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Att döma av svaren i enkä-
ten från i höstas, finns en
gemensam vilja att vi skall
gå upp i division 4 i år. Ni
har också gett uttryck för att
ni är beredda att lägga ned
den kraft som behövs för att

nå detta mål. Vi skall nu där-
för gemensamt kämpa för
att vi når denna målsättning.

Detta kommer att ställa
stora krav på såväl spelare
som ledare och vi måste alla
leva upp till det ansvar vi

härigenom ikläder oss.    
Anslutningen på höstträ-

ningen har varit mycket stor
vilket är glädjande och vi
hoppas att ni nu alla fortsät-
ter på denna inslagna linje.

Vår uppladdning är mas-

siv med 12 träningsmatcher,
två cuper och ett träningslä-
ger. Alla kommer att få vara
med och spela så att vi får
två kanonuppställningar till
seriestarten. (Läs mer på s 4).
Nu kör vi så det ryker! 
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Danmarkslägret
Du har väl anmält dig till Danmarks-lägret den 11- 14 april?
Om inte så har du chansen att göra det ikväll till H. Loberg.
Anmälningsavgiften på 1000 kr skall betalas senast torsdag
den 31 januari 2002. Den totala kostnaden blir ca 2500-
3000 kr per man, beroende på antalet resenärer. En sats-
ning inför säsongen 2002! Är du osäker? Fråga Kapten
Bölja eller Knoll & Tott! Dom kan berätta hur roligt det är. 

Tut i luren
Kolla igenom telefonlistan
som du kommer att få av
Håkan Loberg i kväll, så
att dina uppgifter stäm-
mer. Om dom inte skulle
göra det, så kontakta sam-
me Håkan omedelbums.   

VVVVIIIIKKKKIIIINNNNGGGG
Stipendiet
I år kommer vi inte att till-
ämpa Bonussystemet som
vi testade förra året. 

Istället kommer vi i år att
dela ut tre Stipendier som
du kan läsa mer om på s 3.
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2002?
Så här gick det 2000 och 2001, och nu är frågan huruvida vi skall lyckas tredje gången gillt. Det ljusgråa fältet avser vinst, den mörkgrå för-
lust och mittemellan är oavgjorda reslutat. Siffrorna överst anger spelomgång. Omgång 12 är alltså första höstomgången. Funderingar?



Hur trivs du i klubben med spela-
re och ledare? Sätt kryss: 

❑ Mycket bra 26
❑ Bra      2
❑ Så där 0
❑ Mindre bra 0

Vad är din personliga målsättning
med fotbollen för 2002? Sätt
kryss: 

❑ Ta en plats i A-laget 21
❑ Spela i B-laget   5
❑ Motionsspela 2

Vad anser du målsättningen skall
vara för A-laget 2002. Sätt kryss: 

❑ Gå upp i 4:an 26
❑ Bland dom 3 bästa i 5:an 2
❑ Bland dom 5 bästa i 5:an 0

Eftersom vår målsättning påver-
kar samtliga i truppen, även insat-
sen i B-laget, är du själv beredd
att ställa upp så att vi kan nå upp-
satta mål. Sätt kryss:

❑ Ja 28
❑ Tveksam 0
❑ Nej 0

Hur stor är sannolikheten att du
kommer att spela i Viggan nästa
år? Sätt kryss:

❑ Stor 25
❑ Tveksamt 3
❑ Förmodligen inte 0

Vad tror du idag om din arbets-
/studiesituation nästa år när det
gäller ev inverkan på matcher och
träningar. Sätt kryss: 

❑ Inga problem  10
❑ Ungefär som idag 12
❑ Har ingen aning 6

Hur många gånger är du beredd
att träna per vecka under nästa år
exklusive matcher? Sätt kryss:

❑ 1 gång? 3
❑ 2 gånger? 12
❑ 3 gånger? 13

Hur viktiga tycker du Viggans trä-
ningsläger är ur socialt och trä-
ningsperspektiv? Sätt kryss:

❑ Viktiga 25
❑ Inte så viktiga 3
❑ Kan vara utan dom 0

Kan du tänka dig att vara medlem
i Spelarrådet? Sätt kryss:

❑ Ja 9
❑ Nej 17
❑ Vet ej 2

Vilken plats skulle du helst vilja
spela på i laget om du fick välja.

❑ Forward  10
❑ .................mittfältare  14 
❑ ..................back 11

Känner du någon eller några
andra spelare som skulle vilja
spela i Viggan (och tillföra något)?

❑ Ja    7 ❑ Nej     21
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En kät - tjugoåtta svar

Sen vi började med nya Viggan,
hösten 1998 har det bara gått
uppför. Med Curre Coach vid
rodret har skutan seglat spik-
rakt framåt. Serieseger i div 6
1998. Sexa som nykomlingar i
femman 2000. Förra året kom vi
på en meriterande 3:e plats.

B-laget gjorde en formidabel
insats på hösten, då vi seglade
förbi så gott som samtliga och
knep seriesegern framför nosen
på många snopna konkurrenter.

