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Ett mycket namnkunnigt lag
ställdes på onsdagskvällen
upp på Rotsunda Gård.
Bilagans stolta röda ställ
skulle mäta sina krafter mot
Tureberg. 16 gubbar fanns
tillgängliga för denna match,
något som kom att debatte-
ras en del efter matchen.  

Ledningen tyckte i efter-
hand efter påtryckningar
från Scabini att det var för
mycket folk kallade, vilket
indirekt ledde till för lite
speltid för somliga spelare.

Viggan började matchen
relativt kvickt. Edman
visade tidigt i backlinjen att
gammal är äldst. Kollegan
Wella som fungerade i sym-

bios tillsammans med
Edman, sög bokstavligen till
sig mycket speltid, då han
gav MoDo en Hammarby-
napp. Mycket boll förde-
lades ut på högerkanten, där
Gylfen huserade som en
skållad bäver i positiv be-
märkelse. 

Halvlekens sumpare var
dock den långe, Henry
Zaccau, som lyckades att
bränna två frilägen. Det för-
sta skottet brände som en
fåra i gräset vid sidan om
målet. Det andra läget var
en nick mot öppet mål, där
målvakten hade gått för att
plocka ner bollen men sedan
valt att missa densamma.

Bollen dimper ner på Henry
Zaccaus huvud. När han
sedan ser bollen försvinna
över ribban, dimper han
själv ner och drar i sitt för-
tvivlade Östermalmshår. 

När halvleken blåses av
står det 2-0 till hemmalaget.
Ett lojt och ett stundtals oin-
spirerat Viggan hade sett till
att man fick lyssna till fader
MoDos gälla stämma i halv-
tid. 

Andra halvleken började
med en smakstart, då Max
visar upp ett danssteg från
Köket, då han med en
höger-rumba vänder bort
sin partner och avslutar dis-
tinkt med en vänster- orm-
dödare i bortre hörnet. Det
börjar se ljust ut i matchen. 
Men wolframtråden släcktes
precis när Viggan började bli
varma i kläderna. Ett inlägg
felbedöms av Diffen och en
Kenneth Anderssons kopia
från 94 är ett faktum. 

Sen trillar ett friläge in och
MoDo väljer att gå ner på en
trebackslinje. Nu uppstår en

viss förvirring. Tureberg
anfaller gladeligen med
minst 5 man, Viggan likaså.
Hawaii-effekten är påtaglig.
Kalabaliken slutar med att
Tureberg till slut vinner mat-
chen med 5-2. Zacco kom fri
på slutet och avslutade lugnt
och behärskat. 

De som utmärkte sig
främst var: Edman, bjöd bl a
på ett flertal finter i andra
halvlek. Max och Zaccau bör
noteras för deras mål/mål-
chanser. Houlst för sitt eviga
löpande, något man annars
inte såg mycket av i mat-
chen hos de övriga.  

Storpastan bjöds på en rik-
tig hockeytackling. Helt
klart sevärd. Starkt att
komma tillbaka efter en sån
smäll. Domaren var också
han inblandad. Edman har
nog vid det här laget styrt
upp en date, med tanke på
hur mycket han snackade
med domaren. 
Mer spott i nävarna nästa
gång!!! q

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

MATCH FAKTA

Tureberg - Bilagan 5-2 (2-0)
Datum: Onsdag 24 aug, 18.15
Arena: Rotsunda Gård, gräs
Väder: Halvhyfsat,  +18
Publik: 6

Viking: Mikael Edman
Gulor: Wella Gustafsson
Målare: Max & Zacco

Järfälla 12 9 0 3 40-15 27
Tureberg 12 8 2 2 59-30 26
Hässelby 12 7 2 3 35-18 23
Råsunda 12 7 2 3 35-18 23
Österåker 12 7 1 4 31-23 22
Viggan 12 6 2 4 38-28 20
Akropolis 12 3 2 7 29-39 11
IFK Sthlm 12 3 0 9 20-74 9
Helenelund 12 2 1 9 23-42 7
Bromsten 12 2 0 10 18-57 6

B-lagstabellen R1A, 25/8:
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Är det nån mer som är trött
på att torska på konstgräs?
Ärvinges halvsvarta pizza-
matta gav Rinkebyborna
den lilla fördel de behövde,
för att slå ner de ivrigt kri-
gande Viggbyiterna.

