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Svettigt i Edsberg
Efter en svettig eftermiddag på Edsbergs Sportfält lyckades
Viggan till sist tvåla dit Edsberg, men det satt långt inne.
Jocke och Åskan såg till att inga tårar fälldes denna dag.
Edsberg, 9 augusti 2003.
Redaktionen som under flera år tvingats utstå de eviga nervpressarna på
Edsbergs sportfält, fick ånyo tillfälle att
ackumulera ytterligare en (nervpress).
Men det började bra. Popan, för dagen
iförd Barbie-frisyr liksom sin lekkamrat
från Östermalm, Harry Z (Barbie II),
är redan i den 2:a nära att visa framfötterna vilket han även gjorde fast han
inte nådde. I den 5:e skjuter Popan
(Barbie I) över från 8 meters håll, vilket
tydde på att hästsvansen skymde sikten. Först i 15:e visar sig Edsbergarna,
men dom skjuter över (också).
I den 21:a är Farbror Joakim endast
ett hårstrå ifrån att nicka bollen i mål.
I den 22:a gör Mirakel en dylik räddning med bara en hand. Dessvärre var
dom andra framme på returen och
klappade in 1-0 vilket kändes tungt.
Barbie II skjuter i den 26:e ett hårt
skott (med högerfoten säger han) i ribbans underkant, men ut förstås.
I den 28:e lägger Barbie II ett smörpass
till kamraten Barbie I, som endast 2
meter från mållinjen ger den församlade publiken lite välförtjänt svalka
genom det vinddrag som uppstod då
Barbie I missar bollen. Sk-tanära var
det. I den 30:e är Barbie I framme i ett
bra läge igen, men skjuter över. Tre
minuter senare antecknar sig Kulla för
ett skott, som dessvärre gick över, men
det såg farligt ut ändå.

MATCHFAKTA
Edsberg VIK A: 1-2
Datum: Lördag 9 augusti, kl 14.00
Arena: Edsbergs SF, gräs
Halvtidsresultat: 1-0
Matchens Viking: Niklas Giidlund
Målgörare: Jocke, Oscar
Gulingar: Fredborg, Popa, Jocke
Publik: 52
Väder: SOL, +250

Popan bröt näsan
i andra halvlek
men hästsvansen
klarade sig.

Popan med sin Barbiefrisyr har alltid haft näsa
för fotbollen men i lördags blev det för mycket.

Freden, som gått och tuggat fradga
en längre tid, sedan han fått gult kort
för att ha tillrättavisat domaren Ferit
Us, om en svensk språkgroda eller liknande, låter framspela Barbie II (Harry
Z) som, extremt nära mållinjen, skjuter
över. Vilken elevationsvinkel det måste
ha varit. Redaktionen gissar på ca 820.
1-0 i baken och stekhett på läktaren.
Inte direkt något bra läge för bärare av
hemorröjder eller andra väderspänningsåkommor.
Don Wallino hade tydligen något
elexir som utdelades i pausen ety
redan i den 2:a är Popan (Barbie I) så
nära att peta in bollen, som sedermera
räddas på mållinjen. I den 7:e lirar
Freden till Kulla som krutar på men
mitt på dessvärre. I den 11:e har
Edsberg ett av sina få verkligt farliga
tillfällen men bollen rullar utanför.
Äntligen! I den 24:e lägger Maximilian von Richthofen ett synnerligen
intelligent inlägg med adress Farbror
Joakim. Jocke gör processen kort med
bollen och det står 1-1. I den 26:e skjuter Edsbergarna utanför.
Men i den 27:e har den nu adrenalin-

stinne Östermalmaren Maximilian
tagit sig ända in i straffområdet på
egen hand och har för avsikt att göra
mål helt själv. Tyvärr hamnar bollen
mitt på, men studsar lite hit och dit,
varvid en vaken Åskan som råkade ha
vägarna förbi den bortre stolpen, passar på att nicka in bollen: 1-2. Snyggt!
Kring 30:e råder stor press från de
vitklädda Viggbyiterna men inget mer
mål är att skönja på resultattavlan.
Någon, inga namn, gör en halv
Harrisburg i
målgården
varvid motståndarna får
tillfälle att
från kort håll
kvittera, men
den fingerfärdig Mirakel
hinner reagera och tippar
lädret över
ribban. Puh!
Uschiameja
vad nära det
var. Tre minu- Den fingerfärdige lagkapteter senare, i
nen Mirakel Johansson.
den 35:e är vi
mm från att punktera matchen, men så
sker dessvärre icke.
Barbie II (Harry Z) som fortfarande
lider av sviterna från Öland och
Gotland vaknar till lite i den 43:e då
han kommer igenom men lobbar för
löst så målisen tar bollen. Minuten
efter lirar Freden fram Barbie II igen
varvid denne lägger på en riktig rökare
som knappt tippas till hörna. 1-2 blev
det till sist och tre viktiga poäng. ❑

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

12
12
13
12
12
13
13
12
13
13
13
12

9
8
7
6
5
5
5
5
4
4
2
2

1 2 33 -16 28
1 3 29 -17 25
3 3 27 -16 24
3 3 25 -11 21
4 3 21 -18 19
3 5 22 -23 18
0 8 18 -27 15
0 7 15 -24 15
2 7 20 -23 14
1 8 17 -34 13
5 6 24 -31 11
3 7 11 -22
9

IMORGON SMÄLLER DET KL 19.00! SE TILL ATT ALLA SOM KAN GÅ TAR SIG NER TILL HÄGERNÄS.

