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En på pappret mycket svår
match, skulle i verkligheten
även visa sig vara en över-
komlig uppgift för Bilagan.
Trots att man endast förfo-
gade över en avbytare
(Danilo), stred man mycket
tappert i den kyliga luften
på Graningevallen.

Redan tidigt gick snacket
bland bortafansen, (Stale,
Örnen och Krutov) att
Järfälla ställde upp med ett
nästan renodlat A-lag. 
På deras bänk trängdes nog
lagets b-lagsspelare.

Domaren som var klädd i
”Serie A-gult” blåste igång
matchen och på linjen gick
en av Järfällas ledare. Viggan
gick genast i Järfällas fälla,
eller var det tvärtom?   

Bilagan backade hem och
krympte ytorna. Ganska
snart stod det klart att det
skulle komma möjligheter
till kontringar. Redan i den
7:e minuten fick vi se ett
excellent samarbete mellan 
Lill-Piff Pasthy och Zaccau.

Pastan bredar ut på Zaccau
och söker ny position.
Zaccau tittar upp och hittar
Piff som har laddad med
torrt krut i vänstern. Pang
och 0-0 stod sig! Men ribban
vibrerade desto mer. 

I den 11:e gör Diffen, för
dagen nyrakad (se bild), en
offerparad och kan efter lite
möda klistra bollen. Ett givet
mål räddades. Diffen säger
själv exklusivt till skribenten
att ”Jag räddade med snu-
set. Den var också precis ny-
inlagd”.

Edman försöker sedan att
göra en ”Bromsten”, dvs
ordna en straff åt Järfälla,
men även denna gång miss-
lyckades han med detta. 

Diffen gör också ett stabilt
ingripande på en Järfällafri-
spark, men på den efterföl-
jande hörnan, som liksom
frisparken, skedde i den 17:e
minuten, kunde han inte
göra någonting åt. Ett klas-
siskt insläppt mål av Bilagan.

Total ouppslutning i marke-
ringen. De vita dräkterna
(Järfälla) ångar på och hin-
ner göra ett mål till, men
som vinkas av för offside. 

Så i den 28:e minuten
revanscherar sig Edman,
genom att göra ett så kallat
”Krutov-inlägg”. Som van-
ligt dyker den påtagligt nyk-
tre Henrik Zaccau upp och
knoppar distinkt in 1-1. 

Järfälla som inledde piggt,
sjunker så sakteliga in i
Viggans tempo och halvle-
ken slutar oavgjord, 1-1. 

I pausen uppstod ett min-
dre handgemäng, där några
av spelarnas morsor var
inblandade.

Viggan inleder starkt di-
rekt efter pausen och Gonal-
do bränner en fet chans efter
att ha vänt upp i straffområ-
det, men målvakten låg som
en fallen AIK:are utmed
backen och tippade bollen
till hörna. Målchansen föran-
leddes av en fin boll på dju-
pet, något att gå på för Zac-
cau, med pass från Jonas. 
I den 7:e minuten släpper(?)
Diffen ett skott som går rik-
tigt tight över ribban. 

När ändå Diffen är på tal,
kan vi ju nämna att Diffen
vann den sk ”Namn-mat-
chen”. Järfälla hade en spe-
lare vid namn ”Citron”.
Promenadseger för Diffen!

I andra halvlekens 10:e
minut får dock Diffen se sig
komma lite på mellis och
Järfälla kan på nytt ta led-
ningen. 

I den efterföljande minu-
ten tycker MoDo att Diffen
ska hamna i svårigheter
igen, genom att spela hem
bollen. Diffen, som hade
fullt upp med att skrika på
MoDo ”Inte hem, inte hem!”
hann tyvärr inte att lägga

över bollen på rätt fot. Rens-
ningen blockerades och res-
ten kan man räkna ut. 3-1.

I den 17:e minuten, (fortfa-
rande i andra halvlek) får
kulramsfabriken i Leipzig in
en jätteorder, efter det att
Järfälla petat in ytterligare ett
mål (4-1). 

Men nu repar Viggan nytt
mod. I den 25:e kommer
Jonas fri (inte ovanligt), men
skjuter tyvärr rakt på (desto
vanligare). Därför lämnas ett
större ansvar åt Zaccau, som
redan hade gjort ett mål i
matchen. Med endast tre
minuter kvar av matchen
lyckades han, fri med mål-
vakten, reducera till 4-2.
Kallt avslut. Houlstein assist. 

Direkt efter avspark lyckas
Zaccau komma fri igen efter
pass från Gonaldo. Här till-
ämpade Zaccau det sk
”Köket-steget”, där han i full
fart fejkpassar, samt tittfintar
målvakten. Då målvakten
redan lagt sig åt vänster,
behöver Zaccau inte ens
nudda bollen under pågå-
ende fint. Trasan läggs sedan
säkert bland maskorna. 4-3. 

