Färnäs Sportklubb 1951-1952. (Textkälla Dalarnas Fotbollsförbunds årsmötesprotokoll 1952).
Text George Linnell
Dalalagen skär inte några större lagrar i division II. Nyuppflyttade Ludvika har förankrat sig på jumboplatsen med bara 7 poäng på de
tolv spelade matcherna. IK Brage har lyckats knipa två poäng mer, och ligger trea från slutet före IK City, som har samma poängantal.
Det blir en nervpåfrestande vår för resp. lagledare och suporters. Låt oss hoppas att våra dalalag lyckas samla så många poäng, att båda
hålla sig kvar i serien.
Våromgången i division II Nordöstra låg IK Brage som vanligt de senaste åren till i serietabellens lägre regioner. Det blev raffel in i det
sista, och slutmatchen mot Sandvikens AIK i Borlänge blev avgörande, vem av de två skulle flyttas ned i division III. IK Brage hade sin
lyckliga dag, medan motsatsen kan sägas om Sandvikens AIK. De fick sin målvakt svårt justerad, och Brage-segern blev så markant som
6-2. Vår andra representant i denna serie, Ludvika FFI, låg sist vid våromgångens början och lyckades inte ändra på sin placering. Fick
sålunda göra Sandvikens AIK sällskap till lägre serie.

1951-1952 års serier omfatta:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Reservlagsserien

0 lag
2 lag
3 lag
4 lag
10 lag
17 lag
63 lag
5 lag

(0)
(1)
(2)
(5)
(10)
(17)
(69)
(5)

De inom parantes avser föregående säsong.

Dalaserien Klass 1. Höstomgången.
Sollerö IF
Färnäs SK
IFK Våmhus
Björbo IF
Siljansnäs IF
Malungs IF B
Äpplebo AIK
Sågmyra IF

10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
3
3
2
1

2
1
1
1
2
1
1
1

0
2
3
4
5
6
7
8

35-15
39-17
27-17
27-28
19-24
20-27
26-41
14-38

18
15
13
11
8
7
5
3

Dalaserien Klass 1. Norra gruppen. Slutspelad.
Sollerö IF
Färnäs SK
IFK Våmhus
Björbo IF
Malungs IF B-lag
Siljansnäs IF
Äppelbo AIK
Sågmyra IF

14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
7
7
5
5
3
2

2 2 46-22
1 3 53-24
1 6 34-26
1 6 39-36
2 7 29-34
2 7 27-41
2 9 33-51
3 9 19-46

22
21
15
15
12
12
8
7

Dalaserien Klass 1 spelades i två grupper Norra och Södra. I den Södra gruppens spelade följande lag.

Dalaserien Klass 1, Södra Gruppen.
IFK Grängesberg B, Gustafs GoIF, IFK Hedemora, Vikmanshyttans IF, IK Astoni, Säters IF B, Nyhammars IF, IFK Ludvika och Svärdsjö IF.
Med IFK Grängesberg B som seriesegrare.

Match och seriesegern i Dalasegern i Dalaserien Klass 1.
IFK Grängesberg B-Sollerö IF W.O.

Matcher gällande uppflyttning till Elitserien:
Sollerö IF-Gustafs GoIF 2-3,

Gustafs GoIF-Sollerö IF 2-6 (förl.)

Seriesegrare. IFK Grängesberg B.
Uppflyttade till Elitserien: Färnäs SK, IFK Hedemora och Sollerö IF.

D.M. för seniorer. Lilla D.M. 1:sta omgången:
Lima IF-IF Nornan (förlängning) 3-5,
IK Heros-IF Vulcanus 1-0,
IFK Mora-Nusnäs IF 3-1,
Säters IF-Vikmanshyttans IF 5-0,
Grycksbo IF-IK Astoni 2-0,
Gustafs GoIF-Torsångs IF 4-1.

Final: Säters IF-IFK Mora 5-1

Dala Floda IF-Dala Järna IK 4-5,
Sollerö IF-IF Vikapojkarna 1-2,
IFK Våmhus-Vikarby IK 6-1,
Krylbo IF-IF Garparna 3-2,
Islingby IK-Sågmyra IF 13-1,

Nyhammars IF-Söderbärke GoIF 6-1,
Oxbergs IF-Färnäs SK 4-1,
Stora Skedvi IK-IFK Hedemora 2-4,
Avesta IF-Horndals IF 6-1,
Svärdsjö IF-Korsnäs IF 4-2,

Vinnare av lilla D.M.: Säters IF.

