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Aaaaaaaaaaaaaaaaarå!!!!
En historisk bild:

Det var söndagen den 21 september år 2003 som den historiska dagen inföll.
Viggan hade besgrat Vällingby med 3-0 och blev därigenom klara för div 4.

Ja, så har det då skett, det vi gemensamt kämpat för i fem år.
Viggan spelar i division 4 för första gången i klubbens historia.
Segern mot Vällingby kommer nog inte glömmas av någon.
Hägernäs IP, söndag 21 september 2003
Det här var matchen som skulle kunna ändra Viggans historia. En seger
och vi skulle vinna serien och gå upp
i div 4 för första gången under klubbens 73-åriga historia. Många ville
tydligen vara med om denna upplevelse att döma av den 140-hövdade
publiken. Krutov satte rekord med att
sälja 60 matchprogram vilket gladde.
Inramningen var den bästa och spelet
kunde börja. SMHI hade som vanligt
utlovat väderspänningar och även om
alla gjorde allt för att dölja detta så var
det alltid någon som misslyckades.
Alla, inklusive spelarna visste vad
man spelade för denna dag. Ridå!

Åskan som inför säsongen anpassat
frisyren för nickar låter ge ett exempel
på detta i den 6:e då han är nära att få
dit bollen medelst en pannrörelse.
I den 7:e visar Zacco att hans investeringar i brottarklubbens källarlokaler har gett utdelning i form av en ny,
tvärstrimmig muskelmassa. Således
formligen tacklar han en Välligbyare
av planen ut på vägen för att därigenom kunna frispela Alex Erstfeld
(utan t) som iskallt målar: 1-0!!!!!!!!!

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

20 16
20 13
20 11
20 10
19 10
20 8
19 7
20 7
20 5
20 5
20 3
20 3

1
3
4
7
2
4
2
1
5
1
7
4

3 57 -28 49
4 47 -23 42
5 48 -24 37
3 47 -31 37
7 43 -34 32
8 34 -34 28
10 38 -45 23
12 31 -52 22
10 28 -41 20
13 21 -43 17
10 33 -46 16
13 20 -46 13

MATCHFAKTA
VIK A - Vällingby: 3-0
Datum: Söndag 21 september, kl 15.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 3-0
Matchens Viking: Alex Erstfeld
Målgörare: Alex, Max och Zacco
Gulingar: Danne 2 = 1 Rött
Publik: 140
Väder: Mulet, +170

Unge Andreas Nödde Nydal, som utrustats med redaktionens kamera
har förevigat den eviga lyckan att få göra mål. Redaktionen tror att det
kan vara Alexs mål som beskrivs i raderna ovanför. BrottarZacco syns
till höger medan Maxen gör reklam för Gilettes nya mum.

KOMMANDE MATCHER: LÖRDAG 27/9, 11.00: BILAGAN-MARIEBERG.

SÖNDAG 28/9, 16.00: DANDERYD-VIGGAN
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“OK grabbar, men jag har bara portionssnus”. Don Wallino innehar en upphöjd position i Viggan, vilket
denna illustra samling bärare tillsammans försöker illustrera medelst allmän mobilisering av krafterna.

Redan minuten efter lirar Åskan fram
Maxen, som gör en dubbel Nelson
kring egen axel och missar således det
upplagda måltillfället. Viggan är stabila nu, men 1-0 håller i sig.
I den 18:e däremot håller det inte i
sig då den lättfotade Erstfeldarn utför
ett i det närmaste helt perfekt förspel
innan han slutligen låter bollen gå
vidare till blåbärskungens son Zacco,
som bredsidar in 2-0. “Med högerfoten också” kommenterar den stolte
fadern, tillika specialist på lingon.
Nu är det drag under galoscherna
och i den 21:a får så äntligen Maxen
lufta sig. Det är efter en pansarbrytande, omkringgående rörelse som han
får in målet i sikte. Hans högra hjärnhalva (den vänstra ligger kvar på
LaRoy) skickar således en signal ner
till foten på samma sida att utföra det
som Maxen en gång var världsberömd för. Skottet brinner av och en
andlös publik får nöjet att se kulan
susa fram genom luften och på sin
väg oskadliggöra åtskilliga flygburna
flygfän, innan den slutligen ändar
upp i nätmaskorna. 3-0. Alla jublar
utom Krutov, som därigenom förlorade ett vad som vid det här laget var
uppe i 640 kr. Krutte och Maxen hade
nämligen slagit vad vid början av
höstterminen om att Maxen skulle få
pröjs om han nån gång ville göra mål.
Eftersom målen uteblev så ledde det
till ett kvitt- eller dubbelförfarande,
som vid den aktuella matchen uppgick till det svindlande beloppet 640
kr. Maxen slapp betala och Krutte
blev utan pengar.
I samma veva får Danilo sitt första
gula kort. Strax därefter får Vällingby
ett rött sedan Zacco välts över ända.
Alex, som för dagen gör sin allra
bästa insats någonsin, har ett ypperligt tillfälle att bli kanoniserad i den
31:a, då han lämnas helt fri med målisen i Vällingby.

