Färnäs Sportklubb 1941-1942.

(Textkälla. Dalarnas Fotboll Förbund, Årsberättelse 1942).

Text George Linnell

Bild till vänster: Diplom till Färnäs SK från Svenska Idrottsförbundet.
Bild till höger: Färnäs SK:s segrande lag i byalagsstafetten ”Färnäs åttan” 1941. Fr.v. : Anders Nilsson, Erik Örn och Toms Karl Olsson.
IK Brage förlorade sin Allsvenska plats förra säsongen (1940-1941) och spelar denna säsong i division II Norra. Efter 12 omgångar leder IK
Brage tabellen med 18 poäng, två poäng före Hammarby. IK Brage vann Division II Norra tillslut med samma poäng som Hammarby men
med bättre målskillnad. I kvalificeringsmatcherna till Allsvenskan blev det tre tuffa matcher Eskilstuna vann första matchen med 3-0, i
den andra matchen vann IK Brage med 4-1 på hemma plan och i den avgörande och tredje matchen avgjorde Eskilstuna allting till sin
fördel 2-0 och så var det klart för Eskilstuna.
Avesta AIK segrade i Uppsvenska serien, sydvästra gruppen, och kvalificerade sig genom seger över Iggesunds IK till division II, där laget
placerades i Östra gruppen. Dalaserien Klass 1 och 2 har liksom senaste åren sammanslagits till en serie omfattande 5 geografiskt
betonade grupper. På försök har en reservlagsserie lagt upp. De långa och kostsamma resorna fördyra deltagandet, varför undersökning
torde göras före nästa seriestart om serien kan fortsätta i oförändrat skick eller skall omläggas.

Till 1942-1943 års dalaserier omfatta:
Elitserien
Dalaserien
Reservlagsserien

13 lag
33 lag
5 lag

Summa 51 lag till säsongen1942-1943 mot 52 denna säsong.

Färnäs SK förlorade sin plats i Elitserien och spelar i Dalaserien grupp 1, detta spelår.

D.M. i fotboll för seniorer. 1:sta omgången.
Färnäs SK-Falu BS 0-1.

Dalaserien, Grupp 1. Höstomgången.
Orekamraterna
Färnäs SK
Nusnäs IF
IFK Mora B
Älvdalens IF
Orsa IF
IFK Våmhus

8
8
8
8
8
8
8

7
6
4
3
2
2
0

0
1
1
2
2
1
1

1
1
3
3
4
5
7

27-12
27-12
20-16
14-9
15-22
16-25
5-28

14
13
9
8
6
5
1

43-14
38-27
34-34
26-16
29-26
23-32
9-53

20
15
15
13
12
8
1

Dalaserien Grupp 1. Slutspelad.
Färnäs SK
Nusnäs IF
Orekamraterna
IFK Mora B
Älvdalens IF
Orsa IF
IFK Våmhus

12
12
12
12
12
12
12

9
7
7
4
4
3
0

2 1
1 4
1 4
5 3
4 4
2 7
1 11

I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 2. Korsnäs IF, Övermora IS, Insjöns IF, Siljansnäs IF, Falu BS B och IFK Rättvik. Seriesegare: Korsnäs IF.
Grupp 3. Avesta AIK B, IFK Hedemora B, Husby AIK, Långshyttans AIK B, Vikmanhyttans IF B, Säters IF B, Stjärnsunds AIF och Avesta IF
B. Seriesegrare: Avesta AIK B.

Grupp 4. Ludvika FFI B, Idkerberget-Rämshyttans IK, Säfsnäs IF, Morgårdshammars IF, IFK Grängesberg B, Ivikens IF, IK Heros B och
Söderbärke GIF. Seriesegrare: Ludvika FFI B.

Grupp 5.IF Nornan, Äppelbo AIK, Nås IF, Vansbro AIK B, Malungs IF B och Hulåns IF. Seriesegrare: IF Nornan.
Grupp 6. Sälens IF, Sörsjöns IF och Lima IF.
Vad man kan utläsa i Verksamhetsberättelserna så måste Färnäs SK avstått uppflyttning. Anledningen är okänt men det kan vara p g a
det andra världskriget. Spelåret 1942-1943 spelar Färnäs SK i Dalaserien Grupp 1.

