Färnäs Sportklubb 1954-1955.(Textkälla diverse olika tidningsreferat, Dalarnas Fotbollsförbunds
årsmötesprotokoll 1955). Text George Linnell.
Med tanke på IK Brages goda insatser i 1953-1954 års serie kunde laget, stimulerat av nyförvärvad D.M. titel, ge sig i kast med höstens
uppgifter i vår näst högsta serie. Det visade sig tyvärr att laget bränt sitt bästa krut under mellansäsongen och efter höstens övningar
har man endast mäktat samla sju poäng, vilket ger tredje plats från botten och tre poäng mindre är närmast framförvarande lag.
Våromgången för IK Brages utgångsläge för vårspelet i division II Svealand var långt från angenämt och nedflyttningsspöket hängde över
laget till serieslutet, icke minst därför att det längre stod oklart i vilken utsträckning denna grupp skulle påverkas av de nya seriernas
sammansättning 8 vårpoäng lyckades emellertid Borlänge klubben skrapa samman, vilket gav sammanlagt 15 och därmed en tredje
plats från slutet i tabellen. Vår största klubb hade därmed än en gång givit bevis på sin förmåga att ta sig samman i kritiska situationer
och klara av även rätt avancerat lindanseri. Sedermera skulle det visa sig att även tabellens näst sista lag, Karlskoga fick behålla sin plats
i division II.
De nationella serierna säsongen 1954-1955. Division IV, Dalarna. Serien bestod av lagen Ludvika FFI, Malungs IF, IFK Hedemora,
Långshyttans AIK, Färnäs SK, Vansbro AIK, IFK Mora, Dala Järna IK, Forssa BK och Gustafs GIF. Division IV utvecklas därhän, att Ludvika
FFI äntligen synes lyckas med sina ansträngningar att återknyta gamla anrika seriebekantskaper. Med tre poäng leder laget tabellen för
nyuppflyttade Malung. Ludvika FFI fullföljde sin fina höstinsats i division IV och tog hem serien med hela 5 poängs försprång.
Färnäs SK gör denna säsong en medelbra säsong, det fanns inget att göra åt suveräna Ludvika FFI som vann division IV, Dalarna med 31
poäng med endast en förlust match, marginalen till tvåan Malungs IF blev 5 poäng och trean IFK Hedemora 8 poäng.
I Fotboll boken inför serie året 1954-1955 finns följande information att hämta om Färnäs Sportklubb.
Ordförande: Anders Olsson tel. 361 27, Sekreterare: Albert Svärd tel. 360 38 (bud), Lagledare: Nils Stickås tel 361 35. Dräkt: Lila tröja,
vita byxor. Idrottplats: Färnäs Idrottplats, 102 X 63,5, gräs.
Säsongen 1954-1955 för Division, IV, Dalarna så hade Färnäs SK hade seriepremiär, 1 Augusti med hemma match mot Malungs IF.
Höstomgången avslutades 17 oktober med derbymatch mot IFK Mora. Med ett uppehåll på 6 månader så startade Våromgången igen
den 8 maj med borta match mot IFK Hedmora och serien avslutades för Färnäs den 5 juni med borta match mot Malungs IF. Serien hade
ett uppehåll på 6 månader.
År 1955 för första gången i klubben historia utnämndes ” Årets medlem” det blev Kål Olle Johansson och ytterligare hedersmedlem blev
Jannes Bång. Vårt fotbollslag intog en god 5:e placering i tabellen och ishockeylaget deltog med goda framgångar i division IV.
Vid Dalarnas Fotbollförbunds årsmöte har Färnäs Sportklubb 3 stycken röster.

1954-1955 års serier omfattar:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Reservlagsserien

9 lag

0 lag
1 lag
6 lag
10 lag
10 lag
26 lag
50 lag
(8)

Det inom parantes avser förra årets säsong.

(0)
(3)
(3)
(10)
(10)
(26)
(51)

Matcher division IV, Dalarna, spelordning.
Höstomgången.

Våromgången.

1 aug Färnäs SK-Malungs IF 5-3.
8 aug Långshyttans AIK-Färnäs SK 6-1.
15 aug Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2.
22 aug Färnäs SK-IFK Hedemora 3-4.
29 aug IFK Mora-Färnäs SK. 2-5.
5 sept Färnäs SK-Vansbro AIK 3-3.
12 sept Gustafs GoIF-Färnäs SK 5-3.
19 sept Färnäs SK-Ludvika FFI 3-4.
26 sept Forssa BK-Färnäs SK 3-4.
3 okt Färnäs SK-Forssa BK 1-0.
10 okt Vansbro AIK-Färnäs SK 6-0.
17 okt Färnäs SK-IFK Mora 1-1.

8 maj IFK Hedemora-Färnäs SK 2-0.
15 maj Färnäs SK-Dala Järna IK 1-1.
19 maj Färnäs SK-Gustafs GoIF 7-3.
22 maj Ludvika FFI-Färnäs SK 6-1.
30 maj Färnäs SK-Långshyttans AIK 3-0.
5 juni Malungs IF-Färnäs SK 4-5.
Gemensam speltid 13.30 sista omgången.

Vad hela Dalafotbollen beträffar - och det gäller då icke minst de lägre serierna – präglades våren av oerhörda plansvårigheter, till följd
av den sena snösmältningen, som för övrigt satte spår efter sig i alla delar av landet. För att klara problemen måste förbundsstyrelsen i
likhet med SFF vad de nationella serierna beträffar, tillgripa ett katastrofprogram, som för många klubbar dels förlängde seriespelet
med en vecka i juni och dels gjorde veckoprogrammen synnerligen hårda. Föreningarna visade sig dock överlag mycket förstående för
de svårigheter förbundsledningen kommit i och några allvarligare konflikter föranledde inte situationen. Styrelsen är dock angelägen att
i detta sammanhang rikta ett tack till klubbledningar, planuthyrare och domare, utan vars extraordinära insatser serierna icke kunnat
bemästra.

Division IV. Dalarna. Höstomgången.
Ludvika FFI
Malungs IF
IFK Hedemora
Långshyttans AIK
Färnäs SK
Vansbro AIK
IFK Mora
Forssa BK
Dala Järna IK
Gustafs GoIF

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
6
4
4
2
2
2
3

2
1
3
2
3
1
4
3
3
0

0
2
2
4
5
7
6
7
7
9

46-15
36-20
29-18
42-27
31-39
28-30
23-30
15-25
18-46
25-43

22
19
17
14
11
9
8
7
7
6

Sluttabell, Division IV, Dalarna.
Ludvika FFI
Malungs IF
IFK Hedemora
Långshyttans AIK
Färnäs SK
Vansbro AIK
IFK Mora
Dala Järna IK
Forssa BK
Gustafs GoIF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
11
9
7
7
8
4
4
4
5

3
4
5
4
4
1
5
5
3
0

1
4
4
7
7
9
9
9
11
13

63-21
51-32
43-32
49-39
48-55
41-41
30-42
32-58
24-39
37-59

31
26
23
18
18
17
13
13
11
10

Spelare och antal matcher.
Bror Ernlund
Kål Olle Johansson
Tage Molin
Per Erik Finn
Kål Janne Johansson
Magnus Eriksson
Erik Gudru
Sture Söderberg
Eddie Forsén

18
18
18
18
18
17
15
15
14

Gösta Hållams
Börje Leander
Holger Olmås
Erik Nilsson
Jan Klas
K. Fredriksson
Mats Bjöns
Bruno Klas

13
9
7
8
5
3
1
1

13
12
9
7

Magnus Eriksson
Kål Olle Johansson
Tage Molin
Jan Klas

2
2
2
1

Målskyttar.
Per Erik Finn
Kål Janne Johansson
Gösta Hållams
Eddie Forsén

Pojkserien: Oxberg leder A, finalklart i B. Text från tidningsartikel. 1954.
I Mora Tidnings och Mora Kamraternas pojkserie är det nu final klart i grupp B. I grupp A. leder Oxberg med två poäng före Färnäs. Om
söndag möts Strand-Noret för finalen i grupp B. och vidare spelas i grupp B. matchen Mora-Nusnäs båda som förmatcher till
seriematchen Mora-Hedemora på Vasaliden. Efter de senaste matcherna Nusnäs-Färnäs 1-4 och Noret-Selja 7-1 ser tabellerna ut på
följade sätt:
Grupp A.
Oxberg
Färnäs
Mora
Nusnäs

4
4
4
4

3
2
1
0

1
1
1
1

0
1
2
3

6-2
7-4
4-4
4-11

7
5
3
1

I MT:s pojkserie. Text från tidningsartikel. 1954.
I Mora spelade Selja-Noret på fredagen i grupp B. oavgjort 0-0. Vid söndagens match i grupp A. mellan Färnäs och Nusnäs blev
resultatet 3-2.

Många BS-chanser i Färnäs men 2-2. Text från tidningsreferat. Träningsmatch 1954.
Falu Bs fick endast oavgjort i Färnäs vid tisdagens vänskapsmatch. Slutresultatet blev 2-2 efter 1-1 i halvtid. Gästerna hade ett visst
övertag i spel, men med fyra nya spelare i kedjan kunde inte de målchanser, som skapades, tillvaratas. Först efter en halvtimmes spel
föll mål nr 1. Vy, Janne Johansson i Färnäs gjorde då 1-0. Fem minuter senare kvitterade Falun genom hi, Sonny Thunell. I andra halvlek
återtog Färnäs ledningen, denna gång genom hi, Bror Ernlund. Falu BS tog litet allvarligare på uppgiften i fortsättningen och lyckades i
25:e min. kvittera genom snabbe hy, Pelle Sundberg. Vilken sprang igenom Färnäs försvaret och nätade. Gästerna hade sedan goda
tillfällen att göra segermålet, men bollen slogs alltid utanför från fina lägen. En boll hamnade också i nätet, men den fullträffen
bortdömdes för hands. Omedelbart innan slutsignalen hade hemmalaget en jättechans, då två forwards var ensamma med Falu
målvakten. Bollen spelades dock över målribban. Matchen dömdes av Oskar Jansson, Färnäs, och ett par hundra personer såg på.

Färnäs vände 0-3 till 5-3. Färnäs SK-Malungs IF 5-3.Text från tidningsreferat. (Omg 1).
Att segern över Brage förra söndagen var inte någon tillfällighet, visade Färnäs när de i söndagens seriepremiär på Färnäs IP besegrade
DM-finalisterna från Malung med 5-3, halvtid 1-3. Det var Malung som började bäst och redan efter 8 min. ledde ”skinnarna” med 1-0
seden hy Magnil med hjälp en Färnäs spelare forcerat bollen i nät. Två minuter senare placerade vi, Ottosson en straffspark i mål och
efter ytterligare tre minuter prickade hi, S.Persson in trean med ett vackert skott. Malungs initiativet höll sig men efter handjämnade
spelet ut sig och i 35 min. reducerade Färnäs genom hy, Klas, som bredsidade en passning i mål. Färnäs inledde andra halvlek med en
hård press och fick i 5 och 6 minuten två välmotiverade straffar, som båda resulterade. Straffläggare var Klas och vy, Kål Janne. Färnäs
slog ej av på takten utan kämpade vidare och i 13 min. var det klart för 4-3 genom cf, Hållams. Fem minuter senare lyckades Kål-Janne
forcera bollen i nät efter ett solo genombrott. I 29 min måste Färnäs mv lämna planen sedan han justerats och Malung pressade nu på
för att rätta till siffrorna. Flera fina tillfällen gavs men turen svek i avgörande ögonblick. Malung var en angenäm bekantskap och gladde
med ett just och trevligt spel. Mv, Olldén var säker och av försvararna i övrigt märktes mest ch, Eriksson. Mest framgångsrik i kedjan var
inrarna Persson och Ottosson. Färnäs försvarets bästa var mv, Söderberg och ch, Olle Johansson, men även ytterhalvorna Molin och
”Klirk” skall ha en eloge för sitt kämpahumör. I kedjan kan ingen framhållas för de övriga. Filip Pettersson, Borlänge, dömde inför drygt
600 åskådare.

Färnäs vände 0-3 till 5-3. Färnäs-Malungs IF 5-3. Text från tidningsreferat. (Omg 1).
Färnäs vände 0-3 till 5-3 i seriedebuten mot Malung på Färnäs idrottsplats. Hemmalaget van lotten och ställde Malung mot solen.
Gästerna började dock bäst. Redan i 8.e min. blev det 0-1 genom junioren på hy, Magnil. Sista foten på bollen hade dock Färnäs
centerhalven. 0-2 föll i 10:e min. då vi, Ottosson säkert placerade en straff i mål. Efter ytterligare tre minuter var det klart för 0-3 efter
jätteskott ab hi, Sven Persson. Malungs överlägsenhet fortsatte ännu en stund men så småningom spelade Färnäs upp sig, och i 35:e
min, blev det 1-3. Hy, Klas bredsidade bollen i mål. Färnäs startade andra halvlek med verkliga kämpatakter, vilka satt i hela halvleken,
5-6 min. blev lyckosamma för hemmalaget, som då gjorde två mål, bägge på straff. Vi, Finn svarade flr det första och vy, Kål-Janne för
det andra. ! 13.e min. lade cf. Hållams på en ”rökare”, som resulterade och efter ytterligare fem minuter stod resultatet 5-3 sedan KålJanne efter ett sologenombrott förpassat bollen i nät. Färnäs kämpade vidare och hade så när ökat målskörden. I 29.e min. justerades
emellertid hemmamålvakten så svårt, att han måste lämna planen för resten av matchen. Malung gjorde då allt för att kvittera, men
Färnäs-försvaret ridit stormen. Gästernas vy, Axelsson hade ett hårt stolpskott i 38 min. Vidare kommer man ihåg Sven Perssons frispark
från 20 m – också den i stolpen. Malung var en trevlig bekantskap med flera unga och bra spelare, och laget kommer säkert att få en hel
del att säga till om i fortsättningen. Mv, Oldén var greppsäker och bra, och i försvaret i övrigt lade man även märke till ch, Eriksson.
Kedjans bästa var inrarna Persson och Ottosson. Klipporna i Färnäs-försvaret var mv, Söderberg och ch, Olle Johansson, men även
ytterhalvorna Klirk och Molin gjorde verkligt bra ifrån sig. I kedjan kan inte någon framhållas för den andra. Domare Filip Pettersson,
Borlänge, och publik närmare 600 personer. / M.E.

Färnäs vände 0-3 till 5-3 mot MIF. Färnäs-Malungs IF 5-3. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Malungs entré i div. IV blev sensationell så det förslog. Det började med rena utspelningen av Färnäs på deras egen hemma arena och
tre Malungs mål i en handvändning. Och slutade med att Färnäs vann matchen med 5-3, sedan västerdalingarna tagits ned på jorden
och visat sig vara av ganska ordinär klass. Utan att matchen på något sätt blev ojust var det ibland hårda tag och ypperlig domaren Filip
Pettersson, Domnarvet, delade ut tre straffar under matchen. Malung tog ledningen med 0-1, cf, Halvarsson: 0-2 på straff, Ottosson: 0-3
efter fint samspel, Persson,. Bara en kvart hade gått och det blev Malungs olycka. Tydligen räknade man med en lätt affär men det går
inte med Färnäs som andra part 0. I 35 min. reducerade hy, Klas. Andra perioden startade hemmalaget morskare och när gästerna
tillgrep väl hårda metoder i försvaret i 5 och 6 minuterna, kvitterade Finn och Kål Janne på straffar. Vid det här laget var det slut med
Malungs solsken och ett par mannar var ganska färdiga. Burna av segervåg öste hemmapojkarna på. I 15 min gav Hållams de sina
ledningen och Kål Janne fastställde 5-3 fem min. senare. Söderberg i Färnäs målet skadades 10 min. före slutet men vikarien –hb,
Eriksson – hade glädjen se gästernas två skott ta i stolpen. Malung blev en blandning på gott och ont, bättre stöd av halvorna behövs
och denna brist gjorde försvaret ganska öppet. Färnäs är ett lag som inte får underskattas. Oberäkneliga kedjan har sina bästa i vy, Kål
Janne – spjutspets – och vi, Finn – dirigent. Kål Olle vikarierade gott på chb,. Över 800 såg på. Därav ett stort västerdalainslag. Sexton /.

Långshyttan slog klart Färnäs, 6-1. Långshyttans AIK-Färnäs SK 6-1. Text från tidningsreferat l. (Omg 2).
Söndagens div, IV-match på Klosterliden i långshyttan resulterade i en klar seger för LAIK över söndagens sensationslag, Färnäs, med 6-1
halvtid 1-1. Gästerna höll spelet väl uppe i första halvleken, men föll sedan tillbaka samtidigt som LAIK sin vana trogen gjorde en stark
andra halvlek. Färnäs ställde upp utan Börje Leander, men ersättaren på ch, Olle Johansson, gjorde bra ifrån sig. I övrigt ställde gästerna
upp liksom hemmalaget upp ordinarie. Detta innebar för LAIK:s del bl.a. att forwardsstrategen Torbjörn Lindblom återfanns som hi, i
första halvlek hade gästerna sina bästa i hi, Bror Ernlund och yttrarna Janne Johansson och Jan Klas. Försvaret verkade väl samlat men
tappade tydligen orken i andra omgången. Efter sitt snabba och effektiva spel i första halvleken föll Färnäs tillbaka i den andra. I
hemmalaget spelade hi, Sven Andersson som vanligt första fiolen. Vb, Seger i andra halvlek upp på cf, och gjorde succé . I försvaret
framträdde hb, Vestman samt mv, Eriksson. Långshyttan tog ledningen i matchens 35.e min. genom hi, Andersson. Fem minuter senare
Kvitterade Färnäs genom vy, Johansson. Efter en kvart i andra halvlek slog LAIK:s Elfsberg en straff berevid mål. Som väl förtjänt av
spelövertaget följde sedan hemmamålen slag i slag. Bra domare var Bertil Larsson, Falun.

LAIK vann stort över Färnäs, 6-1. Långshyttans AIK-Färnäs SK 6-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 2).
Färnäs SK besökte på söndagen för första gången Klosterliden, där Långshyttans AIK vann en stor seger med 6-1 (1-1). Trots de många
målen får resultaten anses vara i underkant, då det i matchens slutskede var en ständig press mot Färnäs-målet. Hemmalaget
dominerade hela matchen utom den inledande kvarten då gästerna visade upp ett piggt o. effektivt kedjespel, som lätt hade kunnat ge
mål i utbyte. Efter paus tycktes det dock vara slut med Färnäs konditionen, och LAIK-arna kunde härja som de ville. Något större tekniskt
kunnande besatt inte gästerna, som ställde upp utan Börje Leander. De lade desto mer kraft och energi i dagen. En ständig oroskälla för
LAIK-försvaret och klart bäst i laget var vy, Kål Janne Johansson. Särskilt i första halvlek skapade han farliga situationer. Till skapade han
farliga situationer. Tillsammans med P.E. Finn sågade han sig gång på gång igenom, men Bertil Eriksson i hemmaburen klarade med tur
och skicklighet. Bäst av försvararna var ch, Johansson och vh, M.Eriksson. I Långshyttan gjorde samtliga spelare en bra insats. Dock bör
vb, Seger nämnas. Han gick i slutet av matchen upp som center. Seger höll rent på sin kant som back och hann med att göra tre mål sista
kvarten. Torbjörn Lindblom var åter med men höll sig förståndigt nog passiv i närkamperna. Sven Andersson var som vanligt strateg och
speluppläggare. Janne Johansson svarade för gästernas mål, medan Seger gjorde hat tric för LAIK. De övriga hemmamålen ordnades av
Sven Andersson, Henning Jansson och Anders Westman. För ovanlighetens skull brände Nils Elfsberg en straff. Bra domare var Bertil
Larsson, Falun.

