Färnäs Sportklubb 1943-1944.(Text källa. Årsberättelse Dalarnes Fotbollförbund Årsberättelse 1944).
Text George Linnell.
IK Brage spelar i Allsvenskan igen men det går inte så bra för vårt stolta Dalalag efter 12 omgångar ligger de näst sist i serien. I
årsberättelsen för Dalarnes Fotbollförbund kan man läsa följande. IK Brage har haft svårt att hävda sig i årets storserie och övervintrar
på näst sista plats med 6 erövrade poäng. IK Brage lyckades icke hålla sig kvar i Allsvenskan utan nedflyttades efter våromgångens slut
till division II Norra.
Ludvika FFI visar fortfarande god klass och leder division II norra tätt följt av tre stockholmslag. Ludvika FFI hemförde seriesegern i
division II Norra och kvalificerade sig till Allsvenskan efter kvalmatcher mot IFK Eskilstuna (3-1 borta och 1-1 hemma).
Avesta AIK vann sydvästra gruppen av Uppsvenska serien och kvalificerade sig till division II genom segar o kvalmatcherna mot
Iggesunds IK.

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

7
7
7
7
7
7

7
3
3
3
2
2

0 0 33-9
1 3 19-20
1 3 19-22
0 4 8-15
0 5 22-19
0 5 10-26

14
7
7
6
4
4

Dalaserien, Grupp1, Sluttabell.
Älvdalens IF
IFK Moras B
Färnäs SK
IFK Våmhus
Orsa IF
Nusnäs IF

10
10
10
10
10
10

8
5
5
4
3
2

1
2
1
2
0
0

1
3
4
4
7
8

38-16
31-23
16-18
23-35
16-35
25-31

17
12
11
10
6
4

I de andra grupperna spelade följande lag.
Grupp 2. Siljansnäs IF, Grycksbo IF, IFK Rättvik, Leksands IF B och Boda SK. Seriesegrare Siljansnäs IF.
Grupp 3. Falu BS B, Islingby IK B, Forssa BK B, Dala Floda IF och Kvarnsvedens BK B. Seriesegrare Falu BS B.
Grupp 4. Avesta IF B, Krylbo IF, Fors IK, Avesta AIK B och Näs IF. Seriesegrare Fors IF.
Grupp 5. Långshyttans AIK B, IFK Hedemora B, IK Grim och Säter IF B. Seriesegare Långshyttans AIK B.
Grupp 6. Larsbo IF, IF Vulcanus, IFK Grängesberg,B, IK Heros B, Nyhammars IF, Vads IF, Rävåla IF och Hagge AIF. Seriesegare IF
Vulcanus.

Grupp 7. Vansbro AIK B, Malungs IF B, Nås IF, Lima IF och Äppelbo AIK B. Seriesegrare: Malungs IF B.

Kål Nils i Allsvenskan.

Sin debut i Allsvenskan gjorde Kål Nils Johansson år 1944 i matchen IK Brage-Hammarby IF 2-2. Han fick då också äran att göra mål på
självaste Sigge Lindberg. Brages målvakt hade kastat ut bollen till sin hi, dribblade på Hälsingborgs planhalva, varefter han slog en
passning till Kål Nils som sneddande in från vy. Han gick först förbi backen, rundade sedan även ch, och placerade bollen utom räckhåll
för den utrusande Sigge. Detta var ledningsmål för Brage. En liknande chans fick han när ställningen i slutminuterna var 2-2, men då han
skulle bredsida in bollen gjorde han en så grundlig tavla, att han nog helst skulle vilja gå under jorden. Sin bästa match för Brage gjorde
han nog mot Sandviken, trots förlust med 2-1, men han var då enligt pressen jämngod med landslagets vy, Stig Nyström. En annan
match som Kål Nils särskilt minns, var mot Norrköping, han ställdes då ögas mot öga med ”Massa” Holmqvist, vilken var nog en av
Allsvenskans hårdaste spelare. Detta fick också Kål Nils erfara, då han gång på gång blev på sprungen så han hamnade ute på
löparbanan, så det bara stänkte om det, (det var decimeter högt vatten där) till publiens stora förnöjelse. Ja du ve, det var roligt mångas
gånger, oj, oj o skrattar Nils, vilken nog efter lite bantning ännu skulle vara en skarp lirare.

