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TAPPAD SEGER
Trots ledning med 2-0 och bländande spel tappade Viggan
greppet efter en halvtimme och släppte in Berget i matchen.
Enebybergarna var alltid först på bollen och verkade ofta vara en man mer,
fast en åkte ut på rött kort.

150
VIKING
NUMMER
Första utgåvan av Viking publicerades den 7 november 1998 som en
manifestation för skapandet av det
“Nya Viggan”. Nu fem år senare, har
vi kommit en mycket lång väg i vår
strävan. Var är vi vid nummer 200?

Hägernäs IP, Söndag 1 juni 2003.
Strålande fotbollsväder. Mycket publik
och alltid kö till kiosken (försäljningsrekord). Dessutom sålde vi slut på alla
våra matchprogram vilket borde göra
att man skulle känna sig helnöjd en
sån här dag. Men ändå var det med
tunga steg som publiken drog sig från
Hägernäs denna soliga dag.
Trots att vi fick behålla en pinne är
det ändå med en viss besk eftersmak
man minns matchen. Vi ledde ju med
2-0 och allt såg så himla enkelt ut.
Det började dock med en enorm
väderspänning redan i den andra
spelminuten då det trasslade ihop sig i
nervsystemet där bak. Genom en sk
Harrisburg bjöds Berget på en gratischans som dock sköts över tom bur.

MATCHFAKTA
VIK A - Enebyberg: 3-3
Datum: Söndag 1 juni, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 2-1
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Zacco 2, Öscan 1
Gulingar: Max 1, Öscan 1, Nordine Rött
Publik: 94
Väder: Sol, +170

Efter 210 sekunders spel visades det
upp ett spel som endast kan få ses på
Stadion vid vissa tillfällen. Det var den
långe Harry Zacco som medelst dribblingar och en tunnel lyckades frispela
Maxen, som blev solist på vänsterkanten där han lägger av en icke oansenlig
rökare som målisen inte kan hålla.
Men som gubben ur lådan kommer
den lille ettrige Dubbelösskan och fläskar in returen i det tomma målet. 1-0.
Livet leker och inte blev det sämre i
den 16:e då Harry Zacco tar ner en av
de högsta bollarna detta år och låter
behandla lädret på ett sådant sätt att
det endast kan gå i nät. 2-0 och många
är kvicka med att ta upp kulramen.
Spelet går som en dans och det finns
inte en tendens till oro varken i de röda
tröjorna eller på läktaren.
Men efter ca en halvtimmes spel verkar man tycka att det är för lätt varvid
Enebybergarna tillåts att delta i spelet.
Efter 39 minuters spel erhåller de lila
en strängt dömd straff som man tackar
och tar emot. 2-1 helt plötsligt. Nu kom
myrorna krypandes i byxorna, både
här och där.
I början av den andra räddar Mirakel
ett synnerligen knepigt skott till hörna
redan i den 7:e. Vad skulle bli av detta?
Jorå, 2-2 i den 13:e och sen blev det segt.

Wella Viking

VECKANS TARZAN
Längd: 189 cm. Vikt: 76 kg. Ögon: Försommarblå.
Status: Gift med fina Eva samt två vackra barn Anton
& Mimmi ( henne ger ni f-n i!) Bor: Kungliga Näsby Park
Yrke: Försäkringstjänsteman. Tränar: Stenhårt, 3 ggr i
veckan med Viggan och löptränar för Maran 14/6...
Motivering med max 25 ord varför just jag skall
bli veckans Tarzan: Stenhård back, typ Stuart Pierce
som inte backar för någon. Spelade i Kryddan div 4 på
den tiden Zamora fortfarande kunde slänga sig.
Tycker själv att han ser bra ut. (Wella alltså! red.s anm.)

TORSDAG 5/6: MARIEBERG - BILAGAN 19.15. FREDAG 6/6: RINKEBY - VIGGAN A 19.00.
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Armerad Bilaga
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Mysteriet med de siamesiska tvillingfötterna på
italienarn är nu löst. Harry Zaccos fötter förväxlades på Hospitalo Italiano i Palermo 1980 och
den saknade högerfoten har sedan dess ej kunnat spårats. Man räknar med att målskörden
skulle öka med 63% om högerfoten hittades.
Med en högerfot hade Harry säkert gjort 3 mål.

