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Ännu en väderspännings-
dag. Tissdag fast det var
onsdag. Sexpoängsmatch.
Ja, allt fanns där som skapar
förutsättningar för ett riktigt
derby. Tissarna ledde innan
matchen med 1 poäng.

Viggan öppnar tufft från
början och Tuna får ett ruti-
nerat pass från Kennie och
skär in mot mål, så att han
bara är 3 meter från målisen.

Han passar in till två Vigg-
byiter framför mål, där den
gänglige Holstein skjuter
över i ett annars fint läge.
Detta var i den 9:e minuten.
Innan dess hade Viggan
också hunnit med ett par bra
och ävensom vassa anfall.

I den 10:e så är Ilex Erst-
feld endast 3 mm från att
göra 1-0 men det sk-t sig.

Fortsättning på sid 2.

VIKTIGA PINNAR
Viggan tog tre viktiga poäng mot Tissarna i
första derbymötet. Ikväll hoppas vi på ett

dacapo även om det blir tuffare denna gång.

På stranden framför honom finns rester av en läger-
eld och runt omkring ligger benknotor slängda. Det
råder inget tvivel om att det är rester av människor...
Detta är historien om Max von Richthofen, som efter
ett skeppsbrott spolas i land på en öde ö. Han lär sig
överleva men får stanna kvar på ön i nära 2 månader,
innan han slutligen räddas och kan återvända till sitt
hemland och seriespel i div 4. 

Exklusivt för Viking:

Richthofen talar ut
efter 2 månaders

celibat på Gotland

Här ser vi motorkryssaren M/S Wisby, strax efter grundstötningen vid Gotlands södra
udde. På fördäck ser vi filmteamet från TV3, som blev kvar sedan alla deltagarna i

Expedition Richthofen, med Max i spetsen, lämnat skeppet tillsammans med råttorna.

Det är onsdagskväll och vi
befinner oss nere på Häger-
näs IP för att bevittna stor-
derbyt mellan Viggan och
Täby IS, då någon får se en
varelse komma stapplande
på gången. Mannen verkar
undernärd och sinnessvag,
men får ändå upp handen
till en kraftlös hälsning, som
om vi skulle känna mannen
i fråga. Flera personer sam-
las direkt kring den tunne
och halvt ihjälsvultne man-
nen. Ur hans svalg kommer
en väsning: “Jag är Max, jag
spelar i Viggan.” När alla

hörde detta, skyndade man
sig fram till den som nyss
sagt sig heta Max. 

“Jorå, det är jag som är von
Richthofen, det stämmer”.
Välvilliga händer sträckte
nu fram chipspåsar och Cola
light för att få höra mannen
berätta mer om vad som
hänt. Mannen åt och drack.

Efter att ha harklat sig flera
gånger häver sig mannen
upp på armbågen och frågar
viskande: “Va é alla brudar-
na?” Ingen kunde ge något
direkt svar på denna fråga.

Fortsättning på sid 4.

Att släkten är värst be-
kräftade TIS-81:an Jocke

Thunström när han efter 15
minuter gjorde 1-0 för Viggan.
Han var trängd vid sidlinjen, 30
meter från mål, och valde
skottförsök. Bollen rullade för-
smädligt in vid stolpen hos TIS-
målvakten Tony Tarander som
höll på att dirigera sina försva-
rare inför kommande anfall.

Tio minuter senare drog
Fonseca i Viggan väldigt onö-
digt på sig sitt andra gula kort.
Men Viggan backade inte hem,
tvärtom var laget först på varje
boll. Och medan två TIS-spelare
hade en privat diskussion på
mittplan om hur fotboll ska
spelas spelade Thunström på
nytt in från vänster och Alex
Erstfeldt kunde språngnicka in
2-0. Visst backade Viggan hem

lite i andra halvlek, med en
man kort och 2-0 i ryggen. Men
TIS har totalt tappat form, det
fanns faktiskt ingen spelare i
laget som kom upp till normal
nivå. Det var lite typiskt för
matchen att fyra TIS-försvarare
hjälpte Henrik Zacco att
snubbla in 3-0 i slutminuterna.

Viggan saknade ett par nyck-
elspelare, och har nog i höst
möjlighet att ta poäng av topp-
lagen. Vilken vilja efter utvis-
ningen!

