
VIKVIKIIIINNNNGGGG
OSPORADISKT INFORMATIONSORGAN FÖR VIGGANS SENIORER · ÅRGÅNG 6  · No 164 · 2003 09 30. 

PÅ LÖRDAG SKALL VI SÄTTA PUBLIKREKORD!! TA MED ER ALLA NI KÄNNER! MINST TVÅ PER SKALLE!

Danderydsvallen, 28 september 2003.
De yttre omständigheterna var kanske
inte de allra bästa. Mulet, gråkallt, +6,
och en isande vind. Många voro kalla-
de men få kunde komma. Anledning-
arna voro även de många.

Efter matchen mot Vällingby, där vi
säkrade seriesegern, kunde man note-
ra en viss nedgång i antalet tränings-
intresserade på tisdagen och torsda-
gen. Även om serien är avgjord för A
och avslutad för B, hoppas man att
intresset för fotbollen inte är avslutat.

Under de fem år som redaktionen
följt samtliga matcher för A- och B-
laget, kan väl matchen mot Danderyd
närmast jämföras med Bilagans min-
dre smickrande insats i andra halvlek
mot Hagalund härom veckan.

Dessvärre finns det inte så mycket
att rapportera från själva matchen
annat än att Danderyd gjorde 1-0 i
den 5:e, 2-0 i den 16:e. Alex fick ett
ballskott i den 18:e men reste sig så

småningom. Danderyd gjorde sen 3-0
i den 26:e.

Vi fick dock se ett ganska taggat
Viggan under de första 15 minuterna
av den andra halvleken. Sen gjorde
Danderyd 4-0 i den 30:e, 5-0 i den 37:e
och sista spiken kom i den 45:e. 

Vi kan bara vara tacksamma för att
matchen inte gick nu på lördag inför
hemmapublik. Det hade varit ganska
svårt att mobilisera någon segerglädje 
då över seriesegern. Nu glömmer vi
den här matchen (även om vi skall ha
den i bakhuvudet inför framtiden)
och satsar järnet inför lördagen.

Vi skall nu visa vår publik och våra
sponsorer att vi är värdiga vinnare av
serien och att vi verkligen hör hemma
i div 4 som ett stabilt lag.

Dessvärre går det inte att helt sudda
ut den här plumpen i protokollet utan
det kommer att vara den tyngsta för-
lusten på de fem år vi hållit på. Vidare
var det första gången i år som vi för-
lorade en andrahalvlek. På de fyra
förlustmatcher vi haft i år, har vi för-
utom 1-2 mot Vällingby en negativ
statistik på hela 4-16. Men det finns ju
så mycket positivt vi gjort också. 

Hela 16 segrar, något som inget annat
lag mäktat med. Nu skall vi över 50
poäng också på lördag. Eller hur?  ❑

164

Pinsam plump
Efter matchen mot Vällingby var seriesegern klar tabellmässigt,

men matchen mot Danderyd får säkert många att undra. Nu
måste vi visa våra belackare att vi är värdiga vinnare på lördag .

MATCHFAKTA
Danderys - VIK A:  6-0
Datum: Söndag 28 september, kl 16.00
Arena: Danderydsvallen, gräs
Halvtidsresultat: 3-0
Matchens Viking: Alex Erstfeld
Målgörare: Ingen
Gulingar: Alex, Jocke
Publik: 16
Väder: Mulet,blåsigt, +60

Tabelläget A-laget
Viggan 21 16 1 4 57 -34 49
Rotebro 21 13 3 5 50 -27 42
Danderyd 21 12 4 5 54 -24 40
Viksjö 21 11 7 3 50 -32 40
Rinkeby 20 11 2 7 50 -36 35
Favoriterna 21 8 4 9 35 -37 28
Edsberg 21 8 2 11 44 -53 26
Bele 20 7 1 12 31 -52 22
Vällingby 21 5 5 11 29 -45 20
Enebyberg 21 4 7 10 35 -47 19
Kälvesta 21 5 2 14 22 -45 17
Torstens L 21 4 4 13 24 -49 16