Styrelseproto. Den 29 juni 1941 med Färnäs Sportklubb
Närvarande: David Häller, Kalr Andersson, Nils Nilsson, Walter Andersson, Joh. Nolsson, Elis Norén och Nils Trogen.
§ 1. Ordf. meddelade att klubbens ansökan om ett anslag å kr 500:- för bidrag vid anläggande av badbrygga beviljats.
§ 2. Att underteckna arrendekontrakt med Färnäs samfällighetsförvaltningsstyrelse, om upplåtelse av erforderlig strand markområde
för anläggande av enklare badplats med simbrygga, valdes v. ordf. Johannes Nilsson samt sekr. Nils Trogen.
§ 3. Karl Andersson och Valter Andersson erhållo i uppdrag att anskaffa snickare som utförarbetet av badbryggan. De förstnämnda
anskaffar dessutom nödvändigt virke.
§ 4. Nils Nilsson och D.Häller utsågs att anskaffa simplattor.
§ 5. Styrelsen enades om att arbetet bör utföras så snart som möjligt och under alla förhållanden vara färdigställda senast dem 15 juli.
Dag som ovan Nils Trogen sekr.

Styrelsepr. Fört den 6/8 1941 med styrelsen för F.S.K.
Närvarande: Joh. Nilsson, Karl Andersson, E. Norén, Joh. Trogen, Walter Andersson och Nils Trogen
§ 1. Diskuterades om försäljningen av konditorivaror, enär dålig vinst därpå har visat asig, efter inventering av underliggande varor. Inv.
har utförts av W. Andersson. Nils Nilsson fick i uppdrag att ta hand om denna försäljning, samt om möjligt skaffa en lämplig person som
försäljer.
§ 2. Beslöts att betala en räkning på sju (7,15) kr å Mora Tidnings kontor, vilket som Färnäs Byggnadsförening varit i skuld.
§ 3. Beslöts att inköpa brädor av Siljans Sågv. AB för byggande av ett W.C. vid badbryggan samt en kiosk för försäljning av konditorivaror
på idrottsplatsen. Till att inköpa virke utsågs Karl Andersson.
Dag som ovan Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid möte med styrelsen för F.S.K. den 6/9-41.
Närv: Joh. Nilsson, Elis Norén, Joh. Trogen, Nils Nilsson och Nils Trogen.
§ 1. Beslöts att bjuda Rio dancing band, att spela å Vidbäckhagen. Söndagen den 21 sept i stället för den kvällen som blev inställt i aug
månad på grund av regn. Enär F.S.K. sekt. för dans icke har kontanter att betala musik, för de kvällar som bliva inställda, beroende av
väderleken. Om de icke godta detta erbjudande, få de enligt musikförbundets brev av den 13-9-41försöka utpressa detta av
Sportklubben. Styrelsen för F.S.K ansåg sig ej ha skrivit något kontrakt med musikförmedlingen. Att underhandla med Rio dancing band
utsågs Nils Trogen.
§ 2. Beslöts att omsättningsskatten på dricka skulle uttagas av Mora Bryggeri vid leveransen.
§ 3. Beslöts att anmäla Ture Turesson till Dalarnas Gymnastikförbunds ledardagar o förbunds möte, lördagen den 27 sept. Att ordna
med T. Turesson utsågs Nils Nilsson.
§ 4. Målningen av kiosk på idrottsplatsen skulle utgöras i likhet med omkädningspavl. Angående inköp av portfölj o pärmar beslöts att
det material som ansågs nödvändig skulle införskaffas.
’§ 5. Beslöts att försöka ordna en överenskommelse med Nusnäs I.F. o Norets Folk-hus om att fördela danskvällarna under
sommarmånaderna. Detta skulle uppskjuts till senare, när utesäsongen började, fram på våren 1942.
Färnäs som ovan Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid styrelsemöte ned F.S.K. den 23-11-41.
Närv. Joh. Nilsson, Elis Norén, N. Nilsson, Walter Andersson o Nils Trogen
§ 1. Beslöts att insända en skrivelse till Ishockey förbundet, ang. en förfrågan om denna sport och om de bidra med material.
§2. Beslöts att årmötet skulle hållas lördagen den 6 nov med början kl. 8 samt en kubbafton med dans skulle hållas efter
mötesförhandlingarna. E. Norén fick i uppdrag att ordna med S. Lawson, om han var ledig nämnda kväll att förevisa en sport film
samtidigt. Medlemmar o Färnäs damer skulle inbjudas till denna klubbafton.
§ 3. Beslöts att både vinter o sommarsekt. Skulle väljas på årsmötet. Styrelsens förslag, ang. fotbollsekt. skall framläggas på årsmötet,
om att tre man skall väljas, men att deras uppgifter skulle fördelas, så att en man skulle ordna med fotbollslaget, en man ordna med
idrottsgrejor o plan samt en handha inträdesavgifter. Inom Allmän Idrott o Simsektion skall framläggas förslag om att en medlem skall
väljas samt att han i sin tur får taga intresserade medlemmar till hjälp. Inom gymnastiksektion, förslag om att 1 manlig o en kvinnlig
medlem skal handha denna. Samt inom skidsektion 3 medlemmar.
§ 4. Beslöts att framföra på årsmötet om en avdelning skulle bildas för de kvinnliga inom byn.
§ 5. Beslöts att en lista skulle uppgöras för att insamla medel till att lösa reversen i Färnäs konsum, vilken styrelsen i Färnäs
Byggnadsförening står för.
§ 6. Angående klubbafton beslöts vidare att Nils Nilsson skulle ordna musik samt Nils Trogen med lokal, eldning och dekorering. På
affischen skulle upptagas: Vid årsmötet skall årsavgift inkasseras och Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Dag som ovan Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Färnäs Sportklubb, lördagen den 13 dec 1941.
§ 1.

