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Trots att det var den 13:e i
månaden ställde Viggan
upp mangrant på Hägernäs
för att den här gången ta tre
poäng i matchen mot Häs-
selby, som på ett halvt förne-
drande sätt hade spelat bral-
lorna av Bilagan en vecka
tidigare. Zamora, som spe-
lade första fiolen denna dag,
hade lugnt och sansat fram-
fört att vi slår lite långa bol-
lar över deras backlinje, så vi
vet var vi har dom.

Sagt och gjort. Ut rusade
ett knappt dussin tomtar på
planen och glömde vad
maestro sagt. Full fart under
fem minuter gjorde att
Hässelby knappt kom ur sitt
eget straffområde. Men efter
fem minuter släppte förtroll-
ningen då Kennie synnerli-
gen grovt kapas i mjälttrak-
ten utan att få frispark. Som
tack för detta rusar en av de
andra killarna upp och gör
mål på kontring. Var finns   

rättvisan i värl-
den undrar 
man ju då? >>

Vi hade tur med vädret

MATCH FAKTA
Viggan - Hässelby 2-6 (0-5)

Datum: Lördag 13 aug, 14.00
Arena: Hägernäs, gräs
Väder: Halvsoligt, + 20
Publik: 61

Viking: Mikael Houlst
Gulor: Zacco, Houlst
Målare: Zacco 2

Trots det dåliga resultatet mot Hässelby så sken solen på oss i alla fall.

Martin Kellerman, skaparen
av seriefiguren Rocky har
gett Vikingredaktionen sin
egen välsignelse till att vi får
publicera Rocky och hans

polare som en stående strip i
det osporadiska språkröret.

Redaktionen, som vid för-
sta mötet med Rocky, genast
såg slående likheter med ett

otal bekanta i Viggbyholms
IK, kommer därför att lanse-
ra diverse aktuella situatio-
ner som direkt kan överfö-
ras på er, kära läsekrets.

Först ut blir Zaccau och
Gyttorp, där åtminstone den
förre missade några av som-
marpassen...eller? Njut och
le i mjugg åt dina kamrater.

Zaccos resa 
till Sofia gav
direkteffekt

Alla som länge väntat på att
Zaccau skulle få ur sig nåt, fick
vänta till i lördags, då den ifrån
Bulgarien nyss hemkomne, var
riktigt målnödig. Han lyckades
klämma ur sig två baljor på
Hägernäs, med mersmak. 
Nu ligger han och nosar Tuna i
baken, som har 8 baljor. Zacce
själv har numer 6. Trea är Gyt-
torp med 4. Bille och Baracken
har 2 vardera. Freddan och
Alex från Tyrolen har lyckats
med 1 mål vardera.           q

Premiär!

Gyttorp och Pinky verkar ha hakat på i en folklig Square Dance. Fem
steg framåt och en bakåt. En som fick ta sex steg bakåt var Diffen.

“Clap your hands and move your feet...”

VI
 I 

VI
GG

AN

Veckans avsnitt: Gyttorps och Zaccaus feta sommar med sug på Östermalmsbrudar
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Inte nog med att Kennie
skulle ha haft frispark, målet
var enligt många bedömare
offside också! Så de så.

I den 10:e  lägger Gyttorp
av en direktrökare, som blev
till en wobbler, vilket var
länge sen man såg någon
göra. Dessvärre togs den.

I den 11:e blev det 0-2.
I den 17:e blev det 0-3.

Nu var det inte riktigt kul,
särskilt inte i den 27:e då det
bidde 0-4. Bille Boy drar av
världens rökare i den 31:a,
så att röken låg tät länge,
men när den väl skingrats så
visade det sig att den tippats
till hörna.

I den 35:e, var det någon
som inte hade lagat efter sig
på fairwayen, att döma av
Diffens bistra uppsyn, när
bollen studsar lite oberäkne-
ligt över Diffen in i mål, vil-
ket gav 0-5.

