Färnäs Sportklubb 1932. Textkälla: Dalarnes Fotbollförbund, Årsberättelse 1930, 1931, 1940. Färnäs Förr och
Nu 2014-2015. Protokoll Färnäs By arkiv. Text George Linnell.
Dalafotbollen sorterade under de första åren direkt under Dalarnes Idrottsförbund, men på grund av det ökade arbetet med
fotbollidrottens skötsel tillsattes den 3 april 1914 ett särskilt ”arbetsutskott för fotboll” med Dalarnes Idrottsförbunds Ernst Romlin som
utskottets ordförande. Fotbollidrottens alltmer ökade utbredning fordrade att ett särskilt specialdistriktsförbund omhändertog den
ökade arbetsbördan och år 1921 bildades Dalarnes Fotbollförbund. Under 30-talet började det hända lite mera kring fotbollen i Dalarna
från Dalarnes Fotbollförbund:s årsberättelse kan man läsa. Såväl fotboll- som bandysporten har under året vunnit ytterligare ut
bredning. En kraftig puff framåt för det allmänna intresset har givetvis I.K. Brages avancemang och framgångar utgjort, alltifrån
kvalificeringsmatcherna mot Djurgårdens I.F. till de intressanta uppgörelserna i div. II norra. Då dalaserierna, i likhet med de nationella
fotbollserierna fr.o.m. 1930-1931 spelas i höst- och våromgång arrangerade förbundet under vårsäsongen 1930 provisoriska
distriktsserier för att föreningarna icke skulle ställas helt utan tävlingsmatcher. Lagen i dessa provisoriska serier måste uppdelas i små
grupper för att serierna skulle hinna slutspelas innan ordinarie seriestarten till hösten. En del fotbollplaner, mot vilka framkommit kritik
ha under året besiktigats. Även om planerna i fråga icke varit av god beskaffenhet har styrelsen icke velat förbjuda spel på dem, till
nackdel för fotbollsporten å resp. orter, men väl tillhållit vederbörande att göra de förbättringar som kunna göras. Vi vilja i detta
sammanhang anmoda samtliga plan ägande föreningar att nogsamt vårda och se till sina planer så att dessa vid matcherna äro i bästa
möjliga skick. I fotboll hava varit godkända 14 första- och ett 70-tal andraklassdomare, i bandy 6 första- och ett tjugotal
andraklassdomare. Domarekurser hava hållits i Vansbro, Hedemora, Falun, Grycksbo, Kvarnsveden, Rättvik och Mora.
Vid Dalarnes Fotbollförbunds ord. Årsmöte 1932 var redan några föreningar redan anslutna till Dalarnes Fotbollförbund från vårt
närområde. IF Kamraterna, Mora, IF Kamraterna, Rättvik, IF Kamraterna, Våmhus, Leksands IF, Leksand, Orsa IF, Orsa, Sollerö IF,
Sollerön, Vikarby IK, Vikarbyn, Älvdalens IF, Älvdalen och Boda Sportklubb, Ovanmyra. Till Svenska Bandyförbundet var IF Kamraterna,
Mora, IF Kamraterna, Rättvik och Leksands IF, Leksand redan anslutna.
Såväl fotboll- som bandysporten utbreder sig i rask takt inom provinsen. Nya klubbar bildas och söka anslutning till förbundet. Om man
alltså för de båda idrotterna kan notera nya landvinningar så kan man tyvärr icke konstatera en motsvarande höjd spelnivå hos våra
klubbar. Särskilt måste i detta avseende fotbollsporten betecknas som nära nog stillastående och är detta så mycket mera märkligt som
det allmänna intresset dock alltjämnt tycks stegras och spelarmaterialet är gott. Enda förklaringen till detta föga hugnesamma
förhållande får anses ligga i den bristfälliga träningen inom flertalet av föreningarna. Träningen måste skötas intensivt och rationellt om
det skall bli lön för nedlagt arbete. Svenska Fotbollförbundets tekniska kommitté anordnade i juni månad 1931 i Falun en
introduktionskurs, omfattande dels teoretisk undervisning, dels praktisk tillämpning av moderna träningsmetoder. Kursen räknade ett
40-tal deltagare från hela Dalarna och är det vår förhoppning att de deltagande klubb- och lagledarna lärde sig inse vikten av en
rationell träning och att var och en på sitt håll försöker få i gång sådan inom resp. klubbar efter de råd och anvisningar som gåvos.
I årsberättelsen för Dalarnes Fotbollförbund för 1932, kan man läsa bl.a. ordningen inom distriktet har i stort varit god men vilja vi
ändock bringa föreningsstyrelser och lagledare en erinran om att se till att givna bestämmelser och stadgar efterföljas samt att erhålla
de aktiva ett korrekt uppträdande på tävlingsbanan, under resor till och från matcher o.s.v.
Även under det nu sist förflutna året har man kunnat konstatera en fortsatt rask utbredning, främst inom fotbollidrotten.
Spelskickligheten hos våra klubbar stiger tyvärr icke i samma proportion men man har dock under året kunnat skönja en liten bättring.
En del av våra klubbar ha fått ögonen öppna vad en rationell träning verkligen betyder och det är hos dessa föreningar som
förbättringen förmärkts. Det ges anledning återigen – utan sådan blir det ingen höjd spelstandard.

När väcktes intresset för idrott i Färnäs.?
Det finns några dokument i by arkivet (Färnäs Bygdegård) om att det började 1922. Daterat 6/8, 1922. Med att Johannes Nilsson som
öppnade ett möte till att bilda en idrottsförening. I Färnäs by, då var tanken att men skulle bilda ett I.F.K i Färnäs. Om man skall tolka
protokollen rätt så valde de att ändra namnet på föreningen till Färnäs IF vid nästa möte 29/9, troligtvis var det stadgarna som
föranledde denna namn ändring. Som Ni kanske vet sedan tidigare så bildades Färnäs Sportklubb 1932, den 27 nov, som, är den nu
verkande föreningen. Detta som vi nu skall genomlysa hände tio år tidigare och är kanske nog det första beviset om ett försök om att
bilda en idrottsförening i Färnäs by. Genom detta fynd så skall N i få en resa genom hela historien om hur några idrotts intresserade
män bröt barriären och bildade tillslut det som fick namnet Färnäs Sportklubb. Dessa tappra män är borta nu men deras stora intresse
kommer för alltid leva kvar och att det tillslut vintern 1932. 27 november gick till när man bildade Färnäs SK. Sedan fortsätter resan
genom åren.

Protokoll fört vid möte med intresserade i af bildande av en idrottsförening i Färnäs hållet i
Färnäs d. 6/8, 1922.
# 1. Mötet öppnades av Joh Nilsson som förklarade anledningen till mötet samt föreslog att en idrottsförening skulle bildas.
# 2. Sedan undertecknad utsetts att leda mötets förhandlingar vidtog överläggningen härom. Enhälligt beslöts att bilda idrottsförening.
Fören. Skulle heta: I.F.K. i Färnäs. Under förutsättning att stadgar kunde godkännas beslöts att anslutning skulle ske till idrottsfören.
Kamraterna.
# 3. Beslöts att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter: Ordf: L.A. Andersson, övriga ledamöter S.K. Karlsson, Hj. And. Olsson, Joh. Nilson å
Edv. Eriksson. Styrelsen konst. Sig sålunda: Kassör Joh. Nilsson, sekr. Edv. Eriksson v-ordf. Styrelsesuppleanter: J. Valberg, Oskar Elin.
Revisorer M.Lindberg, Hj Joh. Andersson. Suppl. Herman Olsson.
# 4. Inträdesavgiften bestämdes till 2 :- och skulle den utgöra årsavgift första året.
# 5. Åt styrelsen göres i uppdrag att inköpa för föreningens verksamhet nödvändig arbetsmaterial.
# 6. På förslag av S.K. Karlsson beslöts att ingå till bystämman med begäran om att fören. Verksamhet få disponera den nuvarande
idrottsplatsen, samt tillstånd att utvidga densamma i den mån detta anses nödvändigt. Att verkställa beslutet utsågs styrelsen. Vidare
skulle anhållas om att få disponera skolsalen avgiftsfritt för föreningsmöten.
Färnäs dag som ovan Edvard Eriksson.

Protokoll fört vid möte med F.I.F. hållet i Färnäs 29/9, 1922.
# 1. Till ordf. för mötet utsågs S.K. Karlsson.
# 2. Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
# 3. Ta styrelsens uppgift förslag till stadgar för föreningen. Sedan förslagen behandlats punkt för punktgodkändes det i sin helhet med
undantag av namnet som ändrades till Färnäs Idrottsförening förkortning F.I.F.
# 4. I anledning av planerad fotbollsmatch i Vikarbyn d. 1/10 beslöts att fotbollslaget om möjligt beredes från resor till och från
matcherna. Dessutom beslöts på grund av att, den domare som Vikarby – laget medförde vid matchen i Färnäs var partisk och dömde
till Vikarby – lagets favör, att till matcher å främmande platser medtaga kvalificerade domare.
# 5. Begäran som å möte d. 6/8 erhöll i uppdrag att hos Färnäs byamän söka tillstånd att för sin verksamhet få disponera idrottsplatsen
samt vidtaga de omändringar å förbättringar som voro nödvändiga, rapporterade att uppdraget var fullgjort, samt att bystämman
bifallit framställningen och upplåtit idrottsplatsen med xxxxxxxxx rätt över i det xxxxxxxxxx och läge enligt av nämndemannen A. Trogen
upprättas xxxxxxxx.
Avslutning som ovan / Edvard Eriksson Sekreterare /.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för F.I.F den 4/1, 1923.
Närvarande ledamöter J.Wahlberg, J.Nilsson, A.Säthner och undertecknad.
§ 1. Styrelsen upprättade förslag att framlägga för årsmötet om skidtävlingar under vinterns lopp. Vidare att anordna ett möte för
intressenterna i dansbanan för eventuellt övertagande av densamma.
§ 2. J.Wahlberg fick i uppdrag att öppna årsmötet. Dag som ovan S.K. Karlsson sekr.