Målhungriga LAIK slog Färnäs stort.
Långshyttan söndag (DD). Sensationslaget från första omgången i div IV – Färnäs SK – fick på söndagen första hemmamatch på
Klosterliden finna sig i ett nederlag med hela 6-1. Gästerna höll spelet uppe bra första halvlek, som slutade 1-1, men efter pausen kom
LAIK igen med kraft tag och Siljanslaget kunde inte hålla för den gastkarmaning de fick vara med om. De 5-0 som LAIK gjorde denna
halvlek var ingalunda oförtjänt då massor av farligheter skapades framför Färnäs buren. I de sista matcherna har hemmalaget visat att
just andra halvlek varit deras starka sida. Tydligt är att konditionen är prima. LAIK hade sitt starkaste lag, vilket betydde att Torbjörn
Lindblom äter var med efter sin skada. Han spelade försiktigt första halvlek men tog i hårdare den andra. Matchen bjöd på god
fotbollsunderhållning, speciellt då i andra halvlek då hemmalaget visade sig från sin rätta sida och då forwardskedjan flöt fram i vackra
kombinationer med Sven Andersson som speluppläggare. Denne var också bäst i laget. Olle Seger visade sig målfarlig när han kom upp
på centern i andra halvlek, där tidigare Nils Esberg varit rent av svag. Rune Larsson och energi knippet ”Bagarn” Gustavsson gjorde
utmärkta insatser och även försvaret spelade vederhäftigt. Färnäs ställde upp utan Börje Leander . Bäst i anfallet var hi, Bror Ernlund
och yttrarna Janne Johansson och Jan Klas. Förvaret verkade väl samlat första halvlek och slog då bra ifrån sig. Genomsnittligt bäst var
den lilla knubbige hhb, Tage Molin, chb, Olle Johansson och vb, Magnus Eriksson. Laget spelade bra fotboll första halvlek, då de
uppvisade ett snabbt och rörligt spel och då de skapade flera anfall. Orken räckte sedan inte till efter pausen. Målen: 1-0 Sven A,
1-1 yv, Janne Johansson, 2-1 Henning Jansson, 3-1 hb, Anders Westaman, 4-1, 5-1, 6-1 Olle Seger. God domare var Bertil Larsson, Falun.

Järna-Färnäs delade poängen. Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2, Reportage från tidningsartikel. (Omg 3).
Järna och Färnäs delade potten i söndagsmatchen men poängen hängde på en skör tråd för Järna när ett jätteskott i de första minuterna
slog i underkanten på överribban. Men det hala redde upp sig till sist. Det rättvisa i resultatet kanske kan diskuteras då gästerna hade
de farligaste situationerna i andra perioden medan spelet var jämnare i den första. Järna utnyttjade bättre chanserna i första halvlek
och gick till vila med en 2-0 ledning, som dock åts upp av Färnäs, som startade optimistiskt i andra halvlek. det var berg, som överlistade
Färnäs målvakten efter fem minuters spel och spädde på med ytterligare ett mål, ett praktskott i krysset från 30 meters håll. Efter nio
min. spel i andra halvlek reducerade cf, Hållams sedan han genom hi, Ernlunds fina dragning fått fritt skjutfält och retfullt lade in bollen
vid vänstra stolpen. Han ordnade även kvitteringen i 17.e min. Järna samlade sig dock och kom igen de sista 20 min. men forwards hade
dåligt krut. Gästerna spelade med vanlig energi och den störste i laget och på planen var lille Molin på hh. Ch, Johansson hörde också till
de bättre och i kedjan var Kål Nils farligast. Järnas starka bakre försvar med bössfall som ankare, var bästa lagdelen. Bästa betyget i
kedjan får Berg för skjutskicklighet. Mv var också bra. Bra domare var Sven Rydberg, Ludvika och 1 000 personer räknades in. /Puck

1.000 såg Järna spela oavgjort. Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2, Reportage från tidningsartikel. (Omg 3).
Järna och Färnäs delade poängen vid söndagens seriemöte. Med siffrorna 2-2 lämnade lagen planen sedan Järna i halvlek haft ledningen
med 2-0. Det blev ingen stor match då medelmåttigt spel visades från båda hållen. Järna kan känna sig nöjt med det oavgjorda
resultatet då gästerna låg närmast till segern, bl.a hade det skott i ribban de sista minuterna. Efter 15 min. spel lyckades Berg ge Järna
ledning på ett hårt skott från 20 m. 10 min. senare ökades ledningen och även denna gång var Berg skytten. I andra halvlekens 10 min.
reducerade Färnäs genom centern Hållams och i 19:e min, var han åter framme med 2-2 som resultat. Gästerna var över lag snabbare på
bollen och hade bättre udd på anfallen. Högerback Gudru, samt målfarlige Hållams förtjänar ett särskilt omnämnande. I Järna höjde sig
Berg något över de övriga medan målvakten Karlsson var bäst i försvaret. Säker domare var Rydberg, Ludvika och 1 000 personer såg
matchen.

Färnäs gick upp från 0-2 till 2-2.
Färnäs var nära att i Dala Järna göra samma bravad som mot Malung för två veckor sedan att i underläge med två mål i första halvlek
komma igen och kvittera och vinna. Nu blev det oavgjort. Hemmalaget ställde upp med reserv för Stern. Första halvleken blev 17 min.
gammal då hemmalaget tog ledningen genom hi, Berg. Spelet var jämnt med inga direkta farligheter tills i 31 min. då samme man
återigen placerade bollen i Färnäs buren. Färnäs kom igen med nya krafter o. 9 min. avslutade cf, Hållams ett fint anfall genom att
reducera till 2-1. Gästerna såg nu sin chans och låg på ganska bra vilket efter ytterligare nio min. gav kvittering genom samme man.
Bästa spelare för Färnäs var hh, Molin. Hemmalagets elegant spelade hh, Bertil Larsson bör särskilt framhållas. Domare Berg, Ludvika,
dömde inför cirka 1 000 personer.

Färnäs med Leander klarar Hedemora?
Färnäs möter på söndag i div. IV Hedemora. Båda lagen har nu samma poäng, men gästerna bättre målskillnad. Hemmalagets på söndag
få med Börje Leander igen. Lyckas det ligger även hemmasegern inom räckhåll.

Hedemora spurt avgjorde jämn match mot Färnäs. Färnäs SK-IFK Hedemora 3-4, Reportage från tidningsartikel.
(Omg 4).
Det blev Hedemora förunnat att tillslut få båda poängen och segern i söndagens match i Färnäs vilka ställde upp utan Leander. Vinst
siffrorna blev 4-3 efter 2-1 i halvtid. Ett oavgjort resultat hade varit en rättvisare värdemätare av matchen som helhet efter både spel
och målchanser. Nu ledde visserligen Hedemora ett tag i andra halvlek med 3-1 men efter ett par ilskna forceringsperioder av Färnäs
stod matchen 3-3 så sent som 5 minuter före slutet. Hedemora gjorde en stark inledning med fint spel första kvarten men den riktiga
farligheten blev Färnäs. Ett jätteskott av vi, Finn som dock tog i plankan. 1-0 till Färnäs kom i 19:e minuten. Tage Molin fick en fullträff
på bollen och från hela 40 meter borrade den sig in i krysset. Kvitteringen kom genom Färnäs vb som nickade i mål efter ett
missförstånd med målvakten. 1-2 kom minuten före paus, ett fint skott av Gunnar Gråhns. Hedemora ökade i början av andra halvlek
genom hy, Åberg. 2-3 genom hy, Forsén vid klunga. En fin Hållams nick räddade Bergfeldt storartat. På ett vackert inlägg av Finn
kvitterade hy, Forsén till 3-3. Hittills energiskt arbetande Färnäs slappnade av mot slutet och ur klungan kunde vi, Sven hedman säkra
Hedemora segern. Hedemora spelade bra på planen men är i stort behov av skyttar. Laget storman var som många gånger förr ch, Olle
Eriksson. Vh, Alin liksom mv, Bergfeldt var också till sin fördel. I kedjan föreföll hy, Åberg ha bästa stinget i skotten. I Färnäs var ch, Olle
Johansson, hh, Tage Molin och hb, Erik Gudru försvarets stöttespelare. I kedjan var Per Erik Finn den tongivande, hans nedtagningar och
fina fördelning av passningar är tyvärr sånt som vi får se allt för litet av. En blomma också till hy, Forsén för hans påpasslighet. Folke
Pettersson, Borlänge skötte pipan till belåtenhet men tillät alltför mycket ”snack” mot domsluten. Publik ca 500 personer. /Wepe

Färnäs första hemmanederlag. Färnäs SK-IFK Hedemora 3-4, Reportage från tidningsartikel. (Omg 4).
Färnäs noterade sitt första hemmanederlag för säsongen i söndagens match i div. IV mot Hedemora. Gästerna vann nämligen med 4-3
(2-1). Hedemora inledde bäst, men deras anfall var ganska ofarliga. I 5:e min. trodde man, att Färnäs skulle ta ledningen, men vi, Finn:s
jätteskott tog i överliggaren. Färnäs hade sedan initiativet, och i 20.e min. blev det 1-0 på et t långskott av hh, Molin i högra krysset. Tio
min. senare stod det 1-1 sedan en försvarare i trängt läge nickat bollen i egen bur. I halvlekens sista minut tog sedan gästerna ledningen
genom vi, Hedman på en boll, som skruvade sig ur händerna på Färnäs på Färnäs målvakten. Färnäs startade andra halvlek friskt och
utjämningen hängde i luften, då i 53:e min. Hedemoras hy, Åberg ut liten vinkel ökade till 1-3. Hemmapojkarna tappade inte sugen, och
i 60:e resp, 75:.e min. fick de lön för mödan, då hy, Forsén gjorde 2-3 och 3-3. Hedemora avgjorde emellertid matchen till sin fördel i
86:e min. efter kalabalik vid Färnäs målet. Hedemora försvarets bästa var mv, Bergfeldt samt halvbackarna Gråhns och Eriksson. I
kedjan märktes mest hy, Åberg och vänstervingen. Färnäs hade sina bästa försvarare i ch, Olle Johansson, hb, Gudru och hh, Molin. Bäst
i kedjan var hi, Ernlund. Domare John Eriksson, Borlänge, och publik 350 personer.

Målhjälp av Färnäs mot Hedemora, 3-4
Mora söndag (DD). Målet mellan Färnäs och Hedemora föll i 4:e min. före slutsignalen. Färnäs nådde fram till 3-3 från 1-3 efter 1-2 i
halvtid. Mot slutet låg det länge och vägde, men det blev gästerna som drog vinsten. Spelarna offrade sig villigt på båda sidor i den rätt
fartfyllda drabbningen. I stort sett svarade Färnäs för farligaste framstötarna i första perioden, då Hedemora hade få målskott, medan
gästerna s.a.s. vann på bättre arbete matchen igenom och övertog andra periodens inledning. Gästerna levde högt på sitt solida frösvar,
där ch, Olle Eriksson höll rätt rent och högersidan Söderström – Gråhns lyckades oväntat med att hålla den farliga hemma vingen Finn –
Kål Janne – i schack. I gästkedjan fanns inga stjärnor och svårt var det att förvalta långbollarna bakifrån. I hemmaleden kämpade lille
högerhalven Molin storfint, liksom Kål Olle på vh, medan reservmålvakten Fredriksson borde klarat andra målet. Målen: 1-0 hhb, Molin,
1-1 självmål, 1-2 Gråhns, 1-3 hy, Åberg, 2-3 och 3-3 hy, Forsén samt 3-4 vi, Hedman, vinstmålet efter kalabalik på mållinjen. Folke
Pettersson, Borlänge, dömde bra och stävjade ansatser till hårt spel. Omkring 400 såg på. / Guin /.

Div IV, Dalarna.
Färnäs-Hedemora 3-4, Gustafs-Mora 1-3, Långshyttan-Dala Järna 7-1, Malung-Vansbro 2-1, Forssa-Ludvika 1-1 (20/8)
Ludvika
Långshyttan
Malung
Hedemora
Vansbro
Dala Järna
Färnäs
Mora
Forssa
Gustafs

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
1
1
1
0
1

1
1
1
1
0
2
1
1
2
0

0
1
1
1
2
1
2
2
2
3

19-6
20-10
10-9
7-6
11-8
9-18
11-15
7-16
4-7
6-14

7
5
5
5
4
4
3
3
2
2

Segervilja och sportvilja var Färnäs revansch på Mora. IFK Mora-Färnäs SK 5-2, Reportage från tidningsartikel.
(Omg 5).
Moraderbyt på Wasaliden i div. IV blev en övertygande seger för gästande Färnäs med 5-2 sedan deras ledning i pausen varit 3-2. Det
rättvisa i segern behöver inte diskuteras den vanns framförallt på en hetare segervilja och betydligt bättre skyttar. Färnäs som nu fick
revansch hade gjort en del ändringar i laget. Sture Söderberg stod åter i målet efter sin skada och han får faktiskt halva äran av segern
för många utmärkta räddningar. Börje Leander gjorde entré som ch. Med en fin insats men hade sin överman i hh, Tage Molin. I kedjan
var innertrion Olle Johansson – Gösta Hållams – Per Erik Finn de klart bästa. Dessa skötte också målfabrikationen genom Olle Johansson
2, Hållams 2 och Per Erik Finn 1. Mora gjorde ingen av sina bättre matcher. Första halvlek var den bästa. Sedan Blomberg blivit skadad
och gått vy, i andra halvlek var det inte mycket bevänt med kedjan. Bertil Andersson och Georg Lundgren försvarets bästa medan
Granath, Åke Larsson och Pålsson gjorde största nyttan i kedjan. Bertil Andersson (straff) och Erik Granath svarade för målen. Bäste man
på plan var domaren Holger Sahlström, Borlänge, inför 913 betalande.

Färnäs bättre lagspel avgjorde mot Mora, 5-2. Text från tidningsreferat. IFK Mora-Färnäs SK 5-2. (omg 5).
Mora (DD). Mötet på Vasaliden mellan lokalkonkurrenterna i Mora slöt med Färnäs seger. 5-2 (3-2). Färnäs, som åter fått med Börje
Leander på ch, vann rättvist, visade bästa ansatserna till ordnat spel i såväl försvar som anfall medan Mora hade svårt att få fason på
laget. Visserligen kämpade hemmalaget också men alltför ryckigt och halvdant för att slå tillbaka Färnäs segersugna gäng. Holger
Sahlström, Borlänge som dömde inför 800 såg inte alla efterslängar och blundade för en hemmahands inom straffområdet. Matchen var
bara minuten gammal då Mora fick mål på en straff inprickat av ch, Bertil Andersson. Färnäs slogs dock inte ned av motgången. Vid
halvtimman kom Leander laget riktigt i måltagen och ordnade tre mål i följd. I 28 min. nätade cf, Hållams till 1-1 och samme man
prickade in 1-2 i 31 min. en min. senare var Kål Olle Johansson, som för dagen agerade lyckad hi, framme och ändrade siffrorna till 1-3. I
38 min. reducerade mora till 2-3 sen hy, Pålsson passat till Granath som nätade. Mora kom bäst i gång andra halvlek och Söderberg i
Färnäs buren fick ta fram bästa kunnandet ett slag men Mora kedjan med knäskadade Blomberg tappade sugen, varpå Färnäs kunde
komma igen och öka siffrorna. I 69 min. kom vi, Finn igenom med 2-4 som följd och i 84 min. fastställde Kål Olle Johansson slutresultatet
2-5. I Färnäs var mål Söderberg i fint slag och outtröttlige hy, Molin bra medan Leander gav stadga åt försvaret. -I kedjan var även cf,
Hållams i fint slag. Mora försvarets bästa var hb, Lundgren och ch, Andersson. I kedjan var kontakten mannarna emellan mindre god.
Granath hade ingen stor dag men var ändock farligast i kvintetten. / Guin /.

Färnäs seger i Mora derby.
Den med mest stort intresse motsedda Mora derbyt på Vasaliden mellan IFK Mora och Färnäs SK slutade med storseger för Färnäs, som
vann med 5-2 (3-2). Det var en rättvis om än något för stor seger. Redan i 2:a min, var det klart för 1-0 Bertil Andersson slog in en straff
efter Leander ruff på Blomberg. 1-1 kom i 27:e min. genom Hållams och 1-2 genom samme man i 30:e min. En minut senare blev det 1-3
av Olle Johansson. I 38:e min. kom 2-3 genom Granath. I andra halvlekens 25:e min. sköt Färnäs vi, hårt och välplacerat, och fyra min.
före slutet fastställdes slutresultatet genom Olle Johansson. I Färnäs gav Börje Leander lugn och stadga åt försvaret. Hållams var
arbetsvilligare än vanligt. I Mora hörde ch, Bertil Andersson och cf, Granath till de bättre. Utmärkt matchledare var Holger Sahlström,
Borlänge. Publik 913 betalande.
En annan Granath, som hade små chanser att brisera, var centern i Mora. Men det var inte att undra på: Motståndarna från Färnäs hade
en centerhake vid namn Börje Leander. Han var mannen som stoppade alla farliga Mora anfall. Med hela 5-2 vann förresten den förre
AIK elegantens nya lag.

Färnäs vinst över Vansbro
Efter söndagens överraskande vinst över Mora Kamraterna får väl Färnäs SK anses ha stor chans till poäng i seriemötet mot Vansbro
AIK. Som efter match möts Färnäs B och Älvdalens IF.

Färnäs spurt gav 3-3 mot otaktiska Vansbro. Färnäs SK-Vansbro AIK 3-3, Reportage från tidningsartikel. (Omg 6).