Mötet öppnades av Kål Axel Johansson, vilken hälsade de närvarande medlemmarna välkomna, varpå han
förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.

Kungörelsen och dagordningen föredrogs vilka även godkändes.

§ 3.

Till ordf. för dagen möte valdes: Kål Axel Johansson. Till att justera mötets protokoll utsågs Elis G. Norén och Walter
Matsson.

§ 4.

Styrelse och revisionsberättelsen föredrogs vilka godkändes samt skid, -fotboll,- och allmän idrottssektionernas
berättelser upplästes vilka även godkändes.

§ 5.

Enligt revisorernas förslag beviljades den avgående styrelsen full ansvarfrihet för den tid revisionen omfattat.

§ 6.

Walter Matssons avsägelse, att icke bliva upptagen tillstyrelseledamot i Färnäs Sportklubb år 1942, blev antagen.

§ 7.

Till styrelse för år 1942 återvaldes enhälligt, Karl Andersson, Nils Nilsson, Kål Axel Johanson, Joh. Trogen och Nils
Trogen. Till styrelsesuppleant återvaldes Joh. Nilsson och Elis G. Norén samt nyvaldes Erik Örn.

§ 8.

Att revidera 1942 års räkenskaper återvaldes Erik K. Olsson och Janne Johansson med Walter Matsson och Erik
Henriksson som suppleanter.

§ 9.

Till skidsektion för år 1942 valdes: Anders Nilsson, Erik Örn och Karl Holin.

§ 10.

Även sektioner för sommaridrotten skulle väljas på årsmötet, enär vårmötet blev alltför sent, helst vad beträffar
sektion inom fotboll, så att den skulle vara klar att börja tjänstgöra i god tid.
Styrelsen framkom med förslag om att inom fotbollsektion skulle väljas tre ledamöter, men med var sin uppgift att
fylla. Ordförande att ordna med fotbollslaget, uttagning av spelare i laget samt som lagledare m.m. Kassören ordnar
om inträdesavgifterna m.m. samt materialförvaltaren ordnar om bollar, skor samt XXXXX
Samt för den allmänna idrotten skulle en väljas som ordf. för sekt, vilken i sin tur fick taga intresserade medlemmar
till hjälp taga intresserade medlemmar till hjälp. Vidare att en medlem skulle väljas att handha simbryggan samt
ordna med simbryggan samt ordna bästa möjligt med badstranden.

