Färnäs Sportklubb 1953-1954. (Textkälla: Dalarnas Fotbollsförbund årsberättelse 1954).
Text George Linnell
Höstomgången: Omläggningen av de nationella serierna har medfört en bredning, så att vi nu fått med flera lag i de högre divisionerna.
Dalarna har från hösten tre representanter i division II och lika många i division III. Division IV har blivit en ren dalaserie om 10 lag.
I division II, Svealand har IK Brage en verkligt habil insats i höstmatcherna och belägger fjärde plats med fina 14 poäng. Falu BS har
spelat åt sig icke föraktliga 8 poäng i det numera finare sällskapet, men får nog ta fram sitt allra bästa kunnande till våren för att få
behålla sin plats i fotbollens näst högsta division. Avesta AIK har tyvärr tappat sin tidigare fina form. Två oavgjorda matcher är allt laget
förmått i poängväg på tolv höstmatcher. Det blir förmodligen att återknyta bekantskapen med division III till nästa spelår. Våromgången
för våra tre lag i division II var vid vårstarten inte alltför hopplöst. Avesta AIK verkade visserligen redan då dömda till nedflyttning,
medan IK Brage var säkert förankrat i mellangruppen och Falu BS låg fyra från slutet med klara chanser till nytt kontrakt. Brage och
Avesta ökade under våren sin poängskörd sex resp. fyra poäng och behöll därmed fjärde och sista platsen i tabellen. För Faluns del
medförde de sex vårmatcherna bara tre poäng och därmed fick man göra Avesta sällskap ned.
Våra tre till division III, Norra Svealand, uppflyttade lag visar ingen blygsamhet utan går på bra. Grängesberg ligger fin trea med 15
poäng. Leksand och Säter har båda 10 och återfinnes som sexa och sjua. Men dessa får vara på sin vakt inför våromgången. I denna serie
kan det tänkas, att ända upp till fem lag nedflyttas. Sådana konstigheter kan det nya seriesystemet medföra. I division III hävdade de tre
dalalagen Grängesberg, Leksand och Säter i stort sett sina under hösten förvärvade positioner och säkrade nya kontrakt.
I division IV med enbart dalalag har Islingby ledningen med 3 poäng före Ludvika. Islingby verkar mycket förtroendeingivande, så
Ludvika torde ha små utsikter att hämta upp detta försprång. Malung har stabiliserat sig i division V. Leder med ett par poäng före
Gustafs och är förmodligen på väg uppåt igen i seriesystemet. Islingbys försprång i division IV visade sig vara fullt tillräckligt och laget
fullbordade serien i övertygande stil med bibehållen prydlig nolla i förlustkolumnen. Ludvika FFI knappade dock in en poäng under
våren, men kunde inte hindra Borlänge elvan att avancera till division III, som alltså utvecklade sig till den verkliga träffplatsen för
distriktets ”storlag” genom tillskottet från såväl ”tvåan” som ”fyran”.

1953-1954 års serier omfattar:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Reservlagsserien

0 lag
3 lag
3 lag
10
10
26
51
8

(0)
(1)
(2)
(6)
(10)
(16)
(70)
(4)

De inom parantes avser föregående säsong.

Årsmöte Dalarnas Fotbollsförbund.
Vid Dalarnas Fotbollsförbunds årsmöte, Lördagen den 27 februari 1954 kl.18.00. Hade Färnäs Sportklubb 3 stycken röster. Föregående
år hade Färnäs SK 2 stycken röster. Vid detta årsmöte hade det inkommit två motioner och de lyder.

Motioner.
Förslag till ändrade bestämmelser angående spelares rätt att spela med i sin förening lägre lag.
Styrelsen föreslår härmed årsmötet att bestämmelserna angående spelares rätt att spela med i sin förenings lägre lag ändras till
följande:
a)
b)

Därest förenings A- och B-lag spelar tävlingsmatcher samma dag, äger varje spelare, som icke deltager i A-laget, rätt att spela
i B-laget.
Ingen spelare äger rätt att medverka i två seriematcher samma speldag.

Undantag: En spelare kan tillåtas att ställa upp i A-laget, om han tidigare under samma dag spelat i B-laget.

c)

Om vid match för B-laget förening A-lag är spelledigt eller spelar vänskapsmatch, äger icke spelare, som deltagit i A-lagets
senaste match, rätt att spela i B-laget.

Undantag: Spelare som endast deltagit i den sista av A-lagets tre senaste tävlingsmatcher, får dock räknas som B-lagsspelare.
d)
e)
f)

En spelares deltagande i vår- respektive höstomgångens första match är beroende på hans deltagande i föregående höstrespektive våromgångs senaste seriematch eller DM-match, om dylik spelats efter seriens slut.
Vad som ovan sagts om A-lagsspelare gentemot B-lagsspelare gäller i sin helhet mellan B- och c-lagen från samma förening.
För att förhindra att en förening till en viktig match i slutet av en serie förstärker sitt C-lag genom att flytta över en mängd
spelare från B-laget, stadgas följande:

I de två sista matcherna i en serie får i en förenings C-lag medverka högst 3 spelare, som deltagit i föregående B-lagsmatch.

Motion från IFK Grängesberg angående ändrad spelsäsong för juniorserien.
Undertecknad förening, har under de senaste åren haft en markant nedgång i juniorfotbollens standard. Efter en gjord undersökning,
har det visat sig att just den orsaken, att juniorseriens spelprogram till sin övervägande del är lagd under semestertiden, gör
svårigheterna så stora. Efter treveckors semesterns införande och med de relativt stora inkomster, som även de yngre har, har det visat
sig att alltid någon eller några av spelarna är bortresta när matcherna skall spelas. Förr kunde man offra en hel del för att få vara med
och sparka boll, men tiderna har förändrats och det är ingen yngling som offrar t.ex. semesterresa för en fotbollmatch. Detta får man
också acceptera. Även på ledarfrågan går detta igen. De stora svårigheterna att samla ordinarie lag och risken att offra en del av egen
semester har gjort den viktiga frågan att skaffa lämplig juniorledare till vårt mest svårlösta problem. Att på något sätt ändra på
hårarbetade förhållanden är orsaken till vår motions tillkomst. Vi beslöt att i en rundskrivelse höra oss för hos en del andra Dalaklubbar,
om de hade samma problem som vi. Vi har fått svar från fyra av de största klubbarna: Avesta AIK, Falu BS, IK Brage och Ludvika FFI.
Dessa klubbar har ju i många år varit topplag i Dalarna och anser väl nyrekryteringen som det viktigaste medlet att hålla standarden.
Det är också betecknande att de tillsammans med vår förening hör hemma i Dalarnas industricentra. Samtliga dessa har också givit oss
sitt instämmande och lovat stöd i en kommande motion.
Vi hemställer därför att Dalarnas Fotbollsförbunds årsmöte beslutar:
Att spelsäsongen för juniorserien lägges så att den tillstörsta delen sammanfaller med seniorernas och att därigenom den tid då
semestrarna infaller blir ledig från seriespel. Med denna tid avses tiden midsommar – 1 aug.
Att denna ändring sker redan till 1954 års säsong.
Att möjligheterna att spela utslagstävlan under juniorseriens slut undersökes. Detta för att kontakten med juniorerna skall hållas
speltiden ut.
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA GRÄNGESBERG
Bror Jansson / Ordförande

Sune Wickholm / Sekr.

Dalarnas fotbollförbund har avstryrkt motionen under följande motiveringar:
1)
2)

Distriktets föreningar har förut uttalat sig för att juniorserien skall spelas under sommaren så att juniorspelarna skall kunna
deltaga i föreningarnas B-lag under seriesäsongen;
Svårigheter med fotbollsplaner under kortare höstdagarna;

3) Brist på domare.

Fotbollssäsongen för Färnäs SK.
År 1953 uppflyttades Färnäs Sportklubb till Division IV, tack vare en omläggning av seriesystemet. Det var också detta år som Börje
Leander för första gången spelade i Färnäs Sportklubbsfärger. Vidare anlades en träningsplan i anslutning till den nya gräsplanen. Vårt
ishockeylag anmäldes i Dalaserien och segrade i sin grupp. De vann också kvalificeringsmatcherna och uppflyttades till Division IV.
Under året var den idrottsliga verksamheten helt koncentrerad till ishockey och fotboll, möjligen kan skolungdomens skidtävling, med
över 100 deltagare nämnas. Även detta år debuterade Börje Leander i Färnäs tröjan en legendar inom svensk fotbollshistoria, med OS –
guld i London 1948.

Börje Leander, landskamper 23 stycken. 4 mål. (1941—1950) OS-guld 1948
London. Storgrabb 1946. Född: 7.3 1918. Avliden: 30.10 2003.
Från The Olympic stadium i London till Vidbäckshagen i Färnäs.
Under de senaste åren har förre A.I.K.-aren och olympiske guldmedaljören från London 1948 varit bofast i Färnäs SK:s fotbollselva
såsom centerhalv. Med sin blotta närvaro, eruru stundtals helt otränad, har han alltid varit en klippa för de egna, både moraliskt,
taktiskt och speltekniskt. Men han har samtidigt satt respekt, ja, faktiskt skräck i många motståndarlag. Börje Leanders medverkan i
F.S.K. har väckt förvåning och undran vida omkring. Spekulationer om hur hans övergång till Färnäs Sportklubb har gått till har inte
saknats, vare sig i lokalpressen, rikspressen eller man och man emellan. För att få ett officiellt och av många efterlängtat ”avslöjande”
gör vi en avstickare till Norr Mälarstrand och letar oss fram till Garvaregatan 3 och ringer på. Det är söndagsmorgon och vi får vänta men
snart hörs en bestämd men kvinnlig röst kommendera: ”Kummir in påjkär”.
Det är Börjes Färnäs födda fru alias Svea, som öppnar och ber om ursäkt för sömnigheten och skyller tröttheten på färnäsbesök till långt
in på natten. (Garvaregatan tycks vara något av färnästillhåll!) Börje själv är dock inte inne, ty A.I.K. ligger honom fortfarande varmt om
hjärtat. Bandysäsongen närmar sig och A.I.K:s bandyelva skall drillas och inspireras.

Internationell rundvandring.
Medan vi väntar på vår ”centerhakes” hemkomst, vandrar vi runt i våningen under ledning av husets två döttrar. Med stolthet visar sin
fars souvenirer från hans många fotbollsresor i hela Europa, i Amerika, och i Asien – olympiamedalj och olympiadiplom,
landskampsstandar, hedersbetygelser från ”Gnaget” sablar från Amerika, kuddar från Israel, tropikhjälm från London-Olympiaden,
Mandel-gubbe, fotografier och mycket annat. Så småningom (punktligt enligt Svea) kommer Börje hem, och över en kopp kaffe,
fotoalbum och klippböcker kan en intressant diskussion pågå.

Hur Börje blev ”guldkantad”.
- Hur är det, är det bara A.I.K. och Färnäs Sportklubb förutom landslaget, som fått dra nytta av ditt fotbollskunnande - ja, nästan, om vi
bortser från mina pojklagsår. Som 12-årong spelade jag med i ett litet lag på Lidingön. Om jag minns rätt hette laget I.K.Sport och alla
mina kompisar i laget var seniorer. 1933 flyttade vi till Hagalund, där jag som 15-åring spelade i en pojklagsserie för I.K Stoke. Det var
inte ligastil bara på namnet. Vi studerade allt vad vi kom över som handlade om engelsk ligafotboll. Redan året därpå var jag med i
Vasalund i Stockholmsserien klass 4 (nian i nationella seriesystemet). När Solna kommunala IP 1938 skulle invigas, gladde jag mig

oerhört åt att få spela med en kombination från Solna mot mitt favoritlag A.I.K. Matchen gick bra för min del och mitt av beundran för
A.I.K. fyllda hjärta hoppade våldsamt i mitt bröst, när A.I.K.-ledarna efter matchen gav mig en och annan komplimang. En vecka senare
fick jag på nytt möta A.I.K:s guldlag med ”Lillis” Persson i spetsen. Jag uppträdde då i lånta fjädrar hos Hagalund. Resultatet 3-3 var väl
närmast en sensation. För mig var dock den stora sensationen, att jag stod vid mina drömmars mål: att få bära A.I.K:s eftertraktade
klubbmärke och spela fotboll i samma klubb som ”Lillis”. Min debut i svartkom i en vänskapsmatch mot ”Sumpan” och blev rätt lyckad
och att få vara med i A.I.K. och vinna med hela 9-1 gjorde mig till verkligt allvarlig ur – A.I.K. – are . Spelklar blev jag först på våren 1939
och min allsvenska debut gjorde jag som högerhalv mot Sandviken, Ännu en match som ytterhalva gjorde jag mot Gunnar Grens klubb
Gårda. Under 15 år i A.I.K. har jag sedan hela tiden spelat som centerhalv.

Börje Leander lagkapten i A.I.K.

Olympiskt guld men inte Allsvenskt.

Olympialaget 1948. Guld
Stående fr.v. Kjell Rosén, Gunnar Gren, Bertil Nordahl, Henry ”Garvis” Carlsson, Nils Liedholm. Knästående fr.v.
Birger ”Bian” Rosengren, Börje Leander, Torsten Lindberg, Erik Nilsson, Sune ”Mona-Lisa” Andersson.
- Och din behållning av tiden i A.I.K. ur medaljsynpunkt? – Bortsett från mitt olympiaguld (jag var ju A.I.K. – are då också!) har jag
ingenting i guld förutom två cupmedaljer. I allsvenskan fick jag aldrig vara med och vinna. Två gånger var vi dock tvåa. – Du har ju klätt
bra i blå-gult också eller hur? – Det blev 23 landskamper, sedan jag debuterat i segermatchen med 4-2 mot Tyskland på Råsunda 1941. –
du hade otur att vara på toppen under kriget, då landskamputbytet var klent. – javisst, och kusliga är mina minnen från en del av
landskamperna då. Ta t.ex. landskampen från Tyskland i Berlin mitt under brinnande krig. Olympiastadion var till stor del fylld av
lemlästade krigsinvalider, dit fraktade av långa rader av ambulanser. – Men du har väl skojiga minnen också från internationell fotboll?
– Toppen är ju olympiaden i London 1948, men annars står nog den omtalade matchen på Råsunda mot Charlton högt på de glada
fotbollsminnenas lista. När 20 minuter återstod av matchen var ställningen 7-1 till engelsmännen. När domarens pipa gick för full tid
hade vi just gjort A.I.K:s sjunde mål och kvitterat.

