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NU ÄR DET DAGS FÖR BOLL I BOMPA IKVÄLL IGEN! MICKEL VANN FÖRRA GÅNGEN. VEM VINNER IDAG?

Brevik, Måndag 21 april 2003.
Brevik bjöd som vanligt på bra väder,
spännande spel och en rafflande upp-
lösning. Som “embedded” redaktör
har man ju varit med om det mesta, så
även denna gång. Efter en blixtrande
öppning med Zaccechans och Mackan
som sköt just utanför, var det roliga
över. Liksom i tidigare matcher öppna-
des de franska salongsdörrarna bakåt,

vilket de blåklädda Favoriterna inte
var sena att utnyttja. Redan efter 9
minuter ringde det bakom Mirakel,
sedan Favoriterna lyckats träffa stol-
pens indida. Det var typiskt nog deras
första chans. Sen blev det alltför myck-
et blått och ett ganska osorterat rött
spel, där Maginotlinjen ibland såg ut
som en Schweizerost. Men det skulle
komma mera som lök på laxen.

I den 29:e lyckas den Viggbyholmska
Frivilligkåren i Maginotlinjen inte få
bort bollen (här utdelas också en stor
kollektiv strutsvarning) utan tillåter en
Gammal Favorit att peta in 2-0 och
persiennerna åkte ner.

Detta till trots, så vaknar Viggbyiter-
na ur sin Törnrosasömn när klockan
står på 15.35 och avslutningen på halv-
leken blev lite mer underhållande.

Med tanke på den lagmaskin som-
kunde ställas på fötter låg oddsen på
0,04 för en Vigganvinst. 

Andra halvleken börjar lika bra som
den första, dock med den skillnaden
att det nu höll i sig i 45 minuter. Redan
efter 9 minuter blir Alex Erstfeldt dra-
gen i tröjan, vilket renderade en fri-
spark, som Freden slog så pass bra att
den så småningom hamnade på den
renrakade Billes kalott och ställningen
var plötsligt 1-2 och en liten låga av
hopp tändes bland publiken.

I den 22:a är såväl Alex som Zacce
ytterst nära att få bolluslingen över mål-
linjen, men dessvärre gick det inte. >>>
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Viking Tipset inlämnas före 1 maj
Det förväntas att alla lämnar in minst en kupong per skalle

En riktig solskenshistoria

MATCHFAKTA
Favoriterna - VIK A: 2-3 
Datum: Måndag 21 april, kl 15.00
Arena: Breviks IP, grus
Halvtidsresultat: 2-0
Matchens Viking: Daniel Niklasson
Målgörare: Bille, Zacco och Alex
Gulingar: Ingen
Publik: 49
Väder: Solsken,  +20 0 Här hoppas det hejvilt. Zacce hoppar i och

för sig högst, men det är Bille som till sist får
sista huvudet på bollen vilket ger 1-2 i 54:e.
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I den 36:e slår Nordinen en ytterst lång
boll som dimper ner vid den seratlige
Zacces fötter. Zacce, som bara kan an-

vända vänsterfoten
(högerfoten lär ha
använts fram-
gångsrikt en gång
tidigare, då i sam-
band med målgör-
ning) gör en av
sina vanliga pirut-
ter och lyckas med

detta så pass väl att han kan skjuta in
ett förlösande kvitteringsmål, som att
döma av de tillskyndande kamrater-
nas omfamningar betydde väldigt
mycket för den fortsatta stämningen.

Den från IK Frej tämligen nyanlände
Alex Erstfeldt, gör ett akrobatiskt fri-
tagningsförsök utmed den högra sid-
linjen i den 39:e och detta så pass skick-
ligt att det renderar
honom fri passage
ända ner i målområ-
det, där han gör det
enda korrekta, näm-
ligen att förpassa
bollen långt in i nät-
maskorna, vilket
publiken absolut inte hade något emot.
Ställningen var nu helt plötsligt 3-2 till
Viggan och vårluften var tillbaka.

Det som hände i den 44:e brukar nor-
malt rendera en Strutsvarning, men
denna gång är redaktionen väldigt
mild i sin bedömning. Vad som hände
var att Freden hade lyckats trockla sig
ur en kvistig situation vid mittcirkeln
och lyckades frispela sig så pass att
han helt plötsligt befann sig på tu man
hande med Favoriternas målis, något
som han inte tidigare gjort. Påfrestelsen
blev alltför stor och Freden fick paraly-
serad iväg skottet mitt på den joviale
målisen, som var väldigt bred fast kort.

