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Viking var 70-tallets storlag i norsk fotball. Hver gang Viking skal feires eller hylles er det disse årene som
står i sentrum. Men ikke i denne boka. Aslak Sira Myhre er født i 1973. For ham og alle jevnaldrende er
70-tallsperioden kun referanser. Han leverer i stedet en hyllest til det Viking han kjenner, Viking etter gulltiå.
Dette er ei bok skrevet fra tribunen, Sira Myhre har fulgt laget i mer enn tre tiår, som tilskuer, fan, blogger og
kommentator. Han skildrer lag som vant serie og cup, men også laget som rykket ned i 1986 og holdt på å ta
turen enda et hakk ned før det snudde. Han følger laget i tykt og tynt, og trekker fram noen av de
personlighetene som har gjort mest inntrykk på ham og stavangerpublikummet opp gjennom årene. Den første
ble den knalltøffe midtstopperen Per Henriksen, som spilte uten leggskinn og jobbet full tid på Rogaland
sykehus, uten noen gang å drømme om å tjene store penger på å spille fotball. Fra Henriksen til brødrene
Berisha serverer Sira Myhre historier om det gledes og smertefulle livet med Viking de siste 35 årene. Krydret
med anekdoter fra så vel garderoben som tribunen og med ei lang liste over spillere man aldri glemmer, og en
nesten like lang over dem man allerede har glemt, er dette ei minne og mimrebok ingen som holder med de
mørkeblå kan klare seg uten.
Viking har innledet et kjempespennende samarbeid med G-Max Forus, som nå er blitt klubb-butikk både for
treningsprodukter og supporterprodukter. Viking Redningstjeneste AS er et ledende assistanseselskap som

tilbyr tjenester til en bred kundebase innen sektorene forsikring, bil og finans. Stort og bredt utvalg av garn,
strikkemønster og ferdige strikke kolleksjoner. Vi har et stort forhandlernettverk i inn- og utland. De kjente
gummistøvlene til Viking er ment for å takle tøffe norske værforhold. Helt siden den første skofabrikken ble
grunnlagt i 1920 i Askim, har Viking. The Viking, informasjon og nyheter fra Thailand - Information and
News from Thailand Finn favorittene dine blant vårt utvalg av Viking sko online. Vi tilbyr Fri frakt Fri retur
Rask levering Prisgaranti. Viking - viking, veihjelp, bilberging, berging, bilredning, redningstjeneste,
bergingsbil, kranbil, borttauing, inntauing, naf - Finn firmaer, adresser, telefonnumre.
Kjøp Viking på Miinto.no. Fri frakt i hele Norge. 1-5 dagers leveringstid. Viking. Ordet Viking har i lang tid
vært ensbetydende med sterk, utholden, robust og modig. Akkurat som forfedrene våre levde.
Og den dag i dag produceres Viking. Bytte og montering av bilbatteri kan være vanskelig. Vi leverer
bilbatteri som passer din bil og hjelper deg med å skifte bilbatteri, enten du er hjemme eller på jobb.

