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Boka lördag
6 oktober nu!

Lilla Viking Cup

Prisutdelning

Avslutningsfest

Höstsäsongen har just börjat och det
är långt till oktober men det är ändå
hög tid att planera i era filofaxar, så
att ni inte missar årets begivenheter.

Lördagen den 6 oktober kommer den
anrika Lilla Viking Cup spelas på
Hägernäs IP. Likt tidigare år inbjudes
anhängarna till AJK, Djurgårdens IF
och Hammarby IF att delta i detta
tornerspel. I år kommer det dock bli
vissa nyheter, både vad gäller upp-
lägg, lottning, priser och regler,
något som återkommes till senare.

I år kommer varje lag bestå av 9
spelare, med valfritt antal avbytare.
Dock måste anmäld spelare vara,
eller ha varit medlem i Viggbyholms
IK. För att få delta skall namnlista
med minst nio namn samt anmäl-
ningsavgiften på 50 kr per spelare
redovisas senast 30 september.

Avslutningsfest hålles på sedvanligt
manér på Tegelbruket, på kvällen  
lördagen den 6 oktober kl 18.30.
Vi spisar och dricker tillsammans en
förrätt, varmrätt med vin/öl, kaffe
med en P4. Ert pris, som är lika med
anmälningsavgiften, är endast 50 kr.
Avgång från lokal före 23.30 nämn-
da afton, belägges med 50 kr i böter.
Anmälan, inklusive erläggande av
avgift, göres till Örnen senast sönda-
gen den 30 september.

Veckans bild har skickats in av en tro-
gen läsare i Viggbyholm. Bilden som
togs omkring 1990 visar ett antal yng-
lingar som spridit glans över Viggby-
holms IK. Men vilka äro då  gossarna?
Den som på hemsidan kan ge de rätta
efternamnen kan komma att premie-
ras på avslutningen den 6 oktober.

Stjärnglans i
Viggbyholms IK

Metalliska läten i klubblokalenEfter Lilla Viking Cup intages en lät-
tare lunch i klubblokalen, varvid
diverse utmärkelser enligt god sed-
vänja, kommer att fördelas rättvist.

I TÄVLING! I

IK Frej har bestått Viggbyholms IK med ett antal mycket bra spelare, men en del har det
visat sig, är behäftade med en hel del organiska läckor, nåot som lett till vissa sanitära olä-
genheter i klubblokalen vid gemensamma samlingar. Då övriga spelare ej är vana vid dylika
omständigheter, när kraftiga ljud utsöndras med metalliknande klang, ombedes berörda
spelare att skyndsamt införskaffa sk “silencers” för att öka trevnaden och undvika klagomål
från grannar, särskilt då på Flygkårsvägen, där man t o m uppmätt  3,7 på Richterskalan. En
av de utpekade går under benämningen Lars Ulrik, har vi erfarit från initierat håll.

Vi hälsar The Bollsta Trio hjärtligt välkommen till Viggan och gläds åt de framfötter som de
redan har visat upp på scenen, inte minst i lördags mot Viksjö. En applåd därför till Diar Saudi,
Pecheo Lawchak och Rawaz, som vi också snart väntar upp på stora scenen. Välkomna!!

Hundgöra?

Welcome - Bien venu - Willkommen

Utrustad med en chic liten hundkoja blev
nr 11 i Viggan avslöjad av Vikings hovfoto-
graf Lillpastan, när den förre försökte göm-
ma sig för pressen. Trots att det just nu ver-
kar vara väldigt populärt hos tanterna på
Östermalm att ha knähundar, lär detta dra
ner Elvans imageplacering till en svag 7:a
på ratinglistan. Nästa års Pridetalare?

Holstein klar 3:a
i Beauty Boyz

Från en av våra anonyma läsare (sign: Omitt
No Shitt) har vi fått reda på att Greve von
Holstein ligger trea i The Beauty Boyz Con-
test på Stureplans IP denna vecka. För er
som vill ha belägg för detta hänvisar vi till
deras hemsida:
http://www.stureplan.se/articles/5485/

          