SISTA GENREPET

Långt upp i Norrland, bakom Estuna
kyrka, samlades män från orten och 16
stycken från Viggbyholm för att göra
upp om vilken serie som är bäst.

Det var onsdagen den 16 april och
vädret var gynnsamt. I en glänta i sko-
gen hade man anordnat en pittoresk
liten arena för uppgörelser män emel-
lan. Läktarn tippade allt ifrån 6-0 till de
röda, men efter 11 minuter hade de
röde inte varit över mittlinjen. Men i
den 12:e snubblade dock Zacce över
mittlinjen och allt spel avstannade, så
när som på det Max utövade. Han var
vaken och snodde bollen och petade in
den i mål. 1-0 till de röde.     

Lohärad/Estuna vann dock till sist
matchen när det gällde de fulaste
matchdräkterna med 11-0. Dräkterna
var så fula att Viggbyiterna var tvung-
na att blunda vid ett flertal tillfällen. Ett
sådant var i den 23:e då ingen tittade,
vilket medförde 1-1. I den 32:a träffade
Preemarna ribban så det sjöng om det.

I den 36:e välter den seratlige Zacce
inom det markerade området och han
får även möjlighet att sätta dit’en, vil-
ket han också gör, stenkallt i fel hörna.
1-2. Mycket snygg straff.

Sen hinner de fule att nicka i Mirakels
ytterstolpe (egentligen stolpens yttersi-
da) i den 43:e. Men Zacce vill också
känna doften av aluminium, varför
han i den 44:e nickar i en s k lobb-bana
över målisen, men i ribbans undersida.   

Sen var det halvlek och då ville 
Miister DW säga några sanningens ord
till sina lärjungar, vilket han av allt att
döma även gjorde.

Efter en synnerligen strapatsrik första
halvlek, där Preem hade alltför mycket
boll och vi gjorde alltför mycket fel, i
alla fall där bak, så hoppades man på
en klar förändring. (Vilket också skedde).

Som ett helt nytt lag
sprang man ut och
körde över Preem.
Flera chanser missa-
des, som t ex i den
18:e, då Zacce lirar
in till den frie Alex
(halv strutsvarning)
som dock inte når
fram med tån.
Trots total VIK-

dominans går dom
andra upp och gör
2-2 i den 25:e.

I den 28:e är det
stor Strutsvarning:

Alex frispelar Mickel, som helt ensam
missar det öppna målet. Fjädrarna rök
och mycket hår revs på läktaren. 

I den 33:e gör man om proceduren,
men i omvänd ordning, Mickel passar
Alex, som skjuter 2-3 stenhårt i krysset.

Nu ljuder strutsvarningarna om vart-
annat. I den 35:e spelar sig Zacce helt
fri (målisen är också bortgjord) men
han gör det otroliga och skjuter utan-
för det vidöppna målet. Zacce, som
denna dag gick på alla sju cylindrarna,
var riktigt på hugget, men slet sig flin-
tis efter att ha missat. Själv säger Zacce
i en intervju efteråt att hårbandet gled
ner över ögonen. Stor Strutsvarning!

I den 37:e vinkar linjeman (för ob-
struktion) varvid alla stannar upp,
utom en Preemare, som på kul rullar
vidare och får sitt mål godkänt. Blah!

I den 38:e lirar Krisse kallt fram till
Zacce, som vet att han får gå hem om
han missar, varför han undviker det
och lägger sin patentare. 3-4. I den 39:e
spelar Mickel fram Alex som pressar in
3-5. I den 41:a tackar Alex för artighe-
ten och spelar fram Mickel som ensam
med målisen lobbar över denne: 3-6!!

GÅ IN PÅ
GÄSTBOKEN
OCH RÖSTA

VECKANS
STRUTS

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)     
Viggan - Rådmansö (4) 2-1 (0-1)
Lohärad - Viggan 3-6 (1-2) 

SLUTFACIT AV GENREPEN:

VIGGAN A 10 6 1 3 30-20
VIGGAN B   3 2 1 0 9-3           

Mister DW har samlat lärjungarna inför den andra halvleken som också är den sista prövningen innan
den stora dagen på Annandag Påsk. Även denna gång lyssnade lärjungarna att döma av slutresultatet.

STRUTS
VARNING

Alex gör 2-3 i 39:e

Zacce kvitterar i 36:e