Täby IS är inte i balans, spelar
inte som lag, vilket blir än mer
märkbart om individerna är
tvåa eller trea på varje boll och
tappar den i förvåning över att
motståndarna också är intresse-
rade. I dag var det medelmåttig
div 5-standard. Kanske.
/C-G Kjellander

’’

’’

Saxat från 90 minuter:

Alex språngnickar in 2-0 sedan han
fått en delikat passning från Tuna.

Med lite datachips och Coke
i sig, började den som utgav
sig för att vara Max von
Richthofen att prata. 

“Jag minns att vi åkte ner
till Nynäshamn och gick på
nån båt där. Sen blir ju jag så
j-a sjösjuk, så jag minns inte
särskilt mycket. Brudarna
som skulle vara med på
Expeditionen var så råfula
att jag låtsades sova. Sen var
det nån flintis gubbe med
från TV-bolaget, Askberg,
eller nåt, som hela tiden ville
spela poker, men jag var
cool och sa till honom att gå
och spela ping pong”.

“Jag hade ju anmält mig
för att man skulle få lite sol-
bränna och rekreera min
musarm. Det var ju mycket
Laroy innan man drog, ni
vet. Men där satt man, helt
instängd ovanför propeller-
axeln i dieselånga och skit.”

“F-n, vad jag ångrade mej,
nu skulle ju jag ha varit i
toppform. Dé é klart, jag har
ju sumpat 30-40 kilo, vilket
coacherna förmodligen inte
har något emot.”

Max rättar till scarfen lite
och fortsätter: “F-n, plötsligt
sa det bara pang och alla råt-
tor, inklusive oss deltagare,
sprang upp för lejdarn och
spana vad som hänt. Shit!
Båtaset hade gått på grund.”

Max börjar nu bli lite mer
exalterad när han börjar
berätta om vad som hände:

“Shit asså, ja ba liksom
stod där å glodde. Då kom
en brud ut ur cafeterian och

tog mig i hampan och släpa
ut mig till räcket. Hoppa för
f-n skrek hon. Vadå hoppa?
Jag kan ju för f-n inte sim-
ma, försökte jag. Vi flyter på
mina pontoner sa hon.
Grabbar! Jag säger bara det,
här snackar vi rattar!”

Max börjar nu bli lite trött
av berättelsen och frågar om
nån har lite Blåvax. Men alla
var så absorberade av berät-
telsen att dom skakade på
huvudet.

“Äh, det får väl gå ändå!
Jorå, så vi flöt i land på hen-
nes rattar och när vi väl kom
i land så satt vi ett par av

mina gamla Laroyfillingar
på ett par pinnar och vråla
bägge två: Aaaaaarå!

Men då kom en massa sol-
brända killar ner och tog
pinnarna ifrån oss och sa att
vi skulle följa med dom upp
i skogen, så skulle vi få en
bira. Sk-tsnack tänkte jag.
Inte bjuder dom där på bira.”

När Max svalt den sista me-
ningen så började krafterna
tryta, så vi får återkomma
med fortsättningen i nästa
nummer av Viking.  q

Richthofens öden och äventyr

Bilden är tagen strax efter det att Rattlisa och Maximilian kommit upp torrskodda ur
vattnet. Laroyfillingarna gjorde uppenbarligen stort inryck på Rattlisa erfar redaktionen.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarå!!!!

“Kom så bjuder vi på bira!”

Fortsättning från sid 1.

Nu skall vi tokladda inför
höstomgången med ett
härligt läger vid Mälarens
strand, Lövudden. Alla
bor i vandrarhem varför
ni måste ta med er säng-
linnen, örngott och hand-
dukar. Ni städar själva
rummen efter er. Vi äter i
direkt anslutning till där
vi bor.

Avresan sker i bilar från
Hägernäs IP kl 10.00 så se
till att ni är där i tid. Vi
bör ha ca 7-8 bilar för att
alla skall få plats. Vi vore
därför tacksamma om ni
kan meddela i god tid (på
nätet exempelvis) vilka
som tar bilen med sig.

Vi räknar sedan ut den
totala milkostnaden som
sedan delas upp på anta-
let resenärer, vilket till-
kommer innehavaren av
respektive bil.

Ni betalar 500 kr för
kost och logi samt ersätt-
ning för resan, ca 100 kr.
Lövudden ligger ca en
halvmil utanför Västerås
och bussen som tar en
kvart in till stan lär stanna
utanför själva lägret.

