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Efter att ha satt Tissarna på
plats ordentligt på HIP veck-
an innan, så var vi väl alla
beredda på att vi skulle få
det tufft på Tibble och så
blev det ju också.

Ingen trodde väl sina ögon
när det stod 2-0 till Tissarna
redan efter 9 minuter, där
första målet kom redan i 8:e.
Detta sedan Viggan fört spe-
let och Tissarna tofflat in två
baljor på sina två chanser.

När värsta chocken lagt sig
kom Viggan igen ordentligt.
I den 28:e är Zaccau bra nära
men målisen räddar knappt.
Minuten efter skjuter Tuna i
steget men skottet räddas.

I den 32:a lägger Tuna en
högerhörna som, och där
tvistar de lärde, någon får in
med någon kroppsdel. Den
officiella versionen är att det
är Houlsten som får in den
med huvudet. Andra källor
hävdar att det var Billes
näsa. Hursomhelst: 2-1.

I den 40:e lägger Kennie en
hörna som Zaccau nickar
utanför. Viggan är på G.

I den andra halvlekens 8:e
minut (Obs!) lägger Tuna en
frispark, en sk ormdödare,
som letar sig igenom ett 40-
tal ben och rullar in i måli-
sens vänstra hörn: 2-2.

Kvällens snyggaste mål
svarar dessvärre Tissarna för
då dom i den 12:e får på ett
idiotskott (inlägg?) som letar
sig in i Målfreds vänstra
kryss: 3-2 och säg den glädje
som varar.

Hursomhelst, i den 25:e får
Tuna ånyo lägga en frispark

som efter en typisk Bender-
situation reds ut av Nordine
som lägger ett markskott i
mål: 3-3. Nu börjar det bli
svårt att hänga med i regnet
som öser ner.

När Nordine så i den 32:a
själv lägger en frispark så
känns det som molnen
skingrar sig, enär Nordines
giftiga frispark letar sig in i

målisens högra hörn efter att
ha passerat ett 30-tal ben.

3-4 och här skulle sagan ha
fått ett lyckligt slut om inte
Tissarna minuten efter lyck-
ades placera två stycken av
sina egna bakom en ensam
Målfred, där en av dem
petade in bollen i öppet mål.
Var var alla backarna?

En av Viggans fetaste
chanser kom i den 40:e då
två Viggbyiter glidslänger
sig för att med en tå försöka
få in bollen i mål. Men nej.
Det blev 4-4.                     q

Målorgie i moln
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Viggan fyller 75 år i år. Vore
det inte ganska maffigt om
vi kunde fira med en riktig
megaskräll under hösten?    

Roberto Veronese och Za-
mora Wallonen, båda Primo
Padres, har därför låtit skjuta
in ett Mini Camp innan vi
startar höstsäsongen.

Platsen för sammankom-
sten är Lövudden, ca 12 mm
SSV om “ä” i Västerås.

Eftersom ni redan kommit
fram så utgår vi ifrån att ni
kom till samlingen i tid och
att ni fick ihop tillräckligt
med fordon.

Syftet med denna samling
är att vi skall jobba ihop oss,
framförallt på det sociala
planet, men även lära oss lite

nya knep och knåp som kan
vara nyttigt att ha i rygg-
säcken när serien startar.

Även om det inte kommer
att råda fullständig militär
diciplin, så ber vi er respek-

tera vad som sägs, så att vi
kan ha ett skönt och avslapp-
nat läger, där vi - allihop -
skall ha roligt i tre dar!

Det är alltså upp till var
och en att se till att vi kan
leva upp till den målsätt-
ningen. Om det här funkar
så kan det bli ett da capo.

Alltså, var alltid redo att
hjälpa till med att
fylla vattenflas-
kor, plocka
in koner,
västar och
dylikt.

Om alla
hjälper till så
blir allting så
mycket roli-
gare.        q

VAR ALLTID REDO!

