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Från vanligtvis oinitierade källor
på marinstaben i Mariehamn, har
Vikingredaktionen erfarit att två av
de svensktalande passagerarna,
natten mellan fredag och lördag
den 18-19 januari, försökt skruva
loss knorren på slagskeppet Cin-
derellas kölsvin. 
Händelsen, som filmades av en

påpasslig presskår, bestående av
en viss hr B. Raghi, har nu lagts ut
på YouTube för vidare beskåd-
ning, till allmänhetens förtjusning. 

De två passagerarna, som ännu

föredrar att vara anonyma, hade
redan under aftonen haft bety-
dande svårigheter med att avgöra
vad som var höger resp vänster på
båten, kom på den briljanta idén
att den ene skulle hålla koll på
vad som var höger, medan den
andre koncentrerade sig på vad
som skulle kunna vara vänster.

Männen, som kom att gå under
benämningen Kapten Styrbord,
resp Kapten Babord, lyckades
dock hålla sig ombord under stör-
re delen av resan, sägs det.

Miniläger på Bosön: Söndag 24/2

Sjöslag på Ålands Hav

Viggans yngsta
håller tätt därbak
Inför säsongens hårdsatsning på
ett kompakt försvarsspel, kommer
Viggan att satsa extra hårt på sina
allra yngsta målvakter, som vi
skall försöka få att hålla extra tätt
där bak. Målvaktsträningen kom-
mer att varieras med pott-träning
under överinseende av Mirakel
Johansson, som har erfarenhet
inom området. Vi har därför inlett
ett samarbete med FC Pampers,
som kommer att ge oss tillgång till
en ny, heltät modell, som kom-
mer att göra Viggan till ett herme-
tiskt tillslutet lag, åtminstone bak-
till. Först ut på plan att testa de
nya produkterna blir Lill Gurkan
och Kajan, som nu är flygfärdig. 

Inför årets säsong kommer vi att
göra en storsatsning på att kraftigt
förbättra försvarsspelet. Första
ledet i denna satsning är ett mini-
läger på Bosön, söndagen den 24
februari. Det är viktigt att alla nu
hänger på alla träningar och läger
under försäsongen, så att samtliga
håller samma nivå, både vad gäl-
ler fysisk och teoretisk beredskap.
Lägret är på en söndag, så inget
rajtantajtan på lördagen alltså! 
Lägret är utan kostnad, och
anmälningar görs till Gula Örnen
senast torsdag 7 februari*.
*Avhopp efter 19 februari kommer att debiteras
med en avbokningsavgift.

Patric “Kajan” Kajhed, blir en
av de första målisarna, som
får testa den nya produkten
Flush ‘n Go.

Flush ‘n Go finns även för min-
dre backar och mittfältare och
levereras då med kardborrein-
fattning och asbetsinlägg.

PROGRAM 
Söndag 24 februari
SAMLING SKER PÅ BOSÖN

08.30 Samling

08.30-10.00 Genomgång. 
Förmiddagsfika med kaffe, te,
smörgåsar, bullar, kakor.

10.00-11.30 Förmiddagspass
med praktiska övningar i nya
idrottshallen

11.30-13.00 Buffélunch
Eftermiddagsfika

15.00-17.00 Eftermiddagspass 

Bad efteråt för de som önskar

En Tempelriddare
lämnar manegen
En av Viggans största profiler, Tomas
“Diffen” Thörnblom, tvingas lämna
manegen, efter många års trogen
tjänst under Viggans fanor.
Doktorns dom var hård:
“Fortsätter du spela, får
du gå på knäna”.
Eftersom detta skulle
störa Diffens image,
kommer han istället
att skjutas ned till
Hägernäs IP med
Postens gula rullator,
men nu för att titta
på matcherna.
Vi kommer att
sakna dig i målet
Diffen! Tack för
alla år i Viggan
och välkommen
tillbaks - nu
som åskådare.

        


