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Ända fram till kl 12.57 var det ovisst
huruvida Rödingarna skulle ta sig till
slutspel i Turebergscupen. Redan på
morgonen lördagen den 1 februari var
det ovisst. Flertalet hade i öppnings-
matchen mot div 3-laget Bollstanäs
fortfarande valda delar av flanellpyja-
masen på sig, vilket om inte annat,
kunde skönjas av spelet. Trots ett antal
gäspningar, som måste ha stört sikten,
lyckades aldrig Bollstanäsorna koppla
något Boagrepp på oss. Likt hala röda
geléråttor lyckades vi hålla oss undan.
Dessvärre lyckades motståndarna dock
få in ett ganska snopet mål i en annars
väl så oavgjord match.

När klockan så väl hade hunnit bli
10.40 och de flesta var vakna så var det
dags för Helenelunds IK (div 4).
Zacco, som redan stigit upp morgonen
innan var så pass pigg i den 9:e minu-
ten att han pajade in 1-0 och det såg
mycket bra ut.Två minuter senare gjor-
de det definitivt inte det då det blev 1-1.
Ytterligare två minuter senare välter
den långe Henry Zacco i Helenelund-
arnas straffområde, då denne medve-
tet hade fallit offer för ett blåsvart ben.
Alla var ju helt inställda på en solklar
straff i detta läge. Men så blev icke fal-
let. Istället rusade de svartmuskiga
upp mot Mirakel och gör orättvist 2-1
till sig själva. Sen kommer en av Ture-
bergcupens delikatesser. I den 16:e läg-
ger någon en passning. Det kan också
ha varit ett skott. Ingen vet. Hursom-
helst vickar KullaCarlsson, rättvänd
mot målvakten, lite på stjärten så att
insidan på hans högra vrist touchar

bollen så pass, att den retfullt omintet-
gör eventuella försvarsinsatser. Det var
ett ögonblick som KullaCarlsson (eller
vi andra för den delen) inte glömmer i
första taget. 2-2,  även om det fanns
mycket mersmak i detta resultat.
(Helenelund kom sen tvåa i Cupen!!!!)

Arlanda hade förvisso tidigare slagit
Helenelundarna med 1-0, men hade
utskåpats av Bollstanäsorna med hela
5-1, så hoppet fanns om en ljus framtid
i Cupen. Nu räckte med att vi bara två-
lade dit Arlandorna i sista matchen kl
11.40, så skulle vi gå till slutspel.

Ingen kan säga att det började bra.
Redan efter två minuter fick dom en
frispark från ungefär halva plan. Den
som slog den visste vad han gjorde. >>
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Otur i Tureberg

Åskan har just lagt en rökare nere i Helenelundsförsvaret och alla försöker hålla sig på avstånd.
Symptomatiskt för denna dag var att bollarna inte gick Viggans väg, vilket Åskan visar här.

Mickel Edman tittar suktan-
de mot avbytarbänken

Hulten avvaktar en tjurrus-
ning i straffområdet.

KullaCarlsson intar en
avvaktande position

bakom en Bollstanäsa.

Mirakel höll nästan tätt
mot Bollstanäsorna.

Dörrvakterna
Valle Wallin
och Zamora
Wallén släpper
varken in eller
ut vem som
helst.

Är det månne Mickel
Edman som tagit skydd

för Åskans rökare? Här ser vi Åskan själv
efter det att han lyft på

högerbenet.

Hulten i en karaktäristiskt
avvaktande ställning.

Henry, som känner att det
luktar mål, avvaktar.

Kan vara Dubbelösskan 
som antingen skjuter mot 
mål eller missar bollen.
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Fortsättning från sid 1.
Av en oförklarlig anledning lyckades
bolluslingen passera samtliga ben som
var uppställda för dagen och en illa
skymd Mirakel kunde bara konstatera
att bollen smet in via stolprotens insida,
vilket medförde ett underläge på 0-1.
Minuten senare var det desto glättigare
på planen, då den seratlige Henry
Zacco, efter en synnerligen intelligent
slagen passning från Max von Richt-
hofen, som för övrigt bor på Öfvre
Östermalm, elegant kunde placera
insidan av vristen mot den framrusan-
de bollen, vilket medförde att resultatet
snabbt hade ändrat sig till 1-1.   

Dörrvakterna vid Viggans vattenhål,
Valle Wallin och Zamora Wallén,
kunde nu börja andas morgonluft, ety
så inspirerande spelade Rödingarna.

