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När redaktionen väl anlänt,
8 minuter försenad, kunde
den mellan bilar och barack-
er se en ensam boll rulla in i
nätmaskorna. Att döma av
antalet händer, höjda i skyn,
som enbart tillhörde spelare
med röda tröjor, drog redak-
tionen genast den slutsatsen
att det var bortalaget som
gjort mål, dvs vi själva.
Vilken strålande entré!

När det röda dimmolnet
skingrat sig visade det sig att
det var Viggans nya äss i
ärmen, Jokern Thunström
som var direkt ansvarig för
den skada IFK Viksjö åsam-
kats. Medskyldig i detta
brottmål var den icke helt
obekante Karl Alfred Karls-
son, som medelst en sk
utdragen haubits, hade chip-
pat över målisen, berättade
senare samstämmiga vitt-
nen. K.A. hade använt en
sandwedge eller möjligen
järnnian, enligt coach.

Hursomhelst, Joker fälldes
inte i detta mål utan fick res-
ning och hamnade i målpro-
tokollet istället. 0-1.

Knappt hade dessa hand-
lingar lagts åt sidan förrän
Joker är på gång igen att för-
sätta sig i en målsituation,
som han hade gjort blott två
minuter tidigare. Joker är nu
så het att tröjan börjar bli
orange, särskilt i den 23:e då
han lägger en giftig frispark
som två gånger skapar RB-
syndrom hos Viksjöarna.
(RB = Running bear= diarré)

I den 26:e anlitas samtliga
Viggans ombud som stude-
rar djur i diken, och alla
ställde sig upp som en man
och protesterade mot det
mål som nu framlades av
kärandesidan, dvs IFK Vik-
sjö. Vi kunde höra hur den
unge Herr Mattin Päson
från Höstad i södra Sverige,
som själv studerar djur i
diken, å det kraftigaste gjor-
de gällande att detta inte var
enligt lagboken. Hr Päson
menade att han hade utsatts
för handpåläggning av en
vit ung man och på så vis
bragts ur läge, varvid den
vite mannen fritt eller halv-
fritt kunde rulla in sin kula i
Päsons bur.

Sen kunde inte bara Hr
Päson utan även redaktio-
nen bevittna att den vite
mannens kumpaner, åtmins-

tone vid 4 rediga tillfällen
ånyo höll på att besöka Hr
Päsons bur (31:a, 38:e, 39:e
och 40:e, men som tur var
stod Hr Päson kvar i buren.

I den 57:e så är den vite
mannens kumpaner återi-
gen i farozonen, men Päson
finns där. Äntligen kom så
ett avbräck i denna tarmut-

vidgningsperiod, då vi får
erfara en alltför tidig repris
på vad som komma skulle.
Det är Joker Thunström som
i 62:a har blivit framkastad
av unge Flipper Robinsson
att dunka in ett inkast från
den senare. Men Joker nick-
ar utanför. I den 74:e råder
full Leghorn (dvs hönsgård),

alla sparkar och sprätter för
att få bort bollen, men det är
Zeke som till sist får på en
tåfis så fjädrarna rök, men
inte bättre att den träffar trä-
benet på en vit man och
repellerar med förödande
fart mot Zekes eget mål,
men utanför. Vilken pärs.

Efter några försök av KA,
Nordinen, Kennie så är det
dags för dagens klo. Flipper
(se bild) gör ånyo ett mara-
tonkast som når till bortre
stolpen där Joker väntar

med sin lugg, som han gjort
sedan den 62:a minuten,
utifall det skulle bli några
fler inkast. Och det blev det,
och vilket ett sen! Med lug-
gen vispar Joker in Flippers
välsiktade inkast och Viggan
vinner med 2-1 efter mål på
övertid. Så skulle alla lörda-
gar vara!                            q

MATCH FAKTA
IFK Viksjö - Viggan 1-2 (1-1)

Datum: Lördag 23 april, k-gräs
Arena: Viksjövallen
Väder: Ganska klart, + 11
Publik: 123

Viking: Joakim Thunström
Gulor: Joakim, Kennie
Målare: Joakim Thunström 2

EN JOKER MEN ETT ÄSS

Joker Thunström har blivit ett Äss.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaarå!

Här ser vi hur katapulten
av modell Flipper ‘82
ställs in mot fiendesidan.
Observera elevationsvin-
keln, som redan är fast-
ställd till 78,60

           



Ingen har väl glömt
Ärvinge bollplan. En arena
där det inte går att vinna.
Vi vann inte nu heller, men
det oavgjorda resultatet
kändes som en seger. En

poäng kändes som tre. Vi
tar det från början. 

