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TVÅ ÄSS FICK TRISS
Hela sex poäng lyckades Alagan och Bilagan
skrapa ihop på sina två senaste matcher. Inte
mindre än sju mål blev det varav sex gjordes
av Farbror Joakim och von Richthofen.

Max von Richthofen uppträdde som ett riktigt flygaräss i Bilagans
match mot Värtans IK och gjorde 3 mål på raken innan Mickel Edman
hann stoppa sviten med sitt eminenta frisparksmål som till sist gav 4-2.

Jocke Olausson < 40, 3 mål i matchen mot Stocksunds IF

På söndagen krossade Viggans A-lag Stocksunds IF
med 3-0, vilket snabbt följdes
upp av Bilagan på måndagskvällen medelst en expediering av Värtans IK med 4-2.
Under matcherna framträdde tvenne ynglingar
med trenne mål vardera.
Det var den icke helt obekante Farbror Joakim, 40
den 1 juni, som svarade för
hela målkalaset mot Stocksunds IF, dvs 3 baljor.
I matchen mot Värtans IK,
f ö Maxis gamla hemmaklubb (om man nu inte tar
upp Djurgårdens IF), skulle
Maxen luftas efter att ha
varit kroppsligen frånvarande i matchen dagen innan.
Maxen luftades ordentligt
och släppte ur sig hela tre
baljor på raken innan Mickel
Edman avslutade fyrverkeri-

et med sitt frisparksmål som
även betydde 4-2 för Bilagan.
Tredje raka vinsten och just
nu leder Bilagan med tre
poäng före flåsarna därbak.
Med vinsten mot Stockan
kan Alagan nu se nackhåren
på Akropolis. Bara en poäng
skiljer Viggan från de gamla
grekerna. Vem hade kunat
ana att vi skulle få en sådan
här bra början på säsongen
när försäsongen knappast
smekte oss med framgångar.
På måndag gäller det! Då
är det dags för årets första
blyheta derby mot IFK Täby
på Tibblevallen. För att ytterligare förbättra förutsättningarna inför matchen mot
våra lokalantagonister kommer nya, vita, fräscha bortaställ att släppas till matchen.
Nu på lördag hoppas vi
Bilagan lyckas igen kl 14.00.

LÖRDAG 8 MAJ, KL 14.00, SKYTTEHOLM: FC STOCKHOLM - BILAGAN · MÅNDAG 10 MAJ, KL 19.30: IFK TÄBY - VIGGAN
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Joakims
Joakim, som nu för tiden brukar ladda upp med en så där
24 timmars ostörd sömn och
tre tallrikar pasta med rödmjölk, hade inför söndagens
match ökat dosen med ca
30% av allting. I åratal hade
den långe Henrik Zacco alltid stått överst i målfållan,
men nu kände Joakim att det
var dags för regimskifte.
Innan matchen låg såväl
Joakim som den långe på 2
mål vardera, vilket får anses
som jämnt.
Nu vore det själva f-n om
jag inte skulle gå om
Zaccot i målligan!

Den evigt unge Joakim laddar upp
ordentligt kvällen innan matchen.

Enligt Joakims egna beräkningar vore Stockan ett bra
objekt att lägga i fyran mot.
Sagt och gjort. I matchens
11:e minut lägger Freden en
av sina berömda hörnor, på
vilken Joakim direktresponderar medelst en helvolley,
som om den hade gått in,
hade kunnat få oanade konsekvenser på läktaren. Bollen
gick just utanför.
Tre minuter senare känner
Joakim att läget har kommit.
Det är frispark och medan
Stockarna och deras målis
försöker lägga upp en strate-

MATCH

hattrick

gi så har
Joakim redan lagt sin
rökare och
den går
käpprätt in i Stockans innersta gömmor. 1-0 till Viggan!
Någon i Stockan tar sig friheten i den 16:a att förpassa
en hörna i HP:s ribba vilket
får anses som lite ofint.
Blomman, som verkade på
hugget denna dag, låter publiken skåda hans nyfriserade
hjässa medelst ett fontanellangrepp på bollen i den 25:e.
Emellertid får Blomman se
sin huvudgärning gå utanför.
I den 28:e fläskar Danilo på
en rökare som hördes ända
bort till hans forna boplats på
Ungdomsvägen. Bollen rikoschetterar mot Gylfens länd
och ställer målisen i ett synnerligen ogynnsamt läge,
men denne lyckas dessvärre
få fatt på lädret.
Ola Martinsson, som just
nedkommit från en segsliten
wienerbrödsinflammation,
gör en extremt imponerande
insats i den 32:a, då han på
egen hand formligen tuggar
sig fram på vänsterkanten för
att sedan göra 90 grader
höger. Där kommer han ända fram till aluminiumlegeringen då han tvingas överge
bollen till förmån för Farbror
Joakim som står och väntar
framför tomt mål. Men inte
var det tomt länge efter det
att Joakim fått en fot på den.
Nu skriver vi 2-0 till Viggan!
När endast två minuter
återstår av halvleken frispelar
Gylfen, den vid det här laget
längre Henrik Zacco, som
gör allt rätt utom att få in den
där den hör hemma.