Övergången till Färnäs.
- Din fotbollsbana var ju inte slut i och med att du slutade den allsvenska leken i svart? – Nej mot min förmodan blev det mera
bollsparkeri. – Din övergång från A.I.K. till Färnäs Sportklubb har ju diskuterats rätt mycket. – Det förstår jag. En del har väl trott att det
är Svea, som är orsaken, men det är fel. Fel har dom, som trott ”något annat”. – Nå hur gick det till då? – jag minns inte vem av killarna
som ringde ner på jobbet en dag och sa att dom låg illa till och undrade om jag hade lust att hjälpa dem. Det var jag nu inte så pigg på.
Jag hade ju inte alls tränat på sista tiden och jag tror nog att dom var besvikna på mig, när dom la på luren. Men hur det var så började
jag fundera på saken och till slut ändrade jag mig. På kvällen ringde jag upp till Färnäs och lovade att hjälpa till i några matcher. Pappren
var jag själv ner på fotbollsförbundets kansli och ordnade dagen därpå. Enkelt eller hur?

Straff på Sandängarna.
- Du hade ju redan haft Färnäs Sportklubbs tröja på dig en och annan gång tidigare under semestertid i Färnäs. Jag minns speciellt en
match mot I.F.K. Mora på Sandängarna. Färnäs fick en straff och alla fantaster vrålade ” Leander!!!” och sprang upp bakom Moras mål
för att se århundradets ”strut” riktigt från ringside. Det blev ju tomt på långsidorna och läktaren. Men ”struten” uteblev. Besvikelsen
blev dock icke särskilt grym, ty ett gott skratt fick ju alla, när Bränd-Evert var på väg i luften mot höger målstolpe för att göra en
kalasräddning trots att bollen långsamt rullade över mållinjen vid vänstra stolpen. Hör du, Börje, varför bjöd du inte på en ”strut”? – Jag
har väl aldrig brassat på, när det gällt straffar.

Nederlagets svarta natt.
- Dina bravader i division IV känner väl de flesta därhemma till, men du har väl haft en del funderingar, som du kanske skulle vilja yppa.
– Ja, man har ju varit både glad och ledsen, ja till och med ilsken. – Vi börjar med ilskan då, När, var och hur? – Jag har väl aldrig varit så
ilsken som efter matchen mot Falu BS i våras, då vi fick stryk 6-1. Jag kunde inte sitta still på tåget ner till Stockholm och väl hemma på
Garvaregatan ringde jag upp till Färnäs: ” Samla ihop grabbarna för träning i morgon kväll. Jag tar bilen och bilar upp och stannar några
dagar. Det här går inte längre. Grabbarna måste lära sig att träna!!!” Ilskan satt i till halv fyra på morgonen. Först då slutade Svea och jag
att prata och kunde somna. _ Om jag inte minns fel så kom den stora vändningen efter den matchen och sedan har det gått av bara
farten fram till F.S.K:s genom tiderna bästa fotbollssiffror i jubileumsstil: ( 1. Färnäs SK 12 9 2 1 52-20 20).
Där ser man vad en svart natt på Norr Mälarstrand kan betyda. – Nåja, det är väl inte min förtjänst, men gladare än jag eller rättare sagt
Svea och jag kan väl inte ens någon uppe i Färnäs vara just nu. Jag har alltid sagt, att det finns fotboll av klass henna i Färnäs, bara man
kommit in på rätt spår. Grabbarna har tydligen skaffat sig den kondis som gör att dom vinner 2-3 meter på motståndarna i alla starter.
Först på bollen – det är A och O.- Men du har väl något speciellt glatt minne från någon match i laget. – Ja, givetvis! Skulle det kunna
vara något annat än hela matchen med segern på 1-0 mot Forssa i våras, när vi säkrat kontraktet för den mammutserie, som nu pågår.
Har du tänkt på vilken oerhört betydelsefull match det var? Kanske, Kanske ….?

Håll ihop pojkar!
- Ja, just det. Med den erfarenhet du har av serieharvande kanske du kan ha några viktiga hälsningar hem till jubileumshöstens
”guldgossar”. – Kort och gott: Högmod går före fall. Underskatta ingen. Vet att alla är ute efter F.S.K:s skalp! Kom ihåg att framgången
beror på hela laget! Håll ihop laget, pojkar, lika bra nu i medgången, precis som Ni gjorde i våras, när vi kämpade för att hålla oss kvar i
fyran! Håller Ni ihop nu, kanske Ni kan klara Er ur IV:an andra vägen. – Nå så har vi ramen omkring den tydligen goda tavlan! – Menar du
planen eller publiken? Planen var ju som ny en av de bästa planer jag spelat på här i landet, men tyvärr, tyvärr. Nu fordras nog krafttag
för att reparera vad kyla, torka och nu senast vad regnet förstört. Vad publiken i Färnäs beträffar, så har väl den också sina fel som alla
andra, men inte har pressen alltid varit objektiv med sin kritik. Färnäs publiken vet mycket om fotboll och det är en god sak. Det största
felet med den är ett fåtal, som specialiserat sig på gliringar, inte så mycket mot gäster som mot de egna grabbarna. Och detta fåtal har i
varje fall jag talat om sanningen för. – Du har med andra ord inte ångrat att du dragit på dig den lila och senare den gröna tröjan i stället
för svarta och blå-gula? – Nej, inte alls. Numera känner jag lika varmt för Färnäs Sportklubb som för mitt A.I.K. ja, kanske varmare. Vad
som skapat mina känslor är att alla är och försökt att vara vaniga människor.

Börje Leander – En av AIK:s allra största genom tiderna. Text. AIK fotboll historik 500 aikare.
Börje Leander var en elegant centerhalv i fotboll. Han hade en bollsäkerhet och täckningsförmåga långt utöver det normala, därtill ett
säkert huvudspel. Man kunde lita på honom. Han var det lås, som stängde till AIK-försvaret. Men det fanns ögonblick då AIK anhängarna
ändock fick hjärtat i halsgropen, nämligen när han i komplicerade situationer framför det egna målet plötsligt det hela med den gordiska
knuten som bestod av en bakåtpassning, som såg livsfarlig ut. Men Börje visste att Gurra Sjöberg fanns bakom honom. I Olympialaget
1948 spelade Börje back och tillhörde de under turneringen genomgående bästa spelarna.

Matcher och mål i AIK.
Sammanlagt representerade Börje Leander AIK i 267 matcher och han gjorde 26 mål. Säsongen 1951-52 spelade AIK i division 2. 18
matcher och 1 mål. Den allsvenska karriären började säsongen 1938-39 och avslutades säsongen 1952-53, med undantag division 2 året
1951-52. I Allsvenskan gjorde Börje Leander 249 matcher och 25 mål.

AIK 1947

AIK 1950.

Olympialaget 1948.

Straffsparksspecialist.
Inte bara som försvarare var Börje en hejare inom straffområdet. Han hade under många år uppdraget att lägga AIK:s straffar och detta
gjorde han sedvanlig elegans. Han var inte den som tjongade eller tryckte in sina straffsparkar, nej han var en av de första som lurade
motståndarlagets målvakt att gå åt fel håll och sedan sakta – med ett löst tillslag – rulla in bollen i andra hörnet, en centimeter från
stolpen, ibland stolpe in.
Börje förunnades aldrig bli svensk mästare i fotboll. Tre gånger har han dock fått stora silvermedaljer och lika många små silver – eller
hette det brons på den tiden? Däremot har han två cupsegrar. Första gången var 1949 efter seger mot Landskrona BOIS med 1-0. Jag vill
minnas att det en straff som avgjorde och att det var Börje som slog den. Nästa gång var efter 3-2 mot Helsingborgs IF år 1950.
Vintertid ägnade sig Börje åt vinterns fotboll, Nämligen bandy. Under många år var han en av stöttespelarna i AIK:s bandylag. Sedan han
slutat som aktiv hade Börje ytterligare några säsonger i bandyn, först 1956-59 och sedan 1962-63. I båda fallen som lagledare.

Klubbkarriär.
Dalängens FK, IK Sport, Solnapojkarna (pojklagsspel).
Vasalunds IF 1934 - Hagalunds IS t.o.m. 1938.
AIK (Solna) 1938-1953.
Allsvensk debut 23 april 1939 (Sandvikens IF-AIK, 2-0). Första allsvenska AIK-mål: 31 maj (AIK-Hälsingborgs IF 3-1, Börje gjorde 2-1 i den
andra halvleken). Allsvenska matcher: 249. Allsvenska AIK mål: 25.
Färnäs SK.
Född: 1918 på Lidingön. Kom från Hagalunds I till AIK 1938 och vann i detta lag Cupen 1949 och 1950. Deltog i guldlaget vid OS 1948. I
landslaget debuterade han 5/10 1941 mot Tyskland på Fotbollsstadion. En effektiv spelare, teknisk, resolut och med god
placeringsförmåga. En elegant bollbehandlare. Började spela back, men övertog småningom centerhalvbacksplatsen såväl i klubb- som i
landslaget. Spelade bandy för Råsunda IS.

Landskamper.
Match
Match
Match
Match

232 (1941) Sverige-Tyskland 4-2, Publik 36 532. Solna.
235 (1942) Tyskland-Sverige 2-3, Publik 90 000. Olympia stadion Berlin.
236 (1942) Sverige-Danmark 2-1, Publik 36 638. Solna.
237 (1942) Schweiz-Sverige 3-1, Publik 38 000. Zurich. Sveriges mål: 68:e B. Leander Straff.

Match 237, Schweiz-Sverige 3-1. Sveriges mål gjordes på straffspark, Mulle Holmqvist tacklades ojuste just i ett vackert skottläge. Börje
Leander lade straffen lågt och järnhårt och för första gången och enda gången måste Schweiz målvakt Ballabio hämta bollen ut nätet.
Match
Match
Match
Match
Match
Match

238 (1943) Sverige-Schweiz 1-0, Publik 33 000. Solna.
239 (1943) Danmark-Sverige 3-2, Publik 36 000. Köpenhamn.
240 (1943) Sverige-Ungern 2-3, Publik 38 000. Solna.
245 (1945) Sverige-Finland 7-2, Publik 18 542. Göteborg.
247 (1945) Finland-Sverige 1-6, Publik 15 981. Helsingfors.
250 (1946) Danmark-Sverige 3-1, Publik 38 000. Helsingfors.

Match 251. Sverige-Schweiz.
Match 251 (1946) Sverige-Schweiz 7-2, Publik 37 487. Solna.
Match 252 (1946) Norge-Sverige 0-3,
Publik 37 000. Oslo.

Match 255 Danmark-Sverige
Match 255 (1947) Danmark-Sverige 1-4, Publik 38 000. Köpenhamn.
Match 256 (1947) Sverige-Danmark 6-1, Publik 38 000. Solna. Sveriges mål: 4:e Börje Leander Straff, 39:e Börje Leander Straff.

Match 256 Sverige-Danmark.
Sverige-Danmark 6-1. Match 256. Stående fr. v..Malte Mårtensson, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Börje Leander, Nils Liedholm, stig
Nyström. Knästående fr.v. Kjell Rosén, Harry Nilsson, Torsten Lindberg, Knut Nordahl och Sune Andersson.
Match 256, Sverige-Danmark 6-1. Mål 4:e 1-0, B. Leander (straff), 25:e 2-0 S. Andersson, 39:e 3-0 B. Leander (straff), 47:e 4-0 G. Nordahl,
50:e 5-0 S. Nyström, 82:e 5-1, L. Sörensen, 87:e 6-1, M. Mårtensson. Dagen började med att Nisse Liedholm var på väg att kliva igenom i
4:e minuten, då danske vänster backen Bastrup-Birk slog honom över hasorna. Svensken gick i däck och norske domaren tog sig en
funderare innan han pekade på straffpunkten. Stillsamma danska protester hjälpte föga. Leander steg fram och gav målvakten aningen
av en chans men bollen var för hård. 1-0 till Sverige. Sista målet var en jättestrut från Mårtensson. Han klippte till en passning från
Leidholm just då den tog mark. Ett fruktansvärt kanonskott.

Match
Match
Match
Match
Match
Match

257 (1947) Sverige-Norge 5-1,
Publik 24 407. Helsingfors.
262 (1948) Holland-Sverige 1-0, Publik 63 000. Amsterdam.
265 (1948) Sverige-Korea 12-0, Publik 7 110. Crystal Palace, Olympiska Spelen 1948. London.
266 (1948) Sverige-Danmark 4-2, Publik 20 000. Wembley, Olympiska Spelen 1948. London. Semifinal.
268 (1948) Norge-Sverige 3-5, Publik 36 000. Oslo.
272 (1949) Sverige-England 3-1, Publik 37 500. Solna.

Match 272 Sverige-England.
Match 275 (1949) Sverige-Norge 3-3, Publik 37 750. Solna.
Match 288 (1950) Finland-Sverige 0-1, Publik 25 735. Helsingfors.
Match 290 (1950) Schweiz-Sverige 4-2. Publik 25 000. Genève. Sveriges mål: 48:e B. Leander Straff.

Division IV säsongen 1953-1954.
Islingby IK och Ludvika FFI dominerade denna Division IV, Dalarna helt och hållet. Islingby IK drog det längst strået och vann serien
tillslut med 2 poängs övervikt mot Ludvika FFI. 33 poäng respektive 31 poäng. Antalet gjorda mål var dessa lag väldigt duktiga på, 78
gjorda mål för Islingby mot 76 gjorda mål för Ludvika. Detta ger ett snitt på lite mer än 4 gjorda mål per match. Ett bra försvar hade
dessa seriesuveräner också ett insläppt mål per match i snitt. Färnäs SK slutade på den nedre halvan detta debut år i Division IV, 16
poäng, tre poäng till en tredje plats och 9 poäng till sista platsen. Tredje platsen tog IFK Mora. För en serie debutant måste man säga att
slutresultatet är mer än väl godkänt. Serien började den 2 augusti med en borta match mot IFK Hedemora första hemma matchen
spelades mot Vansbro AIK, 9 augusti. Första derbyt ägde rum den 13 september på Färnäs Idrottsplats mot IFK Mora. Sista seriematchen
innan det långa uppehållet ägde rum den 18 oktober. Våren 1954 tjuvstartade Division IV, Dalarna den 25 april med matchen Islingby IKLudvika FFI. Färnäs Sportklubb fick vänta till den 2 maj med en match mot Oxberg. Serien avslutades 7 juni 1954.

