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Ja, så har ett år gått igen och det är
dags att samlas för den största och
mest prestigeladdade tillställning-
en norr om Stocksundsbron.

Vilket lag är bäst i Viggan? 
Är det Hammarbaj, AJK eller Djyr-
gården? På lördag kl 14.00 så vet
vi svaret. 

Alla lagen spelar liksom förra
året i reglementsenliga matchdräk-
ter, inlånade  från resp original-
klubb i den stora staden.    

Förutom äran så vinner segraren
evig berömmelse och flickornas

förtjusning på
Bruket, samt sist
men inte minst,
medaljer och en
inteckning i den
åtråvärda LVC-
bucklan, som
Gustaf Graners tar
med sig på lördag,
efter att ha polerat
den under ett år.

Förra året var det nämligen, om
än lite snopet, Hammarbaj som
tog hem den åtråvärda titeln och

nu står som titelförsvarare detta år.
Efter själva turnerinegn samlas

vi i den nya Ishallens cafeteria där
vi intar något lättare i samband
med prisceremonierna.

Alla de, som även anmält sig till
den mytomspunna middagen på
Bruket, kan förutom att i all
avspändhet få avnjuta matchen
mellan Sverige och Portugal, utan
att själva bli svettiga, njuta av sina
egna bragdinsatser under året, där
nya kontrakt bärgades både för A-
och B-laget.

PROGRAM
OCH TIDER

LÖRDAG 
11 OKT.

SAMLING 10.30
Samling uppe vid vanliga
sället, senast kl 10.30. Vi har
ett tajt spelschema och alla
måste därför vara ombytta,
uppvärmda och klara till
matchstart som är kl 11.00.
Lag som kommer för sent till
matchstart löper risk att för-
lora på w/o, dvs 0-3 varvid
motståndarlaget tilldöms
segern med 3-0 och får de tre
poängen.

Turneringen är klar 14.00.

PRISUTDELNING
OCH FIKA 14.15

Efter cupen samlas vi i Is-
hallens cafeteria där vi intar
dricka och något lättare till-
tugg. Därefter sker den sed-
vanliga prisceremonin var-
vid LVC-vinnarna hyllas.
Efter det sker den årliga
utdelningen av utmärkelser
till de spelare som visat
framfötterna under året.

TEGEL 18.00
Alla som anmält sig till Tegel
ansluter där senast kl 18.00.
Efter middagen ser vi kval-
matchen Sverige-Portugal
och efter det hoppas vi att
ingen lämnar salongen innan
midnatt, så vi får tid för lite
mingel.

PRÖJS
Alla tar med sig jämna peng-
ar och lämnar dessa till M.B.
Houlsten innan turneringen
börjar. 
• 50 kr för Lilla Viking Cup 
• 200 kr för Tegelruket.

Årets största tilldragelse
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LOTTNINGEN
Lottningen, som likt tidigare skett
i därför avskilt mörklagt utrymme,
har för att i år erhålla större trovär-
dighet skett med en för ändamålet
speciellt inköpt tombola. Denna
tombola drivs med en 45-hästars
Volvo Penta för att möjliggöra stör-
sta möjliga rättvisa vid lottningen
av matcherna.

För att förhindra spekulationer
om att lottningen skulle kunna
påverkas av olika särintressen, så
har vi detta år även anlitat en
Notarius Publicus, för att övervaka
påsättningen av tombolan.

Årets Notarius Publicus är häm-
tad från Rikspolisstyrelsen på
Kungsholmen, där denne normalt
har sin hemvist. H. Loberg, som är
namnet denne person lystrar till,
är van vid att inte lägga fingrarna
emellan, så eventuella invänd-
ningar mot årets lottning bör han-
teras mycket varligt.

EVENTUELLA
INVÄNDNINGAR

MOT SPELSCHEMAT
EMOTTAGES EJ

AAJJKK DDJJUURRGGÅÅRRDDEENNSS II FF HHAAMMMMAARRBBYY II FF

LAGEN I LVC LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER

11.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF
11.30 Hammarby IF - AJK
12.00 AJK - Djurgårdens IF

12.30 Hammarby IF - Djurgårdens IF
13.00 AJK - Hammarby IF
13.30 Djurgårdens IF - AJK

Lottningen har i år utfallit enligt nedanstående, efter åtskilliga ro-
tationer i tombolan och under överinseende av Notarius Publicus:

SPELSCHEMA 2008: NYA REGLER
FÖR LVC 2008

§1: Likt förra året spelas LVC nu två
gånger 10 minuter, på helplan, med
sidbyte i halvlek.

§2: Varje lag består av 11 spelare, en
målvakt och 10 utespelare och byten
sker på bandyvis enligt tidigare.