FAKTA

Viggan - Stocksunds IF 3-0 (2-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 2 maj, 17.00
Hägernäs IP, gräs
Strålande sol, +20
163 (rekord!)

Viking:
Gulor:
Målare:

Daniel Niklasson
Ingen?
Joakim Olausson 3

I den andra halvlekens 4:e
minut är den hindliknande
Gylfen framme och avfyrar
en rökare som viner just utanför. Bra tryck för att komma
från en sådan liten parvel
som Gylfen.

Trots idoga försök lyckades
Gylfen inte hitta rätt denna gång.

Spelet känns tryggt och blir
inte sämre av de återkommande rundfunkssändningarna från Wella&Krutov som
manar massorna till lugn när
Viggan befinner sig i rätt
straffområde.
Ett sådant ögonblick uppenbarar sig i den 17:e, då Zacco
får iväg ett bra skott som
målisen precis lyckas lägga
sig omkull för att nå med
fingret. Joakim som åser det
hela, väntar nu bara på sitt
ögonblick då han för evigt
skall skrivas in i rullorna.
I den 19:e så kommer det
Joakim väntat på sedan flera
år. Det är den panterbyggde
Nordine Baraka, som likt en
ökenvind kommer farande
till frisparksplatsen, där han
också effektuerar frisparken.
Barakan som siktat länge, får
syn på en oasliknande plym,
icke olik den uppsättning
som Joakim nu för tiden håller sig med. Skotter brinner
av och Joakim ser till att plymen är på plats, vilket den
också är och med en elegant
släng med luggen så får
Joakim se resultattavlan visa
3-0, av vilka Joakim själv
fabricerat samtliga tre. Den
långe försöker i den 44:e att
komma i kapp men trots genitalrisk nickar han utanför. ❑

Daniel Niklasson
I matchen mot Stockan korades
Daniel Niklasson med utnämningen, Matchens Viking. För er som
inte vet arbetar Danne på SEB i
Rissne. Där sköter han om utlandsbetalningar.
Danne anser själv att han blev
Viking genom "offervilja och ett
vägvinnande spel." Han tycer att
laget hade mycket hjärta i matchen,
samt att alla spelade enkelt. Eftersom viljan i den förra matchen mot
Akropolis inte var den bästa, så
kändes det skönt att visa var skåpet ska stå någonstans, säger Danne exklusivt till redaktionen. Danne tycker också att han stod rätt i
matchen. ("För en gångs skull", tillade han själv.)
Matchen mot Stockan slutade
som bekant med en seger. På frågan "varför vann vi matchen", svarade Danne så här: -"Vi hade bättre
inställning, dock hade vi inget jättebra spel, men inställningen ledde
till att vi tog tre poäng. Det är det
som räknas."
Inför matchen laddade Danilo
(som han ibland kallas på redaktionen) upp med en rejäl pastamiddag på kvällen innan. Sedan blev
det tidig sänggång och en "bra frukost på det." Danne poängterade
också det nya högtalarsystemet i
intervjun. -"Högtalarsystemet gör
att matchen får en bättre inramning." Han var helt enkelt nöjd.
Han passade också på att önska en
låt till nästa match: Seven nation
army med The White stripes.
Danne visar också tacksamhet
mot den övriga backlinjen. Han
tyckte att den "höll ihop bra. Inga
var ute och flängde. Vi styrde dom
ut mot kanterna, men där lyckades
de heller inte att komma förbi. Sedan hjälper också Martin till mycket med sitt snack. På frågan om det
var någon speciell situation i matchen, som han kom ihåg, så var det
"en säker brytning på slutet. Efter
brytningen försökte Stocken filma
till sig en straff". Avslutningsvis
berättar Danne att "nu är det bara
att tokladda mot IFK Täby. De lär
vara taggade efter sin förlust
senast."
/Krutov

Daniel “Danilo” Niklasson
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Maximal prestation

Viggbyiterna var som iglar denna afton. Lillpastan försöker här gömma
sig bakom stolpen medan Babbis gömmer sig bakom målisen.

