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VIKING I FÄRG PÅ: WWW.VIGGAN.COM 
Nästa matcher är borta på söndag 4 augusti (Rissne för B) och på måndag 5 augusti (Enebyberg för A)

Hade Churchill levt idag skulle han för-
modligen ha korrigerat ordvalet till föl-
jande: “Aldrig har så många sett så få
göra så lite för att få utså så mycket”.
Ca 200 personer blev ögonvittnen till
vad som närmast kan betraktas som
slakt av sittande anka, när Tissarna tack-
ade för välkomstarrangemanget genom
att förstöra vår fina dag med att sprätta
in tre mål på 8 minuter (1 mål/160 sek).
Redan efter 30 sekunder var domaren
ofin att blåsa straff och resten är det nog
ingen som varken vill läsa eller höra
vidare om. Jo, kanske att Zacce missade
öppet mål i den 19:e, det är sånt som
svider när såret ligger vidöppet. 

Zacce är dessutom skitnära i den 2:a
halvlekens 10:e minut då han förvisso
är på bollen men målisen var 1/1000
före. Kunde ha blivit något.          >>>
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Raketstart på tifot
Efter en lysande, ja rentutav bengalisk inledning på tifot, fick det en minst
sagt raketartad start. Dessvärre hade tifo-planerna kommit i Tissarnas händer
innan slaget, varför arrangemanget fick en oväntad och omvänd utgång.

MATCHFAKTA
VIK A - Täby IS: 1-4 
Datum: Lördag 15 juni, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-3
Matchens Viking: Daniel Niklasson
Målgörare: Dubbelösskan 
Gulingar: Nodine 1, Zacco 2.
Publik: ca 200
Väder: Växlande molnighet  +23 0

Läs Tifo-generalens
egen berättelse på
www.viggan.com

När  röken äntligen lagt sig efter
slaget på Plano del Grasso, kunde
man urskilja besättningen bakom
de batterier som anlagts bakom det
egna försvarsområdet. Uppenbar-
ligen fick chefen för Gas & Feuer-
meisterdivisionen, Staffan Fyrsell,
snedtändning att döma av resulta-
tet, då fienden redan efter 8 minu-
ter hade levererat 3 kanonkulor
bakom de egna leden. 

Tifogeneralen själv, Krutov von
Ehrlandstråhle, var dock optimis-
tisk efter slaget: “Allt gick upp i
rök som planerat men nästa gång
skall vi även se till att vi vinner”.
Läs mer om generalens åsikter om
slaget. Men mycket krut var det.

Här ser vi en liten blindgångre ligga och
pysa. Tifo-generalen och dennes adjutant,
Omar von Richthofen, stegar försiktigt
fram emot den odetonerade projektilen.
Innan dom hann fram, hade fienden lyck-
ats leverera tre stycken dödliga projektiler
som alla hamnade på fel ställe. Efter det
inledande bombardemanget hissade Vigg-
byholmarna vit flagg efter 8 minuter.

Över 300 ballonger fyllda av vällust släpptes
från uppskjutningsrampen på Plano del Grasso.
De vällustiga ballongerna innehöll dessutom
Helium (atomnummer 2 med en atomvikt på
4,003) som är en ädelgas och som ofta förva-
ras på Tullverket på Arlanda.

Där rök 3 poäng. De tre utvalda Bengalerna
var Lollipop, Tojjan och Staffan af Fyrsell.



I den 15:e skjuter Zacce över i öppet
läge. (Dags att byta dojjor??). I den 29:e
lirar han Krille Kanon, som gör skäl för
namnet och skjuter endast futtiga 12
cm över målramen.
En som inte når upp till målramarna

är Dubbelösskan och därför satsar han
på nätet, vilket han denna gång träffa-
de så skickligt att det blev mål.    

Efter denna reducering till 1-3 i den
34:e har Kalkyl sprungit omkring och
småräknat lite, varför han i den 37:e
lägger en synnerligen bedräglig gräs-
boll, med ca 14,26 graders vinkel, räk-
nat från mållinjen. Redaktionen, som
alltid är en ostoppbar optimist, flad-
drar till med anteckningsblocket, ety
sådan var bollbanan att den inte kun-
de beskriva en annan bana än rätt in i
mål. Nu gjorde den inte det förstås.

