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SAGOHÖRNOR

Ett nytt särdrag hos Viggbyholmare tycks vara att spela långbänk. Inte
förrän man låg under med 1-0 och 9 minuter återstod, bestämde man sig
för att utnyttja hörnorna på planen. Vi tackar PopCorn, Wella & Krutov!!

Endast hink och spade saknades denna
kväll för att den skulle ha varit fullkomlig. Nu föll Kälvesta på eget grepp efter
att ha fått just grus i maskineriet. Men
till en början såg det inte bra ut alls.
Viggbyiterna
pressades ner i
sanddynorna
under den 1:a
kvarten. Men
sedan Edet låtit
giva den nu så
historiska ordern. “Släpp ut
Wella” så förändrades allt i
ett slag. Som en
vidbränd vessla for han runt i
dynorna och
jagade allt som
rörde sig. Inget
blev som förr.
Viggan åt sig in
i matchen och
fick dom andra
att framstå som
övervinnerliga.
Aldrig tidigaVictor Olmeda PopCorn re har redaktionen skådat en
“Oppopoppa Poppa”
sådan uppvisning i kåranda och lagmoral som denna
afton. Trots att Lillkentan understundom försvann i sanden var han som en
uppretad tax som letade efter ben.

vållade mycket oreda hos dom andra.
Bra VIK-läge också i 5:e i 2:a efter totalt
hönshushysteri på den andra sidan.
10 minuter senare lirar Lillkenta till
Jimbo som lirar PopCorn som poppar
över. Sen får Kälvesta straff i 22:a, sedan
en Kälvare snubblat på Rollos strumpeband. 1-0. Omids bicycletas i 30:e, som
går just utanför bör noteras, sedan Wella
fällts inom straffområdet utan åtgärd.
När 9 minuter återstår lägger Krutov
upp bollen på peggen och siktar på
PopCorns ljusa kalufs, men träffar
PopCorns vrist, varvid bollen går in och
det är 1-1 till Viggan. När 3 minuter
återstår lägger Krutov ånyo upp bollen
på hörnpeggen och träffar Wella mitt i
pallet och det står nu plötsligt 2-1 till
Viggan. På kvällen hittar sen Wella en
avbruten stortå i strumpan. Snacka om
att man inte känner efter. Hjältar är ni!

PopCorn & Wella, dom små änglarna, som
fixade kvällen, med hjälp av Krutte Krutov.

PopCorn hade ett fisförnämt läge i den
19:e men valde att avstå. Krutov som
var på hugget levererade sju stycken
felfria frisparkar under matchen som

MATCHFAKTA
Kälvesta - VIK B: 1-2
Datum: Fredag 19 april, kl 20.00
Arena: Spånga IP, grustag
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Kenny Rutevall
Målgörare: PopCorn och Wella
Gulingar: PopCorn och Lillkentan
Publik: 7
Väder: Klart väder, +8 0

Wellas stortå återfanns i strumpan på kvällen
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Wellas avbrutna tå vittnar
om en heroisk insats
Edets Majestät Napoleon Bonnaprutt, här
elegant fångad med sin segergest efter
Kälvestamatchen (eller är det möjligen så
att Nappe håller tillbaka en peristaltisk
rörelse i innandömet?). Hursomhelst, i
den 32:a minuten föll den numer legendariska ordern: “Släpp ut Wella så att han
får röra om lite i deras försvar.” Ett genidrag visade det sig.

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
Även Rollo har gått över till Viking! “Den har så mjukt papper” säger Rollo
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En mer formidabel inledning på serien kunde man väl knappast ha
önskat sig. Vinst från underläge i såväl B- som A-lagsmatchen visar
på en enorm laganda. Vi ser fram emot en spännande säsong.

Här kan man snacka om solskenshumör. Återigen har vi visat att kämpaanda räcker långt.

En perfekt dag för fotboll, skinande sol
och massor av folk, halva Edsberg var
säkert där. Redan efter 7 minuter började dock underläpparna hänga något
då Professor Kalkyl uppenbarade sig
med stora Parabelboken under armen
nere vid vänstra hörnflaggan.
Med en elevationsvinkel
på ca 16,82 0
lämnar bollen Kalkyls
vrist. Kalkyl
hade redan
räknat ut att
en från mittcirkeln anlöpande Edsbergare (med
en medelhastighet på 15m
Professor Kalkyl
/sek) borde
anlöpa straffområdet efter 13/10 sek ,
vilketsom han även gjorde. Bollen som
under tiden beskriver en parabelliknande bana,var uträknad att anlöpa på
den i straffområdet nu ankommande
Edsbergarens innervad,, när denne passerade straffpunkten. På exakt uträknad tid träffar alltså bollen Edsbergarens vadinsida med sådan kraft att bollen ändrade riktning 90 0. Ingen av oss
på läktaren fattar ännu hur Kalkyl
kunde ha räknat ut detta i förväg - och
så snabbt sedan! 1-0 till Viggan!

I 36:e är Maxen helt fri men vill inte
förstöra dan för Edsbergarna.
I den 2:as 2:a minut lägger Mango en
farlig hörna som Åkersbergakollegan
MonteChristo nästan skallar i ribban.
I den 3:e är det inte så kul. Ett perfekt
mål på skalle efter frispark ger Edsberg
ett rättvist 1-1. Trots att dom hade det i
särklass största bollinnehavet fick dom
aldrig ut nåt av det. Det visar på att
Viggan har det tryggt bakåt (man kan
här tala om dubbla kalsonger).
I den 11:e låter Åskar Sundström
lätta på trycket igen vilket ger 2-1. Men
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då hade domaren redan avslöjat att
Maxens fina passning satt Åskar i offside. En annan farlighet var i 21:a då
Monte Christos visade sin väl inövade
parabelfint. Högt skott, studs framför
tårna på målisen och över densamma i
ribban (med lite hjälp av en nagel).
Sen träder matchens Viking in i bilden, eller snarare slänger sig. I den 27:e
lyckas Mirakel medelst en sk flygande
Holländare rädda en boll med endast
en hand, vilket var ett givet mål.
Två minuter senare var han i luften
igen, helt parallell (alltid 4 ell) med
markytan, och medelst en Alinäve räddar han oss igen. 3-1 hade det garanterat varit annars.
En av dagens
sevärdheter var
när LillGylfen
skulle lägga sin
hörna. Likt Kalkyl bläddrade
han kvickt i
Parabelboken
och hittade på
sid 324 en variant han inte
LillGylfen.
prövat tidigare.
Med en extrem innerskruv låter han
bollen passera alla frågetecken och
utropstecken och in på direkten vid
stolpen utan nudd. 2-1 till Viggan.
Det var i 38:e och 5 minuter senare
tvingas Mirakel göra en äkta kamekazeräddning med fara för eget liv.
Sen missade
Viggan 3 givna målchanser
i 45:e. Vilken
match!!
Grattis!

MATCHFAKTA
Edsberg - VIK A: 1-2
Datum: Lördag 20 april, kl 12.30
Arena: Edsbergs SF, grus
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Mikael Johansson
Målgörare: H. Hult och T. Gyldorff
Gulingar: Inga vad vi vet.
Publik: 55
Väder: Sol, klart väder, +18 0

V.T.7.5!

Mirakelmannen