D.M. för Juniorer.
Grupp 1.
Nusnäs IF
Sollerö IF
Orsa IF
IFK Mora
Älvdalens IF
Färnäs SK

10
10
10
10
10
10

9
8
5
3
2
1

1
1
1
1
0
0

0
1
4
6
8
9

42-2
26-6
20-24
10-21
12-37
13-33

19
17
11
7
4
2

I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 2. Islingby IK, IK Brage, Falu BS, Svärdsjö IF, Säters IF och Torsångs IF. Seriesegrare: Islingby IK.
Grupp 3. Avesta AIK, IFK Hedemora, Långshyttans AIK, Horndals IF, Avesta IF och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 4. Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Morgårdshammars IF, IK Heros och Vads IF. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 5. Malungs IF, Vansbro AIK, Dala Järna IK, Björbo IK, Dala Floda IF och Hulåns IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Matcher mellan gruppsegrarna: Juniormästare, Islingby IK.

Motioner
Motion från Grycksbo och Säters IF till Dalarnes Fotbollförbunds årsmöte 1951:
Vi föreslå att Dalarnes Fotbollförbund instiftar ett lilla D.M.
Förslagsvis enligt följande statuter:
1.
2.
3.
4.

Berättigande att deltaga i lilla D.M. är alla lag som spelar i rena distriktsserierna.
Lilla D.M. sätter igång först och de fyra lag som slagit sig fram till semifinalen lottas in i stora D.M.
Semifinalerna i lila D.M. spelas först sedan de fyra lagen eventuellt blivit utslagna i stora D.M.
Ett lag som deltager i lila D.M. kan sålunda vinna både lilla och stora D.M.

Ovanstående är hämtat ur Värmlands Fotbollsförbunds lilla D.M.
Vi hopas att motionen vinner gehör inom Dalarnes Fotbollförbunds styrelse.
Med utmärkt högaktning
Grycksbo Idrottsförening
Knut Sporre.
Ordf.

Albin Asplind.
Sekr.

Säters Idrottsförening
S.B. Lundberg.
Ordf.

Eric Jonsgården.
Sekr.

Till Dalarnas Fotbollsförbunds årsmöte 1952.
Vill bara skriva om dessa motioner som kommer att ha en storbetydelse för Färnäs Sportklubb i framtiden. Färnäs Sportklubb var den
förening som vann det sista Lilla D.M. som arrangerades. Det kan vara intressant att få historien hur denna D.M. fick sin form och
ursprung.
Grycksbo IF och säters IF framlade vid förra årsmötet en motion on instiftande av Lilla D.M. Årsmötet beslöt att pröva förslaget under
1951. Som framgår av Styrelseberättelsen ha 53 lag deltagit i årets DM-tävling, en ökning med 16 lag jämfört med rekordåret 1950.
Styrelsen finner denna utveckling enbart glädjande och föreslår årsmötet att instifta lilla D.M. enligt de bestämmelser, som gällt under
1951.
Korsnäs den 19 januari 1952.
Styrelsen för Dalarnas Fotbollsförbund:
C.W. Rosén.

John Hedlund.

Inom vårt distrikt har alltsedan förbundets startande anmälningsavgifterna till serier och D.M. varit 5 kronor. Med hänsyn till
penningvärdets fall och vetskap och de anmälningsavgifter, som tillämpas i övriga disrikt, får styrelsen föreslå årsmötet, att
anmälningsavgifterna höjs till 10 kronor per lag fr.o.m. år 1952.
Korsnäs den 19 januari 1952.
Styrelsen för Dalarnas för Dalarnas Fotbollförbund:

C.W. Rosén.

John Hedlund,

Färnäs Ishockey 1951-1952.

