Färnäs Sportklubb 1955-1956. (Text Lars Kjell, Dala-Demokraten. Gunnar Axelsson Dalarnas
Fotbollsförbunds årsmötesprotokoll 1956). Text George Linnell.
Lika oroande som IK Brages utgångsläge tedde sig våren 1955 lika betryggande ter det sig efter avverkad höstomgång i 1955-1956 års
serie. Efter en segersvit som saknar motstycke i lagets historia leder Dalalaget division II Svealand med 20 poäng, 6 poäng före närmaste
lag, IK City. IK Brages höstspel har endast medfört en förlorad match och det är nog inte att hänge sig åt någon överdriven optimism, att
redan nu anse en plats säkrad för allsvenskt kval. Våromgången, den optimism vi hade anledning ge tillkänna i föregående årsberättelse,
med anledning av IK Brages fina höstomgång i 1955-1956 års division II, visade sig välgrundad och Borlänge laget kunde utan att ha varit
allt för allvarligt hotat hålla undan i tabellen och gå till allsvenskt kval. Spelordningen i kvalificeringsmatcherna fastställdes efter
offentlig radiolottning, varvid IK Brage parades med segrarlaget i östra götalandsgruppen, IFK Malmö. Första matchen spelades på
Domnarsvallen i Borlänge, där i runt tal 11 000 åskådare fick se skåningarna triumfera med matchens enda mål, till yttermera visso
inspelat under tilläggsminut strax innan domarens pipa gick för full tid. Trots det snöpliga matchslutet – eller kanske tack vare – reste IK
Brage till returmatchen med verklig segerglöd och drog sig inte för att på Idrottsparken i Malmö ta ledningen med 2-1. Bladet vände sig
emellertid och när den anmärkningsvärt dramatiska matchen var till ända stod siffrorna 2-2, vilket innebar att rikets tredje stad med ett
nödrop fått ett andra lag i högsta serien.

Division IV, Dalarna.
Division IV, Dalarna säsongen 1955-1956 Bestod av lagen Dala Järna IK, Falu BS, Färnäs SK, Idkerberget-Rämshyttans IK, IFK Hedemora,
IFK Mora, Korsnäs IF, Långshyttans AIK, Malungs IF, Säters IF och Vansbro AIK. Säsongen 1954-1955 bestod Division IV av 10 lag till
säsongen 1955-1956 utökades serien med ett lag. När serien 1954-1955 blåstes av till hörde Falu BS en kvintett 19 poängare, som fick
respass ur dåvarande division III efter en synnerligen dramatisk målskillnadsaffär. Sällskap neråt gjorde man med bl.a. Säters IF och
denna duo etablerade påföljande säsong en intressant toppstrid i division IV där Säter så småningom tack vare sin styrka i de inbördes
matcherna kunde återvända till division III efter bara ett års degradering.
Fotbollsboken för säsongen 1955-1956 finns följande information om Färnäs Sportklubb. Färnäs: Erik Stickå tel. Mora 361 55. Dräkt: Lila
tröja, Vita byxor. Idrottsplats: Färnäs Idrottsplats 102 X 63,5 Gräs.
Seriepremiär 31 juli 1955 med avslutning 30 maj 1956. Höstomgången avslutades 30 oktober 1955 och våromgången startar 6 maj 1956.
På den tiden hade man ett uppehåll i säsongen på 6 månader. Färnäs SK spelade mot IFK Hedemora borta i premiäromgången för att i
nästa seriematch spela derby mot IFK Mora hemma. Höstomgången för Division IV har som vanligt blivit en tvekamp mellan forna
division III lagen Säter och Falu BS. Dessa båda lag har redan kraftigt dragit ifrån det övriga sällskapet och eftersom Säter framgångsrikt
klarat av toppkonkurrenternas inbördes möten har föreningen rätt se optimistiskt på framtiden, kanske icke minst därför att man
avslutade höstens övningar med att notera hela 15-0 mot Korsnäs säkerligen ett rekord i sitt slag vad distriktets seriefotboll beträffar.
Säters IF var det klart bästa laget i division, IV Dalarna och tappade endast fyra poäng på hela serieåret. Klubben hade dock hård
konkurrens av Falu BS, som kom säker tvåa endast fyra poäng efter serievinnarna men hela 10 poäng före trean överraskande
västerdalslaget Vansbro AIK. Säter och Falun skuggade varandra under höstsäsongen. Falu BS började hösten med ett ödesdigert
nederlag i Malung, men tog sedan full poäng och Säter fick ett oväntat nederlag i Korsnäs i september. Därför var utgångsläget lika, när
de båda lagen möttes i första seriefinalen i Säter den 25 september. Denna match vanns klart av hemmalaget med 6-2. Den andra
matchen spelades i Falun den 16 oktober och slutade 3-3.
När vår- striden började hade alltså Säter ett försprång med tre poäng. Sensationellt nog inledde Säter vårsäsongen med att tappa en
poäng i Färnäs, varför Faluns chans fortfarande fanns. Det visade sig emellertid att denna tappade säterpoäng mera var en tillfällighet
och i fortsättningen tog laget full poäng. Falu BS vårform var i stället lite mera sviktande och laget fick finna sig i att spela tre oavgjorda
matcher. Säters seger var dock inte definitivt säkrad förrän näst sista omgången avklarats. Säters IF lyckades som väntat hålla undan för
enda toppkonkurrenten Falu BS i division IV. Med fyra poäng till godo vanns serien medan avstigningsplatserna intogs av Mora,
Hedemora och Dala Järna. Det sistnämnda laget kunde dock räddas kvar i det nationella sällskapet sedan SFF överraskande valde att
även för kommande spelåret göra en 11-lagsserie.
Serietrea blev Vansbro AIK som särskilt på vårsäsongen gjorde en stark insats. Laget tappade då endast poäng mot toppduon. I botten
blev det en hård strid. Idkerberget, som låg rätt illa till efter hösten, gjorde en stark insats och klarade nytt kontrakt liksom, liksom
Korsnäs som heller inte hade så värst förspänt när våren började.
Mora, som låg hopplöst sist med fyra poäng efter hösten visade sig vara mycket starkt under våren och samlade ytterligare sju poäng.
Det räckte inte till annat än jumboplats, men det tyder på att siljanslaget kommer igen och att kräftgången under hösten mera var av
tillfällig art. Hedemora tycktes tappa stilen helt under våren och skrapade bara ihop två poäng, vilket medförde degradering. Dala-Järna
kom trea från Slutet, vilket man trodde skulle medföra degradering, när serien omfattade 11 lag. Järnalaget hade chansen att lämna
denna plats sista speldagen, då Korsnäs stod över och Järna mötte Idkerberget hemma.
Till allmän överraskning visade det sig att Idkerbergets framgångar inte varit någon tillfällighet utan laget slog tillbaka Dala-Järna med 50. När sedan Svenska Fotbollsförbundet fastställde serieindelningen kom serien fortfarande att bestå av 11 lag. Därigenom räddades

Dala Järna kvar. Notabla vårresultat: Vansbro-Dala Järna 8-0, Säter-Hedemora 8-1, Färnäs-Säter 3-3, Mora-Malung 6-1, Korsnäs-Malung
4-2, Dala Järna-Idkerberget 0-5.
1955-1956 års serier omfattar:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Reservlagsserien

0 lag
1 lag
5 lag
11 lag
10 lag
24 lag
51 lag
15 lag

(0)
(1)
(6)
(10)
(10)
(26)
(50)
(9)

Dalarnas Fotbollförbunds
Årsmöte
Lördagen den 25 februari, 1956 kl 18.00. å Stadshotellet i Falun.
Färnäs Sportklubb har 4 röster vid detta årsmöte, vilket också är det 35:e årsmötet för Dalarnas Fotbollförbund.

Serieomläggning
Genom återinförandet av kvalificering till allsvenskan blev de underliggande nationella serierna inför spelåret 1955-1956 i viss mån
omlagda. Då emellertid nedflyttningarna från div. I denna gång inte påverkade div. II Svealand blev verkningarna för vårt distriktsdel
icke annorlunda än vad som långt tidigare stadium kunnat förutses. Trelags nedflyttningen från div. III Norra Svealand var således fullt i
överensstämmelse med fastställd serieindelning. Genom att de nya nationella serierna kom att upptaga 11 lag för såväl div. III Norra
Svealand som div. IV Dalarna fann dock styrelsen skäl föreligga för en framställning till SFF om att endast två lag måtte nedflyttas från
den för distriktet aktuella div. III gruppen. Detta gav dock inte seriekommittén anledning ändra något i det preliminära serieförslaget, ej
heller hörsammades en direkt från Långshyttans AIK framförd önskan att laget måtte överflyttas till div. IV Gästrikland. Däremot bifölls
vår begäran att i likhet med tidigare två lag måtte uppflyttas från div. V Dalarna, detta med den motiveringen, att seriegruppen i
praktiken utgjorde en sammanslagning av två div. V-grupper. Genom att denna aktion lyckades blev det sålunda möjligt för Idkerberget
att följa Korsnäs upp i div. IV.
Vad distriktsserierna beträffar utsände styrelsen för yttrande till föreningarna ett förslag till delvis ny indelning. Därvid togs sikte på att
hålla div. VI-grupperna som fortfarande skulle vara tre tillantalet fria från reservlag, för att man därigenom skulle undvika mindre
önskvärda konsekvenser i form av matcher ”utantabellvärde”. Vidare föreslogs en tvådelad reservlagsserie för alla klubbar med lag i de
nationella serierna div. II-IV. Alla övriga reservlag skulle enligt förslaget placeras i div. VII. För att genomföra en indelning i denna
riktning förutsattes viss extrauppflyttning av ”tvåor” från div. VII och vidare måste en del omflyttningar ut geografisk synpunkt göras.
Några principiella invändningar mot förslaget restes icke och de nya serierna för hösten 1955 konstruerades därför i enlighet med de
linjer styrelsen dragit upp.

Motion till årsmötet för Dalarnas Fotbollförbund.
Styrelsens förslag.
Ang. ändrade bestämmelser för Stora och Lilla D.M.
Den alltmer utbredda semestertiden i förening med klubbarnas och även distriktsförbundets krav att få disponera spelarna för turnéer
och likande arrangemang under mellansäsongen, har medfört stora problem evad det gäller genomförandet av DM enligt hittills
gällande bestämmelser. Speciellt det faktum att ”Stora DM ” ej kan inledas förrän ”Lilla DM” spelats så långt att semifinallagen
utkristalliserats, medför en fördröjning av stora DM:s avslutande omgångar, som ofta är till stor nackdel för de engagerande klubbarna,

det gäller både praktiskt och ekonomiskt. Förbundsstyrelsen är medveten om att den karaktär av kvalificeringsturnering för ”Stora DM”
som ”Lilla `DM” nu har en utformning värd att slå vakt om. Utan att därför inkräkta på denna kvalificeringsrätt i princip får styrelsen
härmed föreslå följande ändrade bestämmelser för DM-turneringarna, att gälla fr.o.m. innevarande år.
Tävlingen om distriktsmästerskapet i fotboll indelas i följande grupper:
1.
2.

