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Ja, så var det då äntligen dags att begå
debut på en utomhusplan. Efter tven-
ne på varandra följande inhiberingar
på Åkersberga IP, tog så tålamodet slut
hos Viggbyithövdingarna. Resolut tog
man istället och dammade av sin egen
arena, Hägernäs IP där Wachtmeister
von Zeka intog en tätposition vid
sladdningarna. Loberg, som för tillfäl-
let var hyperaktiv, hade redan på mor-
gonen malt ner ett antal vitkålshuvu-
den till vitkålsmjöl som förvarades i
den berömda attachéväskan.

Mången lyfte nog på ögonbrynen
när Lobergarn gick man ur huse så
pass tidigt på morgonen och spatsera-
de i nästan vinkelräta riktningar med
sin väska hårt hållen i hand. Nu frågar
sig vän av ordning, vem är den ende
som kan göra nåt sånt? Jo, Loberg!
Från ett litet hål i väskans nedre kant

rann en strid
ström av vit-
kålsmjöl som
lade sig som
streck varthän
Loberg gick och
bildade ett slags
linjer som lätt
skulle kunna
tas som sidolin-
jer mm. En stor
eloge till Loberg
som bidrog till
matchens ge-
nomförande!

Österåkrarna
som också hade
omdirigerats till
Hägernäs IP
hade knappt

hunnit ut på plan förrän Zacco sladda-
de omkull inne i straffområdet på vip-
pen att näta innan matchen knappt
hade hunnit börja. Nätstrumpor hade
han dock på sig fem minuter senare då

han efter ett synnerligen exklusivt in-
spel från Hulten tåfisar in 1-0. (Själv
hävdar han att det var en bredsida.)

Han vet inte, ingen annan vet heller
hur det gick till, men vid målögon-
blicket drabbades han av en pedistal
åkomma som knappast kan avfärdas

som en fotnot. På bilden ovan har vi
därför försökt att åskådliggöra var den
felande länken kan sitta på Zaccon.
Hursomhelst blev det ett akut problem
som måste lösas på Danderyd. Inte ens
Loberg visste vad det kunde vara. Tå-
fisarnas mästare fick bäras av planen.
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TÅFISEN
SOM BLEV
ETT AKUT
PROBLEM

Sanningen om Zaccons portvinstå avslöjades vid den rönt-
gen, som aldrig gjordes på Danderyd. På den röntgenplåt
som Vikingredaktionen kom över, visas hur den allra längsta
extremiteten avslutas med en korkskruvsliknande protes, på
vilken själva portvinskorken monteras. Redan på 90-talet
gick diskussionerna höga om Zaccons tår. Nu har vi beviset.
Med den berömda tån kan synnerligen effektiva tåfisar
avlossas, som exempelvis den mot Österåker i lördags. 
Vid den skada, som Zaccon därest ådrog sig vid måltillfället,   

lär enligt Dr Mabose den 
mellersta leden ha hakat 
upp sig pga en gammal

rostskada. Med lite 
SAE 30 hoppas vi 

att Zaccon snart är 
på bena igen.

Bilden som togs just efter
skadetillfället, kan vara något
suddig pga av den tåsulfit-
lukt som uppstod vid strum-
pans avlägsnande. Zacco får
räkna med minst en vecka på
kryckor och därefter 2-3 veck-
ors avhållsamhet (från boll).

Som tur var bar Curre
sin 4-liters hemstickade
Bodatopp då han drab-
bades av tomtar på lof-
tet i den 5:e minuten
vid Zaccons fotskada.



Maxen, Hulten och Jocke var skitanära
att rulla bollen i tomt mål i den 15:e
men blev till sist blåsta på konfekten.

I den 22:a välter Hulten inom straff-
området varvid Danilo får äran att slå
straffen. Danilo, som övat flitigt på sina
22 m2 hemma i
lyan på Häger-
näsvägen, siktar
nu på att lägga
bollen mitt i
målet. Skottet
tar dock i stol-
pen men turligt
nog i densam-
mas insida var-
vid resultattav-
lan noterar 2-0.