Serieomläggningen.
Med spelåret 1953/54 inleds en ny epok i Svensk seriefotboll. Varför? Var inte det gamla seriesystemet bra som det var? Nej, det
seriesystemet, som gällt fr.o.m. 1947/48 har faktiskt haft sina svagheter. Man var nog lite för optimistisk 1947, när man återinförde
division II med 2 grupper, när man skapade bara 4 division III-grupper som skulle täcka Sverige upp till ungefär Östersund och
Härnösand. Efterkrigsoptimismen återspeglades nog i 47 års seriesystem, som har visat sig vara alldeles för dyrbart särskilt i division III
och IV. Dessutom har norrlänningarna med stor energi och envishet begärt anknytning till landets seriesystem på ett sätt, som kan ge
allsvenska kontakter. Nu skall vi inte fördjupa oss mera än så här angående serieomläggningen. Mer än att konstatera att Färnäs
uppflyttades till division IV.

Fakta angående Färnäs Sportklubb, ur Fotboll Boken
1953 – 1954.
Ordförande: Anders Olsson tel. Mora 12 26 a. Sekreterare: Albert Svärd tel. 360 05 (bud). Lagledare: Nils Stickås tel. 360 38 (bud). Dräkt:
Lila tröja, vita byxor. Idrottsplats: Färnäs Idrottsplats, 102 X 63 ½ , gräs.

Spelordningen division IV, Dalarna. Säsongen 1953-1954.
Höstomgången.

Våromgången.

2 aug. IFK Hedemora-Färnäs SK 4-1.
9 aug. Färnäs SK-Vansbro AIK 3-1.
23 aug. Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2.
30 aug. Färnäs SK-Ludvika FFI 2-3.
6 sept. Islingby IK-Färnäs SK 9-1.
13 sept. Färnäs SK-IFK Mora 2-0.
20 sept. Oxbergs IF-Färnäs SK 4-2.
27 sept. Färnäs SK-Grycksbo IF 2-0.
4 okt. Forssa BK-Färnäs SK 5-1.
11 okt. Färnäs SK-Forssa BK 2-0.
18 okt. Grycksbo IF-Färnäs SK 0-1.

2 maj.
9 maj.
16 maj.
23 maj.
27 maj.
30 maj.
7 juni.

Färnäs SK-Oxbergs IF 2-1.
IFK Mora-Färnäs SK 4-0.
Färnäs SK-Islingby IK 2-7.
Ludvika FFI-Färnäs SK 8-0.
Färnäs SK-Dala Järna IK 3-4.
Vansbro AIK-Färnäs SK 3-3.
Färnäs SK-IFK Hedemora 5-2.

(gemensam speltid 13.30 sista omgången)

Division IV. Dalarna. Höstomgången.
Islingby IK
Ludvika FFI
IFK Mora
Vansbro AIK
Färnäs SK
Forssa BK
IFK Hedemora
Oxbergs IF
Dala Järna IK
Grycksbo IF

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
6
5
5
4
4
3
2
0

1
2
0
1
1
2
2
2
2
3

0
1
5
5
5
5
5
6
7
8

45-14
48-11
30-21
30-26
19-28
24-29
15-20
20-42
13-31
10-32

21
18
12
11
11
10
10
8
6
3

0
1
8
7
7
8
9
10
13
13

78-21
76-15
46-35
50-45
40-43
28-37
34-57
26-52
25-62
17-53

33
31
19
18
18
17
16
13
8
7

Division IV, Dalarna. Slutspelad.
Islingby IK
Ludvika FFI
IFK Mora
Vansbro AIK
Forssa BK
IFK Hedemora
Färnäs SK
Dala Järna IK
Oxbergs IF
Grycksbo IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
9
7
7
7
7
5
3
2

3
3
1
4
4
3
2
3
2
3

Klar Hedemoraseger över Färnäs SK, 4-1. IFK Hedemora-Färnäs SK 4-1. text ur tidningsreferat. (Omg 1).
Hedemora, söndag. Hedemora vann på söndagen rättvis storseger med 4-1 över Färnäs SK i seriedebuten i div, IV Dalarna. I halvtid var
ställningen 3-0 och Morapojkarna kan var glada åt de nådde 1-1 i andra spelomgången som än mer dominerades av Hedemora. 1-0
gjorde cf, Gunnar Källström, 2-0 hi, Gunnar Gråhns på ett vackert långskott och 3-0 vi, Runar Söderström. Efter pausen blev det ökad
hemmaledning på straff genom cf, Eriksson och strax före slutsignalen reducerade vi, Hållams, som mot slutet spelade cf. Bäst hos
segrarna var backparet Casparsson/Vigge, samt hy, hedman och cf, Källström. I gästernas lag lade man märke till ch, Olle Johansson. I
övrigt var det dåligt beställt med de individuella prestationerna. Domaren Filip Pettersson, Borlänge, föll inte Färnäs spelarna och
supporterna i smaken men gjorde enligt sig naturens mening en utmärkt insats. 225 personer såg matchen. /Olof.

Hedemora-vinst mot Färnäs, 4-1. IFK Hedemora-Färnäs SK

4-1, text ur tidningsreferat. (Omg 1).

Mot tipsen vann Hedemora på hemmaplan söndagens premiärmatch i div, IV mot Färnäs med 4-1, halvtid 3-0. Hemmalaget tog hand om
initiativet redan från början – dock sedan gästerna i inledningsminuterna haft en jättechans att göra mål. Första målet kom i 14:e min.
sedan cf, Källström på rätt sätt förvaltat en stickare från vänster. Färnäs gjorde mot slutet av matchen en uppryckning som dock inte
ledde till någon ändring i målprotokollet. I stället blev det Hedemoras hi, Gråhns förunnat att med ett jätteskott från 35 meter öka
hemmalagets ledning till 2-0. Vi, Söderström spädde sedan på till 3-0 i 37:e min. sedan Färnäs målet sekunderna före bombarderats med
hårda bollar. Sedan hemmalaget i andra halvlek fått en straffspark som resulterade i mål verkade gästerna tappa lusten och spelade en
maklig och intresselös fotboll. En uppryckning gjorde sig dock märkbar i slutet av matchen och den resulterade i ett reduceringsmål i
28.e min. inspelat av vi, Hållams. Hemmalaget gjorde en god insats med tanke på att man måste spela med två reserver. I gästernas lag
märktes G. Hållams. Filip Pettersson, Borlänge, dömde den ganska ojusta matchen inför ca: 300 personer. /B.A.

Per Erik Finn. Färnäs Sportklubb.

Färnäs fick 3-1 i en stark match mot Vansbro AIK. Färnäs-Vansbro AIK 3-1, text ur tidningsreferat. (Omg 2).
Färnäs slog Vansbro med 3-1, halvtid 1-0 i söndagens seriematch i div, IV på Färnäs idrottsplan. Färnäsarna gjorde faktiskt sin starkaste
match i sommar och visade en spelglädje som imponerade. Vansbro som förra söndagen slog Forssa med 7-1, gjorde heller ingen dålig
match. Felet med Vansbro var nog att nästan alla bollar skulle ut till vy, Gyllenvåg. Han bevakades utomordentligt av Färnäs hb, Magnus
Eriksson och det mesta han företog sig rann ut i sanden. I Färnäs laget måste vi särskilt framhålla hi, Per Erik Lind som spelade lekfullt
och trevligt. Färnäs fick sitt första mål efter en halvtimmes spel genom hi, Finn. 2-0 svarade i andra halvlek cf, Johansson för och 3-0
gjorde samme man efter en fin passning från hi, Molin. Vansbro fick sitt mål genom straffspark fem minuter före fulltid. Den sköts av vi,
Eliasson. Vansbros mv gjorde en stark match och likaså spelade Gyllenvåg grann fotboll. Matchen dömdes av Nils Källström, Borlänge.
Publik ca 500 personer.

Sture Söderberg, Målvakt Färnäs SK. Foto: Av Astrid Jansson.

Färnäs bästa math gav oväntad triumf. Färnäs SK-Vansbro AIK 3-1, text ur tidningsreferat. (Omg 2).
Färnäs gjorde på söndagen den bästa matchen sign set laget göra 0ch som även gästande Vansbro försökte sig på att sela spelet så var
det en trevlig tillställning, därtill kryddad med hemmaseger. Inte alldeles väntat efter Vansbros resultat mot Forssa förra omgången.
Hemmalaget ville nog gärna revanschera sig inför egen publik för nederlaget mot Hedemora och var man slet berömvärt. Hb, Eriksson
hade fått till uppgift att neutralisera Pressens son Gyllenvåg på vy, och därmed var gadden på Vansbro anfallen bruten, särskilt som
även cf, Öhman blev en munsbit för ch, Johansson som dock hörde till de mindre lyckade i hemmalaget. Gästernas starkaste kort var
mv, Svensson som hade någon slags hypnotisk förmåga att få Färnäs forwards att skjuta förbi mål, när han själv lämnat det. Färnäs hade
alltså chanser till större seger, men bl.a. cf, Janne Johansson slog bort öppna tillfällen. Dagens man i laget hi, Per Erik Finn en bollekare
av guds nåde med en sådans alla fördelar och nycker, men ork för bara timmans spel. Hans första mål var ett logiskt slut på en fin
soloraid. Cf, Johansson var genom sin snabbhet garlig men hade som sagt s.k. otur med skotten. Efter en tämligen jämn halvtimme blev
det 1-0 på Finns soloarbete. Gästerna hade sin bästa period mitt i halvleken. Cf, Johansson som ökade till 3-0, varefter hemmalaget slog
ned farten något så att gästerna kom fram litet mer. En straff 5 min. före slut gav dem tröstemålet, inslaget av vi, Eliasson. Halva
tusentalet såg på och Nils Källström dömde. /Sexton.

Järna närmast seger mot Färnäs. Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2, text ur tidningsreferat. (Omg 3).
Järna och Färnäs delade potten i söndagens match i div. IV. Det var två jämna lag på planen och spelfördelningen motsvarade
slutresultatet, även om hemmalaget under den sista kvarten låg en aning över. Järna noterade det första målet genom hi, Holger Nilsson
och före halvtid kvitterade Färnäs. Järna ändrade sedan siffrorna till 2-1 genom hy, Sixten Andersson och Färnäs kvitterade sedan på
straff. Siffrorna 2-2 stod sig sedan. Johan Eriksson, Borlänge dömde och 300 personer tittade på.

Per Erik Finn

Match mot Forssa den 11/10 1953

Erik Stickå Foto. från Astrid Jansson.

Rekordpublik såg Leander. Färnäs SK- Ludvika FFI 2-3, text ur tidningsreferat. (Omg 4).
Landslagscenterhalven, Börje Leander uppdykande i Färnäs SK lockade rekordpublik till Färnäs IP på söndagen. Drygt 1 000 personer
kantade planen när domaren Folke Pettersson, Borlänge, blåste till spel i matchen mot Ludvika. Leander spelade dock inte den
dominerande roll som man hade väntat. Han nöjde sig med att som långt tillbakadragen stopper dirigera Färnäs försvaret. Med fin
taktisk blick bröt han dock massor av Ludvika-anfall, och med hans hjälp lyckades Färnäs göra en ganska jämn match mot mera
rutinerade Ludvika, trots att laget fick spela med endast tio man andra halvlek. Målvakten råkade nämligen skada si i slutet av första
halvlek, och hy, Magnus Eriksson fick dra på sig målvaktströjan. Ludvika ledde då med 2-1 och vann så småningom med 3-2. Ludvika
verkade inte vara i särskit gott slag och förmådde inte åstadkomma mer än delad målskörd i andra halvlek mot det decimerade
hemmalaget. Vi, Bertil Johansson ökade Ludvikas ledning till 3-1 i början av halvleken. Målet var inte märkvärdigt och skulle säkert ha
klarats av Färnäs ordinarie målvakt. Strax efter reducerade Hållams till 2-3 efter gott förarbete av Janne Johansson. Ludvika hade ett
visst övertag i spel i andra halvlek men Färnäs målvakten skötte sig fint bara han blev varm i kläderna. Bra i Färnäs-laget var hb, Janne
Bång och cf, Janne Johansson, Ludvika, som man faktiskt hade väntat mera av, var Karl Erik Djusberg, som svarade för två av målen.
Bäst. Det tredje målet gjorde Bertil Johansson. / Ronne.

Stående fr.v. Tage Molin, Gösta Hållams, Per Erik Finn, Börje Leander, Kål Janne Johansson, Erik ”Klirk” Nilsson. Nedre raden fr.v. Janne
Bång, Sture Söderberg, Kål Olle Johansson, Jan Klas och Magnus Eriksson.

Knapp Ludvikavinst Färnäs överraskade – AIK – Leander med. Färnäs SK-Ludvika FFI 2-3, text ur
tidningsreferat. (Omg 4).
Söndagens stormatch för Ovansiljan i div. IV spelades på idrottsplatsen i Färnäs där serieledande Ludvika var SK:s gäster. Den med stort
intresse motsedda dusten hade samlat 900 personer och gav till resultat att Ludvika vann med 3-2 (2-1). Ett tämligen rättvist resultat.
Ludvika svarade för bästa spelet på plan, hade de flesta målskotten och det mesta av spelet, men ändå… Om inte Färnäs hade fått
målvakten Söderbergskadad – efter eget förvållande – i slutet av första halvlek och fått spela med endast tio man hela andra halvleken,
så vet man aldrig hur det kunnat sluta. Anrika Ludvika FFI har gått åtskilligt tillbaka efter dagens match att döma. Visserligen spåddes ett
och annat av fin kultur men med effektiviteten var det klent beställt. Lagets förgrundsfigur är utan tvekan hy, Djusberg – mest välbekant
från vinterns hockeyrinkar – som med sin snabbhet var planens mest lättförflyttade herre. Att han sedan också hade fin bollteknik
förringar inte prestationerna. Två av målen kom också från hans fot, det första i 11:e min, och det sista i 47:e min. Det mellersta svarade
vi, Bertil Johansson för. I försvaret får ch, Trygg och hh, Winkler blommorna. I Färnäs laget uppenbarade sig Börje Leander f.d. AIK och
landslaget och han ingöt ett stort självförtroende i lagets försvar, som gjorde att detta stod pall i andra halvlek. Samtliga försvarare får
godkänt och dessa förlåter säkert om vi ger dagens stora bukett till vb, Magnus Eriksson för hans förtjänstfulla vikariat mellanstolparna.
Precis som hos gästerna hade kedjan en klart lysande man, centern Kål Janne Johansson, som var hyperfarlig så fort han kom i närheten
av målet. Han gjorde förarbetet till båda målen, det första, som Winkler slog i egen bur, och det andra, som han gjorde själv efter
stolpretur. Utmärkt matchledare var Folke Pettersson., Borlänge.

