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NU ÄR DET DAGS FÖR BOLL I BOMPA IGEN IKVÄLL! FÖRSTA PRIS ÄR EN RESERVTRÄNINGSOVERALLSJACKA!

Genrepet mot Rådmansö
söndagen den 13 april
var en gastkramare. Inte
nog med att meteorolo-
gerna hade missat väder-
prognosen utan även
vissa åskådare såg riktigt
väderspända ut, utan att
nämna några namn.

Första halvlek var en
gastkramare som fick en
att önska att vi fortfarande höll på med
inomhusträning i F2-hallen. Trots detta
var Maxen framme och sköt på vän-
sterkanten i den 5:e men det bidde
bara hörna. I den 14:e är två Rådisar
fria med Mirakel men han gör vad vi
förväntar oss av honom - en Mirakel-
räddning med en hand. I den 17:e
kunde inte ens han rädda oss. 0-1.

Kulla som kände sig lite klen för dagen
testade dock med en rökare i 24:e som
dessvärre drog sig utanför. 

Efter ca en halvtimmes spel öppnade
Walle Coach buren och släppte ut lille
Dubbelösskan på grönbete, som redan
i den 34:e ger sig själv åtminstone fyra
feta chanser att peta in bollen men väl-
jer att på piruettvis försöka tunnla och

trixa och eljest på ekvilibris-
tiska sätt försöka få in bollen,
men se det gick inte.
Halvlek och man började få
lätta tarmperistaltiska upple-
velser inför seriestarten.
Uppenbarligen läste Walle
Coach och Zamora Wallén
högt ur Koranen, för därefter
sprangs det bara framåt, kän-
des det som i vilket fall.

Några som sprang riktigt
framåt i den 2:a, var Zacce
och Alex. Zacce sprang till
och med fram en fetgrym
passning till Alex som inte
lyckades vrida foten åt rätt
håll varvid han därigenom

missade tillfället att rulla bollen in i
öppet mål.

I den 6:e springer så den långe och
seratlige Zacce igenom det mesta och
våfflar in 1-1 på ett sk-tasnyggt sätt.
Enda egentliga försöket från Rådisarna
var väl i den 12:e då man sköt en hård
pärla ovanför Mirakels ribba.

Alex, som sprungit och grubblat i 11
minuter över den penibla missen i 2:a
halvlekens 2:a minut, lägger på två kol
till och springer nu nästan bena av sig,
innan han skjuter i
burgaveln.

Men har man nu
så mycket spring i
bena så är det nån
som vill att man
också skall få
utdelning på detta
och så sker också.
Följ den spännande
fortsättningen >>
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Urladdning blev bra uppladdning

Barakan Zacce

Freden

Alex
Nicke

Maxen

Söndagens uppladdning inför seriepremiären visade stundom prov på närapå elektriska urladdningar framåt. Här är det nära igen vid Rådmansömålet.

Freden

Alex

Poppe

Mickel

Andra halvlek gav nästan vaniljsmak i munnen. Här ser vi de
glada gossarna som skrämde sk-ten ur en under första halv-
lek men som understundom glassade under andra halvlek.

Matchens struts
Ring eller smsa till redaktionen och
rösta på matchens struts. (Vem körde
huvudet djupast i sanden?) 
Varje samtal kostar 18.40 varav 18.10
går till redaktionen. Väljer du nr 1, slår
du 0178-47 11 01 osv. Vinnaren får två
enkelresor till Moldavien.

1 Dubbelösskans krumelurer i 34:e?
2 Alex Erstfeldts missade öppna mål i 47:e?
3 Mickel Edmans missade friläge i 81:a?

Viggan var stundom grymma i andra

Två sysslolösa syss-
lingar andas ut.
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Fortsättning från sid 1.

Max, som förresten är syssling (i norr-
land även kallat tremänning) med den
långe Zacce, har låtit sig bli frisprung-
en i den 17:e och trots att Alex är gan-
ska ny i elvan, spelar Maxen faktiskt
till Alex, bara för att han skall få chan-
sen att visa att även han kan göra mål i
A-laget. Alex, som vid det här laget har
så mycket spring i bena att han inte
kan stanna, springer därför runt mål-
vakten flera gånger med bollen, ser det
nästan ut som. När målisen är tillräck-
ligt yr lägger Alex in bollen i maskorna
och Viggan leder nu med 2-1.

Detta tilltag retade dock upp Rådis-
arna så pass att Mirakel minuten efter
fick göra en av sina sk kanonräddning-
ar. (varifrån kommer f.ö. det uttrycket?)

Mickel Edman, som liksom Alex, är
en rackabajare på att springa, springer
i den 36:e ifrån allt som rör sig och
upptäcker i sista stund att han nu
inom kort befinner sig helt solo med
målisen. Trots fåfänga försök att få ner
hastigheten lyckas dock Mickel få iväg
bollen men mitt på Rådismålisen.

