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Öppet brev till
professor Higgins

Bra för klimatet Delvis lik Elvis

Fruktbart samarbete

“Italienarn säger att vi skall käka pasta innan match, men för mig duger bara riktig gröt.”

Flera av våra spelare har drabbats av en galopperande övervikt under sommaren och två av
dessa viktigpettrar, Wella och MoDo, har därför bestämt att det nu blir diet på Cox Orange.
Wella som gått upp 243 gram, har satt målet att åtminstone gå ner 20% av dessa, något som
MoDo nu hakat på och som skall gå ner minst 21% av sin viktökning, eller var det totalvikt?
Invägning kommer att ske lördagen den 6 oktober och tills vidare är respektives ursprungs-
vikt förseglade i två likadana kuvert, även om MoDos är något större just nu.

Vår litterate vän, läraren i det eng-
elska språket, Sudden Sundin,
alias professor Higgins, som nyli-
gen gästspelade i London på the
Royal Shakespeare Theatre (3-0),
ombedes nu vänligen att omsätta
sina utförsgåvor på det svenska
språket lördagen den 6 oktober.

Vi önskar därför, från högt upp-
satt håll på Vikingredaktionen, att
Professor Higgins sätter upp en
enaktare av vaudeville-karaktär
med minst fyra detagande artister,
(spelare ur det Viggbyholmska
laget), vid prisutdelningen i
klubbhuset lördag den 6 oktober. 

Vi ser gärna att temat är hämtat
ur det dagliga livet nere på Häger-
näs IP, där det finns gott om
underlag för dråpliga repliker.

Higgins pustar ut 
i pausvilan innan 
den andra akten.

Houlsten har tillfälligt ramlat ner från prispallarna på Stureplans IP. Initierade källor hävdar
att det beror på att Houlsten inte hann träna på Stureplans IP den föregångna veckan.

I förra numret talade vi om vissa metallur-
giska oljud i klubblokalen, något som fick G.
Svensson att avstå matchen i lördags då den-
ne drabbades av en plötslig Pampersinsuf-
ficiens och ej kunde lämna hemmet.

Liknande problem har även rapporterats
från annat håll, men där en omläggning av
kostvanorna nu lätt till att personen på bil-
den, tillika dennes omgivning, ej lider lika
mycket som tidigare. Oscars bidrag i klimat-
frågan har glatt såväl WHO som Viggan.

När Viggans LillFredde nyligen åkte på som-
markollo till Cypern hade mamma packat
ner LillFreddes paljettpyjamas, något som
väl kom till pass vid inflygningen till Larnaca
då ynglingen resolut tog mikrofonen från
flygvärdinnan och började nynna på “ Are
You Lonesome Tonight?” Vi förväntar oss
nu att få ännu ett hett framförande från
LillFredde, likt det i Sundsvall,  där hela
låten “Are You Lonesome Tonight” framförs
den 6 oktober på avslutningen.

       