Prima förstärkning i Färnäs Sportklubb.
En prima förstärkning har Färnäs fotbollslag fått i förre AIK-spelaren, guldmedaljören från London 1948, Börje Leander, som i söndags
gjorde sin debut på Färnäs idrottsplats i div. IV-matchen mot Ludvika. Hans ch, spel gav ryggrad åt försvaret, det märktes sannerligen.
Varför har nu Börje plötsligt lämnat stogänget i div. I för att hjälpa en liten byförening? Jo, det beror egentligen på att hans fru är
Färnäskulla och att han har en gård i byn och att han dessutom så småningom tänkt lägga upp med fotbollen och den här övergången
passar honom. Ja, det skall också sägas att han inte riktigt kom överens med AIK ledningen som vill placera honom på backplatsen, fast
han under hela sin långa fotbollsbana spelat centerhalv. I höstomgången får Färnäs sålunda räkna med Börje i försvarslinjen, hur det går
till våren är inte klart. Att Färnäs spelarna får lära både ett och annat av den ännu skicklige spelaren är klart. Att ha deltagit i 21
landskamper ger bl.a. rutin, sådant som byalag behöver lära. Börje sysslar i det borgerliga med affärer i Stockholm, så i höst måste det
bli resor mellan Stockholm och Färnäs tätt. Färnäs föreningen är emellertid att gratulera. / Per.

Leander kunde inte förhindra Islingby seger. Islingby IK-Färnäs SK 9-1, text ur tidningsreferat. (Omg 5).
Det blev storseger för Islingby i söndagens div. IV match mot Färnäs på idun Vallen. Hela 9-1 blev resultatet. Kanske något smickrande
för Islingby. Färnäs var inte alls så dåliga som resultatet visar och hade minst en fyra fem jättefarliga skott mot mål och med en mindre
bra målvakt än Jacobsson hade de säkert resulterat. Mest nyfiken var man på ch, Leander och han var nog en bland de bättre i laget,
men han liksom de övriga i försvaret hade det knepigt värre mot Islingby lagets både vackra och förbryllande spel i första halvleken. I
kedjan var höger vingen Finn och Molin de klart bästa. Kål Janne i mitten var framfusig och vi, Hållams drog många frisparkar på sig. Vy,
Klas blev justerad i början av andra halvlek och fick sedan mest gå in för att hålla platsen. I Islingby kan man säga att kedjan gjorde en av
sina bättre matcher vad beträffar första halvlek men kedjans båda bästa blev skadade cf, Jansson måste haltande intaga vy, platsen och
hy, Ove Eriksson skallade ihop och måste söka sjukstugan för spräckt ögonbryn. Islingby vann första halvleken med 7-1 men fick nöja sig
med 2-0 andra perioden då faktiskt gästerna var de farligare. ”Pärla” Jansson svarade för 4 av målen och Sundkvist 2 medan Bornström,
Wahrén och ”Pajen” Eriksson ordnade varsitt. Janne Johansson svarade för Färnäs fullträff. Domare Löfberg, Hedemora.

Islingby-Färnäs 9-1. Islingby IK-Färnäs SK 9-1, text ur tidningsreferat. (Omg 5).
Det blev storseger för Islingby i söndagens div. IV-match mot Färnäs på Idunvallen. Resultatet blev hela 9-1 i hemmafavör efter 7-1 i
halvtid. Gästerna var inte alls så dåliga som siffrorna utvisar . anledningen till storskrällen var, att deras reservmålvakt inte alls höll
måttet, medan Islingby-kollegan Eric Jacobsson gjorde minst 4-5 paradräddningar. I Färnäs var man givetvis mest nyfiken på Börje
Leander, och han var en av de bättre spelarna, men hade liksom de övriga försvararna det svårt mot Islingby-kedjans förbryllande spel. I
kedjan var höger wingen Finn-Molin bäst, men även centern Kål Janne drog uppmärksamheten till sig. I Islingby gjorde Brage-innern
Bengt Bornström seriedebut och var som vanligt välspelande. Dagens överraskning var annars hy, Ove Eriksson, som gjorde en utmärkt
första halvlek. tråkigt nog blev han skadad i andra, och måste lämna planen. Cf, Jansson gjorde en ny bra match, och i försvaret var mv,
Eric Jacobsson smått fantastisk. För Islingby:s mål svarade cf, Jansson 4, vy, Sundkvist 2, hi, Bornström, vi, Wahrén och hy, Eriksson. Cf,
Janne Johansson svarade för gästernas tröstmål vid ställningen 1-0.

Islingby lekte med Färnäs 9-1. Islingby IK-Färnäs SK 9-1, text ur tidningsreferat. (Omg 5).
Söndagens med spänning motsedda match på Idunvallen mellan Islingby IK och Färnäs SK, slutade med klar hemma seger med 9-1 efter
7-1 i halvtid. Allmänt väntades att siljanslaget skulle bjuda gott motstånd efter elvans goda match mot Ludvika förra söndagen. Det
virriga spel som Färnäs nu visade upp gjorde dock ingen människa glad, och när därtill målvaktsreserven L. Larsson inte fyllde måttet,
kunde Islingby med sitt metodiska spel vinna överlägset. Då 20 min. återstod av matchen verkade hemma laget nöjt med resultatet och
kopplade av fullständigt. Erik Jakobsson i ”tigrarnas” bur gjorde starkaste hemmainsatsen, ch, Gösta Eriksson agerade bläckfisk i känd
stil och assisterades bäst av Rolf Jansson. Hy, Ove Eriksson var bäst i kedjan, tills han i andra halvleks 10:e minut skallade ihop med sin
back och tvingades uppsöka sjukhus för att sy igen ett jack ovanför ena ögat. ”Pärla”Jansson visade alltför stor respekt för Leander, men
var som vanligt målfarlig och gjorde 4 mål. Att ett försvar inte kunde byggas på en man fick Färnäs erfara. Börje Leander skulle allt
ombesörja, och då han tidigare känd som robust spelare, nu försökte smokinglira, sprack hela försvaret. Särskilt ytterhalvorna.
Högervingen i kedjan Tage Molin och Per Erik Finn var piggaste lagdelen och skapade många målchanser, men antingen brast det i
avslutningen eller också var mål-Jacob omutlig. Målgörare Islingby: ”Pärla Jansson 4, G. Sundkvist 2, O Eriksson, Bornström och
Wahrén. Färnäs tröstmål vid ställningen 1-0 sköts av cf, Janne Johansson.

Färnässensation i Moraderbyt Rättvis seger efter fin insats. Färnäs SK-IFK Mora 2-0, text ur tidningsreferat.
(Omg 6).
Söndagen blev en verklig klang- och jubeldag för Färnäs, där 1 196 personer hade nöjet att se de nyskrudade grön-vita SK spelarna i den
oerhört intresse emotsedda derbymatchen mot Mora högst oväntat vinna med klara 2-0 (0-0). Segern var dessutom fullt rättvis men 2-1
hade bättre motsvarat spelfördelningen. Färnäs vann framförallt på farligare anfall och segern grundlades under andra halvleks första
tio minuter. I 50 min. frispelade Janne Johansson mycket grant vy, Klasson som från nära håll sköt ett vinkelskott i burgavelns insida.
Fyra min senare kom 2-0, som emellertid var åtskilligt turbetonat. En frispark nästan från mittlinjen av Olle Johansson blev ett
missförstånd mellan Mora:s ch och mv och på studsen i det hala väglaget gick bollen i mål. Färnäs behöll greppet om spelet hela första
kvarten. Spelet var så jämnt i nästa kvarten varpå de blå vaknade några minuter mot slutet, vilket var så dags. Någon prick över i:et ville
det inte bli förrän sjuminuter före slutet då Blomberg på en målvaktsretur slog in bollen. Målet bortdömdes emellertid för offside i
momentet före, ett domslut som i långa tider säkert kommer att diskuteras. Vi skall inte här ta del av diskussionen men låt oss bara
konstatera att de numera domarkompetenta linjemännen alltför ofta rycker sönder spelet med sina viftningar utan att först avvakta
offsideregelns olika moment. Färnäs vann som sagt på sitt bättre anfall, sin hetare vilja och ibland större snabbhet. I försvaret får
Leander, som blir allt bättre, samt Olle Johansson, som spelade verkligt starkt, det bästa betyget. I kedjan ursäktar säkert de andra om vi
utnämner Finn till dagens man i den linjen. Mora har vi sett betydligt bättre. En bidragande orsak till nederlaget var den ibland litet
underliga defensivtaktik som laget vill falla tillbaka på. Försvarets store man var ch, Bertil Andersson godkänt, hade sina bästa i
innerson. Kedjan, som inte kan få godkänt, hade sina bästa i innertrion. Yttrarna var svaga, men den ene skulle trots detta avsluta
anfallen. Johan Eriksson, Borlänge, dömde. / Wepe.

1.100 såg Färnäs vinna historisk seger mot Mora.

Färnäs SK-IFK Mora 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 6).

Den med stor spänning motsedda matchen mellan lokalkonkurrenterna Färnäs och mora resulterade i en klar seger för hemmalaget
med 2-0. Spelet blev till en början ganska nervöst. Färnäs tog sedan initiativet och skapade åtminstone två farliga situationer framför
Mora-målet, men mv, Bränd Evert och ch, Kaj Bertil redde upp det hela och halvtidspausen ingick 0-0. I andra halvlekens 5:e min. gjorde
hy, Jan Klas 1-0 för Färnäs sedan han blivit fint framspelad av cf, J. Johansson. Uppiggade av framgången pressade hemmapojkarna
ganska kraftigt, och andra målet föll redan i 9:e min. Genom hh, Olle Johansson på frispark. Bränd Evert borde ha klarat skottet.
Gästerna gjorde sedan allt för att utjämna och låg på hårt, men Färnäs försvaret med Börje Leander i spetsen höll nollan. Mora fick dock
ett mål bortdömt för offside och hi, S. Johansson hade ett skott i plankan. Mora:s bäste spelare var vh, Toms Olle Olsson f.d. Färnäs.
Mindre bra skötte däremot en annan tidigare Färnäs spelare, Rune Blomberg som gjorde sig skyldig till en massa fula efterslängar. I
kedjan lyckades hi, Sven Johansson bäst och i försvaret kan förutom Olsson även nämnas ch, Bertil Andersson. Börje Leander var den
dominerande spelaren i Färnäs. Mv, Söderberg gjorde en fin insats, och i kedjan lyckades vänstersidan bäst även om bollarna alltför
mycket hölls i luften. Matchen går till historien, eftersom det var första gången, som Färnäs lyckades slå Mora i en seriematch. En
rekordpublik på 1 096 personer såg på, och bra domare var John Eriksson, Borlänge. / M.E.

Efter Mora matchen. Per Erik Finn.

Mora fick ge sig mot nabon Färnäs.

Färnäs SK-IFK Mora 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 6).

Färnäs söndag (DD). Färnäs åsamkade Mora det första nederlaget i serien genom att vinna på hemmaplan med 2-0, halvtid 0-0. Moras
tidigare målfarliga kedja drog kortaste strået mot ett friskt och fränt, och där ch, Leander var en säker sista utpost. Som i de flesta
platsuppgörelser är fallet blev det klent beställt med spelet här, Mora visade första halvleken de bästa försöken, medan Färnäs fick en
period i början på andra halvlek, som gav de vinstgivande målen. Fem minuter efter vilan fick vy, Jan Klas en idealisk boll och sköt 1-0.
Några minuter senare var ställningen 2-0 då hy, Johansson sköt en frispark, som Bränd Evert missade på. Färnäs hade ytterligare farliga
tillbud vid moramålet. Mora kom igen och låg på hårt, men innertrion som skulle göra´t stoppades. Yttrarna verkade ju ofarliga, Ch,
Andersson och vh, Olle Olsson var Moras bästa. Färnäs börjar få glädje av sina ungdomar, hi, Finn och vy, Klas. Johan Ericsson, Borlänge,
fick använda pipan flitigt, men adressen på frisparkarna var mot slutet diskutabel. Omkring 900 personer såg derbyt. / Guin.

Oxberg – Färnäs nytt Moraderby.
Oxberg får om söndag besök av Färnäs SK för en seriematch i fotboll, varför man kan tala om ett nytt Moraderby. Färnäs överraskade
stort i söndags med att besegra Mora. Oxberg klarade även båda poängen mot Grycksbo. Färnäs får finna sig i att vara favorit, men
Oxberg på hemmaplan hör inte till de lättare lagen, det har visat sig förr.

Oxberg vann klart hemma över Färnäs. Oxbergs IF-Färnäs SK 4-2, text ur tidningsreferat. (Omg 7).
Oxberg tog på söndagen sin tredje raka seger i serien genom att slå Färnäs med 4-2 (2-1). Färnäs ställde upp utan Börje Leander och fick
aldrig det grepp om spelet som behövs för att möta den extra segervilja som Oxberg brukar visa på hemmaplan. Hemmalaget gjorde sin
bästa match för säsongen inför in en rekordpublik på 600 personer. Spelet som visades gav besked om att laget nu kommit ur den
vågdal som inledde serien med fyra raka förluster. Efter en kvartstod det 1-0 genom vy, Bengt Emanuelsson på passning från brodern
John och sex minuter senare blev Oxbergs-ledningen 2-0 då John Emanuelsson lyckades med ett överraskande skott. Minuten före paus
kunde cf, Kål Jannes reducera till 2-1 på passning från Molin. En del farliga anfall från både hållen inledde andra perioden utan resultat.
I 17:e minuten stod det så 2-2 sedan Kål Jannes utnyttjat ett missförstånd i hemmaförsvaret. 3-2 gjorde Bengt Emanuelsson, även nu på
passning från brodern John. I 40:e min. gjorde Gabrielsson 4-2. Bäst i Färnäs var målvakten Söderberg i försvaret, de kvicka yttrarna
Molin och Klas samt alltid påpasslige Kål Jannes. I hemma laget kan nämnas bröderna John och Bengt Emanuelsson samt vb, Ljudén och
målvakten Knut Ljudén som inte gjorde några misstag. Domare Rydberg, Ludvika. / Mr-y.

