VIGG AN S B AC KSIDA

Bilagan verkar
ha vaknat till
Plockepinn 2:

Efter några bedrövliga insatser så var det
ytterst nära att det hade blivit en lagbild denna
dag. Krutov berättar vad som hände.

Vafför??

Bafatt!!

han gjorde det bra. Ibland
hade han hjälp av ribban
som i den 18:e, då Gonne
skjuter i ribbans överkant.
När inte målvakten var på
sin plats fanns det en back
som kunde rädda på mållinjen, då t ex Åskan Sundström, tog sig runt på sin
vänsterkant. Kul för Åskan
att återigen göra entré på
Plano del Grasso.
Comebacken kunde ha fått
guldstatus, men Åskan
valde att göra spänningen
än mer olidlig då han helt fri
i den 23:e i andra halvlek,
valde att fläska utanför.
Råsunda fick mer att säga
till om ju mer matchen led.
Detta berodde mer på att
Viggans starka öppning av
matchen totalavmattades
och till slut fick Råttorna
utdelning. 1-1 i andra halvlekens 24:e minut. Efter det att
Diffen blivit underrullad.
För er som var där minns
nog att domaren inte dök
upp. Owe Sjöblom (säker
källa) sade att han befann
sig på IKEA, därför ringdes
Emir ner från Flygkårsvägen. Vi hade dock behövt en
mer partisk domare för att
ha kunnat ro det här i hamn.
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Bröderna Piff & Puff samlade på Radarvägen. “Vafför får inte jag göra
några mål nån gång?” säger Puff besviket. “Bafatt du é för liten!” svarar Piff med ett ironiskt leende och skriver in ytterligare ett mål i skytteligan. Piff leder nu Bilagans skytteliga med 6 mål, två mer de andra.

Äntligen kunde Viggans
Bilaga ställa upp med tillräckligt mycket folk, som
också befann sig i dugligt
skick. Tom kom efter ca en
kvart av matchen. Krutov,
ställde över sig själv den här
gången, efter en mindre lustig röv/rygghistoria.
Innan matchen flaggade
Diffen för att Bilagan inte
hade förlorat hemma på tre
år, om vi kunde hålla ut de
tre sista matcherna.
Första hindret på vägen
var Råsunda. Borta förlorade vi med 4-1, men idag
stod Råsunda inte att känna
igen. Förmodligen var inte
en enda spelare med idag,
som var med i det första
mötet lagen emellan.
Viggan öppnade starkt.
Lillpastan var på hugget och
rev stora håll i Råsundas försvarsmakt, då han gjorde ett

antal zickzack-löpningar.
Vatten på sin kvarn fick han,
då han fri med målvakten
kunde skott-chippa in 1-0 i
krysset efter 11 minuter.
Efter det blev hela Viggan
ett enda långt kaffe-sumpande gäng. I halvtid borde
det ha stått åtminstone 4-0.
Scabini la t ex en tåfis i
stolpen i den 23:e, Jonas mfl
hade ett jätteläge i den 25:e.
Tom som gjorde entré mitt
under första halvlek, dock
på bänken, eftersom han
kom direkt från Clas Olsson.
När väl den snabbfotade
Gylfen släpptes ut i managen, ville det sig inte bättre
än att han drabbades av s.k.
pingislunga och fick besöka
botbänken fortare än kvickt.
Dock beröm för passen till
Åskan i andra halvlek.
Målvakten i Råsunda,
hade mycket att göra och

Åskan visar för en imponerad
Pinky hur långt utanför han sköt
när han var fri med målisen.

Men domaren höll för
trycket och lyckades blåsa
av Åskans inspel som sedermera ledde till ett mål, men
domen blev inspark. Sista

MATCH
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Campo di Capitano

Claudio var på hugget idag.
Under eftermiddagen, hann
han vara med om att vara
både forward, högerback
samt även lagkapten i början av andra halvlek. Detta
var något
som inte
roade Nordine, som
fick räcka
över bindeln
till den leende Scabini.
Det hela slutade med att
Scabini fick
plocka upp
Skulle jag vara
ett stort arschel? bindeln från
undrar Klådde,
marken. Då
medan han värmer upp med två kan ni nog
armhävningar. Ja, räkna ut
Nordine tycker
nog det,... eller? resten.

