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Hägernäs IP, Tisdag 24 juni 2003.
Redan innan matchen börjat stod det
22 skor inne på banan. Dessa tillhörde
de 11 spelare som fick förtroendet att
representera Viggbyholms B-lag denna
vattensjuka afton. Uppenbarligen hade
man kallt räknat med att det skulle
räcka med att bara ställa ut skorna.
Men icke sa Nicke!

Kurres Kullor, även de förstärkta till
kropp och själ med diverse tillsatser
från representationskontot, hade inga-
lunda kommit till Hägernäs för att bli
omKullsprungna. Nädå, Kulla rulla
boll som dom inte gjort annat där
uppe i Roslagen, tyckte Lars Ölberg.

Diffen, som stadgats upp med ett par
tvåtumtretum efter sin långa konvale-
cens, hamnade snabbt i onåd hos mak-
terna, då en rödbrokig kulla sprang sig
fri och rullade in 0-1 redan i 2:a minu-
ten. Men Diffen, som är van att stå /
sitta i buren, skulle komma igen starkt.

Redan i den 20:e kunde navelskådar-
na på läktaren se en fördjupning i
Diffens buk, då han fick tänja på sin
muskulösa kropp och till den grad att
Maraboån blev synlig för en sekund.
Men han tippade det hårda skottet till
hörna. Det är våran Diffen!!

I den 23:e drabbas en, som brukar ha
nr 7 på ryggen, av en s.k. Harrisburg
och frispelar en Kulligulla som lurar ut
Diffen (tror han) men Diffen låter sig
medvetet provoceras till den grad att
Kullan rullar bollen parallellt med mål-
linjen istället för över densamma. I den
31:a är Kulla sk-tanära igen. Men kan-
ske detta väckte de sömndruckna
Viggbyiterna ety minuten efter är den
seratlige Strutsfarmarn uppe och nick-
ar i ribban. På den andra returen är
den flyfotade Bille Billberg framme och
drämmer in en kvittering, 1-1.

Två minuter senare är Kullorna yt-
terst nära igen att förklena Viggbyiter-
na, men som vanligt träder vår förträff-
lige bollmotare Diffen fram och gör en
benparad som till och med får måsar-
na att ramla ner av häpnad.   

Uppenbarligen hade Kullorna fått
tag i Diffens ölöppnare för det såg så
enkelt ut när man dyrkade upp det
röda försvaret som var lika ihåligt som
en schweizerost som gått över tiden.
En eloge skall dock utfärdas för unge
herr Gustafssons slit och släp med bol-
len och diverse Kullor där bak.

Diffen, som står och småsvär över att
han släppt ifrån sig ölöppnaren, får
åter träda in i manegen i den 42:a, då
han erbjuds möjligheten att göra en
komplett idioträddning, något som
han kanske lärde sig på Danderyd.

Domaren. som fått vatten i sitt tim-

glas trodde att det runnit klart i den
42:a varför han blåser av halvleken och
alla gick in i torken och värmde sig.

När så alla kom ut fortsatte allt som
vanligt fast i fem minuter istället för
tre, vilket Kullorna upptäcker och
utnyttjar tillfället genom att näta i den
45:e. 1-2. Sen blåste domaren av och
alla bytte sida med varandra.

I den 2:a halvleken börjar Vikarna att
ta för sig lite grand genom Bille som
sköt på målisen i 3:e och Kulla
Carlsson som passade utomordentligt
väl så att det höll på att hända något.
Men om det hände något så var det i
7:e då Kulla sköt i stolproten, i och för
sig från sidan, men ändå. Minuten
efter skjuter Bille mm utanför, fast på
andra sidan. I 9:e drabbas hela Viggan
(vi nämner inga namn) av en Mega-
Harrisburg vilket leder till 1-3. Det
kunde även ha stått både 1-5 och 1-6
om det velat sig riktigt illa. Spelet från
Viggbyiternas sida var så pass under-
måligt att åskådarna låg och vred sig i
gräset av plågor. Evert Blomgren fick
t o m nog och lämnade arenan efter 15
minuter.                                              >>>
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MATCHFAKTA
VIK B - Rosl.kulla:  3-3
Datum: Tisdag 24 juni, kl 18.30
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 1-2
Matchens Viking: Max Lind-Stjernfelt
Målgörare: Bille 1, Zacco 1, Krisse 1
Gulingar: Zacco 2 gula = 1 rött
Publik: 22
Väder: Regn och blåst, +13 0

Tabelläget B-laget
Råsunda 8 7 0 1 20 - 5 21
Stockholm 8 5 2 1 35 -18 17
Mockasinen 8 4 0 4 17 -27 12
Roslagskulla 8 3 2 3 14 -14 11
Viggan 8 3 2 3 16 -22 11
Hagalund 8 3 1 4 19 -25 10
Kälvesta 8 3 0 5 16 -19 9
Marieberg 8 2 1 5 25 -25 7
Edsberg 8 1 2 5 15 -22 5

Semesterspel
Efter årEfter årets i särklass tamaste tillställning lyckades vi iets i särklass tamaste tillställning lyckades vi i

elfte timmen relfte timmen rycka upp oss något, men det var nästan liteycka upp oss något, men det var nästan lite
genant att vi fick med oss en pinne i matchen mot Kulla. genant att vi fick med oss en pinne i matchen mot Kulla. 

