VIK I N G
DAGS ATT VAKNA VIGGAN!
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Mål inom 30 sek för A & B. Direktreportage från vår utsände korrespondent Krutov
Slutresultatet 6-1 mellan
Tureberg och Viggan, går
inte att snacka bort. Redan
innan skribenten var på
plats hade Tureberg tryckt in
två stycken baljor. Chrisse
Österwall, som började på
bänken i Viggan berättade
att det första målet kom till
redan på avspark, där
Fonseca (mittback i Viggan)
halkade och en fri forward
kunde lobba över Fredrik i
målet. Endast någon minut
efter 1:an kom 2:an. Bedrövlig markering försiggick
målet och Tureberg tuggade
sönder sitt motstånd.
Ungefär 70 personer hade
letat sig ner till Edsbergs
Sportfält. Anledningen
till att man spelade där, var
att man lade nya löparbanor
på Turebergs egentliga hemmaarena, Sollentunavallen.

Jag ger mig f-n på att det
är Krizze som snott spenaten
bafatt han skulle få spela.

MATCH

Jag skulle ha gett f-n i
Lobergs vitkål, den tar död på mig.
Undrar om Holstein märker nåt?

Var är
Loberg? OK, då
måste det vara
Holstein igen.

Det som skiljde lagen åt, förutom rent målmässigt, var
Turebergs sätt att bita ihop
och kämpa hela matchen.
Det var synd att Fredde var
He he he

FAKTA

Tureberg - Viggan 6-1 (2-1)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 21 maj,
Edsbergs SF, gräs
Soligt, + 18
ca 70

Viking: Kenny Roswall
Gulor:
Fredrik Ohlsson
Målare: Zacco

tvungen att utgå pga sjukdom. Nyss nämnde Chrisse
fick göra A-lagsdebut.
Viggan fick en glansperiod
i slutet av första halvlek och
i början av den andra.
Mannen med nr 11 på ryggen i Viggan, Henrik Zacco,
kunde i den 31:a minuten
reducera för Viggan och
laget fick mer vind i seglen.
Nästan allt spel böljade fram
och tillbaka på Viggans vänsterkant, där avbytarbänkarna inte var sena att högljutt kommentera det som
försiggicks på planen. Detta
leder till att Philip höjer rösten och säger i den 40:e
minuten: “Alla måste lugna
ner sig lite nu!”
I den 42:a minuten blir
Kapten Baraka av med bollen i mittcirkeln, då han försöker att göra en piruett eller
dylikt. Turebergsforwarden
måste ha slickat sig om
munnen då han såg att han
bara hade Fonseca kvar att
runda, med tanke på det
som hände tidigare i matchen. Fonseca blir mycket
riktigt bortkollrad, men han

lyckas komma tillbaka och
täcker skottet magnifikt med
en glidtackling på brittiskt
manér.
Owe Sjöblom sade i paus
att Tureberg var överlägset
första 20 minuterna, men att
Viggan kom tillbaka in i
matchen med hjälp av bl a
sin moral och i början av
andra halvleken var man
ytterst nära att få jubla igen,
då Jonas Pasthy, från ett
skott i boxen sköt precis
utanför Tobias vänstra stolpe
i Turebergsmålet.
Minuten efter kontrar
Tureberg in ett turligt mål.
Skottet räddas av Fredrik,
men fortsatte in i stolpens
insida och för att tillsist
hamna hos ett par Adidas,
med Turebergsdoft. Med ett
öppet mål, gjorde man inget
misstag. Sen hände det som
brukade hända förra året i
det Viggbyholmska lägret.
Luften gick ur och ytterligare tre bollar fick hämtas ur
Viggans maskor. 4-1: Friläge
där Fredrik rundades. 5-1:
Skedde nästan direkt på
avspark, skribenten höll fortfarande på att skriva om 4-1
målet, då han tittade upp
och såg en bredsida hitta in i
målet. 6-1: Här bjuder Gurra
G och Fredrik på en kommunikationsdelikatess, i alla
fall ur ett Turebergsperspektiv. De båda kunde inte enas
om vem som ville ha/inte
ha bollen. Rättvisa skipades
då en Turebergare kom och
tog bollen, så de slapp dividera vidare. I slutet av matchen bjuds man på två positiva situationer.
Thunström kan från sin
vänsterposition finta sig in
och tända stubinen. Det
hårda skottet gick dock rakt
på och sedermera ribba