sparken fick Gonne och
några andra som var framme, och som från 4,2 meter
pangade rakt på målisen,
som gjorde allt för att rädda
facet. Han lyckades med det
och en match, som kunde ha
varit avgjord efter en halvtimme, avslutades nu istället
efter 90 minuter utan ett
enda segrande lag.
Matchen karaktäriserades
av krampaktig-Hawaii-fotboll. Långbollarna gick nästan aldrig över deras backlinje och skotten ven rakt på
eller utanför. Synd för Pastan Piff, som kunde ha ryckt
i skytteligan om han hade
knutit sina skor lite hårdare.
Sömnpillret till trots, Bilagan förlorade inte och det
får ändå ses som ett fall
framåt för klubben.
Skönt med en pinne, men
två till hade gjort att smilbanden skulle ha gått upp i
falsetthöjd på en och annan.
Nu köttar vi sönder Hele❑
nelund nästa vecka!

Signerat Krutov

FAKTA

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

Söndag 4 sept, 17.00
Hägernäs IP, gräs
Fint väder, +20
32

Viking: Ingen
Gulor:
Nordine
Målare: Jonas Pasthy
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Vassego! Här kommer det 200:de numret av Viking. Första utgåvan utkom 7 november 1998.
För er som är intresserade kan nämnas att ni, som varit med från början, nu förmodligen har
läst ca 360.000 spaltmillimeter under de här åren. Det motsvarar ungefär 5000 toalettbesök.

Plockepinn

Nu återstår endast fyra matcher: Ängby IF hemma,
Ekerö IK borta, IFK Viksjö
hemma samt Helenelunds
IF borta, mglp!! Dessvärre
har nu diskussionerna koncentrerats kring att hålla sig
kvar vilket ju inte var vad vi
tänkt oss från början. Vi behöver nu börja plocka lite
pinnar. Så nu gäller bara full
fart framåt - och att hålla tätt
bakåt (inte minst).
Våra främsta utmanare är
ju Helenelunds IF, som har
följande program kvar:
Täby IS borta, Bele Barkarby
hemma, Järfälla borta och
oss hemma. Ni får själva
räkna ut alla scenarion som
kan dyka upp, men det viktigaste är ju att vi själva har
saken i egna händer.
❑

Avslutningen den 8 oktober

Förra årets vinnare: Djurgårdens IF!!

Lördagen den 8 oktober
spelas Lilla Viking Cup.
Som vanligt samlas alla lagen i sina respektive matchkläder på Hägernäs IP kl
11.00. Varje lag anmäler en
lagledare som ansvarar för
resp lag. Anmälningsavgiften är som vanligt 50 kr per
anmäld deltagare, vilket
inlämnas av resp lagledare
senast lördag 1 oktober.

Efter Lilla Viking Cup så har
vi prisutdelning i klubblokalen med fika och dopp.
Senare på kvällen hålls
avslutningsfest nere på
Tegelbruket enligt sedvänja.
Festkommittén har ansvaret för att ta upp anmälningar, ta in offert och meny,
samt göra bokning.
Vi ser gärna att denna
kommitté kommer på ett
trevligt koncept för att göra
kvällen till en minnesvärd
högtidsstund.

Åsså kalendern förstås

Redaktionen skall nu sätta
sig ned och detaljplanera
den berömda Kalendern
och ber att få återkomma
när det blir dags för fotning,
he, he.
❑

Cuper

Förutom nyss nämnda Lilla
Viking Cup, har vi anmält
oss till Stockholm Cup och
Nike Cup i mellandagarna.
Vidare kommer vi för tredje året i rad köra vår egen
Viking Cup i F2-hallen, den
2-4 december. Förra året
hade vi 20 lag anmälda och
nu hoppas vi på att få in
maximala 24, om det går.

Deltagande lag i Viking Cup 2004
Edsbergs IF
Enebybergs IF
Erikslunds KF
FC Järfälla
Hanvikens SK
IFK Täby
IFK Vaxholm
IFK Viksjö
IFK Österåker 1+2

IK Frej
Markim Orkesta IF
Rydbo IF
Stocksunds IF
Turebergs IF
Täby IS 1+2
Viggbyholms IK
1+2
Åkersberga BK

Den sedvanliga Skinkcupen går nu för 9:e året i
rad, lördagen den 17 dec.