Färnäs SK:s ungdomliga byalag i dokumenterade sig vid slutspelet i Falu-Kurirens och Dalarnas ishockeyförbunds stora turnering i
Leksand i lördagskväll som Dalarnas bästa. De kämpa starka 17-åringarna från Ovansiljan inledde med en ganska sensationell seger i ena
semifinalen över favoritlaget City Rangers med 2-0 och fick i finalen sedan möta Kvarnsveden som efter förlängning slog Tällbyn från
Malung med 3-1. I finalen mot Kvarnsveden var ställningen länge och väl oavgjord 1-1, men några minuter före full tid snitsade Färnäs
centern Arne Lindberg in tvåan efter en soloraid, och därmed gav Kvarnsvedens individualister slaget förlorat. Något önskeväder för is
hockey rådde minst av allt när lagen från Dalarnas olika hörn kom till Leksand på lördagseftermiddagen för att delta i slutspelet.
Siljansvallen låg delvis under vatten och isens konsistens gjorde att man vågade släppa in några lag för semifinalspel på rinken. Det var
nödvändigt att spara Siljansvallen till finalmatchen på kvällen. Reträttplatser för semifinalerna blev nu Häradsbygden och Övermo, av
vilka åtminstone sistnämnda plats bjöd på en någorlunda acceptabel is parkett. I Häradsbygden var det däremot sämre, dock inte värre
än i Ludvika då Sverige och Finland spelade två perioders landskamp för några år sedan.

Färnäs – City Rangers 2-0.
Ovanståendelag hade alltså det föga avundsvärda nöjet att få spela i Häradsbygden, där ryktet om mötet spred sig som en löpeld och
lockade när hundratalet åskådare tillstädes. Matchen som spelades i två perioder om 15 min. vardera blev kollosalt
konditionspåfrestande på grund av den moddiga isen. City Rangers var klara favoriter på pappret före matchen, men när det blev känt
att laget måste ställa utan ett par av sina bästa spelare steg Färnäs aktier åtskilligt. Det visade sig också ganska snart att City efter en
inledande press förlorade initiativet alltmer. De äldre och betydligt tyngre leksandsspelarna blev nog mest lidande på underlaget. I
första perioden lyckades Färnäs hf, i A-kedjan Jan Klas vid klungspel framför City-kassen vispa in 1-0, och i andra perioden fastställde vf,
Ingvar Matsson slutresultatet 2-0. Mot slutet Hade City flera ”feta” chanser att både reducera och utjämna men med tur och skicklighet
red Färnäs försvaret ut stormen och kunde återvända till Leksand som glada finalister.

Färnäs – Kvarnsveden 2-1.
Finalmatchen spelades sedan på Siljansvallen kl. 20 där det under eftermiddagstimmarna torkat upp ordentligt och isen blivit riktigt
hygglig. När förbundsordföranden Thore Mattsson blåste till spel var det förvånansvärt många leksandsbor som infunnit sig på läktarna
trots att det var karuselldags och trots att det egna favoritlaget City Rangers inte var part i målet. En supporterklack från Färnäs med
goda röstresurser gjorde att det blev riktig cupstämning runt rinken från början.
Det ungdomliga Färnäs laget – medelåldern på spelarna är något över 17 år – visade stundtals upp riktigt fin ishockey och satte
förståndigt nog lagspelet i främsta rummet. Verkligen anmärkningsvärt att man lyckades svetsa samman ett gäng pojkar så bra i
synnerhet som laget inte deltagit i någon annan serie denna vinter än FK:s Bylagstävling. Låt Färnäs grabbarna hålla samman ett par
säsonger till och Ovansiljan får ett nytt storlag. För Mora IK kan man å andra sidan inte tänka sig en bättre rekryteringskälla.
I stort sett var det två jämnstarka lag som möttes men dels verkade Färnäs ha de bästa krafterna i behåll efter de dryga semifinalerna,
och dels hade Kvarnsveden några individualister som fick glänsa på samspelets bekostnad, och det var nog ganska ödesdigert under
rådande förhållanden då åkskicklighet och teknik inte kunde komma till sin fulla rätt. Första perioden slutade oavgjort sedan Färnäs
tagit ledningen genom Per Erik Finn, som hade glädjen se ett långskott smita in litet lättvindigt, Kvarnsveden utjämnade genom centern
Stig Eriksson varefter Färnäs centern Arne Lindberg som ingressvis omnämndes slog in segermålet i andra perioden. Mot slutet
bedarrade taktiken åtskilligt. Man hade bränt sitt bästa krut på båda sidor, och Kvarnsvedspojkarna fann sig i nederlaget och
gratulerade sina motståndare till en tvivelsutan rättvis triumf.
Omedelbart efter matchen utdelade Falu-Kurirens sportredaktör Ulf Englund tidningens nyinstiftade medalj i silver till varje spelare i
det segrande laget samt samma medalj i brons till Kvarnsveden. Han tackade vidare de deltagande lagen för deras insats i årets
premiärturnering och hälsade välkommen till nästa säsongs tävlings om man hoppas på få spela under gynnsammare
väderleksförhållanden.
Till sist framförde dalaförbundets ordförande Thore Mattsson ett tack till lagen samt till Falu-Kuriren för initiativet till turneringen, som
redan första året blev en klar framgång och en utomordentlig propaganda för ishockeysporten.