F.S.K. styrelseprotokoll den 18/7, 1943
Närvarande: Joh. Nilsson, Karl Andersson, Örik Örn, Joh. Trogen, Nils Trogen, Janne Johansson, Erik Gustavsson.
§ 1.

Beslöts angående Vxxxxx bands återbud, vilka skulle spelat på Vidbäckhagen onsdagen den. Ett nytt kapell måste
rekvireras i hast, varvid uppstod försening innan dansen kund påbörjas. Ett mindre musikkapell erhölls till
ersättning, med mindre man, men ändå lika dyrt för F.S.K. Någon mera åtgärd till musikförbundet skulle ej göras
angående ovanstående förrän vi erhållit krav från de kapell vilka skulle haft spelat på Vidbäckshagen, men måst
uppskjutas på grund av regn.

§ 2.

Beslöts att inlägga protest till fotbollsförbundet om någon fotbollsmatch i kommande Dalaserier blev utsatt till
någon onsdagskväll för F.S.K.;s del.

§ 3.

Beslöts angående budkavlen, vilken skall gå från sälen till Stockholm (den s.k. Nordenstafetten) på grund av Svenska
Idrotts förbundets 40-års jubileum, att F.s.k skulle deltaga med framförandet av budkaveln från Mora till Vikarbyn.

§ 4.

Angående insättning av telefon för F.S.K. räkning beslöts att detta skulle bordläggas till något senare möte.

Färnäs som ovan Nils Trogen Sekr.
Under en danskväll på Vidbäckshagen beslöt Anna Stickå, Anna Eriksson o Nils Trogen att en nytt blomsterstånd skulle inköpas från
lindarna, Falun för 1 000 kr mot en vinst för F.S.K. med 500 kr.
Nils Trogen sekr.

Styrelseprotokoll för F.S.K. den 29 aug 1943.
Närvarande Erik Örn, J. Trogen, Anna Stickå. Janne Johansson, Nils Trogen.
§ 1. Beslöts att hålla en höstfest å Vidbäckshagen den 4-5 sept. 1943. Förslag till Musik: Fylgia, Ackordiom Plaza, Roxy, Sollerö pojkarna
att ordna med musik utsågs Anna Stickå.
§ 2. Angående kaffeservering skulle en förfrågan till Bror Forsén om han var villig att övertaga nämnda servering, utan att lämna någon
procent till F.S.K.
§ 3. Beslöts att en gissningstävlan på saftsatsen skulle anordnas genom samling av pligg och ärtor i en flaska, att ordna med detta utsågs
Nils Trogen.
§ 4.
Beslöts att H. Erik Nilsson o Kål Olle Johansson skulle inväljas i fotbollsekt. Efter Bertil Rombin o Emil Gustavsson.
Nils Trogen Sekr.

Styrelseprotokoll F.S.K. den 1 nov 1943.
Närvarnade Joh. Trogen, Axel Johansson, Joh. Nilsson, Karl Andersson, Erik Örn, Nils Trogen.
§ 1.

Angående Färnäs Sportklubbs protest mot Orsa I.F. angående match i Orsa. Beslöts at återsända till Dalarnas
Fotbollsförbund angå namngivelsen på Sjömark, måste undersökas, samt att vi blivit anmodade från en medlem av
Orsa I.F. att vi skulle inlägga protest mot nämnda match,

§ 2.

Angående Orienteringsboken ”Skärmen” beslöts att Anders Nilsson skulle uppta beställning.

§ 3.

Beslöts att ordna med taket på Vidbäckshagens dansbana, så att detta skulle påläggas, söndagen den 7 nov 1943.
Under de kommande kvällar skulle dansbanans golv frigöras från löv o skräp. Att ordna med detta utsågs J. Trogen,
Erik Nilsson o N. Trogen.

Nils Trogen Sekr.

