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Efter det synnerligen trevli-
ga semesterlägret på Lövud-
den utanför Västerås, för
drygt 1,5 vecka sedan, var vi
tillbaks i verkligheten igen.

Först var det match för A-
laget borta på Veddestaval-
len mot Bele Barkarby, som
vi tvålat dit med 2-0 hemma
innan semestrarna. Tre nya
friska stod på dagordningen.

Men icke sa Nicke, torsk
med 2-1 trots att vi hade bud
på både 2-2 och 2-3 under
de sista självande minuter-
na. Enda målet för A-laget
den här veckan fabricerades
av Baron von Holstein -
Gottorp, eller är det Gyttorp?

Nåja, det var ju så himla
nära och snart var det Jär-
fällas tur att få bita i det sura
äpplet. Men först skulle
Bilagan dammas av på fre-
dagskvällen för att åka ut till
Hässelby Gårds Bollplan.

När alla hittat dit så stod
det 1-0 till
Hässelby
innan Bi-
lagan ens
hade fåttt
lånat bol-
len. Vanu-
rå? Vi slog
ju dom
med 1-0
hemma.

Efter 14
minuter
stod det 
3-0 och inte var det roligare.
När allt var klart stod det 6-1
och alla såg fram emot lör-
dagens fight mot Järfälla på
en nyfriserad matta på Häg-
ernäs. Regn var utlovat men
det bidde inget så “vi hade i
alla fall tur med vädret.”

Men mer var det inte. 0-4 i
baken inför en ej alltför
imponerad publik som nu
krympt till bara 55 personer.

Mer att läsa om matcherna
och annat smågodis finns
inne i bladet.                       q      

SVART
VECKA
FÖR VIGGAN

“Så dj-la enkelt, ba!”

Klådde och Rapuntzel

Moderatbandyns vänner är ett
släkte som sprider sig likt en
löpeld bland Viggans vanligtvis
gräsvana gossar. Det senaste
offret är den numer kände riks-
klonaren Zamora Wallonen,
som nu lär ha fastnat med hu-
vudet i det tredje hålet.

Viking vill nu gratulera Herr
Wallonen för sin bedrift att ha
tagit det gröna kortet och vi gis-
sar att hans gröna fingrar nu
kommer väl till pass när det
gäller att leta bollar i ruffen.

Från vanligtvis oinitierade
källor erfar Viking att Herr
Wallonen bestigit Arninge golf-
bana med ett stort antal Dumle-
klubbor och ett ännu större
antal fd sk negerbollar.

På bilden ser vi hur Wallonen
tror att han just slagit iväg bol-
len från orange tee på hål 2,
medan publiken nyfiket spejar
efter vart bollen tog vägen.  

Wallonen var själv så nöjd
med slaget att han snabbt ilade
iväg ut på fairway, men fick gå
tillbaks till tee, då han inte kun-
de finna bollen. “Men, jag hör-
de ju hur jag träffade bollen.”

När Wallonen väl så swingat
iväg bollen, med sitt andra slag,
kunde man höra ett förnöjt “Så
dj-la enkelt ba’!”. 

Vi hoppas att Wallonen har
samma tur framöver när det
gäller att träffa bollen som när
det gällde att träffa sin golfprin-
sessa.                                       q

Vår egen Klådde Scabini hade anlitat
Vackra Lindas infångare, Bille Boy, för att
sjunga serenader under balkongen till
den hårfagra tösen på bilden. Tösabiten
lystra till namnet Rapunzel, ja alla känner
väl till sagan om Rapunzel? Rapunzel
föll för locktonerna och upp klättrade
Klådde på hennes långa vackra hår och
vem fick hon se? Jo, Klådde! Hur ham-
nade dom på samma bild då??      q Klådde och Rapunzel på HIP.

Baron von Holstein Gyttorp.
(Gyttorp är bl a välkänt för sin
kruttillverkning sedan 1908).

Il Bisone Henrys-
son efter matchen:
“Dé é inte så j-a

lätt som det låter!”

