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VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM 
Ta med så många åskådare som möjligt till på Lördag. Du kör väl rött?

Lagom till matchstart startade ösrregnet
som hade lyst med sin frånvaro  de
senaste veckorna. Var detta ett Omen
Sabti? Ja, det var det! Vi började som
vanligt ganska bra där Zacce redan i
den 4:e skickar en blöt kula som måli-
sen tappar som en såpad gris. I den 8:e
är 3!! Viggbyholmare inne i straffområ-
det och försöker få in
den. I den 10:e har vi bra
VIK-spel men Zacce
skjuter högt över. Så änt-
ligen i den 25:e kom det
förlösande målet som vi
alla väntat på. Det var
Gylfen som slog en giftig
hörna i pannan på Zacce
som inte gjorde något
misstag. 1-0 till Viggan!
Sex minuter senare snor
Lillpastan en boll och fri-
spelar Zacce som finner
sig själv helt ensam med
målisen. Zacce tänker
inte skjuta över med en
hård tåfis, utan tänker
länge var han skall lägga
bollen i det öppna målet.
Han väljer slutligen att
rulla den utanför.

I den 35:e (samma mi-
nut som Mange får Gult)
fläskar Monte Christo av en rökare just
utanför. Eftersom han inte var riktigt
nöjd med detta nickar han stenhårt i
deras ribba exakt fem minuter senare.

Mange Carlsson, som f.ö. var lysande
emallanåt med sina coola passningar,
vill också hamna i målprotokollet, men
hamnar 3 dm över ribban med sitt ski-
tahårda skott i den 43:e minuten.

Sen var det pausvila och ingen var väl
egentligen riktigt nöjd med vare sig re-
sultatet eller spelet utan såg fram emot
en större scenförändring efter paus.

I den 3:e lirar Coola Carlsson fram till
den galopperande Zacce som petar in
2-0 och lugnet på bänken inträder.
I den 12:e åker en av deras lirare ut (nr
21) med ett rött kort, något som redan
tidigare hade drabbat deras coach.

I den 15:e är Coola Carlsson i farten
igen och lirar fram Zacce som frirusar
sig samtidigt som han totalfintar måli-
sen för att avsluta angreppet med att
rulla bollen in i tomt mål. 1:a Klass!
Hade Zacce i den 21:a lirat nån av de
två fristående röda figurerna framför
det vidöppna målet, hade det stått 4-0.

Nu inträder dock istället
den Harrisburgska halv-
timmen. Ty i den 24:e
får Saddam & Co en
straff som dom sätter.
Fyra minuter senare
nickar plans minste spe-
lare in en hörna och så
stod det 2--3. I den 36:e
uppstår ett vacuum i de
bakre leden sedan
Gylfen hade knäppt
ihop sig med västen
eller nåt. Mål blev det
och så stod det 3-3. På
tolv minuter hade en
stensäker ledning för-
bytts till ett likaläge, där
assyrierna fick nytt
bränsle medan vi hade
drabbats av totalt ström-
avbrott. Inte hade det
blivit bättre heller om ett
av deras skott hade gått

på insidan av stolpen i slutminuterna.
Nu gjorde det inte det som tur var.
Däremot kliver den räddande ängeln
Sankt Henrik ner och gör sitt 4:e mål i
den 45:e minuten. 4 mål i samma match!

119

RYSLIG RYSARE
Under redaktörns unga liv har han nog aldrig skådat maken till tillställning.
Trots (eller på grund av?) säker ledning med 3-0 och massor av missade chan-
ser drabbas vi åter av en Harrrisburg som varade den vanliga halvtimmen.

MATCHFAKTA
Irakiska - VIK A: 3-4 
Datum: Tisdag 11 juni, kl 19.00
Arena: Akalla Gård, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Henrik Zacco 4 (+11 offside) 
Gulingar: Mange Carlsson (35:e min)
Publik: 20 varav 12 från Viggan
Väder: REGN  +20 0

100%
PÅ LÖRDAG

På lördag gäller det Täby IS. Allt
annat är oväsentligt. Om alla ger
100% och lite till, så tar vi dom.
Ingen får gå av banan och ha
några krafter kvar. Bara POSITIVT
snack! Allt negativt är bannlyst!!
Vi har 3 segrar och 1 oavgjord på
de två sista åren. Men Tissarna är
ordentligt på gång nu, så nu blir
det att gå på hörntänderna.

Tojjan är självskriven som program-
säljare. Men vi behöver också folk
som kan sälja Londonlotter. Alla
som inte spelar eller deltar i Tifot
skall vara med och sälja.

Alla ni som anmält er till rödfärg-
ning samlas kl 12.45 nere vid klubb-
huset (gäller bara om ni blir uttag-
na förtås): Zacco, Popa, Hult, Oscar,
Mange, Jonas, Jimmy, Richard, Tom,
Nordine och Danne har anmält sig.
Om nån mer vill vara med, anmäl
er ikväll. Vi ses på Lördag 12.45.

