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Avsnitt 4 avverkat då.
Trodde vi vände trenden
genom att vinna pristävling-
en. Men, nej... Det var bara
temporärt. Det blev ju som
vanligt Öråd igen. Fan! Men
innan vi hamnade där...
Grymt kul att
vinna
Pristävlingen. 

Kan berätta
att efter två
veckor med
knappt nån
mat så var det
sjukt gott att
få dela på
hamburgare
och pommes
frites, godis,
läsk m.m.
Visst var det
väl också kul
att få brev från
anhöriga. Inte
för att jag
tyckte att det
var så speciellt
eftersom jag
ville vara där borta utan att
ha kontakt med "nära &
kära". Helt sanslöst att se lag
Syd bryta ihop när dom inte
fick sina brev till en början.
Flera av dom grät öppet
direkt efter tävlingen.
Ömkligt tycker jag...

Mycket fokus har ju varit
på Anders och Anna Carin i
vårt lag och det blev ju
knappast mindre fokusering
i det här avsnittet. Eftersom
vi återigen förlorade
Robinsontävlingen (dom var
starkare helt enkelt) så ham-
nade vi i Öråd. Stockarna
var sjukt tunga att bära men
värst vara att ta sig igenom
vattenhindret med gyttjebot-
ten som sög musten ur
benen. 

I och med förlusten så tog
Anders chansen att utmana
Anna Carin om hövdingrol-
len. Anna Carin skyllde på
fusk och menade att vi
andra hade hjälpt Anders till
segern. Skitsnack säger jag.
Vi stod bredvid och kollade
på. Patricia satt mittemot
honom men hjälpte inte hel-
ler till. Det enda som skulle
kunna vara ojuste spel var

att Anders fick trycka i sig
en burk vita bönor innan
duellen. Vems idé det var
vet jag inte och jag hade
ingen aning om det heller.
Känns som att det knappast
kan spelat nån roll i alla fall.

Han hade
nog vunnit
med eller
utan bönorna
i kaggen...
Det slutade i
alla fall med
att Anna
Carin fick åka
hem omgå-
ende och
Anders blev
ny immun
hövding. 

I Örådet var
det sen Jonas
som fick
lämna oss.
Sjukt tråkigt!
Jag hade sagt
till honom
redan innan

att jag och Patricia skulle
blanka och att han var
tvungen att lägga minst 3 st
röster för att få vara kvar.
Tyvärr så la han bara en röst
och åkte ut av Malin och
Conrad som tillsammans la
6 röster. 

Malin kände sig ju hotad
så hon fyrade av ett gäng
röster och köpte sig på så vis
lite mer tid... Jonas var så
grymt rolig så det kändes
riktigt tråkigt när han fick
lämna. Han som skulle ge
halva vinsten till Kungen
och andra hälften till
Moderaterna. Stort, riktigt
stort! Haha...Nåja, vi få väl ta
oss i kragen nu och se till att
börja vinna!
Take care!

/von Richthofen
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För sjunde året i rad har man
fått glädjen att skriva att
Viggan återigen har preste-
rat sitt bästa år någonsin.

Visserligen hade A-laget
en tuff resa med en mängd
motgångar, men vi klarade
av att reda upp situationen
när det som mest behövdes.

Vi hamnade i år på samma
plats som förra året, dock
med två poäng mindre, men
ändå med två mål bättre i
målskillnad jämfört med
förra året.

Det som dock höjer bety-
get totalt är Bilagans herois-
ka insats i den nya serien R1,
där man för första gången i
Viggans historia spelade i år.

Aldrig tidigare har Bilagan
spelat så högt och  kom ihåg
att vi låg i R4 när vi började

klättringen uppåt 1999. 
Efter en helt enastående

vårsäsong, där vi slog det
mesta som vi mötte och hela
tiden höll oss i toppen av
tabellen, så började dessvär-
re krafterna så småningom
tryta på höstsäsongen. Men
vi hamnade på en mycket
meriterande 6:e placering.

Så sammantaget så är det
här den bästa prestation som
Viggans seniortrupp någon-
sin har gjort.

Så, till alla er som medver-
kat till detta, spelare som
ledare, framföres ett jätte-
stort varmt tack.

Med lite välbehövlig vila
framöver, så kommer vi
snart att stå på barriärena
igen, med nya stora utma-
ningar att ta oss an.        q

För 7:e året i rad:

ÅRETS BÄSTA 
SÄSONG IGEN

Exklusivt för Viking:
Expedition von Richthofen #4

Saxat från TV3:s hemsida:
“Max berättar att han verkli-
gen uppskattar sin nyfunna
och nära relation med Patricia.
Men Patricia avslöjar att rela-
tionen med Max inte betyder
något, den är bara en del av
hennes övergripande pakt-
spel.”