Protokoll fört vid sammanträde den 4/11-51.
Närvarande: And. Larsson, Mats Elin, Olle Johansson.
§ 1.

Beslut fattades om att årsmötet skall hållas den 25 dec, (Juldagen) kl. 17.00.

§ 2.

Mats Elin fick i uppdrag att upprätta kungörelsen för årsmötet.

§ 3.

Beslut fattades om att följande personer skola äga teckningsrätt över innestående medel påklubbens postgiro konto:
Mats Elin, Erik Nilsson och Olle Johansson.

§ 4.

Beslut fattades om att ev. anordna dans efter årsmötets slut. And. Larsson fick i uppdrag att anskaffa musik.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Färnäs Bystuga tisdagen den 25 dec, (Juldagen ) kl. 17.
§ 1.

Ordf. hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.

Till ordf. för dagens förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 3.

Kungörelsen för dagens förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 4.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Janne Johansson och And. Larsson.

§ 5.

Styrelsens och de olika sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 6.

Kassa och revisionsberättelser upplästes och godkändes varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
året.

§ 7.

Till styrelse för år 1952 valdes: Mats Elin, Erik Nilsson, Olle Johansson, And. Larsson och Gunnar Andersson.

§ 8.

Till styrelsesuppleanter valdes: Oskar Olsson och Arne Krång.

§ 9.

Valda revisorer blevo: Nils Trogen och Erik Örn.

§ 10.

Till revisorssuppleanter valdes: Nils Stikås och Gustaf Olsson.

§ 11.

Val av sektioner:
Skidsektion: Oskar Olsson, Jan Klas och Gunnar Andersson.
Ishockeysektion: Sune Jansson, Nils Mattsson, Jan Klas samt Gösta Hållams.
Orienterings, Fri Idrotts, - och Fotbollssektioner samt fest kommitté och uppbördsmän väljes vid vårmötet.

§ 12.

Förslag från Bror Jansson om insamlingslista för främjande av ishockey sporten inom klubben upptogs och förslaget
godkändes varvid Bror Jansson fick i uppdrag att gå med denna lista.

§ 13.

Gymnastik för fotbollspelarna föreslogs att upptagas och skall på börjas så fort som möjligt och helst någon gång i
febr. månad.

§ 14.

Förslag från Janne Johansson om att arvode skal utgå till fotbollsspelarna upptogs skall utgå med 5.- kr för
bortamatch i den utsträckning kassan tillåter.

§ 15.

Förslag från Eric Nilsson om att arvode även må utgå till styrelsen upptogs varvid beslöts att 300 :- kr skall utgå att
fördelas mellan styrelsens medlemmar.

§ 16.

Mötet avslutades efter 2 timmars handläggning.

Färnäs den 25 dec. 1951
Kål Olle Johansson Sekr.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 13 jan 1952.
Närvarande: Mats Elin, Erik Nilsson, And. Larsson, Gunnar Andersson och Olle Johansson.
§ 1.

Styrelsen för år 1952 konstituerade sig och fick följande sammansättning. Mats Elin ordf. And. Larsson v.ordf, Erik
Nilsson kassör, Olle Johansson sekr, Gunnar Andersson matr-förv.

§ 2.

Erik Nilsson och Olle Johansson fick i uppdrag att uppsöka I.F.K Moras kassör och klara upp om planhyran för 1951.

§ 3.

Beslut fattades om att vårmötet hålles den 23 mars, kungörelse för mötet upprättas i samband med kommande
styrelsesammanträde.

§ 4.

Färnäs åttan xxxx på lämplig söndag och xxx skidsektion i uppdrag att närmare bestämma detta.