Det lönar sig uppenbarligen att
springa på allt som rör sig. Något som
Alex får erfara i den 40:e då han erhål-

ler möjligheten
att spä på led-
ningen men
skjuter så olyck-
ligt att bollen tar
i stolpen med en
sådan kraft att
den studsar ut
igen.

Markus Fred-
borg, i Viking
kallad Freden,
gjorde sin andra
debut på två
matcher i rad.

Fredens välartikulerade och nerlug-
nande spel var som honung för de
övriga, framförallt hos oss på läktarn.
Intet tycktes störa denne vid dennes
bollhantering, bortsett ifrån när några
Rådisar tjafsade om ett inkast. Då lät
Freden på ett diplomatiskt sätt infor-
mera domaren om Rådisarna spelsätt:
“Dom har ju armarna i hakhöjd!”

Den andra halvleken var betydligt
roligare än den första om man nu skall
överdriva. Första halvleken känneteck-
nades av ett lätt neurotiskt Cellstoffspel
där varje minut gav upphov till plötsli-
ga sammandragningar där bak.    

Redaktionen undrar nu vilket avsnitt
i Koranen som citerades i halvlek, ety
den spektakulära förändring som ägde
rum i andra halvlek saknar motstycke i
modern Viggbyholmsk fotbollshistoria.
Mer sånt och vi kommer alla att få
smaka honungens sötma.                 ❒

Träningsmatcher
Karlberg (4)- Viggan        3-1 (2-0) 
Täby IS (4)- Viggan           0-5 (0-3) 
Viggan - Krukan (4)          3-5 (0-1)
Viggan - Frösunda (5)     5-2 (1-0)
Viggan - Helenelund (4)  0-3 (0-1)
Bilagan - TIS B             1-1 (0-0)
Bilagan - Kulla B      5-0  (2-0)
Österåker (4)- Viggan 1-5 (0-1) 
Bilagan - Erikslund A 3-2 (2-1)
Viggan - Hagalund 2-2  (1-2)
Viggan - Värnamo Södra 1-0 (1-0)     
Bro - Viggan (ev gräs) Inställd       
Seriepremiär för B Framflyttad
Viggan - Rådmansö (4) 2-1 (0-1)
Lohärad - Viggan On 16/4 18.30     
Seriepremiär för A         Må 21/4  15.00 

Lyckat i Täbban!

VIKTIGT!!
Flyttade B-matcher:
Viksjö har dragit sig ur R2a varför
dessa matcher utgår i programmet.
B-lagets match premiär mot Marie-
berg är framflyttad till senare dat-
um. Matcherna mot Edsberg den 9
juni resp mot Kälvesta den 17 augu-
sti är flyttade enl nedan. Matchen
mot Mockasinen som skulle ha spe-
lats fredag 16 maj flyttas enl nedan.
Nya matchtider blir:
On 11/6 Viggan B - Edsberg 18.00
On 27/8 Viggan B - Kälvesta 18.00
Lö 17/5 Mockan -  Viggan B 11.00
(matchen spelas på Strömvallen 11.00)

ÄNDRA I ERA PROGRAM!

Alex Erstfeldt, alltid
först på bollen, fortsät-
ter sin målkavalkad, nu

även i A-laget.

Krutov Erlandsson och Wella Gustafsson tillfredsställde lottsuget hos många av Täbys invånare.

Mången Täbybo, inte minst spelarna i
Viggbyholms IK, drar nu en lättnandes
suck, när den gångna helgen är över.
Först en frenetisk lördag med bladning
medan några stod i marknadstemplet i
Täby Centrum och krängde lotter.
Varje lott kostade 10 kr och det totala
vinstvärdet uppgick till 3.500 kr. Nå,
för hur mycket sålde gossarna i Täby
Centrum? Rätt svar står längst ner på
sidan. Ca 500 tidningar delades ut till
alla förbipasserande i Täby Centrum.
Att döma av allas nyfikenhet måste vi
säga att detta var ett lyckat tilltag av
oss. En bra marknadsföring. Ett stort
tack till alla som ställde upp och möj-

liggjorde att denna helg blev lyckad
och att vi fick ut vårt budskap. Ett
extra stort tack till er som såg till att
tidningen delades ut under söndagen
trots att vi hade match samma dag.
Något som uppskattas mycket!

Dom sålde lotter för 1990 kr.

Tips=1 maj
Nu när ni trodde att ni kunde andas ut
kommer nästa utmaning. Innan den 1
maj räknar redaktionen med att alla
lämnar in minst en kupong per skalle.
Tips kan lämnas in på VikingFikingar.


