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NÄSTA HEMMAMATCH ÄR SÖNDAGEN DEN 24 AUGUSTI KL 17.00 DÅ VI MÖTER TOTTES.

Hägernäs, Onsdagen 13 augusti 2003.
Redan en halvtimme innan matchstart
började folk strömma till, vilket är
högst ovanligt. När man hade ström-
mat klart hade inte mindre än 157 sjä-
lar tagit sig igenom nålsögat. Rekord
för en icke-derbymatch.

Som vanligt gällde att hålla tätt i bör-
jan. Vi har ju som bekant varit med om
en del sådant förr. Så, efter 7 minuter
springer nr 18 igenom på vänsterflajen
och skickar in en perfekt boll som tar
på ett ensamt Rinkebyhuvud: 0-1.

Då hade vi ändå börjat ganska bra och
inte som förra gången backat hem i
knät på Mirakel. Maxen var dessutom
ytterst nära i den 13:e men det ville sig
inte. I den 20:e frispelar Maxen Zacce,
som nickar med framsidan av huvu-
det, sedan baksidan var upptaget av
två vackra hårrosetter, som absolut inte
fick förstöras. Riktigt Barbie-stuk.

I den 23:e är Rinkebyarna nära men

bollen rullar utanför. Det känns lite
tryckt på läktarna när plötsligt Bragi i
den 26:e skickar in ett fint inlägg till
Barbie Doll (Harry Zacco) som nickar
med framsidan av pannan rakt i mål
och det står 1-1 och alla är euforiska.

Men säg den lycka som varar. Två
minuter senare slinker Rinkeby ige-
nom och avlossar en kanonrökare upp
i nätmaskorna, helt otagbart: 1-2.

Men skam den som ger sig tänkte
Harry Zacco, som framför redaktio-
nens ögon gör en “Foppa”. Målisen
går åt fel håll och bollen rullas retfullt
sakta och enkelt in i den tomma buren:
2-2 och hysteriska läten från läktaren.

Men det är inte slut med det: I den
34:e befinner sig Farbror Joakim i en
yterst grötig situation där alla sparkar
efter bollen. Men det är Joakim som
sparkar sist. På bilden ser vi hur
Joakim ser bollen försvinna in bland de
himmelska nätverken. När han återfått
medvetandet fick han höra att han just
gjort 3-2 och stämningen är hysteriskt
lättsam på läktaren.
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MATCHFAKTA
VIK A - Rinkeby:  5-3
Datum: Onsdag 13 augusti, kl 19.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 3-2
Matchens Viking: Henrik Zacco
Målgörare: Zacco 3, Alex, Jocke
Gulingar: Jocke, Max
Publik: 157
Väder: Uppklarnande, +200

Gladiatorspel!
Inte mindre än 157 personer kom för att se Viggan visa upp sig
från sin allra bästa sida och vilken match de bjöds på. Det måste

ha varit en av de bästa matcher som spelats på Hägernäs IP. 

Grabbarna som inte har grus i dojjan: Alex Erstfeldt svarade för ett mål på pass av Zacco. Zacco själv
satte hela 3 baljor och Jocke Olausson som målar för andra matchen i rad. Totalt räckte det till 5 baljor. Redaktionen hade förmånen att få se 2 mål på

två minuter mitt framför näsan. Här Jockes 3-2.

Onsdagskvällen vi aldrig glömmer: Viggan  Rinkeby 5-3, 13 augusti 2003.
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Som vanligt i andra halvlek öppnar
vi hyperstarkt. Ävenså i denna match.
I den 1:a spelminuten utför Harry ett
solonummer för att sedan göra ett per-
fekt inlägg till Alex som nickar över
ribban i ett extremt bra läge för Viggan.

Alex, som gått och grubblat bland
aboriginerna nere på andra sidan halv-
klotet hur man bäst kan göra mål utan
att behöva slita tarmarna av sig, får ett
ypperligt tillfälle i den 4:e att visa hur
detta går till. Det är Harry som åter gör
ett jättejobb nere på vänsterflajen innan
han till sist beslutar sig för att göra ett
perfekt inlägg till Alex, som stått och
väntat vid den bortre stolpen för att
kunna realisera sina drömmar från
Australien. Enkelt smeker Alex in 4-2
och nu är publiken i sådan extas att
man inte riktigt vet till sig av glädje.

Men åter till vardagen. I den 15:e läg-
ger Rinkeby en parallellboll med rib-
ban så pass nära den att man kan hör
hur bollen hasar sig fram utmed rib-
ban. Svettigt! Men det är ingalunda
över. I den 18:e får Mirakel ånyo visa
upp sina boxartalanger och gör en
fenomenal utboxning.

