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Väldresserade
Premiärlejon
Söndagen den 11 maj 2003 var det gräspremiär, premiär för
nya matchdressen, samt premiär för Håkan Roswall. Kan det
bli mycket bättre? Att vi sedan slog Bele med 4-0 gör inget.
Premiärlejonet Håkan “Rosen” Roswall fick göra
entré i Viggan med att få spela på gräs och
spela i den nya matchdressen samt dessutom
göra mål samt en massa pass.

Så här såg det ofta ut i andra halvlek mot Bele.

Hägernäs, Söndag 11 maj 2003.
Liksom i tidigare matcher under
våren började Viggan verkligen darrigt. En total dominans från Bele fick
åskådarna att önska att dom stannat
hemma och tittat på VM-finalen i
hockey. Så småningom började dock
premiärnerverna att släppa.
I den 19:e fick Nordine, som f.ö.
gjorde en av sina bättre matcher på
länge, till en bra rökare som resulterade i två hörnor. Freden fick slå
många hörnor denna dag. Två
minuter senare skjuter Maxen hårt

MATCHFAKTA
VIK A - Bele: 4-0
Datum: Söndag 11 maj, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Nordine Baraka
Målgörare: Håkan, Max, Krisse, Zacco
Gulingar: Daniel N.
Publik: 33 (VM-final i hockey)
Väder: Sol, +16 0

utanför. Danne drabbas retroaktivt
av ett gult kort i samma stund.
Freden, som likt tidigare spelar lugnt
och harmoniskt, vräker på en riktig
rökare i den 36:e som fås ses gå över.
I den 42:a har Viggan den i särklass fetaste chansen med ett flertal
måltillfälen, som bl a leder till hörna
där Maxen lägger av en av sina värsta rökare, som målisen måste boxa
ut. Två minuter senare blir Bele en
man kort och sen gick vi och fikade.
Andra halvleken inleds med att
Håkan “Rosen” Roswall också lägger av en riktig rökare så det kändes
upp på läktaren. Redaktionen har
skrivit “sk-tnära” i sina anteckningar. Målisen lyckades dock tippa bollen till hörna.
I den 7:e och 8:e har Viggan ett
antal hörnor som dessvärre ej resulterar. Däremot lyckas Bele få ihop till
en chans i den 10:e dock utan målvittring. Men för att publiken ej skall
bli ledsna spelar Rosen smakfullt
fram Max som klämmer till allt vad
han har och Krutov fick hänga upp

en etta på resultattavlan: 1-0. Detta
tilldrog sig i den 15:e minuten. Två
minuter senare är Maxen där igen
men nu räckte det bara till en hörna,
vilket det var många av idag.
I den 26:e får Viggan en frispark,
som Freden chippar över till Rosen,
som i sin tur chippar den till Krizze
som klämmer in 2-0. Med tanke på
allt chippande undrar redaktionen
om gossarna Rosen & Freden möjligtvis har uppträtt i Chippendales.
Föreslår att Spelarrådet kollar upp
detta vid nästa träff i omklädningsrummet.
Den långe, Zacco, som hade lite
ont i baktassen denna dag, släpptes
ur buren i den 27:e och blir uppassad av Rosen, som åter är en riktigt
påpasslig prick. Vid sin första bollkontakt gör Zacco några Belar så att
han får fritt skottfält och vilket skott
sen. Rakt upp i nätmaskorna och det
stod 3-0 varför Krutov i den 28:e får
springa och hänga upp 3:an. Sedan
gick den långe ut igen då han tyckte
att han gjort vad han skulle ha gjort,
eller som man säger i Albanien “A
man gotta do what a man gotta do”
eller nåt sånt.
I den 29:e är Rosen sk-tnära igen efter
ett skott som tar i ribban efter att ha rikoschetterats via en backbak.
Belarna är dock inte ofarliga utan i
den 30:e tvingas Nordine sträcka på
sig och medelst huvudet nickrädda på
mållinjen (Viggans). Nordine och Freden är inblandade i den 34:e då det
skall frisparkas på den andra sidan.