Färnäs vann klart trots svag kedja. Färnäs SK-Grycksbo IF 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 8).
Färnäs vann söndagens seriematch över Grycksbo med 2-0 och segern kunde ha blivit betydligt större om inte gästernas målvakt
Bergström varit så säker och Färnäs kedjan inte så ineffektiv. Hemmalaget hade sålunda två tillfällen vid öppet mål utan resultat och en
straff då målvakten klarade Finn:s vällagda men lösa skott. Färnäs tog ledningen i nittonde minuten genom hi, Per Erik Finn på ett
långskott efter passning från Molin och tio minuter senare ordnade vy, Jan Klas 2-0 även detta på ett långskott. Gästerna hade sina
bästa i målvakten och backarna samt hi Sörman. Färnäs hade åter Leander med som klippa i försvaret där annars målvakten Söderberg
och hh, Kål Olle skötte sig bäst. I den för dagen svaga kedjan svarade målgörarna för det som är värt att nämna i spelväg. Bertil Larsson,
Falun, dömde inför 450 åskådare. / Mr-X.
Foto. Av Astrid Jansson. Bild tagen efter Forssa matchen. Färnäs SK-Forssa BK 2-0.

Revansch efter ett nederlag hemma med hela 5-1 mot Forssa BK vanns returmatchen i Borlänge, söndagen, därpå med 2-0. År 1953 och
division IV. Stående fr.v: Erik Nilsson, per Erik Finn, Börje Leander, Jannes Bång, Tage Molin, Jan Klas och Nils Stikå (lagl. Knästående fr.v:
Magnus Eriksson, Kål Janne Johansson, Sture Söderberg, Kål Olle Johansson och Gösta Hållams.

Färnäs Grycksbo 2-0. Färnäs SK-Grycksbo IF 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 8).
Färnäs vann söndagens seriematch över Grycksbo med 2-0, men segern kunde ha blivit betydligt större om inte gästernas målvakt
Bergström varit så säker och om inte Färnäs kedjan varit så ineffektiv framför mål. Hemmalaget hade sålunda två tillfällen framför
öppet mål och en straff, men målvakten klarade Finn:s vällagda men lösa skott. Färnäs tog ledningen i 18:e min. genom hi, per Erik Finn
på ett långskott efter passning från Molin och tio minuter senare ordnade vy, Jan Klas 2-0 även detta på långskott. Gästerna hade sina
bästa i målvakten och backarna samt i Sörman. Färnäs hade åter Börje Leander med och han var klippan i försvaret, där annars mv,
Söderberg och hh, Kål Olle skötte sig bäst. I den för dagen svaga kedjan svarade målgörarna för det som är värt att nämna i spelväg.
Bertil Larsson, Falun, dömde inför 450 åskådare.

Färnäs seger trots sumpad straff.

Färnäs SK-Grycksbo IF 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 8).

Färnäs, söndag (DD). Börje Leander var åter med i Färnäs mot Grycksbo. Papperspojkarna verkar neråt f.n. och Mora-laget vann också
lätt fast siffrorna stannade vid 2-0. Målen gjorda i första halvtid av hi, Finn och vy, Clas. I andra halvtid blev åter allt ineffektivt i Färnäs
kedjan. En straff slogs också inom räckhåll för Bergström i Grycksbo målet. Ingen utdelning på överläget i andra perioden var förstås lite
oturligt men det brast även i koncentrationen framför buren. Färnäs spelarna var för dagen rätt jämna. Hi Finn bäst i kedjan, men
konditionen bör bättras på. I Grycksbo märktes ytterhalvorna stenberg och Engholm mest. Bertil Larsson, Falun hade en lättdömd
match. C:a 600 åskådare.

Färnäs tar poäng hemma mot Forssa?
Färnäs SK möter på söndag på hemmaplan Forssa BK. Forssa besegrade i söndags Oxberg och de båda lagen
ligger på samma poäng i tabellen. Kan Färnäs få bättre ordning än i söndags på sin kedja, har de nog chans
att få poäng. Men det kan ju också bli överraskningar.

Färnäs förlorade stort mot Forssa. Forssa BK-Färnäs SK 5-1, text ur tidningsreferat. (Omg 9).
Största behållningen i mötet mellan Färnäs och Forssa blev gästernas inledning. Under de första 20 minuterna Forssa verkligt fin fotboll
med ett kedjespel av en klass som sällan skådats i denna serie. Sedan föreföll det dock som om gästerna lekt rommen av sig. Färnäs kom
igen, gjorde resten av första perioden jämn och hade i andra ett klart övertag. Forssa gjorde 3-0 under de första 20 minuterna som också
blev halvtidsresultatet. Efter 3-1 i andra halvlek kom således slutsiffrorna att bli 5-1. Fullträffarna kom i tur och genom Rolf Larssons
kanon i nättaket. 2-0 på grann frispark av Börje Vikström, 3-0 efter felaktig utrusning av målvakten blev ett självmål av Färnäs
västerback. 3-1 gjorde ”Kål-Janne” på frispark lagd av Erik Nilsson. 4-1 genom bortfintning av Börje Leander gav Börje Vikström raka
spåret. 5-1 slutligen gjorde Rolf Larsson. Ensam med fyra Färnäs försvarare lyckades han ”tåa” in bollen. Forssa lagets styrka var utan
tvekan kedjan medan försvaret var mera ojämt och andra halvlekens defensivtaktik med tre man i kedjan hade kunnat straffa sig. Klart
bäste man var centern Rolf Larsson med stark konkurrens av vi, Rolf Vikström. Bäste ytter var Sven Vadell. Försvarets främste var Folke
Hedlund i målet och i första perioden ytterhalvorna Hagberg och ”Loppan” Söderström. Färnäs föll mot en tekniskt bättre motståndare
och detta är inget att skämmas över. Ytterligare en fullträff i början av andra halvleks hårda press hade varit berättigad. Missförstånden
i bakre försvaret föreföll onödiga. Börje Leander var bäst av försvararna men uträttade inget som forward (han fick ett tag spela i
kedjan), Olle Johansson och Janne spång närmast . Jämnast i kedjan var Janne Johansson, P.E. Finn:s betyg dras med av onödiga
dribblingar. I det närmaste perfekt domare var Folke Pettersson från Borlänge inför 400 betalande. / Wepe.

Forssa framåt 5-1 på Färnäs. Forssa BK-Färnäs 5-1, text ur tidningsreferat. (Omg 9).
Forssa har gått framåt avsevärt, sedan vi såg dem sist, och första halvtimmen mot Färnäs visades ett trevligt och effektivt
kombinationsspel. Efter nämnda tidpunkt då ställningen rättvist var 0-3 och sen hjälpte det föga för hemmapojkarna att det blev ett
smått spelövertag resten av matchen. Den som satte sprätt på Forssa kedjan var vandrande cf, Rolf Larsson, en grabb med blick för
spelet som kunde dyka upp i luckorna. Redan i andra min. gled han utanför Leanders räckvidd och sköt 1-0 välplacerat. Efter några
farliga situationer vid hemmaburen fick Forssa frispark och den satte Vikström obevekligt i nät. I 21:a min. uppstod missförstånd mellan
mål söderberg och vb. Eriksson och bakåtpasset gick i öppet mål och ställningen var 3-0. Färnäs fick sen, mer att bestyra och Folke
Hedlund fick ta fram sitt bästa kunnande på några skott, 10 min. in på andra halvlek fick Kål Janne lön för sitt slit och trängde efter
frispark in en boll till 3-1. Något mer positivt blev det inte. I stället var Forssa Vikström åter framme till 4-1 efter 15 min. och i 35 min.
var det cf, Larssons tur igen vilken tråcklade sig till slutresultatet 5-1. Förutom den pigga och trevliga kombinerade kedjan kan hos
gästerna ytterhalvorna Hagberg och Söderström nämnas. Holst har vi sett bättre. Färnäs ytterhalvor Kål Olle och Nilsson slet också bra,
men kontakten är inte bra med kedjan där avslutningarna på sistone, gått i negativ riktning. Kål Janne och hi, Finn visade åter bästa
takterna. Folke Pettersson var bra som planens 23:e man och ca: 400 åskådare kantade den fina mattan. / Guin.

Forssa får bättre kvot?
Om alla teoretiska beräkningar slår in så skall Forssa vinna stort på vallen över Färnäs i söndagens returmatch. Att ligga på femteplats i
tabellen med baklängeskvot ser inte bra ut. En seger motsvarande förra söndagens behövs. Det kanske blir så också. Ledningen har
anmält ordinarie uppställning vilken är följande:
F. Hedlund, - L. Brus, T. Lööf, - S.E. Hagberg, S. Holst, F. Söderström. – S. Vadell, L Thunell, R. Larsson, B, Wikström, Å. Jansson. Domare
blir Nils Källström, Islingby.

Forssa – Färnäs 0-2. Färnäs SK-Forssa BK 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 10).
Man hade allmänt väntat, att Forssa som förra söndagen besegrade Färnäs på bortaplan med hela 5-1 också skulle ta hem båda
poängen i returmötet på Domnarvsvallen. Så blev dock inte fallet utan Färnäs vann mot alla tips med 2-0. Någon tvekan om det rättvisa
resultatet finns inte då gästerna hade en härlig segervilja, medan hemmalaget tog för lätt på uppgiften och verkade ha tagit ut segern i
förskott. Färnäs utdelning i första halvlek kom i 25:e min. då vy, Johansson snuvade Forssa-målvakten Hedlund. 1-0 blev
halvtidsresultat. Andra halvlek var 1 ½ minut gammal, då gästerna ökade genom Per Erik Finn som behärskat slog in bollen bakom
solbländande hedlund. Forssa hade chanser att reducera men det lyckades inte. T.o.m. en straffspark brändes av ”Loppan” Söderström.
Hemmalaget spelade mycket håglöst. Bäst i kedjan var Börje Wikström medan Sören Holst skötte sig bäst i försvaret. Överraskningen i
Färnäs var den välspelande vänster sidan Finn – Johansson. I försvaret utgjorde Börje Leander en säker klippa. Bra domare: Nils
Källström, Borlänge.

Färnäs överraskade slog Forssa med 2-0. Färnäs SK-Forssa BK 2-0, text ur tidningsreferat. (Omg 10).
Forssa, som förra spelsöndagen besegrade Färnäs med hela 5-1, hade tydligen tagit ut segern över samma lag i förskott. Mot alla tips
vann nämligen Färnäs på Domnarvsvallen med 2-0 (1-0). Var det månne det manstarka Färnäs uppbådet på läktarna som sporrade till
stordåd? Av de ca: 300 på läktarna var närmare hälften från Ovansiljan. Någon tvekan om rättvisan i resultatet finns inte. Gästerna
visade den rätta viljan då däremot hemmalaget, som vi nämnt, redan då de sprang in på planen trodde sig ha klarat poängen. Färnäs
startade matchen med ett par farliga anfall men någon utdelning blev det inte förrän efter 25 min. Vy, Johansson snuvade
Forssamålvakten Holst och slog bollen förbi utrusande Hedlund. Den tog mark snett till vänster om vänstra stolpen men skruvade sig
sedan till höger in i målet. Andra halvlek blev bara en och en halv minut gammal innan gästerna ökade. Det var vi, Per Erik Finn som
efter att ha fått bollen ur klunga framför Forssa målet behärskat slog in den bakom tydligen solbländande Hedlund. Söderström hade
efter 10 minuter en fin chans att reducera men fälldes. Domaren Nisse Kjellström hade bara att peka på straffpunkten. Söderström sköt
sedan den lama straffen inom räckhåll för Söderberg i Färnäs målet. Hemmalaget spelade mer än håglöst och något överbetyg kan ingen
av spelarna få. Bäst i kedjan var arbetsvillige Vikström medan Holst och Söderström skötte sig bäst i halvbackskedjan. Hedlund borde
nog ha kunnat klara andra målet men skötte sig annars bra. Överraskningen i Färnäs var den välspelande vänstersidan och i kedjan Finn
- Johansson. Bra var även den lille tekniske centern Molin, men frågan om han inte skulle göra sig bättre på en innerplats. Han är för
kort i rocken och förlorade nu alla höjdduellerna mot reslige Holst. At försvaret har en stor tillgång i Börje Leander råder nog ingen
tvekan om. Nu glänste han inte på något sätt men hans rutin och taktisk blick var tydligen en stor tillgång. Bra domare var Nils
Kjellström, Borlänge /Nic.

Färnäs mål i sista min. i Grycksbo.

Grycksbo IF-Färnäs SK 0-1,text ur tidningsreferat. (Omg 11).

Tansvallen var ett bedrövligt skick vid hemmalagets slutmatch i höst omgången mot gästande Färnäs. Stora vatten pölar stoppade
bollen, gräsmattan var såphal och dråpliga situationer utspelades gång på gång i ”vattencirkusen”. Men kämpatag bjöds det på under
matchen och det var först strax före slutsignalen som gästerna hi, Gösta Hållams lyckades få en höjdboll över Bergström i Grycksbo
buren. Därmed tog hemmalaget ett ordentligt tag i träsleven under vinter vilan. Grycksbo började rätt lovande med goda framstötar
mot Färnäs målet men de resulterade endast i några hörnor. Gästernas kedja satte alla klutar i mitten av halvleken och hemmaförsvaret
fick kämpa hårt för att freda målburen. En jättechans hade hemmalagets center Neij, 5 min. före paus, då han var fri framför Färnäs
buren men sköt bredvid. I början av andra perioden räddade Bergström elegant ett Färnäs skott genom att boxa. Gästerna låg på hårt
och först i mitten av perioden kom Grycksbo kedjan igen och i 25:e min. missade en fin målchans på vackert inlägg av vy, öst. Det hela
såg ut att sluta draw, då Hållams lyckades ordna vinstmålet. Gästerna hade ett par effektiva yttrar och centern var ett energiknippe men
kom till korta i andra halvlek, då han mest fick kämpa i en stor vattensamling. Försvaret slog bra ifrån sig och mannarna var snabba på
bollen. Hemmaförsvaret höll bra samman men det slarvades med matningarna. Domare med pondus var Magnus Persson, Borlänge,
inför 100 personer. / O.I.

Kål Olle Johansson.

Så här glad är man efter två poäng, Per Erik Finn.

Foto: Av Astrid Jansson.
Erik Nilsson, Sture Söderberg och Magnus Eriksson.

Gösta Hållams och Per Erik Finn.

Kål Janne Johansson.

Smutsiga efter matchen på den regntunga planen i Grycksbo. Foto: av Astrid Jansson.

