Färnäs Sportklubb 1942-1943. (Text källa Dalarnas Fotbollsförbund Årsberättelse 1943).
Text George Linnell
IK Brage som tidigare har spelat i Allsvenskan lyckades inte att kvala upp till den högsta serien, spelar även detta år i Division II Norra.
Även Ludvika finns i denna serie. De övriga lagen i Division II Norra är Brage, Ludvika, Sandvikens AIK, Reymersholm, Hagalund,
Djurgården, Gefle, Hofors, Hammarby och Sundbyberg. IK Brage segrade i Division II Norra och kvalificerade sig genom seger över
Finspångs AIK (segrare i division II Östra) 1-0 i Borlänge i matchens sista minut, 0-2 i Finspong och 9-0 seger i tredje kvalmatch på
Råsunda och därmed var IK Brage tillbaka till storserien. Ludvika FFI fullbordade dalatriumfen i division II och belade en hedersam
tredjeplats i samma serie, en poäng efter Sandvikens AIK.
Brage-Finspong 1-0,

Finspong-Brage 2-0,

Brage-Finspong 9-0.

I Division II Östra spelar även ett annat dalalag nämligen Avesta AIK. Lagen i denna serie Division II Östra är, Finspong, Åtvidaberg,
Örebro SK, Sleipner, Surahammar, Hallstahammar, Nyköpings AIK, IFK Västerås, Verdandi och Avesta AIK. Avesta AIK var inte så
lyckosamma i denna serie utan de slutade sist.
I Uppsvenskan, sydvästra gruppen hittar vi en ren grupp med de andra lagen från Dalarna. Långshyttan, Grängesberg, Falu BS, Islingby,
Leksand, Fagersta, Hedemora, Mora och Avesta IF. Långshyttans AIK vann överlägset sydvästra gruppen i Uppsvenska serien men där
stötte man på patrull mot Ljusne AIK i kvalet.
Den serie under Uppsvenskan heter Elitserien och där har vi Dalalagen spelandes i Västra Elitserien och Östra Elitserien. I den Västra
Elitserien spelar följande lag. Malungs IF, Sollerö IF, Vansbro AIK, Dala Järna IK, Björbo IF och Äppelbo AIK. I den Östra Elitserien spelar
följande lag, Forssa BK, IK Heros, Vikmanhyttans IF, Idkerberget-Rämshyttans IK, Säters IF, Grycksbo IF och Korsnäs IF.
Serien under Elitserien är Dalaserien och de är uppdelade i fem grupper.
67 föreningar varo vid årsskiftet anslutna till Dalarnes Fotbollsförbund (föregående år 69).

Dalaserien Grupp 1. Höstomgången.
Oxbergs IF
Nusnäs IF
Färnäs SK
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Ore Kamraterna
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I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 2. Insjöns IF, IFK Rättvik, Islingby IK B, Forssa BK B, Övermora IS, Falu BS B och Siljansnäs IF. Seriesegrare Insjöns IF.
Grupp 3. IK Grim, Avesta IF B, Husby AIK, Vikmanhyttans IF B och Horndals IF. Seriesegrare Horndals IF.
Grupp 4. IK Heros B, IFK Grängesberg B, Morgårdshammars IF B, Larsbo IF och Vads IF. Seriesegrare IK Heros B
Grupp 5. Malungs IF B, Hulångs IF, Säfsnäs IF, Nås IF, Dala Floda IF, Vansbro AIK B och Björbo IF B. Seriesegrare Malungs IF B.

Dalaserien Grupp 1. Slutspelad.
Oxbergs IF
Färnäs
Nusnäs IF
IFK Mora B
Älvdalens IF
Ore kamraterna
Orsa IF
Sollerö IF B
IFK Våmhus
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16
16
16
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16
16
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4 2 30-12
1 4 53-32
5 2 36-25
6 3 37-23
3 7 41-36
1 8 45-56
1 9 24-37
0 13 32-49
1 13 26-54
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5

Protokoll fört vid möte den 1 aug 1942.
Närv. K. Axel Johansson, Karl Andersson o Nils Trogen.
§ 1.

Beslöts att Sportklubben skulle hålla sitt 10 års- jubileum, när serien i fotboll var slutspelad, den första eller andra
lördagen i nov. Vidare beslut angående 10 års jubileum skulle verkställas när fler styrelseledamöter var närvarande.

§ 2.

Kål A. Johansson fick i uppdrag att ordna med Dalarnas idrottsförbund angående diplom åt fotbollsspelare vilka ha
deltagit under kubbens tioåriga tillvaro.