Färnäs fick oavgjort 3-3 halvtid 0-2 efter många om och men i söndagens hemmamatch mot Vansbro. Resultatet var smickrande för
hemmalaget som låg under med 0-3 20 minuter före slut. Vansbro med överlägsen teknik och snabbhet på bollen huserade i stort sett
efter behag före pausen. När sedan 3-0 förekom så föreföll saken vara klar. Men här gjorde Vansbrolaget sin stora blunder. Deras
ypperliga kedja. Som planens klart bästa lagdel, slutade omotiverat att spela. Inrarna drogs ned i försvaret för att slå vakt om ledningen.
”Varför?”. Med hel kedja hade säkert segern gått till gästerna. Nu fick Färnäs alltför många tillfällen till kvitteringsforceringar och därför
gick det som det gick. Hade sedan också Färnäs haft tur på Kål Jannes jobb i 39:e minuten så hade Vansbro kunnat bli helt poänglösa.
Vansbro lagets bästa del var som sagt kedjan, där innertrion Frimodig-Olsén-Sundgren var en njutning att se i första halvlek. Dessa tre
delade även på fullträffarna där den tredje genom Sundgrens direkt skott i full fart var en delikatess . Försvarets stora man var unge
målvakten Tore Svensson. Färnäs lagets bästa tillgångar var ytterhalvorna Tage Molin och Bror Ernlund, medan Janne Johansson, Per E.
Finn och Eddie Forsén var nyttigast i kedjan. 1-3 kom genom Finn som slog in en till synes hårt dömd straff. 2-2 Janne Johansson och 3-3
Forsén efter vild kalabalik. Nils Källström hade inte rätta greppet om händelserna mot slutet. Annars utmärkt. Publik 450./ W.

Färnäs –spurt gav tre mål. Färnäs SK-Vansbro AIK 3-3, Reportage från tidningsartikel. (Omg 6).
Vansbro ledde med 3-0 långt innan andra halvlek i söndagens match på Färnäs IP, men Färnäs kämpade åt sig ena pinnen under
slutminuterna. Vansbro började bäst, och hade initiativet under första halvlek, då kedjan visade framfötterna med fint växelspel. Färnäs
hade oturen att få sin hi, Olle Johansson justerad redan i början av matchen. I 19:e min. noterade man 1-0 för Vansbro sedan hi,
Frimodigs kommit fri. Två minuter senare prickade cf. Olsén in tvåan efter schabbel i Färnäs försvaret. Andra halvlek var åtta min.
gammal då Vansbros Kalmarförvärv. Sören Sandgren med ett otagbart skott ändrade ställningen till 3-0. Färnäs gav dock inte slaget
förlorat utan tog i stället fram de verkliga kämpatakterna. 3-1 gjorde vi, Finn på straff i 68:e min, sedan Kål Janne fällts. 3-2 kom i 75:e
min. genom Kål-Janne och fyra min. före fulltid kom utjämningen efter hörna och kalabalik vid målet. Hy, Forsén hade sista foten på den
bollen. Gästernas bästa spelare var mv, Tore Svensson och hi, Sören Sandgren. Bäst i Färnäs var ch, Börje Leander och mv, Söderberg.
Publik 450 personer och bra domare Nils Källström, Borlänge. / M.E.

Vansbro glömde säckknytningen
Mora (DD). Färnäs fortsätter att plocka poäng i div. IV och på söndagen var det gästande Vansbro som fick släppa till den ena genom att
spela 3-3 (0-2). Nu ledde visserligen Vansbro med 3-0 när det var 20 min. kvar men glömde knyta till försvarssäcken och Färnäs tackade
givetvis och tog emot. Målandet inleddes i 20 min. då hi, Fimodig helt frispelad gjorde 0-1. Två min. senare kom 0-2. Cf, Olsén lyckades
tråckla till sig en öppning. Ett snyggt direkt skott av vi, sandgren gav 0-3 i 55 :e min. 1-3 vi, Finn på straff i 70.e min.. 2-3 vy, Johansson i
77:e min. och i 87:e min. fastställdes 3-3 ur klunga av hy, Forsén. Vansbro hade sin styrka i kedjan, som spelade en läcker fotboll. I en
utmärkt innertrio var vi, Sandgren bäst. Laget är ungt och när det blir två halvlekar i stil med dagens första kan det lätt bli stora
vinstsiffror. Försvaret hade sin styrka i målvakten Tore Svensson ch ch, Lindström. Färnäs som var under isen i första halvlek, tog sig
samman i pausen och är alltid farliga i spurten. Lagets ryggrad var halvbackskedjan med Tage Molin och Bror Ernlund som de bästa.
Vänstervingen Finn – Johansson bäst i kedjan. Nils Källström, Domnarvet, dömde inför 450 betalande.

Gustafs kämpade med Färnäs 5-3. Gustafs GoIF-Färnäs SK 5-3, Reportage från tidningsartikel. (Omg 7).
Söndagens div. IV-match mellan Gustafs och Färnäs slutade 5-3, halvtid 3-1. Hemmaforwards hade bättre avslutning på sina anfall än
gästerna, och resultatet var rättvist. Spelet på plan var i stort sett jämt. Gustafs hade övertag före paus och gästerna efter. Matchen var
snabb och situationsrik. Hemmalaget gjorde en av sina bättre matcher. Spelar Gustafs lika bra i fortsättningen kommer laget att ta
ytterligare poäng. Färnäs spelade snabbt och farligt, men kedjan hade inte den rätta riktningen på skotten. I 1:a min. gjorde vh, Andrén
1-0. Efter 25 min. ökade hy, Helldén till 2-0, och efter ytterligare en kvart spädde samme man på till 3-0. Gästerna 3-1 kom på
straffgenom vi, Finn. I andra halvlekens 28:e min. reducerade Färnäs till 3-2, men 4-2 kom snart från cf, Lundkvists känga omedelbart
därefter gjorde Hållams 4-3. Hy, Helldén gjorde sitt tredje och lagets femte mål i slutmin. Hemmalagets bästa var mv,Nord, vb,
Johansson, vh, Andrén och hy, Helldén. I Färnäs gjorde ch, Leander en fin insats. Vy, Johansson märktes mest i kedjan. God domare inför
200 betalande var Henry Andersson. / lind.

Färnäs förlust i Gustafs, 5-3. Gustafs GoIF-Färnäs SK 5-2, Reportage från tidningsartikel. (Omg 7).
Två mycket värdefulla poäng kunde Gustafs inregistrera genom söndagens hemmamatch genom vinst över Färnäs med 5-3 i halvtid var
ställningen 3-1. Hemmalaget vann segern genom sitt bättre förvaltande av de måltillfällen som bjöds de bägge lagen som annars var i
stort jämnspelta. Ännu en gång satte blåsten stopp för att det skulle bli någon njutbar fotboll, matchen var annars en av de snabbaste
man skådat på hemmaplan. Hemmalaget valde medvind i första halvlek och låg på ganska eftertryckligt hela tiden, deras halvtidsledning
gjorde också att de kunde spela mera defensivt i den andra och kunde hålla tillbaka Färnäs som låg på minst lika mycket som Gustafs
gjorde i den första. Att döma efter dagens match ser det ut som kedjan äntligen fåt den sammansättning som behövs attsätta litet mera
sprätt på avslutningarna. Hela kvintetten gjorde en bra match och framför allt Lundkvist som placerats cf, och tremålsskytten hy,
Helldén. Försvaret var som vanligt bra. Målvakten Nord får trots sina tre insläppta mål bra betyg för ett flertal perfekta räddningar och
av backarna sätts Rune Johansson främst och bland halvbackstrion ch, H.Eriksson för sitt lugna och suveräna spel samt hh, Andrén.
Färnäs var ett hårdfört gång men de spelade en mycket snabb fotboll men deras avslutningar var inte så värst lyckosamma. Redan efter
en minut stod ställningen 1-0 genom vh, Andrén och i 26:e minuten gjorde hy, Helldén 2-0 och samme man ökade till 3-0 i 42.a minuten.
Minuten efter fick Färnäs en straff som vi, Finn förvaltade till 3-1. I andra halvlekens 28:e minut gjorde gästerna 3-2 genom hh, Mohlin
som slog en lyra och Nord i målet som för tillfället var skymd av en försvarare kunde inget göra. 4-2 kom fem minuter senare genom cf,
Lundkvist och omedelbart efter avspark gjorde Färnäs cf, Hållams 4-3. Slutresultatet 5-3 kom två minuter före full tid då hy Helldén
gjorde sitt tredje mål. I Färnäs spelade ch, Leander och hh, Molin mycket bra. I kedjan var vy, J. Johansson den farligaste tillsammans
med cf, Hållams. Domare utan anmärkning inför 200 betalande var Henry Andersson från Avesta. /öde.

Gustafs kämpa anda gav 5-3 på Färnäs
Gustafs (DD). Gustafs tog på söndagen två välbehövliga poäng genom att i en fartfylld men ej välspelad match slå gästande Färnäs med
5-3. Segern var rättvis, det var Gustafs som ordnade till de flesta farligheterna och hade mera udd på anfallen än gästerna. Färnäs hade
ett bra försvar med ch, Börje Leander som klart bäste man, även hh, Tage Molin får överbetyg. I kedjan var vy, Johansson och cf,
Hållams farligast men den senares betyg dras ned av alltför mycket småruff. Gustafs gjorde en kämpamatch och alla krigade för
poängen. Försvaret i sin helhet var bra med plus för ch, H. Eriksson och vh. B. Andrén. Kedjan var också ovanligt pigg och det märktes att
Harry Lundkvist kommit tillbaka efter en skada. Birger Andrén gjorde mål i första minuten, 2-0 Bengt Helldén, 3-0 d:o, 3-1 Per Erik Finn
på straff, 3-2 Tage Mohlin på missförstånd mellan mv, och chb, 4-2 cf, Lundkvist, 4-3 Hållams och 5-3 Helldén. Publiken uppgick till 200
och henry Andersson, Avesta dömde. / lin /.
Malung for illa fram med Ludvika spelarna i söndagsmatchen på Hillängen och det är många som haft känningar av de framfusiga
skinnarnas alltför hårdhänta metoder. Roland Lindberg skadade sig så illa att frågan är om han hinner bli återställd i höst. Lasse
Bolander, Knatten Karlsson, Djusberg och Åke Wester fick också justeringar men hur pass allvarliga de är ger sig väl i dag när laget mot
Färnäsuttages. Den matchen blir inte lätt för Ludvikas. I fjol blev det vinst 3-2 med nöd och näppe och vi tror att Färnäs är bättre nu
medan Ludvika är klart sämre. Våra rödvita har inte noterat mer än en seger på bortaplan i höst och det var mot jumbolaget Mora.

Fotboll i Färnäs.
I söndagens match div. IV-match på Färnäs idrottsplats möter Färnäs SK Ludvika FFI. Båda lagen kommer med starkaste besättning,
varför man kan bespetsa sig på en spännande uppgörelse. Huvudmatchen börjar kl. 14.30. Efteråt spelas en div. VII-match mellan
Mässbackens IF och Färnäs SK B.

Svår match för FFI mot starka Färnäs
Ludvika FFI spelar borta mot Färnäs i morgon och får bereda sig på en svår match. Färnäs är ju inte precis något välspelande lag men de
kan konsten att kämpa och växa med uppgiften i synnerhet när det gäller bättre motståndare vilket inte minst är Börje Leanders
förtjänst. Det såg i början av veckan mörkt ut för Ludvika laget då det var många spelare som råkade ut för justeringar i matchen mot
Malung. Laget som skall möta Färnäs är inte alldeles bestämt. Man kan fortfarande sätta frågetecken för ett par mannar men
preliminärt har lagledningen uttagit följande elva: Arne Silfverlin, Curt Karlsson, Sven Johansson, Åke Wester, Yngve Trygg, Lars
Bolander, Uno Malmling, K.E. Djusberg, Sune Åsén, Rolf Johansson och Ingemar Holmkvist.

Fin Färnäs start men Ludvika vann. Färnäs SK-Ludvika FFI 3-4, Reportage från tidningsartikel. (Omg 8).
Den som på söndagen sökt sig till Färnäs idrottsplats för att se serieledande Ludvika vinna en komfortabel seger i div. IV blev grymt
besviken. Det blev i stället hemmalaget som från början angav takten och första perioden togs hembetydligt mera än siffrorna 2-1 visar.
I den andra kom emellertid igång men det var faktiskt först under slutkvarten som spelet blev värdigt ledarlaget. Nu togs andra
perioden hem med 3-1 vilket gav Ludvika vinst med 4-3. Om parterna hade delat potten hade resultatet varit mera rättvist. Dagen blev
annars vänsteryttrarnas. Det torde höra till sällsyntheterna att dessa åstadkommer hela fem fullträffar i samma match. Nu nätade Kål
Janne Johansson tre gånger för Färnäs och kollegan Ingemar Holkvist två gånger för Ludvika. De båda återstående målen bokfördes på
Djusberg och Malmling. Ludvika utan storskytten Bertil Eriksson verkade tungförda under första halvlek. det var först under ”andra
andningen” som kombinationer ville infinna sig men gjorde det då med besked. Målvakten Silfverlin och ch, Trygg vr bäst i försvaret:
Vänsterytter Holmqvist och hi, Djusberg gjorde största nyttan i kedjan. För Färnäs vidkommande blev första halvleken dagens
behållning och speciellt då första kvarten. Tyvärr är laget litet för ihåligt – det syntes tydligt när Ludvika kom igång – för att kunna göra
en ”helmatch” mot en stark motståndare. Börje Leander och Tage Molin var klipporna i försvaret. Backarna glömde ofta markeringen
och kedjan bestod egentligen bara av två man. Vänstervingen Per Erik Finn och Kål Janne Johansson, med Per Erik som speluppläggare
och Janne som avslutaren. Utmärkt matchledare var Holger Sahlström, Borlänge, inför 700 personer. / Wepe /.

Två Ludvika poäng men hårt i Färnäs. Färnäs SK-Ludvika FFI 3-4, Reportage från tidningsartikel. (Omg 8).
Efter en spännande och välspelad match lyckades Ludvika bärga båda poängen genom att vinna med 4-3 mot Färnäs, sedan hemmalaget
i halvtid haft ledningen med 2-1. Färnäs började bäst och hade två jättechanser redan i 1:a resp, 4:e min. men Silfverin i Ludvika målet
räddade vackert. 1-0 till Färnäs kom i 7:e min. Vy, Kål Janne lyfte bollen över framrusande målvakten. Strax efter sköt hi, Olle Johansson
en frispark som var nära att resultera men ”Silver” kastade sig och räddade. I 14:e min. var Kål-Janne åter framme och nätade för
Färnäs, sedan han fått en idealboll. Fem min. senare reducerade Ludvika genom vy, Holmkvist som sköt hårt i övre högra hörnet. I andra
halvlek blev det bättre fart på Ludvika. Vy, Holmkvist sköt i stolpen i 10 min. och i 21.a kvitterade hi, Djusberg med ett skott som
Söderberg i Färnäs borde ha klarat. I 32:a min tog så Ludvika ledningen på hörna. Vy, Holmkvist gjorde målet. Nästa mål blev också
Ludvikas. Hy, Malmling nickade en passning i mål. Två min. senare reducerade Färnäs genom Kål-Janne som gjorde sitt tredje mål.
Förutom Silfverlin hade gästerna sina bästa i centerhalv Trygg och hi, Karl Erik Djusberg. I Färnäs spelade Börje Leander allsvenskt. Av de
övriga lyckades vb, Magnus Eriksson och vänstervingen Finn-Kål Janne bäst. Domaren Sahlström dömde i stort sett bra inför cirka 400
personer.
Hedemora och Malung vägrar att släppa div. IV-ledande Ludvika ur sikte. ASEA-stadens elva gäster om söndag Vansbro och är inte alls
favorit med söndagsspelet som måttstorlek. I händelse av LFFI-förlust bör spänningen i serien bli återställd eftersom Hedemora
näppeligen lär släppa poäng mot Mora, och eftersom Malung bör slå långshyttan ännu en gång. Järna och Forssa heter våra övriga
favoriter.

Ludvika vann knappt vid färnäsbesök, 4-3. Färnäs SK-Ludvika FFI 3-4, Reportage från tidningsartikel. (Omg 8).
Mora (DD). Ludvika slog vakt om serieledningen i ”fyran” genom att borta besegra Färnäs med 3-4 (2-1). Segern satt emellertid långt
inne och det där med vakthållningen var det till en början litet si och så med. Färnäs låg nämligen hårt på i början, 2-0 efter 12 min, och
tog första halvlekens spel med bred marginal. Vilan hade tydligen gjort gästerna gott och det tog klart halvlek nummer två. Färnäs
stretade bra emot ända till 2-2 i 22 min. Men sedan blev det Ludvika för hela slanten. Vid 85 min. var ledningen 4-2 men ändrades till 4-3
i den 87:e min. Ludvika hade en utmärkt målvakt i Silfverlin och dito stoppern Trygg. Vi, Rolf Johansson slet mest i kedjan där vy,
Holmqvist var målfarligast. Fullträffarna slogs in av Holmqvist 2, Ljusberg och Malmling. Börje Leander och och Tage Molin var bäst i
Färnäs försvaret. Kedjans bästa, unge strategen Finn och målfarlige vy, Kål Janne Johansson, som med sina tre mål bör ha avancerat en
bit i skytteligan. Holger Sahlström, Borlänge, får högsta betyg för sin rättskippning inför 700 betalande. /Guin-vik.

Forssa möter Färnäs. Text från tidningsartikel. 1954.
Forssa BK får på söndag besök av Kål Janne & Co och får av allt att döma en bening uppgift. Motståndarna brukar ha för vana att hålla
hög fart på Domnarvsvallen o. inte ge tappt i första taget. Forssa får finna sig i att undvara ordinarie målvakten Folke Hedlund som i
stället föredrar handbollen. Det är inte heller riktigt klart med kedjan, som dock får ”Loppan” Söderström och Börje Vikström på
innerplatserna.

Färnäs slog Forssa i chansartad match. Forssa BK-Färnäs SK 3-4, Reportage från tidningsartikel. (Omg

9).

Forssa och Färnäs stod för söndagens fotboll på Domnarvsvallen varvid Färnäs rättvist triumferade med 4-3 (2-1). Matchen blev
chansartad på grund av det ihållande regnet. Gästerna behärskade det hala väglaget bäst, men Forssa kunde ha fått oavgjort, ty när 2
min återstod var ställningen 3-3. Färnäs började bäst och tog ledningen genom cf, Hållams, som snärtade in vi, Finn:s framspelning. 2-0
ordnade Finn. Hedlund hade grepp om bollen men tappade den och den rullade snopet över linjen. Hh, Bergsten reducerade i 37:e min
genom att elegant slå bollen i mål efter hörna. ”Kål-Janne” gjorde 3-1 till gästerna. I andra halvlekens 10 min. I 19 min sköt Vikström
överraskande 2-3, varpå hi, Söderström nickade in utjämningsbollen i 36 min. När endast 2 min återstod gjorde Hållams 4-3 genom att
nicka förbi Hedlund. Målet föregicks dock av en regelvidrig tackling av ”Kål-Janne” som ojust trängde undan hb, Bruus. Forssa gjorde
ingen dålig match och det händer inte varje dag att laget gör tre mål. Av backarna var Johansson bäst, men han hade också en tacksam
uppgift mot sin svage ytter. Svårare hade Bruus på andra kanten mot ”Kål-Janne”. Bäst i laget var hh Bergsten, som hann med både i
försvar och anfall. I kedjan var högervingen Söderström-Vadell bäst. Färnäs var faktiskt en angenäm överraskning och laget spelade
effektivt fotboll med långa öppnande bollar. Börje Leander gjorde stor nytta på ch och höll ihop försvaret. Mv, Söderberg och hh, Molin
var två andra starke försvarskort. I kedjan var vänster vingen Finn, ”Kål-Janne”, samt Hållams bäst. Domare var John Eriksson, Borlänge.
Han gjorde ingen av sina bättre matcher. /Eije.