Gösta Hållams och Tage Molin. Foto: Av Astrid Jansson.

Planen i Grycksbo 18/10, 1953. Foto av Astrid Jansson.

Färnäs – Oxberg 2-1. Färnäs SK-Oxbergs IF 2-1, text ur tidningsreferat. (Omg 12).
Färnäs – Oxberg spelade första maj på Vasaliden i Mora. Det blev en mycket jämn uppgörelse. Färnäs vann med 2-1. Alla målen gjorda i
första halvlek, som gick något i Färnäs favör. Färnäs forwards spelade mycket energiskt men hade svårt att skapa några målchanser. Det
blev dock 1-0 till Färnäs genom Tage Molin. Oxbergs kvittering dröjde inte länge. Det skötte Erik Gabrielsson om. I slutet av halvleken
återtog Färnäs ledningen genom cf, Gösta Hållams. Andra halvlek var jämn. Oxberg hade en fin chans att kvittera men skottet gick
utanför. Magnus Oersson, Borlänge, dömde inför cirka 400 åskådare. /Ronne.

Stående från vänster: Tage Molin, Gösta Hållams, Per Erik Finn, Börje Leander, Kål Janne Johansson, Erik ”Klirk” Nilsson. Nedre raden
från vänster: Jannes Bång, Sture Söderberg, Kål Olle Johansson, Jan Klas, Magnus Eriksson.

Viktigt derby: Mora ute efter revansch i kämpamatch mor Färnäs.
Det blir säkert en kämpamatch på Vasaliden på söndag då Mora kamraterna möter Färnäs i serien. Mora är ute efter revansch för 0-2
nederlaget i höstomgången. Båda lagen ligger på 13 poäng i serien. Mora dock före på bättre målskillnad. Färnäs tog senast full poäng
mot Oxberg medan Mora fick dela med sig lika åt serieledarna Islingby. Före höstmatchen i Färnäs var Mora klar favorit men åkte på ett
klart nederlag, vilket blev inledning till kräftgång i tabellen. Nu ligger båda lagen på den bättre halvan i tabellen med stora möjligheter
att avancera. Den stora frågan är för dagen om Färnäs får med Börje Leander ch. Han har lovat ge besked i kväll. Tipsen varierar. Färnäs
SK:s ordförande Mats Elin säger: den som kämpar bäst vinner och tipset blir 1-0 till Färnäs. Mora kamraternas ordförande E. Lagborg
håller givetvis på de sina och tippar 3-2. Bror Forsén, styrelseledamot i Färnäs SK, säger sig hoppas på det bästa och håller på oavgjort.
IFK kassören F. Helmer är säkrare på sin sak. 3-1 till Mora. Lagledarna är mera diplomatiska. Målar Anders Olsson, anser att det kan gå
åt vilket håll som helst, båda går helt inför matchen och vem som helst kan vinna. Noras lagledare Nils Backlund är lika neutral: så länge
bollen är rund kan allt hända. Båda lagen kommer givetvis med sin starkaste uppställning. Leander lär väl knappast svika de sina i en så
viktig match. Men om han kommer är som nämnts inte klart ännu. Men kom ihåg, det är sport det rör sig om. Vårt tips till sist:
hemmaplan ger Mora revansch och 4-2.

Tre Mora – mål i snabb följd fällde Färnäs. IFK Mora-Färnäs SK 4-0. Text ut tidningsreferat. (Omg 13).
Mora slog Färnäs med övertygande 4-0 (4-0) i det med stort intresse motsedda Mora derbyt. Mora vann matchen med mellan 24:e och
37:e minuterna i första halvlek då 1-0 ledningen i snabb följd med övertygande anfallskombinationer och rungande målskott bättrades
på till 4-0. Dessförinnan hade Mora ett knappt spelövertag, medan andra halvlek, medan andra halvlek blev en klar arbetsseger för
Färnäs som dock inte lyckades spräcka nollan. ! 16.e min. slag Färnström en hörna från vänster. Blomberg touchade bolen med huvudet,
och Mora ledde med 1-o. I 24:e min. fick Gunnars en fin passning av Granath och gjorde inget misstag. 2-0 och tre minuter senare
nätade Granath via stolpen. Tio minuter senare Blomberg hårt och välplacerat, 4-0. Andra halvleks spel fördes mest på planens mitt, och
de klart flesta och bästa målchanserna skapade Färnäs, som hade fin målkänning i bl.a. 15:e, 17:e och 20 minuterna. I Färnäs var Börje
Leander det stora namnet. Målv, Söderberg gjorde också en övertygande insats med flera fina räddningar. Backarna och ytterhalvorna
var jämna. I kedjan, som saknade verkligt sting, hörde Kål-Janne Johansson och Jan Klas till de bättre. Mora försvarets klippa var ch,
Bertil Andersson bra assisterad av backarna Jansson – Johansson. Ytterhalvorna var bleka i andra halvlek. Rune Blomberg var kedjans
och planens bästa forward i första halvlek, närmast följd av Färnström och Granath. Matchen dömdes av Nils Källström, Borlänge, som
vi har sett bättre i Mora. Publik 939 betalande. / Wepe.

Islingby vann stort i Färnäs. Färnäs SK-Islingby IK 2-7. Text ur tidningsreferat. (Omg 14).
Färnäs fick se sig besegrat med 7-2 (0-1) då man på hemmaplan mötte serieledande Islingby. I första halvlek höll hemmalaget spelet
ganska väl uppe men efter pausen blev det nästan bara Islingby. I andra halvlek rasade Färnäs försvaret samman helt och gästernas
kedja fick fritt spelrum. Vi, Finn gjorde hemmalagets första mål och för fullträff nummer två svarade Gösta Hållams. Islingby målen
gjordes av ”Pärla” Jansson 3, Wahrén 2 och Nisse Nordahl 2. Gästernas försvar dominerades av centerhalven Gösta Eriksson och säkre
målvakten Jakobsson. Bäst i kedjan var innertrion Wahrén – Jansson – Nordahl.

”Pärla”-hat tric mot Färnäs , 7-2. Färnäs SK-Islingby IK 2-7. Text ur tidningsreferat. (Omg 14). Mora, söndag (DD).
På sistone har Islingby i regel vunnit stort över Färnäs. 7-2 blev det i dag på Färnäs regnvåta men fina gräsplan, efter 1-0 i halvtid. Börje
Leander saknades i moragänget, men hade behövts när Islingby första 20 min. in på andra perioden höll något som likande lekstuga med
ett villrådigt hemma försvar. Halvdussinet mål på den perioden. Annars var Färnäs värda något hedersammare siffror, i första halvlek
vassare anfall bl.a. hade cf, Kål Janne två fina chanser men Jakob var på sin vakt, matchens senare kvart låg siljanslaget också på bra.
Hos ”Tigrarna” märktes ingen svag punkt, ytterhalvorna Jansson – Hedlund var fina framspelare och i överläget sågs ett forwardsspel
där de fria ytorna utnyttjades i ett givandesamspel, som ofta öppnade värd försvaret på vid gavel. Trots att hemma kedjan inte
understöddes som bort, rehabiliterade sig flertalet sen sist, en del omplaceringar gjorde sitt till – vi, Finn framspelade stundtals fyndigt,
cf, Kål Janne och hi, Hållams märktes också, även om den förre inte är idealisk center. Relativt bäst i försvaret var ch, Kål Olle Johansson
och hh, Ernlund. Målen: 6 min. hi, Nordahl löst skott som mål-Sjöberg inte fick grepp på. Andra halvlek 4 min. cf,”Pärla” Jonssons hårt
markskott. 2-1 vi, Finn straff, som via stolpen tar nätet (samme man missade en stramare i 28 min.) hi, Nordahl 3-1 i 8 min. I det rikliga
straffandet nätar vänster inner. Kurt Wahrén 4-1 i 10 min. Den senare frispelar flott cf, ”Pärla” i 19 min. skalle på den och 5-1. 6-1 gör
Wahrén fint frispelad i 21 min. och 7-1 i 25 min. ”Pärla” nick sen hh, Jansson träffat stolpen. Av flertalet fina hemmamatcher mot slutet
gör hi, Hållams 7-2 i 31 min. Färnäs fick också fullt, just ett offside mål bortdömt i första perioden. Henry Andersson, Avesta dömde inför
350 åskådare. /Guin.

Ludvika 8-0 över Färnäs. Ludvika FFI-Färnäs SK 8-0. Text ur tidningsreferat. (Omg 15).
Som väntat vann Ludvika över Färnäs, denna gång med hela 8-0 (3-0). Första halvlek var inte Ludvikas dominans så stor, helt beroende
på att Färnäs försökte spela spelet. Gästerna skall ha en blomma för att de aldrig gav upp hoppet trots det kraftiga underläget. I Ludvika
spelade åter halvbackarna Winkler och Wester första fiolen. Men varför skall lagledningen köra med Roland Lindberg på centerposten?
Ingemar Holkvist är mycket enklare som spelare, men han går på mål och gör mål. I kedjan var Djusberg och ”Halvan” Johansson de klart
bästa. Silverlin fick göra en del bra ingripanden, och av backarna var Lennart Danielsson bättre till sin fördel än mot Mora. I Färnäs var
Börje Leander det stora ljuset. I övrigt lade man märke till Gösta Hållams i kedjan och Bror Ernlund. För Ludvika målen svarade Ingemar
Holkvist 4, Roland Lindberg 3 och Lasse Bolander ett. Domaren Helge Andersson vann inte publikens, 396 personer, bevågenhet, och var
särskilt svag i sina offsidebedömningar. /Toven.

Storseger för LFFI mot Färnäs Djusberg fin kedjeförstärkning. Ludvika FFI-Färnäs SK 8-0. Text ur
tidningsreferat. (Omg 15).
Ludvika hade inga större svårigheter att vinna söndagsmatchen på Hillängen mot Färnäs och när de nittio minuterna var till ända visade
siffertavlan 8-0, halvtid 3-0. Färnäs ställde upp med f.d. AIK:aren och landslagsmannen Börje Leander på centerhalven och han betyder
mycket för laget visste man förut och fick man yttrligare belägg för nu. Visserligen är han inte samme Leander som under sin storhetstid
men att han fortfarande skulle kunna försvara en plats även i en högre serie är ställt utom allt tvivel. Men en spelare gör inget lag och
tyvärr var det för många svaga länkar i Färnäs laget för att Leander skall kunna göra något stort lag av dem. Halvbackstrion Ernlund –
Leander – E. Nilsson framstod som de bättre i försvaret medan hi, Gösta Hållams och centern Janne Johansson var de arbetsammaste
kedjemännen. I Ludvika var Djusberg med för första gången i vår. Kedjan vann på hans medverkan och det var mycket tack vare honom
och hans framspelningar som yttern Holmkvist kunde göra så många mål. Icke mindre än fyra mål antecknades Holmkvist för. Lindberg
var inte stort sämre med tre medan Bolander svarade för det resterande. Försvaret var något bättre nu jämfört med Mora matchen,
medan däremot kedjan inte så ofta fick igång något flytande spel. Lindberg hade för stor respekt för Leander och hade svårt att komma
förbi denne. I andra halvlek när han föredrog att spela mera tillbakadraget gick det bättre. Rolf Johansson var alldeles för långsam och
har en ful ovana att plötsligt stanna upp i ett anfall vilket gör att kamraterna mången gång kommer i offsidepositioner när han
sedanlämnar bollen ifrån sig. Högersidan Djusberg – Holkvist samt halvbacken Winkler var den bästa lagdelen. Winkler har övertygat
ordentligt vid de senaste matcherna och fortsätter det i den stilen, viker han ånyo en plats åt sig i Dalalaget. Yngve Trygg satsade för
mycket vid brytningarna och det är farligt när det är halt underlag. Silfverlin ställdes inför en del brydsamma situationer, som han fick
uppbjuda hela sin förmåga för att klara. Unge Wester på vh gjorde åter en stark insats och bör nu ha vikt den platsen åt sig. Backarna
Forsberg – Danielsson häll sina yttrar ordentligt i schack. Matchen började med att Djusberg missade ensam med målvakten men
Ludvika ledningen lät i alla fall inte längre vänta på sig. Det var Linberg som i 10:e min. vid klungspel nätade. Kvitteringen var nära i 18:e
min. när vy, Jan Klas kom totalt fri med Silfverlin men han missade i själva skottögonblicket. Det dröjde till 35:e min. innan det blev 2-0.
Då fick Holmkvist en fin Djusberg passning som han förvaltade på rätt sätt. Två min. senare blev Lindberg äntligen av med Leander och
överlistade även målvakten varvid det blev 3-0 och därefter paus. 4-0 blev det omedelbart efter avspark i andra halvlek och åter var det
Lindberg som höll sig framme, 5-0 i 26:e min. genom Holmkvist, 6-0 i 28:e min. genom Bolinder. 7-0 i 39:e min. genom Holmkvist och
samme man svarade även för 8-0 två minuter senare. Matchen dömdes av Helge Andersson, Avesta som var svag på offside och 396
åskådare bevittnade målkalaset. / olf.

Färnäs ledde men Järna vann. Färnäs SK-Dala Järna IK 3-4. Text ur tidningsreferat. (Omg 16).
Färnäs hade Järna i säcken vid torsdagens seriematch mensnabbe hi, Berg kilade ut, gjorde ett par mål sedan var Färnäs ej att känna
igen. Färnäs ledde efter 27 min. med 2-0 och siffran hade kunnat varit det dubbla om all chanser resulterat. Järna reducerade minuten
före paus, utjämnade en min. efter paus och ledde med 4-2 innan Hållams kunde reducera före slutsignalen. Färnäs ställde upp utan
Leander som ersattes av Kål Olle. Efter fem min. slog Järnas center Mossfeldt på ett hårt skott som Söderberg reflexräddade fint. Så
hade Färnäs flera skott utan resultat. Söderberg fick så visa sin förmåga en kanon från hi, Berg innan Färnäs tog ledningen med 1-0 på
ett skott vid stolpen av vy, Klas. Strax efter blev det 2-0. Hållams sköt i ribban och returen slog centern Kål Janne in säkert. Utom ett
skott av Berg hade inte mycket att komma med men Färnäs desto mer skott i ribban och utom mål. På en frispark inom straffområdet
sköt så berg en kanon i nättaket, 2-1. I första minuten efter paus slank svårmarkerade Berg igenom och sköt otagbart, 2-3. Hållams hade
en chans men föll då han skulle skjuta. Så tog Järna ledningen genom vy, Danielsson på ett närskott vid stolpen. Kål Janne hade sedan
en nick i ribban som slog ned på linjen. Så kom Berg loss igen, växelspelade med centern och sköt i mål, 2-4. Kål Janne bytte plats med
Kål Olle, som hade ett farligt skott vilket tippades till hörna. Slutligen blev det Hållams förunnat att peta en boll förbi mv, 3-4. I
gästernas lag var vh, Israelsson bäste försvarare. I kedjan var tremålsskytten Berg matchvinnare och nämnas bör även centern mossfält.
Söderberg i Färnäsmålet var lagets bäste. Ingen av de övriga hade någon lyckad dag. Kurt Carlsson, Borlänge, dömde inför 400 åskådare.
/Blad.