Färnäs IF, 1922

A-laget i fotboll år 1922. Föreningen hette då Färnäs IF. Stående fr.v. : Vilhelm Wik, Erik Olsson, Gusten Persson, Kål Axel och Jannes
Nilsson. Knästående fr.v. : Erik Lindberg, Jannes Elin, Axel Björk. Främre raden fr.v. : Oskar Fernström, Oskar Wendel och Vitalis Olsson.

Följande matcher spelade Färnäs i serien
Färnäs I.F.-Wåmhus I.F.K. 2-2 (0-2)
Färnäs I.F.-Wåmhus I.F.K. 4-0 (3-0)
Färnäs I.F.-Östnors BK 2-1 (2-0)
Färnäs I.F.-Östnors BK 6-1 (3-0)
Färnäs I.F.-Sollerö I.F. 4-2 (1-1)
Färnäs I.F.-Holens I.F. 1-1 (0-1)
Färnäs I.F.-Holens I.F. 1-1 (0-1)

Säsongsställning vart följande:
Färnäs I.F.
Holens I.F.
Östnors BK
Wåmhus I.F.K
Sollerö I.F.

8
8
8
8
8

5
3
4
2
0

5
4
1
3
1

0
1
3
3
7

20-8
16-11
12-15
16-18
9-21

13
10
9
7
1

För Färnäs I.F. gjorde Jannes Wik de flesta målen ja kanske även i hela serien 7 mål på 7 matcher, Axel Henriksson 5, Wilhlem Wik 3,
Jannes Andersson 2 samt ”Gusten” Persson och Axel Björk vardera 1 . Laget bestod av följande spelare Oskar Wendel, Witalis Olsson,
Måler Jannes Andersson, Herman Johansson, Erik Olsson, Axel Björk, Wilhelm Wik, And. Olsson, Kål Axel, ”Gust” Persson, Jannes Wik,
reserv Erik Jansson.

Under 1925

Under 1926

Färnäs I.F.-Holens I.F. 0-1
Färnäs I.F.- xxxx 11-0
Färnäs I.F.-Mora B lag 0-4
Färnäs I.F-Holens I.F. 2-5
Färnäs I.F.-Vattnäs 1-1
Färnäs I.F.-Vattnäs 3-1
Målkvot
15-11

Färnäs I.F. juniorer-Vattnäs 3-1
Färnäs I.F.-Holen 2-0

Under 1927
Färnäs I.F.Mora B lag 1-0
Färnäs I.F.-Wåmhus I.F.K 2-3
Färnäs I.F.-Wattnäs 1-3

Anfört den 29 okt 1927 Av Johannes Nilsson.

Protokoll vid bystämman med Färnäs byamän, hållen i Färnäs gamla byskolhus den 20/8 1922.
§ 6.

Till bystämman inkom en skrivelse av följande innehåll här vidhäftat-original och med anledning härav beslöts att,
som i fråga varande plats ännu under förbud, alltså icke fullt disponibel för Färnäs byamän att bestämma hur som
helst, och kommer troligen att behandlas som andra gemensamma undantag vid en möjligen blivande förvaltning.
Så länge byamännen och bystämman rätt nu kan medgiva upplåtelse i frågavarande plats till idrottsföreningen äger
att rödja den medels bårttagande av buskar och stenar, göra den jemn och lämplig för sitt ändamål.
Idrottsföreningen bör tillse att inga störande uppträden och oordningar der får förekomma, såsom superi, kortspel
eller andra störande uppträden, vid äventyr att om sådant förekommer genast bliva avhysta, för övrigt kommer
detta att stå under byamännens och bystämmans prövning i varje särskilt fall. Det uppförda skulet för
hästpremieringen får icke rubbas, utan bör platsen även vara tillgänglig för detta ändamål.

§ 7.

Att justera dagens protokoll valdes av bystämman. Fjärdingsmannen Hållams J. Johansson och Anders Elin.

Protokoll fört vid Årsmöte med F.I.F den 5/1, 1923.
§ 1. Mötet öppnades av J.Wahlberg som hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Till ordförande för mötet J. Wahlbereg och till sekreterare S.K Karlsson.
§ 3. Styrelse och revisionsberättelser för år 1922 föredrogs och godkändes samt beviljades på revisorernas förslag full och tacksamhet
ansvarfrihet för den avgående styrelsen.

§ 4. Föreslogs val av styrelse för år 1923 och valdes därvid till ordf: And. Säthner, övriga styrelse ledamöter blevo Hj.J. Nilsson, Hj. And.
Olsson, S.K. Karlsson, Oskar Elin och J.Wahlberg. Till suppleanter valdes Wilhelm Wik och Elin Fredrik Andersson. Revisorer M.Lindberg
och Hj. J. Andersson, suppleanter E. Lindberg och Johannes Gran.
§ 5. Till idrottskommitté valdes A.Säthner, Oskar Elin och J.Wahlberg.
§ 6. Avhandlades styrelsens förslag om träningstävling å skidor och beslöts att anordna en sådan i likhet med styrelsen förslag den 21
januari vidare beslöts att banan skulle hava en längd av 3 mil för medlemmar över 18 år samt 1 mil för medlemmar under 18 år.
§ 7. Framkom ett förslag att föreningen skulle även anordna en pristävlan å skidor och beslöts att anordna en sådan söndagen den 11
mars samt att föreningen skulle upprätta ett vandringspris för nämnda tävling att erövras i tre år utan följd för löpare på 30 km,
dessutom 1 sta prislagaren, erhålla ett pris utom vandringspriset. Idrottskommittén fick full handlingsfrihet att ordna med tävlingen.
§ 8. Från Styrelsen förelåg ett förslag om inbjudan till ett offentligt möte för utrönande av huruvida intressenterna i dansbanan voro
villiga att överlåta densamma åt idrottsföreningen. Styrelsen fick i uppdrag att anordna ett möte i likhet med förslaget.
§ 9. J.Nilsson framlämnande ett förslag om anslutning i S.I.F. Frågan bordlades och fick och fick styrelsen i uppdrag att införskaffa
upplysningar i saken.
§ 10. Mötet avslöts med ett tack från ordf för visat förtroende och en uppmaning till fortsatt arbete för föreningens framgångar.
Dag som ovan S.K. Karlsson sekr.

Tavla målad av Per Holin okänt år. Gamla dansbanan vid Färnäs Idrottsplats.

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för F.I.F den 5/1. 1922.
Närvarande ledamöter J. Wahlberg, A.Sähtner, Oskar Ehlin, J. Nilsson, Hj. A. Olsson, S.K. Karlsson.§ 1. Till ordf. utsågs J.Wahlberg, Sekr.
S.K. Karlsson, vice sekr Oskar Ehlin, kassör Johannes Nilsson. Klubbmästare Hj. A. Olsson, Materialförvaltare Johannes Nilsson. Ordf i
Idrottskommittén A.Säthner.
§ 2. Avslutning. Dag som ovan S.K. Karlsson sekreterare.
Träningstävlan i skidor 1 mil landsväg den 27 jan 1923. Resultat.
1.
2.
3.
4.

Johannes Nilsson 39,37
Martin Karlsson 40,23
Erik Lindberg
S. Jannes Andersson

Protokoll fört vid Färnäs Idrottsförenings skidtävling den 11 mars 1923.
§ 1. Försiggick under gynnsamt väder var förlagt med start och mål vid Bångtorget.
Å 30 km deltago 7 personer av vilka 2 st gick ur tävlan. Resultat och pris för tävlingarna fick följande utseende. Herman Johansson 1 sta
pristagare använde en tid av 2 t 27 m 32 s och erövrade således för första gången föreningens vandringspokal jämte ett par filtskor. 2
dra pris erövrades av Erik Olsson som använde en tid av 2 t 31 m. 12 s. 3 dje Vitalis Olsson 2 t 31 m, 31 s. 4 de S.J. Andersson 2 t 42 m 37
s. 5 te 2 t 45 m 22 s som var den sista men får tiden ändå anses god enär han under tiden drabbades av skidbrott.
Å 10 km banan åkte endast två tävlande av vilka en gick ur tävlingen. Den sålunda enda tävlande Anders Nilsson använde en tid av 50
min
Å 5 km banan deltogo 11 tävlande bland dessa två flickor som använde följande tider.
Sven Höglund
Maurits Lind
Karl Wik
Emil Gustavsson
Artur Jansson
Sven Johansson
Erik Johansson
Bror Lindberg
Bertil Andersson
Edit Fallkvist
Mia Johansson

26 m 27 s
26 m 47 s
26 m 57 s
27 m 24 s
27 m 44 s
27 m 53 s
28 m 40 s
31 m
31 m 11 s
35 m 44 s
36 m 41 s.

Prisutdelningen förrättades i nya skolan under stor tillslutning av intresserade, och erhöllo alla tävlande ett pris.
Dag som ovan S.K. Karlsson sekr.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för I.I.F den 17 april 1923.
§ 1. Anmälan om inträde i Sv. I. Förbundet och cykelförbundet förelåg till behandling och uppdrogs åt A.Säthner att införskaffa
upplysningar i saken.
§ 2. Från J. Nilsson förelåg förslag om påbyggnad och reparation av Idrottsplan och beslöts att utlysa ett möte med föreningen den 22
april kl 4 em. för att utröna medlemmarnas intresse för saken.
Dag som oven S.K. Karlsson sekr.