Hur många stoltheter kan
Täby Kommun egentligen
ha? Först hade vi Alagans
insats på söndagskvällen
som var imponerande med
en 3-0 seger. För att göra
situationen än värre gjorde
Bilagan ännu en bragdmatch
nu mot Värtans IK. Tredje
raka segern i serien och värdiga serieledare.
I en dimma som måste
jämföras med en annan känd
dimma från 1632i ett centraleuropeiskt land, gled de för
dagen nydresserade rödhakarna ut på planen. Tack vare
MoDos sponsringsaktivitet
kunde man bli lika fina som
Alagans gubbar.
Men det började inte bra
(eller gjorde det det?) ety
redan i den 4:e kunde Vårtorna från Värtan få se sitt första
mål underkänt för offside. I
den 8:e får Målfred sträcka ut
hela sin lekamen inklusive ett
spretande finger för att hindra att även nästa boll skulle
gå in. Ytterst flexibelt!

MATCH

Stale, alias Webbo, som låg
på topp (nja, låg är väl fel ord
men ni förstår säkert) kunde
i den 15:e förpassa bollen till
en från vänsterkanten kommande von Richthofen, som
elegant kan lägga en kanonrökare i maskorna: 1-0. Tre
minuter senare är han där
igen men bollen fotparaderas
bort. I den 36:e drabbas vi av
ett vårtangrepp i form av en

Man skulle kunna tro att Bilagan är på väg in i dimman
(och sådan fanns det gott om) men istället tackar man
stödstrumporna för deras support genom att göra vågen.

Nr 16, MoDo Gidlund, en nöjd coach
som dock fick se sig tunnlad tre gånger
av Krutov på träningen dagen efter.

FAKTA

Bilagan - Värtans IK 4-2 (1-2)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 3 maj, 19.30
Hägernäs IP, gräs
Mulet, dugg, dis +11
14

frispark som går in i mål: 1-1.
För att förpesta luften ytterligare slår man en ribba in i
den 45:e varvid det blir 1-2.
Vårtorna syntes mycket
aktiva i båset under halvtidsvilan men denna glädje dog
ganska snabbt sedan Maxen
efter en dryg minut, på pass
från Lillpastan, skickat in 2-2.
I den 7:e är Porschen igenom men skjuter på målisen
till hörna. Maxen, som har
mycket att tacka Lillpastan
för denna afton, får ytterligare ett pass från den sistnämnde i den 16:e, då han återigen
visar sina italienska färdigheter genom att måla upp 3-2.
Tre baljor på raken av denne
Armanikopia från Öfvre!
Mickel Edman, som inte
ville vara sämre påbörjar sin
hattrickförsök i den 20:e, då
han slår en frispark från 24
meter som skruvar sig in i
kryssset: 4-2. Dessvärre fick
Mickel inte in några fler.
Två minuter senare rinner
våra yngsta förmågor, Porschen och Pelleplutt igenom,
men Pluttens tåfis som går in,
underkänns av någon out-

Viking:
Gulor:
Målare:

Max Lind Stjernfelt
Staffan Forsell
Max 3, Mickel 1

grundlig anledning. Bittert!
Stale, som låg på topp, låg
dock inte på latsidan utan
lyckades ådra sig ett gult kort
för en hårddiskstackling.
Många, ja samtliga, skall ha
en stor eloge för ytterligare
en fantastisk prestation denna
dag. Lycka till på lördag mot
FC Stockholm.

Max Lind Stjernfelt
Den fd tonårsidolen och numer
den excellente Max Lind-Stjernfelt,
blev på måndagskvällen utsedd
till Matchens Viking mot Värtan.
Matchen slutade 4-2 och Max svarade för ett hattrick.
Hur kändes det att spela i Bilagan?
"Riktigt, riktigt kul. Härligt att man
får komma ut på gräs. Man blir
som en unge på julafton. Jag är
mycket bättre på gräs, än vad jag
är på grus och konstgräs. På gräs
vågar man mer. Det är helt enkelt
en bättre känsla i kroppen.
Enligt Max blev han Viking, därför att han tyckte det var kul att
spela. Det smittade av sig på de
övriga. Man tog i det lilla extra.
Man jobbar tillsammans och det
ger resultat. Han tyckte också att
det gick bra. Det är viktigt med att
få göra ett tidigt mål.
Berätta om dina mål?
"Vid 1-0 målet, spelar jag Stalle,
som spelar tillbaka. Jag rycker och
placerar in bollen med vänstern.
Viktigt för självförtroendet."
"Vid andra målet fick jag en fin
boll av Krister rakt mellan backarna. Jag skar in och tog med mig
bollen på en touch. Jag tittade upp
rullade in den kyligt vid bortre
stolpen. Precis som coach säger att
jag ska göra. Enligt skolboken.Vid
tredje målet väggspelar jag med
någon. Sedan slog jag in bollen till
Jonas. Han kommer fri men ramlar, men lyckades att få bollen till
mig. Jag tittade och placerade in
den stolpe in vid bortre stolpen.
Max tyckte att publiken stod för
ett "jä-la lyft", men också peppningen från bänken var bra. "Det
är bra när A-lagare kommer ner
och tittar på matcherna."
Avslutningsvis sonderade Max
terrängen inför derbyt mot IFK
Täby. "Det ska bli jä-ligt kul. Dom
har en förlust nu senast. Vi ligger
på samma poäng, men de har
bättre målskillnad. Det blir en tuff
match. Vi kommer att dra det
längsta strået!.
/Krutov

