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ONSDAG 3/9, KL 19.00: VIKSJÖ - VIGGAN. FREDAG 5/9, KL 20.00: RÅSUNDA - VIGGAN

Rotsunda Gård, lördag 30 augusti, 2003
Vi har många gånger i Viking pratat
om väderspänningar. På Rotsunda
Gård var väderspänningarna så star-
ka på läktaren och förmodligen även
på planen att man förmodligen skulle
kunna ha anlagt en Zeppelinfabrik vid
eller strax bredvid Rotsunda Gård.

Lite av spänningen släppte  redan i
den 3:e, då den nyutnämnde General-
konsuln över Öfvre Volta, Maximilian
von Richthofen, kommer helt fri med
Rotans målis. Maxen blev dock så till
sig att han helt sonika sköt mitt på.

I den 7:e har Rotan en halvchans enär
backkvartetten hade glömt att rensa i
rabatterna framför Mirakel.

I den 13:e lägger Bragi en perfekt
passning till den hårfagre Harry
Zacco, som nästan kommer till men
det bidde bara hörna av det hele. Men
Bragi, som stått hemma i hallen hela
kvällen innan och föga passivt övat
på just passningar mot toadörren, får
till en underbar passning till Harry i

den 19:e. Harry som befinner sig i en
liten vinkel gör en kringgående man-
över och lurar ut såväl högerbacken
som målisen, för att sedan ur en ännu
mindre vinkel rulla bollen precis in-
nanför stolpen och vi har 0-1.

Rötterna ger dock inte upp sina am-
bitioner att krossa Viggan, vilket man
visade tydliga tendenser på under de
första 20 minuterna. I den 22:a får
Mirakel göra en enhandsräddning
som Mackan nickar vidare bort. >>>
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Rotade i toppen
Efter en övertygande vinst även i den andra seriefinalen,

denna gång mot Rotan, har Viggan rotat sig i toppen ordent-
ligt. Men många tuvor finns kvar att passera innan den 4 okt.

Tabelläget A-laget
Viggan 16 13 1 2 46 -21 40
Rotebro 17 10 3 4 37 -20 33
Danderyd 17 9 3 5 41 -21 29
Rinkeby 16 9 2 5 39 -29 28
Viksjö 16 7 6 3 30 -25 27
Favoriterna 17 7 3 7 28 -28 24
Bele 17 7 1 9 26 -37 22
Vällingby 17 5 4 8 25 -32 19
Edsberg 16 6 1 9 26 -39 19
Kälvesta 17 5 1 11 19 -36 16
Enebyberg 17 3 6 8 29 -36 15
Torstens L 17 2 3 12 16 -38 9

MATCHFAKTA
Rotebro - VIK A:  0-3
Datum: Lördag 30 augusti, kl 14.00
Arena: Rotsunda Gård 
Halvtidsresultat: 0-3
Matchens Viking: Magnus Carlsson
Målgörare: Jocke 2, Zacco 1
Gulingar: Zacco och Krisse
Publik: 47
Väder: Moligt och regn, +160

Åskan Sundström som är en baddare på att
lägga hörnor, ses här ladda för att lägga av en
av sina berömda rökare. I matchen mot Rotan
ledde två av hans perfekta hörnor till mål.

Ingen glädje är större än delad glädje. En eufo-
risk stämning rådde efter matchen mot Rotan.

Så här till sig blev man när man klämde innan-
dömet ur Harry efter ledningsmålet i den 19:e.



Åsskan, som vid ett flertal visat prov
på hörnor med synnerligen goda ele-
vationsvinklar, har i den 32:e ett dylikt
tillfälle då han förseglar bollen upp i
luften. Bollen som har en redan i för-
väg klarlagd adressat hamnar också
hos denne mottagare. Mannen i fråga
var Farbror Joakim, som snabbt är
framme med kalufsen och pannar in
2-0 till Viggan. Publiken och spelarna
visste inte till sig av glädje. På bilden
överst till höger ser vi hur Joakim
springer iväg med ångpannan efter
det att han nyss utnyttjat densamma.

Men det är inte slut med detta. I den
43:e är Olausson så het att han på
ytterligare en hörna från Åsskan helt
sonika köttar in bollen i nät. Först lär
bollen ha tagit på handen till en Rotan-
back för att därefter studsat ner på ett
backben och då hugger Farbror Joa-
kim till och vräker sig fram bland de
församlade. Bollen skall in! Och det
skulle den också. Det betydde 0-3 och
alla planer på en Zeppelinfabrik blev
skrinlagda i samma ögonblick.

Samtal pågår om att göra en brons-
staty av Farbror Joakim som skall stå
vid Rotsunda Gård. Problemet är
dock att Farbror Joakim är rädd för att
gipsavgjutningen kommer att förhin-
dra honom att vara tillräckligt rörlig
på Spy Bars After Ski disco.

“Ja, det är ju inte var dag man gör
fler mål än Harry Zacco!, säger en
mycket nöjd Farbror Joakim. Harry
leder ligan på 22 baljor medan Herr
Olausson delar andraplatsen med von
Richthofen med 5 baljor vardera.

