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Denna ljuvliga majdag, där
solen sken, särskilt efter mat-
chen, var ett minne att bära
med sig. Viggan formligen
körde över Bromstens IK,
åtminstone kunde man inte
hitta några Bromsspår efter
matchen. 

Något som dock sken star-
kare än solen denna dag var
Diffens nya vattentäta dojor
från baletten Svansjön på
Operan. Såväl medspelare
som motspelare hade svårt
att koncentrera sig på mat-
chen, vilket inte var under-
ligt på något sätt.

Det här var en match som
gick Viggans väg från första
minuten, ty redan efter 90
sekunder skyfflar Mikael
från Holstein-Gottorp in 1-0
till Viggan. Tre och en halv
minut senare såg det ut som
Holstein hade lånat Diffens
balettdojor, då han på piru-
ettvis slår ett stort (ca 1,5 m2)
hål i luften. Efter två varv i
denna karusell får Baback
från Blackan syn på bollen
och gör det enda rätta: 0-2.

Holstein som verkade på
hugget denna dag får på en
bra rökare i den 13:e. Babak

som tassat omkring i tasse-
markerna var ute efter något
stort denna dag och låter i
den 17:e lägga en perfekt
macka till Ilex von Erstfelt,
som drar av en halvvolley
som smiter just utanför krys-
set. Danilo, han från Glada
Änkan ni vet, lägger en hård
rökare just under ribban
men den tippas till hörna.

Minuten efter, i den 19:e,
så gör Babak från Blackan
processen kort med Broms-
ten och nickar in 3-0 till
Viggan på en hörna.

Ilex som verkar vara på
tapeten är nära vänsterkrys-
set igen, fast nu i den 22:a.

I den 26:e bländas Diffen
av sina egna dojor när han
får syn på en förlupen boll
som rullar stolpe in: 1-3.

I den 32:a får Lillpastan ett
mål underkänt för offside,
vilket han inte gillade. Fem
mniuter senare får Diffen
visa upp bägge sina dojor i
en utstuderad TV3-rädd-
ning, där Diffen ligger rak-
lång i luften (Jfr teorin om
humlans flygförmåga). Men
på en olycksalig retur så
petar Bromsarna in 2-3 och
nu började man känna luk-
ten av lite diarréanfäktade
Viggbyiter.

Under de sista minuterna
har Pastan två chanser att
sätta dit den, liksom Babak
som dock antecknas för bara
en chans, men ändå. Sedan
var det paus och MoDo och
Wella fick byta blöjor för att
klara av andra halvlek.

I den andra halvlekens 1:a
minut fumlar Gonne när
han skall trycka in den. Fem
minuter senare är Holstein
fri men skjuter över sedan
han angripits bakifrån av

någon Prideinspirerad back.
Zacco, som lockats ut på

vänsterkanten av MoDo &
Wella AB, lägger en bredsida
(storlek 46?) till Holstein
som bredsidar in 2-4 och det
blev lite lugnare på bänken.

I den 22:a (se bild) gör
Krutov en sk Flipper som så
småningom når Danilos lilla
fot. Danilo som inte är så
stor har fritt synfält mellan
allas ben och prickskjuter in
2-5. Då blev Danilo glad.

Rulle som testar med att
lägga av en jätterökare, som
hördes till Sumpan, träffar
på långt håll målisens fing-
ertoppar, vilka ändrade boll-
banan till en hörna.

Mitt i forceringen gör
Bromsarna lite överraskande
3-5 men vi antar att Diffen

fortfarande var bländad.
I den 32:a höll Bromsmåli-

sen på att överglänsa Diffen
med en megaräddning på
Zacces skott.

I den 33:e gör Lillpastan ett
jättejobb och avslutar med
ett kanonskott som Gonne
stått och väntat på, varvid
den senare får äran att rulla
in returen. 3-6.

Edman, som sicksackat sig
fram till det andra målet får
se sitt skott hamna i stolpen i
den 36:e minuten av andra
halvlek.

Zacce som nu blivit van att
jobba på vänstern lägger en
perfekt pass till Lillpastan
som på direkten slår in 3-7.
För er med karbonpapper
kan vi tala om att 3-8 såg
exakt likadant ut som 3-7. q

MATCH FAKTA

Bromsten - Bilagan 3-8 (2-3)
Datum: Torsdag 5 maj
Arena: Bromstens IP, gräs
Väder: Soigt, +14
Publik: 7

Viking: Babak
Gulor: Gonne
Målare: Babak 2, Houlst 2,
Pastan 2, Danilo 1, Gonne 1

Inga bromsspår i Bromsten

Många blev lätt chockskadade när Diffen
uppenbarade sig i Operans nya vattentä-

ta balettskor som används i Svansjön.

