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ZUCCÉSTART

Zacces skada har nu blivit en fotnot i historien sedan han äntligen släppts
ut i manegen igen och gjort en riktig succéstart med tre strutar av fyra möjliga. Åskar fick också på en rökare som hamnade i nätet. Skitkul Åskar!

senare och studsar tillbaka till den långe.
Denne tar nu och prövar en nick, vilket
gav mycket bättre resultat. 2-1, i 23:e, till
Viggan. Åskar Sundström som fört en
väl dold tillvaro med sin guldfot vill
vara med och synas med dom stora
grabbarna, varför han efter ett formidabelt grundarbete av Gylfen, bredsidar in
densammes passning hårt i nätmaskorna och det står 3-1. Detta var i 24:e min.
När exakt en halvtimme gått av den
andra halvleken springer den nu, efter 2
månaders vila, helt utvilade Zacce i
kapp med målisen och för en gångs
skull hinner han 0,03 sekunder före
densamme. Resultatet kan bara bli ett.
Helt retfullt rullar han in 4-1. På 7 minuter gör vi alltså 3 mål, eller hur Kalkyl?
Eller är det 8 minuter?
Blott sekunder senare springer den
långe igenom men skjuter den här
gången mitt på målisen. Efter tvenne
hörnor i den 33:e, där en av dom hamnade i ribban, vilket kan ses på bilden
till vänster, sköt Zacce 8 cm utanför.

Här är grabbarna som nästan skrämde sk-ten ur publiken under 75 minuter. Men 15 min räcker.

Kanonväder, kanonpublik och kanonresultat, men skönspel var det dock inte.
Vi har en anteckning från 1:a och det är
när den nyutsläppte Zacce nätar på första försöket efter 2 månaders frånvaro.
Vilken strut och vilket framspel. Sen
hände stort inte mycket mer än att vi
hade några feta chanser till, så det såg
lugnt ut ända till den 13.e minuten i 2:a,
då Mickel får böja på svansen och hämta ut 1-1 bollen. Vad hände egentligen??
Efter den inledande chockvågen
avstannade allt och alla varvid Kungsängarna fick luft och skrämde oss på
läktarn. Förmodligen var det skit på
tändstiften för maskineriet gick på tomgång kändes det som.

I den 2:a halvleken var Mango Carlsson en av dom som hade kvicknat till
och i den 7:e är han skitanära att få till
det. Starx efter har vi ett fint läge igen.
Sen kom dråpslaget som gjorde att luften tog slut på Hägernäs. Dom gör mål
på nåt som samtliga var övertygade om
att det var offside. Åtminstone avstannade spelet och alla Viggbyiter och lät
Kungsan peta in 1-1 på ett enkelt och
retfullt sätt. Nog om detta.
Efter oceaner av mindre uppbyggligt
spel kvicknar i vilket fall den långe
Zacce till igen. Jimpan (på banan idag
också) frispelar den långe, som i sin tur
fintar backen och försöker chippa över
den store målisen men den tar på den

Bland den 96-hövdade publiken fann vi detta
bildbesvis på att det finns massor av småEdetar. Från vänster: Lilla Edet, Mini Edet, Lill
Edet och Fru Edet. Och alla log mot kameran.

Sen hände inte mycket annat än att
Mirakel räddade en boll innanför mållinjen i den 43:e. Sen var alla glada.

MATCHFAKTA
VIK A - Kungsängen: 4-1

Vi befinner oss i den 33:e minuten och vi har just haft ribbträff efter en giftig vänsterhörna.
På returen är Zacce den Långe där och skjuter 8 cm utanför till höger. Påpasslig fotograf va?

Datum: Söndag 12 majl, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Zacco 3, Oscar S. 1.
Gulingar: Nordine Baraka
Publik: 96
Väder: SOL, +21 0

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
Har du ansökt om medlemsskap i Viggans nya Pink Club? Edet har nyckeln till 5:an!

