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Roslagskulla, 3 augusti 2003.
Som vanligt bjöd Lötvallen på allra
bästa möjliga inramning. Underbar
utsikt och ett mycket trevligt väder.
Väderspänningarna hade hållt i sig
under hela sommaren, vilket var
märkbart på en och annan kulmage,
som emellertid snabbt sprangs bort i
sommarvärmen.

Kulla hade revansch att fordra efter
man snöpligt bjudit på en pinne i för-
sommarmötet, där f.ö. Bilagan eller
man kanske skulle säga Alagan, gjorde
sin sämsta insats någonsin (?).

Så redan i den 3:e är Kullorna i färd
med att bättra på statistiken men miss-
lyckades. Popa, som inte behövde stå
bland blusar och bh:ar denna dag, fick 

iväg en lös rökare som dock lätt togs
av Kullamålisen. En minut senare är
den ofriserade Popan framme igen och
ofredar. Denna gång släpper han en
“lyra” som dock lätt fångas. Lillpastan,
som lämnat torpedrummet för dagen,
gör i den 9:e en framstöt som dock
fastnar i minnätet. Men fint var det.
Matchen hade inte börjat som vi
önskat. Mycket dominas från de röd-
brokiga Kullorna var det. Ännu mer
blev det i den 13:e då man fick pula in
1-0. Några av åskådarna (inte från
Viggan dock) tyckte det var offside.

Nordine, eller Nebukadnessar som
han egentligen heter enligt Dubbel-
össkan, trodde att han lirade med Café
Opera (det visade sig sen att han hade
varit där kvällen före) och skjuter i ett
sk-tabra läge kanonhårt mot bortre
krysset, men endast två måsfjädrar
blev resultatet. Detta var i den 14:e.

I den 19:e gör Kulla Carlsson en sk
Vaselinräddning, där han medelst en
sk glidtackling når bollen med tån just
som en Kulla skall peta in bollen i
öppet mål. För detta får Kulla Carlsson
Vikings Stora Hedersomnämnande.

I den 25:e lägger Jocke av en öronbe-
dövande rökare. Den var så hård att        
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MATCHFAKTA
Rosl.kulla - VIK B:  1-0
Datum: Söndag 3 augusti, kl 15.00
Arena: Lötvallen, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Tomas Törnblom
Målgörare: Ingen
Gulingar: Oscar 
Publik: 24
Väder: SOL, +25 0

Tabelläget B-laget
Råsunda 9 7 0 2 20 - 7 21
Stockholm 8 5 2 1 35 -18 17
Mockasinen 9 5 0 4 19 -27 15
Roslagskulla 9 4 2 3 15 -14 14
Hagalund 9 4 1 4 25 -27 13
Viggan 9 3 2 4 16 -23 11
Kälvesta 9 3 0 6 18 -25 9
Marieberg 8 2 1 5 25 -25 7
Edsberg 8 1 2 5 15 -22 5

Inge kul i Kulla
Öberg & Co drog det längsta strået den här gången. Men
utgången var oviss ända tills domaren hade blåst av mat-
chen. Trots förlust var det en av de bästa insatserna i år.

Skogarnas Konung och  guldkaminen: Nicklas MoDo Giiidlund är värd sin vikt i guld – en lyckad norr-
ländsk import. Efter att ånyo ha gjort en prickfri insats gör vi alla ett försök att höja honom till skyarna. 
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ett öra höll på att lossna på en Kulla
när bollen gick spikrakt mot mål. Det
hade blivit ett mål att prata om. Redak-
tionen skrev “Jätteläge”. På Beaufort-
skalan är det snäppet undet Megaläge.

I den 33:e är Jocke kanonnära efter ett
påpassligt pass från Popan. Sen kom-
mer något som måste tas upp med
vårt HongKongkontor. I den 38:e är
torpeden Lillpastan lös och hamnar i
en öga-mot-öga situation med Kulla-
målisen. Lillpastan drabbas av Boasyn-
dromet och skjuter mitt på. Diffen, som
stått och stelnat till lite, fick i den 43:e
visa att han kan sträcka på benen. En
kraftig spagat räddade oss från mål.
Sen blev det paus och spel igen.