STORA DM, där de klubbar, som resp. års våromgång deltagot i de nationella seriernas division I, II, III och IV samt finalisterna
i närmast föregående år ”Lilla DM” äga deltaga. Segrande lag tilldelas distriktsmästerskapstecken.
LILLA DM för distriktets övriga klubbar. Segrande lag erhåller DFF:s plaketter och äga båda finallagen rätt deltaga i
nästföljande år ”Stora DM”.

Anmälan om deltagande i DM-turneringarna skal vara DFF tillhanda senast den 30 april resp. år och åtföljas av anmälningsavgift, kr 10
per lag.
Båda turneringarna spelas enligt utslagningsmetoden. Spelordningen för turneringarna fastställes av distriktsstyrelsen, som varvid äger
rätt sammanföra närbelägna lag i geografiska grupper, från vilka segrande lag går vidare i turneringen. Sådan geografisk lottning
tillämpas under hela turneringen vad ”Lilla DM” beträffar, men skall fri lottning tillämpas fr.o.m. kvartsfinalerna i ”Stora DM”.
Anmärkning: Därest årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag gäller, att ”Stora DM” innevarande år genomföres utan
deltagande av lag från ”Lilla DM”.

Division IV. Dalarna Höstomgången.
Säters IF
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Färnäs SK
Långshyttans AIK
Idkerberget/Rämh.
IFK Hedemora
Korsnäs IF
Dala Järna IK
IFK Mora

14
14
13
14
14
14
13
13
14
14
13

12
11
7
6
6
4
4
5
5
4
0

1 1
1 2
1 5
2 6
1 7
5 5
4 5
1 7
1 8
1 9
4 9

64-17
58-22
33-24
45-37
40-42
23-30
29-36
32-41
24-47
27-39
11-51

25
23
15
14
13
13
12
11
11
9
4

90-22
67-26
67-50
50-42
43-46
53-55
30-46
30-55
34-59
39-68
25-61

36
32
22
21
20
19
17
16
14
13
11

Division IV, Dalarna. Slutspelad.
Säters IF
Falu BS
Vansbro AIK
Malungs IF
Idkerberget/Rämh .
Färnäs SK
Långshyttan AIK
Korsnäs IF
Dala-Järna IK
IFK Hedemora
IFK Mora

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
14
10
9
7
8
4
6
6
5
3

2
4
2
3
6
3
9
4
2
3
5

1
2
8
3
7
9
7
10
12
12
12

En gång i tiden under tiden av 50-talet spelade många Färnäs killar i IFK Mora och då använde sig Färnäs supportrarna en heja remsa.
”Heja Färnäs pojkar uti Mora, spela med Färnäs slipper Ni förlora”.

Spelordning division IV, Dalarna 1955-1956. 11 lag.
Höstomgången.

Våromgången.

31 juli IFK Hedemora-Färnäs SK 3-6.
3 aug Färnäs SK-IFK Mora 5-0.
7 aug Färnäs SK-Vansbro AIK 5-4.
14 aug Färnäs SK står över.
21 aug Färnäs SK-Långshyttans AIK 0-1.
28 aug Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4.
4 sept Säters IF-Färnäs SK 6-0.
11 sept Färnäs SK-Dala Järna IK 4-1.
18 sept Falu BS-Färnäs SK 6-2.
25 sept Färnäs SK-Malungs IF 1-4.
2 okt Idkerbergets/Rämshttans IK-Färnäs SK 4-1.
9 okt Färnäs SK-Idkerbergets/Rämhyttans IK 4-4.
16 okt Malungs IF-Färnäs SK 2-1.
23 okt Färnäs SK-Falu BS 3-4.
30 okt Dala Järna IK-Färnäs SK 2-4.

6 maj Färnäs SK-Säters IF 3-3.
10 maj Färnäs SK-Korsnäs IF 0-0.
13 maj Långshyttans AIK-Färnäs SK 1-2.
21 maj Färnäs SK står över.
27 maj Vansbro AIK-Färnäs SK 6-1.
30 maj IFK Mora-Färnäs SK 2-1.
3 juni Färnäs SK-IFK Hedemora 6-1.
Gemensam speltid 13.30 sista omgången.

Hemma statistik:
Färnäs SK

10

4

3

3

31-22

11

10

4

0 6

22-33

8

Borta statistik:
Färnäs SK

Målskyttar:
Kål Janne Johansson
Per Erik Finn
Gösta Hållams
Eddie Forsén
Magnus Eriksson

14
12
9
6
5

Rune Blomberg
Tage Molin
A. Eriksson
Sundberg

4
1
1
1

Reservlagsserien. Norra Gruppen. Höstomgången.
Malungs IF
IFK Mora
Färnäs SK
Vansbro AIK
Dala Järna IK
Leksands IF

7
7
8
8
7
7

6
2
3
3
2
1

1
3
1
1
2
2

0
2
4
4
3
4

26-11
18-14
18-21
18-28
21-18
11-20

13
7
7
7
6
4

Reservlagsserien Norra gruppen.
Dala Järna-Leksand 5-0, Färnäs-Mora 0-1, Vansbro-Malung 2-4, Malung-Vansbro 5-3, Färnäs-Dala Järna 3-3, Mora-Leksand 1-1,

Norra Gruppen. Slutspelad.
Malungs IF
IFK Mora
Dala Järna IK
Vansbro AIK
Leksands IF
Färnäs SK

10
10
10
10
10
10

7
4
4
4
3
3

1
3
2
1
2
1

2
3
4
5
5
6

37-20
27-20
27-22
24-32
22-33
21-31

15
11
10
9
8
7

Dala Järna-Leksand 5-0, Färnäs-Mora 0-1, Vansbro-Malung 2-4, Malung-Vansbro 5-3, Färnäs-Dala Järna 3-3, Mora-Leksand 1-1,

I den Södra Gruppen spelade följande lag.
Islingby IK, Avesta AIK, IK Brage, Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Säters IF, Falu BS, Långshyttans AIK och IFK Hedemora. Seriesegare:
Avesta AIK.

Distriktsmästerskapen 1956.
I årets senior-DM deltog 48 lag, vilket är fyra mindre än föregående år. Lilla DM, som samlat 31 lag, genomfördes enligt de vid
föregående årsmöte antagna bestämmelserna, som bl.a. innebar att turneringen slutfördes oberoende av Stora DM, alldenstund Lilla
DM:s finallag först vid nästkommande DM-turnering får deltaga i stora DM. Till finalen i årets turnering kvalificerade sig Nusnäs IF och
Fors IK och vid finalspel på Färnäs IP den 8 juli segrade Nusnäs IF med 3-1 och lade därmed beslag på plaketterna. Segrarnas väg till
finalen var följande: Nusnäs IF – Sollerö IF 5-0, IF Vikapojkarna-Nusnäs 2-2, Nusnäs-IFK Våmhus 6-2, Nusnäs-Nyhammars IF 7-1.

Distriktsmästerskapet Stora DM.
Första omgången.
Färnäs SK-Dala Järna IK 5-3 (förl.),
Leksands IF-Korsnäs IF 0-2,
Falu BS-Islingby IK 6-1,
Idkerberget/Rämshyttans IK-Avesta AIK 2-0,
Säters IF-IK Brage 0-1,
IFK Hedemora-Ludvika FFI 1-10,
Malungs IF-IFK Mora 2-1 (förl.),
Vansbro AIK-IFK Grängesberg 1-1 (förl.)Omspel: IFK Grängesberg-Vamsbro AIK 3-2.

Kvartsfinaler.
Korsnäs IF-Färnäs SK 3-2,
Ludvika FFI-Malungs IF 4-0,

IK Brage-Idkerberget/Rämshyttans IK 3-1,
IFK Grängesberg-Falu BS 5-2.

Korsnäs avancerade i DM Färnäs bjöd på gott motstånd.
Korsnäs lyckades gå till semifinalen i DM via seger över Färnäs med 3-2, efter 1-0 i halvtid. Korsnäs hade många goda målchanser under
de inledande minuterna, men kunde inte tillvarataga dem. Sedan blev det ytterst jämnt och segern kunde gått år vilket håll som helst.
Någon direkt orättvisa kan man dock inte påstå att det var då Korsnäs fick uddamålsvinst. Reserven i Korsnäs Bo Björk gjorde första
halvlekens första mål då cirka tio minuter gått av matchen. Sedan jämnade spelet ut sig och man kam inte påstå att det var direkt
oförtjänt att Färnäs lyckades kvittera i andra halvlekens femtonde minut. Cirka fem minuter därefter tog Korsnäs åter ledningen genom
Lindberg. 2-2 gjorde Färnäs i 30 min. och slutligen då sju min. återstod avgjorde Lindberg. Spelet var cupbetonat och inte av direkt dålig
kvalitet. Färnäs visade fina takter medan man väl kommit överens med den svårspelade Korsnäs planen. De som märktes mest var Kål
Janne Johansson och Finn. I Korsnäs spelade Lennart Lindberg center med stor framgång. Han assisterades i försvaret av Tollman, Gösta
Lindkvist och Casparsson på ett förträffligt sätt. Genom segern skrev Korsnäs smått historia då man avancerade till semifinalen. Att
tilltro laget finalplats är dock litet väl djärvt tippat.

Final. IFK Grängesberg-IK Brage 2-1. (Matchen spelades i Ludvika). Vinnare av Stora DM 1956: IFK Grängesberg.

DM för juniorer 1956.
Grupp 2.
IFK Våmhus
Sollerö IF
Färnäs SK
IFK Mora
Orsa IF
Nusnäs IF

10
10
10
10
10
10

8 2 0
6 2 2
3 4 2
2 6 2
1 3 6
0 3 7

27-6
25-14
26-16
14-16
9-25
12-36

18
14
10
10
5
3

I de övriga grupperna spelade följande lag.
Grupp 1. Oxbergs IF, Sälens IF, Åsens SK och Älvdalens IF. Seriesegrare: Oxbergs IF.
Grupp 3. Malungs IF, Vansbro AIK, Björbo IF, Nås IF och Dala Järna IK. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 4. Falu BS, Grycksbo IF, Siljansnäs IF, Leksands IF, IF Falun, Insjöns IF och Korsnäs IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 5. IK Brage, Långshyttans AIK, Torsångs IF, Islingby IK, Forssa BK, Stora Skedvi IK och Vika IF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 6. Avesta AIK, Säters IF, Horndals IF, Vikmanshyttans IF, Krylbo IF och Avesta IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 7. IFK Grängesberg, Ludvika FFI, Östansbo IS, IK Heros, Nyhammars IF, IFK Ludvika, Söderbärke GoIF och Morgårdshammars IF.
Seriesegrare: IFK Grängesberg.