I den 20.e svarar Viggan med samma
mynt och excellererar i ett av matchens
snyggaste anfall där vid ett tillfälle
Harry Zacco erbuds möjligheten att slå
in bollen i ett övergivet mål (i och för
sig låg det massa människor på mar-
ken men en lyftning hade varit på
plats). Harry tar i för Frsika Viljor och
skjuter stenhårt över.

Men Harry vill göra fler mål och i
den 25:e får han så ett nytt tillfälle. Han
duellerar med en Rinkebyare genom
att springa fortast och Harry vann och
kunde därmed peta in 5-2 . Harry fick
efteråt ett samtal från Rom där det pra-
tades om att självaste Påven skulle
kanonisera Harry för sin insats. En hel-
gongloria lär ha skickats med posten.

Men Rinkeby ger inte upp. I den 34:e
har de ett kanonskott i ribban och på
returen gör Mirakel ytterligare en
mirakelräddning när han boxar ut bol-

len. Rinkebyklacken hade redan rest sig
och jublat för mål. Men icke sa Micke.

I den 36:e lägger Bille en perfekt
hörna som Krizze nickar två decimeter
över ribban. Tänk om den gått in.
Trots en tremålsledning kändes det
ändå lite väderspänt både här och där.
I den 39:e släppte väderspänningarna
då Rinkeby tilldöms en straff sedan
Herr Nordine Baraka ville kolla om
Rinkeby hade nylontröjor eller inte.
(reds. anm. det var helt rätt tillfälle för
en sådan examination).

Många fina prestationer var det
denna dag. En som man inte glömmer

var Lillpas-
tans, av publi-
ken framheja-
de, dribbling-
ar från egen
hörnflagga,
förbi ett tjugo-
tal spelare och
in i självaste
straffområdet,
innan han på
grund av
syrebrist blev
tvungen att ge
upp.  ❑

Tabelläget A-laget
Viggan 13 10 1 2 38 -19 31
Rotebro 14 8 3 3 32 -16 27
Rinkeby 13 8 1 4 32 -22 25
Danderyd 13 7 3 3 28 -13 24
Viksjö 13 6 4 3 24 -20 22
Favoriterna 14 5 3 6 22 -25 18
Bele 13 6 0 7 18 -24 18
Kälvesta 14 5 0 9 18 -30 15
Enebyberg 14 3 5 6 26 -31 11
Vällingby 14 4 2 8 20 -28 14
Edsberg 14 4 1 9 19 -37 13
Torstens L 13 2 3 8 13 -25 9

Vid förra lördagens match mot Eds-
berg förolyckades Victor Popas näsa
i en våldsam kollision. Popa fördes i
ilfart med Storpastans ambulerande
Audi till Danderyds Hospital där en
noggrann nostril undersökning gen-
omfördes, varvid det konstaterades
att näsan inte var plomberad, dvs
den var inte obruten.

På tisdagen genomfördes därför
Operation Dagsverke varvid näsin-
nehållet tömdes och näsan spjälades
i väntan på Doktor Maboses närstå-
ende ankomst. Dr Mabose, som tid-
gare gjort sig känd som den som gav
Cyrano de Bergerac en ny profil, såg
genast att här kundes göra stora för-
bättringar. Victor Popa som är skri-
ven på Birger Jarlsgatan på Öfvre
Östermalm intervjuades om hur han
önskade förbättra sitt utseende. Han
lär då ha svarat att ca 75% av alla på
Öfvre har genomgått plastikopera-
tioner för att bättre komma till sin
rätt i stadsdelsnämnderna. Själv ville
han dock inte ha silikon själv utan

ville ha något mer substansiellt.
Dr Maboses sekreterare, fru Elsa

von Spritzenkümmel, lät vid en
presskonferens senare på eftermid-
dagen meddela att patienten befann
sig vid gott mod och sade sig också
ha fått näsa för kvinnliga medicin-
studeranden. Enligt fru Spitzenküm-
mel skall innehållsdeklarationen i
Victors nya luktinstrument vara
enligt följande:

75% terylene, 14%viskos och 11%
ren bomull och skall dessutom vara
stryktålig. Näsan vilar på en bas av
armerad linoleum och innehåll för-
utom ovan angivna substanser även
konsistensgivare E312, samt emulge-
ringsämnena E212 och E324.

På Victors nya patientbricka hade
Elsa von Spitzenkümmel, kanske lite
skälmskt, präglat Victor Olmeda
Pinoccio.

Vi har förgäves sökt Pinoccio för en
intervju efter operationen för att få
en kommentar till den näsliga ska-
dan han ådrog sig.  ❑

EFTERFÖRE

Pinoccios operation lyckades