Protokoll fört vid möte med F.I.F den 22 april 1923.
§ 1. Beslöts att fortsätta med planering om fotbollsplan och skulle arbetet försiggå tisdag och torsdagskvällar från kl 6 – 9 em.
§ 2 Till ledare för ovan nämnda arbete valdes Hansjons A Matson och Oskar Färnström arbetet skulle påbörjas tisdagen 24 april.
§ 3. Förrättades val av fotbollssektion och valdes därtill för Lag N:1 Axel Björk, Lag M:2 Erik Olsson, N:3 Wilhelm Wik.
§ 4. Till ledare i allmän Idrott valdes A.Säthner
Dag som ovan S.K. Karlsson sekr.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för F.I.F den 12 mars 1924.
Närvarande ledamöter A.Säthner, J. Wahlberg, Edvard Eriksson samt undertecknad.
§ 1. Frågan om skidtävlingens anordnade upptogs till behandling att anordna en sådan för tävling om Färnäs och Nusnäs
Idrottsföreningars Vandringspris som första gången 1923 erövrades av Färnäs Idrottsförening, samt även i samband med denna tävlan
en tävling om föreningens vandringspris.
§ 2. Uppdrogs åt J. Wahlberg och A.Säthner att undersöka förhållande om möjlighet finnes att utsättas något pris för övriga tävlande.
§ 3. Beslöts att om medel finnes för anskaffade av pris anordna tävling på 5 samt 2:5 km för tävlande under 18 år.
§ 4. Beslöts att hålla årsmöte tävlingsdagen kl 5 em.

Protokoll fört vid Skidtävling den 16 mars 1924.
Wid tävling om Färnäs och Nusnäs Idrottsföreningars vandringspokal voro 12 anmälda från Färnäs idrottsförening och 4 ifrån Nusnäs
idrottsförening om vilka 3 startade. På grund av dålig prickad bana utgångna samtliga ifrån Nusnäs idrottsförening samt 3st ifrån Färnäs
IF och beslöts omedelbart att inställa tävlingen till nästa söndag, men fortsattes tävlingen till nästa söndag om F.I.F vandringspokal i
denna tävlan uppmäldes följande resultat å 30 km bana.
Edvin Gustafsson använde en tid av 2 tim 29 m, 11 sek och uppnådde således för detta år föreningens vandringspokal
Harald Nyström
2 t 31 m, 29 s (2)
Herman Johansson 2 t 33 m, 30 s (3)
Torsten Johansson 2 t 33 m, 14 s (4)
Erik Olsson
2 t 40 m, 17 s
Herman Olsson
2 t 42 m, 32 s
Anders Nilsson
2 t 47 m, 6 s
Karl Sarén
2 t 49 m 38 s
Karl Nilsson
2t2m
3 st utgingo ur tävlingen!
Wid tävling å 5 km bana uppnåddes följande resultat.
Anders Henriksson
Sven Höglund
Karl Wik
Bertil Andersson
Nils Hallin
Anders Färnström
Nils Trogen
Erik Johansson

26 m 21 s
26 m 30 s
27 m 30 s
28 m 50 s
29 m 49 s
30 m 2 s
30 m 7 s
30 m 41 s

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Färnäs I.F. den 23 juli 1924
§ 1. Närvarande styrelsemöte: Edvin Gustavsson, Erik Olsson, Jannes Wik, Jannes Nilsson, Erik Lindberg.
§ 2. Till behandling upptogs ett förslag om att fotbollströjorna skulle av föreningen inlösas mot årskort men lämnades utan avseende av
styrelsen.
§ 3. Vidare beslöts att de fotbollsspelare som fått utlägga kontant för resan till Våmhus skulle av föreningskassan ersättas därför.
§ 4. Vidare upptogs till behandling hur det skulle förfaras med alla som ej betalt årsavgift men ändock äro med på fotbollsträningen.
Därför beslöts att alla som ej fyllt 18 år skulle erlägga 1 kr på man eller eljest ej få deltaga i träningen med föreningens redskap. Övriga
över 18 år skola fortast möjligt erlägga årsavgiften.
Dag som ovan Erik Lindberg sekr.

Protokoll fört vid årsmöte med F.I.F. den 25 aug kl. 5 em.
§ 1. Mötet öppnades av undertecknad som blev utsedd att leda dagens förhandling.
§ 2. På grund av att revisorerna ej kommit i tillfälle att granska föreningens räkenskaper för år 1923, kunde ej något göras at
ansvarfriheten åt styrelsen utan skulle därmed få bero till ett kommande möte. Och att de nu valda revisorerna skulle granska även
1923 räkenskaper.
§ 3. Därefter vidtogs val av styrelse varvid valdes till ordf. Edvin Gustafsson, vice ordf. Jannes Wik, sekreterare Erik Lindbereg, kassör
Jannes Nilsson, materialförvaltare Erik Olsson, klubbmästare Wilhelm Wik. Till styrelse suppleanter valdes Hj. And. Olsson och Martin
Karlsson. Till revisorer valdes A. xxxxxx och Herman Johansson med Edv. Eriksson och G. Färnström som suppleanter.
§ 4. Härefter beslöt att föreningen skulle deltaga i den s.k. ”Siljanserien” i fotboll sommaren 1924.
§ 5. I och för träningens del beslöts att uppsätta två lag i fotboll och att följande spelare skulle spela i lag I. Oskar Wendel, Måler Jannes,
Witalis Olsson, Erik Lindberg, Martin Karlsson, Axel Björk, Gusten Persson, Kål Axel, Erik Olsson, Jannes Wik. Till kapten för lag I valdes
Jannes Wik med Kål Axel som ersättare. I lag II skulle följande spelare spela Harald Nyström, Lund, A. Eriksson, Jannes Ehlin, Herman
Johansson, J. Höglund, Karl Johansson, E. Trogen, Erik Wik, Jannes Nilsson, Emil Gustafsson, Karl Wik. Till kapten för detta lag valdes
Jannes Nilsson.
§ 6. Vidare beslöts att lagets kapten skulle utan reserver nås sådana påfodras träningskvällar tisdagar och fredagar.
Dag som ovan Jannes Nilsson

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Färnäs I.F. hos Erik Olsson sönd. Den 7 dec
1924.
§ 1. Närvarande styrelsemedl. Edvin Gustavsson, J.E. Wik, Wilhelm Wik, och Jannes Nilsson. Erik Lindberg hade laga förfall genom
värnpliktsfullgörande.
§ 2. Följande skrivelse hade inkommit och föranlett sammanträdet: Sollerö I.F. har tänkt sig att, om Färnäs och Nusnäs äro villiga att gå
med på en lagtävlan å skidor tillsammans upprätta ett vandringspris och som förslagsvis skulle bli för 5-mannalag och tillfalla den
förening som först får 3 inteckningar å detsamma. Banan är tänkt att bli Sollerön-Nusnäs-Fu-Färnäs-Nusnäs-Sollerön. Då kunde ju
tävlingen hållas i slutet av Feb. S.I.F. har förut underhandlat med Nusnäs vilka äro villiga att gå med.
§ 3. Styrelsen fattade beslut om att vara med på denna tävlan, men att inga pengar skulle tagas ur för. Kassa, utan om möjligt genom
insamling. Men som det ansågs bäst att alla tre för. Skulle få sammanträffa och upprätta bestämmelser och dithörande frågor valdes
Edvin Gustavsson och Jannes Nilsson att underhandla med Sollerön och Nusnäs. Som förslag till tid för tävlingen nämndes sönd. Den 8
febr.
§ 4. Vidare tävlingar för vintern gjordes förslag om följande tider, men kunde ej inget beslut för närvarande fattas den 22 febr. l
lagtävlan mot Nusnäs I.F. samt den 1 mars fören.pokal på 30 km. Beslut fattades att fortast möjligt anordna Träningstävlingar.
§ 5. Som ej föreningen fått sitt pris för ”Siljanserien” och så lång tid gått, gavs i uppdrag åt Jannes Nilsson att påstöta Våmhus I.F. fortast
möjligt.
§ 6. Till sist beslöts att hålla årsmötet strax efter nyår innan en del hunno fara bort.

Avslutning, dag som ovan J.E. Wik.
Enligt en av Edvin Gustavsson och Jannes Nilsson inlämnande
Rapport från Nusnäs. Lagtävlan. Färnäs, Sollerön, Nusnäs. Vid mötet i Nusnäs den 21 dec fattades följande beslut. Tävlingen skall hållas
den 8 feb om det finnes tillgång av snö. Banan går med start vid Ordenshuset på Sollerön till grinden söder om skolan i Nusnäs (kontroll)
därifrån vägen till Fu. (kontroll vid landsvägen) vidare till gamla skolan i Färnäs (kontroll) och förbi Färnäs Anhalt tillbaka till förra
kontrollen i Nusnäs och till målet vid ordenshuset å Sollerön. Obegränsat antal delt. från varje fören. Lagtiden räknas för de fem bästa.
Anmälning från varje fören. Sista tisdagen före tävlingen, efteranmälda starta först. Vandringspriset köpes tillhopa av de 3 fören. Cirka
25 kr sammanlagt. Dessutom skall varje fören. Upprätta ett pat hederspris till deltagare (individuellt) lagpriset tillfaller den fören. Som
först får tre inteckningar å detsamma. Sollerön I.F står som arrangör första gången samt sedan Färnäs och Nusnäs.
Färnäs den 6 jan. 1925. Jannes Wik t.f. sekr.