BACK S I D A N
Detta var fest. Massor av publik och
tillströmning till kaffekvarnarna och
inte minst Programpojkarna, Poppa &
Tojjan, hade en framgångsrik afton
med en försäljning på 420 kr, vilket
dom skall slå nästa gång enligt egen
utsago. Tifo-Generalen Krutov har
redan börjat spåna inför derbyt den
15/6 mot Tissarna. Då gäller det!!!!!

Veckans stora eloge går till ackvisitörerna
Poppa Olmeda och Tojjan Andersson som
med mördande reklam försålde inte mindre
än 42 matchprogram (420 kr). Vi ser fram
emot nästa säljdrive lördag den 25 maj.

VECKANS PROFIL
är trollkonstnären Mister Zacco som
under rådande föreställning gjorde sitt
berömda hattrick, där inte mindre än 3
kaniner fastnade i nätet. Brilliant föreställning som också renderade Mr
Zacco en Viking i protokollet. Grattis!
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BOLLHUVUD!

Rollo Bollo imponerade stort under framförallt första halvlek och visar
att han har mycket boll i huvudet. Han såg bl a till att Jocke fick göra mål
så att vi fick bära hem ytterligare en pinne till Edets stack. Grattis Viking!

Kanonväder även här
platsen, säger: Äh,
och 34 huvuden som
han var klart på bolfick njuta av solen.
len!” Typiskt!
Redan efter 3 minuter
I den 8:e får Diffen
är Rollo på hugget och
skeka ordentligt för
skickar iväg ett 43att utföra en excellent
meterspass som hambenparad för att
nar mitt på läppen på
freda målet. Snyggt!
Jocke. Jocke kan inte
I den 11:e välter
göra annat än näta.
Stale i straffområdet
Vilken uppvisning.
(deras) och en samSen tog luften slut och
stämmig kritikerkår
Ekorrarna fick härja
anser att om det skulrätt vilt med massor av
le blåsas straff, så var
hörnor som följd.
det då. Men icke!
Poppa klackar sig själv
Nu är Ekorrarna
i häcken i den 26:e,
riktigt på G och surmen så framgångsrikt
rar som små svin
att han sekunden efter
runt de röda och
skjuter en hårsmån
deras bikupa där
utanför det vidöppna
Diffen står stadigt
målet.
med bägge fötterna i
Rimbo, Krutov och
jorden. Bl.a bra räddKrille har sedan varsin Redan som liten hade Rollo Bollo myck- ning i den 34:e min.
chans att förbättra reEfter en halvtimet boll i sig, vilket bl a ledde till att han
alltid hade för mycket luft i sig som
sultatet, men samtliga
mes spel (33:e) får vi
han var tvungen att göra sig av med.
avstod.
se en VM94:a, där
Just efter startskottet
Krutov och Lillkeni 2:a låter sig en Ekorre fällas i vårt straftan småsnackar sig fram emot en frifområde med straff som efterföljd.
spark. Brolin, kanske hade gjort det
Thomas Törnblom, som var först på
något bättre, men det såg mycket imponerande ut på nära håll.
Efter att ha gått och småsovit i ungeTill Öberg, Mattan, Thomas mfl
fär 75 minuter så vaknar plötsligt
(Saxat ur DN förra veckan.)
Viggan till, anförda av Jocke Olausson,
som tog för sig redigt uppe hos Ekorrarna. I de 40.e får Krutov på en bra frispark som med rätt vindriktning kunde
ha nått insidan av krysset. Minuten
efter lägger Krutov av en frispark till,
som tar i pallet på Jocke, som nickar just
utanför. Tämligen seg tillställning, särskilt från de röda, men sista kvarten var
klart sevärd. Rolle, Jimpan, Jocke och
även Krutov var imponerande!

MATCHFAKTA
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VIK B - Ekerö: 1-1
Datum: Lördag 11 maj, kl 13.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Roland Kaireus
Målgörare: Jocke Olausson
Gulingar: Kenny
Publik: 34
Väder: SOL, +19 0

