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B-lags match mot Kurres Kullor nu på lördag 11.00. A-laget lirar borta på söndag mot Österåker kl 13.00 

En underbar lördagseftermiddag med
stekande sol och 11 plusgrader i luften
och 37 annorstädes, bäddade för en fin
inramning i mötet mot Helenelund,
som lär ha kommit trea i fyran förra
året. Ädelt motsånd alltså.

En, som definitivt har gett sig den på
att hålla tätt bakåt är Mirakel Johans-
son, som i den 19:e gör ett s.k. TV-
framträdande, där han parallellt med
marknivån, ca 95 cm ovan denna, gör
en Karlssons Klister-räddning av ett
Helenelundsskott. Baron von Richtho-
fen försätter sig i ett ytterst bra läge i
den 33:e, då han från höften avfyrar en
projektil som tar i baksidan av det stäl-
le där aluminiumställningarna mötas.

I den 38:e utsätter sig Viggbyiterna
för möjligheten att göra mål, då Mickel
Edman gör ett intelligent inspel, som
dessvärre inte effektueras på bästa
möjliga sätt av de övriga, för vilka in-
spelet var avsett. I den 46:e blir det 0-1.

Nyss nämnde Mickel, skjuter i den
2:a just utanför och suset från publiken
ville aldrig ta slut. Den seratlige Chris-
toffer Österwall befinner sig lägligt i
den 5:e då han medelst en huvudrörel-
se räddar på mållinjen. Fem minuter
senare har Mickel ånyo smugit ur gry-
tet och skjuter med en hyperspänd och
väl uttalad vrist strax över ribban (på
Helenelundarnas mål).

I den 12:e får Mirakel göra skäl för
sitt epitet medelst en synnerligen kvali-
ficerad räddning. Dubbelösskan, som i
den 25:e gör bort sex Lundare och två
Viggbyiter, avslutar sin sabeldans med
att skjuta över. Dubbelösskan får tre
guldstjärnor för uppvisningen samt en
handbok i skotteknik för själva avslut-
ningen. 

Vi som hade hört talas om hur Isac
hade drabbats av Montezumas hämnd
borta i Märsta förra veckan, var livräd-
da att den skulle sprida sig ytterligare i

backlinjen. Och det gjorde den. Redan i
den 46:e hade vi ju sett hur effekterna
på ihophållningen i de bakre regioner-
na hade gett utslag på resultattavlan.

Nu, i den 36:e, sker en ny blöjpåfrest-
ning i backlinjen, varvid motståndarna
enkelt får rulla in 0-2. Fyra minuter
senare drabbas vi av ytterligare ett sk
bajsmål. Shit happens verkar det som.

Men det vi bar med oss hem var
Lillpastans extraordinära möjlighet att
fläska in åtminstone ett reduceingsmål.
Så blev dock inte fallet i den 41:a.. 

Sammanfattningsvis kan man kon-
statera att den första halvlekens första
30 minuter bjöd på synnerligen kon-
struktivt spel från de röda, vilket gav
hopp om framtida segrar i fäders spår.
Andra halvlek vill nog ingen kännas
vid på ett bra tag. Inspirationslöst och
utan udd, något som också kom att
avteckna sig på anslagstavlan. Men
som sagt, den första var riktigt bra.

Så en sak, som redaktionen blev upp-
manad av ett flertal i publiken att
framföra. “Sluta och gnäll på planen
och framförallt, sluta att svära varje
gång ni missar en boll”. Instämmer
helt med detta. Det låter illa och vi vin-
ner direkt inga PR-poäng på detta.
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Inkontinens i bak 

Lördag 12 april
Vikingdag i TC

Söndag 13 april
Viking-delning

Efter ca 200 timmars jobb så ligger
nu Viking-tidningen klar för tryckning
denna vecka. Söndagen den 13 april
skall den delas ut. Innan utdelningen
skall vi göra en ibladning av Hultens
Expekttipsbilaga och vår egen Vik-
ingtipskupong. Efter allt jobb så hop-
pas jag att alla ställer upp mangrant
denna dag. Uppdelning i lag kommer
att göras framöver.

Det var lite slirigt i armhålorna sist när
ni skulle räcka upp händerna. Nu räk-
nar jag med att få 10 frivilliga, i 2 lag
om fem i varje, att ställa upp lördagen
den 12 april mellan kl 10.00-14.00.

Ehuruävensom vi hava mött motståndare av ädlare divisionstillhörighet, har vi ändock visat oss
oförmögna att hålla tätt där bak. Glädjande dock har varit Viggans euforiska uppträdandet på

motståndarnas planhalva. Dessvärre utgöra skillnaden mellan insläppta och gjorda mål det som
ger poäng. Vi ser med spänning fram emot söndagsmötet mot Österåker. Håll tätt bakåt bara.

Trots Mirakels understundom feno-
menala räddningar har Viggan drab-

bats av svårigheter i att hålla tätt
där bak. Isacs krånglande mage
förra veckan kan ha inspirerat.

Kulla Carlsson har hittat ett
säkert gömställe bakom stolpen.

Bille intar en frejdig
position

Teambuilding lördag 29 mars
Glöm inte att fylla i formulären som ni fått. Alla som deltar måste
lämna in dessa. Vi utgår ifrån att alla ställer upp. Ni, som av en eller
annan anledning har laga förhinder, meddelar Ronny snarast.
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Premiärnerverna inför B-lagets första
match detta år, söndagen den 16 mars,
och sen mot Täby IS dessutom, gjorde
att dom var extra väderspända. 