Protokoll fört vid Årsmöte med Färnäs I.F den 6 jan 1925.
§ 1. Mötet öppnades av Edvin Gustavsson som hälsade de närvarande välkomna.
§ 2. Till ordförenade för mötet valdes Edvin Gustavsson och till sekr. valdes Erik Lindberg.
§ 3. Styrelse och revisionsberättelse för åren 1923-1924 föredrages, och godkändes samt beviljades på revisorernas förslag full, och
tacksam ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§ 4. Föreslogs val av styrelse för år 1925, och valdes därvis till ordf. Edvin Gustavsson, övriga styrelseledamöter blevo. Jannes Nilsson,
Jannes Wik, Erik Olsson, Wilhelm Wik, Erik Lindberg. Till styrelsesuppl. Valdes Gusten Persson och Axel Henriksson, till revisorer valdes
Herrman Johansson, Anders Säthner., till revisorsuppl. Oskar Vendel, Hj. A. Olsson.
§ 5. Till skidsektion för vintern 1925 valdes Vahlberg. Rik. Häller, Säthner, Edvard Eriksson.
§ 6. Beslut fattades om att, som förvaringsplats av föreningens pokaler o. priser skulle bli A.Vendels kafé.
§ 7. Förrättades prisutdelning till de i Siljansserien deltagande fotbollsspelare, varje spelare tilldelades minnesbägare som 1 sta lagpris,
för uppnådda 13 poäng erhöll föreningen en statyett.
§ 8. Förslag om en dansbanekommitté behandlades och antogs varvid valdes: Jannes Nilsson, Jannes Wik, Erik Olsson, Axel Henriksson,
Oskar Wendel, Målar Jannes Andersson, Hermann Johansson. Kommittén fick i uppdrag att ordna med musik, samt vara behjälpliga
med upprätthållandet med ordningen på Dansbanan.
Dag som ovan Jannes Wik t.f. sekr.
Träningstävlan å skidor Färnäs – Fu – Färnäs den 1 feb. 1925. 13 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herman Johansson
Edvin Gustafsson
Jannes Nilsson
Anders Nilsson
Harald Nyström
Jannes Wik

1.06.39
1.07.41
1.10.10
1.15.26
1.15.10
1.16.10

Skidtävlingen för 5 mannalag mellan Färnäs I.F., Sollerö I.F. samt Nusnäs I.F. å sträckan; Sollerön – Nusnäs – Fu – Färnäs –Nusnäs –
Sollerön cirka 28 km. ägde rum för första gången den 15 mars 1925 om den uppsatta pokalen med Sollerö I.F. som arrangör. Det var
endast oturen som gjorde att Färnäs ej fick första inteckningen i pokalen. Färnäs ställde upp med 6 man men 2 man utgingo under
tävlingens gång. En av dom Torsten Eriksson gick ur då han hade endast av 500 met. Kvar. Hade han blott kunnat kravla sig fram hade
Färnäs segrat rätt så överlägset. Nu hade de övriga 4 ingenting för sina goda placeringar vid närvaro 1, 3, 4, 5. Den bästa prestationen
gjorde Herman Johansson han gick ut sek 23 och kom in som 3 dje i mål, men även de övriga gjorde rätt så fina åkningar. Resultaten
blevo.

1. Herman Johansson
2. And. Myhr,
3. Edvin Gustafsson,
4. And. Nilsson
6. Edvard Jansson
7. Erik Olsson
8. Gusten Jansson

Färnäs
Sollerön
Färnäs
Färnäs
Sollerön
Sollerön
Nusnäs

Endast Sollerö I.F. Inkom med fullt lag varför de fingo första inteckningen.
Nästa söndag eller den 22 mars anordnade Nusnäs I.F. lagtävlingen mot Färnäs I.F. för 3 mannalag. Tävlingen gick å 3 mils bana varvid
följande reslutat uppnåddes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karl Sarén,
Anders Nilsson
Torsten Emilsson
Herman Johansson
Harald Rosén
Axel Jonsson
Jannes Nilsson
Jannes Gustafsson

Färnäs
Färnäs
Färnäs
Färnäs
Nusnäs
Nusnäs
Färnäs 2.57
Färnäs

Färnäs erövrade nu vandringspriset för alltid
Lagtider:

Färnäs Lag I.
Färnäs Lag II.
Nusnäs Lag I.

Eftersom det i Färnäs ej varit någon tävlan var den individuella pokalen å 3 mil blev det före tävlingen överenskommet att den som i
Nusnäs blev första man av Färnäs åkarna skulle för året få inteckningen å densamma. Och blev detta nu en ny förmåga nämligen Karl
Sarén efter en ypperlig åkning.
1924 års lagtävling mot Nusnäs ägde rum i Nusnäs med start och mål förlagda vid skolan. Resultaten blevo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karl Rosén,
Harald Nyström,
Edvin Gustafsson
Herman Johansson
Torsten Johansson
Bertil Andersson
Emil Johansson
Gösta Johansson
And. Nilsson

Nusnäs 2.26.25
Färnäs 2.28.23
Färnäs 2.31.25
Färnäs 2-34.19
Färnäs 2.35.40
Nusnäs 2.27.13
Nusnäs 2.39.12
Nusnäs 2.42.04
Färnäs 2.42.40

Lagtid: Färnäs 7.34.07 Nusnäs 7.42.50
1923 års lagtävling försiggick även i Nusnäs eller rättare sagt på sjön det var första gången tävlingen anordnades, varför det var rätt så
mycket folk församlad vid Nusnäs Brygga på morgonen. Banan sträckte sig från Nusnäs ångbåtsbrygga – Solhalv xxxx - Färnäs udden –
ångbåtsbryggan tillbaka. Tävlingen blev intressant mellan de tävlande under hela tiden kunde iakttagen från målet vandringspriset som
skall erövras tre år utan ordningsföljd erövrades denna gång av Färnäs I.F.
De tävlande placerade sig sålunda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jannes Nilsson,
Karl Rosén,
E. Samuelsson,
H.Johansson
Vialis Olsson
Gustaf Jonsson
Erik Olsson,
Anders Nilsson,
Anders Rosén
Karl Mattsson

Färnäs 1.24.4
Nusnäs 1.28.49
Nusnäs 1.29.49
Färnäs 1.30.50
Färnäs 1.32.15
Nusnäs 1.32.20
Färnäs
Färnäs
Nusnäs
Färnäs

Lagtid.

Färnäs 4.27.46 Nusnäs 4.30.58

1926 års skidtävling i Färnäs.
Söndagen den 14 mars skulle Färnäs anordna lagtävlingen för 5 mannalag mot Sollerön och Nusnäs. Pågrund av dåliga snöförhållanden
efter den överrenskomna banan som nästan helt och hållet gick efter landsväg beslöts till sist att åka en 30 km i terräng i Färnäs. 13 man
ställde upp 2 från Nusnäs 11 från Färnäs men ingen från Sollerön (en obekant anledning) de hade i alla fall i veckan före godkänt banans
sträckning. Således hade endast Färnäs att åka fram med 5 man för att få inteckningen för året varför det ej blev någon lagtid men så
blev det en strid om tätplatsen desto hårdare. Bästa man av Färnäs pojkarna skulle få inteckning i vandringspokalen på 30 km.
Resultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

And. Nilsson
Emil Gustafsson
Karl Sarén
Torsten Emilsson,
Axel Jonsson,
And. Henriksson,
And. Olsson
Sven Höglund

Färnäs 2.09.38
Färnäs 2.09.55
Färnäs 2.14.20
Färnäs 2.14.30
Nusnäs 2.24.42
Färnäs 2.26.32
Färnäs 2.31.46
Färnäs 2.44.42

5 man utgingo.
Lagtiden för Färnäs blev. And. Nilsson fick inteckningen å föreningens vandringpokal för år 1926.

1927 års skidtävlingar.
Den 20 feb. anordnades tävlan om föreningens vandringspris å 30 km. 15 km bana åktes 2 varv. 6 man ställde upp av vilka endast 1 bröt
tävlingen.
Resultaten blevo:
1.
2.
3.
4.
5.

And. Nilsson
Harald Nyström
Emil Gustafsson
And. Olsson
Janne Johansson

2.07.17
2.98.47
2.25.22
2.27.08
2.30.53

Således fick Anders Nilsson sin andra inteckning å pokalen.
Lagtävlingen för 5 mannalag mellan Sollerön I.F, Färnäs I.F. och Nusnäs I.F. ägde rum den 3 apr. Med lag från Färnäs och Sollerön. Sollerö
I.F var årets arrangör. Banan gick som första året med start och mål vid ordenshuset i Sollerön. 13 man ställde upp från Färnäs 7 Sollerön
6 av dessa utgingo1 från Sollerön och Färnäs. Starten skulle ha gått 7.30 f.m. då det hade varit det bästa tänkbara skidföre men genom
oförlåtligt slarv från arrangörernas sida blev den uppskjuten en timme vilket gjorde att senare delen av loppet fick åkas i solsken och
slask. Sollerö I.F :s trefliga lag som med sina åkare gjort rätt så hedersamma placeringar i årets Vasalopp fingo till allmän överraskning se
sig slagna av de unga och hurtiga Färnäs pojkarna. Hade starten gått i rätt tid hade såklart tidskillnaden blivit än större. Nyströms åkning
ar förtjänst av ett omnämnande, han startade som nr 1, bröt ena skidan mellan Färnäs och Fu blev omkörd av en par st, men från Färnäs
måste han visst ha kört i ilskan för trots att han körde sönder bindslet på den lånta skidan kom han dock till målet i Sollerön när 2 min
före nästa man. Med litet mera tur hade han nog alldeles varit god etta. Det blev nu Edvard Jonsson Sollerön men så följde 3 från Färnäs
tätt efter varandra. Även dessa körde fint liksom även Janne Johansson som endast 17 år belade 8 plats.
Resultaten blevo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Edvard Jonsson,
Harald Nyström,
Anders Nilsson
Emil Gustafsson
Lars Trapp
And. Myhr
Albert Flint
Janne Johansson
And. Olsson
Karl Björkqvist

Sollerön 2.19,18
Färnäs 2.23,17
Färnäs 2.25,12
Färnäs 2.30,31
Sollerön 2.31,42
Sollerön 2.35,56
Sollerön 2.41,09
Färnäs 2.43,55
Färnäs 2-45,45
Sollerön 2.49,54

Lagtider: Färnäs 12.48,40 Sollerön 12.57, 54
Infört från protokoll den 10 apr. 1927. / Jannes Nilsson /.