§ 3.

Janne Johansson hade erhållit prislista från Häggblads Sportaffär, Stockholm vilket Walter Andersson hade ordnat
om därstädes. Varför beslöts att Jannes Gustafsson skulle få i uppdrag skulle få i uppdrag att eftersända en omgång
fotbollströjor, för ett pris av 5 kr per st, samt att ordna med spelarna om klädpoäng till tröjorna.

§ 4.

Ordf. framförde de synpunkter som dans arrangörerna meddelat angående fördelningen av danskvällarna på
onsdagarna. De ansågo att de börjat så sent att anordna dans, kunde de inte godkänna Färnäs Sportklubbs
utbjudande att anordna dans varsin onsdagskväll. Varför beslöts att om möjligt konkurrera ut Sanda. Större
musikkapell skulle beställas samt oppklädande skulle ordnas. Vår förutvarande klubbkamrat Operasångaren Erik
Gustavsson skulle tillfrågas, enär han var hem på semester, om han var villig att sjunga en kväll. Beslöts att ett nytt
blomsterstånd skulle beställas.

Färnäs som ovan Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid F.S.K. styrelsemöte den 20 sept-42.
Närv. Joh. Nilsson, And. Johansson, Joh. Trogen, Erik örn, Anna Stina Johansson och Nils Trogen.
§ 1.

Angående F.S.K, 10 års-jubileum beslöts att göra en förfrågan på hotell Gustav Wasa hur mycket det kostade per
person för en supé o kaffe, en lördagskväll, uppdrogs åt Axel Johansson att ordna med detta. Styrelsen ansåg sig ej
kunna anordna nämnda fest i byn, på grund av kristiderna, då det är så svårt att komma över kaffe, bröd, och socker.
Vidare möte skulle hållas då besked erhållits från hotellet.

Ransoneringskort som användes under andra världskriget.

§ 2.

Angående de gymnastikredskap klubben erhållit från gymnastikförbundet, nämligen 3 st lodlinor och en
språngbräda, beslöts att detta skulle placeras i skolans gymnastiksal i Färnäs, där klubbmedlemmarna ha sina
gymnastikövningar. Joh. Nilsson fick i uppdrag att ordna med uppsättandet av lodlinorna. Vidare beslöts att de
hopprep som klubben har skulle placeras i skolan.

§ 3.

Angående anordnande av dans å Vidbäckshagen, beslöts att sista för året skulle hållas söndagen den 27 sept. Till att
beställa ”Collins” kapell utsågs Anna Stina Johansson. Vi har kunnat konstatera att Sandängarna måst upphöra med
dans på grund av publikbrist, endast två onsdagskvällar ha försök gjorts. Varför vi ansågo att Sportklubben segrat i
denna dragkamp. (obs: se föregående styrelseprotokoll par 4.).

Färnäs som ovan Nils Trogen sekr.

P.s.
§ 4.

Under denna räkning har över Sportklubbens kunnat blockera alla restkommande skulder, som övertagits av Färnäs
Byggnadsförening. Varför vi anse Sportklubben ha full äganderätt till Vidbäckhagens dansbana. Enär alla aktierna
äro överförda till Färnäs Sportklubb av aktieägarna och alla skulderna äro betalda. Klubbens dansavdelning hade
under säsongen utfört ett gott arbete med servering och försäljning, vilket har bidragit stort för klubbens
ekonomiska ställning. Vi har även under säsongen gott väder fått under de kvällar dans anordnats så inga bedriva
förlustkvällar ha uppstått på grund av regn.
P.s.

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 okt. 1942.
Närv. K.A. Johansson, Joh. Nilsson, Joh. Trogen, Erik Örn och Nils Trogen.
§ 1.

Ordf. meddelade att Hotell Gustav Wasa var ledigt o reserverat för Färnäs Sportklubb den 7-11-42, samt att priset
för supén uppgick till 5.50 per person, serveringsavgift inkl. inräknad. I supén skulle ingå kaffe med bröd. Samt att 10
st restaurangkort för kött eller ½ köttkort och 5 st. restaurangkort för bröd samt 4 st restaurangkort för smör skulle
lämnas. Styrelsen antog nämnda anbud och beslöt att Sportklubbens 10-års fest skulle hållas å nämnda plats, den
7-11.

§ 2.

