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Tomten tackar för ett fantastiskt 2010

Christer Holmstedter tar över som ny
tränare inför säsongen 2011.

Året, då alla tidigare historiska rekord slogs med råge, 
kommer alltid att finnas med i allas våra minnen. Tomten
vill därför önska en extra riktigt God Jul till alla och envar.

Christer Holmstedter, 43, kommer från årsskiftet att
ta över Viggans herrlag. Christer, som bor i
Sundbyberg, har tidigare ett långt förflutet i
Vasalund, där han senast tränade Vasalunds
damer i division 1 under tre år. 
Tidigare har han även tränat Sundbybergs

IK och varit ass. tränare för Vasalunds A-lag
herrar och innan dess har han tränat ung-
domslag i Djurgårdens IF samt Vasalund i

juniorallsvenskan. Dessförinnan spelade han
själv fotboll i den näst högsta serien. Så gott
om fotbollserfarenhet finns det i högsta grad.
Christer, som jobbat som tränare i nästan 20

år, ser fram emot att, tillsammans med Uffe
Johnson, få ta hand om Viggan och komma
igång inför säsongen 2011,  
Vi hälsar Christer hjärtligt välkommen till

Viggan och ser fram emot ett spännande 2011.

KICK-OFF MÖTE 12 JAN
PÅ TÄBY PARK HOTEL
SAMLING 18.30 FÖR SÄSONGSINFO 

STADIUM CUP FUTSAL SM
Stadium Cup, Fd Nike Cup börjar
för vår del måndagen den 27

december i Väsbyhallen, då vi i
grupp 1 möter: 
Kista FC (17.00), Rydbo IF (18.40)

och Hässelby SK (20.20)

Efter ett fantastiskt fotbollsår, med
bl a vårt Lilla SM-silver från febru-
ari, har vi åter kvalificerat oss för
SM-spel genom seriesegern i sön-
dags. SM-Gruppspelet börjar  
lördag 15 eller söndag 16 jan.

Året 2010 går till historien som det i särklass mest
framgångsrika fotbollsåret i klubbens historia. Det bör-
jade med en tredjeplats i Nike Cup och följdes upp av
en tredjeplats och Lilla Silvret i Futsal SM. 

I division 4 blev det en andraplats med kvalspel och
avancemang upp till division 3 nästa år. När vi sedan
även lyckades få två lag med i finalen i Viking Cup med
ett garanterat guld och strax därpå går och vinner vår
Futsalserie och kvalar till SM igen, ja då blir man stolt.

Jocke Olausson, som nu väljer att vila på lagrarna
efter tre mycket framgångsrika år som tränare, för att

sköta om familj och sitt nya hus i Viggan, skall ha det varmaste tack och uppskattning
för en fenomenal insats under de gångna åren, liksom alla andra ledare och spelare.

Fältmarskalk J. Olausson
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Nu snurrar Julen för fullt

Arla kommer med en en riktig Julrökare lagom till Jul då man
släpper seklets två största smörsångare fria i vinylspåret. Vår

Bing Thunström, alias Tuna Bing och hans vän från Wallmans, Frank Sinatra, kan nu höras på
deras senaste 78-varvare . Vikingredaktionen ger %%%% för Bing Crosby Jr: s arior.

FRANK & BING 

Dean Martin
alias Dino,

släpps tillsammans med Bragi Martin på
den senaste stenkakan, lagom kryddad
med saffran. Behållningen med plattan
är att intäkterna går oavkortat till väl-
görande ändamål i PROs underavdel-
ning i Viggby holms IK. Viking ger
%%% för brasknastret.

DINO & BRAGI 

Pangpris 14 kr/st

%

M

Trio med Bumba spelar 
också i Viggbyholms IK

Årets fetaste Jullåt kommer nog ifrån Trio med Bumba, trion som egentligen är en 
kvartett om antalet stämmer. Göran Dahlberg, som tidigare gjort en solokarriär 
på triangel, har tillsammans med Patric Kajhed, som tidigare mest gjort sig 
känd för att ha spelat ledmotivet i Tre små grisar på Oscars och David Källman,
en baddare på ensträngad violin, har nu tillsammans bildat en dansant trio lagom till Jul.
Den tidigare virtuosen på bastuba, Hezzam Ghaderi, har omskolats till ett nytt instrument

med lite mer drag i och kommer lagom till Jul att tillsammans med de övriga tre spela
glöggovertyrer utanför Täby Centrum. Alla fyra lirar också i Viggans spelmanslag.

Nya plattan med lirarnas senaste samlings -
album finns att köpa på Clas Ohlson i Täby
Centrum på sektion D17, babyartiklar.

Trion utan Bumba

Bumba själv
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Julrullarna redan ute
Löken på hal is
120 min. Svensk text. Rek. pris: 42 kr

En av Julens absoluta höjdpunkter, måste ses!
Charlie Chaplin spelas helt övertygande av
naturbegåvningen och ekvilibristen H. Loberg .
Få svenska aktörer har såsom H. Loberg kun-
nat gestalta originalfiguren C. Chaplin.

