VIGG AN S B AC KSIDA

Segermelodin
återfunnen

Efter en två sorger och fyra bedrövelser kom
Bilagan äntligen uppå spåret igen. Vikings
Krutov, ger “under cover” alla detaljerna.

Vann vi...eller?? Ja, frågan kan vara berättigad, men det var kanske så
att man inte var beredd utanför objektivet. Hursomhelst så var det första lagbilden sedan 19 juni, så det är klart att man kan vara lite ovan.

nerdragen. Solklart rött kort.
Men hur skulle domaren
behandla situationen. Jo, det
fanns bara en utväg. Gult
kort till Edman, för att han
bar ring (på tummen). Där
kan man tala om resolut
bedömning. Frisparken som
Viggan så småningom ändock fick, blev resultatlös.
I den 15:e minuten bränner
Tuna ett s k givet mål. Han
gör allt rätt. Han nickar ner,
men målvakten är följsam
och Tuna får gå
därifrån med
Aaarå, målgörarnaTuna, Zaccau och Pinky
oförrättat värv.
Synd.
Något som
var riktigt kul
att se, var Kalle
Stenbergs
comeback.
Senast Kalle
spelade en
match för
Viggan, så gick
foten ur led
eller något dylikt. Kalles eleSkribenten, valde vid sin
ganta spel, tillsammans med
entré på Sollentunavallen,
Edmans, enligt MoDos “kan
att besöka arenans inre katadu inte dribbla lite”, gjorde
komber för att lägga en
att hela Viggans mittlås förrekorderlig kabellängd. Då
blev närapå vattentätt.
hände följande på planen.
Det dröjer dock till den
Den säkra källan Zaccau,
39:e minuten innan Viggan
sade från sin plats på avbyfår utdelning på alla sina
tarbänken, att Jonas hade
chanser, som man hade skakommit fri med målvakten i
Helenelund. Efter att ha run- pat under den första halvleken. Den för dagen hårt slidat densamme, så blev han
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Söndagen den 11 september,
(nine-eleven, ni vet) var det
äntligen dags för MoDo &
Wella Co att kamma hem tre
poäng. Och på vilken sätt
man gjorde det på.
Kanonspel varvades med
tafatt duttspel. Men på det
hela taget, så gjorde Bilagan
en helgjuten insats.
Kontraktet för nästa år, är
sedan länge ordnat och nu
kan vi titta uppåt i tabellen
igen. Nu till matchen.

tande Danilo slår ett inlägg
med en lätt slice, avsedd för
killarna i boxen.
Nu ville det sig inte bättre
än att inlägget blev till ett
skott och skottet letade sig in
i bortre hörnet via stolpens
insida. Zlatankopia, 0-1 och
det var vind i seglen.
Tuna hade några rökare
och Krille var nära att sätta
en i krysset. Därför var det
med en smula beskhet som
spelarna samlades vid bänken i halvtid.
I den 42:a minuten kvitterade Helenelund. Snyggt
inspel längs marken, som
slutade med kapitulation för
det vitklädda bortalaget
(Viggan alltså). Det skrevs 1-1
och Coach MoDo och Wella,
städade om i laget.
Gängmedlemmen Michelle “Devino-East”, byttes mot
den lille och lätt axelskadade
Porschen. Man släppte även
ut Henry Zaccau på grönbete. Det innebar att Hovnarren Jean-Claude Scabini fick
gå och sätta sig.

Vafför får inte jag vara med och
leka med de andra barnen för?