Krutovs inkast i andra halvlekens 22.a minut når så småningom den lille Danilo, som
genom att springa mellan benen på sina egna och motståndana, till sist hittar en lucka

så pass stor, att det går att peta in en boll där. Då gör Danilo det så att det blir 2-5. 

Fem glada gamänger på Bromstens IP. Pussiga Pastan som gick därifrån med två baljor
på sitt samvete. Mikael från Holstein-Gottorp som gjorde två och den glade Babak från

Blackan som gjorde två. Gonne och Danilo svarade för resten: ett vardera.
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Alla som varit med och lyss-
nat i Viggans omklädnings-
rum vet hur det känns, när
en viktig match är i uppseg-
lande. Väderspänningen
kan höras i tapetskarvarna
och tisdagskvällen var en
typisk sådan afton. 

Inte mindre än 145 vilsna
själar hade letat sig ner till
Plano del Grasso denna kyli-
ga och lätt vindpinade afton.
Klockan hade slagit åtta glas
och sekonderna var redo att
kliva in i ringen. Många av
dessa vilsna själar vinglade
sedan ut i andra halvlek, när
de såg varthän det barkade,
lätt skadeskjutna av kvällens
allvar.

Vi som såg det hela med
röda ögon kunde knappt

lämna arenan efter matchen
pga av hänförelse. Tänk så
olika det kan vara.

Hursomhelst, förutsätt-
ningarna var givna. Tre pin-
nar till IFK och dom hade
kölkontakt med Viggan.
Tre pinnar till Viggan och
IFK skulle inte ens hitta oss
med radar.

Domaren som blåste till
spel, led tydligen av Herr
Moröjder eftersom han var
så övertydlig med att alla
skulle använda stolpiller
denna kväll. Trots löften om
att slippa sitta, var Lobergarn
& Matte tvungna att till sist
falla till föga och införskaffa
tvenne brusfåtöljer. Äntligen
kunde spelet börja och pil-
lerrullarna satte igång.

Redan i den 8:e minuten
serveras vi en synnerligen
fet chans. Det är sambatrion
Kennie, Zacce och Nordinen
som medelst ett fint samspel
låter den sistnämnde lägga
av en rökare, som emellertid
räddas till två hörnor.

De första 12 minuterna
äger Viggan till 100 %, men
sedan flyter IFK Täby upp
då och då på Viggans plan-
halva. Men i den 24:e får
redaktionen se hur den illis-
tige Ilex von Erstfelt, endast
tre meter från mållinjen, är
ytterst nära att medelst ett
väl uträknat pass få Webbo
att vakna uppe vid resultat-
tavlan. Men det bidde inget.

I den 35:e chippar Nordi-
nen över en IFK:are till
Zacce som viftar till med tån
men uppnår endast en
hörna med den bedriften.

Matchen liknar nu mest en
derbymatch, lite seg, lite trå-
kig, mycket spark & spring.

Men så i den 35:e (Obs! i
samma spelminut som ovan)
får Kennie lägga en perfekt
hörna på vilken den numer
lågprofilerade AIK:aren Hr
Fredrik Karlsson passar på
att sticka upp huvudet.

Kennie som känner Fred-
rik sedan tidigare från bl a
Bollstanäs, träffar Fredrik
mitt i huvudet och bollen
går käpprätt rakt in i mål.
Fredrik å sin sida hävdar att
han med huvudet letade
upp bollen och därigenom
förpassade den in i mål, helt
på eget initiativ.

Hursomhelst, det står 1-0
till Viggan och det var en
lättnad, vilket snart kändes
nerifrån planen. Tre minuter
senare har Bille, efter ett jät-
tejobb, lyckats få fram en
passning till Joker, som drar
av en rökare som slängräd-
das av Kinldahl i målet.

I den andra halvlekens 3.e
minut (Obs Loberg! notera
att redaktionen nu startar
om klockan från noll), så
kommer Joker Thunström in
i ett fritt läge varvid den-

samme avlossar ett gräsfrä-
sarskott som letar sig ända
in i ryggmärgen på IFK
Täby. Webbo är jättesnabb
med att klämma dit 2-0 på
resultattavlan.

Dessvärre vaknade IFK
pga av detta mål, vilket
givetvis inte Thunström kan
skyllas för, men ändå. Täby

MATCH FAKTA
Viggan - IFK Täby 4-0 (1-0)

Datum: Tisdag 17 maj, 
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Halvmulet, + 10
Publik: 145

Viking: Bille
Gulor: Gurra, Fonseca, Jocke
Målare: Bille 2, Fredrik 1,
Jocke 1

VIGGAN SKÖT IFK I SANK

Medan Loberg kör pekfingervalsen njuter Viggans målgörare. Fyra baljor mot IFK sitter
mycket fint. Joker gjorde ett, Bille två och Freddan använde huvudet och gjorde ett.