Hans Stark, hemma-
hörandes i Viggan,
vann Våromgången
av Viking-Tipset.
1:a priset var en Färg
TV med 28’’ skärm-
storlek. Värdet är ca
3000 kr. Stort grattis!
Stark hade 8 rätt och
19 mål. Viggans A + B
gjorde totalt 29 mål.

2:a priset går till Ragni
Jansson (Krilles mor),
som får ett presentkort
värt 500 kr att kryssa
med Viking Line. Innan
sista matchen mot TIS
ledde Ragni på poäng,
men Starken åt in för-
språnget med att sätta
sista matchen och vann
därmed. Ragni hade
tippat 7 rätt och 25 mål.

3:e priset går till Dan
Wallin, som även han
får ett presentkort på
500 kr för resor med
Viking Line. Mr Wallin
hade 7 rätt till sist och
han tippade 21 mål.

4:e priset vanns av
Webbos moder, Kerstin
Forsell, som får en pre-
numeration på fotbolls-
tidningen 90 minuter,
som numera har över-
förts på sonen. Kerstin
hade 6 rätt och gissade
på 28 mål, vilket var
snubblande nära.
Riktigt kul att vi hade

två damer med bland
vinnarna!!                 q

Vårtipset avgjort
Stark vann första

Färg TV:n
på Viking-Tipset

Vinn en ny 28’’ färg-TV i höst!
Nu har du chansen att vinna en ny färg-TV
igen, denna gång i Viking-Tipsets höstom-
gång. Som framgår av rubriken är det färg 
i burken (vi vet att vissa varit oroliga för att

det skulle ha varit en svartvit TV. men så är
alltså ej fallet) Vidare är den helt ny, dvs vin-
naren får en egen TV, direkt från fabriken.
Stark behöver alltså inte låna ut sin.

Uppslutningen från de egna
leden (spelarna) var riktigt
dålig på vårtipset, så nu för-
väntar vi oss ett rejält lyft
när det gäller inlämnade
tipslappar. Vissa, tar detta
på djupaste allvar och läm-

nar in ett flertal tipskupong-
er från släktingar och vän-
ner, medan många valt att
bara titta på.

Eftersom behållningen går
oavkortat till er själva i form
av Viking Fiking mm, så lig-

ger det i ert eget intresse att
det här lyckas. Så nu vill vi
se lite bättre uppslutning.

Minst en tipskupong per
skalle (endast fulla kupong-
er räknas) måste lämnas in
senast 6 augusti 2005!      q

Här ser vi några ur välkomstkommittén, som skall vara behjälpliga med att omforma ett drygt tjog stadsbor
för att passa in i Norrligan i höst. Från vänster ser vi två hit men, nämligen Zeke von Zeka och Pinky Danilo.
Därefter följer Viggbymaffians välekiperade ledare, Roberto Veronese och Zamora Wallonen. Längst ut till
höger, med en Ritmeester i handen, ser vi Clådde Scabini som är huvudansvarig för underhållningsdetaljen.

MATCH FAKTA
Täby IS - Viggan  4-4 (2-1)

Datum: Måndag 27 juni, 19.30
Arena: Tibblevallen, gräs
Väder: Regn, +18
Publik: 76

Viking: Nordine Baraka
Gulor: Zacco, Nordine, Pinky
Målare: Nordine 2, Houlst,
Thunström

MoDo är nu i
9:e månaden

V för Viggan

MoDo väntar barn nu i augusti.
Wella förnekar å det bestämdas-
te att han har något med detta
att göra. För säkerhets skull föl-
jer han MoDo med en nappflaska
vart än denne går. Från vanligtvis
oinitierat håll erfar dock Viking
att Martiina från Ö-vik skall vara
mamma till barnet. TT/Reuter

Alltid
redo!

Mahatma Carlsson är alltid redo
att bli redlös när plikten så kallar.