Dessvärre kommer Viggan
inte närmre den här gången.
Förlusterna håller i sig på
konstgräs. Dock var det en
underhållande match laget
bjöd på. Micke Sundin, gjor-
de en mycket utsökt insats
på innermittfältet. Kul att se
att Zacco har börjat hitta
målet igen. Nu tar vi
Akropolis på lördag!!!   q

VVIIGGGGAANNSS BBAACCKKSSIIDDAA

MATCH FAKTA

Järfälla - Bilagan  4-3 (1-1)
Datum: Måndag 26 sept, 20.00
Arena: Graningevallen, k-gräs
Väder: Fint väder,  +17
Publik: 32

Viking: Mikael Sundin
Gulor: Ingen 
Målare: H. Zacco 3
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Ferdinad Scabini som Klåd-
de, alias Claudio först döp-
tes till, har inte setts till sedan
matchen mot Ekerö. Många
har redan ringt in tips om en
person som skulle kunna
vara lik Klådde, men det
finns ingen eller inget som
tillnärmelsevis kan likna
Klådde, hävdar redaktionen.

Misstankar föreligger att
skyttekungen in spe, Tuna
Thunström, kan ha överhört
Klåddes honungsliknande
locktoner utanför omkläd-
ningsrummen förra lörda-
gen och försett Klådde med
en sk dansk skalle. Medelst
hårda karameller försökte

Klådde locka den Dænske
Skæt att byta sida. Efter
detta har det varit dödstyst
från Klådde.

Tuna har dessvärre inte
kunnat nås för vidare kom-
mentarer.                    q

Bilagan gick i
Järfällan

Trots att Järfälla mönstrade sitt allra bästa B-lag
(A-lag?) så stretade Bilagan emot heroiskt ända in

i slutsekunderna. Krutov skildrar förloppet.

Signerat Krutov

Vem vinner
skytteligan?

Jonas “Lill-Piff” PasthyJoachim “Tuna” Thunström

A: 9 mål B: 7 mål

Sedan von Zaccau fick sitt
gula kort i lördags, har hans
avstängning i matchen mot
Helenelund, minskat hans
chanser att vinna skytteli-
gan med åtminstone 100%.

Den nu regerande ledaren
Tuna, ligger med sina 9 mål
en halv hästlängd framför
Holstein-Gyttorp som har 5.

Den fd lille, och nu bara ett-
rige, Piff Pasthy, leder med
två mål före Lille Pinky som
har fem i Bilagans målarkiv.
Men kan Piff hota Tuna om
totalsegern i Viggan? 
Kan den målhungrige Pinky
komma i kapp? Ja, alla dom
här frågorna får vi svar på
nu i helgen. Kom o kolla!

Klåfingriga Klådde
åkte på dansk skalle?

Klådde Scabini ses här tillsammans med Tunas dænske skæt utanför
Tullhuset på Ekerö. Scabini är sedan tidigare ertappad med Rapuntzel.

Här ser vi Ferdinand Scabini från
ett uppträdande på Cirkus Maxim

Sista anmälningsdag till Cup 
och fest är nu på söndag 2/10
På söndag den 2 oktober är sista anmälningsdag till Lilla
Viking Cup och Avslutningsfesten. 
•  Avgiften på 50 kr för Cupen betalas till resp lagledare: 

Zaccau, Krutov eller Wella. 
•  Avgiften på 100 kr för avslutningsfesten betalas till 

Holstein eller Zaccau.
• En förseningsavgift på 20 kr tillkommer på ovanstående 

belopp för den som betalar efter den 2 oktober.

Puff & Piff, Pinky samt Gyttorp
som dränker sorgerna. Deppigt?

J-vligt tungt, tycker Wella & Co.

Va f-n skulle jag
raka skallen för?

“Oh, what a disappointment!”

Åh va f-n ska Martiiina säga nu?

                



Ytterligare förluster i
båda tävlingarna. Tungt!

I pristävlingen så nämndes
det innan start att om man
inte orkade springa med i
vattnet så kunde man hoppa
av, men i sådana fall var
man tvungen att lämna sin
ryggsäck till nån annan i
laget som tävlade. 

Både Malin och Anna
Carin blev alldeles för trötta
för att orka hänga med men
ändå så hoppade dom inte
av och gav oss sina rygg-
säckar utan klängde fast i
repet så vi andra blev tvung-
na att dra runt dom. Båda
två hade innan tävlingen
sagt att dom var starka och
hade bra kondition och där-
för skulle klara tävlingen
bra. 

