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Målfattig helg
Senaste omgången bjöd inte på särskilt många mål. På Tibble
spelade Viggan 0-0 mot Tissarna medan Bilagan fick åka hem
från Hagalund med en w/o i bagaget. Vi hoppas därför att det
blir lite fler mål i helgen på Plano del Grasso och ute på Lötis.

Tabelläget A-laget
Akropolis IF 10 8 2 0 29-10 26
Turebergs IF 9 5 3 1 24-10 18
Ekerö IK 9 5 2 2 17-12 17
Hässelby SK 9 4 3 2 16-14 15
Viggan 9 4 2 3 22-26 14
Ängby IF 9 4 1 4 27-10 13
IFK Täby 9 4 1 4 15-14 13
FC Järfälla 9 2 5 2 17-13 11
Täby IS 9 3 2 4 17-16 11
Helenelunds IK 9 3 2 4 11-15 11
Stocksunds IF 9 0 2 7 7-27 2
Bromstens IK 10 0 1 9 6-41 1

Tabelläget B-laget
Värtans IK 9 6 1 2 27-17 19
FC Stockholm 9 6 0 3 32-17 18
Storskogens SK 9 5 3 1 19-10 18
Viggan 8 4 2 2 17-17 14
Sundbybergs IK 8 4 0 4 23-24 12
Turebergs IF 8 3 2 3 22-15 11
Edsbergs IF 8 3 1 4 22-21 10
Hagalunds IS 9 3 0 6 20-43 9
Roslagskulla 7 2 0 5 13-18 6
Mariebergs SK 9 0 3 6 13-26 3

Den mångkulturelle Achmed Fredborg, även kallad
Freden, träffade Krutov för en liten pratstund. För er
som inte vet, så finns det bara ett Övfre och det är
Rissne, enligt Freden. Det sägs nu också att han fått
stånd på torget där han säljer grönsaker. Fredborg
bor där med flickvännen Cecilia (inte på torget självt).
Tillsammans har de tre "knoddar". Dessa är dock
importerade från tidigare förhållanden enligt Freden. 

Vad önskar du dig allra mest just nu? "Att Sverige
tar EM-guld och att Johan Blomgren börjar passa bol-
len. Johan ser tung ut. Med tanke på att han ska till
Gotland, så bör han ta tag i den biten. Annars får han
stå med polotröja i baren. Det kanske vi får göra
båda två," avslutar Achmed Fredborg i Rissne.  ❑

Vem vinner på lördag?

Fredborg känner
sig väl integrerad i

Rissne nu.

Nordfeldt, Martin  7, 5, 4, 2 23 mål
Blomgren, Evert 6, 6, 3, 3 22 mål
Breeze, Paul 6, 4, 3, 2 21 mål

Loberg, Håkan 5, 5, 4, 2 22 mål
Sundström, Oscar 5, 5, 3, 2 24 mål
Forséll, Kerstin 5, 5, 3, 2 23 mål
Wallén, Ronny 5, 4, 4, 3 20 mål
Persson, Martin 5, 4, 4, 3 17 mål
Wallin & Wallén 5, 4, 4, 2 24 mål
Porsch, Jan Peter 5, 4, 3, 3 19 mål
Ericsson, Malin 5, 4, 3, 3 33 mål
Magnusson, Pelle 5, 4, 3, 3 27 mål
Niklasson, Daniel 5, 4, 3, 2 26 mål
Forssell, Bernt 5, 4, 3, 2 20 mål
Druid, Sven 5, 4, 3, 2 26 mål
Andersson, Lars-Göran 5, 4, 3, 1 23 mål

Breeze, Maria 5, 4, 3, 1 19 mål
Forséll, Staffan 5, 4, 2, 1 21 mål
Niklasson, Kerstin 5, 4, 1, 1 19 mål
Erlandsson, Tommy 5, 3, 3, 3 21 mål
Jansson, Erik 5, 3, 3, 2 22 mål
Wallin, Dan 5, 3, 3, 2 26 mål
Heyman, Mats 5, 3, 3, 0 19 mål
Reichenberg, Christoffer 5, 3, 2, 2 23 mål
Nordfeldt, Bo 5, 3, 2, 2 22 mål

Fortfarande tjugotvå
Henrik Zacco 8
Jocke Olausson 6
Ola Martinsson 2
Tom Gyldorff 1
Daniel Breeze 1

Marcus Fredborg 1
Peter Billberg 1
Mange Carlsson 1
Özcan Özkan 1
Summa: 22

På lördag avgörs vem som vinner Vikingtipsets våromgång. På lördag kom-
mer det också att avgöras om Viggan skall tillhöra det övre skiktet i serien.
Viggan har hittills gjort 22 mål. Vinner vi på lördag? Vem vinner på tipset?
Spänningen är olidlig. Här är ställningen bland de som har chans att vinna:

Ett 1:a, ett 2:a samt ett 3:e pris kommer att delas ut.