Kapten Wella rapporte-
rade innan match, att stäm-
ningen hade varit cool. Alla
var samlade och mentalt
förberedda inför uppgiften.
Laguppställningen forme-
rades en aning defensivt, 4-
5-1. “Vi vet att dom rullar
mycket boll”, sade Wella.
Gissa om han skulle få rätt
i sitt antagande.

Direkt efter avspark så
sjönk Viggan djupare ner i
sina egna skyttegravar.
Akropolerna rullade runt i
backlinjen, tills någon tog
ett initiativ och forcerade
framåt. Det märktes att
denna match inte skulle bli
lätt. 

Redan i den 3:e minuten,
sätts Diffen på prov, med

en halvräddning från en
Akropolfrispark. Wella ren-
sar luften fri. Viggan visar
dock prov på bra rörelse i
anfallsspelet. Efter ett
inkast i den fjärde minuten

får Blomman fram bollen
till Gonne, som drar på
med sin Haubitzer (vän-
sterfoten) på volley. Skottet
stryker målvaktens högra
kryss. Nära. 

I den 7:e minuten har
krönikören skrivit “vär-
mande Viggan-spel”, så vi
går raskt vidare till nästföl-
jande minut. Babak som
förmodligen gjorde sina
första hela 90 minuter i
Viggandressen, jobbar fram
en boll till Krille, som vin-
ner ett hopslag och får
fram lädret till Gonne, som
innan matchen hade lovat
att göra två baljor. Gonne
skjuter dock längs med
mållinjen. 

Från Akropolis avbytar-
bänk, hörs oroande stäm-
mor. De undrar vad som
försiggår. De äger spelet,
men inte chanserna. Någon
skriker. “Dom har många
gamla rävar, vi måste ta
det lugnt.”

Som vanligt när Viggan
spelar, så är det ofta vi som
bjuder motståndarlagen på
målchanser. Denna match
är inget undantag. Slår vi
en felpass, så hugger dom
direkt och Diffen får torka
svetten ur pannan allt
oftare. I den 19:e minuten
hör man Diffen säga.
“Luuuugnt”. Han sätter
orden i halsen, då han mär-
ker att en Akropolis fak-
tiskt hinner upp en boll,
som är på väg att rinna av
konstgräset. 

I den 23 minuten får
många in sin oddsetlapp,
då Edman får ett gult kort.
I den 31:a minuten bjuds
publiken på “Wella-speci-
al”, då snackar vi inte
poker, utan Viggan får sin
första hörna. 

Chrisse som fått ledigt
från labbet, slänger av sig

jackan och älgar in. Krille
går av. Synd att Pasthy slår
hörnan i Gonne-höjd.
Chrisse får snällt sätta sig
igen. Men vilket anfallsva-
pen. 

I den 35:e dammas
Chrisse av igen och den
här gången går det lite
bättre. Han nickar med
snoken, dock blir det bara
styrfart till målvaktens
händer. 

Coach Wella, som för
dagen huserade tillsam-
mans med Edman i mitt-
försvaret, visar att han fort-
farande kan göra galanta
adrenalinbrytningar. En
sådan sker i den 38:e.   

Dessvärre måste Bilagan

kapitulera på den efterföl-
jande hörnan. Efter ett klas-
siskt kaos, där ingen i de
röda vill vara nära bollen,
hittar så småningom en vit-
klädd spelare bollen och
förpassar densamma in i
mål. 
1-0 och många fruktade nu
att försäljningen av kulra-

Pastans Pastejer
Av den flygande reportern Krutov Erlandsson

Den flygande reportern Krutov kan inte slita ögonen från matchen, men det kan lille
Julle, som i krystställning är sk-tnyfiken på vad Krutte har antecknat från matchen.

“Taat ba luuugnt grabbar, den här har
jag”, höll Diffen nästan på att säga. Eller
sa han det...? 

“Äh, de va väl inge och tacka för” tänkte Castro när han som siste man tackade Akopolerna för att han fick komma dit.

MATCH FAKTA

Akropolis - Bilagan 2-2 (2-0)
Datum: Fredag 22 april, k-gräs
Arena: Ärvinge BP
Väder: Klart, men kallt, +8
Publik: 22

Viking: Jonas Pasthy
Gulor: Edman 2 = Rött
Målare: Jonas Pasthy 2

Vare nån
som sa
nåt??

Vilken dj-a
handstil! Den kan han

ju inte läsa själv.



mar skulle ta fart.
Försäljningsaktien steg
ytterligare fyra punkter, då
Akropolis gjorde 2-0 endast
3 minuter efter sitt led-
ningsmål. Målet försiggicks
av ett passivt icke-gå-på-
skytten-taktik, vilket ledde
till att det rasslade till i
Diffens vänstra kryss.
Onödigt snyggt.