              



VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

TYROLEX©
Lederhosen mit zwei Gülfen

195
DM

Tyrolex introduzerar sitt nya höstmodet med den
nya lederhosen “alex von tyrolen”. Den byxan har
redan blivit weltberümt genom sitt ortopedischen
gülfschnitt med zwei öffnungen. Den byxan passar
alle jungen ütrüstade mit 8’’ bis 12’’ schlangen.
rekommendiert preis är dm 195. prima qualität!!

Svart VM-guld 

VM i Ribb/Stolp/Cirkelträff gick av stapeln i Västerås
på Lövuddens Mini Camp, 29-31 juli. VM-guldet (Det
sorte Gold) gick till det redan mäsktyngda och numer
segrande laget, som bestod av Diffen, Zamora, Verro
och Zaccau. De övriga 4 lagen utklassades av proffsen.

Stalle på fel ställe

Two Double Diamonds

Unge herr Stalin Forsell alias
Stalle Rondell, som sommarjob-
bar på DHL som chaufför, anta-
ges vara den som med hög fart
körde in i ett brofundament

tidigare i veckan. Viking har ej
kunnat kontrollera sina uppgif-
ter, men utgår som vanligt ifrån
att det var Stalle Rondell själv
som var för tung på foten.      q

Till vänster ser vi de två pilsner-
gökarna Lillpastan och Pinky
Niklason med var sin Double
Diamond i nävarna. Det var
Pinky och Pastan som fixade
förstapriset i Gula Örnens bild-
tävling “Vem är vem?” Priset
utdelades på Lövuddens för-
läggning för unga pilsnergökar
i samband med Mini Campet
29-31 juli av Gula Örnen, som
speciellt rest upp för att kunna
överlämna burkarna.              q



Efter den smärtsamma för-
lusten mot Bele på onsdagen
var det dags för Järfälla
hemma. Sist torskade vi
med 3-1 borta, trots att vi
hade 1-1 när en kvart åter-
stod av matchen. Nu hade
vi chansen att rätta till detta.

Redan i den 5:e var det
fara på taket, då Karlsson,
inte Karlsson på taket, men
Stålis Karlsson, fick utföra en
sk avancerad bicycletas för
att rädda Diffens mål från
påhälsning.

Men i den 13:e rinner Jär-
fällorna igenom på höger-
kanten och i mycket snäv
vinkel får dom in bollusling-
en så att det blir 0-1. Två
minuter senare räddar
Diffen ett sk “givet mål”.

I den 27:e slår Gylfen en
diagonalt öppnande pass-
ning som ställer Tuna helt
fri, men han fick bollen på
stödjebenet och tappar vikti-
ga 1000-delar, varför bollen
så småningom
hamnar hos
Gyttorp,
som sköt
utanför.

Minuten efter har Viggan
ånyo ett bra läge som des-
värre rinner ut i gräset. I den
36:e så har Tuna försatt sig i
ett synnerligen bra läge men
pressas alltmer ut på vän-
sterkanten. Till slut befinner

han sig nästan vid kortlinjen
och när skottet väl brinner
av hamnar det i burgaveln
(utsidan).

Liten tuva fäller stort lass
som när Lille Gylfen stoppar
den store Johan Blomberg i
den 38:e då denne befinner
sig i friläge framför Diffen.
Rutinerad brytning på bol-
len så det bidde ingen straff.

I den 39:e kommer ett
dacapomål på det första:
Snett in från höger och så
var det 0-2.

Efter halvleksvilan var det
inte så roligt heller. Redan
efter 5 minuter slirar Stålis
på det kryptonitfärgade grä-
set och Johan Blomberg får
lobba över en oförstående
Diffen: 0-3. Sen blev det 0-4 i
den 16:e, vilket enligt alla
utom domaren var en klock-
ren offside. Tyvärr blev inte
den här lördagen så rolig

som alla hoppats
på, men vi har ju
chansen att slå ur
underläge nu på

lördag igen.
Nya friska

poäng står
på spel.

q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

MATCH FAKTA
Bele Barkarby - Viggan  2-1 (0-0)

Datum: Onsdag 3 aug, 18.30
Arena: Veddestavallen, gräs
Väder: halvmolnigt, +18
Publik: 37

Viking: Peter Billberg
Gulor: Houlst, Bille, Grauers
Målare: Houlst

MATCH FAKTA
Viggan - FC Järfälla  0-4 (0-2)

Datum: Lördag 6 aug, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Växlande sol, +18
Publik: 55

Viking: Ingen
Gulor: Ingen?
Målare: Ingen!