Miniläger Lövudden
Fredag 29 juli - söndag 31 juli

Fredag 29 juli
10.00  Avresa Hägernäs
12.00  Lunch
15.00  Träning
18.00  Middag
21.00  Kvällsmål

Lördag 30 juli
08.00  Frukost
09.30  Träning
12.00  Lunch
15.00  Match
18.00  Middag

Söndag 31 juli
09.00  Frukost
10.30  Träning
12.30  Lunch
14.00  Träning
16.00  Eftermiddagsmål
16.30  Hemresa
Med reservation för ev ändringar

Baraka N
Billberg P
Breeze D
Carlsson M
Erlandsson D
Erstfeld A
Fonseca J
Grauers G
Houlst M
Jansson K
Niklasson D
Pasthy J

Pasthy, N
Robinson P
Scabini C
Shamsipoor B
Sundin M
Sundström O
Thunström J
Thörnblom T
Zacco H
Veronese R
Wallén R
Loberg H

Hittills anmälda:

Zacco tråcklar in 3-0 i den 40:e minuten mot Täby IS den 22 juni

Zacco varnar för ketchupeffekt
Efter målet mot Täby IS ser Heinz Zacco betydligt ljusare på framti-
den. “Nu är korken ur” efter nästan två års torka.

Mail från Sudden i Spanien: Jag (Sundin) är i Spanien och
beställer in sangria efter sangria för att fira segrarna. Fantastiskt
roligt att det har gått bra, trots allt strul som var ett tag. Speciellt
roligt var det inte för mig i våras, med sjukdomar och arbetsbelast-
ning. Nu har det vänt och jag springer för fullt på playan för att vara
med på lägret i juli (om det går, vill säga).
Hälsa grabbarna från mig, sa hörs vi. /Micke

Äntligen!!!!!!!

                    



bollen på Kennies lockar och
den senare nickar just över.
Sen händer inte så värst
mycket annat än i den 21:a,
då Ilex Erstfeld rusar fram
på högern och söker den
bästa passningsvägen in i
straffområdet. Samtidigt har
Tuna förpassat sig fram i de
främre regionerna och ropar
kraftfullt “Bortre, bortre...
bortre!” Till sist hör Ilex och
skickar bollen perfekt till
Tuna som nickar in 2-0.

Eftermiddagens behåll-
ning är dock när Gylfen har

lyckats ta sig igenom ända
in i straffområdet och väljer
osjälviskt att passa Zacco
som står helt ren och bara
behöver peta in bollen i mål.
Men vad gör karln? Jo, han
skjuter utanför. Se bild.

Viggan var aldrig hotade,
särskilt då Bele B inte hade
något direkt att komma
med, så det var en fullt rätt-
vis seger som kunde ha bli-
vit något mål mer. Det bästa
av allt är dock att vi gav
bevis på att formkurvan hål-
ler på att falla på plats.  

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTTVVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

Viggan - Helenelund 0-0 (0-0)
Viksjö - Viggan 1-2 (1-1)
Viggan - Ekerö 2-2 (0-1)
Ängby - Viggan 4-0 (1-0)
Viggan - IFK Täby 4-0 (1-0)
Tureberg - Viggan 6-1 (2-1)
Viggan - Rinkeby 0-4 (0-3)
Hässelby - Viggan 2-2 (1-1)
Järfälla - Viggan 3-1 (1-1)
Viggan - Bele 2-0 (1-0)
Viggan - Täby IS 3-0 (2-0)

MATCH FAKTA
Viggan - Bele Barkarby 2-0 (1-0)

Datum: Lördag 18 juni, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: SOligt, + 21
Publik: 55 

Viking: Mikael Houlst
Gulor: Zeke, Fredde,
Nordine, Gylfen
Målare: Houlst, Thunström

Viggan har nu bra kontroll
på matchen, något som
Zeke dock inte hade när han
fick gult kort. Strax efter, i
den 14:e, skjuter Vedad över
i Tissarnas första anfall se-
dan matchstarten.

En av kvällens kanoner
står fd Tissaren Tuna för,
sedan han erhållit ett perfekt
löppass från den andre
gänglige yngligen, Zacco.

Tuna rusar från halva plan
och från ca 30 meters håll
avlossar han en ormdödare,
som smiter in vid målvak-
tens högra stolpe. 1-0! 

Tuna, som förmodligen gör
sin bästa halvlek i röd tröja,
slår i den 25:e en synnerli-
gen skruvad hörna, som så
när går rätt in i mål (se bild).