Carlsson, som gärna vill
vara med på papper kom-
menterar målet så här:
“Fan. Jag har slagit två fri-
lägespassningar.”

Viggan kom ut som ett
nytt lag till den andra halv-
leken. Det är förresten en
klar underdrift. Redan i

första halvlek visade
Bilagan upp en kämpain-
sats, som klart kunde mäta
sig med de mer bollskickli-
ga Akropolerna. Däremot
så skulle laget komma att
sätta sina chanser i den
andra halvleken, till skill-
nad mot den första. Pasthy,
Gonne, Chrisse och Babak
hade hunnit att testa mål-

vakten, utan resultat. Det
skulle lossna under de sista
45 minuterna.

Då Wella i den 52:a
minuten nästan gör en
“Edsbergare”, dvs bryter
foten. Röntgenplåtarna
visade dock att det var
vristen som fick sig en

ordentlig omgång, då
Wella i nästan vertikal
stans får ut bollen till
hörna. Dock fastnar han
med foten i det konstiga
gräset. Det här leder till att
Chrisse får komma in som
mittlås. Sedan paus hade
Blomman flyttats ner ett
steg, samtidigt som Pastan
flyttats upp. 

I den 60:e bjuds Gonne
på ett friläge av motstån-
darnas målvakt, men skot-
tet klickar då Gonne blir
uppvaktad av en försva-
rare. Gonne kommenterar
sin mållöshet så här när
han byts ut: “Jag hann inte
dunka in något mål. Jag
har gått på penicillin.” 

I den 72:a lossnar det. En
renässanserad Blomgren
får fram en genomskärare
till en mycket snabb
Pasthy, som fri med mål-
vakten inte gör något miss-
tag. Med en lätt tought på

bollen smeker han bollen
med en chip i bortre krys-
set, närmare bestämt mål-
vaktens högra. 

Viggan ångar på nu och i
ett synnerligen bra fri-
sparksläge i den 74:e, visar
Chrisse varför han är bra
på huvudet. Hans egen fri-
spark är nära ett field-goal,
men toppen av stängslet
förhindrar detta. Ytterligare
två minuter senare bjuder
Pasthy på en klassiker, dvs
ett missat friläge. Synd.

I matchens 80:e minut
ger totosyndikatet utdel-
ning igen, då Edman får
sitt andra gula kort och
därmed även får se ett rött
kort. Från bänken ropar en
sargad Wella att man ska ta
ner Danilo på backen, men
myteri uppstår och laget
väljer att satsa på en tre-
backslinje, med Krille,
Chrisse och Joel som
slängts in under den andra
halvleken. 

När tre minuter återstår,
är det nära att ridån går
ner, men Diffen drar ett
Prince-andetag och får se
bollen gå utanför. Nu är
det bråttom. Och på över-
tid händer det som händer
när Bilagan får utdelning
för sitt “laget före jaget”-
insats! 

Mannen från Åkersberga,
via Ljusterö, får en pass-
ning, av Blomman. Mange
vänder upp och ser Pasthy
löpa i mitten. Pasthy säger
så här om friläget. “Jag höll
mig lugn. Målvakten läm-
nade bortre hörnet öppet.”
Pasthys skott tog stolpe
och in!
Inte ens Hollywood skulle
kunnat ha gjort ett lyckli-
gare slut på matchen.

Efter alla handskakningar efter matchen fick t o m Danilo ont i handen. Lillpastan poängterar ytterligare med teckenspråket att han
gjorde två mål. Blomman verkar ha gått in i väggen eller så har han nåt annat på G, medan de övriga fortsätter att applådera för fullt.

Storsnitsaren Lillpastan, markerar att han inte bara gjorde två mål, utan även blev Mat-
chens Viking denna afton. Det nya strumpebandet i chickt rosa ger Pinkyassociationer.

Mamma!
Jag har trampat i klaveret igen,

och det gör jätteont!
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Ja, bättre kunde inte Sudden
ha uttryckt sig när han i
Lützen-dimman kravlade
sig upp efter att ha blivit av
med bollen. Det liksom sam-
manfattade hela kvällen.

Vad vi än gjorde så blev det
liksom fel, men vi kan trösta
oss med att detta inte kan
inträffa en gång till i modern
tid (hoppas vi). Nå, vad var
det som hände då, denna
diaboliska afton?

Som vanligt hade redak-
tionen inte fått fram Haldan
än, ja den hade inte ens
kommit fram till arenan,
enär matchen påbörjats tidi-
gare än vad som sagts på
nätet, förrän den fick reda
på att Atlas hade gjort mål i
18:e sekunden. Hur är sånt
teoretiskt bara möjligt?