Så var icke fallet och jag
vågar nog säga att det var
dom två som fick oss på fall

eftersom både Sasa, jag och
Jonas hade mycket kvar att
ge när vi blev ifattsprung-
na... 

1000 spänn vann vi och
det köpte hon godis för vår
hövding... Det rådde ju
delade meningar om det
men ska jag vara ärlig så var
det helt ok för min del.
Fanns ju inte så mycket att
välja på för dom pengarna
ändå...

Robinsontävlingen där-
emot var riktigt rolig! Efter
att jag och Sasa hade kört så
ledde vi ju men sen föll vi
ihop totalt. Värst var väl
Lillen som flöt upp som en
kork och hade problem att
ta sig igenom vattentunneln.
Sjukt kul när han slog huvu-
det i varje pinne i vattentun-
neln när han skulle ta sig
igenom på andra försöket.
Men han var inte ensam om
att bära förlusten utan reste-
rande deltagare i vårt lag var
också delaktiga... Jävligt surt
att än en gång gå till öråd.    

Att Kattis åkte ut var inte
så konstigt. Hon klagade på
att hon var hungrig, sak-
nade sina cigaretter och var
allmänt nere. Tror hon var
rätt förberedd på att åka
hem. Dessutom så tillförde
hon inte så mycket på täv-
lingarna... Men som jag sa i
programmet så hade vi kun-
nat utnyttja situationen och
kanske skickat hem nån
annan istället. Lite ful måste

man ju vara ibland... Hehe...
Gillade skarpt Patricias

kommentar i örådet när
Aschberg frågade om vi
redan hade bestämt oss för
att Anna Carin skulle röstas
ut så fort vi fick chansen.
Hon var bara iskall och sva-
rade: "-Ja!". Inga kommenta-
rer, ingenting. Det var redan
bestämt, så fort vi får chan-
sen ska hon hem. Patricia
hade ju innan också sagt att
Anna Carin skulle veta sin
plats i vårt lag, och den var
inte högt upp... Haha...

Ska bli kul och se nästa
program när man får chan-
sen att utmana hövdingen,
men samtidigt riskera att
åka hem om man skulle för-
lora duellen...
Take care!

/von Richthofen

Lördagen började riktigt bra,
med ett sjudundrandes fint
väder. Ingen hade väl heller
glömt att vi för två år sen
torskade med hela 5-1 mot
Viksjö, varför förväntning-
arna låg på en lämpligt hyf-
sad nivå. Ja, väderspänning-
arna kan vi lämna därhän
denna gång, eftersom alla
kan föreställa sig atmosfären
denna dag ändå, eller hur?

Allt vi fruktat inträffar:
Viksjö lägger sig på en riktig
Barbarossaoffensiv från bör-
jan och har efter fem minu-
ter åstadkommit tre chanser.

Viggans första chans kom i
11:e då Stålis träffat Tuna i
huvudet så att denne nickar
långt utanför.

Den lille ettrige foxterriern
Pinky Danilo är framme och
ofredar Viksjömålisen med
en rivig nick strax under rib-
ban, riktigt snyggt faktiskt.
Men målisen får fram en
oklippt nagel och räddar till
hörna.

Viksjö dominerade de för-
sta 10 minuterna till 100%,
men därefter tog Viggan
över initiativet.

Innan matchen hade
Gylfen fått instruktioner att
gå upp på hörnor eftersom
han besatt extraordinära fjä-
dringsegenskaper som väl
kunde komma till sin rätt i
luftdueller (sk dog fights).

Sålunda lufsar Gylfen upp
på en hörna i den 17:e och
mycket riktigt så når den
lille Gylfen högre än någon
annan denna dag och han

får lyckligt åse sina kamra-
ters glädje när det visar sig
att han nickat otagbart in i
Viksjönätet, vilket gav en 1-0
ledning för Viggan. 
Å, när hände det senast?

Sen drabbas stackars
Zaccau för gult, sedan han
passat bollen till målisen
efter avblåsning. Ett idiot-
domslut som kommer att
stå Zaccau dyrt i skyttelige-
striden nu på söndag.

Stålis har ett bra läge i den
19.e men väljer att skjuta just
utanför.

Mattin Päson från HBK
lyckas med en spasmisk
benparad i den 28:e rädda
ett skott, avfyrat från ett
avstånd på endast 140 cm.

I den 33:e slår nr 18, Peter
Hedengren, i Viksjö en fri-
spark som går käpprätt in i
mål utan att nån hann röra
sig, 1-1.

Men Stålis håller sig fram-
me redan minuten efter och
får in ett ledningsmål, 2-1.