Alex tänker: “Aftonbladet eller Expressen” ett par gånger. När han tänkt
klart sköt han mitt på, vilket var synd.
I den 43:e får Danilo sitt andra gula
kort och var därmed innehavare av
två, vilket han kunde byta mot ett rött.
Den andra halvleken börjas med att
Olan släpps in på banan, vilket uppmärksammas redan i den 2:a då han
skjuter strax utanför. Fyra minuter
senare lirar Freden till Olan som skjuter men den här gången på målisen.
I den 18:e tilldöms Viggan en straff,
sedan målisen fällt Gylfen. Målisen
får rött och en utespelare sätts in. För
att göra det hela mer dramatsikt skall
MIrakel, som inte haft alltför mycket
att göra under matchen, lägga straffen.
Stenhård straff upp mot kryssregionerna, men målisen lyckas tippa den.
Maxen, som fått smak på att göra
mål, försöker i den 41:a att från långt
håll lobba över målisen, men bollen
hamnar just utanför. Olan, som inte
vill vara sämre, skjuter den här gången stenhårt, men i stolpen, i den 43:e.
Sen blåste domaren av matchen och
många fattade vad som hänt, men
inte alla, typ redaktionen. Viggan var
nu klara för spel i div. 4. ❑

I mötet med Hagalund i våras spelade vi
2-2 och en hedersam insats idag skulle
kunna påverka tabellpositionen. Till
dagens match var det ont om gott om folk,
men Mickel fick ändå ihop 12 gubbar
inklusive sig själv. Zamora intog sidlinjen.
Redaktionen var förbluffad över det
såväl pigga som intelligenta spel som föregick på planen från Viggans sida. Några
som utmärkte sig var bl a Krutov och småsparvarna Pelleplutt och Ronja Larsson.
Kvickt, rappt och säkert spel. Detta ledde
bl a fram till att Stalin Forsell kunde ge
Grundström en passning som Krille kunde
sätta i nätet i den 12:e: 0-1. Sen gör Plutten
en fenomenal insats genom att, förmodligen, missa bollen så att en back slår in bollen i eget mål. Det kallas psykning på hög
nivå. 0-2 i den 15:e alltså. Michelin vill oxå
vara med i protokollet så han slår en hörna
som dessvärre tippas i ribban.
En av de våra (inga namn som vanligt)
gör en Harrisburg i 20:e och Diffen får se
bollen lobbas över sig till 1-2. Krutov räddar en boll på Diffens mållinje i den 33:e.
Mickel slår en riktig stänkare i Hagalunds
ena stolpe i den 34:e så det sjöng om det.
I den 38:e blir det så 2-2 efter en riktig
Harrisburg. I den 40:e får Diffen göra en
soloräddning. Men så är han Djurgårdare.
I den 42:a lirar Krille fram Mickel som passar vidare till Ronja Larsson som gör en
professionell löpning och fintar målisen
som vilken storsnitsare som helst: 2-3.
Nu hade Viggan matchen i sin hand och
segern såg mycket åtkomlig ut. Men i
andra halvlek presterades ett spel som
ingen kan ha glömt än. Pinsamt dåligt är
en snäll sammanfattning. Förlust 5-3. ❑

Tabelläget B-laget
Råsunda
13
Stockholm 13
Roslagskulla 12
Hagalund 12
Viggan
13
Edsberg
13
Kälvesta
14
Marieberg 12
Mockasinen 0

10
9
6
5
5
3
3
2
0

2 1 38 -18
2 2 49-29
3 3 27 -20
2 5 32 -34
2 6 30 -35
3 7 29 -39
0 11 23 -47
2 8 32 -38
0 0
0-0

32
29
21
17
17
12
9
8
0

MATCHFAKTA
Hagalund - VIK B: 5-3

De här grabbarna fattade att vi gick upp i 4:an.

Datum: Lördag 20 september, kl 14.00
Arena: Skytteholms IP, konstgräs
Halvtidsresultat: 2-3
Matchens Viking: Pelle Magnusson
Målgörare: Krille, Pelle, Teddan
Gulingar: Stalle
Publik: 4
Väder: Klart, +15 0

