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Det var lördag och premiär.
De röda tomtarna från Vigg-
byholm hade gjort en näst
intill lysande karriär i de
föregående träningsmat-
cherna och där Barcelona-
segrarna över Danderyd
fortfarande hängde på tork.

Men nu var det på riktigt
och man kände hur väder-
spänningen låg tät i luften,
trots att en del var utrustade
med knickers. SMHI hade
tidigare sagt att väderspän-
ningen låg på 218 volt, vilket
är mycket för den här årsti-
den. Nasdacbörsen, hade
redan vid börsens upp-
nande, sett hur värdet på
kolaktien stigit med 0.6
punkter. Det var Apoteket
Svalans inrapporterig om en
megaförsäljning av kolta-
bletter som fått fart på bör-
sen. Nu rådde spänning!

Den enpucklige domaren
Adam Camel blåste i pipan
och släppte lös 22 ystra kal-
var som hade mycket spring
& spark i bena denna dag.

Efter 5 minuters spel så
uppenbarar sig herr försäk-
ringstjänstemannen Zacco i
Lundens straffområde. Med
tanke på att densamme just
innan matchen tagit en hel-
försäkring mot måltorka blir
man lite förvånad över att
han, i ett ultraidealiskt läge
och med vänsterfoten, skju-
ter stenhårt mot något som
inte kan bli annat än mål.
Men den något längre Dick
Westin får fram en grabbnä-
ve just innan bollen skall gå i

mål. Detta var matchens
fetaste chans. Sen hade Lun-
densarna, efter vissa språk-
svårigheter i den röda back-
linjen chans att göra mål
men sköt snett utanför.

Tunis får äran att lägga en
frispark i den 8:e, endast 326
cm från Lundmålet. Efter en
kort ansats lägger han en
ansenlig rökare, där molnet
svepte in över publiken som
en tät sockervadd. När
röken skinkrat sig kunde
Tunis och vi andra se att bol-
len gick strax över. Men vil-
ken rökare!

Sen kommer en period i
back- eller snarare bakregio-
nen, där det såg ut som
många hade drabbats av sal-
monellabakterier. Flera
panikskyltar höjdes i skyn
och vid ett tillfälle fick HBK
sträcka på sig ordentligt och
på returen fick Lillpastan se
till att ta returen på mållinjen
vid stolpen. Bra svettigt!

Tunis, som ännu hade lite

krut kvar i dojan, lägger av
en ny rökare i den 30:e, men
den kulan gick utanför.

I den 31:a råder sandlåde-
stämning i tomteverkstan. Vi
hittar bl a Pinky sittandes i
sanden med en boll mellan
bena, utan att veta hur han
skulle få bort den. Men han
fick det, så nu har han bara
två igen.

HBK, som tidigare haft
hjälp av assisterande måli-
sen Lillpastan, suger nu, i
den 33:e, ensam en stenhård
volley från fiendesidan. Fyra
minuter senare är han läm-
nad helt ensam med en
Lundensare, men gör som
han brukar, han tar den.
Halvleken kunde ha fått en
synnerligen trevlig avslut-

ning, när Fantomen på Stora
Operan gör en en dubbel
piruett med halv svansfö-
ring mitt framför målhanget.
Emellertid snurrade den-
samme ett kvarts varv för
mycket, då han vid bollkon-
takten lyckades få bollen
ovanför aluminiumramen.
Det var annars en av de
fetaste chanserna denna dag.
Sen gick ridån ner ett tag.

Även den andra halvleken
började bra med att Maxi-
milian von Richthofen i den
6:e testar med ett bra skott
som dessvärre tas.

I den 56:e visas en vit ett
rött och åker ut. I den 63:e
får HBK se en glödgad kula
fräsa förbi bortre stolpen och
i den 66:e tippar han en rug-
gig frispark till hörna.

Sen fick Zacco gult för att
ha petat på målisen, vilket
inte många såg och för att
kompensera för detta kort

skjuter han en frispark i den
89:e, som går över, och sen
var matchen slut och alla
lommade hem och undrade
vad som egentligen hade
hänt. Ja, den som det visste.
Men vi vet att det bara kan
bli bättre tills nästa gång,
även om vi fick en pinne
med oss. Ingen Viking hit-
tades denna dag dock. q

MATCH FAKTA
Viggan - Helenelund: 0-0 (0-0)

Datum: Lördag 16 april, 14.00
Arena: Hägernäs IP, grus
Väder: Halvsoligt, +13
Publik: 81

Viking: Ingen
Gulor: Zacco och Thunis
Målare: Ingen

NOLLTOLERANS I PREMIÄREN

Nära skjuter ingen hare. Skottet räd-
das till hörna. Var det Tunis som

Det ser så lätt ut på håll, att få in den,
men det var det tydligen inte.
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Täfvlingsregler:
Under årens lopp har olika personer inom Viggan lyckats få lite smeknamn, vissa populära, andra kanske
mindre så. Detta oaktat, så vill partipresidiet göra veterligt att en ny täfvling just har gått af stapeln, baserat
just på det nyss nämnda. Täfvlingen som är öppen för alla seniorer (dock ej under 18 år) går ut på att
sammanfoga varje bild med en i Viggan existerande figur. Exempelvis: Om du tror att bild nr 1 är Dan Wallin,
så skriver du: 1. Dan Wallin, osv. Den som på detta sätt har lyckats para ihop flest rätt personer och förlagor
skriver in detta på hemsidan så kommer redaktionen att kontinuerligt ha rödpennan i högsta hugg. 
Ni frågar då gifvetvis om det blir några priser till vinnaren och då besvaras denna fråga på detta sätt: 
Ja, den som vinner kommer att personligen belönas med två bira på BH (Brick House) av Örnen.

Vem är Vem i Viggan?

Fredag 22/4, 20.00 på Ärvinge BP: Bilagan - Akropolis   ·   Lördag 23/4, 14.00 på Viksjövallen: Alagan - Viksjö

Var med och vinn två bira i Namn & Nytt - tävlingen