Olyckorna komma nu slag i slag. Max
von Richthofen drabbas vid en felsägning av gult kort i den 18:e. Två minuter senare har Berget en fet chans att
förstöra dan men skjuter över.
När Diffen, som sökt skydd bakom
runstenen i den 28:e ropar: “Gör någe
men gör det nu!” så blir han bönhörd.
Harry var vid detta tillfälle väldigt lätt
på foten och drev med sina älgkliv förbi de flesta som samlats för att stoppa
hans framfart. Inget stoppar honom!
Han fläskar in 3-2 och publiken visste
inte till sig av glädje. “Sejern är vår!”
Men två minuter senare sket det sig
rejält då Berget på frispark får in 3-3
och alla drabbades av dysenteri.
Eftermiddagen kunde dock ha fått en
lite annorlunda avslutning då Harry
var riktigt skitnära i den 36:e. Men han
var alltför nära. Men nära var det.
Burr, nu är det Rinkeby på fredag! ❑

Östermalmsnissarna Max von Richthofen och Victor Papaja svarade för Viggans bägge mål. Mattan
Gustafsson fick denna dag lämna banan utan nätkänning. I bakgrunden kan vi se Kälvestas coach mäta upp hur nära det var att dom hade fått med sig oavgjort. Segern för Viggan var dock helt rättvis.

Efter fyra matcher med bara en pinne i
kassakistan beslöt man sig i Överkommandot för de allierade styrkorna att
göra en förstärkning av Bilagan medelst
en sk armering. 70%rostfritt stål opererades in i den orinarie uppsättningen.
I efterhand var det väl tur att Kälvesta inte upptäckte denna operation, då
den nya kontingenten smälte alltför
bra in i det nya sammanhanget. Nu
blev det en tämligen jämn match där
vi i och för sig ofta förde spelet och
även hade de flesta målchanserna.
Med endast 6 minuter kvar av matchen lyckades Papaja medelst ett välriktat vristskott äntligen få se vibrationerna i nätverket ävensom på bänkarna på åskådarplats. I annat fall hade
väl den sk rostfria legeringen fått smyga sig ut från planen. Östermalmsimagen hade fått sig en oreparabel knäck.

Tabelläget A-laget
Viggan
Rinkeby
Danderyd
Viksjö
Bele
Vällingby
Edsberg
Rotebro
Kälvesta
Favoriterna
Enebyberg
Torstens L

8
8
8
8
8
7
8
8
7
8
8
8

6
6
4
3
4
3
3
2
3
2
0
0

1 1 21 - 9 19
1 1 21 -12 19
2 2 19 - 8 14
4 1 12 -12 13
0 4 10 -14 12
2 2 10 - 9 11
1 4 11 -16 10
3 3 13 -12
9
0 4
9 -13
9
2 4 13 -17
8
4 4 17 -22
4
2 6
7 -19
2

Papaja och Alex väntar på bollens nedfärd.

Tabelläget B-laget
Stockholm
Råsunda
Mockasinen
Roslagskulla
Marieberg
Kälvesta
Edsberg
Viggan
Hagalund

7
6
7
5
4
6
6
5
6

5
5
4
2
2
2
1
1
1

2 0
0 1
0 3
1 2
0 2
0 4
1 4
1 3
1 4

31 -11 17
14 - 4 15
17 -26 12
7- 8
7
19 -11
6
13 -15
6
9 -15
4
6 -15
4
9 -20
4

fart, åtmintone när det gäller målchanser. Alex är fri i den 2:a, men skjuter
mitt på. I den 5:e kvitteras det! 1-1.
Sen turas Alex och Papaja om med att
skjuta på, över och utanför, men aldrig i.
I, sköt dock den senare, som sagt, när
endast 6 minuter återstod. Kyla!??
Bästa insatsen denna dag står nog
Nordine för, ackompanjerad av Wella
Viking, vars ben alltid har en förmåga
att räcka till. I övrigt hamnar betygen
lite lägre ner på skalan. Tänt lär det
dock vara på Östermalm ett tag. Låtom
oss dock glädjas över vår första trepoängare. På torsdag väntar Marieberg.

MATCHFAKTA
Kälvesta - VIK B: 1-2

Nu blev det som tur var inte så utan
vi fick med oss våra första trepoängare, något som kan bli livsavgörande
framöver.
Första halvleken bjöd annars på ett
ganska tamt spel och endast Maxens
1-0 mål i den 29:e fick åskådarna att
vakna till. I den andra blev det lite mer

Datum: Torsdag 29 maj, kl 13.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-2
Matchens Viking: Nordine Baraka
Målgörare: Max och Victor Popa
Gulingar: Ingen
Publik: 30!
Väder: Sol, +20 0