Slutspel mellan seriesegrarna i varje grupp.
I junior-DM hade de 7 seriegrupperna samlar rekorddeltagande och icke mindre än 43 föreningar, d.v.s. 8 mer än föregående år,
Ställde upp. Som segrare i grupperna utgick Oxbergs IF, IFK Våmhus, Malungs IF, Falu BS, IK Brage, Avesta AIK och IFK Grängesberg.
Slutspelet inleddes med en kvalomgång, som bl.a. medförde den sensationen att IK Brage blev utslaget av Våmhus. Till finalmatcherna
kvalificerade sig fjolårsmästarna Avesta AIK samt IFK Grängesberg. Efter oavgjort i första matchen kunde Grängesberg sedan på
bortaplan vinna med 4-2 och därmed hade föreningens juniorlag kopierat sina äldre kamraters DM-bedrift. Kuriöst nog svarade
finalmotståndarna Avesta för samma prestation under DM 1955. I junior-DM hade de 7 seriegrupperna samlat rekorddeltagande
Vinnare av Junior-DM 1956: IFK Grängesberg.

Göteborgs jun. Vann för stort i Färnäs matchen
Det bjöds trevlig fotbollsunderhållning på Färnäs idrottsplats på fredagskvällen, då IFK Göteborgs juniorlag gästade byn. För motståndet
svarade en juniorkombination från Ovansiljan sammansatt av spelare från Färnäs, Mora, Våmhus och Nusnäs. Göteborgarna vann med
hela 5-0, sedan stortakterna plockats fram i andra halvlek. Före pausen höll kombinationen sina mera berömda motståndare på mattan
ordentligt och pressade till och med ett tag i början av matchen. Första halvleken slutade mållös. Göteborgarna var mycket säkra i
bollbehandlingen och efter pausen visade de också härligsnabbhet. Målvakten var finfin och i uteförsvaret märktes den placeringssäkre
centerhalven. Kedjan hade sina bästa i de storvuxna pojkarna på centern och vänsterinnern, vilka också gjorde alla målen.
Kombinationen gjorde som sagt en briljant första halvlek, men i andra blev det litet virrigare, särskilt i försvaret, som dessförinnan inte
släppt fram någon Göteborgare. Ytterhalvorna Sune Ernlund, mora och Evert Tysk, Våmhus, gjorde ett bra jobb liksom vänsterbacken. I
kedjan var inrarna Finn och ”Lillis” Persson mest till sin fördel. / Tewe /.

Fotbollsjuniorer på norbergskurs
De bästa får åka till Bosön men ingen klarade ”guldboll”
Norberg (DD). Under denna vecka har 28 fotbollsjuniorer från Dalarna och Västmanland varit samlade till den kurs som Svenska
Fotbollsförbundets tekniska kommitté anordnat på Idrottsgården i Norberg. I den fagra Bergslagsnaturen har pojkarna helt kunnat ägna
sig åt fotbollen och det har varit hårdkörning dagarna i ände. Överledare för kursen har varit Pelle Hånell, Stockholm, biträdande ledare
Helge Andersson, Västerås, Sven Bergsten, Borlänge och Gunnar Öquist, Stockholm.

Ingen klarade ”guldbollen”
- Kursen har varit mycket lyckad, berättar Sven Bergsten. Grabbarna är mycket bra och överlag håller de fin klass, så jag tror att
uttagningen av dem varit tämligen rättvis. Det är ju väldigt svårt att plocka ut de främsta till ett dylikt läger, men i stort sett har vi
lyckats bra. Teknik- och taktik – träning har vi främst gått in för. Här brister den en hel del hos pojkarna. Bl. a. kan nämnas att ingen av
de 28 klarar fordringarna för ”guldbollen”. Den teoretiska avdelningen har vi förlagt till gymnastiksalen, de praktiska övningarna till
idrottsplatsen i Norberg. Förläggningen är den bästa tänkbara och då vi dessutom haft tur med vädret har stämningen varit bra. Mycket
bra mat har vi fått och grabbarna har ”lassat” in värre. Meningen med dessa kurser är en avslipning eller luftning av distriktets juniorer.
Fyra dylika kurser anordnas i år. De bästa pojkarna kallas sedan till kursen för ”morgondagens män” på Bosön, om pojkarna håller vad

de lovar, slöt Sven. De 14 grabbar från Dalarna som deltar i kursen är: Lars Pettersson, Vansbro. K.O. Knutsson, Leksand. Stig
Lennartsson, Malung. N.O. Fantenberg, Grängesberg. Sören Domnert, Forssa. Kurt Bäck, Falun. P.E. Finn, Färnäs. Lars Andersson, Avesta.
Stig Karlslätt, Avesta. Gunnar Nord, Garparna. Lars Käck, Ludvika. Bert Andersson, Hedemora. Gerhard Forsberg, Horndal. Rolf Karlsson,
Östansbo IS, Ludvika.

Västmanland vann.
Fredagens match mot Dalarna med 3-1 sedan masarna haft ledningen i paus med 1-0. Resultatet var rättvist. Dalakedjan körde ideligen
fast även om planens nyttigaste forward fanns i densamma – Per Erik Finn. Bra spelade också centern lars Käck så länge han var med –
Ludvikaförvärvet råkade nämligen skada sig i mitten av andra halvlek. N. Fantenberg och Lasse Pettersson var ett par goda
försvarsnamn. Målvakten Knutsson hade otur vid ett par av målen men kompenserade med flera flotta räddningar. I Västmanlands
elvan framträdde hh, Rosander, IF Rune, samt centern hedman och mv, Tapper båda Norberg. Dalarna tog ledningen genom Lasse Käck
som fick en fin stickare av Kurt Bäck. Efter paus kvitterade hy, Sven Erik Nilsson, varpå hedman tursamt gjorde 2-1 och 3-1. Omkring 400
personer tittade på den trevliga matchen.

Femton Dalaspelare till Norbergskurs.
Till den för Dalarnas FF och Västmanlands FF gemensamma kursen i Norberg den 27 juni – 2 juli har DFF uttagit följande spelare: Tore
Svensson, Vansbro AIK. Knut Olof Knutsson, Leksands IF. Stig Lennartsson, Malungs IF. Nils Ola Fantenberg, IFK Grängesberg. Sören
Domert, Forssa BK. Kurt Bäck, Falu BS. Roland Wennström, IK Brage. Per Erik Finn, Färnäs SK. Lars Andersson och Stig Karlslätt, Avesta
AIK. Gunnar Nord, IF Garparna. Lars Käck, Ludvika FFI. Bert Andersson, IK Grim. Gerhard Torsberg, Horndals IF samt Rolf Karlsson.
Östansbo IS. Norberglägret avslutas med en landskampmatch mellan Västmanland och Dalarna den 1 juli, varvid lagen sammansätts av
kursdeltagarna.

Per Erik Finn i övre raden nr 2 från höger.

Snabba bud i värvningsbranschen.

Fin vänstersida i Färnäs sköt Hedemora i sank 6-3. IFK Hedemora-Färnäs SK 3-6. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 1).

Hedemora (DD). Söndagens div. IV-premiär i Hedemora blev ett verkligt bakslag för hemmalaget, som fick se sig slaget av Färnäs SK med
6-3. Hedemora försvaret sviktade betänkligt och det var länge sedan Bergfeldt var tvungen att plocka ut så många målbollar i en
seriematch. Ch, Olle Eriksson som brukar vara lagets fasta klippa och i allmänhet reder ut det mesta, var sig inte riktigt lik. Han gjorde
dock ingen direkt dålig match, men när hjälpen från övriga försvarsspelare var mindre bra, så fick man flera gånger se Färnäs kedjan
överspela Hedemora försvaret. Mv, Bergfeldt gjorde nog vad på honom ankom, möjligen kunde han avvärjt sista målet, då han hade
händerna på bollen. I kedjan får endast John Mattsson jämte vi, Lindkvist godkänt betyg. Färnäs laget var mycket snabbare på bollen än
Hedemora, och dess kedja mycket rörlig. Speciellt farlig var vänstervingen P.E. Finn. Magnus Eriksson samt cf, Janne Johansson. Dessa
var upphov till de flesta målen och får sättas främst i gästernas lag. Avgjort farligast var cf, Johansson. Vi, Finn råkade kollidera med ena
målstolpen i slutet av matchen, men skadorna var ej värre än att han kunde fortsätta efter omplåstring. I gästernas försvar drog snabbe
och ettrige hh, Tage Molin uppmärksamheten till sig jämte hb, Lundgren.
Första halvleken bjöd ganska jämt spel och målsiffrorna 2-2 återspeglar spelfördelningen. I 13 minuten tog Hedemora ledningen genom
vi, Lindkvist. Det blev dock omedelbar kvittering och denna stod vy, Eriksson som från nära håll slog in en returboll. Gästerna kom i 26
minuten fram i ett fint anfall och hi, Blomberg nätade, 1-2. Endast några minuter senare kvitterade Hedemora genom hy, Berglind, som
påpassligt kom före en försvarare på passning från Mattsson.
I andra halvlek satte Färnäs i gång en stark press som gav tre mål i utdelning. Cf, Johansson som ordnade 2-3 och vy, Eriksson gjorde i 12
minuten 2-4. Minuten efter blev ställningen 2-5 och åter var det Johansson som svarade för målet. Hedemoras vy, Källström gav dock
hemmalaget ett litet hopp när han reducerade till 3-5 i 17 minuten, men det visade sig omöjligt för hemmalaget att få mera mål.
Gästerna spelade i rena segeryran och mot slutet av matchen kunde vy, Eriksson på passning av Janne Johansson peta bollen i mål.
Helge Andersson, Avesta, dömde bra inför ett 100-tal åskådare som trots den tryckande värmen bevittnade uppgörelsen. /Sili.

Div IV Dalarna:
Idkerberget-Dala Järna 1-4, IFK Hedemora-Färnäs SK 3-6, IFK Mora-Säters IF 1-4, Malungs IF-Falu BS 1-0, Vansbro AIK-Långshyttan 4-1.

Färnäs tog 2 p. i Hedemora – 6-3.
Färnäs Sk inledde höstsäsongen i div. IV med att ta två poäng i bortamatchen mot Hedemora. Slutsiffrorna blev 6-3, halvtid 2-2. Första
målet blev Hedemoras, genom vi, Lindkvist, men gästerna kvitterade omgående genom vy, Magnus Eriksson, Rune Blomberg gjorde 1-2
och vy, Källström ombesörjde 2-2. I andra halvlek ordnade Kål Janne Färnäs ledning med 3-2, och nästa mål svarade Magnus Erikson för.
Ytterligare ett mål blev det för gästerna – målskytt Kål Janne J – innan hemmalaget reducerade genom hy, Berglind med sitt tredje mål
fastställde vy, Magnus Eriksson slut resultatet. Bäste man hos Färnäs var vh, Bror Ernlund och i kedjan hy, Eriksson och vi, Finn de
farligaste. I det slätstrukna hemmalaget får endast centern Mattsson och vh, Hedman gott betyg. Domare var Helge Andersson, Avesta.
/ Olof /.