När det började, med bildandet av Färnäs Sportklubb bildades.
Den 27 november 1932 utlyses ett möte med intresserade, för att om möjligt bilda en idrottsförening i Färnäs.

Prot fört vid styrelsesammanträde sönd. Den 4 dec kl. 5 em.
§ 1. En av A. trogen uppgjort kartskiss över planområde till idrottsplats föreleddes och godkändes samt beslöts att vidare åtgärder i
saken skulle vidtagas i samråd med den blivande Byggnadsstyrelsen för Färnäs Dansbana, så snart denna blivit tillsatt.
§ 2. Föreningskassör erhöll i uppdrag att anskaffa nödigt antal medlemskort till lägsta pris.
§ 3. Beslöts att för vidmakthållande av medlemmars intresse söka arrangera några tävlingar av skilda exempelvis couronne eller en
sparkstöttningstävlan.
§ 4. Ordförande redogjorde om förloppet av en tävling om den s..k. Sollerö pokalen för 5 manna lag å skidor år 1925, och varom tvist om
äganderätten uppstått. Med stöd av vunna, upplysningar samt stadgar för tävlan om nämnda pokal fastslogs att dåvarandeFärnäs I.F.
utan tvivel måste anses vara rätte ägaren. Genom beslut den 27 nov. d: å övergingo F.I.F:s tillg. Och priser till F.S.K varför sistnämnda
klubb är i sin fulla rätt att om så påyrkas av klubbens skidlöpare, uppsättas till förnyad tävling.
§ 5. Beslöts att prot. Justering skall ske genom uppläsning av nästföljande sammanträde.
Dag som ovan Elis G. Norén Justeras Johannes Nilsson

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 10 dec 1932
§ 1. Föregående mötes prot. Upplästes och godkändes.
§ 2. En av A. Trogen författad anhållan till förv.styr, om tillstånd till schaktning och planering i fotbollsplanen godkändes, och beslöts
låta maskinskriva samt underteckna densamma i och för översändande till nämnda styrelse.
§ 3. Beslöts arr. En cour turn. Under julhelgen gällande K.M. i dubbelspel. Tävl. Skulle förläggas till Bystugan med början juldagen kl 4
em. Inträde och startavg. Best. 25 öre vardera men tävl skulle äga tillstånd till en entré. Till ordningmän och bilj. Försäljare utsågs H. joh.
Andersson och Karl Andersson. Varje match skulle omfatta 2 omg. Kungörelse om tävl. Skulle utföras av E. Norén vilka även skulle
mottaga anmälan om deltagande t.o.m. onsdagen den 21 dec.
§ 4. Beslöts uppsätta en anslagstavla å Bångtoget för sportklubbens räkn. J Nilsson sek J Gustavsson utlovade att tillverka och uppsätta
densamma.
§ 5. Bandyfrågan blev föremål för en ingående diskussion varpå beslöts att E. Norén hos bandyspelarna skulle efterhöra om intresse
finnes för upptagande av denna gren under den nära tiden. I samband härmed beslöts giva bandyspel tillstånd att tillverka tvenne
bandyburar av material som klubben bekostar.
§ 6. På förekommen anledn. Fastställes att medlemskap i klubben skall gälla för år.

§ 7. Fråga om tryckning av stadgar bordlades.
Dag som ovan E. Norén sekr. justeras Johannes Nilsson.

Prot. Fört vid styrelse sammanträde den 22 dec. 32.
§ 1. Spelplan för cour-turneringen diskuterades och beslöts härvid använda 4 spelbord vid tävlingen varjänte lottning om de spelandes
placering och motspelare företogs.
§ 2. Till priser i turneringen beslöts uppsätta 2 st pokaler till segrande lag. Som pris till 2:a, 3:e och 4:e lag skulle utdelas matvaror av
lämpligt slag. J Gustafsson och E. Norén utsågs att ordna med inköp härav.
§ 3. Till täckande av omkostnaderna för ovan angivna priser anslogs ett belopp av 15:- kr.
§ 4. Beslöts att styrelseledamöterna skulle infinna sig vid tävlingsplatsen en timme före tävl. Början. Nils Trogen skulle anskaffa 4 st.
bord och Karl Andersson ansvarande för elledning.
Dag som ovan Elis S. Norén

Justeras Johannes Nilsson

Protokoll fört vid styrelsemöte 3/1 1923
§ 1. Frågas om arr. Av en ny cour-turnering upptogs till behandling och beslöts efter en stunds diskussion andordna densamma
söndagen den 22 och 29 jan. För denna turnering skulle anmäln. Tiden utgå den 18 jan. och tävl. I likhet med den föregående, vara
öppen endast för klubben medl.
§ 2. Beslöts anordna ett allmänt sammanträde med kubben medlemmar söndagen den 15 kl. 4 em, Bystugan enl. följande dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Vinterprogrammet
Couronnetävling
Eventuell plan. av fotb.plan
Ansluta till Dal. Idrottsförbund.
Nya frågor

Dag som ovan Elis. G. Norén

Justeras: Johannes Nilsson

Protokoll från allm. sammanträde med F.S.K sön. den 15/1, 1932
§ 1. Sammanträdet öppnades av ordf. som efter att ha hälsat de närvarande välkomna föredrog en dagordning vilka godkändes.
§ 2. Vinterprogrammet upptogs till behandling. Beträffande bandy utsågs en sektion på 3 man att handhava denna gren, nämligen O.
Weindel, Karl Andersson, samtr Olle Bång med Andersson som repr. Inför styrelsen. Till gemensam dräkt för bandy och fotboll utsågs
följande färg. Lila tröjor med vita kragar och manschetter samt vita byxor.
§ 3. Till skidsektion valdes följande 3 man Jannes Nilsson, Anders Nilsson och Harald Nyström med J. Nilsson som repr. Inför styrelsen.
§ 4. Angående inteckn. Å de personer som övergått från Färnäs Idrottsförening till sportklubben beslöts att redan erhållna inteckn.
Skulle gälla även vid förevigade tävlingar. Därjämte beslöts att den s.k. Solleröpokalen skall förvaltas av skidsektionen.
§ 5. Beslöts att K.M-tävl. I couronne skulle gälla dubbelspel samt taga sin början söndagen 22 jan. kl 5. E,. Anmälningarna skola ske till E.
Norén senast onsdagen den 18 jan. samma anordn. Med priser skulle ske som föreg. gång, dock med något mindre pokaler till segr.
§ 6. Ang. planering å fotbollsplan beslöts avvakta Förvaltn.-styrelsens tillstånd därtill, och skulle denna angelägenhet fortfarande
handhavas av styrelsen. Till arbetsledare för planarbetena valdes J. Gustafsson.
§ 7. Beslöts anmäla klubben till inträde i de specialförbund som erfordras och sköter styrelsen om detta.
§8. En rev. ber. Omfattande verksamheten under dec. 1932 föredrogs och godkändes.
§ 9. Till vikarierande uppbördsman för Janne Johansson under hans frånvaro valdes Joh. Gustafsson.
§ 10. Beslöts undersöka förutsättningarna för att arr. Dans å gamla dansbanan för klubbens räkning, och utsågs Joh. Gusafsson att
ombesörja detta.
§ 11. Till ledare för vårens träningspromenader valdes Nils Nilson.
§ 12. Beslöts ställa ett antal medlemmar till Färnäs Brandkårs förfogande och skulle uppbördsmännen införskaffa uppgift å dessa.
§ 13. Beslöts just. Detta protokoll medelst uppläsning å nästa alm. Sammanträde varefter mötet avslutas.
Dag som ovan Elis G. Norén Justerat Johannes Nilsson

Prot. Från sam.tr.den 20/1 1933.
§ 1. Betr. Söndagens couronnetävl. Beslöts använda följande spelbord. Ivar Johanssons, Karl Aanderssons, E. Noréns samt Valter
Mattssons. Att avvara för elledning i Bystugan utsågs Nils Trogen varefter lottning om spelordning föreslogs.
§ 2. Beslöts fastställa vissa regler ang. tolkning av spelreglerna.
§ 3. Beslöts vidtaga åtgärder för anslutning till Riksidrottsförbundet snarast möjligt för att vara oförhindrats deltaga i kommunens
tävlingar.

