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VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM 
Viksjö (b) Lör 1/6 · Tottes (h) Ons 5/6 · Stockan (b) Lör 8/6 · Irakiska (b) Tis 11/6 · Täby IS (h) Lör 15/6 · Enebyberg (h)  Ons 19/6

Med 10 grader i luften och ett mörkt
molntäcke som tak skulle vi ta oss an
Kälvesta som ofta spelat oss spratt. Det
såg inte ljust ut. K:na börjar tungt och
fläskar i den 4:e en rökare i ribban hos
Mirakel. Två minuter senare kör vi skol-
boksstuket och får till en bra avslutning
med hjälp av Lillpastan och Åskan.

I den 23:e (se bild) är det inte alls långt
borta men det blev det. Tre minuter
senare lägger Mango Carlsson av värl-

dens rökare i höfthöjd. som alla var öve-
rens om att den skulle gå in men den
fångades medelst en ofattbar slängning
av målisen. Mycket snopet. Sen har vi
återigen ett givet mål i sikte, när Åskan,
2,6 meter från mållinjen, blir osäker på
vilket av benen som är stödben och
missar därigenom dans fetaste chans. 
Men det såg tryggt ut med Maginot-lin-
jen därbak och Jonas, Åskan, Hulten
m.fl. som ilskna bålgetingar där fram.

Andra halvlek inleds med att Kälvesta
petar in 0-1 efter 4 minuter. Det var då
den garvade främlingslegionären drab-
bades av en kontraktion vid skinkfästet.

Vid en tillbakalöpning i kapp med en
Kälvestan släpper det för de Gaulle
men han lyckas ändå få upp bollen i
pannan och nickar, men ack för kort.
Sen sprack hela Maginot-linjen (se sepa-
rat artikel) då även Monte Christo ådrog
sig en åkomma nånstans. 

Nordine hade drabbats av skytte-
gravsdiarré eller nåt liknande, så honom
vågade ingen släppa ut på banan än.
Mango drabbades av ett heliumunder-
skott och fick avgå. Jocke spelade med
kryckor så inte såg det ljust ut då. Lite
bättre blev det när Kälvenisterna missa-
de ett jätteläge i såväl 15:e som 26:e.

I den 27:e lirar Kalkyl fram Zaccen
som är några futtiga mm från att få bol-
len över mållinjen, men termometern
därbak tog emot. Mål trodde nog alla.

I den 32:a avlossar Gylfen en Mango-
rökare som lika oförklarligt räddas.
Ytterligare ett givet mål åt fanders.
På slutet får Jonas iväg ett skott som
kasar parallellt med ribban, så att bollen
fick aluminiumavlagringar. Härligt ljud.

Vi var vid det
här läget helt
värda minst en
pinne men det
såg lika mörkt ut
på backen som i
skyn, när Gylfen
i den 40.e slår en
vänsterhörna,
som Jocke klätt-
rar upp och
skarvnickar till
Zacco, som ändå
stod i straffområ-
det, varför bollen
träffar honom i
pallet och går
vinkelrätt in i
maskorna. 1-1
och äntligen lite
flyt om än sent.  
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TUR I OTUREN
“Det var Kälvesta faen också” skrev vi förra eller förrförra året och det gällde
även den här gången. Allt kändes bra och tryggt. Hade bara målen kommit så
hade vi spelat hem det här lätt. Nu har vi 6 tuffa figher på 19 dar framför oss.

MATCHFAKTA
VIK A - Kälvesta: 1-1 
Datum: Lördag 25 maj, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Jimmy Sundström
Målgörare: Zacco 
Gulingar: Ingen
Publik: 55
Väder: Gråmulet, snålblåst och kallt  +10 0

MAGINOT-LINJEN

Maginot-linjen är ett franskt befäst-
ningsverk, som sträcker sig från
Luxemburg till Schweiz och anlades
mellan åren 1929-1934. Den var
avsedd att skydda Frankrike mot
eventuella anfall från Tyskland efter
Första Världskriget. Hela befäst-
ningslinjen, som för övrigt band upp
en stor del av det franska försvaret,
intogs av tyskarna i maj 1940. Trots
den enorma investering som hade
gjorts var den omodern redan innan
kriget bröt ut 1939. Eventuella likhe-
ter med Viggans sk Maginot-linje
har ingen som helst förankring i
verkligheten och skall därför lämnas
helt utan hänseende./ Red. 

