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Den på förhand klara mat-
chen mellan Viggan och
Bromsten, skulle visa sig
vara en svårare nöt att
knäcka än vad många hade
förväntat sig. I våras ställde
Bromsten upp med ett deg-
gäng och kavlades ut däref-
ter. 6-2 blev det då till
Viggan. 

Nu var det ett helt annat
lag som Bilagan ställdes
mot. Det visade sig sedan att
det var A-laget man mötte,
enligt säkra källor. Detta var
också något man kunde se
redan innan matchen.
Bromsten uppförde sig väl-
digt professionellt. Man
värmde upp tillsammans,
alla var likadant klädda.
Man gick också in i omkläd-
ningsrummet innan mat-
chen, samt under halvtidsvi-
lan. Bilagan valde dock att
svara med den inte helt
okända ”Ringen”, där Zacco
för dagen fick agera maskot
i mitten. 

Devino-East-Michelle
spräckte nog Zaccos ena öra,
då han vrålade ”Ska vi ta
dom?” (Var då, undrade
säkert en del.) 

Skribenten som tagit del
av Gula Örnens anteckning-
ar fann att det inte fanns sär-
skilt mycket nedskrivet, men
ändå litet för att få ihop

denna krönika.
Som vanligt när

Bilagan spelade, kom
domaren att spela en
sk ”framskjuten” roll
på banan. Bilagan
drog på sig inte min-
dre än fyra
”Herrgårdar”.
Edman (väntat),
Krutov (oväntat),
Robban och Danne
fick också smaka på
osten. 

Matchen karaktäri-
serades av ganska
hårt spel, med många
närkamper. Men det
lirades även lite boll. I
den 16:e minuten gör
Edman, nästan allt
för att Bilagans snart
treåriga hemmasvit
utan förluster, skulle
spricka. Med sina
patenterade över-
stegsfinter i den egna

försvarsregionen, försökte
han lösa sin ekvation, dock
inte bättre än att han på
något sätt lyckades nässla in
sig i sina påkar. 

Bromstenarna erövrade
bollen och densamma spe-
lades in centralt, där en for-
ward brände chansen, till
mångas förvåning och gläd-
je. Men bortamålet skulle
komma. Halvfri (Krutov
fladdrade halvnära bakom)
lyckades bortalaget att via
ribban lägga in 0-1 och
Bromsten var i det här läget
det bättre laget.

Någon som dock utmärkte
sig i Viggan, var den inte allt

för långe, Gonzalo de Brazil
(ICA Kvantum till vardags)
som nästan lyckades att
cykla in 1-0 tidigt i matchen.
Gonne slet och det var kul
att se. Särskilt då MoDo
under hela säsongen har
haft ett flertal ”Far-och-son”
möten. 

Edman
vill vara
med myck-
et och det
får han. I
slutet av
halvleken
drar han
en mot-
ståndare i
armen och
lyckas
avvärja ett
friläge.

Många ropade på straff,
men domaren viftade bort
situationen med armarna.

I den andra halvleken
byter Robban in sig själv,
samtidigt som en del spelare
kastas om i uppställningen.
Från Gula Örnens rapport
kan man läsa följande från
andra halvlekens 9:e minut.
”Diffen bra tippning”. Sen är
det blankt fram till den 21:a
minuten.

Viggan får då en frispark,
som Krutov slår. På bortre
stolpen dyker den långe,

Henrik Zacco upp. Mål-
vakten når upp till naveln
och kittlas lite, men det hin-
drar inte Bilagan att kvittera.
Kul att se en äkta kopia av
Sveriges 2-2 mål mot
Rumänien. (Tjing pax, för att
inte vara Håkan Mild) 

Zacco kommenterar målet
i stil med: ”Det kom in en
hög luftpastej på en frispark,
som jag lyckades sätta. Jag
vet dock inte vem som slog
frisparken”, sade han och
log mot skribenten.

Då det inte fanns något
mer på Örnens papper är
det läge att avsluta. Jag tror
många i laget var nöjda med
poängen. En hård match
avslutades med att domaren
blåste sönder de sista 10
minuterna. Hade matchen
varit ca 20 minuter längre,
hade vi nog fått hål på dem
en gång till. Det verkade

som om de knäade lite på
slutet. 

Nu är det två matcher
kvar. Vi har inget att spela
för, förutom i den sista mat-
chen, då vi möter Akropolis.
Den matchen ska vi bara
vinna och göra statistikerna,
Diffen och Edman glada. Tre
år utan spö på Hägernäs IP.
Det är något att bita i!!!

