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ONSDAG 10/9, 18.15: STHLM - BILAGAN.   LÖRDAG 13/9, KL 15.00: BELE - VIGGAN

Hägernäs IP, söndag 7 september 2003.
Vi pratar ofta om väderspänningsko-
efficienter i detta organ och denna
gång bjöd inte på något annat. SMHI
hade redan på förmiddagen mätt upp
halter som skulle fått utsläppen i Tjer-
nobyl att framstå som en fis i rymden.

Alla visste, inklusive spelarna, att en
torsk idag hade inneburit en slamkry-
pare i morgon. Pubiken visste också.
Inte mindre än 110 personer hade
dykt upp vilket är en mycket bra siff-
ra vilket också framgår av stapeldia-
grammet nere till höger.

Matchen börjar lite trevande men
kommer så småningom igång. Med

lätta fjät passar sålunda Lillpastan till
Henke Baraka i den 9:e varvid denne
med stor ackuratess avlossar en riktig
rökare som fick fingrarna på målisen
att stelna i ett sk dödmansgrepp.
Dessvärre gick inte bollen in, men en
fet chans var det. 

Viggan rullar boll ganska bra men
saknar den effektivitet som är nöd-
vändig för att avgöra dylika matcher.
Ett exempel på detta är när Joakim
Olausson i den 28:e lägger en delikat
passning mitt framför mållinjen där
den långe Harry Zacco stormar fram.
Hade Harrys bröstvårtor varit något
längre hade han fått in bollen.

I den 33:e lägger H. Baraka en fin
hörna som Krizze nickar i överligga-
rens översida. Danilo Niklasson är
ytterst nära att anteckna sig i målpro-

tokollet i den 37:e men når inte riktigt
ända fram, som man säger. I den 40:e
lägger Henke Baraka ett perfekt pass
till Åskan som i sin tur vidarebefor-
drar nyss nämnda pass till Gylfen.
Gylfen gör dock en sk “pas de deux”
varvid han på det andra varvet mis-
sar bollen. Annars hade det säkert bli-
vit mål. Barakan lägger f.ö. en synner-
ligen delikat frisparksmissil i den 40:e
men den missar just sitt mål. 

Max, som just klivit av planet från
Barcelona, vaknar till i den 44:e och
skickar iväg en giftig gräsrullare, som
tar död på alla uppstickande insekter.
Bollen räddas dock knappt av målisen.

I den andra halvlekens 14:e minut
skickar den för dagen så pass hårfagre
Magnum Carlsson att han måste bära
hårband (ska det vara något för en
snickare?), en delikat passning till
BarcaMax, som i sin tur skickar den
vidare till sysslingen Harry Zacco,
som i sin tur gör mål 1-0. Vilken lång
mening, va? Viggan dominerar nu
stort och spelar en mycket publikfri-

ande fotboll, sk Bollibompaboll. Så
pass bra att BarcaMax är sk-tanära att
måla i den 18:e. Men icke. Däremot
lös lampan rött i den 23:e då Harry
Boy hade gort en hel del grovjobb
utan att få in den. Men den ettrige
Alex Erstfeldt, som f.ö. fyllde 24 år
den 12 juli, är framme och fullbordar
anfallet med mål som följd: 2-0.

Farbror Joakim lägger av en av sina
värsta rökare i den 25:e, men i ribban.
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Bollibompaspel
Efter debaclet i Viksjö förra onsdagskvällen fanns bara en väg

att gå och det gjordes med besked. Total dominans och ett
publikvänligt spel fick den 110 hövdade publiken at stortrivas.

Tabelläget A-laget
Viggan 18 14 1 3 50 -26 43
Rotebro 18 11 3 4 39 -21 36
Danderyd 18 10 3 5 44 -21 33
Viksjö 18 9 6 3 39 -28 33
Rinkeby 17 9 2 6 41 -32 29
Favoriterna 18 8 3 7 30 -29 27
Bele 18 7 1 10 27 -39 22
Vällingby 18 5 4 9 25 -35 19
Edsberg 17 6 1 10 27 -41 19
Kälvesta 18 5 1 12 19 -39 16
Enebyberg 18 3 6 9 31 -40 15
Torstens L 18 3 3 12 19 -40 12

MATCHFAKTA
VIK A - Kälvesta:  3-0
Datum: Söndag 7 september, kl 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-0
Matchens Viking: Daniel Niklasson
Målgörare: Zacco 2, Alex 1
Gulingar: Ingen vad vi vet.
Publik: 110
Väder: Soligt, +200
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Viggans Publikbarometer
1  Viggan - Danderyd 27/4 14
2  Viggan - Bele 11/5 33
3  Viggan - Rotebro 21/5 64
4  Viggan - Enebyberg 1/6 94
5  Viggan - Edsberg 14/6 78
6  Viggan - Viksjö 18/6 76

7  Viggan - Rinkeby 13/8 157
8  Viggan - Tottes 24/8 107
9  Viggan - Kälvesta 7/9 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viggans Publik-
barometer våren
och hösten 2003.
Värt att notera är att
matchen mot Danderyd
spelades i snöstorm och
1 plusgrad. Vid matchen
mot Bele gick VM-fina-
len i ishockey samtidigt.