OBS! B-LAGSMATCHEN MOT MOCKASINEN ÄR FLYTTAD TILL NU PÅ LÖRDAG DEN 17 MAJ KL 11.00

VIK I N G S B A K S I D A
N&F petar och Rosen sköt direkt i
mål och Krutov fick återigen springa
och hänga upp en nuffra på resultattavlan. Denna gång en 4:a, dvs nu 4-0.
Freden är
sen nära i 37:e
men lägger en
alltför lös
rökare mot
mål. I den 40:e
har den lille
ettrige Alex
Norden och Freden har just Erstfeldt lagt
pulat klart med frisparken
en rökare
och Rosens skott är nu på
också, denna
väg in i mål. Snopen back!?
gång lyckas
målvakten med en viss Fingerspitzgefühl tippa bollen över i nättakets
ovansida. Krizze får iväg en tung rökare i 42:a men den går över.
Micke, som inte nämnts, lyckas i den
44:e i sista sekunden boxa bort bollen
en mm från en Belare. Vi vann: 4-0!!!!!
På begäran presenterar vi veckans
brandman: Max Tarzan från Öfvre.
Vem blir nästa veckas Tarzan? Skriv
i Gästboken och anmäl ditt intresse.
Red. utlovar givetvis anonymitet!
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Viggan alltför små
Lördagen den 10
Zamora släpper en
maj 2003 vill nog
boll i den 25:e som
ingen i Viggan återenkelt tar i stolpen
uppleva. För oss på
och ut. Sen komläktarn såg det ut
mer en lätt strutssom ett frukostmövarning på Rollo,
te där alla joggade
som fått ett elegant
kring i pyjamas på
pass från Krutov.
sitt första morgonMen Rollo missar.
pass med gardinerDet var i den 29:e.
na fladdrande och
Då hade det varit
radion på. Aldrig
mycket Råsunda.
tidigare under de
Nästa gång Zamofem år som redakra fick höra stolptionen bevakat
ljud igen ,var i den
Bilagans framfart
32:a, men denna
har det sett så lojt
gång gick den in.
och oinspirerat ut.
0-1. Micke GrundViggan var helt
ström sköt hårt
enkelt ett par numöver i 41:a. Två
mer för små denna
minuter senare
dag. Likt tidigare
skjuter Krille en
var det svårt att få
hoppande boll
ihop ett slagkraftigt
som målisen dock
lag. Alltför många
tar. Dessa var de
Viggans B-lag var alltför små i matchen mot
Råsunda, vilket Edet upptäckte när han kom in.
verkar jobba när
enda chanser som
det är match, så
det hårt pressade
uppgiften för Starken kan knappast ses
Viggan hade under hela halvleken.
som avundsvärd när det gäller att få
I den andra räddar Wella ett friläge
ihop lag. Nu hade man till och med
genom att förlänga ett av sina ben. I
fått kalla in det tunga artilleriet i form
den 4:e slipper vi en solklar straff. I den
av Edet för att rensa i målhanget.
8:e blir det 0-2 och då hade Viggan inte
Det skall erkännas att det inte är helt
varit över mittlinjen.
lätt att förmå sig att sätta sig framför
I den 34:e är Viggan
skrivmaskinen och återge vad som
över mittlinjen. Det är
hände, eller kanske snarare inte hände.
Rollo som kontrar
Hursomhelst, här är lite om vad som
och är helt ensam på
hände:
planhalvan (deras)
med deras målis.
Rollo som liksom
Sundin drabbas av
akut syrebrist i hjärnan efter att ha passeVARNING!
Här är de återstående domarkandidarat mittlinjen, skjuter
terna under våren. Ni som är uppsatmitt
på,
varvid
han
ta ansvarar för att ev. ersättare finns
automatiskt drabbas av en stor strutspå plats i tid. Observera att matcherna överlappar varandra så se till att
varning. I den 34:e rinner Råsunda lätt
ni snackar ihop er om tiderna.
igenom = 0-3. I den 41:a stannar alla
för dom tror att det är offside = 0-4.
Torsdag 15 maj
Torsdag 29 maj

Domare:

Printed by: Mr Ronny Zamora Walléns Kloningsinstitut

Majgossen:
Max Lind-Stjernfelt
Längd: 178 cm. Vikt: 80 kg. Ögonfärg: Melerad.
Status: Singel. Bor: Östermalm
Yrke: Projektledare. Tränar: 3 pass styrketräning
och 3 pass fotboll/vecka
Motivering med max 25 ord varför just jag
skall bli veckans Tarzan: Bor på Östermalm.
Hänger på Laroy och Kharma. Är singel.
Dominerar spelarrådet. Platsar på beachen i
Båstad, Visby och Cannes. Ser bäst ut i Viggan.

Beställ “Max the Italiener”
Skriv i Gästboken och beställ veckans
grymfeta tecknade serie, så skickar
Maxen den. Ange din e-mailadress.
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Staffan Forsell
Micke Grundström

Markus Gustafsson
Mattias Hoier

Torsdag 22 maj
H. Gustafsson
Mats Gustafsson

Torsdag 5 juni
Joel Ivarsson
Mikael Johansson

Ännu ej erlagda tipsavgifter
Öscan Özkan
Oscar Sundström
Krisse Österwall

Mikael Edman
Johan Kraft
Stor&Lillpastan

STRUTS

MATCHFAKTA
VIK B - Råsunda: 0-4
Datum: Lördag 10 maj, kl 11.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Wella Gustafsson
Målgörare: Ingen
Gulingar: Ingen
Publik: 21
Väder: Sol, +16 0