Vi kände väl alla en viss
medvind i seglen på slutet
av vårsäsongen. Nu skall vi
se till att fylla seglen ordent-
ligt inför höstsäsongen. Om
alla tar i ordentligt så går det.

Viggan vinner i längden!
V som i Viggbyholms IK
V som i Victory
V som i Veronese, Robert
V som i Vallén, Ronny

Kan det bli tydligare? 

MoDo, har
vattnet gått än?

Näe!

Den 1 juli 2005 avtackades Dan Wallin och Håkan Roswall på Granås-
vägen för sina insatser med en sillunch och lite tillbehör. Medverkade
gjorde förutom de avtackade, Hans Stark, Hans Gustafsson, Kerstin
Dermer, Håkan Loberg samt redaktören som för dagen även var kock.
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Redan som liten var Hawkeye
Loberg ordningsman i klassen.
Han upprätthöll ordningen i sitt
klassrum och såg till att pennor-
na låg vinkelrätt. Det är därför
viktigt att ni viker fillingarna
efter pressvecken, annars kom-
mer farbror Loberg med fingret. 

Bulgarian Boyz i torrdocka efter hemkomst
Här ser vi de bägge goddagspiltarna Bulgarian Boyz, som nyligen
hemkommit från en längre resa kring Svarta Havet. Enligt bulgarisk
lokalpress lär Svarta Havet aldrig ha varit blötare än under svensk-
veckan. Vid hemkomsten lades bägge gossarna in i sprit på torrdock-
an vid Finnbodavarvet för att kunna återhämta sig till nästa läger.

Skjutövningar i helgen

Under helgen kom-
mer skjutövningar att
hållas på Lövudden.
De deltagande indelas i
sex lag om fyra spelare
vardera. Dessa lag skall
sedan tävla inbördes om vilka
som är de bästa skyttarna.
Vinnande lag erhåller en platta
stöl av Gula Örnen.

Tävlingens första moment går
ut på att försöka träffa ribban
eller någon av stolparna. Varje
träff ger en poäng. Vid lika
poäng sker särskytte. Avspark
sker från straffpunkten. Varje
spelare har två skott vardera.
Poängen tas med till moment 2. 

Tävlingens andra moment inne-
bär att man från mållinjen skall
sparka en boll som skall stanna
innanför mittcirkelns begräns-
ningslinjer. Även här har varje
spelare två skott vardera. För
att ge poäng så måste mer än
halva bollen vara innanför cirkel-
linjen. Det lag som fått flest po-
äng totalt, vinner hela tävlingen. 
Vid lika poäng sker omsparkar.

1) Baraka Nordine
1) Billberg Peter
1) Breeze Daniel
1) Carlsson Magnus

2) Erlandsson David
2) Erstfeld Alex
2) Fonseca Jonas
2) Grauers Gustaf

3) Houlst Mikael
3) Jansson Krister
3) Niklasson Daniel
3) Pasthy Jonas

4) Pasthy, Nils
4) Persson, Martin
4) Robinson Philip
4) Scabini Claudio

5) Shamsipoor Babak
5) Sundin Mikael
5) Sundström Oscar
5) Thunström Jocke

6) Thörnblom Tomas
6) Zacco Henrik
6) Veronese Robert
6) Wallén Ronny

Kontrollant: Lobergarn. Notarius publicus: Gula Örnen

De omutbara torrlägger Västerås

För att vistelsen på Campo di Lövuddo skall gå så
städat till som möjligt, har en särskild kommitté
bestående av synnerligen omutbara, nyktra och
redlige män tillsatts för att övervaka tilldelning och

torrläggning av flytande drycker i Västeråstrakten.
Dryckeskommittén består av Diffen Törnrosa,
Roberto Il Padre, Prillan Grauers och Glas-Rillo
som sitter och vaktar en egen beslagtagen flarra.