Viggan har aldrig gjort en
sådan bra säsong någonsin så ni
kan betrakta er som historiska
på många sätt.

Det var historia. Nu gäller det
framtiden! Av enkäten framgår
att 93% vill att vi skall satsa på
att gå upp i 4:an med A-laget.

100% är beredda att ställa upp
för att vi skall lyckas med detta.
Viggan har aldrig någonsin spe-
lat i 4:an och nu är vi mogna att
ta det steget efter några års upp-
värmning. Det finns fem lag i
kommunen som spelar i div 5
eller högre: IK Frej, IFK Täby,
Täby IS, Enebyberg och Viggan.
Dom andra har under alla år
sett ner på oss så nu har vi
chansen att visa vad vi går för.

Men då gäller det att procent-
siffrorna som vi vaskat fram
från enkäten också är giltiga.
Det kommer att fordras en
ordentlig kraftsamling från oss
alla för att vi skall nå målet.

Samma sak gäller för B-laget.
För att vi skall lyckas måste vi
ha ett B-lag som håller mycket
hög klass, särskilt nu då vi får
betydligt hårdare motstånd.
Ju bättre kvalitet på B-laget ju
bättre kvalitet på A-laget.

Tillsammans skall vi klara av
detta om vi alla solidarsikt delar
på ansvaret. Med järnvilja och
vår fina laganda kan vi flytta
berg. Låt oss visa oss själva och
alla andra att vi 
klarar av detta.
Nu är det 
dags att 
skriva hi-
storia igen!

Mål och
Mening

Vi fick in 28 svar på den enkät vi delade ut innan jul. Några hade förhin-
der bl a Markus Gustavsson som skall åka jorden runt, men kommer hem
till seriestarten; Kenny som blivit blåslagen; Dala som har ont i foten;
Nydahl, som skall operera om benet. I övrigt var det svar från de flesta.
Curre kommer nu under vintern att ta ett kvartssamtal med var och en
för att fördjupa sina kunskaper om era ambitioner. Men med den positi-
va ton som genomsyrar svaren kan vi bara se positivt på den kommande
säsongen. Ni kan själva bilda er en uppfattning om svaren här nedan:



I den fjärde upplagan
av Skink-Cupen hade
4 lag anmät sig:
1) Djurgården 1
2) Djurgården 2
3) Övr. världen All.
4) och så AIK

Inte mindre än 33
spelare deltog i turne-
ringen som gick av
stapeln kl 11.30.

Programmet hade
denna gång lottats av
herr Loberg och för
att skinkorna skulle
hamna i rätta händer
hade Tommy Göthe
inkallats som Pontus
Pilatus. När rökarna
lagt sig kunde man
urskilja ett lag som
segrare: Alliansen! 

Inte en förlust. Med
bägge händerna på
skinkorna kunde man
så lyfta dom i luften
som en segergest.
Djurgårdens två lag
kom 3:a och 4:a medan
AIK smög sig in på
2:a platsen. Förra året
var ju bara test, så nu
börjar vi om på allvar.
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DIF trea igen! Ikke sa Nikke
Lördagen den 29 december 2001 ställde Vigg-
byholms IK upp för 4:e året i rad i Nike Cup.
1998 gick vi till Åttondelsfinal, 1999 åkte vi ur i
gruppspelet, 2000 gick vi åter till Åttondelsfinal.
Med årets resultat får man väl närmast benäm-
na Viggan som ett vartannatårslag. Så här gick
det rapporterar H. Loberg till redaktionen.

Målskyttar:
mot Enskede:
Nordine Baraka.
mot Palestinska:
Roy A. Oscar S.?
Daniel N.?

Blue Hill möter Ängby i
slutspelet. Täby IS gick
vidare som 2:a i sin
grupp efter Vallentuna.
Frej gick inte vidare.

Nu är det knappt ett år
kvar tills det är dags för
en ny Åttondelsfinal.

Viggbyholms IK
(3:a i div H5N)

Blue Hill IF
(4:a i div H7A)

Enskedekamraterna
(2:a i div H8E)

Palestina FF
(3:a i div H8G)

BHIF – PFF 4 – 1
VIK–Enskede 1 – 0   
BHIF  – VIK 2 – 0
PFF – Enskede  1 – 4   
Enskede – BHIF 3 – 8
VIK – PFF   3 – 2

Zorros Zenaste:
Viking har glädjen
att presentera
årets första insän-
dare som avhördes
i omklädningsrum-
met efter Nike Cup.

Efter sista mat-
chen, den mot Pa-
lestina FF, kommer
Nordine Baraka,
från den 30:e
breddgraden, fram
till Henrik Zlatan,
Zorro mm Zacco,
med ett ursprung
från den 40:e
breddgraden, och
säger:

“F-n lira du inte
mej för. Jag stod ju
fri framför målet.” 
Zorro: “Öh, öh, jag
visste inte vilket lag
du lira med, öh.”  

