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Jubel i buskarna när Bajen vann LVC igen

Segerrusiga Bajare stormar planen efter att ha tagit hem segern i LVC för andra året i rad. Stormtrupperna utgörs på bilden av Ronny Wallén (coach), Hans Wella Gustafsson,
Gustaf Grauers, Asger Häversjö (skymd), Kevin Wargh Meehan, Hessam Ghaderi, Daniel Melki, Gustaf Svensson, Oskar Henriksen och i bildkanten skymtar Gaston Nunez.

När segern var klar samlades snabbt ett antal linslusar från det
vinnande laget framför den alltid objektive kameramannen.

Gusten Grauer bärs av planen ackompanjerad av
Kennie Roswall och Wella Gustafsson. Gusten som
besvärats av pingponglunga under veckan, råkade
nu få en black om foten och det mot svartfötterna.

. . . och så här
gick det till:

DIF - HIF 2-1 (0-0)
HIF - AJK 2-0 (0-0)
AJK - DIF 2-1 (0-1)
HIF - DIF 2-1 (1-0)
AJK - HIF 0-2 (0-1)
DIF - AJK 3-1 (2-1)
SLUTTABELL

HIF 4 3 1 0 7-3 10
DIF 4 1 1 2 7-6 5
AJK 4 1 0 3 3-8 3
Bäste målskytt: Esmer
Memisevic (DIF) 4 mål

Lördagen den 11 oktober kommer
alltid att vara inristad i varje sann
Djurgårdares själ. Det var nämligen då som Hammarbaj, för andra
året i rad, vann Lilla Viking Cup,
mot alla odds, att döma av de spekulationer som pågick veckan

innan, där Nordicbet satt Hammarbaj på en så hög odds som
12,50. Men genom skicklig diplomati och diverse obskyra krumbukter och ett sent äss i ärmen,
kunde lagledaren Gusten Grauer
stå som segrare med sina bröder.

PÅ FÖLJANDE SIDOR
KAN NI LÄSA MER
OM LAGEN OCH OM
VAD SOM EGENTLIGEN HÄNDE.

SKVALLER OCH ALL ANNAN ONÖDIG INFORMATION EMOTTAGES TACKSAMT. FULL ANONYMITET UTLOVAS

LAGEN I LVC LÖRDAGEN DEN 11 OKTOBER 2008
HAMMARBY IF
Bakre raden:
Gaston Nunez
Daniel Melki
Gustaf Grauers ©
Ronny Wallén (coach)
Kevin Wargh Meehan
Asger Häversjö
Främre raden:
Oskar Henriksen
Hans Gustafsson
Micke Sundin
Gustav Svensson
Hessam Ghaderi
Jocke Olausson

DJURGÅRDENS IF
Bakre raden:
Jonas Fonseca
Jacob Haegermark
Jocke Thunström
Jonas Pasthy
Victor Stenberg
Nils Pasthy
David Erlandsson ©
Tomas Törnblom
Främre raden:
David Källman
Tom Gyldorff
Sergio Meyer Leiva
Esmer Memisevic
Fredrik Lindholm
Peter Billberg
AJK
Bakre raden:
Henrik Zacco (coach)
Fredrik Lövgren
Andreas Tysk
Mikael Houlst ©
Anton Johnson
Daniel Breeze
Mabou Jawo
PA Bergström (coach)
Främre raden:
Arvid Hagstedt (ledare)
Kennie Roswall
Patrick Kajhed
Krister Jansson
Göran Dahlberg
Mats Gustafsson
Robert Veronese

EFTERSNACKET: CUPKUPP?

Vikingredaktionen kontaktade spindlarna i nätet för att få deras reaktion på utgången i Lilla Viking Cup och
först ut är förstås Spiderman själv, Gusten Grauer, som aldrig är svaret skyldig. Vi ställde också några intrikata
frågor till LillStålis om dennes uppfattningar och sist men inte minst fick Batman Houlst komma till orda.

Det är jag som är
Mikael Batman
Houlst, men mina
vänner kallar mig
även von Holstein
Gyttorp, eller bara
Houlsten rätt och
slätt.

GUSTEN SPIDERMAN MYCKET NÖJD MED SEGERN TROTS ALLT

Oddsen var ju ganska höga på
Bajen veckan innan själva turneringen och därför är det ju intressant att just ni vann ...eller?
- Rätt bidrag vann; Hammarby IF
och låten: "Just idag är jag stark"

- Innan turneringen
startade ville Bajen att
man skulle återgå till
gamla klassiska 7manna och i
annat fall
9-manna.

