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FALUN RUSTAR FÖR
SM PÅ LÖRDAG

Ryktet om att Viggans spelmän är på väg upp till Dalarna
har skapat viss oro för kullbeståndet erfar Viking. 

Spelmanslaget från Viggbyholm,
som har ett rykte som föregår dem
med en hastighet, som är betydligt
snabbare än dem själva, där man
inte direkt utmålas som ekvilibris-
ter på fiolspel. Stor Kullvarning
har därför utfärdats i lokalpressen,
där ortsbefolkningen ombedes att
låsa in sina kullor, så att dessa ej i
onödan kunna omkulläggas när
Vigganspelarna väl tar fram fiolen.

Ett annat rykte säger att en viss
utbrytargrupp, den icke ofamösa
sk Myceliumligan har för avsikt
att kvarbliva i Falun under helgen
i jakt på tillfällen att få visa upp
sina spelkonster för kullorna.

I sin iver att kunna infiltrera
masbefolkningen sägs mången
spelman från Viggbyholm komma
att uppträda i kamouflagedräkter
enligt säkra källor.

Följande personer ombedes å det
vänligaste att infinna sig i tid, dvs
senast 09.30 vid Hägernäs IP för
inpackning i buss:
Lombardo, Victor Stone, Houlsten,
Tuna, Jensa, Dr Grauers, Kevin ,

Nietzche,  Goran, Källman, Gylfen
Kajan, Antona, Bill Arvid, Krutov,
Loberg och Örnen. 

Varje buss tar nio man, varför
samtliga ombedes to travel light,
pga förväntad bagageinsufficiens.

FALUKURIREN
LÖSNUMMER 7 KR. KULLOR GRATIS. 10 ÖRE MER PÅ TÅG OCH BÅTAR. 

EXTRAUPPLAGA OM SM I FUTSAL 30 JANUARI

ORTSBEFOLKNINGEN I FALUN UPPMANAS:

LÅS IN KULLORNA PÅ LÖRDAG NÄR
VIGGANS SPELMANSLAG KOMMER!

VARNING FÖR STOCKHOLMARNA!

Exempel på hur för-
klädda spelmän från
Stockholmsområdet
kan se ut i dagsljus.

SAMLING 09.30 PÅ LÖRDAG

Bill framför en 
av Falubussarna. 

Krutov framför den andra

              



KRUTOV SPIELBERG - MANNEN SOM
GAV SPELFILMEN ETT ANSIKTE

Kamerorna testas innan
avfärden till SM i Falun

En som alltid är med när bilderna rör sig, är
den nu megabekante riksfilmaren och tillika,
objektivt sett, i Viggan internationellt erkände
Krutov Spielberg, som efter sin senast släppta
film är beredd för än större uppgifter i Falun.  

Spielberg, som specialiserat sig på rörliga bil-

der, räknar med att filmen skall räcka såvida
inte Viggan gör alltför många mål per match.

När vi mötte K. Spielberg innan avresan,
undslapp sig densamme: “Så länge Loberg hål-
ler sig ur sikte kommer han att överleva denna
resa också. Men är man linslus så är man.” 

Viggans glada spelmän, som höll stor uppvis-
ning i Sorundas Folkets Park för några veckor
sedan då man spelade ut allt motstånd, står nu
inför en svårare uppgift i Falun. 

Inledningsmatchen mot Robertsfors IK, ett
spelmanslag från de stora skogarna i Norrland,
spelar i en helt annan division, närmare
bestämt i den andra, kan bli en tuff nöt. Spelar
man korten rätt där väntar Kolsva IF, ett mitt i

gnällbältet beläget lag, också de spelandes i en
annan division, nämligen div 4 Västmanland.

Vid en positiv utgång i dessa matcher kom-
mer enligt florerande rykten vissa delar av
Viggans Mycelium (sporbildning vid svampfo-
ten av Stureplan) att kvarbli i masstaden för
senare utgång.

Vi hoppas att stämningen är på topp när
domarna blåser av matchen vid 19-tiden.

KLAVERTRAMPARE
HAMNADE I BLÅS-
VÄDER INNAN SM

STÅR FÖR DÖRREN

VIGGAN HOPPAS PÅ HELAFTON I FALUN

Drag under
galoscherna

gav blåsor.