Färnäs besegrade knappt Forssa. Forssa BK-Färnäs SK 3-4. Reportage från tidningsartikel. (Omg 9).
Div. 4 matchen Forssa-Färnäs bjöd på ett växlingsrikt och underhållande spel. Färnäs vann matchen med 4-3 efter en 2-1 ledning vid
paus, i en match där vilka siffror som helst kunnat avgöra drabbningen. I det gästande laget blev hh, Molin publik favoriten och trots sin
litenhet dominerade han stora områden. Området framför mål behärskade Börje Leander utan misstag och hann dessutom att utdela
otvivelaktigt vissa råd till sina utespelare. Västervingen Per-Erik Finn och Janne Johansson var farligaste ving och särskilt Janne var svår
stoppad. Finn gav prov på god teknik men var alltför tveksam i spelet. Cf, Hållams låg högt uppe och var hela tiden Målfarlig. I
hemmalaget var hh, Bergsten bäste försvarsspelaren i övrigt rätt jämt. Kedjans bäste var hy, Vadell, men Vikström liksom också
Söderström gjorde bra ifrån sig. Det blev Färnäs som tog ledningen efter fint samspel, med Hållams som målgörare. Finn ökade till 2-0
för Färnäs på ett löst skott från nära håll där troligen Hedlund väntade ett hårdare och mera välplacerat skott. Halvtidsresultatet
fastställdes av hh, Bergsten efter hörna. 3-1 ordnade Kål-Janne efter att själv forcerat Forssa försvaret. Vikström svarade för Forssa:s
andra mål på ett bra skott som den felplacerade söderberg i Färnäs målet, inte hade en chans på. 7 minuter före full tidutjämnade
”Loppan” Söderström på boll från Bergsten. Slutresultatet4-3 till Färnäs kom i slutminuten då Kål-Janne kanske inte riktigtjuste
passerade Bruus och gav Hållams en ideal boll att nicka in. Domare John Eriksson, Borlänge.

Hållams avgjorde mot Forssa, 3-4. Forssa BK-Färnäs SK. Reportage från tidningsartikel. (Omg 9).

Borlänge (DD). Söndagens div, IV drabbning på Domnarvsvallens genomsura rektangel blev mot all förmodan en synnerligen småputtrig
tillställning. Färnäs uppeldat av färg- och röststarka kvinnliga supporters, aktade inte för rov att ta hempotten med rättvisa siffrorna 4-3.
Gästerna hade tydligen sin vackra dag. De exellerade i snabbt, fyndigt kortpassningsspel som alldeles höll på att ta ta luften ur Forssa
mannarna. Under slutkvarten fick hemmalaget mera att säga till om, lyckades sega upp sig till 3-3 men fick släppa poängen i
slutminuten, då Färnäs-Hållams avgjorde genom grann nick. Gamle landslags-Leander har tydligen takterna kvar. I anfallet med tekniske
”morgondagaren” Per-Erik Finn och framfusige vy, Kål-Janne Johansson som tongivande ving och med Hållams som tung målfarlig
mittelman, skapades många farliga attacker. En liten blomma överräcktes dessutom till ettrige hh, Tage Molin, en liten men naggande
god. Forssa spelade i underläge hela första perioden. Efter sidbytet fick de vitblå mera att sägas till om och borde med litet tur kunnat
rädda en poäng. Försvaret blev överspelat många gånger. Bland forwards där högersidan Vikström-Vadell glimtade till då och då,
envisades man med att spela för mycket i sidled. Målgörare: För Färnäs: cf, Hållams 2, Finn och Kål-Janne Johansson: För Forssa:
Bergsten, Vikström och Söderström. Domare: John Eriksson, Borlänge.

Forssa utan udd 1-0 till Färnäs. Färnäs SK-Forssa BK 1-0, Repotage från tidningsartikel. (Omg 10).
Färnäs fick till trots hemmaplan arbeta betydligt hårdare än förra söndagen för att rädda båda poängen mot Forssa. Resultatet blev 1-0.
Färnäs inledde synnerligen starkt och borde efter sina jättechanser under första kvarten lett med 4-0. I 4:e min. kom vy, Kål-Janne
igenom men skottet gick på fel sida om stolpen. Åtta min. senare fick Färnäs en straff men vi, Finn slog okoncentrerat bredvid. I 27:e
min. rehabiliterade sig emellertid Finn då han gjorde matchens enda mål placerat invid högra målstolpen. Så småningom övergick
initiativet till Forssa och Färnäs försvaret med Leander i spetsen sattes på hårds prov. Forssa spelade vackert ute på plan men med
skjutskickligheten var det sämre beställt. Gästernas övertag fortsatte även ett stycke in på andra halvlek. Färnäs kom dock igen mer och
mer under sista halvtimmen, och man väntade på 2-0 i 82.a min. då laget fick sin andra straff. Börje Leander lade straffen men över.
Forssa kom igen något under slutminuterna men Färnäs försvaret var omutligt. Gästerna hade ett jämt och bra lag som i fortsättningen
säkert kommer att öka poängskörden. Man lade särskilt märke till vy,Eriksson och i försvaret mv, hedlund och hb, Bruus. Hemmalagets
bästa del var backtrion Gudru-Leander-Eriksson. Vänster vingen finn och Kål Janne lyckades bäst i kedjan. Granlund från Ludvika dömde
bra inför 500 åskådare. / M.E.

Ny Färnäs seger över Forssa, 1-0. Färnäs SK-Forssa BK 1-0. Reportage från tidningsartikel. (Omg 10).

Färnäs tog snabbt båda poängen även i reprismatchen mot Forssa. Vid söndagens match i Färnäs segrade hemmalaget med 1-0 samma
resultat i halvtid. Fullträffen slogs in av vi, Finn i första halvlekens 27:e minut. På en passning från vy, Kål Janne Johansson fick Finn på
en praktpärla som hamnade alldeles innanför stolpen utan chans för Folke Hedlund. Matchens behållning blev inledningen där Färnäs
under första kvarten gav prov på fin fotboll. Nästa kvart gick till Forssa som alltid spelar bra på planen men som avslutar sämre. De
resterande kvarterna leddes till glömskan, för det var absolut inget att minnas. Målchanserna utföll ungefär fifty-fifty men eftersom
Färnäs kostade på sig lyxen att missa två straffar, var segern berättigad. Klart bäst i Forssalaget var hb, Lennart Bruus, den snabbaste
back som setts på länge. Mv, Hedlund, ch, Holst och vy, Eriksson (hh, andra halvlek) förtjänar också ett omnämnande. I kedjan drog cf,
Söderström och hy, Vadell största uppmärksamheten till sig. Färnäs försvaret slår onödigt mycket i rena paniken när motståndarna
trycker på och glömmer då mata kedjan. Med större lugn hålls greppet om spelet bättre. Börje Leander och Bror Ernlund får bästa
betyget i försvaret. Kedjans bästa tillgång var vi, Finn. Kål Janne hade en för svår man mot sig. Hållams var arbetsvillig. Utmärkt domare
var ivar Granlund, Ludvika, inför 450 personer. / W.

Färnäs vann med 1-0 men ”brände” straffar.
Färnäs (DD). Två straffar fick Färnäs sig tilldelade mot Forssa, båda slogs bort. Men hemmaseger blv det ändå. Vi, Finn som grovtmissade
första straffen, rehabiliterade sig för misslyckandet genom att göra segermålet i 26:e min. Annars hade Forssa minst lika mycket av
spelet och broderade ofta vackert ute på planen men väl framför mål var det ”natta” som det sägs i Borlänge. Visst var Forssa kedjan
men Färnäs ch, Leander var också en orsak. Han dirigerade försvaret som tillbakadragen hake på ett mästerligt sätt. Att som Forssa
prova så många uppställningar av laget i en match kan inte var lyckligt. Eriksson med elvan på ryggen blir dock säkert ordinarie halvback
efter den här matchen. Det var god fart på tillställningen, lagen hade var sin halvlek, Färnäs mest av spelet första omgången medan
Forssa hade tillfällen till ena pinnen i andra. Leander slog andra Färnäs straffen skyhögt över 35 min. efter halvtidsvilan. Finn – Kål
Janne var framfusigast i hemmakedjan – Per Erik är dock vissa stunder väll kär i läderbiten – medan halvbackarna Mohlin och Ernlund
assisterade Leander bäst i försvaret. Ivar Granlund, Ludvika, skötte pipan till belåtenhet. 500 åskådare kantade den läckra gräsmattan.

Division IV, Dalarna
Järna-Gustafs 3-2, Färnäs-Forssa, Hedemora-Mora 2-2, Långshyttan-Malung 1-3, Vansbro-Ludvika 0-2.
Ludvika
Hedemora
Malung
Långshyttan
Färnäs
Forssa
Vansbro
Järna
Gustafs
Mora

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
6
7
4
4
2
3
2
3
1

2
3
1
2
2
3
1
3
0
3

0
1
2
4
4
5
6
5
7
6

39-14
25-13
28-18
34-24
30-32
13-16
20-27
18-34
22-36
14-28

18
15
15
10
10
7
7
7
6
5

Färnäs förmådde intet i Vansbro. Vansbro AIK-Färnäs SK 6-0. Reportage från tidningsartikel. (Omg 11).
Vansbro vann söndagens seriematch mot Färnäs med de förkrossande siffrorna 6-0, 5-0, ett resultat som snare var i under – än
överkant, då Vansbro hade ytterligare många fina tillfällen vid Färnäs målet. Gästerna hade dock oturen att få sin vb, Nilsson skadad
efter en kvarts spel och han linkade sedan ytter. Färnäs som saknade strategen Leander var chanslöst mot det för dagen fina Vansbro
laget. Laget spelade hårt i överkant och hade inget ordnat spel. Nu blev det mest långbollar och de tog hemmaförsvaret tacksamt hand
om. Försvarets bästa var målvakt Söderberg och ch, Kål Olle Johansson. I kedjan var vi, Finn mest till sin fördel. Vansbro upprepade sitt
fina spel i söndags och gladde mest läckra kedjekombinationer med centern Sandgren som målfabrikör. Han gjorde fyra mål, av vilka ett
par var riktiga delikatesser. Han var utan tvekan planens dominerande spelare. Försvaret, som inte släppte någon över bron, hade sina
bästa i vb, Öhman och ch, Lindström. Efter 12 min. hade Vansbro ledningen med 3-0 genom Sandgren två och hy, Olsén ett. Ytterligare
två mål före paus hann Vansbro med genom Sandgren. Andra halvlekens enda mål gjordes i 30:e min. av vi, Pettersson. Domare var
Helge Andersson, Avesta, och cirka 600 personer kantade planen.

Fyra Sandgren mål när Vansbro slog Färnäs SK med 6-0. Vansbro AIK-Färnäs SK 6-0. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 11).
Vansbro centern sandgren var i praktslag i söndagens match mot Färnäs, där Vansbro vann med 6-0 efter att redan i halvtid haft
ledningen med 5-0. Redan efter tre minuter nätade sandgren med ett verkligt praktskott i krysset, som igen i 11:e minuten med 2-0,
minuten efter fick Olsén millimeterpassning från sandgren med 3-0 som följd. Färnäs vb. Skadades i 15:e minuten och fick lämna planen
men kom igen i andra halvlek. Sandgren gjorde i 32:a resp. 37:e minuten åter mål och med hela 5-0 i ledningen kunde Vansbro gå till
halvtidsvila. Färnäs gjorde i andra halvlek bättre motstånd dock utan målkänning, medan Lars Pettersson i 30:e minuten ökade
Vansbroledningen till 6-0. Hemmalaget där Frimodig för dagen fick ersätta Gyllenvåg, gjorde en stark match, där Sandgren i kedjan
gjorde sitt hittills bästa framträdande i Vansbro dräkten med ypperligt spel. Försvaret stoppade upp Färnäs anfallen redan i inledningen
och de gånger anfallen kom i närheten av mål, ingrep Svensson utan misstag. Färnäs hade svettigt i försvaret där lille Molin och ch,
Johansson friskade på bäst. Domare var Helge Andersson, Avesta vilken resolut ingrep när Färnäs vid flera från sitt underläge tog fram
rätt ojusta tacklingar. Publik 600 personer.

Sandgren sköt Färnäs i sank 6-0 till VAIK. Vansbro AIK-Färnäs SK 6-0. Reportage från tidningsartikel. (Omg 11).
Vansbro (DD). Vansbro AIK vann med hela 6-0 (5-0) mot Färnäs SK och klev därigenom ur den s.k. farozonen. VAIK som för dagen bytt ut
Åke Gyllenvåg på ena yttern mot Nils Frimodig startade starkt och redan efter 12 min. var ställningen 3-0. Inledningsmålet – säsongens
hittills vackraste – praktpärla av Sandgren – följdes av ideliga Vansbro anfall. Vid ställningen 3-0 skadades Färnäs vb, Nilsson och måste
lämna planen. Han återkom som ytter i andra halvlek, VAIK släppte efter pausen av på farten men gav aldrig gästerna chans. Vansbro
gjorde en stark match och Sören Sandgren på cf, var i prkatslag med bl.a. 4 mål som resultat. Hans eleganta framspelningar samt
förmåga att ur alla lägen avlossa sin kanon gör honom hyperfarlig. Nils Frimodig skötte sig med den äran som vy, och försvaret spelade
hela matchen förtroendeingivande med Svensson i målet. I Färnäs, där försvaret fick slita hårt, märktes ch, Johansson och hh, Molin
medan kedjan hade sin bäste i vi, Finn. Laget drog ned betyget genom otaliga fula efterslängar, vilket renderade dem flera frisparkar.
Målen: 3 min. 1-0 Sandgren, 11 min. 2-0 Sandgren, 12 min. 3-0 Olsén, 32 min. 4-0 Sandgren, 37 min. 5-0 Sandgren igen. Andra halvlek: 30
min. 6-0 Lars Petersson. Säker domare Helge Andersson, Avesta. Publik 600 personer. /Tebe.

Seger öser på.
Långshyttans Olle Seger står i särklass i målskyttet i div. IV. Denna omgång överträffades han dock av Rolf Johansson, Ludvika, och Bengt
Helldén Gustafs, vilka svarade för hat tric. Malungs Birger Ottosson gjorde liksom skyttekungen Seger två fullträffar vilket förde upp
honom på andra plats.
14 mål:
7 mål :
6 mål:
5 mål:
4 mål:

Olle Seger, Långshyttan.
Birger Ottosson, Malung
Hållams, Färnäs. Bertil Johansson, Ludvika.
Rolf Johansson och Sune Åhsén, Ludvika.
Henning Jansson och Sven Andersson, Långshyttan. Per Erik Finn och Kål Janne Färnäs. Roland Lindberg, Ludvika.
Sven Persson och Halvarsson, Malung. Sven Hedman, Hedemora och Ruben Sterner, Järna.

Moraderbyt slutade oavgjort efter Färnäsmål i slutminut. Färnäs SK-IFK Mora 1-1. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 12).
Fotbollsderbyt i div. IV mellan Färnäs och Mora hade samlat årets rekordpublik i grenen med ca 1.200 åskådare. Dessa fick se en fartfylld
och spännande kamp som glimtvis bjöd på fint spel. Matchens var annars som alltid i s.k. derbyn mera lagd på kämpandet och en hel del
hårda törnar kunde inte undvikas. Tillställningen slutade 1-1, halvtid 0-0. Kortfattat om detta skulle man kunna säga att Färnäs tog klart
hem den mållösa första halvleken, att Mora med ännu större marginal vann Mora andra ronden, att Erik Granath i 50:e minuten tog sig
fri och gav Mora 1-0, att kvitteringen lät vänta på sig tills i slutsekunderna, då Gösta Hållams nätade. Lägger man så till att Mora efter
ett jätteskott av Färnström i tionde minuten hade en boll inne som bortdömdes, så hade det inte skett någon orättvisa om IFK vunnit
med uddamålet. Målandet höll på att inledas redan i andra minuten då Hållams hårt sköt i plankan. I tioende minuten kom så matchens
diskussion. Färnströms hårda välplacerade skott fick Söderberg endast fingrarna på. Välplacerad publik såg bollen via ett hål i nättaket
gå bakom målet. I händelsen agerade linjeman som bortdömde målet, hade en helt annan version av händelsen. Enligt denna hade
bollen från målvaktens händer gått över ribban och ramlat med på nättaket. Nu fick bollen långt bakom målet och nätet blev laget
omedelbart. Mora överlägsenheten i andra halvlek gav mest hörnor men ett par minuter efter slutet var det nära då ett skott från
Granath räddades av Söderberg med en fotparad. Börje Leander var åter Färnäs försvarets bäste bra assisterad av Molin och Söderberg.
I kedjan hade Finn sina ljusa ögonblick i första halvlek men också han försvann sedan Kål Janne fått en smäll över näsan och blivit
omplåstrad. Nu får Hållams bästa betyget för jämnaste insats. Magnus Persson, Borlänge, gjorde i och med denna match sorti från
domarbanan och uppvaktandes av båda lagens ledare och spelare före spelöppningen med en Morahäst. Tyvärr gjorde inte Magnus
denna gång någon av sina bättre matcher. / W.

1.200 såg derby, Färnäs-kvittering i slutsekunderna. Färnäs SK-IFK Mora 1-1. Reportage från tidningsartikel.
(Omg 12).