§ 5.

Insamlingslistor till förmån för ishockey skall redovisas till Erik Nilsson och som övervakar att xxx materiel ej uttagits.

Färnäs den 13/1-52 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 2 mars 1952.
Närv: Erik Nilsson, Mats Elin, Olle Johansson.
§ 1.

Mats Elin fick i uppdrag att höra efter om möjligheter att hålla 20 års jubileum på Mora Hotell omkring
månadsskiftet nov-dec.

§ 2.

Då styrelsen ej kan utse lämpliga personer för erhållande av diplom eller medaljer bordlades frågan.

§ 3.

Att ordna med musik till jubileum, fick Mats Elin i uppdrag att höra med Kalle Färnström och Henry Höglund om
dessa voro villiga att spela gratis.

§ 4.

Mats Elin och Olle Johansson fingo i uppdrag att upprätta historik över klubbens 20 åriga tillvaro.

§ 5.

Att beställa och utsända inbjudningskort fick Olle Johansson i uppdrag att ordna.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 9 mars 1952.
Närv: Erik Nilsson, Mats Elin, And. Larsson och Olle Johansson.
§ 1.

Beslut fattades om att försäkring för fotbollsspelarna skall tecknas hos Svenska Fotbollsförbundet.

§ 2.

Kungörelse om vårmöte att hållas den 23 mars upprättades.

§ 3.

Skidsektion fick i uppdrag att ordna med prisutdelning för skulungdomens skidtävling och hopsamla priser.

Färnäs den 9/3-52 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid vårmöte den 23 mars 1952.
§ 1.

Ordföranden öppnade mötet varvid han uppläste dagordningen vilken godkändes.

§ 2.

Till fotbollsektion valdes Erik Nilsson, Olle Johansson och And. Larsson samt till ledare för juniorlag utsågs Oskar
Olsson.

§ 3.

Till orienteringssektion valdes Oskar Olsson, Gunnar Andersson och Johnny Olsén.

§ 4.

Gökottekommittén från 1951 omvaldes.

§ 5.

Till uppbördsmän för år 1952 valdes Nils Såsser, Jan Klas, Olle Djos och And. Larsson.

§ 6.

Angående invigning av idrottsplatsen diskuterades frågan om varvid Oskar Jansson föreslog att en kommitté skulle
väljas som skulle avgöra när invigningen kan ske samt ordna med detta. Valda blevo: Mats Elin, Oskar Jansson och
Gösta Hållams.

§ 7.

En fotbollsturné beslöts att anordnas under sommaren ev. i samband med någon landskamp under förutsättning att
kassan detta tillåter. En kommitté på 3 man valdes att ordna med detta. Valda blevo: Mats Elin, Oskar Jansson och
Gösta Hållams.

§ 8.

En lista för hopsamling av virke för sarg till ishockeyplan upprättas av Mats Elin och valda till att gå med denna lista
blevo Bror Jansson och Gösta Hållams.

§ 9.

Förslag från Janne Johansson om iordningställande av bastu å idrottsplatsen skal behandlas senare av styrelsen.

§ 10.

Ett förslag från Erik Nilsson om val av plan kassör beslöts att förslagsställaren fick i uppdrag att skaffa två pålitliga
personer som skulle ta hand om detta mot en reseersättning av 5 kr pr. Person och match.

§ 11.

Mötet avslutades efter 1 ½ tim. handläggning.

Färnäs den 23 mars 1952 Kål Olle Johansson Sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 29 juni 1952.
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson, Olle Johansson.
§ 1.

Beslut fattades om att invigning av Idrottsplatsen skulle ske den 20 juli.

§ 2.

Invigningsmatch ordnades telefonledes med I.K. Brage.

§ 3.

Mats Elin fick i uppdrag att ordna med invigningstalare samt med Idrottsförbundet ordna med diplom till förtjänta
medlemmar.

§ 4.

Beslut fattades om att från Färnäs sportklubb utdela diplom, till följande medlemmar för god insats för
fotbollsporten inom klubben: Oskar Vendel; Erik Stikå; Erik Kings; Nils Arver Nilsson; Jannes Bång; Kål Nils
Johansson; Janne Hansjons; Emil Gustafsson; Oskar Jansson; Toms Karl Olsson; Olle Bång och Målar And. Olsson.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

