VIK I N G S B A K S I D A

Snusförnäm seger
Skitaglad som
vanligt trots en
4:e placering

Fint som snus tänker Viggan-Walle
om pokalen

Printed by: Mr Ronny Zamora Walléns Kloningsinstitut

Lördagen den 14 december
kl 10, samlades ca 50 spelare
och ledare i F2-hallen för att
avgöra vilket lag som är
bäst i Täby (av dom som
räknas). Spänningen och
korvoset stod högt i tak och
när Tommy Attermo, inhyrd
domare för dagen, blåste
sista gången, stod Viggans
lag 1 som segrare. En vinst
som var värd mycket i prestigeportföljen. Trots en föga
smickrande resultatrad i
tabellen växte Viggan 2 med
kraftig takt under turneringen och kunde säkerställa
Ettans seger med betongmarginal, genom sitt oavgjorda resultat mot TIS 1.
Formidabel insats av alla!

Vår egen
Stand Up
Comedian
En av våra mer prominenta medlemmar har valsat runt i herrtidningarna som utvikningspbjekt får
man förmoda. Denna lilla notis
har insänts av en av våra anonyma tipsare som låtit saxa följande
ur herrtidningen Cafés reprtage
om Viagra på www.cafe.se.
“Det finns ett flertal amerikanska "nätapotek" som distribuerar
det diamantformade potenspillret.
Men smakar det så kostar det.
Nästan 2 500 kronor, inklusive
frakt, för tio 100 mg-tabletter, vilket motsvarar 20 st sk samvaron
med normal dos.
Det är dessutom förbjudet att
som privatperson importera ett
receptbelagt läkemedel till
Sverige via post. Men många tar
chansen.

Hoppsan!
Vad hände?

Här ser vi de två allmänningarna eller var det
tremänningarna, Max
von Richthofen och herr
Zacco Il Cappuchini som
vardera stänkte in 5 baljor under turneringen.
Vi hoppas nu att målklådan håller i sig under hela det kommande året.
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Dan Wallin, General
Manager, (Swedish
Match, General portionssnus 24 påsars)
fick en jubelstart på
sin tränarkarriär i Viggan. Vad kan vara större än att få klämma dit
Tissarna? Numer heter
Dan “Viggan Walle”

SLUTSTÄLLNING I F2-CUPEN 14 DEC 2002
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TRÄNINGSLÄGER
Håkan, alias Loberg har uppnått
myndighetsålder och såg så här
tacksam ut
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Träningslägret nästa år är alltså förlagt till Degeberga
i Skåne. Förmodligen kommer vi att spela en träningsmatch mot Hanaskogs IF (Bosse Nordfeldts nya klubb).
Håkan, alias Loberg, kommer att förse er med inbetalningskort på det nya året, så lägg undan redan nu.
Lägret är mellan 3 och 6 april. Kostnad ca 2000 kr + resa.

Viagra är säkert bra för många men
bör helst intas enligt anvisningarna.

Anders Edström, operativ chef
för gränskontrollsektionen på
Arlanda:
- Viagra är ett eftertraktat preparat som vi stöter på varje dag.
Men det är inget prioriterat område, vi har allvarligare saker att ta
tag i. Men det är olagligt. Om vi
hittar en burk piller inleder vi en
undersökning och underrättar
beställaren om att det är ett brott
mot läkemedelslagen och handlar om varusmuggling. Men straffen är mycket ringa om det inte
handlar om stora mängder, böter
på sin höjd.

VIK I N G
GOD JUL!
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Gott Nytt År!

Jag är trött på
dom här himla
skinkcuperna!

Utan att ta ut något i förskott så är vi
snart där! Så Gott Nytt År!
Det är inte utan en viss stolthet
man blickar tillbaks på förra lördan då
vi lyckades klämma dit Tissarna. En
formidabel insats!
Nu börjar det nya året snart och vi
skall ladda till max för att försöka
uppnå det som vi alla strävar efter.
Tisdag den 7 januari träffas vi och
drar upp riktlinjerna inför det nya
året. Här är dock lite smakprov under
tiden.

Nike Cup
Lördag den 28 december
14.20 Stockholms IF - Viggan
15.00 Café Opera - Viggan
17.00 Viggan - Srbija FF
Gruppseger ger spel den 4/1 18.20
2:a plats ger spel den 4/1 15.20

Rimbo Cupen
Lördag den 11 alt. 18 jan kl. 18.30

Turebergscupen
Lördag den 1 februari

Mossning alla tomtenissar!
Som alla vet (förutom Edet
Det är nu som pojkar skall
och Zamora) så var det DIF
skiljas från män. Alla minns
(Djurgårdens IF) som helt
väl hur vi förra året testade
storstilat vann den första offioss fram till hur vi slutligen
ciella Viking Cupen den 12
skulle utforma Viking cupen.
oktober 2002. Här är förresDIF
12/10
Nu har tävlingsledningen
ten, för er som försöker att
20002
tänkt klart: Den 12 oktober
glömma, tabellen från den
spelades den första officiella
turneringen. Titta och njut!
turneringen där det vinnande
laget fick en inteckning i
DIF 4 3 0 1 16-6 6
Viking-Pokalen. I statuterna
ÖVA 4 3 0 1 7-7 6
står det vidare att läsa att för
AIK 4 0 0 4 5-15 0
att få livslångt ägarskap till
pokalen måste samma lag ha
4 inteckningar. Det har dock,
Vi ser nu fram emot ännu en
tills nu, rått en viss osäkerhet
spännande turnering (för en
huruvida Skinkcupen skulle
del). Redaktionen ber samtiinräknas i VIKING-cupen. Alla som
digt att få framföra sina djupaste önskföljde MER-reklamen kan nu andas ut.
ningar om en God Jul och ett riktigt
Svaret är: YES! Den ingår i Viking Cup.
Gott Nytt År!

Träningar
Januari
Första träning: Onsdag 8 jan
Måndagar kl 19.30 (F2-hallen)
Onsdagar
kl 19.30 (F2-hallen)
Lördagar
kl 12.30 (F2-hallen)

Februari
Måndagar
Onsdagar
Lördagar

kl 19.30 (F2-hallen)
kl 19.30 (Täby IP)
kl 12.30 (F2-hallen)

Mars
Tisdagar !! kl 18.30 (HIP 2)
Torsdagar !! kl 20.00 (HIP 2)

KICK-OFF: 7 JAN

Tisdag 7 januari kl 19.00 i ÅVA-skolan, sal 4250, 1 tr. Alla förväntas komma!
PRESS STOP! ÄNTLIGEN FUNKAR HEMSIDAN! ALLTSÅ VÄLKOMNA IGEN TILL WWW.VIGGAN.COM