Lokalderbyt mellan Färnäs och Mora lockade 1.200 personer (rekordpublik för div. IV?) vid säsongsavslutningen i det vackra höstvädret
på Färnäs IP. Resultatet 1-1 (0-0) var rättvist. Färnäs började bäst och redan i 2.a min. lade cf. Hållams på en rökare som tog i
överliggaren. Fem minuter senare var det åter farligt vid Mora-buren, då vy, Kål Janne sköt hårfint över. Första Mora-farligheten kom i
10.e min. då vy, Fernström sköt hårt mot vänstra krysset. Mv, Söderberg räddade dock. Halvleken gick klart till Färnäs, som hade flera
tillfällen att ta ledningen, men Dahlstrand i Mora-målet var omutlig. I andra halvlekens 5:e min. tog Mora ledningen genom cf. Granath
som kom fri och sköt i mål via Färnäs målvaktens fingrar. Mora spelade seden ypperligt ute på plan men saknade udd i anfallen. Verkligt
farligt var det i 25 :e min. men Söderberg var åter på sin vakt. Under slutminuterna kom Färnäs igen något. Dahlstrand fick i 80:e min.
uppbjuda hela sin skicklighet för att freda buren på ett farligt Färnäs anfall, men 38 sekunder före slutsignalen kom kvitteringen där
Färnäs centern Hållams otagbart sköt i mål på passning från vh, Ernlund. Bäst hos gästerna var mv, Dahlstrand. Ch, Andersson, hy, Stunis
och cf, Granath medan hemmalaget hade sina säkraste mannar i backtrion Gudru – Leander - Eriksson. Vid en ceremoni före matchen
överlämnades en dalahäst till domaren Magnus Persson, Borlänge, som dömde sin sista match i Ovansiljan. / M.E.

Oavgjorda returen Färnäs-Mora sågs av 1.200 åskådare. Färnäs SK-IFK Mora 1-1. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 12).

Färnäs (DD). Returmatchen mellan ovansiljansklubbarna Färnäs och Mora i Färnäs spelades i kylslaget men soligt höstväder och blev
också som förutspåtts en nog så spännande thriller för de bägge lagens anhängare. Cirka 1.200 omringade den inbjudande planen i
morabyn. Första halvlek slöt 0-0 trots att Mora med största sannolikhet hade ettan inne. Magnus Persson, f.ö. före matchen avtackad
med minnesgåva eftersom han för sin del blåste sista eld upphör i Mora, friade för den boll, vilken enligt samstämmiga ögonvittnen
bakom målet, smet in i ena burgaveln, där ett gapande hål täcktes omedelbart efter vy, Fernströms skott. I andra avdelningen var det
Mora som bestämde takten för det mesta. Granath lyckades trumfa sig förbi ypperlige Leander klart efter teet och gav Mora med ett
välplacerat löst skott ledningen. Med Mas-Åke och hi, Blomberg som pådrivare lyckades Mora komma igång med litet spel i den annars
slående och cupbetonade drabbningen. Men inte längre än till Leander kom man. Färnäs kom med sporadiska, farliga stötar och fick lön
i slutminuten. Centerforward Hållams kom fri men hade Moras centerhalv Andersson – annars fin – kvar att passera. Moraspelaren
halkade under förberedande tacklingen och blev borta. Dahlstrand i mål konstaterade undervåldsamma ovationer kvitteringsbollen
inne i nät. I morakedjan sätts ett plus också för arbetsvillige Fernström medan Sallman trots fin uppfattning saknar gnista och kondition.
Som helhet verkade inte moralaget just nu att vara bottenlag, backarna Pålsson och Grycksbo Hasse är några som kommer. Färnäs
ytterhalvor Bohlin och Ernlund kompletterade Leander bäst, men det vill gärna bli en lucka mellan försvar och anfall, vilket skapade
öppningar mot Mora. Cf Hållams och tekniske vi, Finn får bästa betyget i kedjan, vilket verkade ojämnare än Moras. / Guin.

Oförändrat i ”Fyran”.
I skytteligan i div. IV är ställningen oförändrad i toppen och det dröjer nog ännu någon omgång innan man plockat in Olle Segers stora
försprång. I varje fall har Segers kanon tystnat. I Malung fick han också lämna planen utan fullträff. Omgångens hat tric gjordes av
Ingemar Holmkvist, Ludvika. Tvåmålsskyttar var Hållams, Färnäs, Harry Lundkvist och Bengt Helldén, Gustafs, B. Danielsson, Järna, och
Stig Lennartsson, Malung.
14 mål:
8 mål:
7 mål:
6 mål:
5 mål:

Olle Seger, Långshttan.
Kål Janne Johansson o. Hållams, Färnäs, Birger Ottosson, Malung.
Sören Sundgren, Vansbro, Ingemar Holmkvist, Ludvika.
Sune Åsén och Rolf Johansson, Ludvika, Sven Persson, Malung.
Ruben Sterner, Järna, Åke Gyllenvåg, Vansbro, P. Erik Finn, Färnäs, Harry Lundkvist,
och Bengt Helldén, Gustafs, och Rolf Johansson, Ludvika. / Text av Sverre.

Div IV, Dalarna. (slutspelad för hösten).
Dala Järna-Ludvika 0-4, Färnäs-Mora 1-1, Hedemora-Vansbro 3-2, Långshyttan-Forssa 6-2, Malung-Gustafs 5-2.
Ludvika
Malung
Hedemora
Långshyttan
Färnäs
Vansbro
Mora
Forssa
Järna
Gustafs

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
7
6
4
4
2
2
2
3

2
1
3
2
3
1
4
8
3
0

0
3
2
4
5
7
6
7
7
9

48-15
26-20
29-18
42-27
31-39
28-30
23-30
15-25
18-46
25-43

Borta
Ludvika
Hedemora
Malung
Långshyttan
Färnäs
Mora
Vansbro
Forssa
Järna
Gustafs

22
19
17
14
11
9
8
7
7
6

Hemma
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
2
2
1
1
1
0
0

2
1
0
2
1
3
1
0
1
0

0 17-5 10
1 15-10 9
2 19-13 8
2 16-16 6
3 15-24 5
2
8-13 5
4 12-17 3
5
6-14 2
5
8-33 1
6
7-25 0

Ludvika
Malung
Långshyttan
Hedemora
Vansbro
Färnäs
Gustafs
Järna
Forssa
Mora

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
3
3
2
3
2
1
1

0
1
0
2
2
2
0
2
3
1

0
0
2
1
1
2
3
2
2
4

31-10 12
17-7
11
26-11
8
14-8
8
16-13
6
16-15
6
18-18
6
10-13
6
9-11
5
15-17 3

Rättvik inget för Färnäs.
Eftersom div. IV-matchen Hedemora-Färnäs blev uppskjuten spelade Färnäs istället vänskapsmatch mot Rättvik på Färnäs IP:s
träningsplan. Uppgörelsen slutade med seger för hemmalaget med hela 10-1, halvtid 5-0. Det motstånd Rättvik presterade var i
svagaste laget och den stundtals utmärkt spelande Färnäs kedjan fick husera ganaska fritt. Gamlingen Ejnar Tätting och i mån ch,
Forsberg var de enda Rättviks försvarare, som bjöd något motstånd. Gästernas kedja var ej heller mycket att hurra för. Särskilt brast det
i konditionen. Färnäs laget däremot ingav stort förtroende inför seriestarten. Målen: 1-0 påpassligt genom Hållams , 2-0 Finn på
passning från Kål Janne, 3-0 Eriksson touchade in bollen efter passning från Kål Janne. 4-0 välplacerat av Hållams , 5-0 också Hållams
(offside?), 5-1 Rättviks vi, hann före Söderberg i Färnäs målet vid en bakåtpassning, 6-1 vackert skott av Kål Janne, 7-1 Finn ensam med
mv, 8-1 Hållams nick, 9-1 Kål Janne, 10-1 Finn på straff. Bra domare ”Pias” Jansson.

Delad poäng Färnäs-Järna. Färnäs SK-Dala Järna IK 1-1. Reportage från tidningsartikel. (Omg 13).
För fjärde gången på sex matcher spelade Färnäs och Järna oavgjort i våromgångens seriedebut i div. IV på Färnäs Idrottsplats. Matchen
slutade 1-1 efter 0-0 i halvtid, den hårda vinden förstörde i hög grad spelet. Färnäs kom emellertid bäst igång och hade i
inledningsminuterna ett par farliga skott mot Järna buren. Det första sköt Finn, men målvakten klarade elegant, det andra från Molin
tog i plankan. Spelet jämnade sedan ut sig och det blev Järna som kom med nästa farlighet, ett skott från hy, Berglund som dock
Söderberg i Färnäs målet klarade. Andra halvtid var sex minuter gammal då Järna tog ledningen. Hi, Berg mötte en inspark och vräkte på
för fullt från 30 m. sex minuter senare utjämnade Färnäs, det var ett vackert höger anfall som avslutades med ett inlägg från hy, Forsén.
Kål-Janne mötte med huvudet och saken var klar. Två minuter senare fick Söderberg i Färnäs målet göra en jätteräddning på ett hårt
närskott. Under resten av halvleken låg Färnäs något över. Magnus Eriksson missade bland annat en jättechans, men resultatet stod sig
tiden ut. Gästerna hade en bra målvakt i Gunnar Karlsson. I försvaret i övrigt lyckades hb, stark och vb, Israelsson bäst . I kedjan märktes
hi, Åke Berg mest . Bästa lagdelen hos hemmalaget var halvbackkedjan Molin, Kål-Olle, Bror Ernlund. Söderberg i mål bäst på plan. Folke
Pettersson, Borlänge dömde inför ca: 400 personer.

Färnäs och Järna delade på poängen. Färnäs SK-Dala Järna IK 1-1. Reportage från tidningsartikel, (Omg 13).
Seriepremiären i Färnäs mot Järna på söndagen slutade 1-1, halvtid 0-0. Resultatet får anses rättvist med hänsyn till spel och
målchanser. Matchen spelades i råkallt väder med ett par duschar av iskallt regn. I matchens början hade hemmalaget ett par verkligt
goda chanser men sköt antingen i famn på målvakten eller i plankan. Lika klar målchans hade sedan Järnas Berg, som sköt utom på
öppet mål. Efter pausen hade endast fem minuter gått då gästerna tog ledningen. En utspark från Färnäs målvakt slog Järnas vi, Sterner i
direkt retur. Målvakten gjorde inga ansatser att ta den välplacerade bollen som överrumplande gick in i ena krysset. Om Söderberg
kunde lastas för detta mål räddade han dock äran senare med en reflexräddning på ett omöjligt närskott av Sterner. Så utjämnade vy,
Kål Janne till 1-1 genom att nicka in en passning från höger. Färnäs hade sedan ytterligare en kalaschans då hy, sköt vid sidan av det
öppna målet. I gästernas försvar var Sven Israelsson på vh det stora namnet var med överallt och lika säker på mark- som höjdbollar. I
kedjan var innertrion Mossfeldt, Berg, Sterner bäst utan att glänsa. I hemmalaget hade backarna ingen lyckad dag medan
halvbackskedjan gjorde ett bättre arbete. I kedjan var det vänstervingen Finn - Kål Janne, som tillsamman med cf, Hållams svarade för
det viktigaste i spel. Folke Pettersson, Borlänge, dömde inför 400 frusna åskådare.

Bössfall glänste mot Färnäs 1-1
Färnäs (DD). Färnäs begick sin seriepremiär I Dala Järna och fick oavgjort 1-1, ett resultat som bägge parter kan känna sig belåtna med.
En hård vind tvärs över plan förryckte till en viss grad spelet som aldrig var någon högre kvalité. Om spelet i första halvlek är inte mycket
att orda. Det var mest spel på planens mitt och de båda lagens målvakter var strängt taget arbetslösa. I andra halvlek blev det dock litet
bättre fart på bägge sidor. Dala Järna 2målade” genom vi, Sterner och 1-1 grejade Kål Janne genom en påpasslig nick på passning från
höger. De mest framträdande i Dala Järna var i försvaret målvakten Karlsson, ch, Bössfall och i kedjan cf, Mossfeldt och hi, Berg.
Speciellt Bössfall gjorde en stark match. I Färnäs var bortsett från målet målvakten Söderberg bra följd av Kål Janne, Mohlin och
kedjemännen Forsén och Hållams. Färnäs bakre försvar var inte vattentätt, vilket mot en bättre kedja än dagens, kan få katastrofala
följder. Publik cirka 400 personer och bra domare Folke Pettersson, Borlänge.

Birger Ottosson hat tric man.
Div. IV går I vinteride med Olle Seger, Långshyttan, som säker ledare av skytteligan, sedan han gjort två mål i söndags. Han överträffades
dock av malungs Birger Ottosson, som gjorde tre och därmed gick upp på delade andraplats.
16 mål:
11 mål:
10 mål:
9 mål:
8 mål:
7 Mål:
6 mål:

Olle Seger, Långshyttan.
Sören Sandgren, Vansbro. Birger Ottosson, Malung:
Sune Åsén och Ingemar Holmkvist, Ludvika.
Hållams, Färnäs.
Kål Janne Johansson, Färnäs: Sven Person, Malung.
Rune Blomberg, Mora. Harry Lundkvist, Gustafs.
Sven Andersson, Långshyttan. Ruben Sterner, Järna. Åke Gyllenvåg och Allan Olsén, Vansbro. Sven Hedman,
Hedemora. Erik Granath, Mora. P E Finn, Färnäs. Bertil Johansson, Ludvika.

Färnäs vann stort på målpigg kedja och Leander på ch. Färnäs SK-Gustafs GoIF 7-3. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 14).

Färnäs vann med 7-3, halvtid 2-0 över tama Gustafs, som fick ett par billiga mål i slutminuterna. Börje Leander återinträdde som
centerhalv i Färnäs. Vilket gav stadga åt ett försvar som ändå inte är riktigt bra. Dagen glädje ämne var det snabba spelet och
påpassligheten i kedjan. Färnäs hade premiär för sina nya prydliga klubbtröjor. Hemmalaget hade en del chanser men det dröjde 35
minuter innan första målet kom. Det var Per Erik Finn som efter ett vackert solo genombrott sköt otagbart förbimålvakten. Hy, Magnus
Eriksson hade sedan ett skott i plankan innan Kål Janne med en nick styrde in 2-0. I andra halvlek duggade målen tätt. Efter tre minuter
fick Finn en passning från Forsén, lade bollen tillrätta och 3-0 var faktum. På en elegant kombination Kål Janne – Finn - Forsén blev det
sedan 4-0, varpå Gustafs fick ett mål på nick av cf, Lundkvist då Söderberg i målet borde ha kunnat ingripa. För 5-1 svarade hy, Magnus
Eriksson med ett stolpskott som studsade in och 6-1 tillkom efter att Gustafs målvakt förlorat greppet om en boll som rullade i mål. Finn
ordnade sedan 7-1 då han styrde in en passning förbi den överrumplade målvakten. I matchens sista minuter reducerade gästerna till 73, första målet på en frispark inom straffområdet som Leander ådragit sig och sista målet efter genombrott och långskott av ch,
Tunander medan Färnäs försvaret föreföll helt ointresserat av vad som förekom. Gustafs har intet att hämta i denna serie. Spelet var för
tamt och tempot för långsamt. Kämpatakter saknas helt och endast ch visade något av det resoluta spel som behövs i såväl försvar som
anfall. Leander på ch betydde mycket som klippan i Färnäs försvar. Kål Olle hade flyttats till vb och i kedjan ersattes skadade Hållams på
cf av Kål Janne, vilken flyttats in från vy där Jan Klas nu spelade. Söderberg är en ypperlig målvakt men för nonchalant, vilket även nu
hämnade sig. Backarna litade tydligen alltför mycket på Leander och ytterhalvorna Molin – Ernlund, vilka gjorde en verkligt god match. I
den för dagen jämna och arbetsvilliga kedjan får vi, Per Erik Finn sättas främst. Nils Kjellström, Borlänge, dömde inför 350 åskådare.
/ Blad.

Färnäs vann över Gustafs
Färnäs (FK). Gustafs förhoppningar att hålla sig kvar i div. IV grusades definitivt i gårdagens match i Färnäs, där hemmalaget i nya
dräkter och med Börje Leander i spetsen triumferade med hela 7-2, halvtid 2-0. Första halvtimmen gick klart till gästerna som hade flera
farligheter vid Färnäs buren. Det för dagen ypperligt spelande hemmaförsvaret klarade dock upp situationerna. Så småningom började
dock kedjan i Färnäs visa lite bättre takter och i 37:e min gjorde vi, Finn 1-0 efter solo genombrott. Fem minuter senare var det klart för
2-0 då Kål Janne sköt in bollen. Efter pausen gick Färnäs kedjan fram i den ena vackra kombinationen efter den andra. De enda Gustafs
försvarare som oroande var centerhalven och högerbacken. Målen ramlade in med jämna mellanrum och målgörare var Finn tre, Forsén
och Magnus Eriksson. I 58:e min schabblade dock hemmaförsvaret vilket hade till följd att gästernas center, en mycket påpasslig herre,
kunde reducera till 4-1 på nick. Slutminuterna blev Gustafs, Färnäs lade av för tidigt och innan slutsignalen gick hade gästerna reducerat
till 7-3, tvåan genom en frispark och trean genom centern, som sköt otagbart. Källström, Borlänge, dömde inför 400 frusna åskådare.

Färnäs frossade mot tama Gustafs
Färnäs (DD). I en stundtals rätt så intressant match tog Färnäs på torsdagen två välbehövliga poäng men om att ganska smärtfritt
”trycka dit” Gustafs med lite mindre än 7-3, ett resultat som är ganska så smickrande för Gustafs. Åtminstone två av Gustafs mål får det
bakre Färnäs försvaret ta åt sig ”äran” av. Gustafs kom med ett ganska slätstruket lag där endast ch, Andersson och målvakten Nord
höjde sig något över de övriga. Laget var totalt utan tempo och kämpahumör, två ingredienser, som det fanns desto mera av i Färnäs.
Färnäs ytterhalvor Ernlund och Molin hann både i försvar och anfall och var de som oupphörligt drev fram hemmakedjan, där Finn hade
en lyckad dag med tre mål på sitt samvete. För övriga Färnäs mål svarade Kål Janne 2, Forsén och hy, Eriksson. Gustafs mål gjordes av cf,
Lundkvist som nickade förbi målman. Tvåan tillkom efter indirekt frispark för obstruktion av Leander och tredje målet fick hh, Tunander
göra medan Färnäs försvaret var ute och ”botaniserade ”. Cirka 350 personer såg på bataljen som förtjänstfullt dömdes av Nils
Källström, Borlänge. / E.s./

Stor seger för Ludvika mot Färnäs. Ludvika FFI-Färnäs SK 6-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 15).
Ludvika (FK). Ludvika vann med stora siffror mot Färnäs på söndag. Resultatet 6-1, halvtid 4-1, är inte mycket att säga om med tanke på
Ludvikas totala överlägsenhet under den första halvtimmen av matchen och även i slutminuterna. Dessemellan spelade de rödvita
stundtals med huvudet under armen. Allting knöt sig efter den granna inledningen då bollen gick som på snöre i anfallet, väl understött
av halvbackarna. Det var inte fråga om spel ända fram till mållinjen utan skott på vederbörligt avstånd och med många mål som
resultat. Redan efter 17 min. var ledningen hela 4-0. 1-0 gjorde Åke Wester då han bröstade in bollen förbi passiva målvakten. 2-0
gjorde Rolf Johansson på en behärskad nick på hörna, och 3-0 ordnade Wester på direkt tillslag efter en missad nick av Börje Leander, 40 kom genom Ingemar Holmkvist som gled elegant igenom framspelad av Åke Wester. 4-1 kom litet snopet i 44:e min. genom Eddie
Forsén som utnyttjade ett försvarsschabbel i Ludvika. I andra halvlek gjorde Holmkvist 5-1 på inlägg från Kocko Skoglund, och Wester
avslutade målandet genom att ensam springa ifrån försvaret och ställa målvakten utan chans. I slutminuten hade Holmkvist ett
rungande skott som målvakten elegant räddade. Ludvika började som sagt mycket fint och främsta korten var Åke Wester och Rolf
Johansson i kedjan. Ingemar Holmkvist hängde gott med, men det saknades en strateg i kedjan. Går det så går det. Blir det mothugg
stoppades allt upp. I försvaret spelade Roland Lindberg föredömligt på högerhalven med fina matningar. Även Sven Johansson och
Ingvar Parling var ett bra backpar. Särskilt unge Parling skall ha en blomma för lugnt och fint spel med läckra matningar. I Färnäs var det
lille Tage Mohlin på hh som var det främsta namnet, alltid i aktion.