Den andra halvleken börjar med en
viss press från Rotebroarna som nu
verkar ännu mer rödblå inte bara i fej-
sena. Ett exempel på detta är i den 2:a
då Mirakel får rädda en nick från
tämligen nära håll.

Henke Baraka (se bild på vidståen-
de sida) lägger en frispark just utanför
Rotans stolprot i den 8:e.

Joakim, som fortfa-
rande funderar kring
bronsstatyn har möj-
ligheten att förädla
den ingående metal-
len i statyn i den 19:e
då densamme listigt
placerar en boll i rib-
ban. Mja, det kanske
inte var så listigt att

lägga den just i ribban, men försöket
att få den strax under var lovvärt.    

Farbror Joakim var även inblandad i
vad som hände i den 23:e då ett fullt
utvecklat växelspel ägde rum.

VIKINGS INNERMITTFÄLT

En viktig sekvens i matchbilden. Farbror Joakim har just skallat in 2-0 till Viggan i den 32:a minuten

I den 43:e slår Farbror Joakim till igen och ökar på Viggans ledning till 3-0. Jocke var glödhet i matchen.

Hr. Olausson
Bollen som
betydde 0-2

Hr. Olausson

Bollen som
betydde 0-3

Här ser vi Farbror Joakims 0-2 mål i skedet strax
innan bollen går in. Olaussons damasker syns
bakom Rötterna. Domarn är välplacerad.

Bollen som är på
väg att betyda 0-2

Många voro de som sleto på Rotsunda Gård denna dag. Här ser vi
Gylfen som hamnat i fiendeland, långt bort från mammas gata.                

Likt en romersk senator, eller kanske kejsare, står
Bragi som en symbol för ära och berömmelse
efter matchen. Nu får vi Fråga Lund, när vi får se
Bragi igen i Viggans färger. Vi tror det blir i vår.

Bronsjocke



Det var den långe Harry Zacco som
kommit i ett delikat läge. Joakim vrå-
lar “Klacka!”. Harry klackar och Joa-
kim förser Åskan med bollen som
dock verkar ha stått på fel stödben ety
skottet som följde var lite för löst.

I den 24:e tippar Mirakel en boll
som ledde till hörna. På den hörnan
rensar Krisse, som berikats med ett
gult kort strax innan, till en ny hörna
som Mirakel ånyo räddar.

Gylfen, som fått ledigt från Claes
Ohlson strax innan matchstart visade
att ungdomen kan dom också. I den
32:a har han ett giftigt ingrepp i Rotans
straffområdes ytterkant och är så när
att förgylla dagen ytterligare men allt
för många ben kom ivägen på slutet.

I den 34:e utföres en sk TV-räddning
av våran målis på en av Rotan lagd
frispark som höll på att leta sig in i
bortre krysset.

I den 36:e lägger Åsskan ånyo en hör-
na på vilken Henke Baraka tar i för
kung och fosterland vilket leder till att
bollen går över. Sen var det nästan
slut. Den största delen av publiken
gick hem med ett leende på läpparna

efter att ha skådat en perfekt genom-
förd match från alla i Viggans lag. ❑

VIKINGS YTTERMITTFÄLT

Veckans Look Alike:

Tabelläget B-laget
Råsunda 10 8 1 1 28 -11 25
Stockholm 9 6 2 1 28 -22 20
Roslagskulla 11 5 3 3 24 -18 18
Viggan 10 5 2 3 25 -25 17
Hagalund 10 4 1 5 24 -28 13
Kälvesta 11 3 0 8 19 -31 9
Edsberg 10 2 2 6 20 -29 8
Marieberg 10 2 1 7 30 -31 7
Mockasinen 0 0 0 0 0 - 0 0
(Med reservation för ev. felräkningar. 4 matcher kvar)

Svindåligt av
Mockasinen  

Henke Larsson syntes på
Missbruket i lördags efter
matchen mot Rotan.

Nordine Baraka växlar
också ofta mellan skin-
head och afrofrisyr.

Max von Richthofen har av Stadsdelsnämnden på
Grevgatan utsetts till Generalkonsul över Öfvre
Volta som har en befolkning på tre pesoner: Harry
Zacco, Pinnocio Olmeda (han med näsan) samt Max.

Öfverbefolkat i Volta

Svindåligt är väl det minsta man kan
säga om Mockasinens agerande på
söndagseftermiddagen. Utan att ens
höra av sig uteblir man till den inbo-
kade B-lagsmatchen mot Viggan.

Vi kan väl bara förmoda att man
går samma väg med sitt A-lag i div 4,
dvs att man uteblir från fortsatt spel i
div 4 nästa år. Nu fick alla en förstörd
söndagseftermiddag. Fyra matcher nu
återstår för Viggan. Så nu tar vi i igen!

Läget är spänt ute på plan trots 3-0 ledning för Viggan. Krisse som för det mesta har bägge fötterna på
jorden, men inte här, uttrycker sitt missnöje över att Pinoccio Olmeda springer upp till kiosken för att
köpa glass mitt under allvarligheterna. Magnum Carlsson, nu med lakritssmak, säger till Pinoccio att han
vill ha en med nötter på. Magnum fick en pinne till på armen då han korades till Matchens Viking.