Kommande Cuper:
Rimbo-Cupen: Fre 18 el 25 jan.
Skå-Cupen: Fredag 1 februari (?)

Träningstider
Måndagar 18.30 - 21.00 Ute + inne
Onsdagar 18.30 - 20.00 Inne
Lördagar 12.15 - 15.15 Ute + inne

SSSSKKKKIIIINNNNKKKK
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Resultat

Årets upplaga av Skink-cupen, den 4:e i raden, vanns formida-
belt enkelt av The Boda Boys, som för dagen uppträdde under
artistnamnet Övriga Världen Alliansen. Djurgården som ställde
upp med två lag lyckades återigen att bli 3:a. AIK hamnade 2:a.

Segrarna i Skink-Cupen 2001: ÖVA: Curt Elgbro, Lars Öberg, Christoffer Österwall och
Ronny Wallén. Främre raden: Roy Akius, Markus Gustafsson, Henrik Hult och Isac Sangwill.
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Läs om livet på Tullverket i “Knoll & Totts nya äventyr”
På bilden ser vi den Operative chefen på
Arlandatullen, A. Edström, i sin roll som
Kapten Bölja när han letar efter bångsty-
ringarna Knoll & Tott som gömt sig inne
på “Nothing to declare”. Vi ser nu fram
emot nya äventyr med “Knoll & Tott i

Danmark” där Kapten Bölja lär få hålla
åtminstone ett öga på illbattingarna.
Viking har just fått erfara att den populära
trion nu skall få sin egen personaltidning
inom Tullverket som enligt obekräftade
källor helt enkelt skall heta “Kn-ll & Tull.”

Grefve Danilo 
på Jaktstigen igen
Från vanligtvis välunderättat håll
meddelas att Grefve Danilo över-
gett sina jaktmarker kring Lödde-
köpinge och på Sötäljeslätten. Han
lär nu ha satt sina hörntänder i ett,
vad vi förstår, något fräscht lamm-
kött, som kom med Ryska Posten
från Sankt Petersburg. 

Folk i vimlet lär ha sett Danilo på
Jaktvillan i Arninge på Nyårsnat-
ten, då han insöp atmosfären och
lilla Lena Lenin som nu tycks bli
hans nya flicka på gaffeln.  A.P.

Lördag 23/2 Kl 14.00, Åkersberga IP
Roslagskulla IF (6) - Viggan

Lördag 2/3 Kl ??, Åkersberga IP
IFK Österåker (4) - Viggan

Lör/söndag 9 eller 10/3
Skånela (6) - Viggan

Onsdag 13/3 Kl 19.30, HIP 2
Viggan A - AIK U

Lör/sön 16 el. 17/3 , kl 13.00, HIP 2
Viggan - Helenelund (4)

Lördag 23/3 kl 13.00 HIP 2
Viggan - Roslagsbro (5)

Långfredag 29/3
Ej fastställd

Måndag 1/4 kl 13.00 Hallstavik
Hallsta IK (4) - Viggan

Lördag 6/4 kl 13.00 HIP 2
Viggan - Lohärad (5)

Söndag 7/4 Kl ?? Tunbergsplan
Rotebro IS (6) - Viggan

11-14/4 Träningsmatch i Danmark 

+ ev en match mot Täby IS B

Träningsmatcher

Nya Bannbulor
Vatikanstaten meddelar att den
nye småpåven, Maximilian III, f.d.
Maxist-Ortodoxa kyrkan, har erhål-
lit ett nytt bannbuleimplantat av
silikon, som ersättning för den bort-
tagna mindre bannbulan. T.T.

VVVVIIIIKKKKIIIINNNNGGGG
Stipendiet

Vikingstipendiet kommer att delas ut till tre
spelare i år. Ett på 2000 kr. Ett på 1000 kr
samt ett på 500 kr. Förutsättningarna för att
kunna erhålla stipendiet är följande:

1) För att kunna bli föremål för ett stipendi-
um måste spelaren i fråga ha varit närva-
rande vid minst 75 % av träningstillfällena.

2) Stipendiet är i första hand inte avsett för
sportsliga utmärkelser utan är mer tänkt
som belöning för ett stort ansvarstagande
på plan såväl som utanför plan.

3) Man skall kunna uppvisa en positiv
anda i umgänget med ledare och kompisar
under hela året. Stötta och sporra andra.

4) Verka för att vi når våra målsättningar.

5) Man följer de regler som finns, typ ringer
om man inte kan närvara på en träning.
Man hjälper självmant till med att plocka
ut och in material, fylla vatten mm.

6) Man bidrar till att hålla en hög stämning
i och utanför omklädningsrummet. Man
undviker att tala i negativa termer. Man
kommer i tid och ställer alltid upp.

Ni kommer själva att få nominera era kam-
rater i samband med säsongsavslutningen.
Förslagen kommer att tjänstgöra som un-
derlag vid juryns beslut som är utan appell.