Färnäs utan chans mot Ludvika, 1-6. Ludvika FFI-Färnäs SK 6-1. Reportage från tidningsartikel. (Omg 15).
Färnäs gästade serieledande Ludvika på söndagen och trots kämpatakter samt Börje Leander kunde de inte göra något åt hemmalaget,
som i stället noterade en storseger med 1-6 (1-4). Det var en lyckad inledning för Ludvika som bäddade för storseger. Efter 15 min. spel
av det 4-0 för hemmalaget och Färnäs hade svårt att repa sig efter den smällen. De kämpade tappert resten av matchen och med litet
större tur hade de också kunnat reducera med några mål, tillfällen saknades inte. Mv, Söderberg jämte uteförsvaret spelade hur virrigt
som helst i början men samlade sig berömvärt och mv visade sig ordentligt på styva linan i andra halvlek. Leander är suverän på
huvudspel, likaså när han har ordentligt svängrum, men är inte lika säker i närkamp som förr och givetvis är han mycket långsammare
numera. Bästa backen var Johansson och i halvbackskedjan fäste man sig även ch, Norin, kedjespelarna fick aldrig igång något flytande
spel men de arbetade ihärdigt och bäst lyckades vi, Finn. Färnäs mål gjordes av Forsén när han spelade hy och gjordes i sista min av
första halvlek. Domare var John Eriksson, Borlänge. Publiken uppgick till 456 personer. / olf.

Det losnade för Ludvika Segern klar. Ludvika FFI-Färnäs SK 6-1. Reportage från tidningsartikel. (Omg 15).
Ludvika (DD). Det lossnade äntligen riktigt för Ludvika när man på hemmaplan mötte Färnäs 6-1 som slutresultatet var det längesen
man fick bevittna på Hillängen men så har LFFI också äntligen kommit ur mörkret. Redan i inledningsminuterna började en Ludvika press
och 5 min. efter starten låg första bollen bakom Färnäs målvakten. Det var unge Åke Wester, som spelade vänsterinner, som påpassligt
sköt in kulan. I 10 min. ökade ”Halvan” Johansson till 2-0 och strax efteråt gjorde Wester 3-0. Tre mycket granna mål efter varann för
övrigt. När matchuret visade 17 min. in på första halvlek hade fjärde bollen kommit i mål via cf, Holmkvists fot – Wester serverade
idealpassningen. I första halvleken slutminuter lyckades Färnäs hi, Holger Olmås göra sitt lags tröstmål. I andra halvlek ökade
hemmalaget ytterligare genom Holmkvist och Wester – den sistnämnde fullbordade därmed sitt har tric. Förutom de sex fullträffarna
hade LFFI även ett par stolpskott. Det råder nog inget tvivel om att Ludvika vunnit serien. Knappast någon av de återstående matcherna
torde förloras även om man hade råd med det. Åke Westers inträde på vänsterinnerposten gjorde susen. Han var snabb och farlig och
har god blick för spelet. Backen Ingvar Parling gjorde också ett utomordentligt gott intryck. Gunnar Antonsson och Erik Eriksson är att
gratulera! Försvaret är litet fumligt ibland Lasse Bolander är nog inte rätte mannen att axla Yngve Tryggs mantel. Färnäs var ett piggt lag
men bollkulturen låg. Bäst var Per Erik Finn. Den grabben har som bekant skrivit på för Brage och kommer säkert att bli en ackvisition
F.ö. märktes även vb, Olle Johansson. Domare John Ericsson, Borlänge. Publik ca: 450 personer. / Set.

Segers försprång krymper.
I div. IV Dalarna krymper toppskytten Olle Segers försprång mer och mer, men ännu har LAIK centern två mål tillgodo. Tremålsskyttar i
söndags var Gustafs Harry Lundkvist och Ludvikas Åke Wester. För två mål antecknades Ingemar Holkvist i Ludvika, vilken därmed gick
upp på andra plats i ligan.
16 mål:
14 mål:
13 mål:
12 mål:
11 mål:
10 mål:
9 mål:
8 mål:
7 mål:

Olle Seger, Långshyttan.
Ingemar Holmkvist, Ludvika.
Birger Ottosson, Malung.
Sven Persson, Malung. Harry Lundkvist, Gustafs.
Sören Sandgren, Vansbro.
P.E. Finn och Kål Janne Johansson, Färnäs. Sune Åsén, Ludvika.
Åke Gyllenvåg, Vansbro. Hållams, Färnäs.
Ruben Sterner, Järna.
Rune Blomberg, Mora. Sven Hedman, Hedemora. Bertil Johansson, Ludvika.

Färnäs föll mot Hedemora. IFK Hedemora-Färnäs SK 2-0, Reportage från tidningsartikel. (omg 16).
Hedemora besegrade på onsdagskvällen gästande Färnäs SK med 2-0, halvtid 0-0 i en synnerligen tråkig match och oinspirerad match.
Gästerna som ställde upp med tre reserver bl.a. för Börje Leander kunde trots vissa ändringar i laget under matchens gång, aldrig bjuda
hemmalaget något motstånd utan sökte genom ett rivigt sparka – spring – spel bryta sönder de kombinationer Hedemora till äventyrs
drog upp. Hemmakedjan tröttnade också ganska snart vilket kanske berodde på den kyliga väderleken och matchen blev ideligt
ballongande mellan de båda lagens försvar. Göte Bergfeldt i hemmaburen, som tydligen fortfarande dras med sviter efter justeringen I
Dala Järna, hade inte mycket att göra med undantag för de sista fem minutrarna då Färnäs faktiskt hade ett övertag i spel, och de anfall
som drogs upp av gästerna stannade mestadels på Olle Eriksson som än en gång visade att han är halva Hedemora försvaret. I
hemmakedjan var det egentligen endast cf, John Mattsson som kan få godkänt och då för sina två smarta mål. Hos gästerna märktes
faktiskt vikarierande ch, Olle Johansson vad spelet beträffar och hh, Molin för sin ettrighet. I kedjan var det Jan Klas den bästa även om
han inte verkade särskilt intresserad av spelet förrän under matchens sista minuter. God domare var Bertil Larsson, Falun. Publik 150
personer.

Trist och tråkigt när Hedemora vann
Hedemora (DD). Hedemora besegrade på tisdagskvällen på hemmaplan Färnäs SK med 2-0 (0-0). I en synnerligen tråkig och
oinspirerande match. Gästerna som ställde upp med tre reserver, bl.a. för Börje Leander, kunde trots vissa ändringar i uppställningen
under matchens gång aldrig bjuda hemmalaget något motstånd. Göte Bergfeldt i hemmaburen, som tydligen fortfarande dras med
sviter efter justeringen i Dala Järna hade inte mycket att göra med undantag för de sista fem min. då Färnäs faktiskt hade ett övertag i
spel. De anfall som drogs upp av gästerna stannade mest på Olle Eriksson, som än en gång visade att han är halva Hedemora försvaret. I
hemmakedjan är det endast cf, John Mattsson som kan få godkänt och då för sina två smarta mål. His gästerna märktes faktiskt
vikarierande ch, Olle Johansson mest vad spelet beträffar och hh, Tage Molin för sin ettrighet. I kedjan var Jan Claes den bättre även om
han inte var sp särdeles intresserad av spelet förrän under matchens sista minuter. God domare var Bertil Larsson, Falun och cirka 150
personer totade på. / Sili/vik /.

Hedemora vann över Färnäs, 2-0. IFK Hedemora-Färnäs SK 2-0, Reportage från tidningsartikel. (Omg 16).
Hedemora (MT-sport). Den från 8 maj uppskjutna serie matchen Hedemora-Färnäs spelades igår kväll och resulterade i seger för
Hedemora med 2-0 (0-0). När ungefär en kvart återstod gjorde John Mattsson 1-0 efter närkamp med mv, samme man svarade för 2-0
lurade t.o.m. mv innan han lättade bollen i mål. Bäst hos gästerna var ch, Johansson och hh, Molin i hemmalaget ytterhalvorna samt
Mattsson, Hedman och Källström i kedjan. God domare inför 125 personer var Bertil Larsson. / olof.
Hedemora-Färnäs 2-0, Mora-Gustafs 2-0.
Ludvika
Malung
Hedemora
Långshyttan
Färnäs
Vansbro
Dala Järna
Mora
Forssa
Gustafs

15
16
16
16
16
15
15
15
16
15

12
11
8
6
5
6
4
3
3
4

3 0 55-17
3 2 45-25
5 3 36-25
4 6 46-34
4 7 40-51
1 8 33-34
4 7 27-51
5 8 26-35
3 10 19-32
0 11 31-54

27
25
21
16
14
13
12
11
9
8

Färnäs tar fullt mot Långshyttan?
Färnäs möter på annandagen Långshyttan i en seriematch. Hemmalaget. Har visat så pass god form senaste tiden att för tillfället inte
särskilt starka Långshyttan nog får släppa till båda poängen. I en eftermatch möts Färnäs B och Våmhus B.

3 Färnäs-mål på 2 minuter mot L-hyttan. Färnäs SK-Långshyttans AIK 3-0, Reportage från tidningsartikel. (Omg 17).
Långshyttan har hittills på vårmatcherna inte lyckats ta en enda poäng. Gårdagens besök i Färnäs slutade 3-0 för hemmalaget, halvtid 00. Spelet var så gott som hela matchen av mycket dålig klass, vilket till stor del berodde på den hårda vinden och båda lagens oförmåga
att hålla bollen efter marken. Särskilt första halvlek blev urusel i spelhänseende och de tillbud som förekom var ofarliga om man bortser
från en grann fotparad av Långshyttans målvakt och ett jätteskott aningen över av Färnäs vi, Finn. Sedan Färnäs i halvlek möblerat om
kedjan blev det dock bättre fart. Hemmalaget låg nu klart över och pressade hårt mot gästernas försvar. I 17.e min. lossnade det för
Färnäs och det med besked. Tre mål gjordes under loppet av två minuter, av vilka det första var grant. Per Erik Finn gjorde bort tre
motståndare och sköt utan chans för målvakten. De båda övriga var resultat av fina anfall på vänsterkanten. Målgörare var Finn och
centern Forsén. I 27:e min, räddade Färnäs mv, söderberg et s.k. givet mål genom att kasta sig framför fötterna på gästernas vh,
Gustavsson, och strax därefter fick Eriksson i Långshyttemålet visa sig på styva linan och göra en prakträddning sedan Kål-Olle laddat
stora kanonen. Gästernas kedja var tam. Endast hi, Fransson kan få godkänt. I försvaret var hb, Vestman klart bäst, men även mv,
Eriksson får överbetyg. Färnäs försvarets bästa förutom mv, Söderberg var halvorna Kål-Olle Johansson och Bror Ernlund. I kedja
märktes arbetsmyran Tage Molin. Målvakten Sture Söderberg gjorde en tabbe vid första målet men spelade sedan upp sig med en rad
fina räddningar. I kedjan var det främst Per Erik Finn och i någon mån Janne Johansson som var de bästa. Domare var John Eriksson,
Borlänge, och 456 personer tittade på i den snåla blåsten.

3 mål på 5 min. gav Färnäs seger. Färnäs SK-Långshyttans AIK 3-0, Reportage från tidningsartikel. (Omg

17).

Färnäs vann annandagens seriematch över Långshyttan med 3-0, halvtid 0-0. Målen tillkom inom loppet av knappt fem minuter i andra
halvlek . Resultatet får betecknas som rättvist i en match som inte bjöd mycket av spel. Gästerna valde att spela med den kraftiga
vinden i första halvlek. Denna blev en tämligen tam tillställning. Färnäs hade de bästa anfallen, men spelet var för virrigt och skotten för
okoncentrerade för att ge något resultat. Omöbleringen i laget gjorde att spelarna hade svårt finna varann och det glappade mellan
försvar och anfall. En kvart inpå andra halvlek dribblade sig Per Erik Finn genom och ordnade 1-0. Minuten efter var samme man
framme. 2-0 och för 3-0 svarade kort därefter Forsén då han påpassligt höll sig framme och sköt över den liggande målvakten och en
annan försvarsspelare. Långshyttan hade sedan en del verkligt fina chanser med bl.a. två skott i målgaveln och blottor i Färnäs försvaret
som kunnat bli ödesdigra för hemmalaget om gästerna hade haft en snabb genom brottsman. Gästerna kan åtskilligt i fotboll, men tycks
för närvarande ha kommit in i ett makligt tempo som tar bort alla chanser. Hemmalaget hade i frånvaro av Leander på ch, och Hållams i
kedjan möblerat om. Magnus Eriksson spelade cf. Första halvlek, men bytte sedan med hy, Forsén vilket var ett lyckat drag.
Arbetsmyran Molin hade flyttats upp på hi, och det tomrum han lämnade efter sig på halvbacken kunde ersättaren inte fylla. Bäst i
kedjan var Finn. Han kan en del fotboll och har rätta offensivlusten. Bäst i försvaret var vh, Ernlund, alltid lika säker både att bryta och
med precisa passningar. Kål Olle skötte sig hyggligt som ch. Men backarna håller inte måttet. Kurt Karlsson, Borlänge, dömde inför 400
åskådare, som för första gången i år slapp frysa på en fotbollsmatch. / Blad.

Ernlund åter bäst i Färnäs 3-0 på LAIK
Mora (DD). En själigen trist tillställning blev mötet mellan Färnäs och Långshyttan, som gav till resultat att Långshyttan fick se sig slagna
med 3-0, alla målen gjorda i andra halvlek, inom loppet av sju min. För målen svarade P.E. Finn 2 och Eddie Forsén. Långshyttepojkarna
har en del fotboll i sig, men ck vilket tempo! Dessutom bollades det för mycket i sidled, vilket gjorde att inga farligheter uppstod vid
Färnäs målet. Färnäs spelar ingen märkvärdig fotboll, men grabbarna har en särdeles förmåga att veta var målet är beläget, vilket också
leder till resultat. Bäst i Färnäs laget var som så många gånger förr Bror Ernlund, vilken verkligen går in för att spela boll. Utmärkt var
också Per Erik Finn som stod för de mesta farligheterna i Färnäs. Men nog är det väl slöseri med Magnus Eriksson i kedjan? Hans rätta
plats är backen. I Långshyttelaget höjde sig ingen över de övriga. Domare var Kurt Karlsson, Borlänge och publiken var omkring 300
personer.

Järna-Malung 2-2, Färnäs-Långshyttan 3-0, Hedemora-Forssa 6-3, Ludvika-Mora 5-1, Vansbro-Gustafs 3-2.
Ludvika
Malung
Hedemora
Vansbro
Långshyttan
Färnäs
Dala Järna
Mora
Forssa
Gustafs

16
17
17
17
17
17
17
17
17
16

13
11
9
8
6
6
4
3
3
4

3 0 60-18
4 2 44-27
5 3 41-28
1 8 39-38
4 7 46-37
4 7 43-51
5 8 31-56
5 9 27-90
3 11 22-38
0 12 33-57

29
26
23
17
16
16
13
11
9
8

Delad ledning i Fyran.
I div. IV gick Ludvika-centern Ingemar Holkvist ifatt ledande Olle Seger. Långshyttan, vilken troligen måste släppa ifrån sig ledningen
innan serien är färdigspelad. En anmärkningsvärd framryckning på de senaste matcherna har Hedemoras John Matsson gjort. I förra
veckan svarade han för Hedemoras båda mål i matchen mot Färnäs, och mot Forssa i måndags ordnade han ett präktigt hat tric.
Ställningen i ligan är:
16 mål.
14 mål:
12 mål:
10 mål:
9 mål:

Olle Seger, Långshyttan och Ingemar Holmkvist, Ludvika.
Birger Ottosson, Malung.
Sören Sandgren, Vansbro. P.E. Finn. Färnäs. Sven Persson , Malung. Harry Lundkvist, Gustafs.
Kål Janne Johansson, Färnäs. Sune Åhsén, Ludvika.
Åke Gyllenvåg, Vansbro. Hållams, Färnäs. John Mattsson, Hedemora.

Färnäs besegrade Malung med 5-4. Malungs IF-Färnäs SK 4-5. Reportage från tidningsartikel. (Omg 18).
Färnäs lyckades få båda poängen i sista våruppgörelsen i Malung mot Malung i söndags. Trots att spelet var synnerligen växlande var
det dock en ganska tröstlös fotboll som visades. Resultatet 4-5 (1-3) får anses rättvist med tanke på Färnäs överlägsna spel i första
halvlek. Malung började målande i snabbaste laget. Avsparken slogs till Axelsson, som gjorde en rusning över hela planhalvan och
passade till cf, Magnil som slog direkt i mål. Färnäs kom sedan på allvar och tog nästan helt hand initiativet. Kvittering kom i 21:a min.
genom hy, M.Eriksson, 1-2 tillverkade hi, Torzén två min. senare och 1-3 kom i 35:e min. genom Kål-Janne. Mellan Malungs första och
andra mål var det 45 min. så när som 20 sek. malungs reducering kom i första halvlekens sista sek. genom vy, Axelsson. Andra halvlek
började med en fin Malungspress som förvandlade 2-3 till 4-3, Ottosson gjorde 3-3 efter fin solodribbling i 15:e min. och fem min. senare
återgav Sven Persson Malung ledningen. I 30:e min. tilldömdes Färnäs en straff som vi, Finn slog in elegant. Fem min. före full tid gjorde
Kål-Janne 4-5. Malung var tydligen inte i form. Bäst var mv, Strand. Av forwards kan endast Ottosson med sin fina andra halvlek komma
ifråga. Färnäs spelade fin fotboll i första halvlek, men sedan blev det mest sparka och spring. Ytterhalvorna Molin och Ernlund gjorde
bäst ifrån sig i försvaret medan Kål-Janne och P.E. Finn får bästa betyget i kedjan. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, dömde inför 700
personer. / Hunter.