Andra halvleken börjar bra
där Jocke skjuter utanför i
den 46:e minuten. Förutom
de två målen som föll, kännetecknades halvleken av
idel missade lägen.
J. Pasthy var en av de största syndarna och vann tävlingen Miss Viggan. En vänsterslägga högt över, samt
ett tamt skott i gaveln, blev
hans facit. Därför var det
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skönt att se att Zaccau kunde hålla sig på benen och i
den 53:e gjorde han inget
misstag, fri med målvakten.
Han låg steget före, tvärnitade, vände upp och innan
en framstormande back
hann fram, så kunde han
lägga in bollen i nät. 1-2 och
Viggan kontrollerade nu tillställningen.
Diffen, hade inte alltför
mycket att göra denna förmiddag. Därför var det extra
kul att höra hans svordomar,
då han gjorde sina utsparkar
“Vaa faaaaan!”
I 77:e minuten prövade
Nizze (Puff) en sk Danilare.
Ett inlägg mot bortre, men
den här gången klarade sig
målvakten undan med en
stolpträff och matchen fortsatte att väga, dock med
Viggan som innehavare av
taktpinnen.
I den 80:e minuten kommer så det förlösande 1-3
målet. Zaccau lobbar fram
en passning till Tuna, som
inte vill vara sämre. Även
han valde att lobba över
målvakten. 1-3 målet skulle
aldrig ha kommit till, om
inte Tuna valde att även
denna vecka göra en s k
“Tuna-ligger-på-golvet-hosZaccau” (Läs Rocky på s. 3).
Äntligen fick vi hurra i
omklädningsrummet.
Tunatog ton, samtidigt som
Diffen tog igen sig utanför.
Mycket av segerreceptet
bestod av att vi rullade boll,
men varvade även stundtals
med att sätta längre bollar.
Det såg nästan genomgående stabilt ut. Det var bara
ibland, som det blev lite
andnöd i de bakre leden. Nu
är det Bromsten hemma på
söndag och då ska vi återigen visa att vi kan spela bra
mot ett på pappret sämre
lag. FORZA BILAGAN!

Signerat Krutov

FAKTA

Helenelund - Bilagan 0-1 (1-3)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Söndag 11 sept, 11.00
Sollentunavallen, gräs
Fint väder, +18
18

Viking: Pinky Niklasson
Gulor:
Edman
Målare: Pinky, Zaccau, Tuna
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Här ser vi några glada gamänger som nyss hemkommit efter helgens
bravader på slagfältenn på Sollentunavallen och Hägernäs. Dom är väl
värda att firas: Tuna, för att äntligen ha gjort mål igen. MoDo som har
kommit på ett namn till sin nyfödde. Kalle Ball, som är återbördad till
fadershuset (Välkommen!) Pinky, som gjorde ett Zlatanmål och lille
Zaccau som fick göra två mål under helgen.

Vamos Amigos!

Allmän mobilisering

Efter allmän mobilisering så
lyckades Bilagan med att
välta Helenelund över ända,
genom att vinna på bortaplan med 3-1. Äntligen tre
poäng och stoj och glam.

Förbön inför slutspurten i höst

Inför de tre återstående höstmatcherna samlades Benediktinermunkarna på Göta
Källare för att nedkalla de
allra högsta makterna för att
begära lite mer flyt i matcherna. Broder Robert fick rådet att köra med tagelskjortan på, medan bröderna
Zamora och Löken Loberg
kom undan med fyra Ave
Maria varje morgon och
kväll. Vi hoppas det hjälper.

Den segern var värd mycket
på Vigganbörsen.
Extra kul var att åter få se
Kalle Ball på planen igen,
efter sortin den 13 maj 2000.
Ett extra välkommen till dig.

Två gamla klasskamrater till
Claudio Scabini, nämligen Emiliano Zapata och Pancho Villa, har
skickat detta foto till redaktionen
från Claudios tid som ung revolutionär i bergen kring Botkyrka.
Har du också något foto av en
gammal vän? Skicka det till oss.

MoDo bygger
Sixtinskt kapell

A-laget förlorade med
uddamålet, men kunde återigen fått med sig något om
man hade haft det där lilla
extra flytet som tyvärr saknades idag också. Bra jobb!

Nu har jag tagit
på mig tagelskjortan.
Det skall väl för f-n räcka
för tre matcher.

Plus
fyra Ave Maria
bör räcka!