Enligt bästa svenskt manér verkade de flesta vara nöjda med ett oavgjort resultat, ehuruävensom
Tissarna tyckte att de skulle ha vunnit. Redaktionen anser dock att de är ganska ensamma i den
uppfattningen, särskilt mot bakgrund av alla de feta chanser Viggan lyckades rada upp på slutet.

Efter Ängbymatchen var det säkert
många som var lite extra pirriga inför
prestigemötet mot Tissarna på Tibble.
Nu blev det extra pirrigt på morgonen
då det visade sig att varken Ola eller

Maxen kunde delta pga diverse nyupp-
komna skador. Coach tog då fram
elvispen och gjorde ånyo en omelett av
det material som fanns kvar att tillgå.
Den omeletten smakade riktigt bra. ❑

Freden i Rissne



Första halvlek mot Tissarna
var blek, mycket blek. Två
kombattanter som bligade
varandra i ögonen. Redak-
tionen har bara tre anteck-
ningar från de första 45 mi-
nuterna:

1:01: Tissarna får efter bara
23 sekunder till en farlighet
som man skjuter hårfint över
vilket var en läskig inledning
på matchen. 1:07: Ilex, som
var riktigt förträfflig idag är
väl igenom, men skjuter i ut-
sidan avburgaveln. 

1:20: Den långe Henrik
Zacco får på en riktig rökare
som dock viner över.

Såväl Tissarna som vår
egen Coach hävdar i “Mitt i”
att Tissarna hade övertaget i
den första kvarten i andra
halvlek, men det stämmer
dock inte med redaktionens
egna anteckningar.

I och för sig hade Tissarna
ett farligt läge i 2:a men de
sköt en bra bit utanför.  

Istället finns mycket som
talar för Viggbyiterna under
denna första kvart. Den nu
ännu längre Henrik Zacco,
skjuter stenhårt utanför (2:07).
Minuten efter (2:08) har
samme man lyckats nästla 
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Remi Martin på Tibble

MATCH FAKTA
Täby IS - Viggan  0-0 (0-0)

Datum: Söndag 13 juni, 13.00
Arena: Tibblevallen, gräs 
Väder: Soligt, +19
Publik: 111

Viking: Marcus Fredborg 
Gulor: Ingen
Målare: Ingen

Viggan har ett gott öga till Tibblevallen
då man aldrig har förlorat där, vare sig
mot Täby IS eller IFK Täby. På söndagen
skulle Viggan och Tissarna ställas öga

mot öga för att göra upp om vem som
är bäst i byn. Nu blev det remi, mycket
tack vare Martin som höll heltätt samt
på grund av att vi inte fick in bollen.

Lokaltidningen Mitt i ägnade näst-
an en helsida åt derbymatchen på
Tibble. På bilden ser vi hur Viggans
Remi Martin skakar hand med Tis-
sarnas målvakt Mattias Andersson,
som blev skadeskjuten i huvudet
av Gylfens halvvolleykanonskott.

Till höger ser vi Mitt i:s reporter
Jonny Andersson intervjua Coach
efter matchen. Vi saxar från Mitt i:
“Tränaren Dan Wallin skrattar när
han noterar att 21 av lagets 26
baklänges mål kommit i tre mat-
cher. I övriga sex har vi bara släppt
in fem mål.”

Martin fixade remi mot Tissarna.



sig in långt inne i straffområ-
det, men bollen räddas före-
dömligt av Mattias Anders-
son, då denne halvliggandes
är på väg åt fel håll, men
lyckas med det benet som
ligger kvar på rätt plats, få en
tå på bollen så att den inte
går in. På Richterskalan var
denna chans av kalibern 8:a.

2:09 så är den illustre och
ettrige illern Ilex Erstfeld
framme och ofredar utsidan
på Tissarna bur igen. Sen var
det lugnt kring denna bur ett
tag. 2:20 så får Remi Martin
göra en riktig TV-räddning
med bara en hand. “Hade
den gått lite lägre så hade jag
inte hunnit ner” viskade
Martin i redaktionens öra
efter matchen. 

Efter denna räddning samt
under ytterligare fem minu-
ter, såg det ut som en sam-
ling vita leghornhöns hade
årsstämma i sitt eget straf-
fområde. Med mycket sprätt
hit och dit lyckades dom
freda hönsburen från påhäls-
ning, dock utan att det var
särskilt nära. Enligt Tissarnas
hemsida skulle en Viggan-
åskådare ha sagt: “Nu går
jag hem. Jag vill inte se TIS
göra mål.” Det slapp han
också.