Mums fillibabba tycker Maxen.

Sett&Hört 
i Viggant

Mattin och
Gylfen utsatta
för fula finnar

Fantomen på
stora Operan?

Radarpar på
Radarvägen?

Mattin och Gylfen går och tränar
på Nautilus tillsammans. I ons-
dagskväll när dom kom tillbaks
till omklädningsrummet, så upp-
täckte Mattin genast att något
var skumt - och det var inte belys-
ningen. Efter ett tag gör Mattin
en ny upptäckt! Alla hans kort
inkl körkort och klocka var borta!
Gylfen som inte utsatts för sam-
ma tilltag och som har sin mobil i
behåll ringer och spärrar Mattins
alla kort (dock ej det på Mikaela).

Efter en stund ringer Billy Sun-
dler!!!!! Billy,
visar det sig,
jobbar på Gant
i Täby Centrum
och hade haft
besök av två
feta finnar
som ville hand-
la på Mattins
kort. Bimpan
som kom ihåg
att Mattin inte
hade nån finsk
dialekt anade
ugglor i Bagar-

mossen och ringer Tom. Tänk
vilka små sluga hjärnor vi har i
Viggan!

Aha, tänkte Gylfen, Mattin och
Bimpan, här är något skumt i gör-
ningen. Gylfen och Mattin kastar
sig över till själva Centrumet och
deltar i jakten på de två fula
finnarna.

Man får nu reda på att FFF (feta
fula finnarna) hunnit med att
tjacka en läderjacka på Brothers
innan man hunnit spärra korten.
Shit! tänkte Mattin. Men på
Phonehouse var man ännu vakna
och då hade redan Bimpan & Co
larmat säkerhetstjänsten som var
på språng mot just the Phone-
house. Phonarna, som nu var
insatta i fallet, tog korten och
snart togs också de feta finnarna
på bar gärning! “Tjiit åkkså” sa då
finnarna som nu får leva på vat-
ten och bröd, får vi hoppas.

Konfektionisten Billy

PPaasstthhyy,, JJoonnaass 1155 6677 8877,,00

Erlandsson, David 62 80,5
Niklasson, Daniel 21 60 77,9
Gyldorff, Tom 15 59 76,6
Fonseca, Jonas 14 57 74,0
Thunström, Jocke 20 57 74,0
Jansson, Krister 5 56 72,7
Scabini, Claudio 3 55 71,4
Erstfeld, Alex 19 54 70,1
Houlst, 18 52 67,5
Persson, Martin 12 52 67,5
Carlsson, M. 18 51 66,2
Thörnblom,T. 7 49 63,6
Baraka, Nordine 15 48 62,3
Breeze, Daniel 6 47 61,0
Rundgren, David 14 47 61,0
Billberg, Peter 12 46 59,7
Zacco, Henrik 18 42 54,5
Porsch, Christian 6 41 53,2
Karlsson, Fredrik 20 40 51,9
Maturana, Gon. 1 40 51,9
Roswall, Kennie 19 40 51,9
Shamsipoor, B. 1 39 50,6
Gidlund, Niclas 39 50,6
Grauers, Gustaf 14 36 46,8
Stjernfelt, Max 5 36 46,8
Pasthy, Nils 15 35 45,5
Edman, Michael 3 34 44,2
Sundin, Mikael 3 32 41,6
Henrysson, M. 30 39,0
Blomgren, Johan 3 28 36,4
Gustafsson, Hans 28 36,4
Ohlsson, Fredrik 6 25 32,5
Robinson, Philip 8 22 28,6
Sundström, Oscar 22 28,6
Österwall, Christ. 3 21 27,3
Öberg, Patrick 3 10 13,0

Årets
Tränings-
flitigaste

Årets träningsflitigaste spelare är
Jonas “Piff” Pasthy, med 87% trä-
ningsnärvaro, följd av Krutov
med 80,5%. Totalt har 60 spelare
närvarat på träningarna en eller
flera gånger. Endast de med mer
än 25% är medtagna här under.

%
närvaro

Antal
Trän.

A-lags
match

VIGGBYHOLMS IK
SENIORFOTBOLL

ÅRETS
SPELARE

2005

Medan andra går bakåt så går Viggan framåt, trots en motig säsong.
Här ser vi två av Viggans stora tillgångar, Holstein-Gyttorp och Pinky.

Mikael Houlst
Till Årets Spelare har av coa-
cherna utsetts Mikael Houlst.
Motivering: Med en hög
lägstanivå och en obändlig
vilja att alltid göra sitt bästa
på såväl träningar som mat-
cher, samt att både vara tuff
och juste, har han starkt
bidragit till vår fina insats i
år, både vad gäller i A-laget
och i Bilagan.