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

MATCH FAKTA

Bilagan - Bromsten  1-1 (0-1)
Datum: Söndag 18 sept, 17.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Fint väder,  +18
Publik: 28

Viking: Nisse Puff Psthy
Gulor: Edman, Krutov,
Robban och Pinky Niklasson
Målare: H. Zacco
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GLÖM INTE ATT ANMÄLA ER TILL AVSLUTNINGSCUPEN OCH FESTEN LÖRDAGEN DEN 8 OKTOBER!!!!
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Bromsspår i
serietabellen

Alla som gick ner till Hägernäs hade kulramarna
med sig när Bilagan skulle ta emot Bromsten.
Men ack vad man bedrog sig. Krutov berättar:

Signerat Krutov

VIGGANS KALENDERKILLAR

Äh, va f-n, 
vi var ju kort
om folk!?

Såja, lille Krutte!
Jag skojade ju bara.
Jag såg visst att det
var du som passa.

“Jag kan väl för
f-n inte rå för att
han fastna i min
hand, eller!?”

Januari
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

VIGGBYHOLMS IK
SENIORFOTBOLL

Namn: Max Stjernfelt. Ålder: 27 år. Yrke: Business controller på företaget Sign On.
Civilstånd: Singel. Familj: Mamma, pappa och två yngre bröder. Bor: Stockholm
(Östermalm, va?) Intressen: Spela fotboll i Viggbyholms IK, som ligger i division fyra,
och festa med polarna. Beskriv dig själv kortfattat: Lätt för att ta folk och är flex-
ibel. Lite blåögd i vissa situationer och tror väl om andra människor.
Om du vinner, vad skulle du göra med vinsten, en miljon kronor? Investera i en
ny lägenhet och hitta på något kul med alla mina polare.

Ring oss för 
en fri värdering
08-638 09 90

Det är inte jämt det går som
man planerar. Precis när
man skulle trycka på start-
knappen så får man besked
att pappersföretaget Holmen
som skall sponsra med kar-
tongen till vår kalender, inte
hinner få fram den i tid till
beräknad tryckning. Allt
beroende på pappersstrejken
i Finland. Hakkapäällää!

Alltså, omtänkning i for-
mat och produktion. Men
bättre brödlös än rådlös, så
snart hoppas jag kunna
lägga fram ett datum för
fotografering.

Som alla nu förstått, beror
framgången av detta projekt
på att alla ställer upp hel-
hjärtat i vått och torrt. Som
sagts tidigare kalkylerar vi
med att var och en säljer 10
kalendrar var. Priset är satt
till 100 kr. Har ni en annan
uppfattning så hör av er!!!

Alla som säljer 10 kalend-
drar var, kommer att slippa
betala medlems- och sek-
tionsavgift i vår. Den som är
med i bild, förbinder sig allt-
så att aktivt hjälpa till med
att sälja, inte bara sina 10
kalendrar, utan även att stäl-
la upp exempelvis i Täby
Centrum, eller där vi tror att
vi kan sälja kalendrar ge-
mensamt. Ni skall alltså inte
stå ensamma och sälja.

För att detta system skall
fungera, dvs att ni slipper att
betala avgiften i vår, krävs
att vi tillsammans utöver era
10 ex var, säljer minst 250
kalendrar för att kunna beta-
la tryckning mm. Som ni ser
av provet här bredvid skall
vi försöka skaffa sponsorer
också. Pris för logga och lite
text blir för en månad: 2000
kr. För två månader 3.750 kr
och för tre månader 5.000 kr.
Har ni något företag som är
intresserat? Hör av er!!!/GÖ

ENDAST PROV

                     



Vi vinner första tävlingen
där vi ska simma ut och
hämta bojar, trots att jag inte
bidrar med nåt i den segern.
Sen är det ju den andra täv-
lingen med hinderbanan
som vi ska klättra över med
en kista. Jag och Sasa var
snabbast fram till kistan men
sen var det riktigt svårt att ta
sig igenom. Dom andra
(Christian & Lotta) lyckades
sparka sönder och ta sig
fram mycket snabbare.
Enligt Lillen så hade vårt lag
försökt att bygga hindren
högt upp för att Lotta skulle
få svårt att klättra över, men
istället så vart det ju öpp-
ningar nertill som dom lätt
kunde ta sig igenom. Ska
inte skylla ifrån mig i och för
sig. Jag och Sasa var kassa,
riktigt kassa. Tung förlust
och ytterligare ett öråd...