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

          



Med tanke på hur det gick
mot Bromsten förra veck-
an, (se artikel på nästa sida)
och mot FC Järfälla så bör-
jar man undra om Viggan
lider av väderspänning
eller rent allmänt är väder-
stinna. 

Gemensam nämnare för
samtliga matcher är nämli-
gen, mycket fint väder med
solsken, som inramande
faktor. Dessvärre hittade
bara 16 gubbar och gum-
mor ned denna dag till
Plano del Grasso.

Nåväl, spelet började och
det såg ganska tryggt ut.
MoDo som var livrädd för
att åka på en torsk, lär ha
setts stå och krama en fura
uppe i Öv-ik när matchen
började, fast han skyllde på
Martiina att han inte fick
åka. Wella avbokade famil-
jemiddagen och tog tag i
stafettpinnen. 

Redan efter 16 minuter
visade det sig att Lillpastan
var vaken och slog ett per-
fekt pass till Gonne som
var nära att stöta in bollen.

Sju minuter senare har vi
en helfet chans där Gonne,
Babak och Rulle är riktigt
nära men det bidde bara en
hörna. Så här långt hade

Viggan haft 97,6 % av spe-
let och mer skulle det bli.

Ty i den 34:e spelminuten
springer den gaselliknande
Lillpastan ut på högerkan-
ten och efter lite krångel
med växellådan får han i
4:ans växel och drar ifrån
de flesta gräsätande anima-
ler på planen. Han skär in

från höger och rullar bollen
otagbart i bortre hörnet. 1-0.

I den 43:e har Gylfen,
som även han, springer
ifrån de flesta kända stäpp-

djuren, ett synnerligen bra
steg och passar i detsamma
utifrån sin vänsterkantspo-
sition till den framrusande

Lillpastan, som nu var
uppe i 76 km/tim och gör
en dacapo på sitt senaste
mål fast helt spegelvänt,
dvs nu i målisens vänstra
hörn och det står 2-0.

Claudio alias Klådde,
hade under veckan haussat
upp aktiekursen på sig
själv till den grad att odd-
set, att han själv skulle göra
mål låg på 0,78.

När han så i den andra
halvlekens 4:e minut får
möjlighet att effektuera
sina spådomar, träffar han
målisens stortå. Det var
Klåddes farligaste chans.

Rulle, som sällan överdri-
ver sin kapacitet, lägger på
ett rungande skott i den
12:e, men dessvärre just
utanför. Men det lät fint.

I den 16:e skall Gylfen slå
en hörna just nedanför
pressläktaren då Storåhsen
försiktigt frågar om Gylfen
kan slå in den på direkten.
Gylfen svarar lite försynt:
“Det kan jag väl”. Och så
gjorde han det, varvid det
bidde 3-0.

Diffen, som aldrig mer
vågar komma i balettdojor
gör lite generat tvenne
soloräddningar i den 20:e
resp 21:a minuten av andra
halvlek, för att snacket om
dojorna skall upphöra.

Edman som vill gå hem
sätter punkt för föreställ-
ningen i den 46:e genom
att sätta en straff som går
stolpe in, vilket gav en
seger med 4-0. q

försöker och försöker men
det leder inte till något.

I den 11:e, (fortfarande i
andra halvlek) lyckas Ilex
glida in så pass nära IFK:s
mål att han känner doften
av Kinldahls andedräkt. Det
kan ha varit den som fick
Ilex att undvika närmare
kontakt och istället passa ut
till någon som inte var där
just då. Sekunderna senare
har Kennie en snarlik situa-
tion, men även denne var
tvungen att undvika när-
kontakt med Kindahl.

Så är vi inne i den 26:e,
denna magiska minut som
blev förlösande för kvällens
ystraste kalv, nämligen Bille.
Det är bolltransportören Ilex
som får syn på Bille i precis
rätt ögonblick och Bille ger
ingen pardon utan skjuter
kallblodigt in 3-0. Detta blev
för mycket för många lång-
väga IFK:are som nu tar sitt
pick och pack och drar hem.

Den stackars B-skådisen
Joker hamnar i en regissörs-
fälla i den 27:e då han enligt
redaktionen bryskt fälls
inom straffområdet, men till-
döms ett gult frikort för film-
ning i Bollywood.

I den 28.e är Kennie ytterst
nära men skjuter utanför. 
I den 29:e kommer kvällens
kalkon. Det är den fortfa-
rande seratlige Zacce som
endast 24,5 dm från mållin-
jen lyckas med konststycket,
som de flesta på läktaren
knappast skulle ha klarat av,

nämligen att skjuta över.
Rent teoretiskt är det helt
omöjligt, men Zacce hade
väl hittat en lucka i Phytago-
ras sats nånstans och lyck-
ades därmed. V.S.B.

Joker som verkar tämligen
tillfredsställd med att ha bli-
vit upptäckt som skådespe-
lare, får ett nytt framfall
inom straffområdet dock
utan kort denna gång.