Hedemora föll hemma mot spelpiggt Färnäs!
Hedemora söndag. (FK). Div. IV premiären i Hedemora mellan IFK och Färnäs SK slutade rätt överraskande med seger för bortalaget med
3-6, sedan ställningen i halvtid varit 2-2. Hedemoras försvar var för dagen tämligen sårbart och speciellt i andra halvlek verkade orken
ha tagit slut och gästernas kedja kom flera gånger fram i farliga lägen. Minst dålig var centerhalven Olle Eriksson, vilken dock spelade
betydligt under sin förmåga. Målvakten Bergfelt får även godkänt och av kedjespelarna kan särskilt centerforward Mattsson framhållas.
K.A. Wahlström som ryckt in som reserv på högerinnerplatsen bör kanske även nämnas, men kom bättre till sin rätt på
högerbacksplatsen sedan Cederström visat sig allt för offensiv där om i mitten på andra halvlek flyttats upp som högerinner. Gästerna
hade en mycket snabb och arbetsam kedja som visade upp ett effektivt spel. Skall någon i anfallskvintetten framhållas framför de övriga
blir dt centerforward Janne Johansson, som var den verkliga oroskällan för Hedemora försvaret. Högerhalv Tage Mohlin får bästa
betyget av försvararna och icke ovän som vikarie på högerbacksplatsen var Georg Lundgren. I första halvlek var spelet något så när
jämnt fördelat och 2-2 då var fullt på sin plats. Hedemora tog ledningen genom vänsterinner Lindkvist och den omedelbara kvitteringen
stod Färnäs vänsterinner Eriksson för. Sedan tog gästerna ledningen i 26 min. genom högerinner Blomberg, men hemmalaget kvitterade
till 2-2 genom högerytter Berglind. Andra halvlek gick klart till Färnäs som startade i mycket hårt tempo och inom loppet av en kvart
hade de ordnat en ledning på 5-2. Centerforward Janne Johansson stod för det 3:e och 5:e målet, medan vänsterytter Eriksson slog in
4:e fullträffen. Sedan reducerade Hedemoras vänsterytter Kjellström till 3-5 men innan slutsignalen gått hade Färnäs ökat till 3-6 och för
detta mål svarade vänsterytter Eriksson, som därmed fullbordade sitt hat trick. Centerforward Johansson petade vid detta tillfälle fram
bollen i ett idealläge för Eriksson som bara hade att bredsida i nät. Helge Andersson, Avesta dömde gott inför ett 100-tal åskådare. /-S-/.
Annars ser det just nu inte så lovande ut. Säter blir mycket allvarlig opponent på seriesegern. Malung blir inte heller att leka med och
Färnäs är inte slaget på förhand i någon match. Jag undrar om det inte är dags för ommöblering på en viktig post i Falu BS? Säters seger
säger kanske i och för sig inte så mycket då väl Mora inte tillhör de större ljusen i serien, men laget har nu så länge visat prima form, att
man redan efter en enda omgång (djärvt vågat det håller jag med om) upptar elvan som favorit.

Färnäs-Mora i lokalderby
Mora Kamraterna och Färnäs SK, som under sista åren stridit hårt om platshegemonin i mora, möts i kväll på Färnäs idrottsplats. Mora
har revansch att kräva för nederlaget med 1-2 i DM. Det fordras dock att Moras kedja spelar betydligt bättre än i söndags för att
revanschen skall kunna utkrävas. Färnäs SK ställer upp med följande lag: Sture Söderberg, Georg Lundgren, Bruno Klas, Tage Molin, Olle
Johansson, Bror Ernlund, Eddie Forsén, Rune Blomberg, Janne Johansson, Per Erik Finn, Magnus Eriksson. Moras Kamraterna stälelr upp
med samma lag som i söndags spelade mot Säter.

Topp och botten i hårt Mora derby
Mora (DD). En fotbollsmatch som säkert kommer att bli en verklig publik match spelar Mora lagen Färnäs SK och IFK Mora på Färnäs
idrottsplats i kväll. Det är nu ett och ett halvt år sedan Mora kunnat besegra Färnäs i en seriematch. Att Mora kommer att göra allt för
att besegra byalaget Färnäs i division IV är säkert, men Färnäs leder serien efter första matchen och kommer att gå hårt in för att
behålla sin position. Allt tyder på att det blir en match med verkliga kämpatakter. I Färnäs laget finns två nyförvärv: hh, Georg Lundgren,
som senast spelat för Leksand och tidigare i Mora, samt Rune Blomberg, som tidigare spelat för Mora. Laguppställning för Färnäs. Sture
Söderberg, Georg Lundgren, Bruno Klas, Tage Molin, Olle Johansson, Bror Ernlund, Eddie Forsén, Rune Blomberg, Janne Johansson,
Per Erik Finn och Magnus Eriksson.

Stor Färnäs vinst – 5-0 mot ett ineffektivt Mora. Färnäs SK-IFK Mora 5-0. Reportage från tidningsartikel. (Omg 2).
Gårdagskvällens grannderby mellan Färnäs och Mora slutade men en kraftig hemmaseger. 5-0 skrev slutsiffrorna. Sedan ställningen i
halvtid varit 2-0. Färnäs segern var rättvis men minst ett par mål för stor. Mot slutet resignerade Mora, sedanman dessförinnan hållit
spelet hyggligt uppe. Färnäs visade ett energifyllt och snabbt spel och kedjan gick raka vägen på mål utan krusiduller. Bäst hos de
grönvita var inrarna Per Erik Finn och Rune Blomberg. Kål Janne jobbade energiskt utan att få ut så mycket av ansträngningarna men
hand dueller mot Kaj Bertil var dråpliga. I försvaret utmärkte sig Tage Molin som slet för två. Även vh, Ernlund gjorde ett starkt intryck.
Elvan blir säkert farligast för vem so helst i division IV-gruppen. Mora kedjans spel gick för mycket i sidled och många målchanser
missades särskilt i första halvlek. Försvaret gick an men Dahlstrand i buren gjorde än en gång ett svagt intryck. Kaj Bertil sopade rent
effektivt men i hårdaste laget och bra var också hb, Pålsson. I kedjan var gamle Granath den ende med lite tyngd i framstötarna.
Fernström förtjänar också ett godkänt betyg men f.ö. var det ganska matt. Domaren Holger Sahlström var inte helt lyckad i sina
förehavanden och åtskilliga hundra personer såg matchen. Kort målhistoria: Första halvlekens båda mål sköts av Finn men det sista
skottet borde absolut målvakten ha klarat om han stått kvar i buren. Kål Janne gjorde 3-0 och sedan fick Mora en straff sedan Granath
fällts. Kaj Bertil sköt men målvakten kastade sig för tidigt och klarade. Straffen borde ha gått om men domaren blundade. Hy Eddie
Forsén och vy, Magnus Eriksson fastställde slutsiffrorna. /Tewe.

Stark andra halvlek av Färnäs gav storseger i moraderby 5-0. Färnäs SK-IFK Mora 5-0. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 2).

Mora (DD). I gårdagskvällens lokalderby i Mora bestod Färnäs på sin hemmaplan IFK Mora en rejäl omgång, som slutade med siffrorna
5-0 (2-0). Ett härligt matchväder rådde och halva tusentalet åskådare kantade planen. Det stod länge och vägde. I fem minuters perioder
såg första halvlek ut ungefär så här: Fyra jämna, fyra till Mora och den sista till Färnäs och denna tvära omkastning i halvlekens slut
avgjorde matchen då hemmalaget gjorde två mål i snabb följd. Andra halvlek tedde sig så här: Två Mora perioder, två jämna och sedan
blev det bara Färnäs perioder. Sista kvarten var helt hemmalagets som pressade i ett och IFK försvaret fock slå ifrån sig så gott det gick.
Resultatet ter sig alltså vid en granskning rättvist. Inte ens en straff kunde Mora forcera över mållinjen.
IFK spelade betydligt bättre och bestämdare än i söndags, så länge hemmalaget så tillät. På hh hade man en ny man, Häll, en avgjord
förstärkning och klar orsak att Finn inte kom att spela en dominerande roll som vanligt. Målvakten Dahlstrand föreföll osäker i sina
förehavanden, men särskilt mot slutet hade han det heller inte för skojigt bakom den hönsgård, som IFK försvaret då stundtals var.
Kedjan är fortfarande ett sorgebarn med klen skottlossning som specialitet. Granath är farlig i alla avseenden, men Kål Olle kan honom
vid det här laget. Som helhet måste spelarna lägga sig till med en ordentlig spark, särskilt försvaret står och tövar med bollen i onödan.
Hemmalaget hade svårt att koma igång och vid halvtid var man beredd att satsa en slant på att poängen lika gärna kunde gå väster ut. I
andra halvlek ändrade det sig dock med besked. Ernlund spelade då med vanlig omsorg, medan hh, Molin tjommar utan beräkning, men
river effektivt.

Kedjan är en farlig anfallsmaskin med Finn som dirigent, och med Kål Janne som mycket svårbemästrad sjutspets. Hans spel är inte
vackert men rasande effektivt, han är överallt och ibland ingenstans, men alltid tarvar han ordentlig uppassning, Hi, Blomberg och hans
wing kamrat Forsén blommande ordentligt i andra halvlek, då de sågade sig fram hur lätt som helst på sin kant. Lagets framtida
matchande blir intressant. Sahlström, Borlänge dömde gott den relativt lätta matchen. Målen: mora låg på duktigt omkring en
halvtimme, men fick intet ut. Farligast var en droppboll från hy, Stenius.
Så mitt i Mora överlägsenheten kom Färnäs fram på högersidan: en fin boll från högeryttern stöttes i nät och tre min. senare skickade
samme man in en boll från cirka 30 meter, som passerade över felplacerade målvakten och i nät. 2-0 alltså vid halvtid. Mora började
även andra halvlek bäst, men efter en kvart lyfte Kål Janne bollen över utrusande målvakten, 3-0 efter klart missförstånd i Mora
försvaret. I 20 min. missade ch, Andersson reduceringen, då Söderberg tog hans straff (målvakten var nog på väg i god tid där). Tio min.
före slutsignalen blev det 4-0 genom Forsén och fem min. senare resulterade en av Blomberg – Forséns granna kombinationer i 5-0. Det
var vy, Eriksson som var sist på bollen. / Sexton.

