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Ett synnerligen sargat
Viggan, modell B, ställde
söndagen den 28 augusti
upp mot ett bra mycket
yngre lag från Österåkers
dagis, kl 13.00. 

Vid elvatiden (på morgo-
nen obs!) ringer Zacco till
redaktionen för att försöka
ordna skjuts till samlingen.

Men då skribenten inte kan
ställa upp som kusk, räddas
Zacco av en tillfällig natt-
gäst. “Öh, så du kan inte?”
suckar Zacco tungt innan
han får syn på Jocke på gol-
vet nedanför. “Nämen kolla,
här ligger ju Jocke! Visst f-n
du skulle ju också med!”
“Jamen, då löser det sig ju!”
sa Zacco och slumrade in
igen.

Det visades sig senare på
samlingen att det var stort
manfall inför matchen. San
Michelle försvann i rymden
medan Gonaldo fastnade
bland tomaterna på ICA
Quantum. 

Wella, som ätit oxfilé och
vitlökssmör kvällen innan,

ringde runt till en massa och
i bilen till Åkersberga lyckas
han väcka herr Carlsson, som
befann sig på “anonym ort”. 

Väl framme vid arenan ser
man ungtupparna från
Österåkersdagiset stå och
bolla i likadana dräkter och
göra ordentliga förbere-
delser. Samtidigt står Diffen

och andas “frisk” luft. (Det
gjorde nog Wella också.)

Det visade sig att inte min-
dre än 78 % av Bilagans stol-
ta mannar hade varit ute på
galej kvällen innan. Ingen
hade mindre än 8‰.

Det fanns två scenarion
som väntade. Antingen en
heroisk kämpainsats, eller
knägång efter en kvart spel.
Det blev någonting mitt-
emellan, med en svag lut-
ning åt det första scenariot. 

Viggan börjar bra och
redan i ett tidigt skede tving-
ar Zacco motståndarmålvak-
ten till en kvalificerad rädd-
ning. Viggan har ett flertal
hörnor som Jocke slår, dock
utan jubel. 

Mot slutet av första halvle-
ken börjar Österåker äta sig
in mer och mer i matchen,
bl a inför åsynen av fördetta
målvakten i Viggan, Mirakel
Johansson. De breddar spe-
let mer och får till slut utdel-
ning med ett hårt skott i bor-
tre hörnet i den 34:e. Två
minuter senare enhandsräd-
dar Diffen snyggt en kanon-
rökare. 1-0 i halvlek. 

Viggan visade dock prov
på karaktär genom att sätta
sig i skräck hos sina antago-
nister. Hårt spel och en och
annan psykning gjorde så
att de yngre höll sig i schack,
dock ej matt. 

En oturlig start inledde
andra halvlek, då Wella med
ett långt ben, fäller en av
dagisbarnen från Österåker,
med straff som påföljd i 6:e.
2-0 alltså. 

Österåker vinner mer och
mer boll och kan börja spela
ut. Detta till en följd av att
Viggan trycker på, samtidigt
som man inte orkar jobba
hem lika frenetiskt. 

Men skam den som ger
sig. Zacco bryter i mitten av
andra halvlek åter på höger-
kanten och med hjälp av
Özcans manual, är utgången
given. Straff och Edman
tågar fram. I skottögonblick-
et börjar bollen att vicka
fram och tillbaka, vilket får
Edman att stanna upp. 

Han pekar på bollen, samti-
digt som han tittar på dom-
aren. Sedan rullar han kallt
in 2-1 och det är match igen.

Luften går dock nästan ur
Bilagan då smågrabbarna
ångar på och tar tillvara på
en snabb (som egentligen
var väldigt långsam) fri-
spark, där tre Vigganspelare
står och räknar björkblad
som finns Åkersberga IPs
omnejd. 3-1 i 37:e. (Billigt!)

4-1 kom lika snabbt som
ett DHL-paket i den 38:e.
(Garanterat ej kört av Stalle)   

Slarv i hemmalaget ger
Krille ett läge han inte kan
motstå. Han rullar in 4-2 i
den 39:e och Viggan ger allt
framåt. 

Sedan får Viggan hörna i
42:a och Nizze håller sig
framme och värper in 4-3.
Detta till förtret för Pinky,
som inte höll med om att det
var Nizze som gjorde målet.
Pinky yrkade på självmål.  