Titta vi flyger,
titta vi flyger!!
Kulla Carlsson
leker med de
andra Kullorna.

Ofta gick det tre Kullor på en Viggare, som
här, där sex Kullor slåss med Bille och Rollo
om bollen. Till sist blev det dock 3-3.
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I den 20:e missar Maxen medelst en ca
cirkuspiruett där ett dussintals mindre
flygfän dog av luftdraget. Närmare
mål än så är det svårt att komma. Men
Maxen var riktigt på hugget denna
dag och får
syndernas
förlåtelse
utan strut-
svarning
för att han
kämpade
så pass bra.

I den 25:e
dristar sig
Diffen till
en dubbel-
räddning
som häm-
tat ur den
högre sko-
lan. Uppenbarligen har Diffen tillgodo-
gjort sig sjuksköterskornas vård på ett
ypperligt sätt när han låg inne.

Nu är det en kvart kvar och samtliga
har gett upp hoppet utom de elva som
fortfarande var kvar i manegen. I den
30:e passar Harry fram Krizze som läg-
ger av en Tjocka Bertha så att det höll
på att bli hål i målisen. Två minuter
senare  lirar Bille perfekt in till Harry
som skjuter stenhårt i nätet 2-3 och en
gnutta hopp kunde förnimmas.

Som tur är rinner sanden inte tillräck-
ligt snabbt i domarens timglas vilket
Viggbyiterna utnyttjar i den 46:e då
Bille slår en hörna som Krizze nickar in
parallellt med marken 3-3. Det var
nästan lite genant att vi knep en pinne
men desto härligare var det.

Det är inte många som får godkänt
denna dag. Framförallt var det brist på
jävlaranamma. Men det skall ändå
sägas att Viggan viker aldrig ner sig
utan kämpar även om klockan har slu-
tat gå. Det är ett adelsmärke finare än
något. Här bredvid kan ni läsa om hur
man såg på matchen i ett Kullapers-
pektiv. Det är vår förre coach, herr
Elgbro i Boda som samlat sina tankar.

Niklasson, Roger 8,5,5,4 26
Reichenberg, Christoffer 8,6,6,5 24
Nordfeldt, Marcus 8,5,3,3 21

Nordfeldt, Martin 7,7,6,4 23
Loberg, Håkan 7,6,6,4 22
Gustafsson, Mats 7,6,5,4 29
Forsell, Kerstin 7,6,4,3 21
Forsell, Staffan 7,5,5,4 26
Lind-Stjernfelt, Max 7,5,4,3 27
Brogren, Martin 7,5,3,3 31
Fredborg, Marcus 7,4,4,3 35
Dahlö, Per 7,4,2,1 27
Baraka, Nordine 6,6,5,4 26
Grundström, Mikael 6,6,5,4 22
Wallén, Ronny 6,6,5,4 24
Edman, Mikael 6,5,5,3 18
Fonseka, Johan 6,5,5,2 17
Jansson, Marie-Louise 6,5,4,4 27
Johansson, Rolf 6,5,4,4 23
Niklasson, Daniel 6,5,4,4 30
Dahlö, Per 6,5,3,2 26
Niklasson, Ingvar 6,4,4,4 26
Niklasson, Kerstin 6,4,4,4 28
Dermer, Richard 6,4,4,3 24
Özkan, Özcan 6,4,3,3 12
Edström, Anders 6,4,3,2 24
Gustafsson, Iréne 5,5,5,5 27
Roswall, Håkan 5,5,5,5 32
Gustafsson, Markus 5,5,5,3 19
Edström, Peter 5,5,5,2 16
Nordfeldt, Bo 5,5,4,4 22
Wallin, Dan 5,5,4,4 28
Erlandsson, Tommy 5,5,4,2 26
Österwall, Christoffer 5,5,4,2 34
Pasthy, Ferike 5,5,3,1 15
Jansson, Ragni 5,4,4,3 21
Nordström, Gull-Britt 5,4,3,3 22
dé Flon, Louis 5,4,3,2 27
Sundström, Oscar 5,4,3,2 26
Pasthy, Jonas 5,4,3,1 18
Andersson, Lars-Göran 5,4,2,2 21
Kraft, Kurt & Britt 5,3,3,3 22
Sundberg, Dennis 5,3,3,2 29
Thunell, Anna-Lena 5,3,3,2 32
Olausson, Joakim 5,3,3,1 27
Magnusson, Per 5,3,2,2 27
Popa Olmeda, Victor 4,4,4,4 29
Gustafsson, Hans 4,4,4,3 18
Eklund, R 4,4,4,2 -
Forsell, Bernt 4,4,3,3 26
Jansson, Krister 4,4,3,3 19
Erlandsson, David 4,4,3,2 21
Erlandsson, Agneta 4,2 28
Erlandsson, Jenny 4,2 25
Sjöblom, Owe 3,3,2,2 27
Hallsten, Bengt 2,2,2,2 24
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På Krutovs begäran gör jag gärna ett
engångsreferat om reservlagsmatchen
mellan VIK och RKIF.