I Gustfsson avlämnade rapp. Om undersökning av möjl. För anordnade av dans å gamla dansbanan, och beslöts avvakta mötet den 21
jan med Färnäs Byggnadsförenings styrelse där kostn. Förslag för rep. Samt uppgift å de fodringar anbudsgivarna ställa skola lämnas.
Dag som ovan Elis G. Norén Justerad Johannes Nilsson

Prot. Från allmänt sam.träde den 29 jan 1933. Kl. 7 em
§ 1. Sammanträdet öppnades av ordf. som redogjorde för anf. Till dagens möte, nämnl. Dansbanefrågan.
§ 2. Föregående allm. sammanträdes protokoll upplästes och justerades.
§ 3. Att justera dagens protokoll valdes Axel Henriksson och Ivar Johansson.
§ 4. Från Färnäs Byggnadsförenings möte tidigare samma dag rapporterades, att detta möte bestämt avslagit Färnäs Sportklubbs förslag
om att gemensamt reparera gamla dansbanan samt därefter anordna dans varvid eventuella inkomster även skulle delas lika. Med
anledning härav beslöts enhälligt att respektera Byggnadsföreningens avslag å Sportklubbens erbjudande.
Dag som ovan Elis G. Norén Justeras Axel Henriksson Ivar Johansson

Protokoll från styrelse sam-träde den 7 febr. 33
§ 1. Behandlades fråga om inköp av bandyrör åt de spelare som voro med i behov av dylika och beslöts att om möjligt anskaffa 3 par till
ett pris av högst 20 kr tillsammans. Dessa rör skola sedan utlånas till klubbens spelare varvid klubben skall besitta full äganderätt till
densamma, så länge icke resp. spelare tillfullo betalt dem. Spelare som lånat klubben tillhöriga rör skall ansvara för att dessa befinna sig
i fullgott skick.
§ 2. Beslöts vidtaga nödiga åtgärder för genomförande av effektiv kontroll vid inträde till bandymatcher miniantal bilj.-försäljare och
väktare skall varje gång finnas minst 10 man på platsen 1 timme före matchens början.
§ 3. Sekreteraren erhöll i uppdrag att anskaffa katalog med prisuppgift å idrottsmaterial, speciellt fotbollströjor.
Dag som ovan Elis G. Norén Justerat Johannes Nilsson

Prot. Från styrelse sammanträde den 11 mars 1933.
§ 1. E. Norén rapporterade att han vid samtal med Backlund i Dalarnes Idrottsförbund V.U. erhållit upplysning om att V.N. avslagit
Färnäs Sportklubbs ansökan om anslutning till Riksidrottsförbundet. Anledningen för det var att Mora Kamraterna, som haft att yttra sig
i ärendet avstyrkt nämnda ansökan. Med anledning härav beslöts avlåta en skrivelse till I.F.K. Mora med vissa erinringar samt begära
om att I.F.K. Mora-Kamr skulle med återtagande av förut gjort avstyrkande, tillstyrka F.S.K ansökan. E.Norén erhöll i uppdrag att
upprätta förslag till dyl. skrivelse vilka efter ev. godkännande skulle underskrivas av klubbens ordf. och sekr. samt de aktiva idrottsmän
som repr. Mora-kamr.
Dag som ovan Elis G. Norén sekr. justerat Johannes Nilsson
Till styrelsen för I.F.Kamraterna Mora.
I januari månad d.å. insände Färnäs Sportklubb ansökan om anslutning till Svenska Gymnastik & Idrottsförbund. Denna ansökan
remitterades sedermera av Dalarnes Idrottsförbunds v.u. till I.F.K. Mora för avgivande av yttrande i ärendet. Enligt vad vi erfarit vid
förfrågannos vederbörande organ i Falun, hava Mora-Kamraterna efter behandling av förut nämnda remiss icke ansett sig böra tillstyrka
Färnäs Sportklubbs ansökan, vilket besked av v.u. uppfattas som rent avslagsyrkande. Det är med blandade känslor av förvåning och
besvikelse vi erhållit kännedom om detta Mora-Kamraternas beslut, vilket stjälper alla våra på rent ideella motivgrundade
förhoppningar om att skaffa våra medlemmar möjlighet att bedriva idrott. Följderna av Mora-Kamraternas beslut kommer för Färnäs
Sportklubb beslut kommer för Färnäs Sportklubbs vidkommande att resultera enligt nedan.
1.
2.

Med anledning av Mora-Kamraternas avstyrkande kommer vår ansökan att i alla instanser avslås. Undantag från denna regel
göres sällan.
Genom att Färnäs Sportklubb icke blir ansluten till Riksidrottsförb. Elimineras också varje möjlighet för dem att erhålla lån
eller anslag frånhögre idrottsmyndighet, för ställande av deras idrottsplats i ett sådant skick att den motsvarar ens de
blygsammaste krav på ändamålsenlighe3t. Dylika anslag beviljas nämligen endast till anslutna föreningar.

3.

4.

I avsaknad av den möjlighet att sålunda erbjuda våra medlemmar en brukbar idrottsplats torde det nu spirande
idrottsintresset åter tyna. Ett fåtal av de mest intresserade kommer givetvis att i så fall uppsöka närliggande
idrottsföreningars idrottsplatser för att där erhålla möjlighet till utövande av idrott i en eller annan fora.
I egenskap av icke ansluten, kan föreningen icke deltaga i av distr.förbundet arrangerande serietävlingar. Bl.a. i fotboll. Det
torde vara rätt känt att dessa serietävlingar tilldrager sig ett vida större intresse än t.ex. vänskapsmatcher då just ingenting
står på spel.

Till ovanstående vilja vi foga den upplysningen att det aldrig varit vår avsikt att på något sätt försvaga Morakamraternas
idrottsrepresentation, utan hava vi alltid förfäktat den åsikten att de idrottsmän som eventuellt varit kvalificerade fortfarande skall
representera Mora-kamraterna. Med stöd av ovanstående fakta får vi vördsamt anhålla att styrelsen för Mora-kamraterna måtte med
återkallande av förut gjort avstyrkande, tillstyrka vår ansökan om inträde i Riksidrottsförbundet. Vi hava hos Dalarnes Idrottsförbunds
v.u. erhållit löfte om att vår ansökan icke kommer att vidarebefordras till Riks.idr.förb. förrän Mora-kamraternas givits tillfälle inkomna
med förnyat uttalande.
Med förhoppning om tillmötesgående av vår mycket rimliga begäran, hava vi äran teckna
Högaktningsfullt
Färnäs Sportklubb
Styrelsen
Hansjons Johannes Nilsson
ordf.

Elis G. Norén
sekr.

Till Styrelsen för I.F.Kamraterna Mora.
Undertecknande aktiva idrottsmän inom Färnäs S.K. vilka vid skilda tillfällen och i olika grenar representerat Mora-kamraterna, förklara
sig stå fullständigt solidariska med Färnäs Sportklubbs när ovan framförda begäran, och skola vi, såvida nämnda begäran bifalles. Även
framledes lojalt ställa oss till Mora-kamraternas förfogande när så påfodras. I motsatt fall anse vi däremot att Färnäs Sportklubb bättre
behöver allt det stöd vi förmå giva densamma, bl.a. i sin strävan att med sina ytterst små resurser tillhandahålla oss en acceptabel
idrottsplats.
Färnäs den 5 mars 1933
Axel Lindberg
Sven Höglund
Oskar Wendel
Janne Hansjons

Emil Gustafsson
Anders H. Olsson
Sven Mossbäck
Axel Wik
Bror Lindberg
Nils Trogen
Herman Johansson Axel Henriksson

Anders Nilsson
Karl Wik
Janens Ernlund
Harald Nyström

Sven Olsson
Erik Lindberg
Erik Stickå
Nils Nilsson

Olle Bång
Karl Stickå
Gusten Persson

Till Styrelsen för Dalarnes Idrottsförbund, Falun.
Betr.ans. om anslutning till Riksidrottsförbundet.
Med anledning av Mora-kamraternas avstyrkande av Färnäs Sportklubbs ansökan om anslutning till riksidrottsförbundet har Färnäs
Sportklubb till Mora-kamraternas avlåtit en skrivelse med begäran om ändring häruti / se avskrift /. Efter delgivning av resultatet av
Mora-Kamr.s förnyande behandling av ärendet se vi oss nödsakade påkalla styrelsens för Dalarnes Idrottsförbund uppmärksamhet i
denna sak. Detta emedan de skäl Mora-Kamraterna anföra som motiv för sitt avstyrkande äro grundade på vilseledande samt t.o.m. i
vissa avseenden dirket osanna uppgifter. Vi bedja här nedan framlägga ett berikande av dessa felaktiga uppgifter:
1.

2.

3.

Mora-kamraternas uppgift att/ bl.a. / Färnäs Sportklubbs verksamhetsområde ligger i omedelbar närhet av Mora-Kamr:s
idrottsplats är icke är icke med sanningen överensstämmande. Det rätta avståndet är nämligen inemot 7 km. Detta kan
konstateras även på den enklaste karta. Gentemot Mora-Kamr:s påstående att något behov av frist ende idrottsföreningar
inom socknen icke förefinnes vilja vi anföra ett exempel från av de grenar som Färnäs Sportklubb bedrivit från klubben start 1
dec. i fjol, nämligen bandy: åskådarantalets medelsiffra vid dessa matcher har varit c:a 350 st. Motsvarande siffra för MoraKamr:s vidkommande är ungefär 40 st. Vi våga påstå att detta förhållande icke stödet Mora Kamraternas åsikt att något
behov av en idrottsförening icke förefinnes.
Mora-Kamr:s uppgift att det skulle bli 4 fristående idr.-föreningar inom socknen är felaktig, emedan en av dessa uppräknade
idrottsföreningar, näml I.F. Noret-Pojkarna icke ens ansökt om anslutning till Riksidrottsförbundet, och icke heller avse att
göra detta. Rätta antalet blir alltså 3 st.
Mora-Kamraterna hava i sitt föregående yttrande till Dalarnes Idrottsförbunds V.U. uppgivit verksamhetsområdenas
sammanlagda invånarantal till 2 000 personer, vilket siffra de nu korrigerat till 800 personer. Den förstnämnda siffran kunde
möjligen motivera ett påstående att något behov av nya idrottsföreningar icke funnes, men den sistnämnda siffran ställer
saken i en helt annan dager. Det måste betecknas som synnerligen anmärkningsvärt att Mora-kamraterna icke förut ansett
det nödigt företaga rättelse. Vi kunna icke finna någon godtagbar förklaring till denna Mora-Kamraternas åtgärd att, medelst
uppgifter som tyvärr icke äro sanningsenliga strypa våra, på rent ideella skäl grundande, försök att verka för idrottens
spridande. Med stöd av ovan anförda beriktigande få vi vördsamt anhålla att Dalarnes Idrottsförbunds styrelse tar i noggrant
övervägande huruvida Mora-kamraternas inkorrekta motivering kan utgöra skäl för avstyrkande av vår ansökan om
anslutning till Riksidrottsförbundet. Tacksamt avvaktande styrelsens utslag, hava vi äran teckna Rätt avskrivet intygas, med
högaktning Färnäs Sportklubb