Julens absoluta klo måste nog ändå anses vara Thai Tango For Two, nu med tysk
text och thailändsk dubbning. Här spelar H. Loberg ut hela sitt register och gör
nog en av sina allra bästa roller någonsin. 482 min.  Tysk text. Rek. pris 15 kr.

H. Loberg får här möjligheten att
spela ut hela sitt register, alltifrån
lätt kolerisk till sombiskt återhåll-
sam, något som lätt och varsamt
har hanterats av den litauiske
regissören Wolfgang Est.

THAI
TANGO
FOR
TWO
Tysk text

VIKINGAR 
PÅ VIKING

Ännu en svensk succé, där Bill & Bull gör en bejublad åter-
komst på böljan den blå. Den här gången är det rutten Åbo-
Stockholm - Gotland som bemannas av Bill & Bull och då
kan det inte bli annat än vågigt skum på ölen.
Originalmatroserna spelas övertygande av det gamla

radarparet Bill & Bull som inte gör ursprungsversionen   
någon orättvisa. En riktigt stark  
scen i första avsnittet skildrar 
Bills ensamseglats från Got- 
land till Nynäshamn där Bull 
väntar på bryggan.
Ingen lär gå torrskodd från 
att ha sett denna film .
Finns nu både som DVD-     
box och på VHS med
finsk text och sv. tal.

Bill: Har du vågor i håret?
Bull: Jag klippte mig för att
slippa bli sjösjuk.
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Viking recenserar dock först fyra storfilmer som släpps innan Jul

%%%%%

%%%%
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Har inte vi setts förut?

STARRING D. BREEZE

JULENS ABSOLUTA MÅSTE

o
o
o

Kör den där med etsningarna 
när du ändå är i gång.

Nu talar vi Julafton för alla cineastrar. Alla anglofi-
lers våta dröm släpps lagom till Jul. “Brideshead
Revisited”, på svenska fyndigt översatt till det lika-
klingande “Brishuvud igen”. Även denna gång har
D. Bris nominerats till bäste ickesvenske skådespe-
lare och fick nyligen i Cannes motta hederspriset “Der
Wunderbaum” för bästa engelska hårfrisyr.

Bris säger i förhandsreklamen att “för att kunna
hålla formen, så är endast det bästa gott nog och då
gäller bara Dr. Graners “Wet Wax” från New Bond
Street i London”. Femton hårstylister flögs in från
Bulgarien till tagningen av första akten (den nakna,
ovan), för att lägga sista handen på frisyren, men
det var på håret att de hann. (610 min. Italiensk text.) 

Engelsk sängkammarfars, där den ståndaktige lille
Befeetern Sergio Leone alltid försöker vara på sin
vakt, men jämt misslyckas kapitalt. Trots sin till
synes kraftiga motståndsvilja faller han alltid för
frestelsen. Kul komedi. Från 15 år och uppåt.

242 min. DVD. Ännu bara med flamländsk text.
Finns på Hemtex och Lindex. Med Viggans VIP-
kort får du saftig rabatt fram till Julafton kl. 15.00.

Oh, My Guard!
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Wunderbaum & Wonder Boy

JULKLAPPSTIPS FRÅN TOMTEN PÅ VIKINGREDAKTIONEN

Julrulle 1
Tippad etta på barnens
önskelista denna Jul:

Chico Marx plays it
again in Casablanca

Julrulle 2
Garanterad etta hos
alla Vigganledare:

Kålle håller kåll på posten

Julrulle 3
Humoristisk feskerulle
från västkusten

En typisk familjefilm för de allra min-
sta, med inslag av mycket bajshumor,
varför ett parti Rectal Dilators och en
redig bunt Wunderbaums rekommen -
deras starkt. Filmens bägge huvud-
personer spelas av Dr Wunderbaum
och dennes ngt yngre kollega Wonder
Boy som i verkligheten går under helt
andra namn, men vilka? 
(220 min. Färg. Svensk text.)

Här talar vi äkta Göteborgshumor, där
skrattsalvorna säljes på tub i parti och
minut i Feske körka. Filmen handlar om
sneseglaren Kålle, som hittar en flaska
med post (flaskpost) som innehåller
originalnoterna från Lasse Dahlqvists
alla kända låtar. Kul, men gripande.
(120 min. Färg. Textad på Göteborgska) 

Vuxenfilm där ledaregenskaper
spelar en framträdande roll och
där det gäller att hålla huvudet
kallt och hjärnan klar inför varje
laguttagning. Inför en viktig trä-
ninsgmatch i Casablanca får vi
följa spelet bakom kulisserna
där Chico Marx bevakar sina
intressen på yttersta högerflan-
ken genom att tjuvlyssna på de
stora grabbarna inför matchen.
Kommer han spela från start?60 min. Spansk text.
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