I den 30:e nickar Viggan
(någon av dess spelare) i rib-
ban efter en hörna. Pastan
som släppts ut i manegen

ser en tillfällighet i den 38:e
men får se sin chans fångas
medelst en TV5-räddning av
Täbymålisen.

Bille, som under hela kväl-
len formligen brann av ener-
gi denna sena afton, uppfyl-
ler redaktionens allra hemli-
gaste önskningar, nämligen
att få vinna med 4-0. Efter
att ha dribblat av halva
Täbygänget och till sist lurat
skjortan av målisen, kunde
Bille efter ca två minuters
uppvisning, till sist sätta den
sista spiken i kistan som
också gav det efterlängtade
resultatet: 4-0.

Många eloger kan och
skall delas ut en sådan här
afton. Fredrik i målet som
höll nollan, trots att han inte
hade så mycket att göra.
Fredrik framför målet som
dels gjorde mål samt ren-
sade allt som kom framför
mål. En stjärna har fötts.
Nordinen, som vuxit i sin
armbindel, gjorde en av sina
allra bästa matcher. Bille,
som sprang för livet måste
ha slagit rekordet i kaloriför-
bränning denna afton.

En underbar afton som
kommer att ligga kvar länge
i hjärnbarken.  q

Åsså var det Ängby, alla i
Viggans favoritmotståndare.
Ingen, säger ingen, lär ha
glömt vad som hände på
denna plan för ett år sedan.
Vi minns, men vi förtränger.

Efter10 minuters spel hade
Viggan inte givits en chans
att hämta andan. Knappt
hade domaren blåst till av-
spark förrän de gröna Äng-
byiterna var som en hop
gräshoppor från Egypten på
Viggans planhalva. Syret tog
slut framför HBK. Gång på
gång anföllo de ehuruäven-
som domaren lika många
gånger blåste för offside,
men det var nära, så nära.

Efter 10 minuters spel fick
vi det som vi inte ville ha,
nämligen ett mål i baken.
De första 25 minuterna kom
vi knappt över mittlinjen.
Men Ängby hade också lite
hjälp från några helt okända
backar i Viggans lag. I den
43:e hade dock Viggan en av
matchens fetaste chanser.

Det var Nordine, som på en
perfekt frispark från Joker
Thunström nickar stenhårt i
mål, trodde alla. Men måli-

sen gjorde en idioträddning
av TV3-typ. 1-1 där och vi
hade haft match eftersom vi
efter den första anstorm-
ningen under de första 25
minuterna hade återhämtat
andan.

Den andra halvleken bör-
jar lika illa som den första.
Ty i den 2:a minuten kastar
Robinson ett Flipperkast på
vilket Zacce drar av en halv-
volley från tre meter som
normalt skulle ha gått in hur
lätt som helst. Men den tar
på målisens skenben och ut.

I den 9:e har vi tebjudning
och då bidde det genast 2-0.
3-0 kommer i den 13:e och
är väl inte så mycket att säga
om. I den 15:e lägger Fred-
dan av en kanonrökare från
mycket nära håll men dess-
värre räddar målisen.

I den 27:e tvingas HBK att
spela högeryttermittfältare
men på returen slår en Äng-
byit en sk Nordinare, dvs
lobbar från en massa meter

rakt in i mål och så stod det
4-0. Sen fick HBK göra lite
andra reflexändringar innan
matchen var slut.  q

MATCH FAKTA

Bilagan - Helenelund 4-0 (1-0)
Datum: Söndag 15 maj,
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Soligt, +18
Publik: 16

Viking: M. Holstein
Gulor: Gonne
Målare: Pastan 2, Edman 1,
Gylfen 1

MATCH FAKTA
Ängby - Viggan 4-0 (1-0)

Datum: Måndag 9 maj, 
Arena: Ängby IP, gräs
Väder: Mulet, + 10
Publik: 54

Viking: Ingen
Gulor: Norine, Tom, Philip
Målare: Ingen

Bilagan kör utan bromsar Ingen Poängby

Söndag 15 maj: Den stolta Bilagan på Hägernäs IP efter det att man kört över ytterligare en motsåndare. Nu blev det bara 4-0 dock.

Edman avslutade det hela med sin 4-0 straff. Pussiga Pastan som gjorde två mål (igen)
samt Gylfen som använde vänstergängad skruv från Clas Ohlson för att göra mål.

Vi befinner oss här i den andra halvlekens 16:e minut och Gylfen har just lagt av
en hörna. 7/10 dels minut senare går bollen direkt i mål, som på beställning.

Aaaaaaaaaaaa rå!

Bille gör 3-0

Här har Freddan drabbats av en sk pungplockare, eller är det en snoppdragare?

Ge f-n i
mina grejor!!!
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