LÖRDAG 10/9, 14.00: VIGGAN - ÄNGBY PÅ HIP · SÖNDAG 11/9, 11.00: HELENELUND - BILAGAN PÅ SOLLENTUNAVALLEN

Plockepinn 1:

Nollgradig stämning på Tibble

Efter att ha förlorat med 0-0 mot IFK, kunde vi
konstatera att vi aldrig torskat på Tibble och det
kan nu bli en viktig pinne som vi fick med oss.

Brisse blev Viking

Brisse strax före och efter utnämningen till Matchens Viking

Vi fångade Brisse för en kort intervju efter
utnämningen och ställde några frågor:

“Grabbar, det är inte så svårt,” men glöm inte att gå till matbespisningen samma dag som det är match. Se på mig, jag käkar spaghetti och
åker Alfa Romeo och det kan man komma långt med. Slut för idag!

En ganska seg match som vi
dock borde ha avgjort flera
gånger om. Men vi har faktiskt aldrig torskat på Tibblevallen, vare sig mot IFK
Täby eller Tissarna. Även
om vi förlorade två pinnar
så vann vi en, som förmodligen kommer att bli viktig.
Gyttorp var exempelvis
nära att ge oss dessa två
extra pinnar, när han i 6:e
drar en halvvolley med vänstern efter pass från Zaccau.
Eller vad sägs om Tunas
skott i undersidan av ribban
i den 16:e. Många anser att
bollen var inne när den
studsade ner med frenetisk
kraft. Von Richthofens missade friläge i den 30:e, talas
det ännu om på officersmäs-

MATCH

sen på Grevgatan. I den 39:e
är Zaccau igenom på vänstern. MÅL!!? Näe, men
hörna blev det.
I den 66:e lägger Maxen ett
fint inlägg som Gyttorp
nickar just utanför krysset.
Minuten efter har Gyttorp
ett jätteläge men wobblar
bollen utanför.
IFK:arna var bra mycket
bättre än sitt rykte och i den
70:e får Brisse rädda på mållinjen efter ett litet internt
debacle i försvaret.
HBK tvingas till en dubbelräddning i 80:e men i den
87:e är Zaccau ytterst nära
att avgöra med ett avancerat
perspektivskott som vrider
sig utanför bortre krysset.
Seg match, men en pinne. ❑

FAKTA

IFK Täby - Viggan 0-0
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Måndag 5 sept, 19.30
Tibblevallen, gräs
Halvdant, +17
85

Viking: Daniel Breeze
Gulor:
Fredde
Målare: Ingen

1 . D u f i c k l äm n a p l a n i a n d r a h a l vle k . Hu r a l l v a r l i g är di n s k a d a?
Jag vet tyvärr inte hur allvarlig skadan är,
men eftersom det är samma skada som
stoppat mig hela våren och som nu har
gått upp igen, kan det tyvärr betyda att det
tar ett tag innan jag syns till på en fotbollsplan igen. Jag kommer att veta mer i slutet
på veckan efter besök hos doktorn
och/eller sjukgymnast.
2. M a t c h e n s l ut a d e o av gj or t m e n
de t b l e v ä n då e n vi k ti g pi nn e .
Absolut en jätteviktig poäng, men det
känns samtidigt lite surt att vi inte fick
vinna, då jag tycker vi var lite bättre än
dom. Men man ska inte glömma att denna
pinne kan visa sig var avgörande i kampen
om fortsatt spel i division fyra.
3. V i l ka är di n a bästa resp sämsta
in t r y c k f r å n m a t c h e n?
Viktig poäng, men vi borde ha vunnit!
4. H u r f u ng e r a de d i tt e g e t s pe l
e nl i g t d i g s j ä l v?