Bollekvilibristen Goran Jularbo, som i vida
kretsar gjort sig känd som en dragspelsvirtuos
på planen med sina sk dragningar, där han
lurat upp mången motståndare på läktaren,
gick själv på en blåsning under SM-slutspelet,
när han uppenbarligen taktfast trampade  or-
dentligt i klaveret, med påföljd att han fått en
hel blåsorkester under fötterna.

Goran som nu går som en konvalescent, lätt
vaggandes i sidled, låter vattnet sakta rinna av
när han häcklas för sin gåsgång. Goran förvän-
tas dock blåsa för klartecken innan lördag.

09.30 Samling och avresa (2 minibussar)
11.30 Lunch på vägen
14.00 Senast samling i Falun
15.00 Match mot Robertsfors IK
17.40 Match mot Kolsva IF
19.00 Middag och hemresa

PROGRAM FÖR SM I FALUN
LÖRDAGEN 30 JANUARI

Nietzche har drabbats av ett pinsamt mag-
besvär medan Lombardo knäpper upp lite
inför ett besök på Statt i Falun. Tuna gläds
åt att själv inte hamnat i samma situation.

Uppvuxen under svampen vid Stureplan
kunde Houlsten, i kretsar även kallad Hulken,
snabbt skaffa sig ett extraknäck som dörrvakt-
mästare, en syssla som han sedan länge nu
lagt bakom sig, då han numer istället utgör en
av denna yrkesgrupps mecenater. Hulkens
motto inför SM i Falun är. “Hit men inte läng-
re - man måste ju dra en gräns någonstans.”



VI FÅR ALDRIG TORSK
SÄGER GRANERS

KNOLL & TOTT PÅ
ÄVENTYR I FALUN

Dr Grauers, för närvarande på semester på
Jamaica, låter hälsa genom sin pressekreterare
Brünhilde Svensson, att “Vi får aldrig torsk!”

Vi tolkar det som att Dr Grauers avser
utgången i lördagens matcher uppe i Falun.
Grauers, som f.ö. landar på Arlanda kl 07.40
på lördagsmorgonen, kommer att bli tvungen
att sätta nytt rekord för att hinna hem och byta
kalsonger och sedan ut till samlingen 09.30,
men vi vet att det är fart och fläkt kring Gustaf.
“Aldrig att jag missar ett SM-slutspel” förkun-
nar Dr Garuers över en rostig telefonlinje
under Atlanten. “Ingen torsk för mig!”

KELVINGRADER I FALUN
SMHI varnar för köldknäpp i Falun med tem-
peraturer ner till 3 grader Kelvin. Risken finns
då att lille Kevin inte får gå ut i Falun utan får
stanna inne och leka med de andra barnen.

Med tumme och en
snuttefilt kommer
Kevin att klara sig
fint uppe i Falun.

För att försäkra sig om att få bollen nån
gång, reser Antona numer alltid med egen
medhavd sådan.

VIGGANS EGEN BOLLIBOMPASIDA
Då Viggan i dagarna skakas av en 30-årskris, där mången flytt och flyr landet i jakten på sin ung-
dom, kan vi här ge några exempel på några som ännu inte drabbats i samma utsträckning - ännu.

Dr Grauers med
en riktig röding.
I alla fall ingen
torsk.

Här ser vi ett ateljefoto av Kajan,
som nästan är flygfärdig. Vi ser
också hur han tar sina första
stapplande steg och verkar ha en
viss bollkontakt, något som vi
hoppas håller i sig uppe i Falun.

LITEN MEN STOR

FLYGFÄRDIG KAJA

Lille Antona, som för första gången skall få
resa med de stora farbröderna till Falun, är en
av de allra yngsta men samtidigt en av de allra
längsta i truppen, något som får honom att se
ner på många av sina medspelare.

Kajan som ofta synes flaxa mellan stolparna
har alltid dessa till hjälp när det gäller att hålla
balansen. “Ju närmare marken man är desto
stadigare blir man” säger Kajan med en anty-
dan om att han inte är lika lång som Antona.

David Källman, som vid fysövningarna i tis-
dagskväll var mycket lyckosam i grodövning-
arna, var ytterst nära att tillskansa sig epitetet
Kermit. Kollegan Gylfen, som inte har något
annat namn, lär säkert välkomna att han
numer ingår i en duo, Knoll & Tott, ett namn
som förpliktigar, med tanke på dess uppburna
föregångare. Vi får nu allt räkna med en hel
del hyss av denna nyskapade duo uppe i
Falun och vi hoppas att det är hyss på mot-
ståndarnas planhalva.