LÖRDAG 28/5, 14.00: VIGGAN - RINKEBY PÅ HIP · SÖNDAG 29/5, 18.00: BILAGAN IFK ÖSTERÅKER PÅ HIP
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över. Där förtjänade lädret
nätkänning. Olsson i målet
bjöd också upp, då han i slutet räddar ett skott och
sedan också kan boxa i väg
returen.
Kontentan av matchen var
att Tureberg behärskade sina
känslor på ett bättre sätt. De
var tuffare och starkare. De
gnällde inte över domslut,
utan spelade disciplinerat
vidare. Trots att det ibland
förekom fult spel och
Viggan hade all rätt att
klaga, så innebär det inte att
man ska hänga upp sig på
domslut och låta energi slösas på totalt onödiga saker.
Fredrik i mål var minst sagt
inte glad efter ett av målen
och belönades med ett kort
för snack.
Efter förra matchen skrev
jag på 90minuter.se, att
Viggan kunde börja titta
uppåt. Nu ska man nog
istället bita ihop och titta
motståndaren i ögonen. 15
minuters fight på planen
räcker inte långt mot ett lag
som Tureberg.
Henrik Zacco, var inte sen
att efter matchen kritisera
domaren:
Mot Rinkeby
tänker jag toppa
med Gula Örnen i
mittcirkeln. Sen kommer inte en j-vel fram
där. Loberg som varken hör eller ser kan
springa längst fram
och distrahera deras
lirare också.

“Han var kass. Han blåste
bara åt ett håll. Minst två
mål skulle ha blivit frispark
till oss. Sen bjuder vi också
på för mycket bakåt.”
Sk-t oxå!

Nr 25, Tobias, målvakt i
Tureberg får sista ordet:
“För oss var det här en
vändning i serien. De två
snabba målen vi gör i början
av matchen, gör så att vi får
en trygghet och lättare kan
hitta vårt spel. Kul att vi gör
många mål.“ Tobias tycker
också att samspelet mellan
han själv och backlinjen har
blivit bättre. “Jag är nöjd.
Det är bara att köra på. Det
är en klyscha, men det är så
man får se det.” ❑

Turebergs syn på
det inträffade

Saxat från Turebergs hemsida:
Sollentunavallens renoveman via två nickskarvar
ring gjorde att matchen fick
trycka in reduceringen till
spelas på Edsbergs sport2-1 i mitten av den första
fält, en mindre plan och
halvleken.
klart sämre än Vallen. Det
Under en period står matvar inget som gynnade
chen och väger och Viggan
spelkvalitén men lika för de
jagar kvittering, de allra
två lagen, givetvis, precis
flesta farligheterna uppstår i
som den hårda vinden i
samband med fasta situaplanens längdriktning som
tioner, Tobbe gör ett par
också påverkade spelet
vassa räddningar och när vi
mycket.
gör 3-1 blir det matchavgöVaddå tiebreak?

VADDÅ
tiebreak!!!?
Det står ju 6-1 och vi
har matchboll.
Fattaru inge?

Talkin’ to
me, eh?? I’m the
Captain and I am
from Barcelona!

É ni
inte snälla så
ropar jag på
Karl Alfred.

VIGGANS INNERFÄLT
A-laget, div 4 Norra
Hässelby SK
Ängby IF
FC Järfälla
Täby IS
Turebergs IF
IFK Viksjö
Ekerö IK
Viggan
Rinkeby AIF
Bele Barkarby
He-lunds IK
IFK Täby

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
0

28/5 Bele Bark - IFK Täby
28/5 Järfälla - Tureberg
28/5 Viggan - Rinkeby

rande, därefter är det inget
snack om saken. Det är vårt
speediga anfallsspel tillsammans med svagt försvarsspel vid några av målen
från Viggan som är orsaken
till att det blir fyra mål i
andra halvleken.
Det var mycket långbollande från båda lagen och
kamp därefter i luften och
på andrabollar, det blir
massor av inkast och det
var ingen höjdare spelmässigt men efter fem jämna
och ganska snåla matcher
samt måltorka så var det
här precis det vi ville ha, tre
poäng och fart på målskyttet. Nu siktar vi in oss på tre
nya pinnar på konstgräset
på Graningevallen nästa
lördag mot Järfälla. ❑

0
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
6

15 - 3
13 - 7
14 - 4
10 - 8
10 - 6
8- 5
10 - 11
9 - 13
10 - 15
7 - 12
3 - 10
2 - 17