Beslöts att rekvirera 175 st bjudningskort på Mora Tidnings tryckeri. Nils Trogen fick i uppdrag att ordna med
Bröderna Andersson, om de voro villiga att spela på nämnda fest, samt K.A. Johansson skulle göra en förfrågan till
Nils Rytter o Bror Ernlund o Gösta Såsser om även de voro villiga att spela.

§ 3.

Joh. Nilsson framkom med förslag om att klubbens historik över dess 10-åriga verksamhet skulle slås i
dubbliseringsapparat och försäljas bland medlemmarna. Beslut skulle fattas senare.

§ 4.

Beslöts att göra en förfrågan hos Fotbollsförbundet (Herr Rosén) om de kunde uttaga några diplom till de
medlemmar som gett klubben och idrotten för övrigt, sitt stöd under sin 1-åriga verksamhet. Samt till Herr Lingvall,
idrottsförbundet om de kunde utge några diplom till en del av den gamla styrelsen samt 2 allmänna idrottsmän, för
allt arbete de nedlagt för idrottens bästa.

§ 5.

Beslöts att inköpa, från riksidrottsförbundets förlag 20 st. diplom som äro avsedda att utdelas till klubbmästare.

Dag som ovan Nils Trogen.
Från idrottsförbundet inkommet brev, meddelas att inga diplom eller tecken kunde utdelas därifrån, utan de hänvisade till olika
specialförbund. Skickat från fotbollsförbundet har meddelande erhållits, att de inte kunde sammanträda något under okt-nov. På grund
av ekonomiska skäl, för att styrelseledamöterna voro för spridda. Ett möte skulle hållas i dec. då sportklubbens skrivelse skulle
behandlas. Varför inte något till fotbollsspelarna kan utdela på 10-års jubileum utan får stå över tills på årsmötet.

Protokoll fört vid möte med styrelsen för F.S.K. i dec 1942.
Närvarande: Erik Örn, J. Trogen, Joh. Nilsson o Nils Trogen.
§ 1.

Beslöts att inköpa 10 st vallbarkal på prov för försäljning bland klubbens skidåkare,

§ 2.

Beslöts att anordna årsmötet under jul, söndagen den 27 dec kl 7 em. Efter årsmötet skall anordnas med dans för
medellemmarna samt inbjudna alla Färnäs damer. Vidare skall damsektionen spela en sketch under paus i dans.

§ 3.

Beslöts att upprätta ett vandringspris till den traditionella skidtävlingen i Färnäs för byalag inom Mora. En skrivelse
skulle tillsändas styrelsen för Färnäs konsum om de vore villiga att uppsätta ett vandringspris. Till att utföra detta
utsåg N. Trogen.

§ 5.

De som deltagit i takningen av friluftsbanan skulle ersättning utgå till 3 kr pr person. Beslöts att kollektion bestående
av uteslutande rock skulle inköpas när det på grund av rådande förhållande det är/vis at erhålla sådant till
försäljning. Detta skulle försäljas vid eventuell dans i bystugan.
F.S.K. Nils Trogen sekr.

Protokoll fört vid årsmöte i Bystugan den 2 dec 1942.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. Kål Axel Johansson vilken hälsade de närvarade hjärtligt välkomna. Dagordningen
upplästes och godkändes.

§ 2.

Till ordf. för dagen möte valdes: Johannes Nilsson.

§ 3.

Till justeringsman för dagens protokoll utsågs: Emil Gustavsson och Janne Johansson.

§ 4.

Styrelsens berättelse samt kassarapporten upplästes och godkändes.
Damsektion, skidsektion, fotbollsektion, allmän idrottssektionernas årsberättelse upplästes och godkändes.

§ 5.

Enligt revisorernas förslag beviljades den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 6.

Till styrelse för år 1943. Återvaldes samtliga styrelseledamöter nämligen:
Kål Axel Johansson, Joh. Trogen, Erik Örn, Karl Andersson och Nils Trogen.
Till styrelse suppleanter valdes: Emil Gustafsson och Joh. Nilsson.

§ 7.

Att revidera 1943 års räkenskaper utsågs Erik K. Olsson och Janne Johansson med Erik Henriksson och Walter
Matsson som suppleanter.

§ 8.

Till damsektion återvaldes: Anna K Stickå, Anna Eriksson och Birgit Elin.
Till skidsektion valdes: Anders Nilsson, Erik Nilsson och Karl Holin.
Till fotbollsektion valdes: Emil Gustafsson, Janne Johansson och Bertil Rombin.
Fotbollsektion skulle konstituera sig i likhet med föregående år.
Till allmän idrottssektion valdes: Henry Höglund, Gunnar Andersson och Erik Nilsson.