Närmare än så kom inte
Viggan. Österåker kunde
hålla undan och vann väl
inte helt orättvist. Men
Viggan stod upp bra och
rullade stundtals bollen bra.
Zacco var väl den som oro-
ade mest i anfallet. Men han
valde alltför ofta att gå från
ena straffområdshörnet till
det andra. Pojkbenen blev
då för många. Också kul att
se Wellas positionsspel igen!
Inte många höjdbollar i mit-
ten gick längre än mittlinjen.
Nu är det nya tag mot
Råsunda på söndag. 
Viva Viggan!!!  

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

MATCH FAKTA

IFK Österåker - Bilagan 4-3 (1-0)
Datum: Söndag 28 aug, 13.00
Arena: Åkersberga IP, gräs
Väder: Halvsoligt,  +18
Publik: 24

Viking: Ingen
Gulor: Wella
Målare: Edman, Krille, Nisse

Tureberg 13 9 2 2 62-32 29
Järfälla 13 9 0 4 42-18 27
Hässelby 13 8 2 3 57-20 26
Råsunda 13 8 2 3 40-20 26
Österåker 13 8 1 4 35-26 25
Viggan 13 6 2 5 41-32 20
Akropolis 13 4 2 7 37-39 14
IFK Sthlm 13 3 0 10 22-79 9
Helenelund 13 2 1 10 24-47 7
Bromsten 13 2 0 11 18-65 6

B-lagstabellen R1A, 1/9:
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Efter en månad av motgång-
ar, ja det hela började fak-
tiskt redan onsdagen den 3
augusti mot Bele/Barkarby.
Där sken oturen med sitt
feta ansikte rakt emot oss.
Pisk med 2-1, men där 2-2
eller rent av 1-2 inte hade
varit hel fel. Sen kom turen
eller oturen till Järfällamat-
chen den 6 augusti, då det
bidde det 0-4 i baken.

Sen blev det lite tyngre då
vi mosades av Hässelby den
13 augusti, också på hem-
maplan, med hela 2-6.

I den heroiska fighten mot
Rinkeby den 21 augusti

visade vi att vi höll på att
bryta trenden, men straff-
torsk med 1-0. För att full-
borda sviten så föll vi som
bekant mot Turebergarna i
helgen med hela 1-6, även
detta på hemmaplan.

Vi har alltså tre torskar
hemma med en målskillnad
på 3-16. Borta har vi rett oss
betydligt bättre med endast
1-3 i baken ehuruävensom
vi inte bärgade några poäng.

På måndag möter vi tabel-
ljumbon IFK Täby på Tibble,
där vi f.ö. aldrig har förlorat.
Men, underskattningsspöket
är vår värsta fiende.

Tissarna tog en poäng i
måndags mot Ekerö, men vi
har fortfarande chansen att
bli bästa Täbylag. Däremot
tog även Helenelund en
pinne i helgen vilket fick en
att känna bajonettspetsen
därbak. Men det finns bara
ett sätt att ta oss ur denna
vågdal som vi har hamnat i. 

Vi måste gemensamt inse
allvaret och tillsammans
inleda en höstoffensiv av
aldrig tidigare skådat slag.
Vi har en månad av neder-
lag bakom oss. Nu har vi en
månad framför oss där vi
själva kan visa vad vi går för.

Efter en månad av idel ädel mot-
gångar kom alla underfund med
att vi kan vinna om vi bara vill.
Men vi måste vilja tillsammans!

Signerat Krutov:
Halvfull trupp
blev full innan

matchstart
Efter enträgna försök lyckades man få 12 man
på benen efter det att man drabbats av manfall.

Krutov berättar hur det gick till.

Efter fem raka nederlag för Armégrupp A och tre raka för Armégrupp B, samlades samtliga officerare i Wiggbyholmska Frivilligkåren till en gemensam
gudstjänst för att med hjälp av högre makter bryta den negativa trenden. Efter psalmen 48 enades man om att inleda en massiv höstoffensiv.

HÖSTOFFENSIVENInteriörbild från Bierstuben “Die Halte Kameraden” på Åkersberga IP.

Några fattades tyvärr...

                  



Redaktionen är en luttrad
man vid det här laget. Efter
att ha sett 8 matcher i rad, (5
för A-laget och 3 för Bilagan)
där Viggan ofta torskat rejält,
är det inte utan att man
längtar efter en trepoängare.