Vansbro – Färnäs delade poängen. Vansbro AIK-Färnäs SK 3-3. Text ur tidningsreferat. (Omg 17).
Söndagens match i Vansbro hölls i ett hårt tempo och kunde tagit kål på vilka konditionsfenomen som helst. Färnäs skaffade sig
lättvindigt en 3-1 ledning före paus och klarade den ena poängen trots andra periodens utspelning. Om Vansbro verkade blekt första
halvlek så spelade de istället desto bättre i andra. Att det inte blev större utdelning kan Färnäs tacka sin målvakt, fru Fortuna och
domaren som såg genom fingrarna på en straff för. Efter två minuter fick Kål Janne in bollen men annars luktade det självmål. Sex min.
senare kvitterade Vansbro på straff med Vestberg som exekutor. Centern Forsén gjorde sedan 2-1 till Färnäs och i 35:e min. slog Kål
Janne in dagens andra straff och därmed var halvtidssiffrorna klara. Andra halvlek blev Färnäs utspelat och reduceringen av Olsen
följdes snabbt av kvittering, som friberg ordnade sedan han flyttat upp på yttern. Gästerna hade sina bästa i målvakten Söderberg och
pigga yttrarna Klas och Molin. I Vansbro var utan tvivel Nordin på sin halvbacksplats bäst. Kedjan får godkänt utom Gyllenvåg som slutat
spela ytter och nu härjade inne på planen. Försvaret glappade ibland betänkligt. Artur Axelsson, Mora, verkade inte vara någon lämplig
matchledare. / Puck.

Färnäs ledde 3-0, Vansbro kvitterade. Vansbro AIK-Färnäs SK 3-3. Text ur tidningsreferat. (Omg 17).
Färnäs tog oväntat en poäng mot Vansbro i söndagens div. IV-match i Vansbro. Resultatet blev 3-3 sedan Färnäs ett tag haft ledningen
med 3-0. Endast tre minuter hade gått av första halvleken, då Kål Janne Johansson gjorde 0-1, Då ytterligare 22 min. gått ökade Forsén
till 0-2, och det tredje målet ordnade Kål Janne på straff. Vansbro reducerade till 1-3 genom Sven Erik Westberg, även det på straff. 14
min. in på andra halvlek om Vansbros Allan Ohlsén fri och sköt 2-3. Sju min. senare kvitterade Jörgen Friberg. Sista hälften av halvleken
pressade Vansbro och spelet förlades huvudsakligen till gästernas planhalva. Resultatet stod sig dock tiden ut. Färnäs mv, Sture
Söderberg hade det hett om öronen men gjorde en mycket god match. Kål Janne Johansson tog väl vara på de chanser han fick, och hy,
Tage Molin var farlig genom sin snabbhet. Vansbros bäste var Erik Nordin. Matchen spelades i tryckande värme, och dömdes av Artur
Axelsson, Mora. 300 personer såg på.

Färnäs vann klart över Hedemora 5-2. Färnäs SK-IFK Hedemora 5-2. Text ur tidningsreferat. (Omg 18).
Färnäs vann klart över Hedemora i annandagens seriefinal med 5-2. Vid ställningen 3-0 hade hemmalaget en downperiod, som gav
gästerna två mål, men tog sig sedan samman och befäste segern. Färnäs ställde upp med Leander, som var bäste man i försvaret. Första
kvarten bjöd på konstant hemmapress. Redan i första minuten hade vi, Kål Janne Johansson ett skott i stolpen men först efter 12 min.
svarade samme man för 1-0 på passning från hy, Molin. Fler mål blev det inte före pausen. Så ökande hi, Hållams till 2-0 genom att
utnyttja sin blotta i gästernas försvar och vy, Jan Klas till 3-0 på passning från Kål Janne. Ett par minuter senare stod det 3-1 sedan
gästernas vi, Gråhns bröstat in en studsboll. Färnäs hade nu en schackningsperiod och på straff, som ch, Söderström säker lade in, stod
det 3-2. Hedemora pressade och kvitteringen hängde i luften. Under ett Färnäs anfall när målvakten ingrep ute på plan och sparkade ut
bollen lade vh, Olmås på ett direktskott i retur som seglade in i mål. 4-2. I matchens sista sekund fastställde sedan Gösta Hållams 5-2.
Färnäs ställde för dagen upp med Eddie Forsén i centern vilket var ett lyckat drag. Han var bäst i kedjan, där inrarna nog kunnat uträtta
mera och satt yttrarna i aktion. I försvaret märktes utom Leander hb, Bror Ernlund för säker spark och bra passningar. I gästernas försvar
var Bergfeldt och ch, Söderström nyttigast medan inrarna Sven Hedman och Gråhns var mest till sin fördel i anfallet. Magnus Persson,
Borlänge, dömde inför 300 åskådare. / Bell.

Hedemora bättre än 2-5 i Färnäs. Färnäs SK-IFK Hedemora 5-2. Text ur tidningsreferat. (Omg 18).
Färnäs vann överraskande stort över Hedemora i annandagens div. IV-avslutning i Färnäs. 5-2 blev slutresultatet sedan hemmalaget ett
stycke in på andra halvlek haft ledningen med 3-0. Gästerna tappade dock inte modet utan reducerade till 3-2 och pressade hårt, men i
slutskedet lyckades Färnäs säkra segern. I första halvlek hade Färnäs ett klart övertag i spel. Halvlekens enda mål gjorde vi, Janne
Johansson. Hemmalaget började bäst i andra perioden och ökade till 2-0 i 12 min. genom G. Hållams och till 3-0 i 25:e min. genom Jan
Klas på passning från Janne Johansson. Gästernas bäste forward cf, Gråhns reducerade till 3-1 och 3-2 gjorde ch, Runar Söderström på
straff. Hedemoras överlägsenhet fortsatte men det blev Färnäs, som gjorde målen. 4-2 gjorde hy, Holger Olmås ,som mötte en
målvaktsretur från halva planen, och strax före fulltid höll sig Hållams framme och fastställde slutresultatet till 5-2. Bra domare var
Magnus Persson, Borlänge, och 300 personer såg på.

D.M. Seniorer Stora D.M. säsongen 1953-1954.
Kvalomgång:
Färnäs SK-Oxbergs IF 2-4.

Division VII. Dalarna, Grupp 1. Höstomgången.
Orsa IF
IFK Mora B
Älvdalens IF
Boda SK
Oxbergs IF B
IFK Ore B
Nusnäs IF B
Färnäs SK B

10
10
10
10
10
10
10
10

9
6
6
4
3
3
3
1

0
2
0
2
2
2
1
1

1
2
4
4
5
5
6
8

44-13
44-22
34-21
33-25
24-19
25-50
17-38
21-54

19
14
12
10
8
8
7
3

Division VII. Dalarna. Grupp 1. Slutspelad.
Orsa IF
IFK Mora B
Älvdalens IF
Boda IF
Oxbergs IF B
IFK Ore B
Nusnäs IF B
Färnäs SK B

14
14
14
14
14
14
14
14

13
9
8
6
5
4
4
2

0 1
2 3
0 6
2 6
2 7
2 8
1 9
1 11

65-14
56-33
43-32
50-34
42-38
31-72
32-59
32-68

26
20
16
14
12
10
9
5

D.M. Juniorer.
Grupp 1.
Våmhus
Nusnäs
Sollerön
Mora
Älvdalen
Färnäs

10
10
10
10
10
10

10
5
3
4
3
2

0
1
3
1
0
1

0 59-9
4 23-24
4 17-23
5 18-33
7 15-24
7 10-28

20
11
9
9
6
5

I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 2. Islingby, Säter, Gustafs, Vikmanshyttans, Svärdsjö och Forssa. Seriesegrare: Islingby.
Grupp 3. Avesta AIK, Långshyttan, Horndal, Avesta IF, Stjärnsund, Hedemora och Krylbo. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 4. Heros, Brage, Falun, Ludvika och Grängesberg. Seriesegrare: Heros.
Grupp 5. Malung, Vansbro, Dala Järna och Hulån. Seriesegrare: Malung.
Slutspel mellan gruppsegrarna: Juniormästare 1954: Avesta AIK.

Ishockey Färnäs SK.
Vansbro segrade över Färnäs.
Och står som slutsegrare i Dalaserien för 1952 sedan den uppskjutna finalmatchen från i våras på nyårsdagen spelades i Vansbro. Det
blev en spännande och fartfylld tillställning där sista perioden avgjorde matchen och eftersom Vansbro kämpade bäst vann de med ett
pars måls övervikt. Om Färnäs låtit bli att låta Finn ensam göra allting när Vansbro hade en man ute i sista perioden kanske segern gått
till Siljanslaget men nu stoppade soloåkningarna ganska snart. Vansbro ser ut att få ett bra ishockeylag till sist och i dagens match gjorde
man gott ifrån sig på alla kanter. Segern var väl förtjänt och i målprotokollet antecknades stam för tre fullträffar, Sundquist 2, Larsson,
Svensson och Olsén en var. I Färnäs var Finn värst med fyra mål och Lindberg två. Bra domare var ström från Bonäs. /Puck.

Målrikt i Rättvik mot Färnäs 16-3.
Det blev en målrik uppgörelse i Fredagshockeyn på Prästskogsvallen mellan Rättvik och Färnäs. Hemmasegern kom att lyda på hela 163. (3-1, 7-2,6-0). Matchen blev överraskande snabb och välspelad och det ungdomliga moralaget spelade en inte alls oäven ishockey. Nu
brast det i defensivspelet. Backarna var för osnabba och fick dessutom dålig hjälp av sina forwards av vilka A-kedjans Per Erik Finn var
den bäste tillsammans med Karl Erik Fredriksson. Rättvik ser nu ut att komma på allvar. A-trion gick stundtals briljant. Tätting och Åke
Karls var på sitt bästa spelhumör. Inge Sandberg som ersatte oldtimern Tore Eriksson, var faktiskt en förstärkning. Olle Brovall i B-kedjan
är en klart coming man. Målgörare för hemmalaget: Tätting 5, Åke Karls 4, Inge Sandberg 2, Olle Brovall, Gunnar Blomkvist, Erik
Lindgren, Stig Karls och Gösta Svens 1 var. Färnäs målskyttar var Sune Jansson, Per Erik Finn och Gunnar Green. John Hed dömde inför
50-talet åskådare. /Iper.

Bakre raden fr.v. Nils Såsser lagledare, Kalle Fredriksson, Gunnar Gren, Arne Lindberg, Per Erik Finn, Ingvar Matsson. Knästående fr.v.
Jan Klas, Bertil Lundgård, Oskar Bång, Per Danielsson (Målvakt), Nils Matsson.
Färnäs Ishockey lag troligtvis 1953.

Protokoll fört vid sammanträde den 5/9 1953.
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson, Bror Forsén, Olle Johansson och And. Larsson.
§ 1.

Bror Forsén fick i uppdrag att undersöka möjligheter att anskaffa enhetliga träningsoveraller och höra efter med de
aktiva att köpa dessa.

§ 2.

Inventering skulle verkställas på material vid Idrottsplatsen och fick styrelsen i uppdrag att utföra detta lörd. Den
12/9 kl. 16.00.

§ 3.

Att beställa läskedrycker och arbeta med försäljning uppdrogs åt And. Larsson.

§ 4.

Erik Nilsson fick i uppdrag att anskaffa eller på prov ev. låna ett vändkors.

§ 5.

Angående fribiljetter och fria resor m.m. vid bortamatcher beslöts att närmare diskutera detta med fotbollsektion.

§ 6.

Beslut fattades om att under resten av säsongen ingen träning får bedrivas på gräsmattan.

§ 7.

Beslut fattades om att nya målnät skola anskaffas.

§ 8.

Olle Johansson fick i uppdrag Att upprätta och insända ansökningar till Sveriges Riksidrottsförbund för erhållande av
anslag (tipsmedel) för iordningställande av träningsplanen samt ombyggnad av omklädningspaviljongen.

§ 9.

Angende omklädningspaviljongen beslöts att påbörja byggandet av denna så fort xxxx och att grävning för källare
göres så fort grävskopan kommer till byn och fick Bror Forsén i uppdrag att ordna med denna. Att beställa grundsten
hos Danielsson uppdrogs till Erik Nilsson.

Färnäs dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 31/10
Närv: För styrelsen. Mats Elin, Erik Nilsson, Bror Forsén och Olle Johansson. Ishockey: Frost Axel Mattsson, Nils Jansson och Lennart
Danielsson. Fotboll: Måler And. Olsson och Albert Svärd.
§ 1.

Mats Elin öppnade mötet och föredrog dagordningen vilken godkändes.

§ 2.

Beslut fattades om att ishockeysportens alla utgifter och inkomster i fortsättningen skall gå direkt under klubbens
huvudkassör.

§ 3.

Beträffande önskningar från ishockeysektion om inköp av en del material fattades beslut om att virke fick inköpas
för att tillverka två st. måldomarkurer samt att plattor fick sättas på väggarna i omklädningsrummet.

§ 4.

Träningen för ishockeyspelarna igångsättes omedelbart varje tisdag och torsdag med Erik Nilsson och Mats Elin som
ledare för träningarna.

§ 5.

En kommitté på tre man utsågs att ordna med en höstfest i Folkets Hus Noret för klubbens medlemmar. Valda blevo:
Mats Elin, Nils Såsser och Måler And. Olsson.

§ 6.

Beslut fattades om att ett höst möte skall hållas den 15 nov. kl. 17.00. Val bl. av ny ishockeysektion.

§ 7.

Enl. kassarapport kan arbetet med omklädningspaviljongen på idrottsplatsen icke fortsättas förrän anslag beviljats
av tipsmedel.

§ 8.

Beslut fattades om att vid bortamatcher fri resa gäller endast för spelare och ledare. Ovanstående gäller för såväl
fotboll som vid ishockeyresor.