Nu gjorde sena spelarbortfall
(bl.a. en allsvensk spelare)
att man inte fick ihop ett 11mannalag och därför gick tävlingsledningen med på att gå
över till 9-manna.
Efter det ville man inte
ändra något. Endast
lagkapten Grauers
hade sina misstankar om att domaren
var köpt och ville
även byta ut honom.
Detta fick man avslag
på. Misstankar kvarstår.

Vissa falanger inom just Bajen
hade vissa dubier inför Cupen,
huruvida lagen voro kompatibla,
stämmer det?
- Tävlingsledningen trodde att de
kunde placera en massa barn i
Bajen (och Gnaget) och på så sätt
försvaga Bajentruppen till
Djurgårdens favör. Vad man inte
tänkte på var att Hasse "Crazy
legs" Wella skulle göra om dessa
till barnsoldater som fullständigt
käkade upp Djurgårdens glaslirare. Så kan det gå.
Det talades om listor som cirkulerade med upprop om förändrade
regler efter första matchen, finns
det några belägg för detta?

Gusten Grauer, spindeln i nätet, som är så
snabb i tanke och handling, att han är
snabbare än tiden, kunde så småningom
kuppa hem Cupen med dold diplomati.

LILLSTÅLIS TYCKER AJK VAR

SOM MAN FÖRVÄNTAT

Krutov, som med sitt lag Djurgårdens IF, bara kom tvåa i år igen,
verkar ändå ta det hela med viss
behärskning...eller?

befogad kritik och ibland obefogad. I slutändan var det nog rätt
att vi behöll de regler som vi startade med, men det måste nämnas att både ajk och Bajen förespråkade både det ena och
andra i ett tidigt skede, något
som Grauers mycket tydligt
inte ville kännas vid då det
drogs ihop för regeländringar.

Det måste ha känts tungt att bara
komma tvåa för Djurgården?
- Med handen på hjärtat var det i
slutändan rätt lag som vann.
Hammarby hade bara en plump
i registret, det var straffmissen
mot DIF i första matchen.

Hur var lottningen i år?
- Lottningen kan man
inte klaga över. Den
passar DIF perfekt. Till
nästa år kanske det
är dags att ruska
ordentligt i tombolan, så att DIF
vinner!

Bajen verkar ofta ha en
massa äss i ärmen på
slutet?
- Bajen gjorde en
hel del rockader
inför turneringen,
bl a genom att
plocka in
Farbror Melker
oanmäld. Det
verkar som om
G. Grauers går över lik för att
vinna.
Det var tydligen mycke snack på
planen i år vad vi förstår?
- Domaren stod i fokus mycket.
Mycket spott och spe! Ibland

Den omtalade lottningen verkade spela en
underordnad roll denna
gång. Finns det några
belägg för att den inte gick
korrekt till?
- Lottningen var väl det enda
som gick korrekt till och utan
överraskning. Örnens tombola
nere i källaren slår aldrig fel.

David Krutov Erlandsson,
som han såg ut hösten
2005 inför kalenderfotograferingen, och som nu
åter är på gång för att
fylla kostymen.

Vad tycker du
egentligen om AJKs
insats i årets LVC?
- I övrigt var ajk lika dåliga
som förväntat!
Vi tackar Krutov för den salvan och bollar över till tennisvirtuosen Batman.

“HUVUDSAKEN ATT
DIF INTE VANN”
Var det rätt lag som vann?
- Med tanke på poängskillnaden
var ju Hammarby det bästa laget
för dagen. Att säga att det var rätt
lag som vann, vill jag nog inte
sträcka mig till. Att Djurgården
inte vann kändes viktigt i sig.
Bajens lag var enligt dem själva
underminerat redan innan cupen
börjat, men ändå vann de. Hur
kom det sig?
- Man skall inte lyssna till vad
herr Grauer säger innan matchstart. Rykten brukar florera kring
laget från "knivsöder".
Under själva cupen ville vissa
ändra spelreglerna, spelplanen,
byta domare mm, men tog sedan
tillbaka detta. Vad har ni för
kommentarer till detta?
- Vi hyser största respekt för spelledning samt vad som kommits
överens om, så jag har inga kommentarer kring det. AIK spelar
enligt det som erbjuds.
Lottningen var som vanligt den
stora frågan. Hur föll den ut i år?
- Tyckte att lottningen var helt ok
i år... Huruvida tombolan snurrades av opartisk representant
kvarstår som ett mysterium.