Svart Malungs dag. Färnäs 5-4 segrade
Malung (DD). Vårsäsongens sista fotbollsgäster i Malung var Färnäs som var ofina nog att ta bägge poängen genom en udda målseger
med 5-4. Matchen var i spelhänseende en synnerligen trist tillställning men de många målen gjorde dock att spänningen saknades helt.
Malung inledde matchen förhoppningsfullt och redan i första anfallet sköts 1-0. I pausen var ställningen 2-3 och hemmalaget hade ett
tag ledningen med 4-3. Målgörare var för Malung cf, Kjell Magnil, vy, Per Axelsson, Birger Ottosson och vi, Sven Persson. För Färnäs
”nätade” hi, Forsén2, hy, Eriksson, Per Erik Finn (straff) och Kål Janne Johansson. Malung gjorde ytterligare en dålig match vilket har
varit genomgående för laget hela vårsäsongen. I försvaret som tydligen hade sin svarta dag kan endast målvakt Strand få helt godkänt. I
kedjan, som inte visade några ljuspunkter, kan Ottosson nämnas för sin andra halvlek. Färnäs som tydligen lyckas speciellt bra mot
Malung hade sin bästa försvarsspelare i ytterhalvorna Molin och Eriksson. Av forwards gjorde Kål Janne och Per Erik Finn bäst ifrån sig.
Ingvar Eriksson, Morgårdshammar dömde godkänt och ungefär 700 personer nöjd av det härliga vädret.

Div IV, Dalarna, Slutspelad
Forssa-Järns 2-1, Gustafs-Hedemora 4-1, Långshyttan-Ludvika 3-2, Malung-Färnäs 4-5, Mora-Vansbro 3-2.
Ludvika
Malung
Hedemora
Långshyttan
Färnäs
Vansbro
Mora
Järna
Forssa
Gustafs

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
11
9
7
7
8
4
4
4
5

3
4
5
4
4
1
5
5
3
0

1
3
4
7
7
9
9
9
11
13

68-21
48-32
42-32
49-39
48-55
41-41
30-42
32-58
24-39
37-59

31
26
23
18
18
17
13
13
11
10

Delad förstaplats.
Blev det i div. IV Dalarna, där Ingemar Holmkvist, Ludvika, inte förmådde rycka ifrån Långshytte-Seger sedan han efter Frilunds
återkomst fått spela vy. Slutställningen blev:
16 mål:
15 mål:
14 mål:
13 mål:
12 mål:
11 mål:
10 mål:
9 mål:

Olle Seger, Långshyttan. Ingemar Holmkvist, Ludvika.
Birger Ottosson, Malung.
Harry Lundkvist, Gustafs.
Sören Sandgren, Vansbro. P.E. Finn, Färnäs. Sven Persson, Malung.
Sune Åhsén, Ludvika.
Kål-Janne Johansson, Färnäs.
Åke Gyllenvåg, Vansbro.
John Mattsson, Hedemora. 8 mål:
Ruben Sterner, Järna. Allan Olsén, Vansbro. Forsén, Färnäs. Sven Hedman,
Hedemora. / Sverre.

Färnäs tog brageskalp leander bra.

Färnäs söndag (DD).

Brages nyvunna DM-sköld fick sig en repa på söndagen då div. IV-laget Färnäs Icke aktade sig för rov att från sin hemmabana visa hem
Borlängeelvan med ett uddamålsnederlag. En trevlig och jämn match var det och den stora publiken fick jubla åt 11 mål, av vilka Brage
hade 3 mot hemmalagets 2 i pausen. Det är klart att gästerna inte tog det så allvarligt. Ungefär halva - laget bestod av reserver men
trots detta tycker man såhär ute i periferin, att Brage bör kunna ställa ett lag på benen, som kan lite mer än ordinär div IV-fotboll som
nu faktiskt var fallet. Ninne Bergsten på vh, och mot slutet hi, får hållas som bäst i laget, Åhs slet också bra men spelade för envist på hy,
Nordström. Vi, Bornström var Brages ”sumpare”. Hemmalagets chanstagande kedja hade sig ordentligt mot den öppna - dörrens –
politik som gästförsvaret bjöd på. Men med skjutandet var det skralt. Hy Klas och vi, Finn slog hårresande bort klara chanser. VY,
Johansson och Finn vill båda hålla bollen för länge, annars är den vingen ytterst farlig. I försvaret spelade Leander första fiolen, flott
assisterad av lånet Bertil Andersson på hb och dagens överraskning vb Eriksson. Hans kämpande smittade av sig på bl.a. halvan framför
Nilsson. Målen: Färnäs: Johansson 2, Forsén, Molin, Finn och Klas. Brage: Bergsten 2, Åhs, Bornström och Ulla Gustavsson. Oskar
Jansson, Färnäs, dömde. Han förbisåg ett par ordentliga Färnäs offsides i början och Brages straff föreföll onödig.

Dubbel färnäsledning i vänskap mot BS, 2-2.
Litet oväntat spelade Färnäs oavgjort mot förra div, II laget Falu BS i kvällens vänskapsmatch. Någon större klasskillnad lagen emellan
var svår att upptäcka, visserligen var snabbheten mera utvecklad i BS-gänget och överlägset i andra halvlek markant, men samspelet i
kedjan lyste för det mesta helt med sin frånvaro. Farligaste anfallsmännen var högervingen Sonny Tunell – Pelle Sundberg medan Bertil
Hansson på hhb var lagets stora stjärna. Cf, Briis hade svårt att göra sig gällande mot chb, Kål Olle Johansson i Färnäs. Hemmalaget var
utan tvekan bäst före paus och särskilt vänstervingen Per Erik Finn – Kål Janne Johansson sågade sig ofta i fina lägen fram mot mål. Som
helhet betraktat kom det snyggaste kombinationerna från hemmahåll men BS är i viss mån ursäktad av att en ny vänsterving provades.
Kål Janne gjorde, snyggt framspelade av Finn, 1-0 efter halvtimmen och 10 min. före paus blåste domaren för mål innan bollen var inne.
Hy Sundberg slog för säkerhets skull kulan i nät.

Färnäs tog ledningen.
I andra halvlek genom hi, Ernlund vilken med framgång agerade halvback i första, halvlek medan kvitteringen ombesörjdes av hy,
Sundberg som ofta sprang ifrån sin back, men utdelningen, uteblev trots goda tillfällen flera gånger. 200 såg på och Oscar Jansson
dömde. /Guin.

Nytt och gammal i Bragedebuten.
Borlänge (DD). Brage provar en ny spelare i söndagen premiärmatcher i fotboll. Det är Färnäs lovande Per Erik Finn som återfinns i de
grönvitas B-lag i matchen mot heros. Två finska spelare Salmeja och Vantonen blir också med i B-lagsmatchen.

Nyförvärv till Brage.
Per Erik Finn, en av Färnäs mest lovande forwardstalanger, gjorde debut i Brage i går mot Heros, som inom parantes vann med 3-2. Finn
som bara är 19 år gjorde en bra match och svarade för det ena Brage målet och bör bli ett fint tillskott till gröntröjornas kedja, om han
nu bestämmer sig för Borlänge klubben.

Färnäs får ex-allsvensk Brage får Färnässpelare.
En länstidning kunde på måndagen meddela att Brage fått en s.k. fet bit på gaffeln enär Axel Fährnström, som spelade allsvenskt för
Göteborgskamraterna så sent som i fjol, ”skrivit på” för Borlänge klubben. Tidningen har dock varit lite för kvick i vändningarna med
denna nyhet. Åtminstone känner man inom Brageledningen inte till att man fått ett sådant nyförvärv. Däremot har, enligt vad vår
tidning erfarit, Fährnström skrivit på Färnäs SK, för vilken klubb han förövrigt medverkade i söndags mot Brage B och visade prima
takter. Han har förövrigt fått ett bra arbete vid kraftstationen i trängslet. Färnäs förlorar dock en annan godbit till Brage, 19-årige Per
Erik Finn vars övergångspapper vars övergångspapper är klara. Han blir spelklar i sommar och anses vara en av de mest lovande spelare
som någonsin uppenbarat sig i Brage dräkten, och det säger inte så litet.

Färnäs SK:
Förlust:

Per Erik Finn till Brage.

Nyförvärv:

Axel Fährnström från IFK Göteborg, Rune Blomberg från IFK Mora, Georg Lundgren från leksand (tidigare Mora),
samt Bengt Karlsson från Sörsjön. Samtliga dock spelklara först i höst.

Förhoppning:

Kvar i IV:an. / Al.

Även Rune Blomberg till Färnäs.
Förutom IFK Göteborgs vy, Axel Fährnström blir följande fotbollsspelare klara för Färnäs SK under sommarens lopp: Rune Blomberg,
Georg Lundgren och Evert Eriksson samtliga tidigare Mora samt Bengt Carlsson lovande bolltalang från Särna.

Stora D.M. Kvalomgång:
Vansbro AIK-Björbo IF 4-0,
Vikamnshyttans IF-Forssa BK 5-2,
IFK Mora-Färnäs SK 1-2.

Dala Järna IK-Idkerberget/Rämshyttans IK 1-3,
Nusnäs IF-Gustafs GoIF 3-0,

Första omgången:
Färnäs SK-Malungs IF 1-6,
IK Brage-IFK Hedemora 7-0,
Säters IF-Islingby IK 5-2,

Leksands IF-Nusnäs IF 3-4,
IFK Grängesberg-Vansbro AIK 6-1,
Avesta AIK-Långshyttans AIK 2-1 (förl). Idkerberget/Rämshyttans IK-Ludvika FFI 0-4,
Falu BS-Vikamnashyttans IF 7-1.

Promenadseger för Malungs IF.
Färnäs (DD). Färnäs hade inget att hämta i söndagens DM match, utan gästande Malung kunde återvända med en seger lydande på hela
1-6, (1-2). Första halvlek var rätt så jämn ned ett litet Malungs övertag, som resulterade i två mål inom loppet av en minut när tjugo
minuter förflutit av första halvlek. Målgörare var centern Olsson och högerinnern Sven Persson. Per Erik Finn reducerade till 1-2 med ett
vackert skott från vänster. Andra halvlek huserade Malung, som de ville och målen föll som mogna frukter. 1-3 och 1-4 svarade vi,
Gidlund för med två bollar tätt under ribban. 1-5 lyfte vy, in och slutligen gjorde hy, sittande på marken. Malung hade plockat in en hel
del juniorer och efter en något trevande inledning svarade dessa för ett välgörande fantasifullt spel, som öppnade Färnäs försvaret på
vid gavel. Till de bättre i Malung hörde inrarna Persson och Gidlund och i försvaret höjde sig hb, och ch, Eriksson över de övriga. Färnäs
hade en svart dag då ingenting lyckades. Bäst var vi, Per Erik Ginn. Publiken uppgick till 450 betalande och domare var Kurt Karlsson,
Borlänge. / E.S.

Div.IV-spelare även i pressens mål. Elvan från sjuklubbar Intressant vänsterving.
Styrelsen för Dalarnas sportjournalistklubb jämte adjungerande ledamöter nominerade på fredagen Pressens lag, som skall möta
Förbundet på Domnarvsvallen onsdagen den 8 juni. Följande elva spelare fick förtroendet:
Tore Svensson, Vansbro. – Sven Erik Nilsson, Avesta. Sven Hilltorp, Leksand. – Sven Inge Bergsten, Brage. Rune Persson, Grängesberg.
Björn Lassas, Leksand. – Bengt Bornström, Brage. Lasse Nilsson, Avesta. Tore Åhs, Brage. Per Erik Finn, Färnäs, Sören Nilsson, Islingby.
Lagledare: Börje Andersson, Borlänge. Se vidare Just nu……..

Just nu…. En självskriven.
Det är väl inte ur vägen att tala om att den mest och kanske ende självskrivne i pressen var Sven Inge Bergsten när förbundet nu hade
vänligheten att offra en dylik talang. Frågan var närmast var ”Ninne” skulle placeras. Att det blev högerhalven får absolut inte tas som
intäkt för att PUK räknat med honom som särdeles lämplig neutraliserare av förbundets vänsterving Jernberg-Engberg. Tvärtom
försökte vi så långt det var möjligt undvika direkta ”kollisioner” mellan klubbkamrater. Men efter ”Lollo” Lassas övertygande
vänsterhalvspel i vår var det svårt att gå förbi leksingen, som för övrigt borde kunna bli ett fint publiknummer, trollgubbeaktig som han
är. Och ”Ninnes” bästa plats är onekligen ytterhalvens även om han går utanpå de flesta inrarna här i landskapet. Försvaret (med en
division IV-målvakt även i pressen!) verkar vara i våra ögon förtroendeingivande. Kedjan är litet mer experimentbetonad. Att det nya
friska blodet kan göra underverk hoppas man Färnäs skicklige Per Erik Finn och hans ytterkamrat i Islingby, 19-årige Sören Nilsson skall
kunna bevisa. Avesta-Lasse och Tore Åhs är det gamla beprövade inslaget i anfallet, två man att lita på i nästan alla väder. Intressant
jämförelse på tapeten: Brages ex-center Tore Åhs på sin gamla plats contra den nye. ”Slana”! / Wåge.

Per Erik Finn i vit tröja.

Förbundet-Pressen.
Dalafotbollens pålitliga junischlager, spealdes på onsdagskvällen för sjunde gången. Det blev salomoniskt 1-1 efter mål av Lars
Sahlström respektive Sven-Inge Bergsten. Bilden visar en av de talrika situationerna framför Förbundets målvakt Arne Silfverlin, som här
boxar bort bolen. De vitskrudade ”pressmännen” representeras av Per Erik Finn och och Tore Åhs medan Förbundets högerförsvar Nils
Dahlström och Kurt Persson flankerar. / repotage och bild DD-sport.

Just nu….. Ungdomliga kedjelöften.
Som helthet betraktad var pressens lag både på gott och ont. Försvaret lämnade ibland häpnadsväckande stora blottor. I det fallet var
backarna Sven Erik Nilsson och Sven Hilltorp ungefär lika goda (dåliga) kålsupare. Deras blandade insatser kan kanske förklaras av att de
i vanliga falluppträder på andra plaser – Sven Erik har dock spelat back praktiskt hela vårsäsongen. Rune Persson tillåt inte farlige
”Slana” att operera i större utsträckning men verkade en aning långsam. Kedjan ansågs redan på förhand vara ett frågetecken med
chans att bli ett utropedito. Nublev det varken det ena eller det andra, snarast något mitt emellan. Redan på ett tidigt stadium stod det
klart att högersidan Bengt Bornström – Lasse Nilsson hade svårt att uppnå den rätta kontakten med centern Tore Åhs. Bytet i paus med
Avesta grabben som flygelman var ett steg i rätt riktning även om man fortfarande hade svårt att prestera ett flytande smaspel. Åhs
som nästan ahde glömt bort hur det är att spela i mitten, hade ingen tur med sig men behöver inte stå tillbaka för ”Slana” vid en direkt
jämförelse. Den ungdomlige vänstervingen Per Erik Finn – Sören Nilsson är ännu inte mogen. Men om ett par år ….ljuslockinge Finn
bemödade sig om att kortpassningsspela med sin ytter. Det lyckades inte helt men finge den duon öva tillsammans ytterligare några
timmar skulle den bli ackvisition. Det finns mycket fotboll inombords.

Match mellan pressenslag och förbundetslag, 8/6-1955.
Det sjunde mötet mellan pressens lag och Förbundets lag ägde rum på Domnarsvallen i Borlänge
Inför 1.950 åskådare. Drabbningen slutade oavgjord 1-1 och lagen ställde upp:
Förbundets lag: Nils Dalström, Kurt Persson, Ingvar Österberg, Sune Engberg, Sune Jernberg; Brage
Arne Silferlin; Ludvika. Hans Åhlund; Grängesberg. Harry Jansson, Rolf Hedman, Lars Sohlström;
Avesta AIK. Sten Briis; Falu BS.
Pressens lag: Tore Svensson; Vansbro AIK. Sven-Erik Nilsson, Lars Nilsson; Avesta AIK.
Sven Hilltorp, Björn Lassas; Leksands IF. Sven-Inge Bergsten, Bengt Bornström, Tore Åhs; Brage.
Rune Persson; Grängesberg. Per-Erik Finn; Färnäs SK. Sören Nilsson; Islingby.

Förbundselvan klämdes mellan sköldarna av pressen: 1-1.
Borlänge (DD). Pressen i helvitt gav Förbundet i blått och vitt en ny påminnelse om dess dödlighet i onsdagskvällens sjunde uppgörelse
på Domnarvsvallen läckert grönskande matta. Precis som förra året gav de ömsesidiga ansträngningarna likvärdigt utdelning. När
domaren Holger Sahlström blåste eld upphör efter nittio ganska händelserika minuter hade kvällens utmärkte bollmotare Arne
Silfverlin och Tore Svensson kapitulerat var sin gång. Absolut inget att säga om 1-1. Någon riktigt stor match blev det inte. Dalarnas 22
bästa tyckte ha märkvärdigt svårt att ta fram storspelet i dessa drabbningar vad det nu kan bero på. Delvis beror det förstås på den
ovana miljön vederbörande har hamnat i. Grabbarna känner inte varandra lika bra som i klubblaget. Man trevar och känner sig för minst
en halvlek innan man kommer underfund om att det egentligen inte är någon större skillnad att agera i Förbundet eller Pressen än i den
egna klubbelvan.
Kvällen parter ställde upp i annonserad slagordning. Förbundsmannarna, som kände varann hyggligt sedan fjolårets fem gemnensamma
matcher – uppställningen var ju i stort densamma som då – kom som väntat bäst igång och redan efter första minuterna fick Pressmålvakten Tore Svensson visa vad han dugde till. Och det var minsann inte så litet. På ett skott från Sune Jernberg gjorde Tore en grann
parad med hörna som följd. ”Redaktörenrnas” första farliga framstöt kom efter 5 minuters spel, då ”Lollo” Lassas krutade på förfullt
från 20 meter. Förbundets vänsterving ” de två Sune” sågade sig fint fram men Engberg skott gick över såsom de alltför ofta plägar göra.
Trollgubben ”Lollo” återkom med en ordentlig ”rökare” innan det var dags att notera. 1-0 till Förbundet. ”Slana” Österberg dribblade sig
fri och sköt ett hårt skott med sitt specialvapen, vänstern. Tore Svensson motade bollen men den gick till helt omarkerande Lasse
Sohlström, som bara hade att bredsida in lädret. Pressen gav inte tappt. Underlägsenheten från de första minuterna sågs inte längre till.
Tvärtom kunde man tala övertag långa stunder. Silfverlin ansattes stundom ganska hårt och fick ta till sitt bästa kunnande för att freda
buren. Vid ett tillfälleräddade rena turen. Från första halvlekens slutskede minns man en kanonhård frispark från 15 meter av ”Ninne”
Bergsten. Även andra halvlek började en press mot Pressen, som emellertid redde upp situationerna. Nära ögat var det i 14 min. då rolf
Hedman slog en perfekt mörsare, som Vansbro Tore tippade till hörna. Engberg hade en finfin chans minuten efteråt men schabblade.
En nick av ”Slana” i ribban var Förbundets mest positiva insats under halvlekens första hölft. När 24 minuter gått kom välförtjäntKvitteringen 1-1. Bengt Bornström, som efter paus skiftat plats med Lasse Nilsson och spelade höger inner, befann sig på språng
mot målet, då han fälldes. Sohlström pekade utan betänkande på straffpunkten. Given exekutor var Sven Inge Bergsten, som med stor
krafdt slog in bollen brevid”Silvers” högra stolpe. I den vevan låg Pressen närmare till ledning än Förbundet men så småningom blev det
liv i luckan framför Tore S. igen. Hedman fick ostört fyra av sin grovkalibriga ännu en gångmen skottet gick tätt utom. De sista tio
minuterna hände inte så mycket av värde. På båda sidor föreföll man nöjda och belåtna med siffrorna 1-1 och därvid blev det. / Wåge.