Styrelsesammanträde den 10/12 -43.
Närvarande: And. Johansson, Karl Andersson, Emil Gustafsson, Erik Örn o Nils Trogen.
§ 1.

Beslöts att anmälan skulle göras för att anordna rikmarschen på skidor år 1944.

§2.

Beslöts att göra ett försök att sälja 40 st lotter åt Vallerås I.F. xxxxxx. Till att sälja dessa utsågs Kål Axel Johansson o
Erik örn.

§ 3.

Beslöts att årsmötet skulle hållas i Färnäs Bystuga, tredjedag jul, om dans var ledig i annat fall onsdagen den 29 dec.
Kl 7.30 em. Vidare beslöts att efter årsmötet skulle anordnas med dans samt inbjuda Färnäs damer. Att anordna
med musik utsågs Kål Axel.

§ 4.

Angående den täckta dansbanan beslöts enär det börjar att bli alltför dåligt tak, så att denna börjar att taga skada,
att denna fråga skulle upptagas på klubbens årsmöte, hur det skulle förfaras med nämnda sak, om den skulle lagas
eller avyttras.

Färnäs som ovan Nils Trogen.

Protokoll fört vid F.S.K. ordinarie årsmöte i Färnäs Bystuga den 29 dec 1943.
§ 1.

Ordförande hälsade de närvarande medlemmarna välkomna, varpå han förklarade årsmötet öppnat. Mötet var
talrikt besökt.

§ 2.

Till ordf. för dagen möte utsågs Kål Axel Johansson. Till att justera dagen protokoll valdes: Emil Gustavsson och
Janne Johansson.

§ 3.

Ordf. uppläste kungörelsen av dagens förhandlingar, vilken godkändes av mötesdeltagarna.

§ 4.

Revisorernas berättelse för år 1943 föredrogs, vilken godkändes.

§ 5.

Styrelsens berättelse samt sektionernas berättelser upplästes, vilka samtliga godkändes. Allmänna idrottssektion
och skidsektionernas berättelser saknades.

§ 6.

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

§ 7.

Från Johannes Nilsson föredrogs en skrivelse, att han undanbedde sig att bliva invald i styrelsen eller någon sektion
under år 1944, vilket mötet godtog. Johannes Nilsson lovade att han ändå skulle understödja klubbens verksamhet.

§ 8.

Val av styrelse för år 1944 förekom varvid följande blevo valda: Kål axel Johansson, Erik Örn, Joh. Trogen, Nils
Trogen samt nyvaldes Elis Ivarsson.
Till styrelsesuppleanter valdes: Karl Stickå och Emil Gustavsson.

§ 9.

Till revisorer för 1944 års räkenskaper återvaldes: Erik K Olsson och Janne Johansson.

§ 10.

Val av sektioner förekom varvid följande blevo valda:
Damsektionen nyvaldes samtliga, enär förutvarande avsade sig återval, Astrid Elin, Kerstin Elin och Anna-Lisa
Persson.
Skidsektion: Anders Nilsson, Karl Holin och Erik Nilsson.
Fotbollsektion: Nils Stickå, Erik örn och Olle Johansson.
Allmänidrottssektion: Karl Holin, Anders Nilsson och Minard Holmer.
Orienteringssektion: Kål Axel Johansson, Anders Nilsson, Nils Olsson. Elis Ivarsson och Nils Trogen.
Erik Örn framkom med förslag om att ingen simsektion skulle väljas, enär de som de blivit valda inte gjort minsta
ansträngning att se efter badbryggan, ifall någon reparation skulle göras, eller ordnat med någon simning i form av
tävling. Han föreslog att styrelsen skulle ordna med badbryggan, då det ändå föll på deras ansvar. Vilket även blev
mötets beslut.
Bandysektion: Elis Ivarsson, Rune Johansson och Stig Ivarsson.
Festkommittén vid Vidbäckshagen: Janne Johansson, Nils Stickå, Olle Johansson, Anders Eriksson. Nils Henriksson,
Maj Prandes och Eivor Mårten.
Till uppbördsmän för år 1944 återvaldes: Erik Paul Johansson, Emil Gustavsson, Kål Olle Johansson och Martin Kings
samt för damer Anna Eriksson.