Färnäs vann storseger sedan Mora startat bäst
Mora tisdag (FK). Efter en ganska god start och ett kalrt spelövertag under större delen av första halvlek, men utan utdelning på
målchanserna rasade Mora Kamraterna lagspel samman i andra halvlek. Färnäs SK vann gårdagskvällens platsderby på sin hemmaplan
med hela 5-0, halvtid 2-0. Färnäs kedja hade ett helt annat sting än Moras, som inte alls visade den ettrighet framför mål som ger
utdelning i målprotokollet. Belysande för hela matchen var att Mora Kamraternas forwards hade en rad ganska goda målchanser under
första halvleks första30 minuter utan att dock kunna sätta Färnäs målvakt på några svårare prov. Han hade bara ett par farliga skott att
klara, och båda tippade an till hörna, det ena från centern Granath i 25:e min. och det andra från högerytter Stenis i 36:e min. sista
kvarten av halvleken gled spelet över till Moras planhalva, och på sitt första Mora allvarliga anfall gjorde Färnäs sitt ledningsmål. Det
hände i 40:e min. och ett par minuter senare ökades Färnäs ledning till 2-0, sedan Moras målvakt felbedömt situationen och släppt in en
långboll som ganska onödigt dalade in i buren bakom honom. Båda målen gjordes av vänsterinner Per Erik Finn. Andra halvlek var jämn
de första tio minuterna, men sedan tog Färnäs hand om initiativet och när deras center ”Kål Janne” Johansson ökat ledningen till 3-0
efter ytterligare en felbedömning av Mora målvakten – bollen – kunde slås i en lyra i tomt mål – gick Moras lagspel snabbt mot sin
upplösning. Färnäs verkade också ha den klart bästa konditionen och ställde till med åtskilliga farligheter vid Mora målet. Mora målvakt
rehabiliterade sig dock med några fina räddningar och hemmalagets ytterligare målskörd stannade vid två ”sylar”. Högerytter Forsén
ökade till4-0 på målvaktsretur i 35:e min. och fem minuter före full tid fastställde vänsterytter Magnus Eriksson slutresultatet 5-0 också
på målvaktsretur efter en kalabalik framför Mora målet. För dagen märktes i Färnäs särskilt bland försvararna hh, Tage Molin en liten
snabb herre med ovanligt säker spark. Färnäs hela kedja uppvisade för övrigt stundtals ett fint kombinationsspel. Samtliga mannar i
kedjan tillvaratog också målchanserna på ett föredömligt sätt. I Moras lag var backparet Pålsson – Alm den starkaste lagdelen. Båda är
mycket snabba och har en ren spark på bollen. Halvbackarna var också bra, men centerhalven Bertil Andersson som brukar vara den
verkliga försvarsklippan drog ned sitt betyg med onödigt småruff. Kedjan slutligen är Moras sorgebarn. Individuellt är spelarna inte så
dåliga men väl deras oförmåga att göra mål. Publik cirka 600 personer. Domaren Sahlström, Borlänge, hade matchen hela tiden i sin
hand.

Div IV Dalarna:
Färnäs SK-IFK Hedemora 5-0, Dala Järna IK-Malungs IF 2-1, Falu BS-Korsnäs IF 3-0, Långshyttans AIK-IFK Hedemora 6-2,
Säters IF-Idkerberget 4-2.
Färnäs
Säter
Dala Järna
Vansbro
Falu BS
Långshyttan
Malung
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Hedemora
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11-3
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4-1
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5-12
1-9

4
4
4
2
2
2
2
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0
0
0

Färnäs Sportklubb, som fick behålla trollgubben Per Erik Finn, men missade IFK Göteborgs Axel Färnström har fått en seriestart, som
onekligen lovar en hel del. Full poäng och målsiffrorna 11-3 och Mora skvallrar om styrka. Fyra poäng har också Dala Järna, som i första
västerdals derby tog ned BS-besegrarna Malung, samt Säter som öppnat bäst av de båda nedflyttade lagen även om gårdagens 4-2 på
med små resurser tappert kämpande IRIK inte imponerar över hövan. Av nykomlingarna har bara IRIK varit med i båda omgångarna och
de är poänglösa, men kan dock trösta sig med att ha väl så hyfsade siffror som Mora och Hedemora, av vilka de sistnämnda släppt in sex
mål båda speldagarna.

Just nu…. Att komma ned
När Säter och Falu BS på försommaren tvangs att ta det tunga steget nedåt i seriesystemet fick man från många håll som reskost på
färden till div. IV trösterika ord om att det inte kunde skada ”att komma ned ett år för att spela ihop laget” Att biljetten lösts tur och
retur var en uppfattning som låg i luften och det enda som en diskussion kunde gälla var om residensstadens eller den sköna dalens
pojkar skulle göra reentré först i III-an. När två omgångar nu avverkats i den nya serien kan det vara på plats för eftertanke. Även om
Säter förstått skaffa sig ett relativt fint utgångsläge för jakten mot serietoppen torde det stå klart att årets div. IV inte blir en affär
mellan två eller tre lag och framför allt inte blir något bekvämt mellanår för Falu BS. Visst är det skillnad på den fotboll, som presteras i
div. III å ena sidan och div. IV å andra . Ja, även div. V bör blandas in i jämförelsen, eftersom den serien sköter rekryteringen underifrån.
Visst är dock, att lika väl som ett nyuppflyttat lag för det mesta ”lyfter sig i håret” och smälter in i den ”finare” miljön, lika säkert släpper
det degraderade laget de större linjer man eventuellt haft i sitt spel och anpassar sig på sitt sätt till det nya. På så vis har faktiskt en
utjämning skett redan i seriestarten och skillnaden mellan lagen yppar sig kanske först så småningom, då faktorer som tillgång på gott
reservmaterial och besittning av rutin från högre serier börjar spela in. Men inte heller på dessa områden har de aktuella lagen, Säter
och Falun så värst mycket mer att komma med än exempelvis Malung, Vansbro och Färnäs. In summa: I årets div. IV kan allting hända
och antalet seriefinaler torde bli minst lika många som antalet matchdagar.
Färnäs Sportklubb, som fick behålla trollgubben Per Erik Finn, men missade IFK Göteborgs Axel Färnström, har fått en seriestart som
onekligen lovar en hel del, . Full poäng och hålsiffrorna 11-3 efter matcherna mot Hedemora och Mora skvallrar om styrka. Fyra poäng
har också Dala Järna, som i första västerdalsderbyt tog ned BS-besegrarna Malung, samt Säter, som öppnat bäst av de båda nedflyttade
lagen även om gårdagens 4-2 på små resurser tappert kämpande IRIK inte imponerar överhövan. Av nykomlingarna har bara IRIK varit
med i båda omgångarna och är poänglösa, men kan dock trösta sig med att ha väl så hyfsade siffror som Mora och Hedemora, av vilka
de sist nämnda släppt in sex mål båda speldagarna. Faluelvans smått flagnade glans från säsongerna i div. II och III för säkerligen med sig
att det blir en hederssak för gruppens övriga deltagare att klara av BS, i varje fall på hemmaplan. Därför få också de blåvita finna sig i att
spela huvudrollen vid ett otal tillfällen under hösten och våren ta duster med friskt kämpande lag. Eftersom den egna krigarandan
brukar vara litet varannan dagsmässig är det nog bäst att ställa in sig på poängförluster både här och där, men sedan kan laget så
mycket mer hoppas på att hålla undan på den stora Kopparvallen och därtill belåtet inregistrera har alla andra favoriter hjälps åt att klå
varandra. Publikintresset tycks det sannerligen inte vara något fel på i denna ”lilla” serie. Att derbyt Falun – Korsnäs skulle dra folk i
massor var väntat och DD – tipset om 2 000 på Kopparvallen stämde nära nog exakt. Nu kom icke mindre är 1 945 betalande, en div. IVsiffra, som torde vara ganska så unik i Dalarna. Men även från andra håll är noteringarna fina: Dala Järna 800, Säter 500, Långshyttan
400, och Färnäs på tisdagen över 500. Så nog finns det marknad för fotboll alltid . Sedan är det en annan historia, att man skulle önska
publiken litet bättre valuta för slantarna i form av vackrare fotboll. Men det problemet gäller ju inte bara ”fyran”. / Axet.
Dalaserien div. IV fotboll rullar vidare. Malung som i söndags överraskande med vinst över Falu BS, fick inte länge njuta segerns sötma. I
går blev det förlust mot Dala Järna med uddamålet. Därmed gick Falu BS förbi på bättre målskillnad. Överraskande toppar just nu Färnäs
serien. Laget spelar inte precis vackert, enligt vad som rapporteras, men synnerligen effektivt, och det är nu en gång för alla det som i
längden betyder något.

Färnäs tog sin tredje raka 5-4 i regning uppgörelse

Färnäs SK trampar på i ullstrumporna och på lördagen tog laget hem sin tredje raka seger och behåller därmed ledningen i div. IV.
Vansbro slogs tillbaka med uddamålet 5-4 i en jämn och spännande match. De många målen får delvis tillskrivas det hala väglaget och
under hela matchen regnade det ganska envist. Båda lagen förfogade över fina kedjor och stundtals fick man se riktigt vackert spel. I
halvtid ledde Vansbro med 3-2 och en god stund in på andra halvlek ledde gästerna med 4-3, men sedan kom Färnäs med sin vanliga
spurt och avgjorde matchen. I kedjan var Per Erik Finn bäste. Två mål föll från hans fot. Hans innerkamrat Rune Blomberg gör också
mycken nytta med sitt rörliga spel och även han kom med två gånger i målprotokollet och blev främst den som avgjorde matchen.
Forsén kunde helt naturligt inte ersätta Kål Janne men gjorde inte heller bort sig. Av yttrarna var vy, Eriksson den bäste. Försvaret hade
det besvärligt i halkan och här lyckades vh, Ernlund relativt bäst. Vansbro spelade ett juste och trevligt spel och särskilt kedjan var farlig
i sina attacker. Centern Allan Olsén hade krutet torrt trots vätan och svarade för ett äkta ”hat trick”. Inrarna Sandgren och Lissel lade
upp spelet förståndigt och visade god bollteknik. Däremot var inte vy, Gyllenvåg sig lik. Laget blir säkert att räkna med . I försvaret var

målvakten Tore Svensson och ch, Bengt Öman de säkraste korten. Målfördelning. Vy. Magnus Eriksson gav hemmalaget ledningen, men
Olsén kvitterade och gjorde 2-1 till Vansbro med ett hårt långskott i krysset. Hy Stam ökade till 3-1 men Färnäs reducerade före halvtids
pausen genom Finn. Samme man skötte också om kvitteringen till 3-3, innan Olsén höll sig framme igen. Nu var det dock slut på
Vansbros framgångar och Rune Blomberg lyckades med två smarta mål avgöra matchen till Färnäs fördel. Domare var John Eriksson,
Borlänge, och en talrik publik hade man mött upp trots regnvädret. / Tewe /.