Efter detta spektakel så fjä-
drade Viggan upp sig orden-
tligt och resten av matchen
är en kaskad av farligheter
på Tissarnas sida.

Redaktionen, som ibland
kan gripas av en viss hyberis
har dock dubbelkollat sina

uppgifter och i de fall det
talas om jättelägen, så visar
det sig att det verkligen var
jättelägen (alltså inte någon
efterkonstruerad upphauss-
ning av situationerna).

2:27: Lillpastan lirar elegant
fram till Ilex, som lägger en
kanonrökare som går över.

2:28: Nu är det dags för
skylten “Jätteläge”. Det är
Lillpastan igen som bjuder
Zacco p en delikat passning,
som den senare dessvärre
inte lyckas materialisera.

2.29: “Jätteläge” igen. Det
är den långe igen som har en
Megachans, men den utgår i
form av en hörna.

2:31: Freden, som idag gör
en av sina bästa matcher och
även utsågs till Matchens
Viking, lägger en perfekt
pärla till Zacco, som denne
nickar just över. Rätt nära!

Freden verkade ganska
utvilad, vilket man förstår
efter att ha vilat mot Ängby
och efter vad Krutov upp-
snappade i sin dialog med
Vikingen. Ty samtidigt som
Ängbymatchen hade Freden
åkt iväg på en ettårs-kryss-
ning med sin Cecilia (flick-
vännen). Färden gick mot
Mariehamn med båten
Cinderella. Freden säger

själv lite stolt om kryssning-
en: “Jag kan rekommendera
spaat. Jag fick fotmassage
samtidigt som jag tog en
Lapin Kulta och tittade på
utsikten. Man kan ha det
sämre. För övrigt fick jag
med mig två plattor bira, tre

liter sprit och lite Bayley’s.”
2:37: Zaccos och matchens

fetaste chans: Zacco säger
själv till Krutov: “Kommer
inte ihåg vem som slog in-
lägget. Kan vara Freden eller
Alex (vem var det??). Inläg-
get kom ifrån höger. Jag hade
redan ställt in foten på att
sätta den i nättaket. Men må-
lisen touchade bollen med
fingerspetsarna, vilket ledde
till att bollen tog på hälen.
Bollen gick sedan till höger
för att sedan rensas bort av
en back.” Sh-t!! (red:s anm.)

2:40: Zacco igenom igen
men skjuter lite för sent så
det bidde till en hörna. Tom
lägger av en jätterökare, som
måste ha hörts ända in till
Clas Ohlson. Tissarna säger
att det var en jätteräddning,
men vi som vet, vet att den
tog i pallet på målisen, som
blev helt groggy. 
Gylfen säger själv till Krutov:

“En klockren med vän-
stern, men jag såg inte var
den tog på målvakten.
Bollen studsade sedan tillba-
ka, så jag drog till igen, men
den studsade för högt.
Tanken var att jag skulle dra
till med vristen igen, men
det blev en bredsida istället
som gick för högt, nästan
rakt upp. Bollen nickades
sedan bort av en back”. 

Tom lyckades i matchen
även göra en av sina beröm-
da finter: “Jag gjorde den för
att matchen snart var slut.
Jag ville krydda till tillställ-
ningen lite. Kom på vänster-
kanten. Özcan stod framför
mig, samtidigt kom det en
Tisare från höger sida, snett
framifrån. Istället för att
passa, drog jag en snurr och
den gick hem”. 

Oscar Sundström som såg
det hela live sa till Tisaren:
“Ska du ha senap och ket-
chup på den också?”

Nå, vad tyckte Coach om
spelarinsatserna då frågar
Krutov? “Det fanns många
Vikingkandidater i matchen
mot TIS. Det fanns fler som
kunde få den. Jag tänker i
första hand på Nordine, Tom
och Martin. Men jag valde
Freden. Han arbetade bra
och stod för det konstruktiva
spelet framåt. Han hade bra
arbetskapacitet.”

❑
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Marcus “Freden” Fredborg

Marcus Fredborg
Marcus "Freden" Fredborg
fick titulera sig Matchens
Viking efter matchen mot
TIS. Freden nås för en inter-
vju då han försöker göra lite
affärer. Stora affärer? “Jag säl-
jer komplexa system inom IT-
branschen. Jag orkar inte för-
klara något mer."