Med sitt engagemang och
positiva inställning är han
ett föredöme för oss alla
andra. Skulle alla ha samma
spelglädje och gnista i varje
match, ja då skulle vi ligga i
toppen av vår serie.

Inte nog med att han är en
god kamrat som sprider
glädje och positiva vibratio-
ner kring sig, han är också
en riktig målspottare. Han
gjorde 6 mål i A-laget och 4 i
Bilagan. q

Från vanligtvis oinforme-
rade källor meddelas att ett
antal rockader äger rum i
Hägernäs. Pinky som har en
etta på 12 kvm på Häger-
näsvägen, har på grund av
stambyte av ett antal granar
i fastigheten tvingats bosätta
sig hos de siamesiska sysko-
nen Hong & Kong, numera
Piff & Puff på Radarvägen.

Men då Piff förmodligen
tyckte att Pinky lade för
många rök-puffar, så drog
Piff till Libbyvägen, där han
nu ensam härbärgerar i
familjens hus. 

“Skönt mé en egen kupé”
tyckte Pinky som nu är
ensam herre på täppan, ja
om man inte räknar Puff,
förstås, som väl är den som
närmast står på kontraktet.

Alla ni som trodde att ni sett
Fantomen på Sollentunavallen
den 11 september, kan lugna er.
Det var faktiskt Mr Walker som
ni såg, dock utan den blå trikå-
klädseln. Mr Walker hälsar att
Loberg håller på att tvätta trikå-
erna nere i  tvättstugan.

Mikael Houlst
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Årets Vikingar

Årets Skyttekungar i A & B Årets Busliga

BBiillllbbeerrgg,, PPeetteerr 33

Roswall, Kennie 2
Thunström, Jocke 2
Houlst, Mikael 2
Gyldorff, Tom 2
Fonseca,, Jonas 1
Pasthy, Nils 1
Karlsson, Fredrik 1
Rundgren, David 1
Persson, Martin 1
Baraka,, Nordine 1
Breeze, Daniel 1
Ingen 4

SSccaabbaattiinnii,, CC.. 33

Rundgren, David 2
Niklasson, Daniel 2
Pasthy, Nils 1
Pasthy, Jonas 1
Österwall, Chr. 1
Shamsipoo, Babak 1
Jansson, Krister 1
Houlst, Mikael 1
Edman, Mikael 1
Sundin, Mikael 1

Ingen 3

Till Årets Viking utses den som under året
blivit utsedd till Matchens Viking flest gång-
er, både när det gäller A-laget och Bilagan.

Matchens Viking utses av Vikingredak-
tionen i samråd med respektive coacher.
Årets Viking är ett av de absolut mest presti-
gefulla priser som delas ut inom Seniorfot-
bollen i Viggbyholms IK. 
Årets Viking i A-laget är Peter Billberg och i
B-laget Claudio Scabini. Stort Grattis!!

Peter
Billberg
Årets
Viking 
i A-laget

Joachim
Thunström
Årets
Skyttekung 
i A-laget
9 mål

Jonas
Pasthy
Årets
Skyttekung 
i B-laget
(delat)
8 mål

Henrik
Zacco
Årets
Skyttekung 
i B-laget
(delat)
8 mål

Claudio
Scabini
Årets
Viking 
i B-laget

TThhuunnssttrröömm 99//22

Zacco, Henrik 7/3
Houlst, Micke 6/1
Baraka, Nordine 2/2
Billberg, Peter 2/1
Gyldorff, Tom 2/1
Karlsson, Fredrik 2/1
Erstfeld, Alex 1/4
Pasthy, Jonas 1/0

PPsstthhyy,, JJoonnaass 88
ZZaaccccoo,, HHeennrriikk 88

Niklasson, Daniel 5
Scabini, Claudio 4
Houlst, Mikael 4
Maturana, Gonza 3
Thunström, Jocke 3
Edman, Michael 3
Jansson, Krister 2
Pasthy, Nils 2
Shamsipoor, Bab 2
Stjernfelt, Max 1
Fonseca, Jonas 1
Blomgren, Johan 1

FFoonnsseeccaa,, JJ.. 11//66

Baraka, Nordine 1/4
Zacco, Henrik 0/6
Thunström, J. 0/5
Gyldorff, Tom 0/4
Roswall, Kennie 0/4
Niklasson, D. 0/3
Grauers , Gustaf 0/3
Houlst, Mikael 0/3
Rundgren, D. 0/2
Karlsson, Fredrik 0/2
Billberg, Peter 0/1
Edman, Mikael 0/1
Ohlsson, Fredrik 0/1
Carlsson, M. 0/1
Pasthy, Nils 0/1
Robinson, Philip 0/1