Därefter var
Viggan nöjda med sin insats och lät
Österåkrarna komma in i matchen vil-

ket dom gjorde i
den 34:e då man
nätade bakom sin
egen målvakt,
Stellan, då det var
ont om egna
Vigganmålvakter
denna dag. Större
delen av våra
egna målvakter
var på dopingtest
i några ikringlig-
gande kyrkor.
Stellan gjorde en
en mycket bra
insats för Viggan.
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Innan matchen övade Loberg inför Bandy-
finalen nästkommande helg. Loberg som
vid tillfället var nybuteljerad, kastar häftigt
i sig dryckjomet med sådan kraft att han lär
ha fått en skallfraktur i bakhuvudet

Stellan som stod för
Viggan i stället.

Det skall bli kul att höra
Danilos förklaringar.

Bara för att man sagt det så nätar dom
andra i den 43:e efter ett synnerligen
beigt spel i backlinjen. 2-2 till oss ändå.

I den 9:e i den 2:a slår Jocke in en ski-
tafin passning som Oscar nästan glid-
tacklar i mål om han hade nått. Istället
gör dom vitblå 2-3 på straff. Stans
chans uppenbarar sig dock i den 12:e
då Hulten får iväg en superparabel till
Jocke som fläskar på en rökare som
redaktionen skrev ner som mål. Men
innan bläcket hunnit torka hade måli-

sens skitiga naglar förpassat bollrikt-
ningen så att det nu inte blev mål.

Sen verkade det som Viggan var
nöjda med resultatet eftersom man lät
Österåkrarna skita ner sig mest. (Man
var helt uppenbart rädda om de nya
matchtröjorna i Vigganlägret). 

Nåväl, i den 43:e vaknade man så till
liv och skottade in kvitteringsbollen 3-
3. Fin start på säsongen om man spelar
lika fint som man gjorde i början av
matchen. ■

www.viggan.com

Över vems säng passar den här skyl-
ten bäst att hänga? Alternativen är: 
A) Oscar Sundströms, B) Edets? eller
över C) Tommy Mehnerts? Ni kan

skicka svaren till vår nya hemsida.
Klicka in under fliken Mailbox och
maila till Viking. Det är inte uteslutet
att vinnaren publiceras på nätet.

Våran egen hemsida är nu klar och vi
väntar bara på att Stalles tenta i mor-
gon skall vara klar så att han kan länka
upp sidorna. Så förhoppningsvis skall
ni kunna följa Viggans öden och även-
tyr på nätet från och med slutet av
denna vecka. För att vi skall entusias-
meras att hålla den regelbundet upp-
daterad, så hänger mycket på att vi får
lite input från er. Vi vill ha en levande
rymddialog eller som ni kanske före-
drar att uttrycka det: space-chat.

Klubben har en sida som heter “vigg-
byholmsik.com” från vilken man
också så småningom skall kunna länka
sig till vår sida. Söker man på “vig-
gan.com” så kommer man direkt.

Vi skall ha den bästa sidan i kommu-
nen, så se till att ni håller oss varma.
Viking skall också finnas på nätet. 

Har ni synpunkter på innehållet så
vänd er till Redaktören. Har ni pro-
blem med att få upp sidorna så ringer
ni Webmastern, Staffan Forza Forsell.

Vems häck är det som skall ansas?

Full rulle på Edet Viggantipset
Gamla nyheter kan också vara goda
nyheter. Eller vad sägs om B-lagets for-
midabla framfart i Segeltorpscupen för
några veckor sedan. (Glöm inte Rimbo)
Vidare från gruppspel till slutspel där

vi åkte ut i åttondelsfinalen på straffar.
Trots att Edet stod i vägen för en straff
lyckades inte Poppe och Rimbo att hit-
ta nätmaskorna på andra sidan plan,
när det blev deras tur att slå straffar.
Dom får nog hälsa på hos Danne i
hans nya lya (22:an) så dom får möjlig-
het att öva prickskjutning.

Efter fyra omgångar i det famösa
Viggantipset som dragits igång genom
Spelarrådets försorg har man lyckats
(eller inte lyckats) så här:

5 rätt på V75 gav 50 kr medan Tompas
10:a gav 28 kr. Keep up the good work

V75
1) Richard 0 rätt
2) Zacco 5 rätt
3) Richard 2 rätt
4) Zacco 4 rätt

Stryktipset
1) Zacco 8 rätt
2) Erlandssons 9 rätt
3) Danne 7 rätt
4) Tommy M 10 rätt


