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ALLMÄN
MOBILISERING

De bägge östermalmsgrevarna H. von Zaccau och M. von Holstein Gyttorp vann med en
bröstlängd i den hårda WTS-finalen mot de båda bulgariska tvillingsystrarna Sofia och Olga
Staikov, döttrar till den enfaldiga bulgariska mästarinnan i bröstsim, Istvana Staikov. Enligt
obekräftade källor vann den Viggbyholmska samlingen dessutom en internationell beach-
fotbollstävling med ett 10-tal lag från ungefär lika många länder. Heder till sådana gossar!

Vi har nu haft ca fem veckors ledighet
från fotbollen och nu återstår endast åtta
veckor av säsongen, men ack så viktiga
veckor. Visatte upp en målsättning i janu-
ari och nu skall vi se till att vi lever upp
till den, varför det är upp till var och en
att ge allt som ni har kommande veckor. 

A-laget har bra häng på toppen och
matchen mot Vaxholm kommer därför att
bli extra viktig. Dessvärre kommer vi på
lördag att sakna 6 man från Bollstamat-
chen, men ni som istället får förtroendet,
får också chansen att visa vad ni går för.
Därefter återstår bara 9 matcher och den
30 september får vi veta om vi kunde
leverera vad vi förutsatt oss att göra. Så
lägg på allt kol ni har så att vi får en
trevlig avslutningsfest att se fram emot.

Blött i Grekland

Nyss hemkomna från den ökända
bulgariska Sunny Beach i Grek-
land och de 31:a öppna mäster-
skapen i Wet T-shirt Contest, kun-
de de överlyckliga östermalmsgre-
varna H. von Zaccau och den nå-
got yngre M. von Holstein-Gyttorp
brösta upp sig inför fotograferna
på Arlanda. De bägge vinnarna
visade upp sig från sin bästa sida
och det var först sedan fotgrafen

bett dem vända på sig, som vi fick
möjlighet att avbilda de vinnande
attributen, som går att beskåda på
bröstbilden härovan. Andra kända
ansikten mm från Viggbyholms IK
var bl a G. von Grauer, D. de Bris,
Dragan Larsson samt J. af Thun-
ström . Viking erfar att de nu kom-
mer att satsa på de regionala täv-
lingarna i bröstsim som hålls vid
Rösjöbadet i mitten av augusti.

Järfälla 9 8 0 1 40-9 24
Täby IS 9 7 1 1 47-10 22
A.Rinkeby 9 5 1 3 26-16 16
Bollstanäs 10 3 4 3 25-23 13
Ekerö 9 4 0 5 15-22 12
Österåker 9 3 3 3 19-27 12
Bromsten 9 3 1 5 18-31 10
Bele B-by 9 2 1 6 20-30 7
Hässelby 9 2 1 6 16-35 7
Viggan 8 1 2 5 17-40 5

Bilagan R1A · 2007

Dj-brunn 12 8 1 3 30-21 25
Ass. R-by 11 7 3 1 31-12 24
Dj-holm 12 7 3 2 35-21 24
Rotebro 12 6 3 3 38-27 21
Vaxholm 12 6 2 4 32-18 20
Viggan 12 6 2 4 23-17 20
Danderyd 13 4 6 3 16-15 18
Bollstanäs 11 4 3 4 28-24 15
Viksjö 12 4 1 7 13-21 13
Sollentuna 11 1 4 6 13-25 7
Bromsten 12 2 0 10 11-43 6
Hässelby 12 1 2 9 13-39 5

Division 4 Norra · 2007

Dålig luft i
madrassen

GYLFEN MED
PATENTLÅS

Från vanligtvis oinitierat håll medde-
las att en av de längre madrassinne-
havarna i Viggbyholms IK numer lagt
ut en begagnad madrass på block-
et.se, under “Östermalmsmadrass”.

För vattning av blommor mm så
upplät den i Grekland semesterfi-
rande 27-årige mannen sin etagevå-
ning på 17 kvm, till tre av honom väl-
kända män. Förra lördagskvällen när
det så var dags för att vattna blom-
morna, visade det sig att vattnet var
skämt och de tre herrarna drabbades
av diverse åkommor, varav två i den
utannonserade Östermalmsmadras-
sen. Enligt uppgift från ägaren går
ränderna från de tre vise männen
aldrig ur rutorna i madrassen och
minnena kommer därför att leva kvar. 

Clas Ohlsson lanserar nu ett helt nytt
preventivmedel, en kalsong med G-
front, där själva gylfen regleras med
ett patentlås. Såväl Socialstyrelsen
som RFSU ställer sig bakom projektet
och meddelar att låset är helt vatten-
tätt om det används rätt. Samtlig per-
sonal på Clas Ohlson är numer utrus-
tade med det nya preventivmedlet
som går under benämningen SAFE 6.

Nyckeln till framgången med det nya
patentlåset är att det är med största
svårighet som något kan lyckas ta sig
ut ur SAFE 6, vilket medför minskad
risk för gravitation och andra åkom-
mor. Riktpris i handeln ca 220 kr.

Någonting har gått fundamentalt snett
med den stolta Bilagan denna vår. Till
största delen beror detta på skador och
återigen skador, vilket åderlåtit truppen.
Förhoppningsvis kommer de flesta att
vara tillbaka och tillsammans med alla
nytillskott så skall vi påbörja vandringen
uppåt i tabellen. Förra året kom vi 7:a,
men i år bör vi kunna ta ett par steg till
uppåt, om alla hjälps åt.

Efter fem veckors sommaruppehåll slog
Viggan Roslagskulla i en träningsmatch med
5-2 (2-1) på lördagseftermiddagen den 29
juli. Målen gjordes av Sudden, Gonzo, Bille,

Zacco och Victor (straff). En del hade kanske
legat i hängmattan lite för länge, men en
som inte hade gjort det var P. Billberg, som
gjorde en av sina bättre matcher hittills.

Bille, laddad till tänderna,
ledde Viggan till seger mot
Kulla

Bille, laddad till tänderna,
ledde Viggan till seger mot
Kulla

            