Fall mot Järfälla

Beskt mot Bele

...5,...6,...7,...8...

Varför ska
dom alltid sparka på

bollarna? Tur inte vack-
ra Linda ser mig.

Billes nedräkning får symbolisera Viggans bittra torsk mot Bele B-by.

Efter den vederkvickande
vistelsen på Lövudden hel-
gen innan, var det inte utan
tillförsikt de röda tomtarna
sprang ut på Veddestaval-
len. Allt såg mycket stabilt
ut till den 9:e minuten då ett
Beläte smög sig fri och
skickligt sköt i stolpen. Puh!

Efter denna incident tar
Viggan över och Alex har
bl a en giftig nick över i 10:e,
Jocke fläskar på bra i den
12:e men på målisen. Ja, så
fortsätter det, som när Alex
igen är ytterst nära att sätta
dit den i 26:e. Jocke lägger
en hörna i 35:e som är osan-
nolikt nära att gå in i nät.

Andra halvlek börjar sta-
bilt med att greven av Hol-
stein-Gyttorp rullar bollen
22 mm utanför Beles stolpe.

Detta väcker dock de vit-
klädda och i den 2:a under-
står dom sig att toucha vår
ribba och som om detta inte
vore nog, låter dom i ett bra
läge skjuta över, högt över i
och för sig. Mattin i målet
fick sträcka på sig i den 11:e
och räddade med en hand,
men det var nog inte så far-

ligt som det såg ut. Gyttorp
får i den 14:e på ett direkt-
skott (sällan man ser det nu
för tiden) som Belemålisen
får rädda medelst en släng-
ning. Bra svettigt!

I den 17:e har Viggan ett
stort antal möjligheter att ta
ledningen. Men i den 23:e
slocknar belysningen tillfäl-
ligt, då Bele nickar in 1-0 på
dagens längsta inlägg. En av
våra mindre och ävensom
yngre spelare, gjorde sig
ännu mindre, genom att
ducka så att Belätet skulle se
bättre.

Sen blev det 2-0 bara så
där utan att nån fattade nåt.
det var i den 26:e minuten.

Gyttorp får i den 35.e
minuten ett pass från Bar-
acken, vilket han utnyttjar
kallt och som ger 2-1.

Sedan har Bele tur som
idioter i den 41:a då Tuna
vräker på ett skott som träf-
far målisen i häcken eller
däromkring. Gylfen avslutar
med att missa årets fetaste
friläge med att dra en vän-
ster innerskruv som nästan
gick ut på banan igen.    q

Ängby 13 10 1 2 33-13 31
Järfälla 14 8 3 3 34-17 27
Hässelby 13 8 3 2 29-16 27
Rinkeby 13 7 3 3 27-20 24
Tureberg 14 7 2 5 29-20 23
Ekerö 14 6 2 6 25-25 20
Viksjö 14 5 3 6 23-20 18
Täby IS 13 5 2 6 21-27 17
Bele B-by 14 4 4 6 22-27 16
Viggan 14 4 4 6 22-32 16
Helenelund 14 3 3 8 12-25 12
IFK Täby 14 0 0 14 9-44 0

A-lagstabellen H4N, 11/8:

Stålis är all-
tid på väg.
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Det var inte lätt att hitta ut i
djungeln i Västerort. När
man väl kommit fram hade
motståndarna gjort en rock-
ad på omklädningsrummen,
vilket lättade upp humöret
och uteslöt några djupare
visdomsord innan match-
start. Senast slog vi Väster-
örterna med 1-0, så det skul-
le nog gå bra idag med.