Andra halvleken gav åter Färnäs två hemmapoäng. Färnäs SK-Vansbro AIK 5-4. Reportage från tidningsartikel.
(Omg 3).
Matchen mellan Färnäs och Vansbro blev en av de jämnaste som spelats i Färnäs. Vansbro ledde med 3-2 i halvtid, men som så många
gånger tidigare visade sig Färnäs förmå hala hem segern i sista perioden. Vansbro spelade ett juste och trevligt spel och kedjan var alltid
farlig i sina attacker. Bäst var centern Allan Olsén som ensam svarade för tre av målen. Av forwards i Färnäs laget måste Per Erik Finn
sättas främst. Han svarade också för två av målen. Lika många åstadkom Rune Blomberg , som hade en av sina bästa dagar sedan han
gjorde sin reentré i Färnäs. Då de båda lagen hade farliga kedjor blev spelet rikt på farliga målsituationer och spännande. Det första
målet spelade Färnäs vy, Magnus Eriksson in, men Vansbros center Olsén både kvitterade och gav sitt lag ledningen innan Färnäs fick
någon målkänning igen. Vansbros ledning till 3-1, innan Per Erik Finn slog in andra målet för Färnäs. Andra halvlek kvitterade samme
man, 3-3, och Färnäs stack upp allt mer, men det lyckades inte försvaret hindra Vansbros farlige center Olsén göra också fjärde målet.
Färnäs forwards blev allt närgångnare mot Vansbro buren. Ny kvittering och ledningsmål för Färnäs kom därför inte som någon
överraskning i slutet av halvleken. Rune Blomberg svarade för båda fullträffarna.

Trevligt, målrikt på färnäsplanen: Vansbro föll 5-4 Färnäs SK-Vansbro AIK 5-4. Reportage från tidningsartikel.
(Omg 3).

Färnäs (DD). Så skall väl en riktig match vara! Fartfylld situationsrik, massor med målskott, akrobatiska målvakter, många mål, allt som
gör en fotbolls match sevärd. Därtill en fin regi med hel med hemmalaget först i underläge halade sig upp mot seger. Några särskilt
bländande tekniska saker fick man kanske inte se, men båda lagen förfogade över ett fint innerpar, som i lördagens hala väglag kunde
visa upp sitt kunnande. Synd på vädret, det höll publiksiffran nere vid omkr. 300. Färnäs försvaret fick för kvällen sin första verkliga
påkänning, och det kunde konstateras att det fanns hål, som måste tätas igen, om man tänker fortsätta parkeringen i toppen. Fyra
baklängesmål är mycket , även i beaktande av Vansbro kedjans obestridliga effektivitet. Alltför många sprang gästernas forwards ifrån
hemma försvararna, vilket tyder på att rätt snabbhet saknas. Ch, Kål Olle får godkänt ändå, hb Lundgren gjorde heller intet större
misstag. Mv, Söderberg tog allt som gick att ta. I kedjans saknades för dagen cf, Kål Janne med hy, Forsén som ersättare. Målfarligheten
sjönk givetvis åtskilligt. Vansbros tunge ch, Öhman hade nog inte fått det så lätt med Janne. Inrarna Blomberg och Finn hade som sagt
en fin dag. Finn i första och Blomberg mot slutet av andra halvlek. Finn skall bara inte driva bollen så länge, särskilt som hans ork inte
står sig i en match ut, i all synnerhet inte dagens blötföre. Pressmålvakten Svensson hos gästerna tog också allt som kom inom räckhåll,
möjligen felberäknade han en av lyrorna mot slutet. Inte heller gästernas försvar stod rycken vid en ordentlig press, utan även hos dem
var det kedjan som syntes mest med vi, Lissel som strateg, en bit bakom de övriga, av vilka vy, Gyllenvåg var ovanligt tam och cf, Ohlsén
lika framfusig och målfarlig. Hela matchen gick i hällande regn, men fördes trots det i friskt tempo. 1-0 gjorde vy, Eriksson via mv. 1-1
Ohlsén fint genom på pass från höger. 1-2 Stom otagbart från långt håll. Svensson, men i stolpen. 1-3 cf Ohlsén nätade en mv-retur.
Blomberg hade ett skott förbi. 2-3 Finn i ena vinkeln från långt håll. 3-3 samme man och samma sak. 3-4 Ohlsén utnyttjade tvekan i
hemmaförsvaret. 4-4 Blomberg i tomt mål. 5-4 idealboll från Finn till Blomberg. John Eriksson, Borlänge, dömde. /Sexton.

Säter Lindgren leder
Säters fruktade center Sixten Lindgren toppar ligan för div. IV Dalarna som i första hand artar sig till en fight mellan nedflyttade Säter
och Falun. Färnäs kanske också vill ha ett ord med i laget, men i långa loppet kommer nog div. III rutinen att ta ut sin rätt. Men ännu kan
det dröja någon omgång innan Färnäs får nollan i förlust kolumnen utraderat, ty de kommande dusterna mot Långshyttan hemma och
Korsnäs borta verkar ganska mänskliga. I Säter 4 sept. sker det verkliga provet i något, som man kanske kan kalla för seriens första final.
Skytteligan:
7 mål:
6 mål:
5 mål:
4 mål:

Sixten Lindgren, Säter
3 mål:
Arnold Fagerlund, Falun
Magnus Eriksson, Färnäs
”Kotten” Johansson, Falun
Ingemar Grankvist, Idkerberget/Rämshyttan
Danielsson, Dala Järna
Per Erik Finn, Färnäs
Göte Johansson, Säter

Per Axelsson, Malung
Börje Berglund, Järna
Erik Granath, Mora
Rune Blomberg, Färnäs
Kål Janne Johansson, Färnäs
Olle Seger, Långshyttan

Långshyttan slog Färnäs med matchens enda mål. Färnäs SK-Långshyttans AIK 0-1, Reportage från tidningsartikel.
(Omg 4).
Färnäs SK fick i sin fjärde seriematch notera sitt första nederlag då gästande Långshyttan i söndags tog båda poängen genom att slå in
matchens enda mål. Hemmalaget stod för dagen inte att känna igen efter sina goda matcher tidigare och Långshyttan vann rättvist på
sitt bättre lagspel. Första halvlek slöt mållös. Matchen bjöd aldrig på något bättre spel och passningarna slogs ofta till fel adress. Särskilt
Färnäs syndade på nåden, och de tidigare så goda ytterhalvorna gjorde en plattmatch. Kedjan hade svårt att komma loss från de
storvuxna Långshytteförsvararna och de flesta anfallen strandade på ”Bläckfisken” Rune Larsson på ch. Matchen bjöd på massor av
hörnor men båda lagen utnyttjade dem dåligt. I Färnäs försvaret var hb, Georg Lundgren och ch, Kål-Olle Johansson stöttespelarna och
även målvakten Söderberg förtjänar godkänt betyg för sin insats. Att kedjan sprack kan i viss mån ursäktas av det svaga understöd som
ytterhalvorna gav. Per Erik Finn var den ende som lyckades någorlunda i sina förehavanden men han hade otur i avslutningarna. KålJanne hade en hopplös mot sin långe motståndare och Rune Blomberg glimtade till sporadiskt. Laget som helhet hade offday men
kommer säkert igen.
Försvarsklippa i LAIK. Långshyttan var i viss mån en överraskning och särskilt försvaret spelade starkt. Centerhalv Rune Larsson var
klippan direkt, utan misstag matchen igenom. Hh, Lennart Lööw spelade också starkt och målvakten var säker i nyporna. Centerhalv
Rune Larsson var klippan direkt, utan misstag matchen igenom . Kedjan var inte så märklig och namnkunnige Olle Seger gjorde inte så
mycket väsen av sig, men hade i alla fall nöjet att slå in segermålet. Inrarna Gunnar Gustavsson och Lars Erik Fransson gjorde största
nyttan. Utmärkt domare var Bertil Larsson, Falun, och publiken uppgick till 500 personer.
Falun fortsäter att skyffla in mål bakom division IV målvakterna. Skulle värsta konkurrenten Säter göra ”dött lopp” poängmässigt har BS
trumf på hand. Förut obesegrade Färnäs gav sina supporters gråa hår i går. Den annars pigga anfallskvintetten orkade inte åstadkomma
ett enda mål mot Långshyttan.

Seger ordnade LAIK-vinsten
Färnäs (DD). En gammal regel säger att av två dåliga lag vinner det minst dåliga, och den tesen fick sin bekräftelse i Färnäs, där
hemmalaget fick finna sig i sitt första nederlag mot långshyttan, som gjorde enda och avgörande målet. Att målgöraren heter Seger
fyller bara ut bilden. Färnäs var inte att känna igen. Det är tydligt att pojkarna räknat med en relativt lätt match, på annat sätt kan man
inte förklara deras tama insats. Visserligen spelar man inte bättre än motståndet tillåter, men Långshyttelaget tar nog inte för illa vid
sig, om man säger, att inte heller dess spel var stort att hurra för. Hemma försvaret med hb, Lundgren och ch, olle Johansson som bäst
klarade sig hyggligt, det var kedjan, som var utansting. Särskilt måste man påtala inrarnas och ytterhalvornas ideliga hopgrötande av
spelet i mitten, där det inte fanns mycket att hämta, det ställde gästernas ch, Larsson om. Denne Larsson var planens dominerade
spelare. Hans räckvidd var enorm, och småvuxne cf, Janne Johansson var en munsbit för honom. Genom fin markering tog de övriga
lusten ur hemmakedjan. Seger var det bärande namnet i gästanfallet, men en betydligt otränad sådan. Vy, Andersson hörde också till de
bättre. Från första halvlek noterade vi en målräddande nick av hy (?) Forsén på hörna och en Blombergs chans. Vid halvtimman i andra
tog Långshyttan ledningen trodde man, men Seger missade ur öppet läge. Minuten efter reparerade han fauten med ett skott ur ingen
vinkel, som hb, Lundgren oturligt styrde i nät. De virriga försvaren totade till 21 hörnor, varav gästerna fick 10. / Sexton /.