Liksom i första halvlek vaknar Kulla
snabbare än Viggan och redan i den 1:a
prickar dom stolprotens utsida, vilket
väckte de flesta i Viggan. Sen blev det
mycket Viggan och i den 13:e spelar
Lillpastan ytterligt intelligent fram den
för dagen något långhårige Jocke
Olausson, som dock blir så till sig att
han i ännu en öga-mot-ögasituation
skjuter mitt på målisen i sitt solonum-
mer. Två brända frilägen så här långt
för Bilagans vänner.

Bilagans nye Coach, Mickel Edman,
gör ett genidrag när han släpper ut
den ystre kalven Ronja Rövardotter,
som av vissa kallas Teodor Larsson, i
manegen. Genom att ha ett visst som-
marackumulerat spring i bena så ska-
par han mycken oreda bland bena hos
Kullorna.  

I den 23:e lägger Popan ett mycket
väl avvägt inlägg som Nordine, bara
75 cm från stolpen, får ett huvud på så
att bollen går 3 cm utanför. Sk-tnära!
När vi som mest behöver ett mål så vill
Kulla vara med och hjälpa till. Det är
en av backarna (inga namn) samt måli-
sen(inga namn) som håller på att
utveckla en äkta Harrisburg. Genom
sitt flipprande till varandra lyckades
dom med förenade krafter att få bollen
nästan över mållinjen.

Minuten efter är Kullorna så himla
nära att göra mål, att hade det inte
varit för den förnämlige Diffen Törn-
bloms fenomenala kroppsinsats, så

hade det bergis varit 2-0. Men med
Diffen i mål så kan inget hända. I den
31:a lyckas Åskan snacka till sig ett
gult kort. Coach kallar det visst ostski-
va. Edamer, eller?

Dagens tredje missade friläge kom-
mer i den 39:e då den flyfotade Lillpas-
tan kommer klivande ensam mot måli-
sen sedan han blivit passad av den
hårbandsförsedde Popan. Lillpastan
måste ha siktat mellan bena ehuru
skulle bollen annars ha kunnat hamna
rakt på målisen?

Amiral Edman har nu gett order om
att alla torpedtuber skall laddas. Även
om inte alla gick in i tuberna så var det
ändå ett kolossalt antal Viggbyiter som
slog läger på Kullornas marker. Den
långsmala torpeden med beteckning
Wella hade nu hela planen som mål-
område. Ja, alla, som kunde gå befann
sig i anfallsposition. Man riktigt kände
i luften att nu skulle kvitteringen
komma.

I den 43:e kommer så Lillpastan och
Michelin instormande på vänsterkan-
ten men på grund av vissa periskopis-
ka svårigheter brister det lite i kommu-
nikationerna varför det hela blev en
hörna, men ett torpedläge var det! På
den efterkommande hörnan rusar till
och med Diffen upp för att få poäng i
skytteligan. I sista spelminuten rinner
Nordine fint igenom på högerkanten
och lägger en synnerligen delikat pass-
ning som går parallellt just utanför
mållinjen. Om Michelin inte klippt
tånaglarna denna dag så hade han fått
en tå på bollen och det skulle ha varit
1-1. Men nu blev det inte så.

Hade matchen varat två minuter till
hade det blivit minst 1-1. En så total
skillnad på inställning från förra mat-
chen. Nu fanns spring och jävlaranam-
ma även om turen inte stod oss bi den
här gången.  ❑

Som anlitad gästskribent (Krutov bad om
det igen), försöker jag att ge en objektiv
bild av matchen.

“Lötvallen visade upp sin allra bästa sida
för gästerna denna söndagseftermiddag
med sol, värme, svag bris och en perfekt
gräsmatta. Lagen såg lite annorlunda ut än
vid vårt senaste möte, men båda såg star-
ka ut. 

RKIF startade matchen bäst utan att ha
något rejält tryck, men skapar ändå några
bra chanser. En som alltid är på hugget är
Daniel Sjöblom, och det är han som oroar
Vigganförsvaret mest. Mitt i halvleken får vi
ett friläge där Vigganförsvaret stannar i tron
att det är offside, men ingen signal kom-
mer, och Niklas Eriksson gör inget misstag
utan dunkar in 1-0 förbi en chanslös Diffen.  