Att Linda blev utröstad
berodde på att hon var så
negativ. Hon klagade myck-
et hela tiden och när det är
jobbigt behöver man istället
peppa varandra. Vi var flera
som kände samma sak så då
gick vi ihop och röstade ut
henne. Dessutom hade hon
försökt att värva alla tjejer till
en tjejpakt för att rösta ut kil-
larna en efter en. Det fick vi
reda på och tyckte då att det
var läge att skicka hem
henne.

Eftersom det har frågats en
del om toalettbestyren så
kan jag meddela att det

byggdes nån slags sits och
sen grävdes ett stort hål i
marken. Toapapper blev löv
och några sidor ur en pock-
etbok vi hittade. Sen hade ju
självklart tjejerna alla saker
som dom behövde för att
klara det allra viktigaste.

Ryktet säger att jag var
nere i Malmö en sväng efter
att vi kom hem från
Robinson och det kan väl
inte direkt förnekas. Visst,
jag och Patricia hängde en
del men det blev aldrig mer
än så. Vi hörs till och från
och är bra polare, men det är
allt...

Den positiva överrask-
ningen jag fick av detta pro-
gram var Jacky i lag Syd.
Hur sjukt rolig är inte den
mannen! Hur han satt fram-
för kameran och klankade
ner på sina lagkamrater.
Sjukt kul när han berättade
om hur bortskämd Paula
var som fick jeans för 3000
kr (lika bra med 2 par) och
hur han beskrev hennes för-
äldrar. Han kommer att
bidra med mycket sköna
kommentarer, helt klart!

Måste också bara nämna
Jonas med sitt patenterade
garv! Vi bröt ihop totalt när
han berättade om sig själv
och alla stories han varit
med om. Hur underbar är
inte hans egna film där han
spelar dragspel, visar mas-
sor av foton och sen berättar
att hälften av pengarna, om
han skulle vinna, går till
kungahuset och andra hälf-
ten till moderaterna. Vilken
kille, världsklass! Haha...

/von Richthofen

Vem sätter sig i bil och åker
15 mil ut till Ekerö en sen
lördagseftermiddag? Jo, den
som tror att Viggan skall
kunna åka hem med tre pin-
nar i bagaget! Men inte f-n
blev det så, nu heller.

I nästan två månader har
de högre makterna pinat oss
med nederlag efter nederlag,
ja, så många att få håller rik-
tig koll på det.

Vi hade i vilket fall tur
med vädret denna lördag
för solen sken, även om det
bet i baken av en kall Mälar-
vind från något okänt väder-
streck.

Men, vad händer?? Redan
i första spelminuten håller
Viggan på att få in bollen. Ja,
många tror, inklusive skri-
benten själv, att bollen är
inne. Men sån flax kan vi väl
inte ha? Nä, det stämmer.

I den 4:e lirar Piff Pasthy
fram till El-Bille som skjuter

skitanära, fast ändå utanför,
men hörna blev det.

Sen kommer Lill-Piff fram
igen, den här gången helt
ensam med målisen, men
fastnar med tån i ventilgum-
mit på bollen, eller nåt, för

mål blev det då inte.
Zeke, som siktar på att ta

hem Busligan i Viggan fixar
en straff i den 20:e och då
bidde det 1-0 (till dom).

Stålis, som kommer som
X2000 i den 23:e befinner sig
fortfarande på spåret då
skottet avlossas, men dess-
värre missade han målet
med marginal och sen gick
luften ur bollen också, såg
det ut som eftersom den rul-
lade så sakta. Men det
kunde ha blivit nåt.

I 24:e och 26:e får Mattin
från HBK visa att han besit-
ter Pampers XL. Ety vid det
första tillfället är Ekeröarna
hela 3 mot 1 i folk räknat,

men skjuter utanför.
Andra gången stoppar

HBK ett friläge helt ensam.
Alla andra borde vid det här
laget ha burit Pampers
också.

Sen kommer en sån där j-a
oflytsminut igen, och till
råga på allt i den 45:e. Dom
får en frispark, där alla stod
och sov och så var det 2-0.

Stålis, som åter är på spå-
ret, missar enligt tillförlitliga
källor öppet mål i den 6:e
minuten av andra halvlek.