MoDo har ju som bekant fått en
LillMoDo ihop med Maartiiina. Nu
har gossen fått ett namn också,
taget från en av de riktigt gamla
fjällrävarna i norr? Sixten skall
gossen heta. Enligt vanligtvis
otillförlitliga källor fick Sixten en
motorsåg i doppresent. Den stolte fadern skall nu bygga ett kapell åt lille Sixten. Det SIxtinska
kapellet skall uppföras i Burträsk
erfar Vikingredaktionen.

LÖRDAG 17/9, 16.00: EKERÖ - VIGGAN PÅ TRÄKVISTAVALLEN · SÖNDAG 18/9, 17.00: BILAGAN - BROMSTEN PÅ HIP

VIGGANS INNERFÄLT

Nästan poäng
på Ängby IF

Operation Zeke

VIGGANS INNERFÄLT
Sett&Hört i Viggant

Ut Vikings an(n)aler:

Varför kan vi inte få det där lilla extra flytet
som vi skulle behöva för att ta poäng?

“Loss! Såja, var snäll pojke nu och
låt nu farbror Niklasson få bollen.”
Tyvärr Pinky, den gubben gick inte.

Ja, så var det dags att möta
tjuren från Ängby på lördagseftermiddagen. Hur skulle
Viggan lyckas med något
som ytterst få hade gjort?
Plano del Grasso

Ja, det är väl bara att ta tjuren vid hornen tänkte då
Robban & Ronny och drog
på sig sina matadorkläder.
Vi visste att deras “Wolf
packs” skulle anfalla från
första sekund, vilket även
blev fallet, men den här
gången stod vi emot...
tills i den 10:e minuten då
Lille Vicke Wire i Ängby fick
in 0-1 bakom Mattin HBK.
Efter en kvart så hade
Viggans nerver börja rulla
upp sig och det såg genast
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bättre ut, sålunda kunde vi
inkassera tvenne hörnor i
13:e och 15:e minuten.
Sen kom det som vi väntat
på länge. Flytet. Ety på en
ytterst slirig högerhörna
(vem slog den?) som målisen inte får grepp om (vi
talar om såpad gris) men till
sist så hamnar bollen mitt i
smeten och von Zaccau var
den som var sist på bollen.
Han tillskrivs därför målet.
Kvittering 1-1.
I den 29:e är Zaccau ytterst
nära att göra 2-1, men oflytet
var där. Stålis lägger av en
jätterökare i den 31:a men
den går över.

Faaen också!
Tänk om JAG hade
gjort mål också.
Då hade vi bergis
vunnit matchen.

FAKTA

Viggan - Ängby IF 1-2 (1-2)
Datum:
Arena:
Väder:
Publik:

Lördag 10 sept, 14.00
Hägernäs IP, gräs
Soligt, +18
73

Viking: Tom Gylfen Gyldorff
Gulor:
Kennie, Tuna
Målare: H. Zacco

Löken

Tummen upp
för Edman!
Edman tar sig ordentligt i baken
och säger till de omkringstående,
med anledning av det gula kortet
mot Helenelund i söndags:
“Fattar ni nurå, era arschlen,
varför jag måste ha ringen på
tummen? Jag har ju redan en i
häcken!” Ere så svårt att fatta?”
Ja, Edmans tumregel finns det
ju ingen anledning att göra någon
änd-ring på. Eller hur?

Alt 1.
Nattfjärilar

Enligt SI (Smittskyddsinstitutet) skall
alla som lider av Anal Frenesi testas
efter träningen på torsdag. De som
uppvisar tendenser till att ha fått
smittan kommer att få sitta på karantänen, tills de har papper på att de
är symtomfria. /UPI

Trögt på bänken

Det satt långt inne i söndags mot
Helenelund. Det vackra vädret undgick inte Wella och Mr Henrysson,
som uppsatta på långbänken, följde matchen med väderspänning.

Veckans Bild!?