LAGEN I SKYTTETÄVLINGEN

I morgon möter
vi div 4 laget
IK Oden. Den
som blir mat-
chens Viking
kommer att
få 2 stöl av
Gula Örnen.
Enhällig jury
är Roberto och
Zamora Wallonen.

Shot Gun!?
Alla har vi väl hört uttrycket
“shot gun”... eller? För er som
inte hört det, betyder det alltså
att den som ropar “shot gun”
har företräde till platsen bredvid
föraren i framsätet. 

Det var en solig och varm dag
vid Storstugan, när en bil plöts-
ligt svänger upp vid en av por-
tarna. Ut hoppar en av den läng-
ste spelaren i Viggan för att
hämta marker till kvällens sena
pokeromgång. När denne åter-
kommer står alla och väntar,
hängandes på bilen, när den
långe plötsligt ropar “shot gun”.

Gula Örnen, som vid tillfället
hängde på främre stänkskärmen
kontrar blixtsnabbt med “inte
jag!” och slänger sig in bredvid
förarsätet. Den långe ser ut
som en bastuba i fejjan och får
fram ett kvävt “Öhh?”

Till saken hör att Örnen trod-
de att alla sa “Tjocken” och inte
“Shot gun”. När detta uppda-
gades, bidrog det till att förstär-
ka det komiska i det hela. 

Här ser vi tre av de inblandade i Shot Gun-dramat, där von Zaccau ser lite blåst ut.

Yngst på lägret blir de två halv-
siamesiska tvillingarna Hong och
Kong från Radarvägen i Täby.
En stolt fader låter från sin bo-
stad på Kinaön meddela att poj-
karna är uppfödda med spaghet-
ti, makaroner och andra pasta-
rätter så att dom orkar springa
lika långt som sin fader.

Viggans Champ #1, Bille Boy.
Här ses han på Örjansvall, direkt
efter matchen som Djurgården
också vann rättvist på poäng.
Efter segern mot Ölme tidigare i
veckan drar sig Bille nu tillbaks
till sitt träningsläger i Lövudden.

Tuna Thunström får väl sägas
ha gjort kanonsuccé i Viggan
vad gäller skott i mål. Hela åtta
stycken har det blivit så här
långt och tvåa ligger laddstaken
Zaccau med fyra. Men höstsä-
songen är lång och det är Hen-
rico Zaccau också. Vi ser på bil-
den att Tuna nu vilar på hanen.

Sumo Erlandsson, har som väl
alla sett, genomgått en metafy-
sisk förvandling. Sumo berättar
själv att bodybuildingen går på
räls och det är främst tack vare
alla grillade fågelklubbor som
han lyckats bibehålla formen.
Lite sallad och en 1-milsprome-
nad på morgonen bidrar också.

Los Gringos Tabajaros vid sitt senaste uppträdande på Tegelbruket.
Från vänster ser vi Baracken med storlutan och i mitten ser vi hur
Babacken fastnat med fingrarna mellan strängarna. Mattin El Peso
passar på att fukta läpparna efter ett sologenombrott på kornetten.

Här ser vi hur Buffalo Houlst vif-
tar frenetiskt för att skingra den
täta dimman som uppstod när
han sprang på Shitting Bull.
Buffalo som också hade en på
lager, sade träffande: “När buff-
larna springer åskar Sundström.”
Bäva månde alla i tältlägret på
Lövudden när Åskar rör på sig.

Här ser vi en utstuderad magis-
ter Sundin, alias “Sudden”, läg-
gandes sista handen på engel-
skaboken. Med höjd röst frågar
Sudden: “För sista gången, vem
i h-e har tagit tavelsudden?” 

Ordningsmannnen
som ser och hör allt

- Philip? - Ja Bettan! - Äre du som
har släppt dig? - Jaa, vem skulle
annars ha släppt mig, he he.
- Fy skäms Philip! - F’låt Bettan!

Vem blir Viggans
Viking i Västerås?