Vem som gjorde avspark
hann nog aldrig någon upp-
fatta och när nån fattat något
så stod det 1-0 utan att vi
hade fått nudda bollen.

Fem minuter senare stod
det 2-0 utan att någon fat-
tade något nu heller. När så
14 minuter hade gått stod
det 3-0. Under de kom-
mande tre minuterna hade
dom dessutom två exakt
identiska frilägen, men dom
sköt utanför till vår smala
lycka. Tänk er 5-0 efter 20
minuter, vad hade folk sagt?

Så här långt hade Viggan

varit 3:a och 4:a på bollen
och kom vi över mittlinjen
så svischade den svarta varg-
flocken förbi så det susade
om det. Aldrig tidigare hade
vi sett något liknande. Var
det Gambias landslag eller
nåt? Undan gick det i varje
fall. Efter en halvtimmes
spel drog dom som tur var
ner lite på takten och vi fick
låna bollen ett tag. Bl a höll
Zaccau på att nicka i mål,
trodde nån, men utanför.

Sen hände inte så mycket
mer annat än att dom gjorde

4-0 i 48:e, 5-0 i 56:e och
avslutnningsvis 6-0 i den
83:e. Kvällen fick dock en
trevlig avslutning, då den till
Bulgarien på lördagen avre-
sande Zaccau, gjorde en av
sina berömda och fick lira in
6-1 som också blev slutresul-
tatet på denna tillställning.

För egen del kan man nog
bara konstatera att bättre lag
har vi aldrig mött, men så
var det många A-lagare med
och många från i juni sak-
nades dessvärre. Ändå ställ-
de vi upp med ett riktigt bra
lag, men det var klassskill-
nad, ja det var det. 

Många gjorde så gott de
kunde för att stå emot Häs-
selbytsunamin och några
som stod emot riktigt bra
var bl a Rillo Jansson och
Rulle Rundgren.                q

Rassel i Hässelby
VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

MATCH FAKTA

Hässelby -Bilagan  6-1 (3-0)
Datum: Fredag 5 aug, 20.00
Arena: Hässelby Gård, k-gräs
Väder: Halvhyfsat,  +17
Publik: 12

Viking: Krister Jansson
Gulor: Julle Ivarsson
Målare: Henrik Zacco

Krutov

Krutlös

Under lägret på
Lövudden bestämde
sig Krutov att
sumobrottningen
inte var något för
honom. Han har nu
slagit in på den nya
linjen som kallas
Kraft durch 
Freude.

Kraft durch Freude
ger enligt leverantö-
ren ett maximalt
glädjerus som varar
i ca 4 minuter, eller
så länge som dusch-
ningen genomföres. 
En typisk Krutovsk
måltid består av fyra
korslagda makriller   
samt fyra gula ärtor 

och en handfull  
sesamfrön.

Heinrich von Zaccau,
fd kanonkung och
krutmanufaktör, har
sedan hans kruthus
blötlades under förra
vintern, tvingats läg-
ga in sig på artilleri-
hospitalet i Sofia i
Bulgarien, för torr-
läggning. 

Enligt von Zaccaus
fader och moder som
dagligen sitter vid
bädden för att kon-
trollera att krutet hål-

les torrt, kommer 
Heinrich återkomma 
till Sverige idag.
Heinrich som har  

eget kruthus på  
Öfvre räknar 

med att ha 
återtagit sitt

gamla jag 
redan på  

lördag.

Tureberg 10 7 2 1 54-25 23
Järfälla 10 7 0 3 30-14 21
Hässelby 10 6 1 3 46-18 19
Råsunda 10 6 1 3 31-16 19
Österåker 10 6 1 3 28-20 19
Viggan 10 5 2 3 33-23 17
Akropolis 10 3 1 6 26-34 10
Helenelund 10 2 0 8 21-35 6
Bromsten 10 2 0 8 17-47 6
IFK Sthlm 10 2 0 8 17-71 6

B-lagstabellen R1A, 11/8:

Ja, vad f-n gör man?