Även i den 39:e låter Stålis
utmärka sig genom att passa
von Zaccau som medelst en
direktträff på lädret förpas-
sar detsamma över, sedan
han upptäckt att han befann
sig i ett synnerligen fritt läge.

Tuna, som nu slagit Klådde
ur hågen för ett ögonblick,
skjuter i den 43:e utanför,
men nära var det ändå.

I den andra har Stålis
ytterligare ett fint läge då

han skjuter över. Det fanns
ingen rost i kallingarna hos
Stålis denna dag, då han
gjorde en av sina bättre
insatser.

Många voro de som inte
heller led av några rostska-
dor denna dag. Ja, så många
att utrymmet inte räcker till.

I den 21:a får Mattin Päson
göra ett av sitt livs räddning-
ar, då Viksjö ville kvittera.

Tuna återställer ordningen
genom att i den 25:e, i full
galopp, vräka på ett kanon-
skott som bara fräser förbi
en förstenad målis, 3-1.

I den 26:e lägger Stålis en
kalasmacka till von Richt-
hofen, som pga viss ringros-
tighet endast lyckades få till
en hörna på detta eminenta
tillfälle.

Fetaste chansen kom dock
i den 38:e då Gyttorp med-
elst ett synnerligen impone-
rande förarbete, ytterst osjäl-
viskt spelar
von Zaccau
inne i straf-
fområdet,
varvid den
senare skju-
ter mitt på
målisen från
endast 3
meters håll. Aja baja!

I den 44:e skall von Zaccau
reparera skadan, då han helt
fri med målisen väljer att
testa ett kanonskott från 6
meter, något han inte skulle
ha gjort.

Matchen avslutas med att
Houlsten höll på att förgylla
sin dag, men det gick inte.
När alla sedan fick veta att
Helenelund torskat mot
Järfälla med 3-1 och alla fat-
tade att Viggan var klara för
4:an även nästa år, ja då blev
alla så glada så.  q

VVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTTVVIIGGGGAANNSS IINNNNEERRFFÄÄLLTT

MATCH FAKTA
Viggan - Viksjö 3-1  (2-1)

Datum: Lördag 24 sept, 14.00
Arena: Hägernäs IP, gräs
Väder: Soligt, +20
Publik: 76

Viking: Mattin Persson
Gulor: Zacco
Målare: Gylfen, Fredde och
Tuna VI
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Veckans avsnitt : Till alla er som glömt att ni varit i Hultsfred eller Roskilde

Lördag 
8 oktobert

Äntligen! Efter 7 sorger
och en oavgjord vann vi

Efter sju förluster och en oavgjord gjorde Viggan vad som krävdes för att
fixa garantier för fortsatt spel i fyran, sedan Helenelund samtidigt torskat.

Exklusivt för Viking:
Expedition von Richthofen #3

Kommer von Richthofen att
överge Pattis för den nya höv-
dingen Tutt-Lisa? Hur kommer
han att göra. Titta på lördag!

Pattis
eller Tutt-

Lisa? Vi får
väl se!

Samling: 09.00

Middag: 18.00

Lagledarna i AIK, DIF
och HIF (Zaccau, Krutov
och Wella) ansvarar för
att alla spelare finns på
plats senast kl 09.00 vid
Hägernäs IP. Vid lunch-
tid, ca 12.30 -13.00 träffas
vi i klubblokalen för intag
av lättare spis samt utdel-
ning av förtjänsttecken.

Till er som undrar var-
för vi skall träffas så tidigt
kan vi meddela att det
beror på att Erikslund (!!)
har match kl 13.00 och
eftersom vi alla vill spela
på stora plan, så måste vi
alltså vara klara före 13.00.

Vi samlas i god tid nere
på Tegelbruket där vi äter
middag kl 18.00 för att
sedan dra oss ut till baren
för att kolla Kroatien-
Sverige kl 20.15. Efter
matchen stannar vi kvar
på Bruket för mingling.
Vänligen försök att hålla
er kvar så länge som möj-
ligt så att vi får en chans
att snacka lite sk-t.

Tack Ingvar!
Ett stort tack till Ingvar Niklas-
son (Pinkys farfar) som skänkte
300 kr till klubben bara för att
han missade att lämna in tipset.

Pant på backar?
Visste ni att hela 18 olika per-
soner har spelat i backforma-
tionen i år? Tänk om vi fick
pant på alla som spelade?

Aaaaaaaarå!

Zeke visar Zeger-
gesten

Den segern smakade fågel, 
tyckte Bille

Gylfen 1-0 i 17:eStålis 2-1 i 34:eTuna 3-1 i 70:e

Vann vi...eller?