EEddmmaann,, MM.. 11//55

Pasthy, Nils 1/0
Niklasson, Daniel 0/3
Maturana, Gonz 0/3
Gustafsson, H. 0/2
Rundgren, D. 0/2
Baraka, Nordine 0/1
Zacco, Henrik 0/1
Houlst, Mikael 0/1
Blomgren, Johan 0/1
Porsch, Chr. 0/1
Erlandsson, D. 0/1
Ivarsson, J. 0/1
Veronese, R. 0/1

Årets Skyttekung i A-laget blev till sist Jocke
Thunström efter en rafflande slutspurt, där
både Zacco och Houlsten var hack i häl.
Bilagans skytteliga vanns av Jonas Pasthy
och Henrik Zacco med 8 mål vardera.

Årets Busliga vanns överlägset av herrarna
Fonseca och Edman. Den förstnämnde vann
i A-laget med hela 6 varningar och 1 utvis-
ning. Herr Edman var inte mycket sämre i
Bilagan med 5 varningar och en utvisning.
Första siffran i sammanställningen här nedan
avser alltså utvisning och den andra varning.

A-laget                            Bilagan

A-laget                            Bilagan

Första siffran avser an-
tal gjorda mål. Den an-
dra avser antal assists.

Jonas Fonseca
6 varningar
1 utvisning

Michael Edman
5 varningar
1 utvisning

A B

Tack för ännu ett framgångsrikt år!

Robert Veronese
Robban ställde upp i en ytterst
brydsam situation och återskapade
en positiv stämning i truppen,
samt ingöt mod och skapade en
framtidstro som både utvecklat
och inspirerat alla spelare. Hans
fotbollskunnade och pedagogis-
ka framtoning är en synnerligen
viktig ingrediens för framgång.

Niclas Gidlund
Det norrländska lugnet personifi-
erat, som älskar fotbollen nästan
lika mycket som sin son Sixten. 
Hans intresse och fotbollskun-
nande har varit avgörande för att
Bilagan lyckats så väl under de
senaste åren . MoDos enda pro-
blem är bara att veta vilken sida
av sidlinjen han skall vara.

Hans Gustafsson
Wellas engagemang och stora
hjärta för klubben har varit en
förutsättning för att lyfta Bilagan
från botten till toppen under de
senaste åren. Med hans offervilja
på planen och omtanke om sina
medspelare utanför planen, utgör
han en förutsättning för fortsatta
framgångar för Bilagan.

Krister Jansson
Inte nog med att Krille tillhör
den lojala skaran av trotjänare i
Viggan, som inte syns bakom
ridån, han är också en av de fliti-
gaste nere på plan både vad gäl-
ler träning och match. Nästa
gång det är match, ta en funde-
rare på vad Krille gör, för att du
skall kunna vara med och spela.

Ronny Wallén
Ja, vad vore Viggan utan Ronny ?
Killen som alltid ställer upp och
har ett hjärta stort nog att rymma
oss alla. Hans positiva inställning,
i alla lägen, är en av de viktigaste
byggstenarna som möjliggjort att
Viggan utvecklats positivt under
de senaste åren. Vi hoppas snart
få se Zamora vid linjen igen.

Håkan Loberg
Med alla sina år i klubben utgör
Loberg inte bara ett inventarium
utan han är också en förutsätt-
ning för Viggans verksamhet.
Ingen kan som han engagera sig i
både stort som smått, alltid med
Viggans bästa för ögonen. Det är
hög tid att alla lär sig uppskatta
vad han gör för oss och klubben. 

Mats Gustafsson
För alla er som tror att fotboll
bara handlar om poäng och gjor-
da mål, kan nämnas att det är de
som jobbar i det tysta som har en
av de viktigaste rollerna för fram-
gång. Matte är just en sådan per-
son, som alltid lojalt ställer upp,
utan knot, och möjliggör att Hå-
kan och andra kan göra sitt jobb.
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Örnen har Ordet:
Vi har kommit långt, mycket
långt tillsammans. För varje
år som gått har vi förbättrat
oss en position i tabellen eller
i seriesystemet, så även i år. 

Detta har varit möjligt tack
vare att alla har ställt upp
för våra gemensamma mål,
vilket är en förutsättning.

Vi har tillsammans lärt oss
en hel del under resans gång
och vi är nog alla helt ense
om att detta är ett lagarbe-
te, både på plan och utanför.

Inge kan ensam skapa fram-
gångar och det är därför min
förhoppning att alla delar
den uppfattningen, så att vi
tillsammans nästa år kan
fortsätta vår gemensamma
och framgångsrika resa.

Gula Örnen

Tack till alla er spelare som gjort ett jättejobb i år, igen!