VIK I N G S B A K S I D A

Heinz M:jt Zaccot
Efter att ha laddat ur på Öland och Gotland samt värmt upp på
lördan mot Edsberg samt firmafest på lördagskvällen leddes
Heinz Zaccot ut på planen 12.00 för att skaka ketchupflaskan.
Typiskt. Här
har man chansen och
så spökar magen.
Finns
de inge
vatten?

Det var mycke
roligare på Åland. Där
fick man dricka hur
mycke man ville.

Jag lovar på
hedersord att jag aldrig
mer skall äta kräftor före
en viktig match.

Printed by: Zamora Walléns Kloningsinstitut DIREKT!!Kopia

Det är halvtid. Matchen står och väger och ställningen är 1-1. Zamora Wallén, som ser en chansen att
få byta mot Zacco, verkar dock mer bekymrad över värmen och en molande väderspänning.

Edsberg, 10 augusti 2003.
High Noon var det avspark på Sportfältet. Viggbyiterna hade lyckats dammsuga ihop en samling lungsiktiga blekklädda individer mellan 17 och 43 år.
Många var slut redan innan de gick in
på planen. Somt hade spelat dagen
innan och hade alibi medan somt hade
glömt att sköta den interna träningen
under sommaren. Nästa höst kommer
vi att tillhandahålla syrgastuber till de
som inte bedrivit fysisk aktivitet under
sommaren.
Hursomhelst, vi lyckades vinna
genom ett sk Ketchupsyndrom, där
Harry Boy lyckades hålla sig på bena
tillräckligt länge för att göra hat trick.
Lillfjunisen Pelle Plutt svarade inte
bara för sitt första mål i allvarliga sammanhang utan han blev Viking också.

Edman, som skulle ha varit nyamputerad vid det här laget, petar också in en
kula. Nu slutade det 5-2 till Viggan,
men det kunde ha blivit mer om
Zamora, som slängdes in som stridsspets längst fram, hade fått någon boll.
VECKANS BRANDMAN OCH TARZAN:

Den korta tid han var inne gör att vi
inte kan jämföra honom med Harry Z.
Här är några höjdpunkter från matchen: Efter att spelarna känt lite på
varandra så gör Edsberg 1-0 i den 18:e.
Två minuter senare drabbas Viggan av
en kollektiv Harrisburg men inget
hände. Men i den 21:a lägger Krutov
en mycket bra frispark till Harry Z
som på nåt sätt ser till att bollen kommer över till M. Edman, som påpassligt vaktar den bortre stolpen och får in
1-1 och läget ser lite bättre ut.
I den 28:e spelar Bille till Harry som
drämmer bollen i stolpen. Fem minuter senare klistrar Diffen ett inlägg.
(Han hade tidigare snott ett friläge i
början av matchen). Ytterligare en
minut senare gör Diffen en svettig
enhandsräddning. Ronja Larsson skjuter i den 35:e mitt på målisen i ett fint
läge som arrangerats av Pinky Niklasson. I den 36:e räddar Edsbergarna på
mållinjen för att minuten senare skjuta
i stolpen hos oss. Det står och väger.
Andra börjar (som vanligt) bra när
Ronja Larsson och Harry Z båda två
har möjligheten att näta efter varann.
Bollen räddas på mållinjen igen!
Krutov, som inte gjort mål på fem år
känner hur det droppar kring mungiporna i den 3:e då han får iväg en volley som nästan tar sig inunder ribban,
men målisen hade inte klippt naglarna.
Den seratlige Heinz Zacco rinner igenom i den 7:e och tar av korken så att
det blir 1-2 och jubel i busken.
I den 15:e är Zaccot igenom igen men
får bara hörna och minuten efter får
Diffen dryga ut längden i en slängräddning. Det väger fortfarande.
Så kommer 2-2 i den 18:e och det
känns som luften även tog slut på läktaren. I den 27:e får Edsberg ett mål
underkänt för offside. Det hade varit
grant! Men Harry Z driver igenom på
vänsterkanten i 31:a och saxar (sägs
det) in 2-3. I 34:e har Viggan flera
Megachanser men det ville sig icke.
Pelleplutt gör ett ultrajobb i den 38:e
då han får med sig bollen förbi 4-5 spelare innan han drämmer in 2-4.
I 40:e lirar Bille fram Zacce till 2-5. ❑

Tabelläget B-laget

MATCHFAKTA
Edsberg - VIK B: 2-5
Datum: Söndag 10 augusti, kl 14.00
Arena: Edsbergs SF, gräs
Halvtidsresultat: 1-1
Matchens Viking: Pelé Magnusson
Målgörare: Mickel, Pelle, Zacco 3
Gulingar: Wella
Publik: 20
Väder: Soligt, +23 0
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Längd: 183 cm. Vikt: 88 kg. Ögonfärg: Blå. Status:
Flickvän. Bor: Sambo med Edman. Yrke: Egen företagare.
Tränar: Fotbollstränare. Intressen: Fotboll och min flickvän Maria. Motivering med max 25 ord varför just
jag skall bli veckans Tarzan:
Därför att alla i laget tycker jag är “simply the best!”

Råsunda
10
Stockholm
9
Roslagskulla 10
Mockasinen 9
Viggan
10
Hagalund 10
Kälvesta
10
Marieberg
9
Edsberg
9

8
6
5
5
4
4
3
2
1

0 2 23 - 9
2 1 37 -19
2 3 19 -15
0 4 19 -27
2 4 21 -25
1 5 26 -29
0 7 19 -29
1 6 27 -28
2 6 17 -27

24
20
17
15
14
13
9
7
5