Rumba i Rimbo?
I Falun kommer det att bli folklustspel och i bästa fall Himlaspel men hur

kommer det att bli i Rimbo. Blir det Rumba månn tro? Vi kollar läget.

HISTORISK CUP
Rimbocupen är för Viggan en legendarisk cup
där deltagandet har varit ihärdigt ända sedan
januari 1999, med växlande framgångar under
åren. För den som var med i begynnelsen har
ett uttryck etsat sig fast på näthinnan, ett
uttryck som för nytillkomna saknar förankring
i verkligheten. Rimbo Rambo var mannen som
gjorde sig känd för en hel värld med sina eska-
pader i Rimbos utkanter. Men vem var nu
denne Rimbo Rambo? Vi saxar ur Viking nr 7,
från den 25 januari 1999:

Lördagskvällen den 23 januari går till hävderna då inget
funka för Viggan eller för Rimbo-Richard. En pigg Jacob
Eborn ringde anonymt in till redaktionen på söndagsmor-
gonen och rapporterade om vad som sig tilldragit i
Rimbo. Hans samlade intryck var “Fucking Rimbo”.
Redaktionen kunde utläsa ur uttalandet att Åmål numera
kan ta sig i häcken.     

Redaktionen har valt att dela in
händelserna i Rimbo i en sportslig
och en osportslig del. Vi börjar
med den osportsliga som börjar
med gossarnas entré i Rimbo. Vi
talar nu om lag 2 i Viggan.
Bilkolonnen som rörde sig mot
Rimbo i kvällsmörkret bestod bl a
av bil 1, med passagerarna;
Richard vid Ratten, Jacob Bredvid
och Niklas i Bak. Tätt följda av bil 2,

framförd av David Brissman som bisatts av David
Erlandsson och Magnus Hultman. Dessa kallas numera
ögonvittnena.

Vad händer? Ja, egentligen är det nog ingen som vet.
Men med tanke på de skrattsalvor som fortfarande ekar i
Rimbotrakten får man förmoda att Astra snart sätter upp
ett lokalkontor här. Jo, det var Richard vid Ratten, i bil 1
som av helt oförklarliga anledningar fick för sig att göra
en högersväng i vänstersvängen (se skiss). Över refugen,
över övergångsstället och ner i en snödriva. 

Ingen fattar nåt och vi har ännu inte lyckats nå Richard
vid Ratten för en kommentar. 

Alla ögonvittnena, som bakom Pizzafönstren skrattat
ikapp med bil 2, kunde inte begripa vad som hände annat
än att det var en oförarglig och ofarlig högersväng i vän-
stersvängsläge. Kortslutning i rattmuffen? Hur som helst,
68% av lag 2 slänger sig ut i snödrivorna och puttar upp
den vid det här läget lätt förlägne Richard vid Ratten. Bra
jobbat grabbar!

Väl framme vid idrottspalatset avslutar Richard bilfärden
med att stänga bagageluckan så väl att registreringsskyl-
ten lossnar. Undra vad mamma Kerstin säger om detta?

Rimbo Rambo i farten

PIZZERIA

Rekonstruktion
av Richards
Rimboentré

Refug

Richards bil

Richards
färdväg

Ordinarie
färdväg

Snö

Rimbo Rambo 1999

ÅRETS RIMBO CUP
Samling i Rimbo City senast 15.00,
dit var och en får ta sig med egen

eller annans maskin.

DE NOMINERADE ÄR:
Diffen
Garre
Bille
Öberg

Kennie
Breeze
Bragi
Zacco

Jimmy
Gonne
Hessam

Coach Ronny Zamora Wallén
Tel. 070-527 08 61

SPELSCHEMA:
16.00 Viggan - Uppsala United
17.40 BK Carmen - Viggan
18.40 Håbo FF - Viggan
19.40 Viggan - Mälarhöjden

RÄDDAREN I NÖDEN

Darra månde Rimbo

Säg något som man alltid kan lita på? En riktig
djurgårdare förstås! När kyrkklockorna ringde
så ställde Diffen upp som skickad på posten.
Kravspecifikationen var: Skottålig, orädd, och
att fylla ut målet och Diffen fyllde samtliga kri-
terier. Enligt Diffens CV tar han allt, även en
bira då och då och höstens framgångsrika spel
för Djurgården mellan stolparna i LVC och
Skinkcupen visar att Diffen för det mesta hål-
ler tätt där bak. Eller som hans kollegor säger
“Full fart framåt - Håll tätt bakåt!”
Vi ser nu fram emot rapporterna från Rimbo
att Diffen både höll måttet och höll tätt.