§ 11.

Så förekom diskussion om hur det skulle förfaras med den täckta dansbanan, enär taket på denna är så dålig att den
börjar att taga skada.
Beslöts enligt Karl Holin och Kål Nils Johanssons förslag, om att ingå till bymännen om att erhålla medel till virke, åt
pert till taket varvid medlemmarna skulle utföra arbetet gratis. Om inte bymännen voro villiga att tillstå några
pengar åt nämnda sak, skulle en förfrågan göras till bymännen om F.S.K. fick göra vad de fann för bäst att försöka att
laga denna eller i stället för att ruttna med riva den och göra sig nytta av de bräder som äro brukliga. Mötets beslut
blev vidare, att efter bymännens yttrande skulle styrelsen få avgöra nämnda sak.

§ 12.

Intet vidare förekom varvid ordf. förklarade mötet avslutat.

§ 13.

Efter årsmötets förhandlingar voro medlemmar och Färnäs damer inbjuda till samkväm med dans. För musiken
svarde musikaliska medlemmar ur sportklubben.
Färnäs som ovan
Nils Trogen

Justeras: Emil Gustavsson.

Sekr

Styrelseprotokoll fört 28/3-44
Närvarande: Erik Örn, Kål Axel Johansson, Joh. Trogen, Emil Gustavsson, Kål O Johansson.
§ 1.

Beslöts att Ville Hedberg skulle erhålla frikort för bevista FSK:s samtliga fotbollsmatcher sommar säsongen 1944,
vilket kan gälla för en person ut Hedbergs familj. Ovanstående gäller som ersättning för det arbete som han utfört
på idrottsplatsen.

§ 2.

Beslöts att sända en medlem till Svenska Idrottsförbundets distriktsträning för utbildande av ledare inom fotboll.
Nämnda kurs skall hållas i Borlänge den 23/4. Beslöts att sända Kål Olov Henriksson.

§ 3.

Vidare beslöts att en tackskrivelse skulle sändas till Artur Häggblad för den statyett Sportklubben erhållit för att
uppsätta som pris på skidtävling.

Nils Trogen sekr.

Orienterings och styrelseprotokoll den 9/5-44.
Närvarande: Joh, Trogen, Emil Gustavsson, Karl Holin, K.O. Johansson, And. Nilsson o Nils Trogen.
§ 1.

Beslöts att göra en förfrågan hos Nordins om att erhålla plank för omläggning av bron till uppkörsvägen vid
idrottsplatsen. Nils ´Trogen skulle ordna med nämnda sak.

§ 2.

K.O. Johansson fick i uppdrag så att taket på Vidbäckshagens dansbana blev avtaget samt undanlagt.

§ 3.

Beslöts att sammankalla festkommittén och F.S.K. styrelse fredagen den 12/5-44 för att dryfta frågan om
anordnande av dans på Vidbäckshagen samt Gökotta i Fåsås.

§ 4.

Angående banläggning till Siljansmästerskapet i orientering för år 1944, beslöts att ge Joh. Nilsson o Gustav Larsén
att lägga banan. Att ordna med Nilsson o Larsén utsågs and. Nilsson. Att göra förslag till Färnäs Sportklubbs medalj
utsågs And. Nilsson o Joh. Nilsson.

Nils Trogen sekr.

Styrelseprotokoll fört 12/5-44.
Närvarande: Margit Blomberg, Kerstin Elin, Astrid Elin, Janne Johansson, Olle Johansson, Nils Stickå o Nils Trogen.
§ 1.

Beslöts att en gökotta skulle hållas i Fåsås fäb. Datum skulle bestämmas senare när svar erhållits från Garsås I.F.
vilken dag de skulle ha någon fest. Att göra en förfrågan till Garsås I.F. utsågs N.Trogen.

§ 2.

Närvarande damer påtogo sig att städa på Vidbäckshagen, att ordna med bord o bänkar utsågs Olle Johansson o Nils
Stickå.

§ 3.