Enligt samtida vittnen lär
det ha läckt i backventilen
och sen hade visst nån skju-
tit någon i ryggen och sen
hade en annan tofflat in bol-
len i öppet mål. Ungefär så

gick tongångarna när redak-
tionen nådde fram. Som ni
märker anger vi varken tröj-
färg eller namn på de som
eventuellt var inblandade.

Sen vare mycket sparka

och spring, men nog tyckte
man att 0-1 inte var rättvist
på något sätt. Viggan hade
bestämt sig för att ändra på
detta och efter ca 20 minu-
ters spel händer något som
närmast kan liknas vid en
dålig kopia av vad som hänt
lite tidigare. Alla på läktaren
såg ut som filharmoniker
som just ramlat i orkesterdi-
ket. Har man sett en fiollåda
så har man sett alla. 

Någon gång mellan den
20:e och 30:e minuten så fal-
ler det berömda citatet ur
Suddens mun “God damn
it!” Dett uttryck har gjort
sådant intryck på många att
vi nyligen sett flera olika sor-
ters stavningar av uttrycket
på hemsidan.

I den 30.e så hade det pas-

sat in perfekt enär Atlas till-
döms en straff sedan vi inte
lyckats få tag i bollen på
reglementsenligt sätt enligt
domaren och så stod det 0-3.
Alla fattade nolla.

Lillpastan som på annan
plats i bladet hade varit
ytterst framgångsrik mot
Akropolerna i fredags hade
nu möjlighet i den 35:e att
frisera siffrorna. Ett perfekt
halvlågt skott som redaktio-
nen trodde skulle gå i mål,
men en hårig näve hann
fram och tippade till hörna.

Den andra halvleken bör-
jar med ett ettrigt uppvak-
tande av Atlasmålet men
ingen utdelning, till skillnad
mot Atlas som hade haft
130%ig utdelning på sina
chanser.

I den 6:e är Lillpastan nära
men nära skjuter ingen hare
V.S.B. I den 10:e är Joker
ytterst nära men skjuter i
stolpens fundaments utsida,
efter ett elegant framspel av
Lillpastan.

I den 15:e, på ca 4 meters
avstånd, lägger Karl Alfred
av en rökare som gjorde att
stolpen nästan vek sig, men
bolluslingen studsade ut,
förstås. Mikael av Holstein-
Gottorp nickar i nättakets
ovansida i den 16:e, vilket i
sig är en bedrift. Nu är det
bara rött på planen och
målet är bara en tidsfråga.

I den 22.a kommer
Holstein-Gottorp helt fri
med målisen (deras) men
drabbas av Boasyndromet
och skjuter mitt på. I samma
minut har vi tillerkänts ett
inkast, som lille Gylfen med
sina nya lockar, elegant nick-
ar i stolpen. Det är som för-
gjort, God damn it!

I den 25:e är Lillpastan fri
med målisen men får pro-
blem med växellådan och
skjuter med fel ben varvid
det bara blev en luftträff.

Zeke & Co, som trots siff-
rorna, hade gjort det mesta
rätt där bak under matchen
får i den 27:e, på Atlas första
målförsök i andra halvlek, se
bollen rulla i mål igen. Atlas
har nu 155%ig utdelning på
sina chanser. God damn it!

I den 35:e har Gylfen en
bra nick som emellertid
plockas ner av målisen. I
den 44:e är Holstein-Gottorp
och Gylfen helt fria med
målisen och då skall väl
reduceringsmålet komma,
men icke sa Nicke. Dom
sköt mitt på, ånyo drbbade
av Boasyndromet.
I samma sekvens erbjuds
Viggan att ånyo reducera
men bollen går i stolpen.

Som om detta inte skulle
vara nog så antecknades
även Kennie för en ribbträff
på en synnerligen ekvilibris-
tigt slagen hörna under mat-
chen.Totalt hade Viggan allt-
så 4 stolpträffar, 1 ribbträff
och 3 synnerligen feta frilä-
gen. Hur kan det då bli 0-4?

MATCH FAKTA
Viggan - Atlas Copco 0-4 (0-3)

Datum: Onsdag 27 april
Arena: Hägernäs IP, grus 
Väder: Ganska klart, + 8
Publik: 42

Viking: Ingen
Gulor: Kennie
Målare: Ingen

“GOD DAMN IT!”

STOCKHOLM CUP · OMG 5

Här är det som vanligt farligt framför Atlas bur. Zeke
armbågar sig fram i karriären, medan Gylfen väntar på
sin tur. Nordinen och Kennie står beredda att peta in
den. Joker och Lillpastan är back up i bakgrunden.

DANILO & PASTAN
VANN BIRAN

Grattis till Danilo (ovan) och
Lillpastan som vann biran i
tävlingen Vem är Vem?