Program & Lotter

Salong Red Head

Den räddande ängeln, Sankt Henrik



Knappt hade man hunnit bänka sig
förrän Diffen väcktes i sin bur med en
sjudundrandes ribbträff från Helene-
lundarna. Vart kom skottet ifrån?

När alla hade kom-
mit underfund med
varifrån skottet kom-
mit kunde Kenny
Rutevall efter en fin
framspelning från
Lillpastan i den 4:e
rulla bollen under
målisen och Viggan
ledde med 1-0. 

Sen var det Hele-
nelunds tur att vakna

och man tog också över kommando-
centralen på banan men det hindrar
inte att såväl Lollipop och Mackan får
varsitt tillfälle att övningsskjuta inne i
straffområdet dock utan att någon träff
i nätet kunde noteras.

Krutov fick en liten änglagloria på
sig, sedan Revisorn hamnat på obe-
stånd i straffområdet, och kunde på
mållinjen skyffla bort ett givet bakläng-
esmål. Svettig räddning tyckte vi!

Ett fortsatt osmotiskt tryck från
Helenarna utmynnade i en kvittering
sedan såväl Diffen som Hulten fick se
bollen rulla så sakteliga in vid bortre
stolpen. Redaktionen hade redan slagit
vad om att den skulle gå utanför.

Detta skedde i den 32:a minuten och
sex minuter senare är Mackan uppe
och frestar med en gräsfräsare som
målisen fick slänga sig på.

I den 39:e lirar Krutov upp en macka
till en framfor-
sande Lollipop
som iskallt, ja
rentutav rutine-
rat, rullar in 2-1
till Viggan.
Understundom
tyckte Edet att
dom var många
fler än oss, ety
så hårt fick vissa
i mitten jobba.
Nu var det så att
dom var 15 på plan så Edet kände nog
på sig att nåt inte var riktigt rätt.

I den andra halvlekens 3:e minut läg-
ger Jonte ner ytterligare ett kanonjobb
på att springa bena av sig i en rusning
efter bollen. Efter att ha surrat upp
större delen av Helenelunds försvars-
makt får han iväg ett inlägg som lika

gärna kan klassas som skott mot mål.
För alla som följer bollens utveckling
mot målet är det en stund av total tyst-
nad. Skall den rulla in? Ja.. Nej den rul-
lar utanför.

I stället för denna chans erbjuds hen-
rik Hult ett ypperligt tillfälle att öka på
målskillnaden. Hult blir nämligen
erbjuden att slå en tilldömd straff i den
5:e vilket han ävensom gör. Snyggt,
hårt rätt upp i högra krysstrakten. 3-1.

Viggan spelar emellanåt proffsfotboll
och det är en njutning att se passnings-
spelet från fot till fot. Vid slutet av en
sådan passningskedja erhåller Stalle
möjligheten att tvåla in 4-1 men den
går utanför. Två minuter senare är
Lillpastan ute på en ny långvandring
och avslutar med ett skott över.

När alla tror att allt är över vräker
Helenelundarna på en jätterökare
uppe i Diffens ena kryss i den 40:e.
Helt plötsligt blev det iskallt i luften.
Dom vädrar morgonluft och i en sista
desperat satsning tvingar dom t o m
Diffen att lägga sig ned för att ta två
skott. Det var något Diffen definitivt
inte gillade. Slutet gott allting gott. Vi
vann igen, nu med 3-2. Grattis.
Tabeller mm hittar ni på hemsidan.

Nu återstår bara Rissne på söndag
sen är det uppehåll till den 4 augusti
då vi möter Rissne borta i Sumpan.
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MATCHFAKTA
VIK B - Helenelund: 3-2 
Datum: Söndag 9 juni, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 2-1
Matchens Viking:  Jonas Pasthy
Målgörare: Kenny, Victor Popa, H. Hult
Gulingar: Rolle
Publik: 33
Väder: SOL, +24

SOLSKENSSPEL
Matchen mot Maskan verkar ha fungerat som en ordentlig väckarklocka för
Bilagan. Tre vinster på raken och en andraplats i tabellen vittnar om ordentligt
glöd i tröjorna. 12 mål på de tre sista matcherna visar att laget är ordentligt på G.

Klämma dit dåvarande tabelltvåan Helenelund med 3-2 på hemmaplan kändes extra skönt i det
fina vädret, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av bilden. Två av målskyttarna i viloläge.

Av bilden att döma kan man tro att Kraften
lägger av en rökare med boll i sig.

Lillkentan, 1-0.

Lollipop Omeda, 2-1.

Professor Kalkyl fick uppdraget att lägga
Viggans straff i den 50:e minuten = 3-1.

Hur gjorde Ni?

Mja, egentligen var det väl inte så
märkvärdigt. Vi jobbar ju dagligdags
med sådana här beräkningar på KTHV
(Kalkylskolan Till Höger och Vänster).
Redan på morgonen hade jag varit
ute och mätt upp hypotenusan och
eftersom jag redan visste vad smyg-
vinkeln var, var det ganska enkelt att
räkna ut vindhastigheten, 
eftersom det var vind-
stilla vid tillfället.