I den 26:e åker så Zeke ut
sedan han blåst omkull en
Tissare och fått gult kort nr
2, vilket ackumulerat blev
ett rött. Zeke får nu sitta på
läktaren ikväll och våndas.

I den 37:e gör Tuna återi-
gen ett jättejobb och driver
med Tissarnas backar, tills
han lägger ett perfekt pass
som Ilex Erstfeld slänger sig
på och språngnickar in 2-0,
vilket kan ses på sid 1.

I den 44:e har Tissarna ett

bra läge men skjuter över.
Sen var det fikapaus och

Tissarna hade tydligen
snackat ihop sig, ety i den
16:e minuten av andra halv-
lek tvingas Diffen att vifta
bort bollen med våfflan till
hörna. På denna klistrar
Diffen bollen på direkten.

I den 22:a räddar Diffen ett
till synes ofarligt, halvlöst
skott, som emellertid höll på
att skruva sig in vid stolpen,
men Diffen tog bollen. I den
31:a så nyper han en hörna
till. Trots en del nyp så hade
Tissarna egentligen inga
direkta farligheter och stod
knappast att känna igen
denna afton, vilket dom för-
modligen kommer att göra
ikväll, dessvärre.

Lille Niklasson, som var
riktigt stor denna afton, får
en passning från Kennie och
drar på en halvhård rökare,
som målisen fick göra en
slängräddning på i den 33:e.

I den 40:e gör så Zacco ett
dubbelt översteg med pik,
vilket lurar både målvakt,
backar m fl, så att bollen går
i mål (se bild på sid 4). 

Tissarna avslutar med en
farlighet i den 44:e, men
Diffen är där med våfflan
igen och viftar bort bollen så
den touchar stolpen.

Vi visade att vi kan lira,
även om vi bara var 10 man
på plan. Underbar vilja.  q

Efter flera månaders krypto-
nitförgiftning har Viggan nu
äntligen börjat hitta formen,
verkar det som. Först den
heroiska insatsen mot Häs-
selby (2-2) och sen torsken
mot Järfälla, som dock var
1-1 när 15 minuter återstod.

Efter dagens match mot
Bele ser vi att nånting
är på gång. Någon-
ting riktigt bra.

Viggan börjar raskt
med att Heinz Zacco
(vi väntade här fort-
farande på ketchup-
syndromet) i den 5:e
får ett kanonläge,
som de flesta nog
trodde skulle bli mål.
Bollen rullade dock
från livstycket ned på benet
och ut på foten, så det bidde
bara en strumprullare, men
farligt såg det ut.

I den 10:e råder en viss
Leghornsstämning i Viggans
straffområde efter en ganska
farlig frispark, men situatio-
nen reddes ut.

Nordine som nyligen hade
blivit shanghajad, men åter-
kommit, lägger i den 17:e av
en kanonrökare som precis
smiter över ribban (18 cm).

Heinz Zacco, som verkar
lite halvyster idag, spelar i
den 28:e fram till den alltid
närvarande Holstein som

nickar in 1-0. I
den 33:e är Heinz
sk-tnära igen,
men bollen räd-
das på mållinjen.

I den 36:e hade
Bele B-y en av
sina få farlighe-
ter. Det såg
snyggt ut men
var inte så farligt,
en bicycletas som

gick utanför.
I den 40:e spelar Tuna

fram Ilex Erstfeld som drar
av en rökare som tar i över-
kant av ribban. Hade den
gått lite längre ner så hade
den suttit perfekt i krysset.

I den andra halvlekens 4:e
minut lägger Gylfen upp

Viggan har fått hjälp från
oväntat håll, det är Batman
som nu anslutit till truppen
för att hjälpa till i tabellen.
Just nu är det rena råttboet i
toppen av R1:an. Alla vill
vara med och alla är med.

När Viggan mötte Hässel-
by var det svettigt. Men
Viggan inledde starkt och
Clådde hade första chansen
i den 7:e, efterföljt av lille

Gylfens fina läge i den 13.e.
Men inga mål dock. Clådde
erhåller i den 18:e en stilig
passning från Gylfen, som
slitit som en hund för att
kunna slå just denna pass-
ning till Clådde, som skjuter
i Hässelbys kryss. 1-0!!!!
Pinky hade
sedan ett
giftigt skott
som strök
just utanför.
Hässelby
antecknas
för två för-
sök utan
framgång.