Bläckfisk stoppade Färnäs som helt tappat gnistan! Färnäs SK-Långshyttans AIK 0-1. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 4).
Färnäs var stor favorit i söndagens hemmauppgörelse i div. IV, men tyngden av favoritskapet blev tydligen för stor för efter en halvdan
insats kunde gästerna ta båda poängen efter ytterst knappa 0-1 (0-0). Det rättvisa i resultatet kanske kan diskuteras. En sak är dock klar
nämligen att det inte var orättvist. Färnäs hade de skarpaste måltillfällena men Långshyttan i gengäld det klart bästa lagspelet. Matchen
avgjordes när 20 min. återstod då cf, Olle Seger ut minimal vinkel lyckades näta via bortre stolpen. Första halvleken jämn i
spelhänseende, men Färnäs hade mesta chanserna och borde då ha kunnat avgöra matchen. Andra ronden tog gästerna på bättre
arbete medan chanserna var ungefär fifty fifty. Planens dominerande spelare Långshyttans ch, Rune Larsson som liksom en bläckfisk
tycktes ha ett otal tentakler som alltid drog bollen till sig. Bäste försvarshjälpen hade han av hb, Nils Elfsberg. I kedjan gjorde Olle Seger
grovarbetet bäst understödd av Gunnar Gustavsson och Lars E. Fransson. Färnäs saknade denna gång den sedvanliga gnistan. Segern
hade väl inte tagits ut i förskott? Särkilt påfallande var de vårdslösa passningarna. Endast Per Erik Finn kan få godkänt på det området.
Bäste försvarare ch, Kål-Olle Johansson bäst assisterad av hb, Georg Lundgren, Per Erik Finn var den ende som i någon mån stod att
känna igen i kedjan. Så måste försvararna komma ihåg att spela till domarpipan ljuder. Nu lade man av för tidigt ett par gånger med
hotande målsituationer som följd. Utomordentlig matchledare var Bertil Larsson, Falun, inför ca: 500 åskådare. /W.
Färnäs fick den första påminnelsen om sin dödlighet mot Långshyttan. Man hade nog kalkylerat med två ganska säkra hemmapoäng
som nu rök all världens väg. Men det blir att spotta i nävarna och ta nya tag. Varje lag har rätt att ha en off day. På söndag gäller det
Korsnäs borta – en nog så svår uppgift för de grön-vita., och sedan blir det hittills serieledande säter borta söndagen därpå. Brr sa
Kasper!

Div IV Dalarna:
Järna-Vansbro 4-3, Falun-Hedemora 7-3, Färnäs-Långshyttan 0-1, Idkerberget-Korsnäs 3-2, Malung-Mora 4-1.
Falun
Säter
Järna
Färnäs
Långshyttan
Malung
Idkerberget
Korsnäs
Vansbro
Hedemora
Mora

5
4
5
4
4
5
5
4
4
5
5

4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1

1
0
1
1
1
3
3
2
3
4
4

23-6
18-7
13-10
16-8
10-8
8-10
10-19
8-8
13-14
13-27
5-20

8
8
7
6
5
4
4
3
2
2
1

Nya Korsnäs-gäster.
Korsnäspubliken kommer att för första gången få stifta bekantskap med Färnäs SK, som spelar mot KIF på söndag. Färnäs lagets bästa
spelare är centerhalven Olle Johansson och vänsterinnern Per Erik Finn. I Korsnäs debuterar målvakten Adolfsson. Vidare kommer
”Tuna” Viklund att spela center och Mats Brodin hoppar in på vänsterinner platsen. Lennart Lindberg har således ställts åt sidan, liksom
målvakten Englund. Marchen börjar kl. 16.00 och döms av Sven Rydberg, Ludvika.

Lagen:
Korsnäs IF: S.G. Adolfson, Sune Kasparsson, Sven Larsson, B Rustas, Gösta Lindkvist, Sven Tollman, Börje Karlsson, Manne Karlsson, Sune
Wiklund, Mats Brodin, Lennart Källberg.
Färnäs SK: Sture Söderberg, Georg Lundgren, Magnus Eriksson, Arne Lindberg, Olle Johansson, Tage Molin, Eddie Forsén, Rune
Blomberg, Gösta Hållams, Per Erik Finn, Kål Janne Johansson.

Färnäs vann över Korsnäs. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4, reportage från tidningsartikel. (Omg 5).
Färnäs SK vann söndagen seriematch på Korsnäs idrottsplats med 4-1 (1-0). Hemmalaget hade oturen att få sin hi, Karlsson justerad efte
15 minuters spel. Därefter blev inte Korsnäs spel vad det kunde ha blivit. Hemmalaget hade ett klart övertag så länge laget var
fulltagligt. Andra halvleken var sju minuter gammal då vy, Johansson ökade på Färnäs ledning. Densamme gjorde sitt andra mål i 26:e
min. sedan han elegant dribblade bort flera Korsnäsförsvarare. Korsnäs vi, Brodin hade ett skott i ribban i 32:a min. Returen kom ut till
hy, Karlsson som slog bollen mot mål. Där nickade Källberg och mv, Söderberg hade oturen att boxa bollen i nät. Vy Johansson
fullbordade sitt hattric i sista minuten och fastställde slutresultatet efter kalabalik framför Korsnäsmålet. Färnäs klippa var ch,
Johansson, som hade sina tentakler med överallt. Hb, Lundgen spelade bar men verkade okoncentrerad vid flera tillfällen. Vh Mohlin var
med överallt och bröt många anfall. I kedjan dominerade Johansson och inrarna Blomberg och Finn. Sven Rydberg, Ludvika, dömde gott.

Korsnäs föll med tio man mot Färnäs. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4, reportage från tidningsartikel. (Omg 5).
Färnäs SK vann gårdagens seriematch på Korsnäs IP med 4-1. Hemmalaget hade oturen att få sin höger inner Manne Karlsson justerad
efter en kvarts spel. Detta förde med sig, att Korsnäs spel inte blev vad det kunde ha blivit. Hemmalaget hade ett klart övertag så länge
laget var fulltagligt, men sedan uteblev farligheterna nästan helt. ”Tuna” Wiklund som för dagen spelade center, hade i 15 min. ett
farligt skott som Färnäs målvakten Söderberg emellertid räddade grant. Vänsterytter Källberg slog i 25 min. på ett skott, som strök tätt
över ribban. Färnäs stack ibland emellan med några farliga anfall, och debutanten i Korsnäs målet, Adolfsson, fick vid ett tillfälle kasta
sig framför fötterna på några Färnäs forwards och knipa bollen. Initiativet gled emellertid nu över till gästerna som i slutet av halvleken
hade flera farliga framstötar. I 37 min. gjorde Per Erik Finn 1-0, från långt håll. Andra halvleken var sju minuter gammal, då ”Kål-Janne”
Johansson på vänsteryttern ökade på Färnäs ledning genom att slå bollen i nät, sedan han varit ensam med Korsnäs målvakten. ”KålJanne” gjorde sitt andra mål i 26 min. sedan han elegant dribblade bort flera Kornäs försvarare. Korsnäs vänsterinner Brodin hade ett
skott i ribban i 32 min. Returen kom ut till högerytter Börje Karlsson, som slog bollen mot mål. Där nickade Källberg och mål-Söderberg
hade oturen att boxa bollen i nät. ”Kål-Janne” fullbordade sitt hat tric i sista minuten och fastställde slutresultatet efter kalabalik
framför Korsnäs målet. Hemmalaget spelade som nämnts vackert så länge Manne Karlsson fick vara med. Sedan blev spelet av mycket
sämre kvalitet och kedjan stod stampade på samma fläck. ”Tuna” på centern verkade loj och uträttade inte det man har rätt att fordra

av honom. Brodin var alltför rädd att åstadkomma några farligheter. Yttrarna Börje Karlsson och Lennart Källberg var ovanligt bleka.
Försvaret kom aldrig upp i sin vanliga standard och missarna var talrika. Måldebutanten Adolfsson gjorde flera granna räddningar, men
hade också olyckliga stunder. Att döma av det granna spelet med fullt lag, är det inte säkert, att gästerna hade fått båda poängen med
sig hem. Färnäs klippa var centerhalven Olle Johansson, som hade sina tentakler med överallt. Högerbacken Georg Lundgren spelade
hyfsat, men verkade okoncentrerad vid flera tillfällen. Söderberg i målet gjorde ibland hårresandesaker. Energi knippet Tage Mohlin på
vänsterhalven var med överallt och bröt många anfall. Kedjans dominerande var förutom tre målskytten Janne Johansson, inrarna Rune
Blomberg och Per Erik Finn. Sven Rydberg från Ludvika dömde gott.

”Tuna” Wiklund har just nickat bollen undan målområdet irriterad av anfallande Färnäs forwards.

Korsnäs förlust, laget decimerat. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4, reportage från tidningsartikel. (omg 5).
Korsnäs (DD) Korsnäs förlorade återigen två poäng vid söndagens match uppgörelse i div. IV på Korsnäs IP mot Färnäs SK. Ett resultat på
1-1 gav inte matchen rättvisa i det att hemmalaget inte gjorde någon dålig match. En justering av Korsnäs hi, Manne Karlsson i mitten av
första halvlek gjorde att kedjan inte fick någon udd och ett par grova försvarstabbar gav gästerna två lättvindiga mål. Spelövertaget
växlade i första halvlek men inte farligaste anfallen får nog tillskrivas Korsnäs hi, Manne Karlsson hade ett måltillfälle, men fick som så
ofta bollen för långt ifrån sig. Cf, Tuna Viklund hade en rökare direkt på målvakten. Färnäs gick fram på vänsterkanten och i 36 min.
kunde vi, per Erik Finn göra 0-1 med ett vackert och hårt skott. I andra halvleken kom hemmalaget ut med 10 man och det syntes redan
från början att det gick dåligt i lås för kedjan, där vi, Mats Brodin var i vekaste laget att agera spjutspets. Korsnäs försvarets bakre linjer
sviktade betänkligt i 7 min. då Färnäs vy, Kål Janne Johansson ensam kunde överlista två Korsnäs försvarare och göra 0-2. Precis samma
manöver upprepades i 26 min. Korsnäs höll spelet uppe trots sitt decimerade lag och lyckades reducera till 1-3 på nick av vy, Källberg. I
slutminuterna noterades dagens vackraste räddning av Korsnäs debuterade mv, Sven Erik Adolfsson. Efter följande bombardemang
måste han dock återigen kapitulera för vy, Kål Janne Johansson, som därmed fastställde slutresultatet 1-4. I hemmalaget lyckades mv,
Sven Erik Adolfsson bra och blir nog en värdefull tillgång för laget och i det helgjutna gästande laget utmärkte sig kedjans vänstersida
och i försvaret ch, Olle Johansson och mv, Sture Söderberg. Finfin rättskippare var Sven Rydberg. Ludvika, inför 467 betalande. / Stix /.