Viggan blixtöppnade och
höll på att göra mål redan
efter 2 minuter, sedan Bille i
kamp med målisen fick
hålla igen för att inte skicka
målisen till de sälla jaktmar-
kerna. Tre minuter senare är

Stålis sk-tnära sedan Rulle
och Zaccau försett Stålis
med en smöris. Målisen
hann dock före.

Därefter tar Rinkeby kom-
mandot under perioden 7:e -
15:e minuten, med tre farliga
lägen varav ett var ribbskott.

Viggan kämpar sig dock
åter in i matchen och i 18:e
sätter Bille en i nättaket, fel
sida av detsamma dessvär-
re. I den 27:e får Rulle lite
problem med växellådan

och blir avspelad men ger
inte tappt utan springer
ikapp en frigjord Rinkis och
snor bollen av honom mitt
framför Mattin. Enbart den
insatsen är värd Knights
Award. Rulle lyckades dess-
utom fälla Rinkisen i straf-
fområdet utan att åsamka
sig straff.

Matchen är nu ytterst
spännande och allt kan
hända. Sålunda lägger Zeke
en elegant frispark i den 32:a
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Veckans avsnitt: Grindtorps radarpar HBK och Krutov har bott ihop snart ett halvår

Signerat Krutov:
Hawaiiträff på
Rotsunda Gård

Krutov, en som var med, berättar hur det gick
till när Bilagan åkte på stortorsk mot Oturan.

Halvtidsvila där MoDo med norrländskt lugn försöker förklara Wellas tes
om “Laget före Jaget” vilket inte alla riktigt förstod. “Jamen jag då?
Vafför får inte jag spela? Vi får vara glada att MoDo är norrlänning.

Krutov verkar helt lost

Det var högt i tak innan matchen.

Udda borde
ha varit jämnt

Ännu en match där målsiffrorna inte gick vår väg,
trots en megaheroisk kämpainsats. Efter att ha

blivit blåsta på två straffar (åtminstone en) så tor-
skade vi symtomatiskt på en Rinkebystraff.

Men matchen mot Rinkeby kommer man mest att minnas för det herois-
ka hjältemod många visade upp. Rulle var bl a en som visade stort hjärta.

På bilden ser vi hur Riddar Bille och Riddar Magnum nervöst väntar på att
få mottaga utmärkelsen Knight Awards efter matchen mot Rinkeby. Bille
kämpade sedvanligt tills han fick bäras av planen. Magnum fick på sin nya

position bekänna färg vilket han gjorde på ett mycket berömligt sätt.

Korsriddarna Brisse och Zeke diskuterar upplägget innan matchen. Dess-
värre lyckades motståndarna kringgärda dem med guds straff som följd.

             



som Tuna nästan nickar i
mål. Sk-tanära var det.

I den 37:e visar Bille sitt
blanka garnityr och trots att
han fyra gånger pressas ner
av diverse Rinkisar reser
han sig och gör bort dem
tills han helt slut får iväg ett
närskott på målisen som
dock tas. En prestation
utöver det vanliga.

En som inte hade samma
flyt som Rulle hade i den
27:e är Zeke, som i den 40:e
tvingas fälla en Rinkis
innanför straffområdet.

Hade inte Rinkisarna fått
sitt 1-0 på straff hade dom
förmodligen stupat ordent-
ligt i den andra halvleken.

Alla gjorde en fantastisk
halvlek, där förutom de i bil-
derna omnämnda perso-
nerna, andra som exempel-
vis Baracken slet som ett
djur (valfritt), kentauern
Roswall som sprang mellan
benen på de ofta högresta
Rinkisarna. Zeke och Brizze
spelade som stomipåsar där
bak. Bägge knep ihop och
höll tätt och släppte inte ige-
nom nåt skit. Riddarrust-
ningar även till dem. 

HBK fick visa framfötterna
(44:or??) i den 11:e då han
fick nicka bort en farlig boll.
I den 12:e gör han en TV-
klistring som imponerade
stort. En annan som även-
som han gjorde en stor-
match var Baracken, som
på sluttampen mer eller
mindre måste bäras av pla-

nen för att få syrgas. Det
visar på en stor insats med
såväl kropp som hjärta.