§ 11.

Till fotbollsektion för år 1942 valdes till ordförande Janne Johansson, till kassör Joh. Trogen och till
materialförvaltare Emil Gustafsson. Vid mötet framkom förslag om att en särskild medlem skulle väljas som ledare
för B-laget, till detta utsågs Olle Bång.

§ 12.

Joh. Nilsson framhöll att fotbollsektion jämte styrelsen skulle ha ett gemensamt möte och upprätta riktlinjer eller en
gräns mellan de olika befattningarna i fotbollsektion för år 1942.

§ 13.

Att leda den allmänna idrotten för år 1942 valdes: Kål Axel Johansson.

§ 14.

Att ordna badstranden och simbryggan valdes: Erik Henriksson.

§ 15.

På mötet beslöts att till sektionen för gymnastik skulle en manlig och en kvinnlig medlem väljas, till detta utsågs
Birgit Elin och Tore Häller.

§ 16.

Styrelsens förslag om att en damsektion skulle bildas inom klubben, blev av mötet antaget, till damsektion valdes:
Anna Stina Johansson, Birgit Elin och Anna Eriksson.

§ 17.

Till årsavgift för den kvinnliga avdelningen beslöt mötet att en krona per medlem skulle erläggas. Till att inbringa
årsavgiften samt värva kvinnliga medlemmar, valdes Anna Matsson.

§ 18.

Till uppbördsmän för är 1942 valdes: Emil Gustavsson, Tore Häller, Erik Örn och Nils Trogen.

§ 19.

Walter Matsson framkom med förslag om att en mindre medlemsavgift av 1 krona skulle erläggas för de som ej fyllt
15 år, för att få ingå som medlem i F.S.K., vilket också blev mötets beslut.

§ 20.

Angående vägen upp till idrottsplatsen från stora landsvägen, skulle denna fråga hänskjutas till styrelsen.

§ 21.

Varvid ordf. förklarade mötet avslutat. Årsmötet var talrikt besökt. Efter årsmötet följde ett trevligt samkväm med
dans, för musiken svarade Bror Ernlund och Gösta Såsser.

Dag som ovan
Nils Trogen

Justerat: Walter Matsson

Sekr.

Kål Axel Johansson ordförande.

Styrelseprotokoll från sammanträde den 8 febr. 1942.
Närvarande: Kål Axel Johansson, Nils Nilsson, Erik örn samt E. Norén.
§ 1.

En del cirkulär föredrogs samt läses med godkännande till handlingarna.

§ 2.

Ordf. meddelade, att en del idrottsmaterial enl. särskild förteckning erhållits från idrottsförbundet efter ansökan
under år 1941.

§ 3.

Från Dala-Gävleborgs Centralsjukkassa förelåg en skrivelse med XXXXX till idrottsföreningarnas medlemmar att
sjukförsäkra sig. Beslöts att tillställa Carl Forsén ett utdrag ur medlemsmatrikeln så att denne sedan kunde påverka
medlemmarna att ingå i sjukkassan.

§ 4.

Ordf. meddelade att Albert Björkman, som f.n. fullgör värnplikt, uttagits att representera klubben i årets Vasalopp,
varför ansökan om tjänstledighet härför insänts till hans kompanichef.

§ 5.

Beslöts anslå kronor 6:- till prenumeration under året å den ny tidskriften ”Friskt Folk”.

§ 6.

Ordf. åtgärd att anmäla Thure Thuresson till en gymnastikledarekurs i Borlänge, varvid resekostnaderna skulle
betalas av Sportklubben, godkändes.

§ 7.

Rapporterades att klubben erhållit ett premiebidrag av 25:- kr från Dalarnas Fotbollförbund till den kollektiva
olyckfallsförsäkringen av fotbollspelare.