De Gaulle, även om du spelade med i Främ-
lingslegionen och du var med vid Maginot-
linjen, så är det mysko att dina små grodlår
inte ens håller en hel match. Ät hamburgare!

Oui,
Curri

Krisse

Zacco

Jonas

Jocke

?

Inkast i den 23:e spelminuten då vi hade
ett bra läge. Vi fick ytterligare två feta
chanser att göra mål i första halvlek.

Den långe - igen!



Söndagkväll och skitafint väder. 26
pers på läktarn, mer än vad Täby IS
drog på sin hemmamatch samma dag.

Knappt hade matchen börjat förrän
Jonas snor en Hagalundspassning och
på egen hand vrider om på försvaret
innan han slänger in 1-0 i maskorna i
den 11:e. I den 23:e räddar nån på mål-
linjen när Lillkentan redan trodde det
var mål. I den 38:e testar han en ny
variant men då räddar målisen med
en tå. Även här jublade Kentan inom-
bords. I den 43:e är Kentan skitanära
igen dock utan att få höra nätrassel. I
den 44:e avslutar Lillpastan med att
skjuta en kanon just utanför. Bra nära!

Det här skulle gå som smort tänkte
alla och i den andra halvlekens 4:e lig-
ger vi som vanligt på, medan en av
Hagalundarna smiter igenom och rul-
lar in 1-1 bakom Diffen, som hade
somnat av all inaktivitet på vår plan-
halva. Men skam den som ger sig
tänkte Lillpastan och låter sig fällas
inom straffområdet i den 11:e .

Omid väcks på bänken och skickas
ut för att lägga straffen (känt från
Danderydsmatchen). Dessvärre var
Omid alltför nymornad varför han
skjuter utanför och förtrollningen upp-
hörde, trodde alla. Sabti, som inte ville
förstöra sin image gör allt för att revan-
schera sig och redan minuten efter
springer han in halva Hagalundsför-
svaret inklusive bollen i nätmaskorna. 
Vilken energi och 2-1 blev det också.

I den 18:e är
Grundström
uppe i smöret
och drar av en
sån där rökare
som mango och
Gylfen gjort
dagen innan.
Den här tog
dock på nån så
Webbo fick
tjonga in lädret i
nätmaskorna

varvid det blev 3-1. Snygg rökare!
Omid som nu var som en nytatuerad

tiger driver igenom hela Hagalunds-

försvaret och drämmer in 4-1 via stol-
pen. Mycket elegant! Sex minuter
senare krutar Webbe i stolpen så det
sjöng om det, men Lillkentan fick ändå
chansen att peta in den på returen.
5-1 blev det av det.

Hagalund gav upp och fick två röda på
de sista 10 minuterna varvid Mattan
passar på att vräka in 6-1 och locket
var på. Vilken prestation grabbar!!!
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MATCHFAKTA

VIK B - Hagalund: 6-1 
Datum: Söndag 26 maj, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Johan Kraft
Målgörare: Omid Sabti 2, Jonas Pasthy,
Mats Gustafsson, Staffan Forsell, Kenny R.
Gulingar: Johan och Kenny
Publik: 25 
Väder: Klart och sol,  +18 0

TISTIFOT
Krutov och Poppidoll söker
fotarbetare till tifot, lörda-
gen den 15 juni. (VIK-TIS).
Alla som inte lirar bör ha
nåt rött med sig att vifta
med, alternativt banderoller
eller plakat. Nu gäller det!! Dubbelösskan övertalar här Lillkentan att han

frivilligt skall överlämna nr 8 innan matchen.

Jo, föståru Lillkentan, redan innan du
var född spela jag med nr 8 på ryggen.

Å ere så du inte lämnar över tröjan
före 17.00 åkeru på en turkisk bastu!

Ketchup
gänget

Först torskar vi mot Maskan med 1-6.
Sedan lossnar korken och vi vinner
med 6-1 mot Hagalund. Otroligt bra!

Johan Kraftwerk som
dirigerade bra därbak.

Den här bilden får symbolisera Lillkentans alla
försök att få in bollen. Till sist gick det dock.
Kul att se hur Krutov övar på ett glädjeskutt.

Här é grabbarna som gjorde’t. Webbe, Mattan,
Omid, Lillkentan och Lillpastan. Tung insats!

Många voro de som voro glada denna dag. Men den som var allra gladast av dem alla var nog den
Pyrotekniske Direktören för Bilagan, Edet själv. Vilken revansch från förra fredagen mot Maskan!!