Tänk er att ligga under
med 0-5, och ändå lägga in
en ny växel. Det är stort.
I den 35:e lägger Freddan
sålunda efter ett fasligt
bestyr nere på vänsterkan-
ten in världens macka till
Zaccau, som bara står och
väntar på att få lippa till på
direkten in i öppet mål.
Dessvärre gör Zaccau, en sk
dubbel pas de deux runt
egen part, och på det andra
varvet får han se att han
missat bollen under första
varvet.

Men det är inte slut med
det, ety i den 37:e får den
långe på en riktig rökare
som räddas till hörna. Två
minuter senare är det daca-
po. Hörna igen alltså.

Freddan avslutar halvle-
ken med att formligen vräka
iväg ett skott som målisen
förmodligen inte hämtat sig
ifrån ännu.

Andra halvlek börjar inte

så bra då Diffen skall sträcka
på sina nya balettskor. Trots
ganska stora tår når han inte
riktigt upp till ribban och
just i det mellanrummet, får
han och vi andra se hur en
boll smiter in från ett ganska
långt håll.

I den 12:e har Baracken
dragit av ett hårt skott på
vars retur Lillpastan giftigt
nickar in i mål tror man men
bollen tas av en för dagen
skicklig målvakt i Hässelby.

Sedan Zamora och några
andra väldigt starka killar
hade skakat om Zaccau i
pausen, så började Zaccau
att lätta på korken. I den 25:e
så lägger han iskallt in 1-6
via stolpen. Precis som i

fornstora
dar.

Diffen,
som fort-
farande
står och
förbannar
sina nya
balettskor,
tvingas
göra en
solorädd-
ning i den
34:e.

I den 40:e nickar Gyttorp i
mål och alla jublar innan alla
ser att stinsen på andra sidan
viftar för offside.

I den 42:a så gör sig den
långe Zaccau ren med måli-
sen och väljer styrka denna
gång. Sålunda drar han iväg
en riktig rökare som dess-
värre slinker utanför. Även
här trodde alla att det blev
mål. En bitter Zaccau avslu-
tar dagens arbete med att
stenhårt skjuta in 2-6.

Tänk om vi släppt in, låt
oss säga 3 mål mindre och
haft lite mer tur med avslu-
ten, ja, då hade vi kunnat
vinna rentutav.                q

MATCH FAKTA

Bilagan - IFK Stockholm 3-0 w/o
Datum: Söndag 14 aug, 18.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Mulet + skurar, +18
Publik: 5

Viking: Ingen
Gulor: Ingen
Målare: Ingen

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

Veckans Wiener: Daniel Breeze. Brisse verkar nu äntligen ha fått stånd
på Lidingö, enligt vad Viking erfar från vanligtvis felunderättade källor.
Vi har sökt Brisse för en kommentar men har ej lyckats och det är
många som undrar vad Brisses nya korvmoj skall heta och framförallt
var den ligger. Nånting för Östermalmarna på väg ut till Viggbyholm??

Visst
är det väl här-

ligt att få en rik-
tig Wiener då

och då?

Vad du skulle behöva
är en riktig Frankfurter.Otursdagen den 13:e augusti

Brisse får korvstånd på Lidingö

Fortsättning på matchreferatet från matchen mot Hässelby från sid 1

Diffens nyaste dojor

Januari 

Viggans Kalender Killar

VIK:s VIKUTVIKINGAR
Äre inte dags att sätta in en
stöt mot Täbys trallande tan-
ter och trånande tutti-fruttis?
Vi måste ju få ner lite kvinn-
lig fägring på våra matcher
nästa år. Redaktionen har en
idé om hur vi skulle kunna
uppnå detta. Jo, vi ger helt
enkelt ut en almanacka som
vi döper till Viggans Kalen-

der Killar. Man kan tänka sig
att Tegelbruket, Ex Libris och
Åhléns m fl skulle kunna
vara försäljningsställen. Men
givetvis kommer detta an på
er om ni vill ställa upp och
ävensom hjälpa till med att
kränga iväg kalendrarna.
Jag har redan bokat fotograf
om ni är på. Mer ikväll.    q