Max “Maxi” Lind Stjernfelt
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KLANG OCH JUBELMUSIK
uppgörelse. Ibland envisades cd-spelaren med att
lägga av och ibland hördes inte sången i anläggningen. Ronnys brorsa, Kjell (upphovsmannen till
Vigganlåten), klev då dock in och räddade dagen,
genom att gå från stereo till mono. (För teknisk förklaring ring Stale.) Med facit i hand kan man ändå
skönja en succé då man har lyssnat på de röster som
rört sig på stan. Dock måste vissa finjusteringar ske.
Bl a balansen mellan tal och musik. Samt hur högt vi
ska spela? Jag hoppas att alla tycker om den nya
investering som vi gjort. Kom gärna med skivor och
önskemål på låtar, som ni vill höra på uppvärmningen. Forza Viggan!
/Krutov

De röda stödstrumporna

Till vänster ser vi Wellas moppe. Till höger
ser vi Wella själv, på språng från micken.

Premiärnerver
På söndagen fick vi då äntligen testa den nya högtalaranläggningen nere på Hägernäs IP. Efter ett dagsverke av slit och släp med kabel, så var det dags för
examen. Det kunde inte ha börjat sämre. Väl nere vid
planen, visar det sig att det pågår en match, som inte
är slut förrän det är en halvtimme kvar till matchen
mot Stocksund. Det här leder till att det inte går att
soundchecka musiken och ljudet från speakern.

Det fick bära eller brista. Krutov som höll i kablarna
kunde lika gärna lägga en. Pressen kändes av. Därför
blev det en mycket klar lättnad då Wella dyker upp
på sin upphottade moppe (se bild ovan). Därefter
blev det några missförstånd. Wella trodde Krutov
skulle hålla låda och han själv skulle finnas till hands
och lägga den på Krutovs axel. Krutov trodde (hoppades) att det skulle bli tvärtom. Efter lite om och
men, ställde Wella upp och skötte 90% av arbetet.
Mycket väl utfört arbete Wella. Krutov blev förpassad
till DJ-båset. Det var heller inte det någon smärtfri
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Här ser vi de röda
stödstrumporna: Bille,
Danilo, Barakan, Zaccot,
Pinoccio & Totte, Scabini
och Omid. Dom syntes
inte i dimman, men de
hördes desto mer och
bidrog kraftigt till 4-2
segern för Bilagan.

Måndagskvällens B-match på Hägernäs IP, i dis,
dugg och dimma, var precis som alla andra. Inte så
mycket folk, men ett härligt go i laget. Denna lilla
notis skall dock handla om publiken. När det var
som mest publik på matchen så kom vi upp i hela 14
stycken. Ur denna skara bildades en "klack" som höll
låda och peppade laget i slutet av första och sedan
hela andra halvleken. Dessa gossar var: Billberg,
Danne, Nordine, Zacco, Popa (och Totte), Scabini och
Omid. Man kan fråga sig hur dessa kunde fungera
som en "klack" då de inte sjöng några sånger. Enkelt.
Det räcker med att Nordine börjarde skrika. Då hakade Scabini och Popa på:
STRAFF!!! UTE!!! OMID VA F-N!!! osv. Under hela
den andra halvleken kände vi av stödet från sidan.
Stödet gav också vissa psykologiska fördelar. Vid ett
flertal tillfällen var det nog skriken som ledde till frisparkar för Viggan, mer än själva incidenten på planen. Stort tack till samtliga nämnda personer. Servus!
/Krutov

Tabelläget A-laget
Akropolis IF
IFK Täby
Turebergs IF
Viggan
Ängby IF
Hässelby SK
Ekerö IK
Helenelunds IK
FC Järfälla
Stocksunds IF
Täby IS
Bromstens IK

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
1
1
1
1
3
2
1
1

0 12-4
1 7-4
1 7-4
1 8-8
1 4-1
1 5-5
1 6-7
1 3-5
0 2-2
1 3-6
2 5-8
2 3-11

7
6
6
6
4
4
4
4
3
2
1
1

Tabelläget B-laget
Viggan
Edsbergs IF
FC Stockholm
Storskogens SK
Hagalunds IS
Roslagskulla
Värtans IK
Sundbybergs IK
Turebergs IF
Mariebergs SK

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2
2
2
3

8-4
11-5
11-9
4-3
7-9
9-9
9-11
7-9
5-7
4-9

9
6
6
6
6
3
3
3
3
0