En, som var ytterst nära att fylla byx-
orna denna dag var Krutov, som efter
det att Diffen hade gjort en excellent
räddning, vilken föranledde bollen att
ta en riktning direkt emot det framru-
sande lokomotivet. Krutov och bollen
möts ca 3 meter från målet, i en hastig-
het som var minst dubbla Krutovs.
Krutov, som säger att han träffades av
bollen, lyckades dock träffas så turligt
att bollen gick 15 cm utanför Diffens
högra stolpe.

I den 32:a gör Diffen något som ser
ut som en segergest, fast det i själva
verket var en väl inövad räddningsme-
kanism, då han med en hand föser bol-
len på rätt sida över ribban. I övrigt
händer inte mycket annat ute på plan

än det förvänta-
de ställningskrig
som alla förutsett
tidigare. Vi saxar
lite från Tissarnas
hemsida där lag-
ledaren Andreas
Karlsson formu-
lerade sig så här:
“För motståndet
stod Viggbyholms
B-lag, ett Viggan
för dagen stärkt
med ett flertal A-
lagsspelare. 
En trevande inled-
ning satt standar-
den på en ganska

händelsefattig första halvlek. Varje försök
till Viggan-attack slogs snabbt ner av ett
stabilt TIS-försvar lett av mittbackarna
kapten Palm och seniordebuterande
Henke André. Halvlekens bästa chans var
nog en straffsituation då Challe, som
snurrade friskt med Vigganbackarna hela
matchen, blev neddragen på straffområ-
deslinjen. Efter visst tvekande dömde
domaren frispark. 
Efter en timmes spel kom matchens första
mål snygggt inprickat på måltjuvsvis av
Filip Stankovic efter härligt framspel av
Robin och nickskarv av Ekstedt. Med tio
minuter kvar fick Viggan in ett kvitte-
ringsmål efter visst bollstudsande i TIS
straffområde. 1-1 alltså, sett till matchbild
inte helt orättvist även om TIS hade de
bästa chanserna.” 

Som vi ser av referatet var Wella nära
att fixa en straff
(både i första
och andra halv-
lek faktiskt) men
han var snabb
att flytta på lin-
jen så att doma-
ren inte hann
med.
Husomhelst, alla
stod upp denna
dag fast Diffen
ibland fick utfö-
ra en fotparad,
som t ex i 10:e, då han räddar oss. I den
14:e så petar då Tissarna in 0-1, vilket
kändes tungt. Men Barakans hörna i
den 39:e gick inte av för hackor. Bille
skjuter och på rikoschetten är Mattan
som vanligt framme: 1-1.

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

Träningstider

Träningsmatcher
Karlberg - Viggan 3-1 (2-0)
Täby IS - Viggan 0-5 (0-3)
Viggan - Krukan 3-5 (0-1)
Viggan - Frösunda 5-2 (1-0)
Viggan - Helenelund 0-3 (0-1)
Viggan B- TIS B 1-1 (0-0)
Lö 22/3 11.00 Viggan B - Kulla B
Sö 23/3 13.00 Österåker - Viggan
On 26/3 19.30 Viggan B - Erikslund A
Ti  1/4 18.30 Viggan - Hagalund
Träningsläger 3-6 april
Lö 5/4 Viggan - Värnamo Södra
Ti  8/4 Bro - Viggan (ev gräs)
Fr 11/4 20.15 Seriepremiär för B
On 16/4 Lohärad/Rimbo - Viggan 
Må 11/4 20.15 Seriepremiär för A

Fru Erlandsson, som i samband
med den annalkande våren, visar
ett allt större intresse för den av
Viggbyiter idkade fotbollshante-
ringen, har under de senaste
matcherna förbryllats över de
kommandoord som haglar över
planen och ävensom tydligen
uppsnappas av delar av publi-
ken. Fru Erlandsson önskar där-
för nu, om någon person inom
det Viggbyholmska gardet kan,
på hemsidans gästbok, förklara
följande uttryck: “Sug in!” “Håll
ihop mitten!” “Tjuva inte!”

Redaktionen, som själv har ett
längre förflutet utanför planen,
önskar också få klarhet bringad i
dessa kryptiska formuleringar.
Fru Erlandsson och redaktionen
ser nu med tillit fram emot era
förklaringar.

Sug in och tjuva
inte på mitten!

Kryssning mot Tiss 

Här ser vi hur Zamora försöker samla trupperna i halvlek. Oscar Kjellstrand och Peter Billberg har
fått till uppgift att fylla bollarna med vårluft. Krutov håller på att förbereda en hockeysnytning

medan Borren inte förstår Zamoras tungomål. Mattan går och drömmer om målet han skall göra.
Lillpastan undrar när hans tåg till Karlskrona går och Barakan gör sin berömda axelryckning.

Barakan i sin favoritpo-
se. Notera tårna som
stcker ut ur skorna.

Så här glad var Mattan i
den  39:e då han nätade.

Flyttade B-matcher
B-lagets matcher mot Edsberg den 9
juni resp mot Kälvesta den 17 augu-
sti är flyttade enl nedan. Notera!!
On 11/6 Viggan B - Edsberg 18.00
On 27/8 Viggan B - Kälvesta 18.00


