VIK I N G

117

OSPORADISKT INFORMATIONSORGAN FÖR SENIORER I VIGGBYHOLMS IK · No 117 · 2002 06 03

MED FANAN I TOPP

Tabelläget 3 juni

Trots obarmhärtiga försök att få in bollen i Viksjö måste Viggan få hjälp av
domaren för att få in åtminstone ett mål. Men det skulle ha varit några till om
inte oturen grinat oss i ansiktet. Men vi kan inte alltid ha flyt. Nya tag igen!!!

Viggans bägge lag har bara en förlust
vardera på 12 matcher. Otroligt bra!
B-laget ligger på en fin 3:e plats (nya i
serien) och A-laget håller sig fortfarande i toppskiktet. Vilken kanonstart!
Vem är det vi ser springa runt med ett leende på läpparna? Är det inte Kulla Curre, som att döma
av läppvinklarna även verkar ha gjort mål. Bilden är tagen i slutet av förra seklet nån gång på det
glada 80-talet får vi förmoda. Dagens ungdomar kan nu beskåda Kulla Curre på Roslagskullas
idrottsmuseum. Lika glad var dock knappast Kulla Curre när det gällde målgörning i lördags.

För första gången i år fick vi vika oss för
övermakten. Trots ett ihärdigt bombardemang mot det Viksjöska målet under
första halvleken var det inget som hjälpte. Några exempel:13:e, Zacco skjuter
över öppet mål. 19:e, bollen räddas på
mållinjen. 21:a Hult träffar klockrent i
stolpen. På returen är såväl Zacce som
Jocke ytterst nära att näta. I 27:e och 29:e
nickar Zacce just över. I den 42:a är
halva Viggbyholm i deras straffområde
och alla försöker sparka in bollen utan
resultat. (Efter en mindre intelligent insats i de bakre regionerna gör dom 1-0.)

Sex minuter före halvtidsvilan: 1-0. Tre
minuter efter halvtidsvilan: 2-0. Mycket
snyggt mål på bicycletas efter en halvlyckad uppercut från Mirakel. Nu spelar Viggan så dåligt att man skäms.
Först i 21:a håller Jimmy på att nicka in
en hörna men målisen tippar. I den 34:e
välter Zacce och Mango stänker in 2-1
på straff (en snygg sådan också). Fyra
minuter senare står tre man och prickskjuter utan att få in den. Sen skulle både Jocke och Mango haft straff på slutet
men så ville inte domaren och då fick vi
nöja oss med noll poäng i st f 3.

VIKING FIKING
efter matchen mot Tottes
på onsdag 5 juni.

MATCHFAKTA
Viksjö - VIK A: 2-1
Datum: Lördag 1 juni, kl 16.00
Arena: Viksövallen, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Tom Gyldorff
Målgörare: Mange Carlsson
Gulingar: Ingen vad vi vet
Publik: 42
Väder: SOL +23 0

VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM
5 Matcher på 15 dar: 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

BACK S I D A N

KULLA OMKULL

Äntligen fick vi revansch för den nesliga och halvt förnedrande förlusten den
17 juni förra året då vi torskade med 3-0. Alla som var med och minns kunde
dra lite extra på smilbanden denna dag. Edet var nog glad att han slapp stå.

Edet och hans Tomtar (vita för dagen) har just besegrat Kulla med 3-0 samma siffror som man förlorade med vid samma tid året innan. Edet har redan glömt att han då stod i målet (Viggans). Diffen
höll nollan vilket måsta vara värt en extra öl? Enda smolken var att Omid skadade sig på en höft.

På en av årets vackraste dagar och vid
en av de vackraste fotbollsplanerna
möttes de för dagen vita Edets Tomtar
på Lötvallen för att ta revansch.
Trots ett massivt övergrepp om bollen lyckades inte Viggbyiterna näta
förrän i den 45:e minuten då Lillpastan
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Resten av tiden
gick åt till att se
om det gick att
göra fler mål på
Kulla. Öberg,
som har ett förflutet i Kulla,
försöker liva
upp stämningen för Diffen
genom att nicka
i hans ribba, vilket han inte gillade. Det var väl
egentligen den
enda målchansen som Kulla
hade under
matchen. Vi har
sen en handfull
chanser att
Här står Tomtefar Edet
punktera matoch myser (eller pyser?)
Nöjd verkar han dock.
chen men väntar ända till den
37:e då Gylfen slår en hörna som Stalle
nickar in varvid det står 0-3 till Viggan.
(Loberg det låter idiotiskt att skriva så!)
Stalle hade redan haft den inne, men
underkändes pga nån orsak. Bra jobbat grabbar!

Minuten efter lirar Gylfen snyggt
fram till Mackan som drar av en gräsrökare som smiter just utanför.
I den andra halvlekens 8:e minut är
det äntligen någon som hör att Oscar
ropar Oscar (något som hade ropats
under hela 1:a halvlek) varvid Åskan

Bollen på väg in i maskorna

Stalle

Här ser vi Oscar Åskan Sundström som lade av
en riktig rökare som tog i nätmaskorna. Stalle
höll på att göra hat-trick men gjorde ändå två.

MATCHFAKTA
Kulla - VIK B: 0-3
Här gör Stalle mål igen i den 28:e, men det underkänns av domaren Tommy Attermo. Stalle suckar.

lägger av ett 75-meterspass vilket Stalle
bröstar (eller hur han nu gör det) in
med folk och allt i nätmaskorna. Bollen
hade kanske gått in av egen maskin
men det vet ingen och därför tar vi
inte upp det till diskussion heller.

drar av sitt livs rökare vilket medförde
att bollen nästan gick igenom maskorna och alla tillresta Viggbyiter kunde
notera 0-2 till Viggan. (skriver 0-2 till
Viggan, bara för att inte Loberg skall
kunna haka upp sig/red).

Datum: Söndag 2 juni, kl 15.00
Arena: Lötvallen, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Staffan Forsell
Målgörare: Staffan Forsell, igen samt
Oscar Åskan Sundström
Gulingar: Johan och Kenny
Publik: 25
Väder: SOL, +23 0