Sens Karl Karlsson

Johannes Gustafsson

Protokoll fört vid allmänt vårsammantr. Med Färnäs Sportklubb, i Bystugan sönd. Den 9
april 1933. Kl. 5. em.
§ 1. Mötet öppnades av ordf. som föredrog förslag till dagordning, vilken godkändes varefter sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Att justera dagens protokoll valdes Bertil Rombin samt Martin Holmer.
§ 3. Sommaridrottsprogrammet upptogs till behandling. Sedan mötet beslutat att klubben skall bedriva allmän idrott och fotboll under
säsongen valdes sektioner att handhava resp. grenar. Till sektion för allmän idrott valdes följande 3 personer Sven Mossbäck, Jannes
Nilsson samt V. Wik med Ivar Gustafsson och And. Lund som suppleanter.
§ 4. Till fotbollsektion valdes följande 3 personer Karl Andersson, E. Norén samt Ivar Johansson med Jannee Johansson och Jannes
Trogen som suppleanter. Besluts anordna vänskapsmatcher under vårsäsongen i största möjl. Utsträckning, samt söka deltaga i
Dalaseriernas till hösten. För att erhålla möjlighet härtill beslöts ingå till Dal. Fotb-förb. Med ansökan om anskaffning, oavsett om
klubbens ansökan om anslutning till Riksidrottsförbundet godkännes eller ej Fotb.-sekt. erh. I uppdrag att ombesörja detta.
§ 5. Beslöts att under den kommande säsongen arrangera klubbmästerskapstävlingen i allm. idrott och skall K.M-tecken utses till den
som när bästa resultatet i resp. grenar.
§ 6. Frågan om arbeten på idrottsplatsen iordningställande upptogs till behandling. Nils Trogen rapporterade att väghyveln kunde få
disponeras för utjämnandet av vissa ojämnheter, mot en avgift av 5 kr. åt gången. Åt Jannes Gustafsson uppdrogs att underrätta
medlemmarna när väghyveln kommer, så att behövligt antal personer kunna infinna sig och hjälpa till, bl.a. med bortforsling av grus och
sten.

§ 7. En kommitté på två personer valdes att tillsammans med Byggnadsföreningen göra förarbeten till Valborgmässoaftonens firande
vid dansbanan. De valda blevo: Martin Karlsson och Jannes Gustafsson.

§ 9. Kassören avlämnade rapport över det ekonomiska resultatet av bandy- och couronnetävlingarna under den gångna säsongen, vilka
med god kännande lades till handlingarna. Skidsekt. rapport behandlades på liknande sätt.
§ 10. Anders Nilsson väckte förslag om anordnade av terränglöpningen under exempelvis 3 söndagar å rad, varvid poäng skulle räknas
för varje deltagare och som efter senaste tävlingen hade lägsta poäng skulle förklaras som segrare. De som förut deltagit i Mora-kar.
Tävlingen skulle tävla i en särskild klass. Frågan hänsköts till allm.-idr.-sektionen för avgörande och ev. verkställande.
Dag som ovan E. Norén sekr. Justerat; Bertil Rombin Martin Holmer

Protokoll fört vid styr.sammanträde den 1 maj 1933
§ 1. Från resp. sektion förelåg anhållan om anslag till följande ändamål.
Till K,M-tecken kr 22:Till allm. idrottsmaterial kr 15:Till priser i terr.löp kr 10:Summa kr. 47:- vilka beviljades.
K.M.-tecken anskaffas och utdelas längre fram, eller vid slutet av säsongen.

Prot.fört vid styr.-sam.-träde den 4/5 1933
§ 1. Beslöts ingå till verderbörande myndighet med anhållan om rättigheter att försälja socker och övriga läskedrycker vid matcher och
fester å idrottsplatsen och skall förs. Handhavas av styrelsen
§ 2. Beslöts att på klubbens bekostnad tillhandahålla läskedrycker åt spelare som deltaga i matcherna.
§ 3. Beslöts anhålla hos Färnäs Byggnadsförening att få disponera dansbanan till vakt lokal vid matcher till dans vid s.k. fyra bal samt vid
ev. fester.
Dag som ovan Elis Norén sekr. justerat Johannes Nilsson ordf.

Protokoll fört vid allm-sam.-träde i Bystugan torsdagen den 25 maj 1933. Kl. 8 em.
§ 1. Sammanträdet öppnades av ordf. som uppläste kungörelsen om dagens möte vilken godkändes.
§ 2. Till just: män valdes Karl Andersson och Nils Trogen.
§ 3. Med anledning av Riksidrottsförbundets begäran om komplettering av klubbens stadgar, hade nya sådana upprättats vilka
upplästes och godkändes enhälligt.
§ 4. Ang. priset å läskedrycker som försäljas av klubben å idrottsplatsen beslöts att f.n. sänka priset från 30 till 25 öre pr. flaska.
§ 5. Beslöts xxxxx Byggnadsföreningen att snarast möjligt besvara klubbens förfrågan om att få disponera dansbanan vid vissa tillfällen.
§ 6. Ordf. väckte förslag om att en paragraf av fotbollmatchernas inkomst skulle avsättas till en olycksfallsfond. Motet uppdrog åt
styrelsen att utreda frågan och inkomna med förslag till nästkommande årsmöte.
Dag som ovan Elis G. Norén sekr Justerat Karl Andersson

Protokoll fört vid. Terränglöpning i Färnäs den 24 april 1932.
Start och mål var förlagt vid vägskälet söder om Färnäs. Deltagarna de löpare hade infunnit sig Garsås, Noret, Skeriohol och Färnäs.
Intresset var synnerligen stort från publikens sida i det strålande vårvädret hade samlats en 300 personer vid målet. Tävlingen blev rätt
så intressant och resultaten blevo följande.
Seniorer 2 000 m 2 varv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anders Nilsson,
Folke Elvin
Nils Trogen
Gösta Molin
Lars Larsson
Erik Bengtsson

Färnäs 16.30
Noret 17.05
Färnäs 17.32
Garsås 17.34
Garsås 19.26
Garsås 19.36

Juniorer 2 000 km. 1 varv.
1.
2.
3.

Ingemar Söderholm
Nils Nilsson
Sven Olsson

Skerihol 8.23
Färnäs 8.34
Färnäs 9.24

Färnäs den 25 april / Johannes Nilsson /.

Färnäs Fotbollslag har under 1932 spelat följande matcher.
Våmhus vinst med 0-1, Vikarbyn vinst med 1-3. Ett B lag Nusnäs vinst 1-5, Nusnäs vinst 1-7, Noretpojkarna 2-2.

Klubbstyrelsen 1932. Stående Elis G. Norén, Jannes Gustavsson, Jannes Nilsson. Sittande Karl Stikå och Nils Trogen.

Första styrelsens svårigheter. Text Elis G. Norén
Klubbstyrelsens svårigheter för att överhuvudtaget kunna hävda sig för sannerligen den första styrelsen erfara. Först och främst genom
det mycket omtalade motståndet från centrum klubbens sida. Svårt att vinna gehör visade det sig vara även hos de kommunala
myndigheterna. När klubbstyrelsen begärde ett lån på 700 kronor hos riksidrottsförbundet för att planera den gamla bollbanan
behövdes kommunal borgen enl. bestämmelser, varför styrelsen fick i uppdrag att hemställa om sådan vilken efter mycket om sådan
vilken efter mycket om och men beviljades, om klubbensstyrelse först lämnade egen borgen samt undertecknade den av två personer.
Vi fingo två hemmansägare i byn som gjorde detta. När vi skulle avhämta handlingarna meddelades det att vi först skulle ha ett intyg
från landfiskalen att dessa två hemmansägare verkligen voro ägare av så pass mycket att de kunde gå i borgen för dessa 700 kronor. Vi
tyckte att detta gick alldeles för långt, och hotade med att skramla ihop pengarna på annat sätt varvid vederbörande föll till föga och
utskrev kommunens borgen.
Dessa 700 användes sedan till planering och schaktning varvid klubbens medlemmar fingo en ersättning av 1:50 per dag, detta under 30talet och arbetsförtjänsterna var minst sagt minimala, men medlemmarna visade mycket stort intresse.
Här kommer det att redovisas närmare angående svårigheterna med bildandet av en idrottsförening i Färnäs. Detta är avskrifter från
originalhandlingarna. Nedan stående är ett brev till IFK Mora från styrelsen i Färnäs Sportklubb.

Till Förvaltningsstyrelsen för Färnäs by´s samfälligheter.
Färnäs Sportklubb erhåller härmed om tillstånd att å det område av Färnäs by´s samfällighet, som enligt bystämmobeslut av den 20
augusti 1922 är upplåten till idrottsplats med fotbollsplan, verkställa planering och schaktning å den förut befintliga planen, samt att
flytta den nuvarande vägen som är lagd över fotbollsplanen, till lämplig plats norr om densamma. Framdeles kommer att inlämnas
ansökan om att kunna ställa densamma i sådant skick att den motsvarar de fordringar som ställas på en dylik av Svenska
Fotbollsförbundet, samt Dalarnes Fotbollsförbund.
Färnäs den 20 dec. 1932. Färnäs Sportklubb.
Hansjons Johannes Nilsson, Elis G. Norén, Karl Anderson.
Nils Trogen,
Johannes L. Gustafsson

Bildandet av Färnäs Sportklubb och dess styrelse hade några svårigheter att hantera under processen med anslutningen till Svenska
Gymnastik & Idrottsförbundet. Det uppstod brevväxling mellan Färnäs styrelse och Styrelsen för IFK Mora. Som återges.