Freden säger så här om
Vikingutnämningen: "Är det
min tur nu? Alla andra har
fått. Coach kände sig väl
tvungen." Fredborg fick spela
på innermittfältet och det är
där han trivs bäst. "Jag vill
inte spela yttermittfältare."  

Han anser att han hade en
del framspelningar som så
när nådde fram till Zacco,
plus att han kämpade under
hela matchen. "Hela laget
gjorde en ganska bra match,
framförallt defensivt. Från 8
mål till 0 mål, så var det helt
klart ett steg i rätt riktning." 

Berätta lite om matchen.
"Minnet är bra kort. Hur f-n
såg det ut? Hjälp mig där allt-
så. Vi skapade många mål-
chanser, till skillnad från den
förra matchen. Alla kämpade
också. Det var väl ingen höj-
darmatch, men det var skönt
med en poäng med tanke på
Ängbymatchen. Och nu såg
jag också att vi endast är fyra
poäng efter Tureberg som lig-
ger tvåa."

Freden passar också på att
berätta lite om sig själv. "Jag
är fd stekare (player). Nu har
jag sadlat om och blivit famil-
jefar. Jag har precis köpt en
Volvo V70 kombi. Den är
ljusblå metallicfärgad. För
övrigt j-vligt fräsch.

Krutov

Följande kunde läsas på Tissarnas hemsida, där CG Kjellander skrev: “Några
av våra flitiga läsare i andra länder och på andra kontinenter undrar över
hur det gick för spelare med TIS-förflutet i Viggan. Mitt svar är att det gick
väldigt bra för Peter Billberg på högerbacken, bäst i laget tycker jag och i
konkurrens med David Higgs i TIS matchens lirare. Daniel Breeze och
Noredine Baraka som mittbackspar hade stora problem och fick mest slå
ifrån sig; Breeze har sällan setts slå så många chansbollar”. (Kommentarer??)
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Coach nåddes på telefon av Krutov
under tisdagens eftermiddag för att
ge en kommentar till Hagalundsin-
cidenten i lördags, då Hagalund läm-
nade w/o. Dock hade Coach därefter
ådragit sig ett sk ryggskott. "Jag hade
lite ont i ryggen. Jag skulle sätta mig i
bilen, och då small det bara till."
(red:s anm: kom ljudet från ryggen
eller ryggslutet?).

Under lördagens walkover-vinst
utspelade sig en incident som i första
hand drabbade Coach. Han berätta-
de exklusivt för redaktionen: "Trodde
inte mina ögon. Jag packade upp och
såg en handduk som jag inte kände
igen. Jag kände halvpanik. Glömde
jag väskan vid planen?" Det gjorde
han inte. Coach fortsätter: "Det fanns
en person som hette Gonne och där
satt jag utan kallingar." 

När väl laget fick tag på Gonne tack
vare en insats av Krister och Målfred,
lyckades man kontakta Loberg och
Wella för att få tag i hans nummer.

Sedan var det bara för Gonne att ta
konsekvenserna och återvända mot
Skytteholm (hade hunnit till Roslags
Näsby) och återlämna väskan. Coach
kommenterar bilden så här:
"Kanonbild."   ❑ /Krutov

Tjuven i Bagdad

MATCH FAKTA
Hagalund - Bilagan  0-3 (w/o)

Datum: Lördag 12 juni, 14.00
Arena: Skytteholms IP, k-gräs
Väder: Halvsoligt, +19
Publik: 2

Viking: Ingen
Gulor: Ingen
Målare: Ingen

Eller när Gonne bänkade Coach i Hagalund

Nästa gång ska
ta mej f-n Gonne få

sitta på bänken!

Gonne
tagen på
bar gärning.

Jag
kan väl f-n
inte rå för
att jag är
lite yr i
mössan
heller.

Där satt han,
Näcken från
Kälvesta, utan en
tråd på kroppen.
Trådarna ledde
dock snabbt till
Gonne.

MoDo med
Wellas ben-
skydd, sitter

här på ett 20
år gammalt  

klipp  
från  
den  
24/7 

1985.
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Michelin funderar: “Undrar om
jag fått det här med skorna om
bakfoten? - Näe, inte jag inte:”

“Det är mycket tuffare att spela i
strumpbyxor, som pappa gör,” sa
Lillpastan i sina nya Red Twilfits.

“Näe, det känns lite läskigt” tän-
ker Krille “och vad skulle Loberg
säga om jag kom i Red Twilfits?”

Veckans Porschlin:
Till sist har vi en hälsning till
Porschen från Freden: 
"Upp till bevis. Mycket snack.
Är han oskuld eller? Om han
vill, kan han komma till pappa,
så ska jag berätta för honom
om blommor och bin."