§ 8.

Beslöts rekvirera blanketter för ansökan om gymnastikredskap från Svenska gymnastikförbundet.

§ 9.

E. Norén erhöll i uppdrag att göra en lista för tecknande av bidrag till dansbanan samt matjord för fotbollplanen.

§ 10.

Till resebidrag för Göte Sens samt Albert Björkman för att representera klubben i skidstafetten ”Färnäs åttan”
beviljades resekostnaderna Falun-Färnäs och åter.

Dag som ovan Elis G. Norén v. sekr.

Protokoll fört vid möte med styrelsen för F.S.K. den 6 april – 42.
Närv. Joh. Nilsson, Nils Nilsson, K.A. Johansson, Joh. Trogen, Erik Örn och Nils Trogen.
§ 1.

Som ordinarie ledamot i Färnäs Sportklubbs styrelse efter Nils Nilsson, vilken skall avflytta till annan ort, utsågs
suppl. Erik Örn vilken skulle övertaga kassörssysslan.

§ 2.

Beslöts att invänta ansökan till gångförbundet, för att anordna riksmarschen våren 1942. För deltagande i D.M. i
fotboll skulle anmälan insändas. Beslöts att fotbollslaget skulle försäkras även den kommande säsongen.

§ 3.

Beslöts att verkställa en grundlig inventering och sammanföring av Sportklubbens material. Till detta utsågs Joh.
Nilsson vilken påtog asig att utföra detta, men att övriga styrelseledamöter skall vara honom behjälplig.

§ 4.

Vidare beslöts att en skrivelse skulle insändas för G.D. J. för att erhålla tillstånd till att stanna tåget vid Färnäs anhalt
för gästande fotbollslag, för av och påstigning under sommaren 1942.

Dag som ovan Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid möte den 10 maj 1942.
Närv. Anna Stina Johansson, Anna Eriksson, Anna Andersson, K.N. Johansson, Joh. Trogen,, Erik Örn och Nils Trogen.
§1.

Diskutrerades angående anordnade av dans o fester å Vidbäckhagen under våromgången. Beslöts att anordna dans
under onsdagskvällarna samt någon enstaka gång på lördag eller söndagskvällar. K. Axel Johansson fick i uppdrag att
underhandla med dansarrangörerna å Sanda, så snart de började med affischering för dans där städdag, på onsdag
kioskerna. Han fick i uppdrag att ordna så vi skulle anordna dans varannan onsdag.

§ 2.

Vidare diskuterades angående fördelning av arbetet för anordnande av dans varvid beslöts att Joh, Trogen skulle ta
hand om biljettförsäljningen. Kål A. Joh. Skulle svara för anskaffande av musik samt handha pilkastturneringen och
lyckohjul. Nils Trogen skulle ordna med anskaffning av konditorivaror, läskedrycker och blomsterstånd. Anna Stina
Johansson, Anna Andersson o Anna Eriksson skulle stå för försäljningen av de varor som N. Trogen anskaffade, de
skulle även försälja på idrottsplatsen under fotbollsmatcher.

§ 3.

Beslöts att en vårfest skulle anordnas vilken skall hållas i slutet av maj. Om Lingman band var ledigt skulle detta
beställas till första festkvällen samt på söndagskväll Anderssons eller Collins kapell. De ordinarie danskvällarna
skulle börjas den 13 maj.

§ 4.

Beslöts att blomsterstånd skulle inköpas, kollektion nr: 11 bestående av ettusen buketter med ett utförsäljningspris
av 50 öre. Vidare skulle inköpas två st. kassaskrin samt två st kassaxxxxx. En särskild affisch skulle rekvireras tills på
vårfesten, en som bred färg o tryck mot de övriga affischerna.

§ 5.

Beslöts att ett minne från Färnäs Sportklubb till Elis G. Norén skulle inköpas, vilken skall avflytta till annan ort. Detta
skall utdelas vid ett lämpligt tillfälle ex: ”klubbens 10-års fest till hösten”

Färnäs som ovan Nils Trogen