Viggans vassaste anfallsvapen? Åtminstone det längsta och
kortaste vi har för tillfället. Bägge har visat prov på gott mål-
skytte och så länge inte Gonzo blir nedtrampad har han
också stora chanser att synas i målprotokollet i Rimbo.

“Allt utom Åbro!”

Det är inte längden som
räknas säger Gonzo.

När Viggan drar i härnad till Rimbo har man
en överraskning i trossen, som kommer få
mången Rospigg att darra på manschetten på
lördag: Gastone - Riddarfalken från Malta.



PIFF OCH PUFF TILLBAKA
PÅ JORDEN IGEN

Efter att ha varit som uppslu-
kade av jorden under några år
fick Houston plötsligt kontakt
med de bägge astronauterna
Piff & Puff som befann sig ut-
anför jorden i en omloppsba-
na som låg rakt ovan ett områ-
de på kartan där bl a Rimbo
fanns utsatt.

Glädjen var minst sagt upp-
rymd när rymdcentralen på

Hägernäs Space Center nåd-
des av budskapet att de bägge
stjärnskotten var på väg ner
för landning.

Kennie Starfighter, som hos
de närmaste vännerna går
under beteckningen Piff, låter
meddela att han ser fram emot
att tillsammans med Buzz,
alias Puff Öberg åter ta jorden
i Rimbo i besittning.

Inte sedan trion Gre-No-Li gjorde livet
surt på den Apenninska halvön för
60 år sedan, har vi haft möjlighet att
få skåda något liknande, men nu har
den kommit: Trion med Bumba eller
som den heter i folkmun: BraBriZac,
bestående av trenne synnerligen sko-

lade postgymnasiala yngre förmågor.
Förväntningarna på denna trios fram-
fart i Rimbo City är gigantiska och
den så vanligtvis återhållsamma
Uppsala Nya Tidning skräder inte
orden när man i rubrikform utropar: 
90-årig trio skräller i Rimbo!

TRION SOM SPÅS EN BLOM-
STRANDE FRAMTID I RIMBO

Wella Weltmeister tar över
som Tarzan efter legenden

Johnny Weissmüller 

“En barndomsdröm har gått i uppfyl-
lelse” säger en mycket rörd Wella
Weltmeister sedan han lagt på luren
efter samtalet från Warner Brothers.

“Det kom lite som en chock” säger
Wella eftertänksamt, “men å andra
sidan har jag hållt igång i F2-hallen
ganska bra och sånt märks ju.”

“Man måste vara målmedveten och
det har jag ju visat, om inte annat
med mina två mål i tisdags” tillägger
en till synes mycket nöjd Wella.

“Manuset är på väg men jag har
redan lärt mig min replik: “Me Wella
You Jane. I min ålder lär man sig ju
ganska enkelt.” Blir det inte svårt att
fylla ut Johnnys byxor frågar vi?
“Näe, jag lägger i lite falukorv bara.”

MATINÉNYTT

Kennie Piff
Starfighter är
tillbaks med
bägge fötterna
på jorden igen.

“De ska bli kul
att få vara med
de stora grab-
barna igen”
säger en glad
Puff Öberg.

HESS I SLAG
När Zamora Wallén drar til Rimbo på
lördag kommer han ha ett extra Hess
i rockärmen, nämligen den tvåfotade
Mr Ghaderi som visat sig i storslag
senaste tiden, åtminstone i cricket.

När vi påpekar att det inte är tillåtet
att spela med slagträ i Rimbo blir
Hess lite fundersam. “Jaamen, vi får
ju använda fotboll när vi lirar, annars
skulle jag ju aldrig träffa bollen.”
Vi önskar Hess lycka till i Rimbo.

Batman i
storslag.


