infinner sig. Vi är båda
humörmänniskor, så det svänger en
hel del.”
/ Krutov

Håkan Roswall
Muskelpaketet, Håkan
“Rosa” Roswall, gjorde
comeback mot Järfälla och
belönades för sitt spel med
utmärkelsen Matchens
Viking. För ett år sedan tvingades Rosa till en omfattande
rehabilitering och det är först
nu som han är tillbaka.
Något som uppskattas i de
röda leden. “Jag kan gå på
90% och det är en jäkla fördel.” säger Rosa. Dock ådrog
han sig en muskelbristning
(och det var inte i rectumregionen. red:s anm.) mot TIS
senast. “Jag får strömbehandling (340 volt?). Jag skall vara
tillbaks om två veckor. Knät
känns bra, peppar, peppar.”
Håkan tycker det är skönt att
vara tillbaks och träffa grabbarna och få spela fotboll
igen.
Håkans moderklubb är
Väsby IK, där han spelade
tillsammans med Freden
som junior. De spelade även
tillsammans i Bollstanäs.
Rosa tror att han blev Viking för att han försökte göra
sitt bästa under hela matchen
och smälla på i närkamperna.
“Jag försökte också vara konstruktiv i mitt spel.”
Rosa tycker att 0-6 berodde
på en lagkollaps. “Vi låg för
långt ifrån. De hade bättre
rörlighet. Vi hade också för
stort glapp mellan lagdelarna. Många klev inte in i situationerna och gjorde sitt job.”
Rosa tycker också att
domaren var för taskig. “Jag
fick inte med mig mycket.
Sen gjorde de också mål på
varenda anfall de fick. Det är
tungt att komma tillbaka då. I
andra fick vi i vilket fall 1-0.
I slutet av intervjun delar
Rosa ut en känga till Freden:
“Han är för fet och slö. Han
måste höja sig ett snäpp. Sen
är jag mycket snyggare än
honom också.”
På frågan vilken låt Rosa
skulle vilja höra just nu, svarar han: “Fade to black” med
Metallica.
/Krutov