§ 9.

Mötet beslöt att Färnäs S.K. skulle inlägga ansökan om att få ingå i Orienteringsförbundet. Till orienteringssektion
för 1943 valdes: Anders Nilsson, Johannes Nilsson, Kål Axel Johansson, Karl Holin och Nils Trogen.

§ 10.

Till sektion för bandyn valdes: Stig Ivarsson, Henry Höglund och Rune Johansson.
Johannes Nilsson framkom med förslag om att Erik Örn skulle stå som ekonomisk rådgivare inom bandy, vilket även
blev mötets beslut.
Till gymnastiksektion valdes: Karl Holin och Henry Höglund.
Till sektion för att underlätta styrelsens och damsektionens arbete för anordnande av dans å Vidbäckshagen utsågs:
Erik Nilsson, Kål Olov Johansson och Nils Erik Eriksson.

§ 11.

Till uppbördsmän för år 1943 valdes: Emil Gustavsson, Kål Olle Johansson, Martin Kings och Erik Paul Johansson,
Ester Höglund.
Styrelsen fick i uppdrag, om något lämpligt tillfälle bjöds, att ordna med uppkörsvägen till idrottsplatsen.

§ 12.

Efter mötet förekom utdelning av diplom för 10 årig tjänst inom Färnäs S.K:s styrelse till Johannes Nilsson, Karl
Andersson Stickå och Nils Trogen.
Efter mötes förhandlingarna var F.S.K:s medlemmar och Färnäs damer inbjudna till dans i bystugan.
Färnäs dag som ovan
Nils Trogen
Sekr.

justeras: Janne Johansson Emil Gustafsson.

Protokoll fört den 24/1.43 med Styrelsen för F.S.K.
§ 1.

Beslöts enhälligt att sända fröken Birgit Elin som representant vid 2 gymnastikledaredagar i Borlänge den 30-31 jan
1943. Beslöts att ersätta fröken Elin med reskostnad + 5kr i kostersättning.

§ 2.

Diskuterade frågan om anslutning till Dalarnas distrikt av Sv. Musikerförbundet. Beslöts att
tillskriva
förbundet angående Mora lokalavd. Åtgärd., att i konkurrens syfta bedriva dans o festplatsen i Sanda, Mora Noret.
Beslöts därefter att första sedan underhandlingar förts och förståelse uppstått underteckna avtalet. Att inleda
underhandlingar utsågs Joh. Nilsson.

§ 3.

Att representera klubben vid diskussioner om vinterns skidprog. På inbjudan av N.P utsågs And.

§ 4.

Som ersättare för Karl Holin i skidsekt. under hans mobilisering utsågs Kål Olle Johansson.

§ 5.

Beslöts att i samband med F.S.K..s skidstafett anordna damtävling på 3 km bana med individuella priser i mån av
tillslutning.

Nilsson.

Färnäs Sportklubb Styrelsen.

Styrelseprotokoll fört i maj 1943.
Närv: Erik Örn, Joh. Trogen, Anna Stickå, Anna Eriksson, Erik Nilsson o Nils Trogen, Karl Andersson.
§ 1.

Beslöts att inlämna ansökan om att tillstånd till att anordna offentlig dans på Vidbäckshagen, samt om tillstånd för
ordningsmän. N. Trogen utsågs att ordna med detta. Samt att göra en förfrågan till Erik Stickå o Karl Olpers om de
vore villiga att under säsongen gå som ordningsmän.

§ 2.

Fördelningen på funktionärsinsatser på Vidbäckhagen, här följer:
Vid Entré: Anders Nilsson o Erik Örn.
För beställning av läskedrycker: Erik Nilsson.
Vid försäljningen: Anna Stickå, Anna Eriksson, Birgit Elin.
Beställning av musik: Joh. Trogen o Anna Stickå.
Vid lyckohjulet o städning av dansbanan: Anders Eriksson o Kål Olle Johansson.
Beslöts att beställa ett chokladspel s.k. Ärtagården, kollektion nr 220.

§ 3.

Nils Trogen sekr.

Beslöts att inköpa 100 st brevkort med tryck för inbjudan till fotbollsmatcher. För beställning av särtryck över Färnäs
nr 103 Morabladet att användas vid orientering. And. Nilsson utsågs att underhandla med Nusnäs o Noret om
nämnda särtryck.

Målning av Per Holin Vidbäckshagen gamla dansbanan, okänt år.