Men det skulle komma mera. Hulten,
som redan såg packad och glad ut, in-
för sin Helsingborgssejour, bestämde
sig för att göra en enmanskryssning
över hela banan, vilket han också gjor-
de. Ty i den 5:e minuten av innevaran-
de match mot Arlanda, slet sig Hulten
från förtöjningarna nere i det egna för-
svarsområdet och kryssade likt en mis-
sil genom såväl det egna försvaret som
de andras, ända tills han insåg att han
lika väl kunde avsluta det hela med att
göra mål själv, vilket han även gjorde.
Här kunde man inte snacka om assist.
Nu stod det 2-1 till Viggan och endast
de riktigt hypokondriska kunde få för
sig att vi inte skulle gå till slutspel. Då,
när glädjen stod som högst i Kaperna-
um, då slog dom andra till. Innan nån
visste ordet av hade dom kvitterat i
samma minut. 2-2.

När sju minuter återstod och Viggan
surrade som ilskna pissmyror nere vid
Arlandas incheckningsdisk, då slog
Max von Richthofen till. I en synnerli-
gen ormliknande spelarklump lycka-
des denne tillkämpa sig bollen och få
den över mållinjen. Detta var i vilket
fall vad tävlingsledningen ropade ut.
En som visste annat, var den lille ettri-
ge Åskan Sundström, som med egna
ögon sett att det var han som lyckades
få bollen över ekvatoriallinjen. 3-2.

Inget tydde på nåt annat än att samt-
liga skulle få åka tillbaka kl 17.00 för att
delta i slutspelsceremonierna. Men när
tolv minuter av de stipulerade 17 hade
gått, lyckades Arlandorna på nåt kon-
stigt sätt peta in ett kvitteringsmål,
varefter alla gick och duschade. 

FEBRUARI
Måndagar kl 19.00 (F2-hallen)
Onsdagar kl 19.30 (Täby IP)
Lördagar kl 12.30 (F2-hallen)

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

TräningstiderOturligt i
Tureberg

Slutfotografering
Lördag 15 jan. 
kl 12.00 vid F2

Alla som inte blev plåtade sist
och som vill komma med i

Viking, har nu sista chansen.

Vad vi än gör så kan vi inte skylla på Skyllner.
Johan Skyllner, gjorde i och med Turebergs-
cupen, entré som lagledare för Viggbyiterna,
en insats som lätt kunde ha gett honom sta-
tus som guldinramat premiärlejon, om turen
hade varit med oss. Sammanbiten, ses han
här lämna gladiatorarenan, efter en väl gen-
omförd insats av såväl Johan som laget. 

Edet såg rött när
Zamora sa vitt

Lördagen den 1 februari var dagen
som Johan Skyllner gjorde entré som
lagledare för A-laget, i väntan på Il Lo-
bergo’s återkomst från yttre rymden.
Det hela började bra när någon ljushu-
vad kom på att Helenelund spelar i
rött och väskan var packad med röda
tröjor. 

Edet, som hade haft vänligheten att
packa trunken redan på fredagen för
att göra livet lättare för premiärlejonet
Skyllner, hade lagt de röda tröjorna
överst, väl synliga (helt medveten om
att Helenelund spelade i rött).

Kl 09.18 ringer Edet till Zamora för
att kolla hur det gick mot Bollstanäs-
orna. Zamora, som vi alla vet är gan-
ska väloljad i munlädret, undslipper
sig efter ett tag: “Öh, du packade ju
bara röda tröjor och Helenelund spelar
ju i rött.”

Edet, som kan bita av en björkstock
med bara tänderna, väser lätt i luren:
“Ta å kolla i sidfacket, där ligger dom
vita tröjorna.”
Zamora, som än i denna stund ångrar
att han öppnade munnen, passade.
Det är kul nästan jämt!

Grov Gaypolis i Kalix 
fyllde pratbubblan

Bidraget kan ocencurerat avläsas i Gästboken

Juryn fick 15 bidrag till pratbubblan
och det vinnande bidraget i veckans
bubbeltävling, kommer från signaturen
Gaypolis i Kalix, som å det grövsta har
återgett vad Jocke kunde ha tänkas
tänkt. Juryn, som inte lägger några
etiska, men väl lingvistiska och vittra
aspekter på varje bidrag, har låtit läm-
na följande motivering:
“Bidragsgivaren har fångat Jockes pre-
kära situation och har utan baktankar
gett smärtan ett ansikte. Genom sitt
bidrag har insändaren även visat em-
pati för den utsatte, genom att på ett
onomatopoetiskt sätt förknippat den
utsatte, med ett för den utsatte välkänt
uttryck.”

Ny bild ligger nu ute på hemsidan.


