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VARSÅGOD!

Träning på Stureplans IP

Här kommer första exemplaret
av skvallerbladet, som ger dig
det senaste om dina kära kamrater. Vill du läsa mer, så kan du
alltid anonymt skicka in det
senaste skvallret till redaktionen,
så publicerar vi som tidigare ditt
inlägg utan att ange källan. Som
vanligt gäller: Ju smaskigare
nyheter desto större rubriker.
Maila redan idag! Det är du som
avgör nästa nummers innehåll!

VIKTIG MATCH
MOT DANDERYD

Vi har två viktiga A-lagsmatcher kvar, sen
är det vila och batteriladdning. Vi har en
lika viktig B-fight på söndag också! Ät
mycket gröt och tagga till tusen så att vi
kan få revansch för den nesliga 0-6 förlusten på DSK-vallen 2003. Tre pinnar i
morrn och vi kan gå på moln i sommar.

After Fight, har blivit ett begrepp för den
välorganiserade Östermalmsmaffian i
Viggan. På lördagskvällen efter match
drar man sig ner till Stureplans IP för lite

Bille Billberg
har blivit lite
egen på sistone

Den blårandige Peter Billberg har nu
bytt till kritstrecksrandigt, meddelas från
Nasdacbörsen, sedan han startat eget
på gamla dar. Firman, som är ett dotterbolag till Djurgårdens firma upa, är
redan noterad på börsen och Billberg
kommer till en början att själv sitta i
elledningen för företaget, som lär bli
proppfullt med Djurgårdssupporters.

Gylfen glömde
stänga gylfen

En av spelarna i Viggbyholms IK väntar
barn och väntas nedkomma till Hägernäs IP i september efter matchen mot
FC Djursholm. Pappan verkar efter
omständigheterna må väl, trots att han
i ett tidigare skede måste ha glömt att
stänga gylfen. På bilden ser vi den
snart höggravide fadern som nu övergått till Y-front utan gylf, åtminstone tills
fotbollssäsongen är över, sägs det.

efterstretchning och kallprat och släcker
törsten med lite Loka innan det är dags
att dra sig hemåt igen för att kolla av kvällens Bollibompa på videon eller DVDn.

CENSURERAT

Snusförnumstig
baron tvingas
anlita snuskung
som hjälpreda i
högkonjuktur

Sverige befinner sig i en högkonjuktur
och det gör även snushandlarna, erfar
Viking vid en rundringning. En som inte
darrar på läppen är den välrenommerade snusbaronen G. von Grauers:
“Vi befinner oss i semestertider och
kunderna måste få sitt” säger den
mycket nöjde snusfabrikören Gustaf
von Grauers och tillägger “ Vi måste ta
in all arbetskraft vi hittar, även mycket
unga ungdomar för att klara leveranserna till Viggbyholm.”
I lagret hittar vi den blott tonårige LG.
Svensson, i full färd med att portionera
ut 24 påsar à 24 gram i större förpackningar och han säger med svetten lackandes: “Det här är ett riktigt hundgöra
så baronen tyckte jag skulle ta med
min lille schnauzer Alfons för att hjälpa
till. De é mycke nu”, suckar LG.

Välförättat värv!
Vi lyfter också på hatten för Bille.

Som sagt, vi behöver fylla på truppen
och alla metoder är tillåtna. På bilden
ser vi H. Zacco som använt sig av ett
gammalt knep, där det gäller att visa
vad man har i påsen. Nyförvärvet blir
spelklar redan mot Bollstanäs.

LG Svensson med sin lille schnauzer
Alfons. Husse till vänster på bilden.
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