16
13
12
10
8
8
8
8
7
5
5
0

28/5 Viksjö - Hässelby
30/5 He-lund - Ekerö
30/5 Täby IS - Ängby

B-laget, R1A
Turebergs IF
Råsunda IS
IFK Österåker
Viggan
Hässelby SK
Akropolis IF
Helenelunds IK
FC Järfälla
Bromstens IK
IFK Stockholm

5
5
5
5
5
6
5
5
6
5

5
4
4
3
3
1
1
2
1
1

27/5 Hässelby - He-lund
29/5 Viggan - Österåker
39/5 Stockholm - Råsunda

Det här var matchen där
allt som inte kommit i de
fem inledande matcherna
plötsligt kom på en gång,
en målexplosion som inleddes efter tretton sekunder,
fortsatte efter drygt två
minuter, tog lite paus i en
knapp timme och fortsatte
efter paus med fyra ganska
snabba mål också. Wella
var effektiv och gjorde fyra
av sex.
Det var den berömda ketchupeffekten, där först
inget kommer trots stor
ansträngning och sedan,
plötsligt, kommer allt…
Matchen blir ganska
märklig med två så snabba
mål, Viggan jobbar sig in i
matchen och efter ett av
många långa inkast lyckas

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

0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
2
4
4
3
5
4

21 - 9
13 - 5
12 - 7
21 - 9
21 - 12
15 - 20
10 - 16
8 - 16
10 - 25
8 - 25

15
12
12
10
9
4
3
3
3
3

1/6 Österåker - Stockholm
1/6 Tureberg - Järfälla
5/6 Helenelund - Akropolis

Pastan & Pinky vann
Örnens Pilsnertävling

850710-0256

790312-0199

I Örnens stora tävling “Vem
är Vem? vann Hägernäskartellen Pastan & Pinky AB.
Med tanke på att två öl
hade utlottats till vinnaren

kommer nu lille Pinky och
Pastan att få dela på vinsten,
dvs man får en öl vardera
som kommer att fås när de
träffar Örnen på Bruket.

Max Stjernfelt
och Patricia
Droben har
bara små tygstycken att
skyla sig med.

Max motståndare till sex

Spetsbehåar. Genomskinliga stringtrosor. Och kondomer.
Nu rasar deltagarna mot sexanspelningarna i ”Expedition:
Robinson”.
– Jag går runt i avdankade porrskådiskläder, säger Linda Penninger.
Inför årets ”Expedition: Robinson” grundlurades deltagarna av TV3
och Strix.... Nu kan Aftonbladet berätta att när deltagarna – i skriande
behov av underkläder och badkläder – anlände till sin lägerplats väntade
nästa chock.En resväska, som förutom tyg och saronger, innehöll mer
vågade saker. Saker som får deltagarna att rasa.
– Där låg stringtrosor med genomskinlig pussmun fram. Och behåar
med mycket spets och genomskinligt, säger en upprörd Karolina Conrad,
23. – Nu har jag avdankade porrskådiskläder som bikini. Jag skulle
aldrig ha sådant hemma. Det känns jobbigt, säger Linda Penninger, 32.
– Flera deltagare har familj, pojkvän eller barn. Det är inte så roligt att
se sin morsa springa runt i string, säger Malin Eriksson, 30.
I båten låg även ett paket med kondomer.
– Det är för att skapa något de lagt dit dem. Men vi tog inte ens upp
dem – varför ska vi bjuda tv-kamerorna på det? Vi är här för att överleva
på en ö, inget annat, säger Linda Penninger.
– Vi vet att sex säljer. Men vi kommer inte att ställa upp på det. Det blir
(Aftonbladet)
bara fånigt, säger Max Stjernfelt, 27.

Viggans herrturk flyttar till
Sportcentrum

Bicykletarnas Mästare och
Bollywoods okrönte filmstjärna, Dubbelösskan, har
hastigt lämnat oss för att
göra tjänst hos Främlingslegionen vid Sportfältet.
Dubbelösskan låter meddela via sin pressekreterare
att Främlingslegionens centralsektion i Täby, IFK Täby,
kommer
att bli
Dubbelösskans nya
adress.
Det är
med stor
saknad vi
noterar att
denne ekvilibrist lämnar oss
för andra betesmarker. Vi
hoppas att IFKs bastu är lika
bra. Vem skall vi nu fråga:
“Vem var det som fez?”
Välkommen tillbaks snart!