I andra jagade Viggan en
kvittering och på slutet var
Rinkisarna belägrade. I den
40:e nickar Zaccau i ett ex-
tremt bra läge har det sagts
oss, men utanför dessvärre.
I den sista minuten pressar
Viggan så hårt att man åker

på en kontring
som dock HBK
enhandsräddar. 

En genomgå-
ende match där
ett kämpastarkt
Viggan slogs mot
ett underlagstek-
niskt lag, som
lärt sig att använ-
da det snabba
gräset.

Surt sa räven
om att Stålis och

Zaccau inte fick straffar när
dom fälldes men att Tissarna
föll mot Rinkeby i går kväll
med 6-1 lindrar lite.
Nu är vi nära en trepoäng-
are. Låt oss ge Turebergarna
på tafsen för vad dom gjor-
de i går kväll mot Bilagan. q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTTVVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

MATCH FAKTA
Rinkeby - Viggan  1-0 (1-0)

Datum: Söndag 21 aug, 16.15
Arena: Ärvinge BP, k-gräs
Väder: Riktigt fint, +24
Publik: 56

Viking: David Rundgren
Gulor: Zeke, Pinky, Rulle
Målare: Ingen

Örnen skrällde o vann i DN

Ängby 16 12 2 2 42-16 38
Järfälla 16 10 3 3 42-21 33
Hässelby 16 9 4 3 39-24 31
Rinkeby 16 9 3 4 36-24 30
Tureberg 16 8 2 6 35-28 26
Ekerö 16 8 2 6 34-27 26
Viksjö 16 6 3 7 27-26 21
Bele B-by 16 5 4 7 28-32 19
Täby IS 16 5 3 8 22-35 18
Viggan 16 4 4 8 24-39 16
Helenelund 16 3 3 10 15-35 12
IFK Täby 16 0 0 15 10-47 1

A-lagstabellen H4N, 25/8:

Vaddå!!?
Precis som du

skulle vara den coo-
laste i Viggan?

Vaddå!
Vaddå?

- Aaaaaj! Krille för h-e, du får
inte nypa så hårt i häcken!
- Jamen de é ju inte jag ju!

Be cool #1

Be cool #2

Ur Sin City

Klämmer
hon lite hårdare,

ja, då sk-ter jag på
mig. De é ba så!

MoDo J:r
Ja då har det hänt! MoDo
har i samarbete med fröken
Maartiina nedkommit med
en MoDo Jr meddelar Sven-
ska Krystarklubben i Dan-
deryd. Enligt anonyma käl-
lor på Solvalla lär sonen
vara sin far upp i dagen.
Farbror Wella uppvaktade
med en Hammarbaj-napp
för att få ihop lag till den 8
oktober. Det lär gå åt en hel
del blöjor till den nye lille
Hammarbajsaren. q

Alex von Tyrolen
ist bald verloren

Der Alex von Tyrolen hat nach
Deutschland zu fahren planiert,
um seine Studien abzuschließen.
Alex hat uns doch erzhält daß er
schon im April abreisen will, aber
er will doch schon im August
wiederkommen. Das ist gut!  q

Stålis rädd för mygg!?
Från känt vetenskapligt håll har man nu kom-
mit fram till orsakerna bakom Viggans senaste
kräftgång i tabellen. Den eljest så motstånds-
kraftige Stålis Karlsson har nu medgett att
han är skitskraj för mygg och ryggar gärna för
dessa flygfän.

Stålis medger dock
att det endast rör sig
om kryptonitmygg,
annars är han inte

rädd för något, säger hans talesman. Stålis med-
delar i ett pressmeddelande att han även kan
tänka sig att gå i strejk om myggen anfaller.

Ur Fartenheit
4711 Jag sa ju fak-

tiskt till’na att jag
hade ätit bruna bönor.
Men inte f-n trodde jag

att hon var så här
känslig.

Det lär säkert förekomma inom filmindustrin också, men inom fot-
bollens omklädningsrums väggar vet vi att det förekommer. Vi manar
därför samtliga till varsamhet med naturkrafterna för allas säkerhet.

Bille solo med målisen redan i den 2:a i 1:a.

Baracken helt slut!