Inför matchen mot IFK
Täby har därför Redaktio-
nen nedkallat högre makter,
beställt 14 offerlamm, samt
22 gråterskor från mellanös-
tern och avslutningsvis put-
sat lite på runstenen. F-n om
inte detta hjälper.

Som sagt, det kunde inte
ha börjat värre än i lördags.
HBK gör en halvutåkning
som ger retur i 3:e, som Ba-
racken får på sin enormt
stora biceps varför det blåses
straff och Baracken blir utvi-
sad för resten av eftermidda-
gen samt får avstå nästa
match. HBK gör dock en
ekvilibristisk räddning på
straffen och vi kan andas ut
ett tag.

Dessvärre tvålar dom dit
0-1 i den 22:a som syns på
bilden. Men von Zaccau
som ömsom var lite på bet-
tet och ömsom lite i straff-
området är ytterst nära att
kvittera i den 31:a.

Men säg den glädje som
varar. I den 33:e är en blå

Turebergare helt fri och rul-
lar in 0-2. Solklar offside vrå-
lade alla på Hägernäs utom
linjedomaren.

Saken blev inte bättre när
0-3 ramlade in just under
ribban i den 46:e (i 1:a halv-
lek). Mentalt nedbrytande!!

Efter ett extraordinärt tafatt
ingrepp av Försvarsmakten i
den 5:e minuten av den
andra halvleken så blev det
inte mindre än 0-4.

I den 9:e är en Turebergare
helt fri med HBK och leker
med densamme, när den
evigt Räddande Rulle dyker
upp från ingenstans och
snor bollen. Måste ha känts
bra snopet (för Turebergarn).

I den 14:e kommer ett
kanonskott som går in, 0-5.

Nietzche, som ingår i den
kända cirkusgruppen Piff &
Puff får i den 18:e på ett bra
skott som räddas endast
med uppbringandet av
målisens yttersta fingertop-
par. Minuten efter har von
Zaccau ett ypperligt tillfälle
att få upp mungiporna, då
han från 8 meters håll skju-
ter över öppet mål.

I den 22:a skjuter Tuna en
kanonrökare som tippas av
målisen in i stolpen och ut
till hörna. Det var ytterst
nära. Sen hade Turebergarna
några chanser att öka på
målskörden men Piff, i Piff
och Puff kunde avsluta
dagen i den 46:e med ett
tröstmål: 1-6. För övrigt en
mycket snygg lobb.

Ännu ett nederlag, men till
skillnad mot förr så ger vi
aldrig upp, även om hakor-
na hänger lite ibland. Nu
vänder vinden snart!   q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTTVVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

MATCH FAKTA
Viggan -Tureberg  1-6 (0-3)

Datum: Lördag 27 aug, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Riktigt fint, +24
Publik: 55

Viking: Ingen
Gulor: Tuna och Zaccau
Målare: Piff-Jonas Pasthy VI
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Veckans avsnitt #2: Grindtorps radarpar HBK och Krutov har bott ihop i snart ett halvår 

Sett&HörttSett&Hörtt
Veckans Vapör!

ÅKERSBERGA: Veckans värsta
vapör blir utan diskussion
Wella. Under resan till Åkers-

berga underhöll
han de församlade
i bilen med sin
eminenta enmans-
orkester, som
huvudsakligen
bestod av ett mäs-
singsblåsinstru-
ment, vars toner

ytterst få kan överleva.  
Dessvärre låg lite oxfilé med

vitlökssmör kvar i tuban, vilket
gjorde framförandet extra färg-
starkt, om ni förstår.
Redaktionen väntar nu på ett
inlägg från Åskan .               q
Veckans Vapör: =====

Pinky på stjärt-
fest i Nynäshamn

Makkaber flytt 
till IK Makkabi

NYNÄSHAMN: Pinky Niklasson
befann sig i Nynäshamn på lör-
dagskvällen ismaskandes kräft-
stjärtar med tillhörande attiraljer,
tillsammans med några lokala
damer, när budkaveln kom. 