Mattin tar time
out i Thailand

Mattin Pääson, alias HBK
kommer att ta time out en
längre tid för att återkomma
senare när hela bollen ligger
still. När vi frågar Mattin om
när han tror sig vara tillbaks
svarar han med ett leende
på läpparna: “WokiWoki.”
Under tiden kommer den
getingfärgade herr Fredrik
Ohlsson, som från och med
nu kommer att gå under
beteckningen Målfred jr, att
vakta buren åt Mattin.

Målfred vaktar buren åt Mattin.

Vi önskar bägge herrarna
lycka till på sina nya äventyr
bland palmerna vid Hägernäs Beach och i Thailand.
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Skytteholm
inget för Viggan

Aldrig har väl så få sett så
många förlora så många
gånger på Skytteholm som
Bilagans tappra supporterskara. Inte en dj-a gång har
Bilagan vunnit på denna fördömda gummimatta av
nedgrävda gamla traktordäck. Inte i söndags heller.
Nu säger väl vän av ordning, vi vann ju på w/o i
höstas mot Hagalund. Men,
det räknas inte.

in några nya ystra höns i
manegen som Krizze,
Porschen, Lillpastan och
Blomman.
I den 7:e är Pastan helt frisprungen men målisen tar
bollen utanför sitt revir utan
avblåsning. Mange testar en
riktigt hård rökare i 13:e
men den räddas till hörna.
Sen åkte persiennerna ner
ett tag när vi hade greppet,
då en Råsundare kommer fri

Jamen, det
måste ni väl förstå
grabbar, om dom
kommer mot vårat
mål så ska ni inte
springa till deras.
Fattar ni?
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Vilka är han?

För att underlätta vid framtida laguttagningar så har vi
låtit klona fram Mr Viggan
som kan ställa upp på träningar och matcher i ur och
skur. Det bästa av allt är att
det bara behövs en spelarlegitimation framöver.
Men nu till tävlingen, vilka
är han? Kan du svara på det
så vinner du en kexchoklad
i kväll. Men alla ägarna till
respektive kropssdel måste

vara rätt. Det kan vara lättare att se Mr Viggan i färg
så tävlingen gäller fram till
på lördag så får ni möjlighet
att kolla mer noga på hemsidan hur han ser ut.
1) Vems är huvudet?
2) Vems är håret?
3) Vems är ögonen
4) Vems är näsan?
5) Vems är munnen
6) Vems är öronen

På lördag
smäller det!

Årets serie i fyran verkar
bli lika tuff som vi förutspådde. Alla kan slå alla.
Det är därför viktigt att vi
hänger med från början så att
vi undviker att hamna i trångmål.
På lördag gäller därför att alla måste
ge minst 100% och gärna lite till så
att vi kan ta tre mycket nödvändiga poäng för att hänga med.

MoDo, jag
fattar inte.

Blomman som inte förstår MoDos norrländska
dialekt försöker blåsa ur rökaren som gick i mål.

Redaktionen som kom släpandes på Underwooden
kunde på håll se hur en för
dagen mycket färgglad
Diffen fick böja sig redan
efter ca 30 sekunder. 1-0.
Holstein-Gottorp är på sitt
sedvanliga goda humör och
lägger därför av en rökare i
5:e som målisen räddar med
en TV3-räddning. Holstein
lägger även av en i 31:a men
den gick över. Spelet är
jämnt trots ett visst transparent övertag för Råsundarna.
Åsså kommer 2-0 när man
börjar förbereda sig på paus.
Ganska överraskande var
det också.
Sen är det ny halvlek och
MoDo & Wella AB släpper

MATCH

som man bara kan vara när
det är offside men det tyckte
inte domaren utan blåser 3-0.
Deras mål kom i 25:e och i
den 26:e slår Mange en synnerligen elegant frispark
som Blomman medelst en
vänstervolley placerar
strax under
ribban och
det stod nu
3-1. I den
47:e blev
det så 4-1
Grrrrrrrrr
och helgen
var nu
totalförstörd. Argast på planen var lille Nietzche,
Minipastan. Av alla så tyckte
han domaren var sämst, vil-

FAKTA

Råsunda - Bilagan 4-1 (2-0)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 22 maj
SKytteholms IP, k-gräs
Molnigt, +13
20

Viking: Rulle Rundgren
Gulor:
Nietzche 2 = rött,
Edman, Pinky
Målare: Blomman