Division VII. Grupp 1. Höstomgången.
Mora B
Våmhus B
Älvdalen
Oxberg B
Nusnäs B
Färnäs B
Mässbacken
Orsa B

8
8
8
7
8
8
8
9

7
7
6
3
3
3
2
0

0
0
0
1
0
0
1
0

1
1
2
3
5
5
5
9

48-10
40-21
26-17
19-17
19-23
25-30
16-23
14-61

14
14
12
7
6
6
5
0

Division VII. Grupp 1. Sluttabell.
IFK Mora B
IF Våmhus B
Oxbergs IF B
Älvdalens IF
Nusnäs IF B
Mässbackens IF
Färnäs SK B
Orsa IF B

14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
10
10
6
3
3
0

2
1
1
0
2
1
1
0

3
3
3
4
6
10
10
14

69-17
62-37
47-31
54-24
43-37
25-60
31-59
22-93

Mora B-Våmhus B 5-3, Nusnäs B-Orsa B 7-1, Mässbacken-Färnäs B 3-2.

22
21
21
20
14
7
7
0

Mora B slog Färnäs B, 7-0
Mora B lag mötte i fredagskväll Färnäs B i div VII på Vasaliden, Mora vann med 7-0 (4-0). Mora pojkarna visade hela matchen ett
tämligen överlägset spel och Färnäs hade många målchanser. Målen gjordes av vy, Bysell 3, cf, Berglund 3 och hi, Kärn. Laget var jämnt.
Två av pojkarna, Kärn och ch, Stenkvist, visade så goda takter att de nog snart är mogna för större uppgifter. Mora leder nu serien efter
två vunna matcher och en målkvot på 17-0.

Färnäs B-Mora B 2-3
Onsdagens seriematch i div. VII i Färnäs blev en tämligen matt historia. Mora, som i fredags vann me d7-0 på hemmaplan, var inte att
känna igen och Färnäs var nu endast ett mål från poäng.

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

10
10
10
10
10
10

8
6
5
3
2
1

1
3
2
2
1
1

1
1
3
5
7
8

34-10
24-14
21-18
19-23
20-26
7-34

17
15
12
8
5
3

I de andra grupperna spelade följande lag:
Grupp 2. Grycksbo IF, Siljansnäs IF, Falu BS, Leksands IF och Insjöns IF. Seriesegrare: Grycksbo IF.
Grupp 3. Malungs IF, Vansbro AIK, Björbo IF och Dala Järna IK. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 4. IK Brage, Islingby IK, Torsångs IF, Säters IF, Forssa BK och Gustafs GoIF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 5. Avesta AIK, Långshyttans AIK, Vikmanshyttans IF, IFK Hedemora, Horndals IF, Avesta IF och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta
AIK.

Grupp 6. Ludvikas FFI, IFK Grängesberg, IK Heros, IFK Ludvika, Östansbo IS, Håksbergs IF och Nyhammars IF.
Seriesegrare: Ludvika FFI.
Slutspel mellan seriesegrarna. Vinnare av Junior D.M. 1955: Avesta AIK.

Ishockey Färnäs SK:
Dalaserien klass I:
Älvdalen-Färnäs 3-8.
Färnäs
Mora B
Malung
Älvdalen
Garsås

6
5
4
6
5

4
4
2
1
1

0
0
1
1
0

2
1
1
4
4

37-12
22-14
27-14
22-32
10-36

8
8
5
3
2

Färnäs vidare i ishockey-DM.
Färnäs gick vidare i ishockey DM genom att på fredagskvällen besegra Dala-Åsarna med hela 15-3 (3-1, 4-0, 8-2). Under första perioden
höll gästerna spelet ganska väl uppe, och Färnäs fick slita för sin 3-1 ledning. Hemmalaget tog ledningen genom Finn, som också gjorde
2-0. Molin ökade till 3-0, varpå gästerna reducerade genom Åslöf. I andra perioden började konditionen tryta för gästerna, och Färnäs
fick alltmer att säga till om. En kanon av Finn resulterade och Gunnar Gren gjorde 5-1. Finn ökade till 6-1, varefter Molin avslutade andra
periodens målfabrikation. Inte mindre än tio mål varav tvåför gästerna inspelades i slutperioden. Målgörare för Färnäs: Molin 3,
Lindberg, Finn, Böhlin, Fredriksson och Gren 1: för gästerna: Åslöf och Loman. Dala-Åsarnas bäste spelare var centern Åslöf. Trots de
många baklängesmålen gjorde mv, Wester en bra match. Färnäs bästa var i Finn och Molin. Domare var Rune Ström, Bonäs. Publik 75
personer.

Färnäs-Älvdalen 8-2.
Man väntade betydligt hårdare motstånd av Älvdalen än vad som blev fallet i söndagens ishockeyuppgörelse i div. IV på Färnäs rinken.
Slutresultatet blev nämligen 8-2 till Färnäs efter period siffrorna 2-0, 2-2, 4-0. Färnäs har alltid svårt att komma igång, och så blev fallet
även denna gång. Under första periodens slutminuter fick dock Färnäs två fullträffar genom Fredriksson och Mattsson. Båda tillkom på
välplacerade direktskott. I andra perioden blev det bättre fart på spelet, och situationerna växlade. Älvdalen reducerade välförtjänt
genom Lars Morin. Finn svarade för 3-1, och strax efter stod det 4-1 sedan ett långskott från Sune Jansson resulterat. I periodens sista
minut reducerade älvdalen åter, denna gång genom Nisse Graaf. I slutperioden ökade Färnäs genom Fredriksson till 5-2. Under
slutminuterna resignerade älvdalen, varvid Färnäs gjorde ytterligare tre mål, varav Fredriksson svarade för två och Finn för ett.
Gästernas lag var ganska ihåligt. De bästa var mv, Zander, backen Nyman och cf, Morin. Hemmalagets dominerande var mv, SuraEriksson, backen Jansson och kedjemännen Finn, Morin och Fredriksson. Hasse Karlsson, Mora, har dömt bättre. 100 personer såg på. /
M.E.

Älvdalen-Färnäs 3-8.
Älvdalen och Färnäs möttes på söndagen i en ishockeymatch i div. IV med resultatet 3-8 (1-5, 1-1, 1-2). Älvdalen hade sina starkaste kort
i mv, Zander, backarna Bo Hjelte och Olle Rothman samt Olle Gilén. B-kedjan spelade också hyggligt denna gång, men får ta på sig
skulden för några onödiga mål. Färnäs hade sina bästa spelare i målvakten Ragnar ”Sura” Eriksson, Per Erik Finn, Tage Molin och
Fredriksson.

Mora B vann hård fight mot Färnäs.
Med 6-4 (2-1, 2-3, 2-0) vann Mora B söndagens rivande uppgörelse i dalaserien över Färnäs SK. Ett oavgjort resultat hade rättvisare
avspeglat spel och chanser. Mora hade ledning med 4-1 i mitten av andra perioden. Gunnar Eriksson hade svarat för 1-0 och Tage Molin
kvitterat till 1-1, då Kuben Lång kom på sitt allra lekfullaste spel humör och snitsade in tre mål, trots trägen uppvaktning. Just då blev
nyttige Mora backen Lennart Englund skadad och var borta för hela matchen. Hemmalaget möblerade om och hade bl.a. Kuben länge på
backen. Färnäs reducerade genom Lars Krång till 4-2 och mora hade en spelare utvisad, varefter Kalle Fredriksson ordnade 4-3 och 4-4,
det sistnämnda på ett skott som Moras annars gode målvakt oturligt styrde in. Sista perioden hade gästerna mest att säga till om, med
ledningen inom räckhåll. Men det ville sig inte utan istället blev det Bo Olsson förunnat ge Mora ledningen med 5-4. Färnas hade
fortfarande initiativet, men fick ingen utdelning. När 30 sek. återstod körde istället Anders sars in både puck och målvakt, varvid denne
skadades och måste lämna banan samtidigt som slutresultatet 6-4 fastställdes. I hemmalaget var Kuben Lång det stora namnet,
tillsammans med Lars Kristoffersson på backen. I gästernas lag framträdde ettrige Tage Molin och per Erik Finn, vilken dribblade
utmärkt, men var litet för kär i pucken själv. Hans Karlsson, Mora, dömde inför 150 åskådare.

”vinterbadande” bollsparkare.
Färnäs Sportklubbs kände fotbollsspelare Per Erik Finn fick onsdag före jul ett ofrivilligt bad i Dalälven. Han kom cyklande på
Bastubacksbron i Mora vid middagstiden med en portfölj under armen när denna gled ifrån honom och föll ner i älven. Eftersom älven
strömmar något just där var den inte tillfrusen, men närmare land beslöt Finn att rädda portföljen genom att skjuta ut en eka framför
sig på isen till öppet vatten. Plötsligt brast isen och Finn tappade taget i ekan, som gled ifrån honom. Finn, som är en duktig simmare,
klarade sig dock från det kalla badet med blotta förskräckelsen.

Stående från vänster: Arne Färnström, Frost Ingvar Mattsson, Arne Lindberg, Per Erik Finn, Gunnar Gren, Knut Jansson. Nedre raden från
vänster: Jan Klas, Sune Jansson, Per Danielsson, Mases Nils Mattsson, Gösta Hållams.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 6/11 1954.
Närv: Mats Elin, Nils Stikås, Erik Nilsson, Bror Forsén, Olle Johansson.
§ 1.

För val av bl.a. ishockey sekt. beslöts att hålla höst möte den 14 nov. kl. 17.00. m. Elin fick i uppdrag att upprätta
kungörelse.

§ 2.

Beslut fattades om att hålla avslutningsfest för medlemmarna de 4 dec. i Folkets Hus Mora-Noret. Resp. sysslor att
ansvara för fördelades enl. följande. Nils Stikås. Ordna med Vidén om supé samt serveringspersonal. Erik Nilsson:
Anmälningslistor att utlägga i Färnäs Konsum. Olle Johansson: Annons i Mora Tidning fred. Den 26 mars samt ordna
musik. Mats Elin: Lokal.

§ 3.

Erik Nilsson fick i uppdrag att ordna med supporterklubben om priserna för fotbollsspelarna och anskaffa ytterligare
ett pris till kedjan.

Färnäs den 6/11-54 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 14/11-54
Närv: Mats Elin, Nils Stikås, Olle Johansson, Målar And. Olsson.
§ 1.

För vaktmästarsysslan på Färnäs Idrottsplats under sommaren beslöts att Målar And. Utbetala 550:- kr.

Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid allmänt höstmöte i Färnäs Bystuga sönd. Den 14/11 1954.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Gunnar Gren och Gustaf Frid.

§ 3.

Till ishockeysektion valdes: Nils Såsser, And. Mattsson, Erik Nilsson, Ragnar Eriksson och Lennart Danielsson.
Bestämdes att sektion fick konstituera sig själva och inkomma till styrelsen med fattat beslut.

§ 4.

Mötet avslutades efter en ½ tim. handläggning men med dålig anslutning av medlemmarna.

Färnäs den 14/11-54
Olle Johansson

Sekr.

Justering. Gustaf Frid, Gunnar Gren

Protokoll fört vid sammanträde den 24/11-54
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson och Olle Johansson. Ishockey sekt: Ragnar Eriksson, N. Såsser och And. Mattsson.
§ 1.

Diskuterade fallet Folke Gustafsson, vilken tänker övertaga Gulf Bensinmack i Färnäs varvid beslöts att agitera för att
han skall erhålla kunder, varvid han är vilig att spela för Färnäs både i ishockey och fotboll.

§ 2.

Beslut fattades om att starta ett lotteri á 5 000 lotter till stöd åt klubbens idrottsverksamhet och fick undertecknad i
uppdrag med tillstånd samt anskaffa lotter.

Dag som ovan Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid sammanträde den 25/12-54
Närv: Mats Elin, Erik Nilsson och Olle Johansson.
§ 1.

Beslut fattades om hålla årsmöte den 9/1-1955. Att uppsätta kungörelse uppdrogs åt undertecknad, som även skall
ordna med en film förevisning för att om möjligt locka största möjliga antal medlemmar till mötet.

§ 2.

Följande förslag har inkommit till styrelsen för behandling till årsmötet: Väljande av ungdomssektion; J. Nilssons
förslag om upprättande av förtjänsttecken till Årets medlem (varje År) vilken uträttat den största nyttan för klubben;
Beslut angående Ishockeyplanens ordnande.

§ 3.

För erhållande av ny belysning till julgranen på Bångtorget uppdrogs år Mats Elin att inlämna en skrivelse till Färnäs
By för erhållande av medel.

§ 4.

Att upprätta styrelseberättelse för år 1954 uppdrogs åt Mats Elin.

Färnäs den 25/12-54 Olle Johansson sekr.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Färnäs Bystuga den 9 jan 1955.
§ 1.

Dagens årsmöte inleddes med en filmförevisning varvid visades bl.a. en film från London Olympiaden 1948. Ordf.
öppnade därefter mötesförhandlingarna, varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till ordf. för dagens förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 3.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Henriksson och Nils Nilsson.

§ 4.

Styrelsens och fotbollsektions årsberättelser upplästes och godkändes.

§ 5.

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

§ 6.

I styrelsearvode beslöts att detta skulle utgå med 30:- pr. Styrelsemedlem.

§ 7.

Till styrelse för år 1955 valdes: Erik Nilsson 33 röster, Olle Johansson 32, Nils Stickås 25, mats Elin 21 och Erik
Henriksson 11 röster. Suppl: Albert Svärd 7 och And. Mattsson 7 röster.

§ 8.

Till revisorer för år 1955 valdes: Nils Nilsson och Erik örn. Revisorssuppl.: Gustaf Frid och Johs. Trogen.

§ 9.

Till 1955 års fotbolls sekt. Valdes Nils Stickås, Erik Stickå, Albert Svärd, And Matsson och Ragnar Eriksson, Med Albert
Svärd som ordf.

§ 10.

Ungdomssektion för 1955: Erik Henriksson ordf., Oskar Jansson, Gunnar Green, Kål Janne Johansson och Arne Krång.

§ 11.

Skidsektion 1955: Magnus Eriksson ordf., Bertil Lundgård och Johs. Nilsson.

§ 12.

Till uppbördsmän för 1955 valdes: Olle Djos, And Mattsson, Gunnar Gren och Nils Stickå.

§ 13.

Beslut fattades om (enl. J.Nilssons förslag) att upprätta ett förtjänsttecken (klubbmärke med lagerkrans) till ”årets
medlem” att utdelas varje år till den medlem, ledare eller aktiva, vilket uträttat den största nyttan för klubben.

§ 14.

Att utse ”Årets medlem” för år 1955 valdes: Johs. Nilsson ordf. Karl Stickå och Johs. Trogen.

§ 15.

Ishockeysekt. Fick i uppdrag att på ishockey banan ordna med träningen så att olika tider till lämpas för barn och
skolungdom samt övriga åksugna. Styrelsen fick för övrigt i uppdrag att i samband med ishockeysekt. Ordna med
övriga frågor angående Ishockey.

§ 16.

Förslag om stadgeändringar skall upptagas vid nästa allmänna sammanträde: Nils Nilssons förslag om ändrad
tidpunkt för årsmötet, samt Erik Henrikssons förslag om höjning av medlemsavgiften till 5:- kr pr. Medlem och år.
Vidare skall upptagas Nils Nilssons förslag om att ordna en klubblokal vid idrottsplatsen.

§ 17.

Ordf. Förklarade mötet avslutat efter 2 tim. handläggning och mötet var denna gång talrikt besökt av våra
medlemmar.

Färnäs den 9 jan. 1955

Olle Johansson, Sekr.

Justerat: Erik Henriksson, Nils Nilsson

Protokoll fört vid sammanträde den 16/1 1955.
Närv: Styrelsen och Ishockeysekt.
§ 1.

Angående ishockeyplanens ordnande beslöts att icke uppsätta något stängsel kring planen denna säsong då endast
en match återstår utan detta får ordnas fram mot höstkanten.

§ 2,

Mats Elin fick i uppdrag att sammankalla lärarna i skolorna för att med dessa diskutera om olika tider som olika
åldrar får befinna sig på ishockeyplanen.

§ 3.

Arne Krång fick i uppdrag att fungera som ishockeysektionens kassör under resten av säsongen.

§ 4.

Styrelsen för år 1955 konstituerades och fick följande sammansättning: Mats Elin ordf; Erik Nilsson Kassör; Olle
Johansson sekr; Nils Stikås vice ordf; och Erik Henriksson matr.-förv.

§ 5.

Mats Elin och Olle Johansson fick i uppdrag att ordna med julgransplundringen.

Färnäs den 16/11 Olle Johansson sekr. Just. M.Elin (Notera datum i protokoll 16/1 i början och avslutning 16/11).

Färnäs Sportklubb .Text från tidningsurklipp 1955.
Hade årsmöte i söndags och glädjande nog hade ett stort antal medlemmar infunnit sig. Till styrelse valdes: Matts Ehlin, Olle Johansson,
Erik Nilsson, Erik Andersson och Nils Stickå. Revisorer Nils Nilsson och Erik Öhrn.
Fotbollsektion: Erik och Nils Stickå, Albert Svärd, Anders Mattsson, Ragnar Eriksson. Svärd ordf.
Ungdomssektion: Oskar Jansson, Gunnar Gren, Kål Janne Johansson, Arne Krång, Erik Henriksson (ordf).
Skidsektion: Magnus Eriksson (ordf.), Bertil Lundgård och Janne Hansjons.
Föreningen beslöt att instifta ett förtjänsttecken till den medlem som gjort bästa nytta som medlem och aktiv under året. En jury
tillsattes för att utse lämplig kandidat och juryn fick följande sammansättning: Jannes Hansjons, Karl Stickå och Jannes Trogen.
Före förhandlingarna visades några filmer bl. a. en från olympiaden i London 1948.