Straffen i
andra halv-
leks 10:e
minut var dock inte kul,
men Målfred gör det som
förväntas av honom. En
som blommat upp var
Johan Blomgren, som i den
11:e och 12:e hade två feta
chanser. Gylfen har ett råfett
skott i den 25:e som släng-
räddas. I den 32:a säger
Gylfen “Efter den här pass-
ningen skall jag inte passa
nån fler gång.” Varför sa
han det? Jo, han kunde lätt
ha gjort mål själv men var
för osjälvisk och passade en
i Viggan som sköt, men inte
bättre än att skottet räddas.
Ännu en bra kämpainsats
av den stolta Bilagan.  q

VIKTIGA PINNAR
Viggan - Täby IS

Fortsättning från sid 1

Så här nära var det att Tunas hörna gick in i den 25:e. Tuna var rågrym i första halvlek.

Viggan har äntligen
hittat formen igen

MATCH FAKTA

Bilagan - Hässelby 1-0 (1-0)
Datum: Söndag 19 juni, 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Soligt,  +22
Publik: 30

Viking: Claudio Scabini
Gulor: Porschen
Målare: Claudio Scabini

Akropolis - Viggan 2-2 (2-0)
Viggan - Järfälla 6-0 (0-0)
Bromsten - Viggan 3-8 (2-3)
Viggan - Helenelund 4-0 (2-0)
Råsunda - Bilagan 4-1 (2-0)
Viggan - Österåker 4-1 (1-1)
Viggan - Tureberg 4-4 (2-2)
IFK Stockholm - Viggan 3-2 (1-2)
Viggan - Hässelby 1-0 (1-0)

Clådde klådde Hässelby

MATCH FAKTA
Viggan - Täby IS 3-0 (2-0)

Datum: Onsdag 22 juni, 19.30
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Halvsoligt, + 21
Publik: 153

Viking: Jocke Thunström
Gulor: Zeke 2 gula = 1 rött
Målare: Thunström, Erstfeld,
Zacco

2-0 mot Bele Barkarby och vi är med igen

Ett mål av Claudio Scabini räckte för vinst

A-lagets nya skyddshelgon, Superman är här!
Viggans A-lag har äntligen blivit av med sin
kryptonitförgiftning och visar åter kraftfulhet.

Batman, Bilagans skyddshelgon,
har tagit på sig ansvaret att se
till att Viggan fortsätter uppåt.
Denna gång hjälpte han Clådde. 

Nu j-lar skall ni få
se på andra bullar!

Ängby 11 8 1 2 29-13 25
Järfälla 11 7 2 2 27-12 23
Hässelby 11 6 3 2 25-15 21
Rinkeby 12 6 3 3 26-20 21
Tureberg 11 5 2 4 22-15 17
Ekerö 11 5 2 4 20-19 17
Viksjö 11 4 3 4 19-15 15
Viggan 11 4 3 4 17-22 15
Täby IS 11 4 1 6 16-23 13
Bele B-by 11 3 3 5 9-22 9
Helenelund 12 2 3 7 9-22 9
IFK Täby 11 0 0 11 8-37 0

Tureberg 9 6 2 1 43-21 20
Råsunda 9 6 1 2 29-11 19
Järfälla 9 6 0 3 25-12 18
Viggan 9 5 2 2 32-17 17
Hässelby 9 5 1 3 40-17 16
Österåker 9 5 1 3 23-17 16
Akropolis 9 3 1 5 23-29 10
Helenelund 9 2 0 7 20-29 6
IFK Sthlm 9 2 0 7 13-60 6
Bromsten 9 1 0 8 11-46 3

A-lagsresultat hittills:

A-lagstabellen H4N, 27/6: B-lagstabellen R1A, 27/6:

B-lagsresultat hittills:

I andra halvlekens 36:e minut ser vi Gylfen till höger, som just frispelat Zacco. Alla kan se
hur vidöppet målet var. Men Heinz lyckas med konststycket att skjuta utanför- till höger!

Gylfen

Ilex
Tuna

Zacco

Här ser vi hur Tuna vräker in bollen i nät vilket gav 2-0 efter pass från Ilex i den 21:a i 2:a.

Diffen i högform.
2 nollor i rad nu.

Målfred Ohlsson nyper Hässelbys straff i andra halvlekens 10:e minut.

Dagens skräll:
Krutov Captain!!!