Fotboll, Färnäs Sportklubbs ”första gren”.
Utan att förringa andra specialidrotter inom vår förening var väl i första hand fotbollsidrotten som stod som första gren då det begav sig
då Färnäs Sportklubb bildades 1932. Att över huvudtaget få bilda en klubb, stötte på hårt motstånd från IFK Moras sida och kan i detta
sammanhang omnämnas med några enkla rader. Största svårigheten för detta, var kanske mest förknippad till just fotboll, då de flesta
spelare representerade IFK Mora var just Färnäs pojkar. Trots att det från vår sida lovades att de spelare som redan då spelade i Mora
skulle få fortsätta där bara man fick bilda en klubb i Färnäs. Det blev ett stenhårt nej från Mora, men trots de stora hinder som mötte
lyckades det för våra kämpar i spetsen, att efter mycket parlamenterande få höga vederbörande att komma underfund med
nödvändigheten med en klubb i Färnäs.

Från Wendels café till klubbstugan. Text av Nils Legranes.
Bildandet av Färnäs Sportklubb hade nog sitt ursprung från den under 1920-talet verkande Färnäs Idrottsförening. Denna förening var
ganska livaktig några år, med främst fotboll och skididrott på sitt program. År 1927 avtog dock föreningens verksamhet, säkert till stor
del beroende på den dåliga bollplanens beskaffenhet. En hindrande orsak till detta var, att aldrig begärde inträde i Svenska
Idrottsförbundet. Detta skulle ha gjort det möjligt att begära anslag för idrottens främjande. Något kommunalt anslag som stöd till
idrottsrörelsen var ej tänkbart på den tiden. Som ett exempel kan jag nämna första styrelsen för sportklubben och dennes problem.
Året var 1933. När klubbstyrelsen begärde ett lån på 700:- kronor hos Riksidrottsförbundet till förbättring av bollplan behövdes enligt
bestämmelserna en kommunal borgen. Efter många om och men beviljades denna borgen, dock under förutsättning, att klubbens
styrelse lämnade egen borgen och fick den i sin tur undertecknad av två personer. De som skrev på sina namn var Nils Kings och
Hansjons Nils Larsson. Men tro nu inte att detta var tillräckligt. Då handlingarna skulle hämtas i Mora gavs besked om att det
erfordrades ett intyg från landfiskalen, att dessa två hemmansägare voro ägare av så mycket, att de kunde gå i borgen för dessa 700:kronor. Efter en massa palaver föll dock vederbörande till föga och utskrev kommunens borgen. Dessa 700:- kronor användes sedan till
schaktning och planering av bollplan varvid klubbmedlemmar fick en dagersättning av 1.50:- kronor .kanske inte så dåligt på den tiden?

Här i Wendels Café bildades Färnäs Sportklubb den 27 november 1932.
För att nu återgå till den dag då sportklubben bildades, söndagen den 27 november 1932. Några dagar tidigare hade anslag kommit upp
där intresserade kallades till Wendels café för att utröna om intresse fanns för bildande av en idrottsförening, för att i mer organiserade
former kunna utöva idrott av något slag. Att ett stort idrottsligt intresse fanns inom byn var känt, och detta besannades då ett 50-tal
intresserade infann sig till Wendels café denna söndag. E.m. av dessa hade 8—10 stycken redan varit med under 1920-talet i Färnäs I.F.
Det var nog också dessa som mest ivrade för, att en förening för idrott skulle bildas inom byn. Vid detta sammanträde togs ett enhälligt
beslut om att bilda en idrottsförening och efter omröstning beslöts att föreningen skulle heta Färnäs Sportklubb. Ur protokollet från
detta sammanträde framgår att följande personer antecknade sig som medlemmar i Färnäs Sportklubb.
Sens Karl Karlsson,
Johannes Nilsson,
Oskar Wendel,
Janne Hansjons,
Anders Nilsson,
Nils Trogen,
Anders Hallin,
Karl Holin,
Karl Holmer,
Erik Lund,

Hj, Joh.Andersson,
Elis Norén,
Herman Johansson,
Karl Wik,
Jannes Gustavsson,
Kål. A. Johansson,
Emil Gustavsson,
Nils Legranes,
Erik Grannas,
Nils Holin,

Karl Sarén,
Kål Axel Henriksson,
Karl Stikå,
Jannes Trogen,
Nils Wipp,
Anders Blom,
Nils Stikå,
Per Erik Holin,
Nils Hallin,
Erik Örn,

Elin E. Eriksson,
Erik Kings,
H.E. Matsson,
Sven Olsson,
Erik Henriksson,
Martin Asp,

Karl Blom,
Karl Färnström,
Nils E. Nilsson,
Nils Grannas,
Valter Nilsson,
Lennart Andersson ,

Nils Andersson,
Erik Gustavsson,
Nils Asp,
Erik Krigsman,
Oskar Jansson,
Gunnar Wahlberg.

De viktigaste uppgifterna för den första styrelsen blev att söka inträde för Färnäs Sportklubb i de olika förbunden. Tyvärr, men kanske
förståeligt, gjorde nu IFK Mora:s styrelse allt för att stoppa den nybildade sportklubben i Färnäs inträde i Riksidrottsförbundet.
Anledningen var, att många duktiga både fotbollsspelare och friidrottare från Färnäs tävlat för IFK Mora. Den nya klubbstyrelsen kunde
dock efter diverse skriftväxlingar övertyga riksidrottsförbundet genom sakliga argument och påpekanden, att Morakamraterna framfört
felaktiga och osanna uppgifter. Nästa uppgift var att vidtaga åtgärder för att förbättra fotbollsplanen. Detta skedde också i olika etapper
med stora ideella insatser av klubbens medlemmar.

På60-70 talet när jag var barn bodde vi mittemot ”Wendels” Cafe & Bageri. Verksamheten hade vid tidpunkten upphört och Valborg och
hennes make Bror bedrev då handelsträdgård och jordgubbsodlingen nere vid Hjorts. Valborg och Bror bodde grannar med oss och hon
spelade ofta kort (vist) med mina föräldrar. ”Historien om Wendels” har varit dolt i dunklet för mig ända till nu”! Jag minns att jag tyckte
huset var lite spökligt när jag växte upp. Kaféverksamheten hade då upphört och det stora huset användes numera bara som bostad till
Valborg och hennes familj. Inför arbetet med att ta fram material till nya bladet (# Färnäs förr och nu 2014-2015). Av tidningen letade vi
i kulturrådet i det stora arkiv vid Färnäs Bygdegård hittade jag en skatt! En mapp med sparat material från Wendels Café och Bageris
glansdagar. Bokföring, beställningslistor, recept, vinlistor, m.m. att gå igenom detta material och sammanställa skulle bli et stort arbete
skulle det visa sig. Var skulle vi börja? Jag började med att ta reda på fakta om denna Axel Brynolf Verner Vendel som startade bageri
och matservering i Mora Strand. Brynolf Verner Vendel född 1870 i Sundsvall död 1926. Hustru: Maria Olivia Jonsson f. 1879—1937 i
Skönsmon, Sundvall, Västernorrland. Sonen Oskar Roland Vendel f. 1906—1961, Mora. Dotter Valborg Linnea f. 1915—1999, Färnäs.
Även Axel Wendels mor Maria som blev änka 1901bodde i huset vid den tiden hon dog 1924. Wendels bageri & kafé låg vid korsningen
Hansjonsgata – Färnäs Bygata. Familjen hade tidigare haft ett Bageri och matservering på Strandgatan i Mora. Men på grund av ständiga
översvämningar vid Siljans strand valde Axel att flytta hela verksamheten till Färnäs.

Översvämning Vasagatan Hotell Gustaf Wasa.
Axel Wendel flyttade sin verksamhet från Mora till Färnäs 1912. 1912 byggdes huset och 1913 stod huset färdigt, ett stort hus som
bestod av både bostad åt familjen, tjänstefolk och Bageri & kafé och rum för resande etc. All bakning i bageriet gjordes för hand,
gräddning i vedeldade ugnar som tändes tidigt på morgonen. För att driva jäsningen till allt bröd eldades i en pannmur med ett trälock.
En trätrumma ledde ångan till taket på så sätt kunde jäsningen påskyndas. Kakor, bullar, limpor och kinderna var många bl.a. Krång
Anders livsmedelsbutik i Färnäs. Arbetet var tungt inte bara i kaféet utan många kunder var butiker dit brödet skickades opaketerat i
lådor. Kaféet var nog en viktig träffpunkt i byn för alla, något sådant hade ju bara funnits i Mora Strand tidigare. Bagaren Axel var en
driftig man och skicklig affärsman det framkommer av allt material vi fann. Under glansdagarna i början på 1900-talet när
kaféverksamheten låg på strandgatan bestod kundkretsen av societeten i Mora. Beställningar av kryddor och essenser från världens alla
hörn till bageriet och tobak och drycker från hela Sverige till serveringen. Sonen Oskar började tidigt som bagare och under ett antal
efter faderns död hjälper han sin mor Maria med verksamheten efter fadern. Axel dör 1926. Under åren 1935—1938 drivs
bageriverksamheten av Bagaren Karl Arvid Jansson från Rättvik och hans hustru Brita. Axels dotter Valborg driver kaféet ett antal år från
1943 till mitten av 50-talet då verksamheten upphör. Valborg och hennes make Bror Forsén som var trädgårdsmästare startade
trädgårdsodling. Under många år hade familjen Forsén även jordgubbsodling nere vid Hjorts. Wedels revs i början på 1990 och tidigare
viktig mötesplats gick i graven som många andra här i byn.