STJÄRNFALL ÖVER VIGGANS BRAGDMÄN
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Årets Spelare i Viggbyholms IK 2008
Med en hög lägstanivå och en obändlig vilja att alltid göra sitt bästa, på såväl träningar
som matcher, har Mikael Houlst starkt bidragit till framgångarna för viggbyholms ik under detta år. Genom att uppträda såväl tufft som juste på planen,
har han skapat respekt inte bara hos sina motståndare, utan även hos sina
egna lagkamrater. Med sitt lugn och sin viljestyrka och sin positiva inställning är han ett mycket gott föredöme för övriga spelare i föreningen.
Houlst är inte bara en god kamrat som sprider lugn och harmoni kring sig,
han är också en inspirationskälla för de övriga i laget och en person som
aldrig ger upp, vilket han ofta visat prov på. En person att lita på i alla lägen. VIGGBYHOLMS IK
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Utmärkelsen Årets Viking tilldelas den person,
som under det gångna året, vid flest tillfällen, har gjort
insatser för sitt lag, som kraftigt bidragit till att klubben i
slutändan lyckats med att uppnå sitt mål.
Tom Gyldorff, har som pånyttfödd i klubben detta år,
på ett påtagligt sätt bidragit till att Viggbyholms IKs
A-lag lyckades vända en negativ trend och säkra nytt kontrakt i division fyra även för det kommande året.
Tom Gyldorff har under året utsetts till Matchens Vikng i
Viggbyholms IKs A-lag vid flest tillfällen och erhåller därför utmärkelsen Årets Viking 2008.

Utmärkelsen Årets Viking tilldelas den person,
som under det gångna året, vid flest tillfällen, har gjort
insatser för sitt lag, som kraftigt bidragit till att klubben i
slutändan lyckats med att uppnå sitt mål.
Patric Kajhed har på ett påtagligt sätt, genom sina fina
insatser som målvakt, bidragit till att Viggbyholms IKs B-lag
lyckades hålla sig kvar R1:a även detta år.
Patric Kajhed har under året utsetts till Matchens Viking i
Viggbyholms IKs B-lag vid flest tillfällen och erhåller därför utmärkelsen Årets Viking 2008.

VIGGBYHOLMS IK

VIGGBYHOLMS IK

ÅRETS PRESTATION

ÅRETS SPELARE

ÅRETS VIKING (A)

ÅRETS VIKING (B)

JOCKE OLAUSSON

MIKAEL B. HOULST

TOM GYLDORFF

PATRIC KAJHED

Utmärkelsen Årets Prestation
tilldelades

ÅRETS FLITPRIS

Utmärkelsen för årets träningsflitigaste spelare (89,33 % träningsnärvaro) tilldelades

PATRIC KAJHED

Utmärkelsen Årets Spelare
tilldelades

HÖSTENS FLITPRIS

Utmärkelsen för höstens träningsflitigaste spelare (100 % träningsnärvaro) tilldelades

NILS PASTHY

Glimtar från Cupen

Lördagen den 11 oktober bjöd på regn under de första två timmarna,
något som dessbättre sedan upphörde. Här är några minnesbilder från
den oförglömliga LVC 2008, tagna med en hand under ett paraply.

Utmärkelsen Årets Viking
i A-laget tilldelades

SKYTTEKUNG (A)

Årets skyttekung i A-laget blev Nils
Pasthy med 7 mål och 2 assist.
2:a Jocke Thunström 7 mål, 1 assist.

NILS PASTHY

Utmärkelsen Årets Viking i
B-laget tilldelades

SKYTTEKUNG (B)

Årets skyttekung i B-laget blev Jocke
Olausson med 8 mål. 2:a blev Nils
Pasthy och Jens Eklöf med 7 mål.

JOCKE OLAUSSON

En av de få gånger man kunde skönja en viss glädje i AJK-lägret var före turneringens början, då man fortfarande kände sig ganska segervissa, men sedan blev
det nattsvart som det brukar vara. Trots en oväntad seger mot DIF, kom man som
vanligt på senare år, på en tredje plats, vilket ändå var starkt.

Diffen Törnbloms makalösa räddning på Jocke Olaussons straff, vilket innebar att Djurgården slog
Hammarby i inledningsmatchen.

Två gröngölingar, Kevin och Asger,
på grönbete i konstgräset.

Trots regnet går ränderna aldrig
ur en riktig Djurgårdare.

Nisse och Kajan utbyter artigheter i
matchen mellan DIF och AJK (3-1).