Det blir startskottet som får fart på gäs-
terna, för sista 20 så blir vi satta under
rejält tryck. Den största orsaken är att
Jonas flyttas fram i anfallet och han kom
att bli det största hotet för oss under resten
av matchen. Han har också den vassaste
chansen då han bryter igenom i mitten
med fart och fläkt, men vår mv Mattias
Lehmus gör en kanonräddning. Vår stora
chans kommer när det är c:a 10 kvar, men
Mange C räddar med en perfekt glidtack-
ling då kusinen Sjöblom bara har att lägga
in bollen i öppet mål. Det kunde ha blivit
fler mål i den första halvleken, men resulta-
tet står sig tiden ut.

I paus bestämmer vi att vi skall vara för-
siktigare med att blotta oss och att spela
mer på kontring. Det innebar att spelet
kom att hamna mer på vår planhalva, men
att det blev svårare för Viggan att bryta ige-
nom. Efterhand blev Viggan ett långt lag
med en anfallande lagdel och en försva-
rande, däremellan en stor yta. Det osade
katt flera gånger framför vårt mål, speciellt
då det kom inlägg, men så fort vi vann bol-
len satt vi upp den på den tomma ytan där
Sjöblom var lätt att hitta. 

Så såg andra halvlek ut, Viggan hade
spelet och skapade vassa chanser medan
våra chanser kom via kontringar. Hasse G
blev till sist så frustrerad att han skriker till
Micke E att han måste hitta nåt motmedel.
En besvärlig situation för oss blir till av att
vår andremålvakt ( inbytt i paus) tappar ett
inlägg och tillsammans med vår mittback
nästan lyckas göra självmål. Kontentan av
matchen blir att vi kommer undan med
hjärtat i halsgropen, men det kanske får
ses som en retroaktiv seger efter förra
mötet.

Viggans vassaste är Jonas Pasthy, och
Thomas T är precis lika bra som i förra
matchen. I Kulla de båda målvakterna,
mittbacken Andreas Ebbesen, samt Daniel
Sjöblom plus.

Lycka till i fortsättningen!
Hälsn. Curre E.

Sett från den
andra sidan
Veckans gäst: Curre Elgbro

Ronja Rövardotter, här flankerad av några andra
rumpnissar. Vi tror att det är Mattan och Popan.  

ONSDAG 13/8
SISTA DAG FÖR
VIKING TIPSET

Alla som var med på grillningen 
i lördags har lämnat in sina tips.
Nu förväntas att alla andra lämnar
in tipsen innan avspark mot Rinke-
by den 13 augusti.

Se till att ni bombarderar era släk-
tingar med kuponger. Vårtipset
drog in 5.400 kr och nu skall vi för-
söka slå det. Hösttipset förra året
drog in 6000+ vilket är gällande
rekord (hittills).



ÖPPNA GRANÅSMÄSTERSKAPEN LÖRDAGEN DEN 2 AUGUSTI 2003

Dragkamp om segern
Lördagen den 2 augusti samlades ett
drygt tjog Viggbyiter på Granåsvägen
14 för att delta i de Öppna Granås-
Mästerskapen.

Vid Lämmelbordet kunde man skönja Zamora
Wallén, Krizzes ryggtavla, samt den alltid objek-
tivt inställde Michelin. Diffen, Webbo och Harry
skymtar också i bakgrunden. Nu ska det tippas.

“Vare kl 1 det börja? Jag trodde det var kl 2!”
Nordine och Kulla smyger bakom knuten med
en påse grönt. Herr Edman och Diffen tittar lys-
tet på påsen. Trots påsen blev det en 3:e plats.

Detaljbild från Råttboet: Tillomed, Zacco, Mattan och Åskan verkar ha blivit påkomna i något skumt.

Bragi brassar på gasolgrillen: 54 Bratwursts, 6 st
kycklingklubbor gick åt. 18 liter Pripps Blå (3,5%)
samt 18 liter Coca Cola försvann ner i djupet.

Bragi 20
MoDo 20 
Zamora 20 
Coach 15
Örnen 15 
Diffen 10
Grundis 10
Mattan 10

Webbo 10
Zacco 10
Åskan 10
Agnez 5
Krutov 5
Kulla 5 
Maxen 5 
Michelin 5 

Nordine 5 
Edman 0
Jenny 0 
Krizze 0 
Tillomed 0 
Wella 0 
Össkan 0

Kulla 14
Maxen 13
Diffen 12
Mattan 11
Zacco 11
Zamora 11
MoDo 10
Örnen 9

Wella 9
Össkan 9
Bragi 8
Edman 8
Nordine 8
Krutov 7
Grundis 7
Åskan 6

Coach 6
Krizze 6
Michelin 5
Webbo 4
Agnez 2
T.o.m. 2
Jenny 1

MÅLNING, max 150 poäng/lag
Varje spelare i respektive lag skall på därför
avsedd plats skjuta fem bollar mot det upp-
ställda målet. Varje boll som går i mål ger
fem poäng. Två spelplaner finns.