De stolta målskyttarna, Alex Erstfeldtt och Harry
Zacco.  Två fingrar betyder 1 mål. Knuten näve
betyder två mål. Så enkelt var det. Notera särskilt
hur skickligt fotografen har fått med sin byline.
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Danilo, som rättmätigt även utsågs till
Matchens Viking, skjuter bara mm
över ribban i den 26:e, så nära, så nära.

Ett av årets tjusi-
gaste mål svarar
den notoriske
Harry Boy för i
den 34:e, då han
iskallt, ensam
med målisen,
lobbskjuter från
yttre straffområ-
det, i en perfekt
bana: 3-0. ❑

MATCHFAKTA
Råsunda - VIK B:  4-2
Datum: Måndag 8 september, kl 20.30
Arena: Skytteholms IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 2-0
Matchens Viking: Victor Popa
Målgörare: Lillpastan och Popa
Gulingar: MoDo och Rollo 
Publik: 11
Väder: Stjärnklart, +15 0

MATCHFAKTA
VIK A - Viksjö:  1-5
Datum: Onsdag 3 september, kl 19.00
Arena: Viksjövallen, gräs 
Halvtidsresultat: 0-4
Matchens Viking: Markus Gustafsson
Målgörare: Zacco 1
Gulingar: Niklas Gidlund
Publik: 49
Väder: Växlande molnighet, +140

Viksjövallen, onsdag 3 september, 2003
Ja, alla vet ju hur det gick så det finns
ingen större anledning i att gräva i
vad som egentligen hände annat än
vi fick oss en läxa som fick oss att
vakna upp ur våra segeryra sömn.

1-0 rullade in i den 12:e, 2-0 kom i
den 17:e och 3-0 i den 24:e. 4-0 dröjde
till den 38:e. Aldrig har väl något
känts så motigt. Inget
stämde någonstans
medan motståndarna
hade det motsatta för-
hållandet. Andra halv-
lek bjöd dock på en
ordentlig resning och
vi fick 1-1 med oss och
kunde därmed säga att
vi aldrig förlorat en
andra halvlek, vad vi
vet. Loberg vet säkert
något annat. Zaccos
mål i 89:e värmde
dock lite i mörkret. ❑

Skytteholm, måndag 8 september, 2003
Den evigt flyttade matchen mot
Råsunda gick äntligen av stapeln kl
20.30 på måndagskvällen. Efter en av
de mest heroiska insatserna i Bilagans
historia sätts denna match på en av
de översta hyllorna. Samtliga gav allt
i alla situationer. Hade turen varit
med oss hade siffrorna faktiskt kun-
nat bli annorlunda. Diffen gjorde två
saftiga räddningar som imponerade
på motståndarna. Krutov räddade en
gång på mållinjen men Lillpastan hade
exempelvis tre riktigt feta chanser och
Edman två. En extra ros till Pinoccio
för hans fantasirika spel. Mittfältet
var helkompakt liksom backlinjen.
En match man gärna minns. ❑

Teknisk
knockout

Viljans
triumf

Mackan tittar lite uppgivet efter vad som händer
nere hos Mirakel. Krizze hänger med huvudet.
Det var sannerligen en tung kväll i Viksjö.

Efteråt halades
Viggans flagga
på halv stång.

Tabelläget B-laget
Råsunda 11 9 1 1 32 -13 28
Stockholm 11 8 2 1 46-26 26
Roslagskulla 11 5 3 3 24 -18 18
Viggan 11 5 2 4 27 -29 17
Hagalund 10 4 1 5 24 -28 13
Kälvesta 13 3 0 10 20 -43 9
Edsberg 11 2 2 7 23 -36 8
Marieberg 10 2 1 7 28 -31 7
Mockasinen 0 0 0 0 0 - 0 0

När domaren blåste av ca 22.00 och alla mål
hade räknats, visade det sig att Pinoccio och
Patsan gjort var sitt. Och det kunde ha blitt fler.

Veckans Look Alike:
Stalin Forsell

SNUSFÖRNUMSTIG
GENERALISSIMUS

Veckans Look Alike, Stalin Forsell, här framför
Tolstojinstitutet i Sankt Petersburg. Stalin berät-
tar för Viking att det började med en kraftig hår-
växt i näsan som sedan aldrig riktigt ville sluta.

Den alltid hårfagre Wella Gustafsson, numer
Hovleverantör till bl a Snuskungen i Viggbyholm,
jobbar sedan en tid tillbaka med sälj- och köpaf-
färer med det svarta guldet. Snusaffärerna har
haft högkonjunktur sedan Ebbas Tobak, tillika
Wellas grossist, öppnade på Fleminggatan.

Aaaaaaarå!