§3: Vad som är särskilt nytt för i år är
att en tregradig poängskala tillämpas:
Vid oavgjort resultat vid matchens
slut, tillämpas straffar av suddenka-
raktär, dvs varje lag lägger en straff i
taget och det lag som först gör mål
vinner, efter att ha lagt lika många
straffar var. En sådan oavgjord match,
ger det lag som vann straffläggningen
två poäng, medan det andra laget får
en poäng. Tre poäng fås vid seger vid
ordinarie matchtids slut. Lag som för-
lorat vid full tid för noll poäng.

§4: Varje lag spelar fyra matcher var
och det lag vinner som har flest poäng
när alla matcher har spelats. Om flera
lag hamnar på samma poäng, så avgör
målskillnad och om målskillnaden är
lika, så gäller inbördes möte och om
dessa är lika, gäller flest gjorda mål
totalt.

§5: Spelare som drabbas av gult kort
utvisas tre minuter och får ej ersättas
av någon annan spelare även om mot-
ståndarlaget gör mål. Inga offsidereg-
ler tillämpas.

Hammarby IF vann förra årets upplaga av Lilla Viking Cup. I år spelar man i grön dress.



Lagen uttalar sig inför Cupen

Vilket lag väger tyngst i
år, även räknat i kilo? 
- AJK och Hammarby
har ju en del juniorer
som väger lätt i
sammanhanget.

Trots att det finns en del juniorer i
de sämre lagen, får man inte glömma
skogarnas konung i Bajen. 

Jag tror dock att ajk ändå väger mest
och det baserar jag på att Matte och
Arvid kommer att springa och hålla
varandra i handen och därmed också
räknas som en spelare.

Hammarby vann ju lite turligt förra
året. Vad kommer ni att göra för att
förhindra en upprepning? 
Ni är det enda laget utan coach vad
vi vet. Jobbar ni på att skaffa en?
- Vad jag vet har vi alltid spelat utan
coachning från sidan av planen.
Genom åren har vi haft ett flertal lag-
kaptener på planen samtidigt.    

Maximus, Gylfen och Öberg har
delat på bindeln ett antal gånger. I år
är det nog dags att ge Pappa-Tom en
större roll i organisationen. Som bli-
vande tvåbarnsfar, måste han kunna
ta hand om DIF-fåren, eller ska jag
säga Järnkaminerna.

Att bajen vann dubbeln förra året,
har jag faktiskt glömt bort. Svaret på
detta, måste man hitta i omklädnings-
rummet. Jag antar att hot förekom
med kniv. (Kniv-söder), samt en och
annan pipa lär ju ha hittats i Wellas
väska.

Vilket lag anser ni vara det lättaste
motsåndet i gruppen och i så fall 
varför?
- Det lättaste motståndet i gruppen.
Enkelt. ajk. Dom är skitdåliga!!!

Vem vinner skytteligan i år i LVC?
- Vårt sena nyförvärv J. Pasthy kom-
mer vinna skytteligan i Lilla Viking
Cup. Nu kommer han spela i ett lag
som verkligen kan spela fotboll och
då han under säsongen gjort en del
mål i en mindre klubb än Viggan, så
kan det bara sluta med skytteguld!

Det har ju tidigare år
talats om mygel vid
lottningen, är det
något som du kän-
ner till?
- Jag har hört rykten

om att lottning sker i tombolan nere i
Gula Örnens mörka källare utan insyn
för statens kontrollant. 

Ni har ju att försvara dubbeln från
förra året, kommer det att ske igen
och i så fall varför? Ni spelade i gul-
svart förra året, var det er turfärg
eller blir det grönt i år?
- Vi kommer att ta dubbeln i år igen.
Jag hittade pokalen hemma häromda-
gen och den är så fin att vi kommer
inte lämna ifrån oss den något mer.
Synd. Vi har även ett ansvar att som
Stockholms bästa lag ta hem den här
turneringen. 

Vi kommer i år att spela i årets grön-
vita matchställ med Finlux-reklam på
bröstet. Även om vi tog dubbeln i det
gul-svarta bortastället måste vi kunna
göra om bedriften i grön-vitt ställ, det
är vi skyldiga våra fans.

MoDo kommer även i år att väga
tungt i mittcirkeln, vad har du för
planer för att stötta honom?
- Han kommer att få en fri roll att
punktmarkera/samtala med den halte
och lytte Daniel Breeze (AIK) i mitt-
cirkeln. 

Man kan säga att de två tar ut varan-
dra. Man kan även komma till MoDo i
mittcirkeln för vägledning och rådgiv-
ning i svåra frågor.