Det syntes redan på laguppställningarna
att matchen hade stor betydelse för båda
lagen, då man kunde se många kända a-
spelare i respektive lag. När matchen spar-
kar igång tror jag att Viggan skall ta ett sta-
digt grepp, men det är vi som styr det
mesta och bästa och redan tidigt visar att
vi är mest taggade. Därför är det inte helt
förvånande att vi gör1-0 tidigt, Kullas store
talang Johan Braun placerar bollen förbi
en chanslös Thomas Törnblom, efter ett
vackert anfall. Sen blev Thomas den som
höll VIK kvar i matchen då vi skapade flera
vassa avslut, bl.a frilägen men Thomas
blev till en mur. Viggans chanser var färre ,
men kvitteringen kom ändå , efter en till-
trasslad situation i straffområdet, där Zacco
drar bollen mot mål, vi nickräddar upp i rib-
ban, men den returen slås i mål.  Annars
var det Max som genom sin speed, och
Chrisse som gärna följde med i djupet som
oroade oss mest i första.

Eftersom domaren blåst av för tidigt i
första, spelades halvlekens sista fyra minu-
ter klart efter besök i omklädningsrummet,
men det räckte ändå till för oss att ta en ny
ledning, återigen är det Johan B som
avslutar efter att ha rundat Thomas och ur
minimal vinkel lagt bollen i tomt mål.
Också tidigt i den andra gör vi mål, en rik-
tig bjudning från VIK:s försvar, Johan
avslutar och gör hat-trick, låt vara inte rent,
men ändå. Efter flera byten börjar vi nu att
tappa greppet och Max börjar få lite väl
mycket utrymme mellan vår backlinje och
vårt mittfält, men det är ändå en vansinnig
dribbling i ett av våra anfall som bäddar för
reduceringen i mitten av halvleken. Den
ditills osynlige Henry Z visar varför man
inte kan släppa på hans tyglar nå`n gång i
matchen, 3-2. Sista  kvarten går i Viggans
favör, vi skapar för många hörnor mot oss,
och mot fyrtornen Zacco och Chrisse är
det inte att rekommendera. Det blir också
Chrisse, efter hörna, som blir poängrädda-
re åt Viggan, nick ner mot stolproten, där
vår försvarare inte lyckas täta.

Efter ett klart övertag i chanser i de för-
sta 70 min. kändes det lite snopet att tappa
poäng, men målvakten hör ju också till
laget, förresten de var två bra mv denna
kväll, dessutom borde jag veta att Viggan
aldrig ger upp en match, så för husfriden
var det ett bra resultat. Viggans tongivande
spelare denna kväll var Max L-S och
Thomas T, även Chisse och Mackan var
bra i mittförsvaret. I Kulla definitivt Johan B
(han har hitills bara spelat c:a 1 1/2 match i
a-laget), Jocke Sundbaum och Gurra
Jäderlund på mf, samt i slutet Matthias
Lehmus i mål.

Väl mött i augusti på natursköna
Lötvallen.

Mvh. 
Curre Elgbro, f.d Coach

Sett från den
andra sidan
Veckans gäst: Curre Elgbro

Ja, så var vårens Viking-tips klart (det kom-
mer ett i höst också). Vi har fått tre vinnare
som vardera vinner en kryssning till Marie-
hamn för 4 personer. Vinnarna kommer att
få sina presentkort med post inom kort.
Vi tackar alla för att ni ställt upp och hoppas
att vi får se er igen när hösttipset kommer så
småningom. Vi har en mycket spännande
höst framför oss där mycket kan hända.
(Vi gjorde f.ö. 26 mål på tipsmatcherna).

1. Viggan B - Råsunda 0-4
2. Viggan A - Bele 4-0
3. Viggan A - Rotebro 2-1
4. Viggan B - Stockholm 2-5
5. Viggan A - Enebyberg 3-3
6. Viggan B - Edsberg 4-3
7. Viggan A - Edsberg 5-0
8. Viggan B - Roslagskulla 3-3
9. Viggan A - Viksjö 3-1

Så här slutade 
matcherna på tipset:

Endast med hjälp av ölöppnare
kunde Kulla få hål på Diffen. 