Individuella resultat:

KLOTNING, max 180 poäng/lag
Varje spelare skall rulla tre bowlingklot ned-
för slänten och försöka komma så nära pin-
nen som möjligt. Varje knut på snöret repre-
senterar poäng enl följande: Mellan pinnen
och första knuten: 10 poäng, mellan första
och andra knuten: 7 poäng, mellan andra
och tredje: 5 poäng.

PINNING, max 150 poäng/lag
Varje spelare skall kasta 5 bouleklot och
försöka komma så nära pinnen som möjligt.
Poängberäkning enligt följande: Mellan pin-
nen och första knuten: 5 poäng, mellan för-
sta och andra knuten: 3 poäng och mellan
andra och tredje: 1 poäng.

Bragi vann efter utslagskast med tärning

Maxen vann efter utslagskast med tärning

Maxen 30
Diffen 30
Wella 30
Zacco 30
Agnez 27
Jenny 27
Kulla 27
Krizze 25

Mattan 24
Zamora 24
Coach 22
MoDo 22
Bragi 22
Örnen 22
Krutov 22
Webbo 22

T.o.m. 21
Åskan 20
Edman 20
Nordine 20
Michelin 19
Össkan 19
Grundis 12

Här drar Råttorna mot Pumorna. Nordine
verkar hänga på repet. Krutov och Harry
låtsas ta i inför fotografen. Rådisarna vann.
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ÖRNARNA: Laget som kom fyra. Från vänster: Bragi som medelst tärning
lyckades bli grenvinnare i målningen och berikades med en flaska äkta
champagne, mindre modell. Maxen, som också via tärningen lyckades bli
grenvinnare i klotning. Gula Örnen, som chockade med tre baljor av fyra.
Jenny som fick hoppa in som ersättare och Kulla som vann grensegern i pin-
ning fick en större modell champagne. Dessvärre dök aldrig Teddan och Rollo
upp, vilket medförde en viss underdimensionering i laget. Trots att laget kom
fyra vann vi tre av tre möjliga individuella grensegrar. Ledde till sista grenen.

RÅTTORNA: Som vanligt ser dom ut som om dom aldrig skulle kunna
förlora, vilket dom som vanligt gjorde, Åskan och Zacco håller Coach upprätt
medan Mattan står så länge Dubbelösskan orkar. T.o.m. hänger på repet.

PUMORNA: Idel ädel Djurgårdare som kom trea. Diffen, stark i alla grenar.
Krutov som vill så gärna. Agnez som fick hoppa in i stället för Lillpastan som
ej kom. Webbo som är allra bäst innan tävlingen. Nordine som tog igen en
förlorad timme. Amiral Edman som hade fullt sjå att hålla koll på Lilledman

LÄMLARNA: Laget med norrländsk accent som vann dragkampen och därmed hela tillställningen = 460 kronor.
Prisutdelaren Gula Örnen delar ut kakburken till en skinande glad Wella. Grundis och Michelin ser även dom sk-tglada
ut. Zamora verkar redan ha tagit ut segern i förskott. Krisse och MoDo kan dryga ut hushållskassan efter semstern.

“F-n va dom här svarta bollarna var
tunga.” Ändå fick Zamora ihop 24 p.

“De går ju inte att lira med AIK-bol-
lar” sa Krutov och tappade fattning-
en, men 22 p fick han ändå.

Lämlarna 150 35 132 48 150 515
Råttorna 150 45 136 39 100 470
Pumorna 150 35 141 41 50 417
Örnarna 150 55 153 49 0 407

SLUTSTÄLLNING 
Att notera är att Örnarna
ledde ända till sista gre-
nen där tyngden avgjor-
de. Jenny vägde ganska
lätt mot MoDo, Zamora,
Krizze. Lämlarna tog lätt
hem tre segrar på slutet i
dragkampen som synes.
Konstigt att Råttorna
hängde med så pass.

Lag Tips Mål Klot Pinn Rep Tot