Baraka, Nordine 7,6,5,5 26
Blomgren, Evert 6,5,5,5 20
Henrysson, Michel 6,5,5,5 20
Zacco, Henrik 6,5,5,1 22
Thörnblom, Tomas 6,5,4,4 21
Brogren, Martin 6,5,4,4 23
Niklasson, Daniel 6,5,4,4 26
Edström, Anders 6,5,4,4 24
Zacco, Mia 6,5,3,2 19
Stor & Lillpastan 6,4,4,3 18
Gustafsson, Mats 6,4,4,3 26
Lind-Stjernfelt, Max 6,4,4,2 24
Forsell, Staffan 6,4,3,3 25
Erlandsson, Agneta 6,4,3,3 24
Gustafsson, Markus 6,4,3,1 21
Stor & Lillpastan 6,4,3,1 14
Erlandsson, Jenny 6,3,3,2 27
Andersson, Lars-Göran 6,3,3,2 18
Dahl, Erik 6 24
Edman, Mikael 5,5,5,5 26
Blomgren, Evert 5,5,5,4 18
Wallin, Dan 5,5,5,4 23
Sundström, Oscar 5,5,5,3 24
Sjöblom, Owe 5,5,4,4 23
Gustafsson, Iréne 5,5,4,4 25
Stark, Hans 5,5,4,4 18
Carlsson, Magnus 5,5,4,4 27
Österwall, Christoffer 5,5,4,4 23
Nordfeldt, Bo 5,5,4,3 26
Gustafsson, Hans 5,5,4,2 24
Niklasson, Roger 5,5,3,3 28
Hansson, Sune 5,5,2,2 17
Erlandsson, David 5,4,4,4 23
Gidlund, Niclas 5,4,4,4 25
Nordfeldt, Marcus 5,4,4,4 23
Grundström, Mikael 5,4,4,3 24
Nordfeldt, Martin 5,4,4,3 24
Arvidsson, Johnny 5,4,4,3 19
Erlandsson, Tommy 5,4,3,3 23
Hallsten, Bengt 5,4,3,3 18
Loberg, Håkan 5,4,3,3 23
Dahlö, Per 5,4,3,1 19
Jansson, Krister 5,3,3,3 18
Nordfeldt, Julia 5,3,3,2 19
Thunell, Anna-Lena 5,3,3,2 21
Wallén, Ronny 4,4,4,3 22
Olmedo Popa, Victor 4,4,4,3 21
Reichenberg, Christoffer 4,4,3,3 23
Carlsson, Anette 4,4,3,2 25
Jansson, Ragni 4,4,3,1 20
Özkan, Özcan 4,3,3,3 44
Törnqvist, Christer 4,3,3,2 14
Niklasson, Ingvar 4,3,3,2 27
Sabti, Omid 4,3,3,1 31
Forsell, Kerstin 4,3,3,1 25
Niklasson, Kerstin 3,3,3,2 25
Forsell, Bernt 3,3,2,2 28

VVVVIIIIKKKKIIIINNNNGGGGTIPSETTIPSET
Ställningen inför lördagen

Inför lördagens match ser ställningen
ut som nedan, när det gäller antalet
rätt tippade rader, samt hur många
mål ni gissat. Inför lördagens match
har Viggan gjort 22 mål. På lördag
korar vi de slutliga vinnarna.

PRESS STOPP PRESS STOPP
Lokaltidningen är på gång med en artikel om
Viggan i nästa utgåva, erfar redaktionen efter
att såväl Coach som redaktörn blivit kontakta-
de. Det som från början var avsett att bli en
djuplodande artikel blir nu tyvärr bara en spalt,
eftersom finaldramat i fyran mellan Österråker
och IFK Täby kommer att avgöras på Tibble-
vallen i helgen. Nästa år kommer vi dock att bli
föremål för något större reportage.

Redaktionen har även erfarit att Svenska
Dagbladet kommer på lördag för en uppfölj-
ningsartikel. Så se till att ni sköter er.
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MATCHFAKTA
VIK B - Marieberg:  1-2
Datum: Lördag 27 september, kl 11.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Halvtidsresultat: 0-1
Matchens Viking: Peter Billberg
Målgörare: David Erlandsson
Gulingar: Micke, Michel 
Publik: 4
Väder: Regnigt, +6 0

Hägernäs IP, lördag 27 september 2003
Trots en regnig dag kunde det ha bli-
vit soligt: Pelleplutt visade nämligen
framfötterna två gånger i början: I
den 7:e då han i ett tämligen fritt läge
fick på en lam tåfjutt som lätt togs och
i den 25:e, då han inte lika tamt, men
ändå fick iväg en tåfjutt, som gick
direkt på målisen. Viggan hade en
viss kontroll på spelet men dock inte i
den 40:e då man (och det var inte
Diffen) lät 0-1 bli möjligt.
Tre minuter senare har Mattan ett fett
läge men drar just över.

I den andra halvlekens 2:a minut
nickar Wella i stolpens utsida vilket
kändes rätt nära. I den 10:e kom 0-2. I
den 17:e gör Diffen, som inte kan las-
tas för något av målen, en kalasrädd-
ning sittandes.