Färnäs den 31/10 1953 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid allm.höstmöte i Färnäs Bystuga sönd. Den 15/11 1953.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Nils Såsser och Nils Jansson.

§4.

Till ishockey sektion valdes: Nils Såsser, And. Mattsson, Erik Nilsson. Lars-Erik Hermansson och Gunnar Lindberg,
med Nils Såsser som ordf. för sektion. Suppleanter; Nils Jansson och Bert Norén.

§ 5.

Till lagledare för A-laget valdes Lennart Danielsson och för B-laget Nils Såsser.

§6

Erik Nilsson fick i uppdrag att ordna om möjligt med bastubad efter varje ishockeymatch.

§ 7.

Mötet avslutades efter 1 ½ tim, handläggning.

Färnäs den 15/11 1953
Olle Johansson Sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 19-12-53.
Närv: Erik Nilsson, Bror Forsén, And. Larsson, Mats Elin och Olle Johansson.
§ 1.

Beslut fattades om att årsmötet skall hållas den 3 jan. kl. 13.00. Lokal: Färnäs Bystuga.

§ 2.

Mats Elin fick i uppdrag att upprätta styrelsens berättelse för år 1952.

§ 3.

Att upprätta kungörelse uppdrogs åt Olle Johansson.

§ 4.

Beslut fattades om att ingen dans skall anordnas efter årsmötet som brukligt är. I stället uppstod frågan om
upprättande av program vis julgransutdansningen, vilken beslöts att hållas den 17 jan. Programförslag:
Julgransutdansning, Ishockey, ev. skämtmatch mellan gubbar och damer. Dans i Bystugan, på Forséns förslag om
utdelning av gottpåsar till småbarnen. Severing av kaffe och läskedrycker m.m., Försäljning av kvarvarande lotter
från Gökottan och utdelning av förseglade vinster (dito lotteri). Sammanträde för fortsatt behandling av ovan fråga
hålles efter årsmötet då ny styrelse blir vald.

§ 5.

Angående styrelsearvodet för 1952 och 1953 som icke är utbetalt beslöts att denna fråga bordlägges till den 15 juni,
enär inga kontanter för.n. finnes i kassan.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte i Färnäs Bystuga den 3 jan. 1954.
§ 1.

Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Mats Elin, sedan denne förklarat mötet öppnat och beklagat det
fåtaliga intresset.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Karl Stickå och Magnus Eriksson.

§ 3.

Styrelsens och de olika sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 4.

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

§ 5.

Till styrelse för 1954 Valdes: Mats Elin 15 röster, Olle Johansson 15 röster, Erik Nilsson 12 röster, Bror Forsén 10
röster, Nils Stikås 9 röster. Suppl: M.And. Olsson, And. Larsson.

§ 6.

Till revisorer omvaldes Erik örn och Nils Trogen och revisors suppl. Gustav Olsson och J. Trogen.

§ 7.

Val av fotbollssektion; 5 ledarmöter blevo valda nämligen Nils Stickås, A. Svärd, Målar And. Olsson, And. Larsson och
Bert Norén.

§ 8.

Styrelsen fick i uppdrag att handha skididrotten under vintern.

§ 9.

Till uppbördsmän 1954 valdes Tysk Anders, Olle Djos, Gunanr Gren, Nils Stikås.

§ 10.

Efter ovanst. Val och beslut följde en längre diskussion om följ, frågor: Att välja rn ungdomsledare, Styrelsearvode,
spelararvode, höjning av medlemsavgifter, Avsättning till fond för framtida behov. Enär dessa frågor ej kungjorts,
kunde de beslut som förekom här ej vara lagliga. (Styrelsen beslöt vid sammanträde den 4 jan. att upptaga dessa
frågor vid nästa sammanträde, som skulle äga rum någon gång under våren).

§ 11.

Mötet avslutades av ordförande efter drygt 3 tim. handläggning.

Färnäs den 3/1 1954
Olle Johansson / M. Elin
Det var noga med vad man ägde och hade, det gjordes t.o.m. en inventarieförteckning på allting. Denna inventarieförteckning
upprättades av Bror Forsén den 31/12 1953.

Protokoll fört vid sammanträde den 31/1 1954.
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson, Nils Stikås, Bror Forsén och Olle Johansson. Fotbollsektion repr. Av Albert Svärd, And. Larsson, Måler And.
Olsson.
§ 1.

Angående fotbollsträningen beslöts att gymnastiken skulle sättas igång under ledning till en början av Mats Elin tills
ev, någon annan ledare kunde anskaffas. Träningen påbörjas tisdagen 2/2 kl. 19.30 och u fortsättningen varje tisdag
och torsdag och samling sker vid ishockeyplanen. Mats Elin fick i uppdrag att uppsätta kallelsen till träning.

§ 2.

Beslut fattades om att all träning skall förbjudas å gräsmattan under säsongen 1954, och till vaktmästare för
idrottsplatsen utsågs Bror Forsén, vilken åtog sig uppdraget då träning förbjudits.

§ 3.

Angående försäkring av ishockeyspelarna uppsköts denna fråga för närmare utredning.

Färnäs den 31/1 1954 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 18/4 1954.
Närv: Mats Elin, Måler And. Olsson, Olle Johansson, Erik Nilsson.
§ 1.

Beslut fattades om att vårmöte skall hållas på lämplig dag omkring den 1 maj. Att upprätta kungörelsen uppdrogs år
Mats Elin.

§ 2.

Gökkottan beslöts att hållas på pingstafton den 5 juni, och var av gökottekommittén verkställs vid vårmötet.

§ 3.

Angående försäkring av ishockeyspelarna uppsköts denna fråga för närmare utredning.

Färnäs den 31/1 1954 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 18/4 1954.
Närv: Mats Elin, Måler And. Olsson, Olle Johansson, Erik Nilsson.
§ 1.

Beslut fattades om att vårmöte skall hållas på lämplig dag omkring den 1 maj. Att upprätta kungörelsen uppdrogs år
Mats Elin.

§ 2.

Gökkottan beslöts att hållas på pingstafton den 5 juni, och var av gökottekommittén verkställs vid vårmötet.

§ 3.

Måler And. Fick i uppdrag att höra med Stikå Karl och Jannes Nilsson om dessa har tid att reparera den flytbara
dansbanan.

§ 4.

Angående klubbens porslin som cirkulerat för utlåning beslöts att uttaga 10:- kr av alla som lånat porslinet och fick
Erik Nilsson i uppdrag att utskriva räkning till samtliga . I fortsättningen skall 10:- kr. erläggas i förskott vid lån av
porslinet. Vid kontroll den 18/4 fanns 56 st. glas 39 st kaffeskedar, 93 st kaffefat och 91 st kaffekoppar, samt 5 st
serveringsbrickor.

Färnäs den 18/4 1954 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 22/5 54 (Idrottsplatsen)
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson, Olle Johansson och Bror Forsén.
§ 1.

Beslutet som fattades vid sammanträdet den 31/1-54 om att all träning skulle förbjudas på gräsmattan upphävdes
och beslöts nu i stället att träningen får bedrivas på gräsplanen varje tisdag och torsdag men då endast mellan kl.
19.00 och 21.00 och då under en av styrelsen utsett lämplig person som leder träningen.

§ 2.

För att bättre kunna få en överblick av materielen och anskaffningen av sådan beslöts att i fortsättningen ingen
materiel får anskaffas utan tillstånd och rekvisition underskriven av mater-förv. Bror Forsén. Denne fick i uppdrag att
meddela samtliga affärer om att icke utlämna något utan rekvisition.

§ 3.

Till vaktmästare vid idrottsplatsen utsågs Måler And. Olsson och fick Erik Nilsson i uppdrag att höra efter om dennes
betalningsanspråk.

§ 4.

Beslut fattades om att ordna med ett Badställe och badbrygga vid Siljan nedanför f d ”Sjöbergs”.

Färnäs dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 27/5-54 vid Idrottsplatsen.
Närv: Nils Sikås, Erik Nilsson, Bror Forsén, Måler And. Olsson och Olle Johansson.
§ 1.

Styrelsen som fått i uppdrag att ordna med Gökottan den 5 juni fördelade resp. sysslor att ansvara för enl. följande:
Nils Stikås: Anskaffande av servitriser för kaffeservering, beställning av bussar, sant konduktörer och i övrigt
anskaffa all erforderlig materiel till kaffeserveringen. Erik Nilsson: Beställning av en tombola, ordna med 1 000
inträdesbiljetter samt 500 kaffebiljetter, samt beställa 20 lådor läskedrycker. Bror Forsén: Ansvara för att dansbanan
blir fraktad till Fåsås och utlagd samt anskaffa bord och bänkar för serveringen och även ansvara för att porslin och
dyligt blir dit fraktat, samt i övrigt ordna med parkeringen för bilar. Måler And. Olsson: Fick i uppdrag att ordna med
smörgåstillverkning. Olle Johansson: Anskaffa virke för reparation av dansbanan, ordna med biljettförsäljare och
försäljare av läskedrycker och smörgåsar, samt ombesörja affischering och annons.

Färnäs den 27/5-54 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 15/7 1954.
Närv. Mats Elin, Erik Nilsson, Nils Stikås, B. Forsén och Olle Johansson.
§ 1.

Nusnäs I.F:s förfrågan om att få använda vår fotbollsplan för sina hemmamatcher i Elitserien avslogs, enär planen ej
tål de påfrestningar den skulle utsättas för om ytterligare lag skulle använda densamma. Mats Elin erhöll i uppdrag
att meddela Nusnäs I.F. detta

§2.

Betr. De ämnen ej avgjorda frågorna enl. § 10 i årsmötets protokoll beslöts att medlemmarna skulle kallas till ett
möte i mitten på augusti. Undertecknad fick i uppdrag att bestämma tidpunkt och upprätta kungörelse.

§ 3.

Beslut fattades om att 1952 år s styrelsearvode skulle utbetalas xxx samt 1953 års vid säsongens slut i oktober 1954
om tillräckligt med medel finnes till förfogande.

§4.

Då ny festplats för nästa års gökotta måste anskaffas, beslöts att syrelsen skulle företaga en rekognoserings trupp till
Fåsås någon gång under höstens lopp.

§ 5.

Bror Forsén och Erik Nilsson fick i uppdrag att ordna med kom. Nämnde-ordf. Andersson för besiktigande av gjorda
arbeten för erhållande av innestående fordran á 750 kr.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

Inventarieförteckning över mtrl. Och byggnader tillhöring Färnäs S.K.31 dec 1953.
Gräsklippare med tillbehör
Kritmaskin
Skottkärra m. gummihjul
7 st Svenska flaggor
3 st lövkrattor
15 st sopar (piasava)
1 måttband tyg, 30 met
4 st Hörnflaggor
2 st Mittflaggor
2 st Linjemäns flaggor
1 Konserveringsapparat
Klädkorg
6 st Serveringsbrickor
1 skopa
Tvättfat
4 st Penslar
4 st D: (hornskaft)
1 Kokplatta

500 kr
25 kr
35 kr
28 kr
3 kr
11,25 kr
1 kr
4 kr
2 kr
1 kr
0,25 kr
0,50 kr
1,50
0,50
0,50
1,00 kr
1,00 kr
5, 00 kr

Trpt

620,50

Trpt
2 st Mössor ordningsvakt
Spegel
2 st Bord
14 st rullar Stängelsenät
Dansbana
1 st Vält
1 st Sladd
1 st Brännjärn F.S.K.
1 st Bågsåg
40 met. Gummislang
2 st Bänkar
5 st Taburetter
2 st Stolar
2 st Förbandslådor
2 st Trunkar
2 st Hammare
2 st Hovtänger
1 st spade
1 st Målskynke
100 st Nummerlappar

620,50
1 kr
0,25 kr
4 kr
150 kr
5 kr
20 kr
10 kr
0,50
0,50
10 kr
2 kr
1,25
2 kr
8 kr
25 kr
1 kr
1 kr
1 kr
0,50
5 kr
248,50
869 kr

Trpt
Trpt
4 st Målnät
8st fotbollar
35 par fotbollsskor
12 st Fotbollsdräkter Blusar, gröna
10 st Fotbollsdräkter Tröjor, gröna
10 st Fotbollsdräkter Tröjor, Lila
32 par Fotbollsdräkter Vita
1 st Pump
1 st rensnål
3 st målvaktströjor
12 st träningshäckar
1 par benskydd
10 par strumpor med stickad fot
24 par strumpor (damasker)
2 par Knäskydd
1 st svanhals läst
2 st trefots läst
2 par Målvaktshandskar
Trpt.

869 kr
100 kr
40 kr
350 kr
60 kr
20 kr
20 kr
16 kr
1 kr
0,25
6 kr
12 kr
0,50
0,10
24 kr
1,50
5 kr
8 kr
4 kr
668,35

1 537,35
Trpt.

Friidrottsmaterial
1 st Diskus
2 st Spjut (senior)
1 spjut (junior)
1 Kula
1 st Kulring
1 par Hoppställningar
2 Kronmetrar

Ishockeymaterial
2 St Målburar
2 st Målnät
2 Draperier
1 st Spoltunna
1 Kamin med rör
3 st Snöskrapor
1 Snöskrapa på medar
24 Lampor med reflexskärm
2 Tidtagarur
4 st Snöspadar
2 par målvakts benskydd
1 par skydd (Skulder)
1 682,35
2 Målvaktsbenskydd
2 par Målvaktshandskar
2 Målvaktsklubbor
2 par Målvaktsbyxor
1 par målvaktskridskor
25 spelarklubbor
12 Spelardräkter

Byggnader m.m
Omklädningspaviljong
Kiosk

1 200 kr
100 kr

Trpt

1 537,35
1 kr
2 kr
1 kr
1 kr
0,50
0.50
10 kr Summa 16 kr

10 kr
6 kr
2 kr
5 kr
5 kr
3 kr
5 kr
30 kr
20 kr
8 kr
30 kr
5 kr Summa 129 kr

20 kr
20 kr
10 kr
2 kr
25 kr
75 kr
300 kr Summa 452 kr

Materialhus
Omklädnings. Pav. För Ishockey
Sarg till D=
7 Flaggstänger med linor
Biljettkur
Stängselnät uppsatt
Skyddsplank

50 kr
50 kr
50 kr
49 kr
20 kr
200 kr
60 kr Summa 1 779 kr

Slutsumma 3 913,35
Infört efter uppgjordinventarieförteckning, utförd av Bror Forsén den 31/12 1953.