Mitt spel fungerade väl helt okej. Jag vet
att jag kan mycket bättre och hoppas att
komma tillbaka och visa det! Som alla förmodligen vet vid det här laget trivs jag ju
inte till 100 % som mittback, men igår fick
jag åtminstone vara med och anfalla ett
par gånger och det är ju två gånger mer
än vanligt! Det var dessutom en ny, min
femte mittbackskollega, vilket kanske inte
är det bästa sättet att bygga ett lag på.
Men det kändes bra med Patrick Öberg
bredvid mig. Eftersom det var första gången vi spelade tillsammans, så tror jag dessutom att det kan bli många gånger bättre
om vi skulle fortsätta ihop.
5 . Är du nöjd med lagets insats?
Lagets insats är godkänd. Vi borde ha
vunnit, men gjorde tyvärr inte det. Däremot
spelade vi stundtals bra offensiv fotboll och
skapade ganska mycket. Det som saknades var mål.
Det kändes tryggt och stabilt i försvarsspelet men vi slarvar fortfarande lite för
mycket med enkla saker som passningsspelet och gör andra grundliga fel. Detta
är väldigt synd eftersom potentialen finns
❑
där.

Dubbelbokat i helgen

Närå, matcherna går som dom
skall, men det här handlar om en
sk “double
date”. I fredags
träffar Krutov
lilla frk Roxy
från musikbutiken i TC. Man
bestämmer träff
på Bruket samKrutov
ma kväll, vilket
även infrias. På lördagseftermiddagen träffas man igen, nu för att
ta en sk fika i
Centrum. Enligt
Krutov är dom
“bara vänner”.
Sen kommer
Gylfen in i bilden! Ty samma
Gylfen
kväll träffar just

den senare
lilla frk
Roxy på
samma
Bruk och
enligt anonyma källor är risken stor att
Gylfen och
Roxy nu är
på G.
Krutov tar
det hela
coolt. Hon Det var kring dessa, frk
är för ung Roxys spiror, som fighten stod mellan Krutov
och jag har och Gylfen. Skala 1:10.
ändå fullt
upp på dagis, skulle nog Krutov
sagt om vi frågat.
Krutov, dags att stänga Gylfen! ❑

VIGGANS INNERFÄLT

Sett&Hörtt

Von Richthofen
i lokalmedia:

Tomma burkar
skramlar mest

Inga Halvdana jobb här

Redaktionen erfar att en på Trefaldighetsv. 16 A i Gribbylund
boende Täbybo, har framfört en
förfrågan om huruvida Gula
Örnens erbjudande om öl till ett
vinnande A-lag även skulle kunna
komma Bilagan till del. Dessvärre
gäller detta erbjudande endast Alagare då redaktionen vid en husrannsakan fann att det redan
fanns tillräckligt med aluminium
för att bygga en Zeppelinare samt
två Boeing 747 på den ovan
angivna adressen.
Vidare hävdar redaktionen att
A-lagarna befinna sig i ett så pass
utsatt läge att de voro bättre lämpade att få morötter än Bilagan. ❑

Pigge
Piggy
Pinky

I förra veckan skrev
vi i Viking att Pinky
gillar kräftstjärt,
men det skall ju såklart vara grisskärt.
Så det kan bli.
På bilden ser vi
Pinky tillsammans
med Miss Piggy.

Här ser vi två trogna gossar som alltid är redo att ställa upp och göra
grovjobb. Senast i matchen mot IFK hade dom blåstället på hela matchen, vad vi vet. Påminner dom förresten inte lite om två filmkändisar?

Visst é
dom gulliga!?
Åsså é dom ju
så skära.

Var är alla brudarna?
- Örnen, här är dom!

Mycke Richthofen är det nu! För
alla er som undrat var alla brudarna är, så har vi nu svaret. Den
nu snart rikskände von Richthofen, ni vet han som drog iväg på
en expedition till Stora Karlsö i
våras, har återuppstått och visat
redaktionen var brudarna finns.
Maximilian von Richthofen

lovar redaktionen, att åtminstone
den, skall få ta del av vad som
finns på hittegodsavdelningen.
Karlsötöserna, som kommer att
svärma som kring en sockerbit
efter lördagens första program,
kommer att utgöra ett bestående
inslag i Viggans eftersläckningsfester, lovar Maximilian. ❑

Veckans avsnitt : Har vårens kärleksbekymmer i laget påverkat resultaten i serien??

VI I VIGGAN

VIGGANS INNERFÄLT