Bille, som var riktigt på hugget idag
fick se sitt mål bortblåst pga en felak-
tigt avblåst offside i den 20:e.

Viggan dominerar nu fett och det
hänger i luften. I den 25:e så händer
det: Ronja fälls och det döms straff.
Vem lägger den? Jo, han som inte
gjort mål på fem hela år: Krutov
Erlandsson. Mycket proffsigt slänger
sig målisen åt fel håll men än proffsi-
gare lägger Krutte bollen i andra hör-
net och det stod 1-2. Sen räddade
Marieberg två bollar på mållinjen. 
Vinst och vi hade blivit fyra. Nu blev
vi femma, vilket är den bästa place-
ringen någonsin för Viggans B-lag. ❑

Osmack!

Sluttabell: R2A
Råsunda 14 10 3 1 40 -20 33
Stockholm 14 9 3 2 51-31 30
Roslagskulla 14 6 4 4 30 -26 22
Hagalund 14 5 3 6 34 -45 18
Viggan 14 5 2 7 31 -37 17
Edsberg 14 4 3 7 38 -39 15
Marieberg 14 4 2 8 38 -40 14
Kälvesta 14 3 0 11 23 -47 9
Mockasinen 0 0 0 0 0 - 0 0

Lördag 4 oktober

Lördag 11 oktober

Lördag 18 oktober

Lördag 6 december

Nu på lördag gäller det att få ner så
mycket folk som möjligt som kan
bidra till den festliga inramning som
vi planerar: Vill därför att ni inte för-
svinner från planen direkt efter mat-
chen utan att vi har möjlighet till en
del fotograferingar, samtidigt som
diverse prisutdelningar äger rum.

Här är lite vad som kommer att ske:
1) Bägge lagen kommer att marschera
ut på plan på led anförda av domarna
(som har blivit kontaktade).
2) Sven Tumba kommer att närvara
för att dela ut ett pris.
3) Vinnarna i Vikingtipset kommer att
utses efter matchen.
4) Vinnarna på matchprogramslotte-

riet (8-sidigt denna gång) kommer
också att utses efter matchen
5) Alla (eller ingen), kommer att spela
i röda hårband som kommer att inför-
skaffas av Örnens dotter, enligt över-
enskommelse mellan Örnen och
Magnum.
6) Krutov kommer att ordna med en
del överraskningar före och efter mat-
chen.
7) Edet kommer att vara speaker före,
under och efter matchen. 
8) Efter att allt har lagt sig samlas alla
ledare och spelare i truppen (även de
som spelar i B-laget) för en fika och
Nybergs Megatårta i klubblokalen.
9) Om intresse finns kan vi ta en bärs
nere på bruket på kvällen.

Lördagen den 11:e har vi vår beröm-
da avslutningsturnering, numera kal-
lad Lilla Viking Cupen, till skillnad
från Stora Viking Cupen, som går av
stapeln den 6-7 december.

Följande gäller. Respektive lagledare
skall senast den 4 oktober lämna in
lista på laguppställning samt lagleda-

re med anmälningsavgiften som är 50
kr per person. Anmälningar därefter
kostar 100 kr per person.

Samling sker vid Hägernäs IP,
senast kl 11.00. Turneringen börjar kl
11.30 efter lottning som delgives
innan matchstart.

Efter turneringen samlas vi i klubb-
lokalen och intar något näringsrikt.

Lördagen den 18:e har vi vår beröm-
da avslutningsfest. Festen kommer att
äga rum på Bordet (fd Rolfs Kök) vid
Täby Centrum. Samling 19.00.
Avslutningsfesten kommer att ske till-
sammans med ett 20-tal speciellt in-
bjudna damer. Eftersom det här är vår
fest önskar jag att vi håller ihop tills vi
blir utslängda och inte drar vidare till
andra etablissemang.

Under kvällen kommer alla för-
tjänsttecken att utdelas samt medaljer
för vår uppgång i fyran. Vi skall fixa
så att det finns musik också.
Anmälningsavgiften på 100 kr skall
var Zacco tillhanda senast den 11
oktober. Inga anmälningar kan göras
därefter. Jag räknar med att alla vill
vara med (ledare och spelare) och då
bör vi bli minst ca 60 personer.

Helgen 6-7 december kommer vi att
köra vår egen turnering, Stora Viking
Cupen, med 16 inbjudna lag. Hittills
har Täby IS, IFK Täby, Danderyd,

Vaxholm, Rotebro och Roslagskulla
anmält sig. Vi kommer att behöva en
hel del hjälp så vi ser fram emot  fri-
villiga funktionärer som anmäler sig.