Att ordna med musik uppdrogs åt Astrid Elin, samt med entré Kål Olle Johansson. Till ordningsmän för år 1944, att
till de förutvarande Erik Stickå o Karl Olpers utöka med Janne Johansson o Joh. Trogen. Att ingå till landfiskalen om
nämnda tillstånd uppdrogs åt Erik Olsson.

§ 4.

Att ordna med entré vid eventuellt dans den 24 maj utsågs Nils Stickå, Nils Henriksson och And. Eriksson.
Försäljningen i kiosken uppdrogs åt danssekt.

§ 5.

Att beställa o ordna så att läskedrycker finnas under fotbollsmatcher samt på Vidbäckshagen uppdrogs åt Nils
Henriksson o Anders Eriksson.

Färnäs som ovan N.Trogen.

Styrelseprotokoll d. 30/5-44.
Närvarande: K.A. Johansson, Joh. Trogen, Elis Ivarsson samt And. Nilsson representerade orienteringssekt.
§ 1.

Behandlades en skrivelse från Dalarnas Idrottsförbunds O.S. med inbjudan till banläggare s.k. föreningsledare.
Besklöts enhälligt att klubben skulle representeras av en man. Kostnaden 1o kr + resekostnader skulle betalas av
klubben.

Ej flera ärenden förekom
Dag som ovan K.A.J.

Festkommitté samt Styrelsesammanträde i juni 1944.
Närv. Kål Axel Johansson, Stig Ivarsson,Kål Olle Johansson, Nils Stickå, Kål Nils Henriksson, Emil Gustavsson, Joh.
Trogen o Nils Trogen, And. Eriksson.
§ 1.

Uppdelning av funktionärer för F.S.K. fest i Fåsås. För utläggning av dansbanan utsågs Kål Nils Henriksson, And.
Eriksson o Erik Nilsson, Nils Stickå. Beslöts att biljett priser skulle uppgå till 0.50 kr. Uppdelning av tid för
biljettförsäljare.

Mellan 8.30-9.30 Kål Nils Johansson o Nils Stickå.
Mellan 9.30-10.30 Stig o Elis Ivarsson o Erik Örn.
Mellan 10.30-11.30 Nils Trogen o Folke Nilsson.
För beställning av läskedrycker samt snask utsågs. Kål Nils Henriksson. Kål Olle Johansson påtog sig att pr häst forsla
läskedrycker m.m. till Fåsås. Beslöts att lotter ur orienteringssekt. Tombola skulle försäljas under Fåsås festen, till
försäljningen valdes: Anders Nilsson o Karl Holin.

§ 2.

Kål Axel Johansson o Stig Ivarsson utsågs att reparera grindstolparna vid Vidbäckshagens post, samt Nils Trogen att
laga en del småhål i dansgolvet.

§ 3.

Att göra en förfrågan hos Nordin för erhållande av plank för omläggning av bro vid uppkörsvägen till idrottsplatsen
samt att frakta dit nämnda plank, valdes: Nils Trogen. Till anläggning av nämnda bro valdes: Emil Gustavsson o K. N.
Henriksson.

§ 4.

Beslöts att insända anmälan, för deltagande i dalaserien i fotboll.

Dag som ovan N. Trogen.

Protokoll den 10/6-44.
§ 1.

Färnäs Sportklubbs gökotta i Fåsås, vilken skulle hållits lördagen den 10 juni men på grund av regn måste uppskjutas
detta beslut fattades av Erik örn, Olle Johansson o Nils Trogen

Närv. KålAxel, Kål Olle, Kål Nils Johansson, Stig Ivarsson, Emil Gustavsson, Joh. Trogen, Nils Trogen

den 11/6-44.

Klubbens gökotta i Fåsås vilken på grund av regn uppskjutits skulle istället ha hållits nästkommande lördag, enär
sångkörens dansbana då redan var utlånad, beslöts att en högsommar fest skulle hållas i Fåsås den 1 juli 1944. Med
villkor att sportklubben återfick dansbanan fraktad till Fåsås och utlagt i befintligt skick, som den låg den 10/5-44Färnäs som ovan N.Trogen sekr.