Krisse som såg till att det var rent utanför sin dörr hela matchen, vann samtliga nickdueller utom två,
vilket ger en effektiv utdelning på 98%. Här ser vi Krisse i en typisk Lambada-pose. Krisses danspartner
går dock på knäna i en Hälsingepolska. I bakgrunden joggar Mackan förtjänstfullt till undsättning.

Äntligen har jag gjort fler mål än den där långe
räkeln tänker Jocke. Jocke ligger nu på en delad
andra plats med Maxen. Zacce ligger på 22 mål.

2 1

Baserat på att Mockasinen åker ur serien
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Hägernäs, onsdagen 27 aug. 2003
Regn och snålblåst hade skrämt bort
många åskådare denna dag. Endast 8
vindpinade personer dök upp. Men
ingen domare! Don Wallino hoppade
dock in och dömde första halvlek
med den äran och i den andra klev

den nykorade Brand-
mannen Zamora in.

I förra mötet vann
Viggan med 2-1 och
segermålet gjordes
av Pinoccio när endast
6 minuter återstod.

Viggan hade lite på
gång redan i den 8:e
men Pinoccio missa-
de bollen framför mål
(såg ganska kul ut
och drog följdaktligen
ner en del skrattsal-
vor från de församla-

de på läktaren), Dubbelösskan sköt
mitt på målisen och på tredje försöket
sköt Krille över. I den 17:e däremot,
spelade Bille förtjänstfullt fram Gylfen
som enkelt rullar in 1-0.

I den 20:e lägger Bille ånyo ett fint
pass men Rollo missar. I den 26:e gör
Diffen en snygg glidflygning och tar
en nick i flykten. I den 35:e hamnade
MoDo i en prekär situation och fick se
Diffen slira utan möjlighet att ta den
mot bortre stolpen rullande bollen. 1-1.

I den 39:e räddar Krille på mållinjen
vilket har dokumenterats för efter-
världen i nedanstående bild. Minuten
efter (40:e) skjuter Alex en rökare på
vilkens retur Rollo petar in 2-1.

Diffen gör i den andra halvlekens
8:e minut en tippning till hörna. Pelle-
plutt får i samförstånd med Michelin
äran att anteckna sig för 3-1 målet i
den 17:e. Det känns ganska tryggt nu.

Diffen verkar ånyo vara i högform,
eller vad sägs om detta: Ny tippning
till hörna i den 18:e vilket genererade

en navelskådning. I den 20:e tar han
fram uppercuttern och boxar ut boll-
eländet för att få lite lugn och ro.

I den 23:e hittar Pelleplutt sig själv
ensam med målisen men drabbas av
en inre åtstramning i tarmregionen
och skjuter mitt på målisen, drabbad
av Boasyndromet. Men den för dagen
ytterst förtjänstfulle Bille är där och
klipper in returen: 4-1 och allt är klart.

Ja det trodde alla i röda tröjor i vil-
ket fall. Men i den 32:a utsätts Diffen
för ett soloangrepp vilket han på sed-
vanligt sätt avstyr. Svettigt!

Två minuter senare (34:e) har hela
det rödtröjade laget, som nu uppträd-
de som en legion sprätthöns på grön-
bete, totalt tappat koncepten och får
se hur bollen rullar stolpe in till 4-2.

I den 41:a råder fullständig sk Leg-
horn, varför 4-3 inte kom som någon
överraskning för oss på läktaren.

Aldrig tidigare har vi sett en så
avslagen Bilaga som under den sista
kvarten. Ändå så hade man tidigare
understundom spelat fotboll av ypper-
sta klass. Hur kunde det hända??

Vi fick våra tre poäng i alla fall.  ❑

MATCHFAKTA
VIK B - Kälvesta:  4-3
Datum: Onsdag 27 augusti, kl 18.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 2-1
Matchens Viking: Alex Erstfeldt
Målgörare: Gylfen, Pelle, Rollo, Bille
Gulingar: Ingen 
Publik: 9
Väder: Regn/uppehåll, blåst, +12 0

Storskälvestan
Med en säker ledning på 4-1 så borde ju inget kunna hända. 
Så resonerade man över lag i Bilagan när en kvart återstod.

Men så kom Storskälvan när Kälvesta gjorde två mål på 7 min.

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

Här ser vi kvartetten som sprängde Kälvesta med 4-3. Näsan som skymtar i bakgrunden tillhör Pinoccio.

I den 39:e i första halvlek räddar Krille ett givet mål genom att använda både huvudets in- och utsida.

Det är dumt att
misslyckas, säger
Zamora i bästa
brandmannastil.

Två backgiganter i aktion.
Krutov: 183 cm, 102 kg (55,73
kg/m) och Wella 189 cm och 78
kg. (41,27 kg/m). Wella är nog
f.ö. den enda back i R2:an som
sjunger när han springer om
sina motståndare.