Sen har vi några minuters tillägg av
lycka. Först utmärker sig den i
Hägernäs nu boende Jimbo Sundström,
som vill imponera på alla sina grannar
genom att göra ett sk övertrampsskott
med omvänd effekt. Omvänd effekt
blev det och Tissarna kunde småleen-
de skriva in 1-4 i sina medhavda an-
teckningsböcker. För att trissa upp
stämningen lite lät sig Zacce gottskri-
vas ett gult kort vilket med sedvanlig
accumuleringprincip erbjöd honom
omedelbar avgång från banan samt
viloläge i kvällens match. Sen gick alla
hem, förutom dom två som fick plocka
ihop tifot. ■

BACKBACKSSSSIIIIDDDDAAAANNNN 120

MATCHFAKTA
VIK B - Rissne: 3-4 
Datum: Söndag 16 juni, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-3
Matchens Viking:  Max Lind-Stjernfelt
Målgörare: Zacce, Staffan och Popa
Gulingar: Ingen
Publik: 43
Väder: SOL, +24

Uppskattad
underskattning

av Rissne
Inte ens Bosse Ringholm hade klarat
av den underskattning som Viggan
gjorde av Rissne, vilket dom i sin tur
uppskattade gruvligt.

Liksom storebröderna på lördan hade
satt nytt mårekord med 0-3 i baken på
8 minuter, så ville småtomtarna inte
vara sämre, utan klarade 0-2 på på de
första 11 minuterna. 0-3 fick vänta till
den 1:a minuten i andra halvlek. Det

hade då börjat
bra, då Krille
Kanon ville
imponera, då
han såg redak-
tionen nedkom-
ma till arenan,
varvid han sköt
över i ett öppet
läge. Hårfint
skulle den flint-
skallige sagt.
Den 6:e och 11:e
har vi ombetts
att hoppa över
då en inblandad
är rädd för att
bli avslöjad.
Sen kommer vi
med lite alumi-
niumslöjdslek-
tioner. Först
nickar Krille i
ribban i den
22:a minuten.
Sen fläskar
Zacce, som fått
permission, en

rökare i ribban i den 43:e. Till saken
hör att Rissne under gångna tid även
haft möjlighet att öka på till både 0-3
och 0-4. Sen var det rast och alla fick
vila, vilket gjorde susen.

Ety i den första spelminuten av den
andra hade Viggan två chanser att
reducera men avstår och överlåter till
Rissne att göra 0-3 i samma minut.

Sen släpps Stalle Fyrsäll lös och då
börjar det faktiskt hända saker. Flera
hårfina chanser haver han men ändock
är det Rissne som får äran att göra 0-4
i 20:e minuten. Stalle bestämmer sig
slutligen för att måla ordentligt genom
att måla i 25:e. Zacce träffar målet i
30:e och vi får en  efterlängtad reduce-
ring till 2-4. I den 42:a är det nån av oss
som nickar i stolpen. I 45:e gör så Lolli-
pop 3-4 på straff. Sen ville ingen prata
fotboll på ett tag.  ■

Detta målfoto togs med
en övervakningskamera
i närheten av målområ-
det. Mannen på bilden
uppges vara inblandad
och lär väntas kvarsitta
i buren tills vidare. Alla
vittnen som kan ha sett
något ombedes kontak-
ta vaktmästarna på Hä-
gernäs IP, då belöning-
en kan uppgå till ett
flak bärs till den som
först får mål i munnen.

Här ser vi krutgubben Anders Edet Edström,
som vanligtvis inte bär krutlådan på magen
utan snarare i densamma. Dessvärre hann
han inte fram i tid med sina krutladdningar.
Nu har han dock lovat: “Nästa gång skall jag
stoppa upp en dynamitgubbe i #@§ på dom
så att dom börjar springa redan vid match-
start.” Edet, som senast sågs i uppvaknings-
rummet efter matchen, där han tillfördes (!!)
ädelgas för att återfå medvetandet, har enligt
okända källor fraktats upp till Jämtland, där
han sägs sitta på en fjälltopp, joddlandes:
“Jag är en djyrgårdare...jag är en djyrgårdare”.
Vi hoppas att vistelsen på fjällhospitalet skall
återge Edet hans fulla sinnesfrid, som den en
gång var innan matchen mot Rissne,

1 Maskan 8 6 0 2  22-11 18
2 Helenelund 8 5 0 3 22-18 15
3 Viggan 8 4 2 2 19-15 14
4 Ekerö 8 4 1 3 31-14 13
5 Hagalund 8 4 0 4 25-20 12
6 Kulla 7 4 0 3 12-16 12
7 Marieberg 6 3 1 2 15-11 10
8 Rissne 8 2 0 6 20-47 6
9 Kälvesta 7 0 0 7 8-22 0

Tissarna drabbades av en akut mjällåkomma
då man äntrade Viggans Colosseum. Dessvärre
var det Viggan som senare fick slita sitt hår.

Inte mindre än 200 åskådare fick ta del av det
monstruösa Tifot som arrangerats för att
tända killarna i Viggan. Somliga talar nu om en
snedtändning, att döma av utfallet i matchen.