Gyttorp, som var på dop,
(elddop??) förra veckan, steg
in i handlingen i den 9:e,
sedan Tuna dragit av en fri-
spark och på dess rikoschett
är Gyttorp framme och styr
in lädret i nätet. 2-1 och mor-
gonluft kändes i näsbor-
rarna.

Nyss nämnde Tuna lägger
av en riktig rökare i den 20:e
och det var ytterst nära att
den gått in om inte målisen
fått ringfingret på den så att
den gick till hörna. På denna
är det synnerligen nära att
någon sparkar in den, men
icke.

I den 25:e har Viggan ett
megafett läge som “någon”
skjuter över på. I den 33:e är

ytterligare “någon” framme
med pallet och nickar vid
stolpen men det blir bara
hörna. 

Viggan trycker på hårt nu
och i den 37:e så gör Viksjö

3-1 och morgonluften utbyt-
tes mot en besk bismak.

Morgonluften kom dock
tillbaks i den 39:e då Gylfen,
från 37 meters håll, får syn
på ett kryss, mot vilket han
siktar. Bollen följer jordklo-
tets horisont och dalar in
strax under nättaket. Det var
inte många som fattade att
det var mål, kan man säga
så här i efterhand. Filmen
skall bara exponeras och
skickas till LIlla Sportspe-
geln, där vi  snart räknar
med att få se Gylfen.

Ja, sen tog matchen slut
och alla närda förhoppning-
ar lämnades kvar i Mälar-
dalen. Sammanfattningsvis
kan man säga att under de
första 15 minuterna i första
halvlek var vi riktigt bra och
borde också rättvist ha tagit
ledningen. Andra halvlek
var vi värda ett bättre öde,
då vi understundom domi-
nerade. q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTTVVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

MATCH FAKTA
Ekerö - Viggan 3-2  (2-0)

Datum: Lördag 17 sept, 16.00
Arena: Träkvistavallen, gräs
Väder: Soligt, +17
Publik: 68

Viking: Tom Gylfen Gyldorff
Gulor: Gylfen
Målare: Houlst, Tom Gyldorff VI
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Veckans avsnitt : Von Richthofen: Det kostar på att vara rikskändis!

Lördag 
8 oktobert

Tji på Träkvista-
vallen också

Vi lyckades inte lugga Ekerö på poäng, trots att
vi hade goda förutsättningar redan från början.

Exklusivt för Viking:
Expedition von Richthofen #2

Von Richthofen med pillerburk?

Pattis! Va då bara vänner?

För alla er som missat det,
kan vi nu meddela att lördag
den 8 oktober skall vi slåss
om bucklan i Lilla Viking
Cup. Eftersom Djurgårdens IF
definitivt lade beslag på
bucklan förra året efter fyra
inteckningar, så spelar vi nu
om en ny. Alltså, 4 st inteck-
ningar och den stannar inom
resp lag. Då inräknas även
Skinkcupen!!!

Anmälan till Lilla Viking Cup
görs senast den 2 oktober.
Anmälningsavgiften är 50 kr.
Anmälan och avgift, inkom-
men efter detta datum,
påföres en förseningsavgift
på 20 kr, som laget eller den
sene får betala.

Avgiften för turneringen
betalas till resp lagledare:

AIK: Henrik Zacco
DIF: Krutov Erlandsson
HIF: Wella Gustafsson

Vi återkommer om starttid
för turneringen eftersom vi
inte fått klartecken än om vi
kan vara på stora gräsplanen.

Efter turneringen bjuds på
fika och mackor i klubbloka-
len samt allmänt samkväm.

På kvällen blir det avslut-
ningsfest med middag och
fotboll på TV (boka platser)
på Tegelbruket. Ert pris blir
100 kr som skall betalas till
Houlst eller Zacco senast 2
oktober. Därefter kostar det
120 kr. Så håll tiden!

/GÖ

Anmälan till Lilla
Viking Cup

Viggans egen Cup

VIKING CUP
2-4 december

Följande lag har hittills anmält
sig. Inbjudan skickades i fredags:

IK Frej
Vaxholm 1
Vaxholm 2

Enebybergs IF
Viggan 1
Viggan 2
IFK Täby

FC Järfälla
Äre Nisse Piss? Näe, Nisse Puff!

Krister Nordin (fd AIK) skjuter in 1-0 på straff, men Mattin
från HBK är i vilket fall som helst på väg åt rätt håll.

Viggan var ordentligt på hugget i andra halvlek.