Vem vinner skytteligan i år i LVC?
- Skytteligan kommer för andra året i
rad vinnas av Hasse "Crazy-legs"

Wella. Han är
Bajens störste
kämpe och visade
tydliga prov på sin
målfarlighet när
han i Skinkcupen
förra året tog hem
hela skytteligan på
2-3 mål. 

Den slutgiltiga lott-
ningen är ännu ej
gjord, men vilka för-
hoppningar har du
inför lottningen av
spelschemat? 

- Att den i år inte är så uppenbart par-
tisk som den varit föregående år.

Matte och Arvid blir ju nyckelspe-
lare även i år, men har du några
andra talanger som kan avgöra? 
- Vi har tränat hårt och en viss sport-
chef (nej Grauer, det är inte du den
här gången) har sett riktigt vass ut,
samt en målvakt med forwardskva-
liteter. I övrigt har jag fullt förtroende
för hela vår trupp i år och är helt
övertygad om att vi vinner.

Ni kör med dubbelcoachning i år
vad vi hört, PA och Zacco. Är det en
lyckad lösning med tanke på att
Zaccos är stelopererad och PA inte
kan böja sig?
- Det passar ju utmärkt att ingen av
dem kan böja sig, då de sett väldigt
kärlekskranka ut på AIKs träningar.
På Tegelbruket får vi nog se...

Vem vinner skytteligan i år i LVC?
- Skytteligavinnare blir ju självklart en
AIKare, nämligen Daniel Breeze. 

Spänningen inför årets upplaga av
Lilla Viking Cup verkar, om möjligt,
än mer laddat än tidigare år.
Spelarfönstret som stängdes i sön-
dags blev en riktig väckarklocka för
många ledare och många jobbade
frenetiskt för att få in den sista
pusselbiten. 

Vi har träffat några av lagens
språkrör som vi ställde några frågor
till. I Djurgårdens IF träffade vi
David Krutov Erlandsson, i Ham-
marby Gusten Graners och i AJK
Mikael B. Houlsten.

DAVID KRUTOV ERLANDSSON, DIF:MIKAEL B. HOULSTEN, AJK: GUSTEN BARONEN GRANERS, HIF:

MATEN
PÅ TEGELBRUKET

SHOWEN
PÅ TEGELBRUKET

TÄVLING
PÅ TEGELBRUKET

På lördagkväll serveras en förrätt, den
traditionella Toast Skagen, som efter-
följs av en gril-
lad entrecote
och klyftpotatis
med bearnaise-
sås och allt
detta nedsköljes
med ett glas vin
alternativt ett
glas öl. 
Vi rundar av
med en kopp
kaffe innan
kvalmatchen mellan Sverige och
Portugal serveras på storduk.
För att allt skall funka är det viktigt
att alla är där kl 18.00 sharp!

Ingen, och vi menar ingen, har väl
glömt det osannolika shownumret
som presenterades av Sudden Sundin
på stora scenen förra året. Vi räknar
ju nu alla förstås med att det blir da
capo i år. 

Spänningen är extra stor om hur
årets show är upplagd och vi förmo-
dar att det blir något alldeles extra
för att fira alla bragdgubbar för detta
års fantastiska insatser.

På nästa sida presenteras årets Tegel-
tävling, där man i lugn och ro innan
lördagskvällens sus och dus, skriver
ner svaren på de frågor som ställs och
lämnar dessa till Tävlingsledningen
vid middagen. Vinnaren kommer att
bli rikligt belönad, något som kan
komma väl till pass under kvällen.
Börja redan nu om du vill vinna!



Vem är originalet?
I detta tävlingsmoment skall du försöka gissa vem som är vem. Till vänster ser du
originalupplagan av den person som vi söker och till höger finns en alias. 
Fyll i talongen här nere till höger på sidan, där du anger vem som är originalet.
Varje rätt svar ger 1 poäng. Efteramnet räcker om det är rätt stavat.
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TÄVLINGSMOMENT 1

Vems é snoken?
TÄVLINGSMOMENT 2

I detta tävlingsmoment skall du försöka gissa på vilka som
nedanstående snokar sitter. Längst ner fyller du i talongen
vems snok du tror att det är. Det räcker med förnamn eller
smeknamn. Varje rätt svar ger 1 poäng.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Passa på att snoka på träningen om du känner igen piparna ovan.
Glöm inte att segraren går inte lottlös från Bruket på lördag.
Flest rätt totalt vinner. Lottning om flera har lika många rätt.

Jag, som textat mina
svar i den här kupongen
och tänkt lämna den till
Tävlingsledningen nu på
lördag, på Bruket, heter:

...............................

HÄR ÄR MINA SVAR
I SNOKTÄVLINGEN

HÄR ÄR MINA SVAR
I ORIGINALTÄVLINGEN
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