“Vi behöver folk till matchen
mot Åkersberga i morrn”, fläm-
tade Vapören Wella. “Jag kommer!”
stånkade Pinky medan han kläm-
de ytterligare en skär stjärt. Nog
måste man tillstå att Niklasson är
Viggans egen Pink Panther.    q

Håkan Bråkan bakom galler

Senast Lobergarn utvisades var den 13 maj 1999 i matchen mot IFK
Vaxholm på Hägernäs IP. Men allra senast var ju nu i lördags den 27
augusti 2005 mot Turebergs IF. Har han börjat lugna ner sig nu?   q

Gustaf “Prillan” Grauers lämnar
Viggan för spel i div 7 klubben
IK Makkabi, som f.ö. spelade i
div 6A när Viggan låg där 1999.
Gustaf låter genom sin talesman
berätta att “dom snusar mycket
mer i Makkabi, så det är av rent

ekonomiska skäl
som jag flyttar
min verksamhet
dit.” Gustafs
engagemang i IK
Frej har även firat
tributer när det
gäller snusåtgång

och stolpiller, då det varit svårt
för Gustaf att stillasittande åse
Frejs dalning i serien. Vi tackar
Gustaf för den här tiden!       q

Från Örnnästet:
VIGGBYHOLM. Nu har vi bara
en dryg månad kvar av serien,
men livet tar inte slut för det,
som ni vet. Förhoppningsvis
skall vi ha lite att fira också.

Lördag 8 oktober
Då går Lilla Viking Cup av sta-
peln som vanligt. Så börja
redan nu så att ni hinner få
riktiga DIF-, AIK-  och HIF- tröj-
or: Det kan också vara dags att
kolla om ni får ihop era lag.
Anmälningsavgift 50 kr som
vanligt. Resp lagledare fixar.

På kvällen går vi väl till Te-
gelbruket, som vanligt? Fest-
kommittén ansvarar för att det
fixas på ett fint sätt.

Lördag 22 oktober
Viggbyholms IK fyller 75 år
och kommer att anordna en
Jubileumsfest på kvällen på
Ernesto i Täby. Middag med
dans till orkester kostar 150 kr.
Biljetter kan köpas hos Kerstin
på kansliet. Begränsat antal!

4-6 december: VIKING CUP
Vi hoppas på 20-24 lag. Nån
gång ska vi vinna denna cup.

18 december: Skinkcupen
Vem vinner i år då???

Nu har även den tredje muske-
tören från Bollstanäs anlänt till
Viggan. Så nu är trojkan kom-
plett med Atos, Portus och lille
Aramis. Patrik “Patos” Öberg
är nu spelklar och är redo för
IFK Täbymatchen på måndag.
Vi hälsar Patrik hjärtligt väl-
kommen till Viggan! Bra val! q

Max von Richthofen, som nyli-
gen återvände från Stora Karl-
sö utanför Gotland efter en
strapatsrik Expedition, som fick
bära den nyss nämndes namn.
Von Richthofen, som dök upp
tidigare under augusti, var helt
utmärglad efter det att han va-
rit strandsatt på Stora Karlsö i
ca 6 veckor. Efter att ha förlorat
ca 35 kg på denna öde ö, har
nu von Richthofen, enligt sin
agent, återtagit sin matchvikt
och är redo att ånyo krypa in
under fanorna. Von Richthof-
ens expedition kommer att
sändas i TV3 fr o m 10 sept. q

3:e Musketören
från Bollstanäs

Expedition
von Richthofen

Aaaaarå!

With Love

Patrik
 Öberg

Otur mot Turan?
Förra gången vi möttes låg vi under med 2-0
efter två minuter. Nu åkte vi på en straff och

fick Baracken utvisad efter tre minuter.

Vem gör
målet? 
Ja, inte var
det Viggan. 
0-1 efter 
22 minuter
på hörna.

Va fan gör karln? undrar Robban

Nu skaru få se på gula kort, ser
det ut som Owe Sjöblom tänker.
Oavsett vad Owe tänkte så var
domaren och hans småstinsar inte
bra denna dag - inte för Viggan.

Bröderna Hong & Kong har nu
acklimatiserat sig till det europe-
iska klimatet och uppträder nu
på Hägernäs IP varje tisdag och
torsdag samt även under helger.
Det nya artistnamnet är Piff &
Puff Pasthy. Piff-Jonas och Puff-
Nisse lystrar båda till efternam-
net Pasthy. Därmed pasta!