Bäste läsare, idag får du avgöra vilken
av dessa två bilder nedan, som är bäst.
Du lägger in din röst på vår Gästbok
med en kort motivering. Vi har 100-150
besök på vår hemsida varje dag, så folk
läser och ni är ju anonyma. Det är ju
inte dom stackarna på bilderna.

Inte nu
dummer, jag
ska ju in och lira
nu snart.

Malin valde åter Nissan
framför Porschen

Ja, då har det hänt igen på
Saltkråkan. Malin och Porschen har brejkat. Enligt anonyma källor tyckte Malin att
Porschen var för liten och att
han liksom hade blivit som
en 08:a efter intagningen på
KTH (Killar Till Höger).

Alt 2.
Barstollar
Äh Gylfen,
nu drar vi hem
till hotellet.

Det var en mycket bitter förlust,
att döma av anletsdragen på såväl
Mange, Bille som Gylfen.
Bille kunde dock glädja sig åt ännu
en 3-poängare på måndagen.

Backlinjen ser mycket solid
ut och får 5 stomipåsar i
betyg. Dock, lite läckage på
en av medlemmarna i försvaret, som i den 44:e, när
Viggan (hela laget) ligger på
som mest, missar en passning i anfallszon och vi åker
på en kontring som sved där
bak. 1-2, något som var svårt
att svälja.
Andra halvleken höll på
att få en chockstart när von
Zaccau är igenom men får
nöja sig med en hörna.
Resten av matchen liknar
mest ett skyttegravskrig i
Flandern. Någon vinner
några meter här bara för att
sedan förlora det strax därefter. Men det man minns

Malins mamma, som redaktionen också har varit i kontakt med, tycker att Porschen hade alltför krulligt hår
för att passa Malins. Nu sägs
det att Porschen ses på köksbordet, läsandes DN under
rubriken “Begagnade Bilar”.
Coola
ner dig HBK!
Snart kommer
dom att spela
Sven Ingvars!

Bara en
liten, Robban
och Ronny ser
aldrig nåt.

Zeke

Mattes hand

Löken trepanerar Zekes huvud.

mest av matchen är att alla
stod upp som en man och
aldrig vek ner sig. Mattin
var stabil där bak (han hade
väl lytt Robbans råd om
mycket pasta dan innan).
Efter att ha sett Tissarna
torska mot Helenelund så
bör vi kanske se till att vi
avgör det här på egen hand,
utan att vänta till sista matchen. ❑

Veckans avsnitt : Söndagsmorgon på Östermalm innan avfärd till Sollentunavallen.

VI I VIGGAN

Aaaaarå, Zaccau har för en gångs skull flyt, 1-1 i 16:e minuten.

I den 33 blir det mer oflyt.
Ängby får straff, som nån
skjuter utanför. Oflyt? Näe,
nu var det flyt!
I den 35:e är Viggan nära
igen efter ett mycket fint
anfall men det bidde bara
hörna. Spelet ser mycket stabilt ut och vi bjuder inte på
de chanser som kanske
Ängby förväntat sig.

Alla minns vi väl Terry Butcher
som den store kämpen som aldrig
gav upp. Nu har Viggan fått sin
egen Butcher i Zeke Fonseca.
I matchen mot Ängby i lördags
var det någon som fotade Zekes
huvud så att blodvite (röd färg)
uppstod. Zeke lyckades ta sig till
sidlinjen där fältskären Löken
Loberg genast skred till verket.
Efter mycket trepanerande fick
så Löken ur motståndarens tåbira
ur Zekes huvud. Zeke var sedan
snabbt på benen igen och kunde
åter delta i spelet, nu utan tåbira.
Enligt Zeke är allt bra nu, även
om han klagar lite på att det drar
inne i huvudet när det blåser ute.
Zeke försvann snabbt därifån för
att senare joina en 30-års skiva.

F-n vilka rattar!!
Tänk den som hade
körkort ändå!