Div IV Dalarna:
Långshyttan-Säter 0-1, Vansbro-Falun 0-5, Korsnäs-Färnäs 1-4, Hedemora-Malung 0-3, Mora-Idekerberget 0-3.
Falun
Säter
Färnäs
Dala Järna
Malung
Idkerberget
Långshyttan
Korsnäs
Vansbro
Hedemora
Mora

6
5
5
5
6
6
5
5
5
6
6

5
5
4
3
3
3
2
1
1
1
0

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1

1
0
1
1
3
3
2
3
4
5
5

28-6
19-7
20-9
13-10
13-10
13-19
10-9
9-12
13-19
13-30
5-25

10
10
8
6
6
6
5
3
2
2
1

Från Moras sportfront.
Ömsom vin och ömsom vatten bjöd söndagsfotbollen för lagen från våra bygder. Färnäs har fortfarande toppkontakt i div. 4 genom sitt
granna 4-1 seger borta mot Korsnäs och till ”vinlistan” får vi väl också räkna Oxbergs hemmaseger mot Heros och Vikapojkarnas
storvinst mot Våmhus. Mora fotbollen ser inte ut att kunna arbeta sig upp ur vågdalen och söndagsmatchen mot Idkerberget gjorde
ingen människa glad. Det är främst kedjan som inte räcker till och föryngringarna i söndags såg inte ut att förebåda några ljusare tider.
Nu finns ingen speluppläggare och ingen som kan avsluta anfallen, och man satt faktiskt och längtade efter både Ryno Sallman och
Granath när man såg hur taffligt forwards bar sig åt.

Säter utklassade ihåligt Färnäslag. Säters IF-Färnäs SK 6-0, reportage från tidningsartikel. (Omg 6).
Färnäs dåliga dag kom mot Säter som vann söndagens div. IV-match med 6-0. Hemmalaget hade till och med snudd på ett två siffrigt
resultat, vilket borde vara mera rättvist, men chanserna spelades bort samvetsgrant i andra halvlek. FärnäsÅsom gjort så bra matcher
hittills blev en stor besvikelse för den 700-hövdade Säter publiken. Säters målvakt Henry Andersson hade inte ett rejält skott att mota.
Hur Säter kunde undgå att göra flera mål på Färnäs, som totalt saknade system i spelet, får väl närmast Säterforwards fundera på ett
tag. Säter spelade utomordentlig fotboll i första halvlek, då medgången, som saknats tidigare i år, blommade ut för fullt. Fem prydliga
fullträffar letade sig förbi Färnäs målvakt Söderberg. Denne hade ingen chans att klara något av målen. Färnäs försvar verkade mycket
ihåligt, och anfallet, där man väntat sig mera av cf, Johansson och vi, Finn, svek totalt. Inte en rejäl målchans kunde skapas. 1-0 till Säter
noterades redan i andra minuten genom hy, Norman i sjätte minuten ökade Säter till 2-0 på ett skott från strafflinjen skjutet av ”Pecka”
Norman, 3-0 kom i 27:e minuten på en hörna som cf, Lindgren nickade in, i 37:e minuten lobbade hi, Karlsson en boll mot mål som en
försvarare på mållinjen inte hann mota ut. Första halvlekens resultat 5-0 fastställde vi, Linder. Eftersom Säter spelat mot solen första
halvlek väntades allmänt att det skulle gå åtskilligt bättre i andra, men det blev mest sparka spring. Säter slog tydligen vakt om sin
ledning. Halvlekens enda mål spelade cf, Lindgren in1 13:e minuten. En kvart före slutet brände vb, Göte Johansson en straffspark som
var illa lagd. Söderberg klarade den utan svårighet. Helge Andersson, Avesta, dömde inte alldeles förtroendeingivande. / Ean /.

Färnäs blev lätt match för målfarligt Säter. Säters IF-Färnäs SK 6-0, reportage från tidningsartikel. (Omg 6).

Sixten Lindgren, Säter centern laddar stora kanonen mot Färnäs mål.
Säter, söndag (FK), I en av de tråkigaste matcher som spelats på länge på Säters idrottsplats möttes i söndags Säter och Färnäs. Segern
gick övertygande till hemmalaget som vann med 6-0. I halvtid var ställningen 5-0. Nyfikenheten på gästande Färnäs var ganska stor i
Säter och efter vad laget tidigare presterat trodde man allmänt att laget skulle kunna gör en någorlunda jämn match. Gästerna blev
emellertid en ganska stor besvikelse, inte bara i oförmågan att spela fotboll utan även när det gällde ojustheter. Däri syndade innertrion
i anfallet mest. En del av mannarna var snabba i fötterna men det hjälpte föga då man sedan inte kunde behandla bollen. Säter fick en
kalas start och redan efter 3 min låg den första bollen bakom målvakten Söderberg. Det var högerytter Norman som slog in bollen från
nära håll. I 6 min. ökade vänsterhalven Norman till 2-0 på ett skott långt utifrån plan. Vid en Säter hörna i 26 min. nickade
centerforward Lindgren påpassligt in 3-0. Högerinner Jonny Karlsson gjorde 4-0 i 37 min. med benäget bistånd av en Färnäs back. Ett par
minuter före halvtidsvilan skakade vänsterinner Lindberg av sig sin bevakning och slog in matchen femte mål. Säter elvan spelade under
hela första halvlek fin fotboll och någon större orättvisa hade inte skett om laget lett med ytterligare några mål. I andra halvlek slog
Säter märkbart av på takten dock utan att Färnäs fick något mer att säga till om. Halvlekens enda mål spelade centerforward Lindgren in

efter 15 min. spel. Även under denna period av matchen hade Säter kunnat få fler mål om inte oturen grinat spelarna i ansiktet. Bland
annat kostade vänsterbacken Johansson på sig att bränna en straff då en kvart återstod av matchen. Färnäs blev som sagt en besvikelse.
I försvaret var det egentligen endast högerhalv Hållams som kan få godkänt. Innertrion i anfallet var snabb och ojuste men föga effektiv.
Säterelvan gjorde en mycket bra första halvlek och utspelade stundtals gästerna. Försvaret för dagen omutligt . Backarna Karlsson och
Johansson visade stor säkerhet. Gösta Ros gladde halvbackskedjan. I anfallet kan högerytter Norman, centerforward Lindgren och
vänsterinner Linder nämnas. Domare var Henry Andersson, Avesta var alltför velig. Publik ca: 600 personer.

Per Erik Finn.

Säters 5-0 kunde varit det dubbla mot svaga Färnäs
Säter (DD). Säter hade ingen som helst svårighet att klara av tabelltrean Färnäs i söndagens div. IV match i Säter. Efter en god första
halvlek av Säter, då gästerna utspelades och siffrorna var 5-0 bleknade hemmalagets kedja katastrofalt i andra och lyckades bara näta
en gång. Göte Jansson slog en straff inte bättre än att målvakten lätt kunde klara. 1-0 blev det redan efter ett par min. spel bollen
inspelad av hy, B.Norman. I 6:e min. 2-0 på ett grant långskott av vh. Pekka Norman, 20:e min. senare var ställningen 3-0 då cf, Lindgren
nickade in en hörna. I 34:e min. 4-0 på ett turbetonat skott av hi, Karlsson. Strax före halvtidsvilan gjorde vi, Linder 5-0. Om första
halvlek varit underhållande så blev andra raka motsatsen. Gästerna gick in för sluggertaktiken och därmed var all fotboll för dagen
förstörd. Endast ett mål orkade Säter kedjan tillverka och detta hände i halvlekens 13:e min. då Lindgren lätt förvaltade en fin passning
från Linder. Om man skall döma efter dagens framträdande är gästernas fina tabellposition närmast en gåta. Det spel som gästerna
presterade får man nog söka efter i det lägsta seriesystemet. Omskrivne ”Kål Janne” utmärkte sig visserligen men inte som fin
fotbollsspelare utan som en osympatisk och obalanserad cf. Domare Helge Andersson från Avesta hade en dålig dag. Andra halvlek
kanske också blivit sevärd om alla ojustheter kvävts i sin lida. I det slätstrukna Färnäs laget var dt ingen som höjde sig över
medelmåttan. Minst dåliga var vi, Finn, hh, Molin och den turbegåvade målvakten Söderberg. I hemmalaget gjorde hela försvaret en
god match. Kedjan redan förutnämnd och efter alla goda chanser borde nog ett tvåsiffrigt resultat motsvarat spelfördelningen. 700
personer övervakade matchen. / G.D /.

Säter laget ”utan nåd”
Från Kopparvallen begav jag mig i går till Säter för att se hemmalaget utkämpa en dust med Färnäs. Man trodde det skulle bli en jämn
tillställning med tanke på att Färnäs varit sommarens speciella överraskning. Jag åsåg bara första halvleken, men då spelade Säter
strålande. Nej, inte precis vackert. Säter är laget ”utan nåd”. Det finns inget som kan hejda grabbarna då de ångar fram. Individuellt sett
är det seniga, kraftiga pojkar snabba och oförskräckta som varken sparar sig själva eller motståndarna. Det är ”buss pån bara”, rakt
fram. Och mot mål stormar fem forwards med en enda sakför ögonen: Mål! Centern Lindgren är synonym med hela lagets spel. Hans
ganska tunna lekamen utstrålar energi och kampvilja. Och bollar får han att rusa på i massor. Försvaret matar sina kedjekamrater med
bollar stup i ett. I går gick de under de första 45 minuterna (det enda jag såg) i allmänhet precis till rätt adressat. Då blev det livsfarligt
varje gång vid Färnäs mål. De fem målbollarna då kunde med tur ha dubblerats. Men strängt taget vittnar det ändå om klass att kunna
göra fem mål på erkänt svårflirtade Färnäs, där försvaret dock var i senfärdigaste laget för att hinna med i dansen.
Färnäs fick överraskande mycket stryk i säter, som dock får hållas som seriens f.n. klart bästa lag. Även Falun torde få svårt att hävda sig
mot Sixten Lindgren & Co. så Färnäs behöver inte gräva ner sig för detta nederlag. På söndag finns det chanser att fortsätta
poängplockaningen då de grön-vita har hemmamatch mot Järna, som inte tycks vara i slag f.n. Mora har hittills bara orkat med en poäng
på sju matcher och nu börjar läget bli verkligt allvarligt för IFK. Som formen för dagen är i Moras fotbollsläger pekar det raka vägen till
div. V. En ljusglimt i söndags var Pålssons stronga backspel, men f.ö. var det rena natta.

Färnäs besegrade Järna klart, 4-1. Färnäs SK- Dala Järna IK 4-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 7).
Färnäs håvade på söndagen in ytterligare två poäng, då man på hemmaplan slog Järna med 4-1 efter 1-0 i halvtid. Matchen var snabb
och omväxlande med ibland riktigt hyggligt spel. Av spelfördelning men framförallt av målchanserna var hemmasegern högst
berättigad. Första farligheten kom från gästerna vilka var nära mål på en hörna i andra minuten. Vi noterade också ett bra Färnäs skott
av Hållams, ett bra dito av Finn, samt en stor Järna chans innan Kål-Janne vid halvtimmen jämt ruschade i sin vanliga stil och fick en
rullande boll förbi en tveksam målvakt, 1-0. Nästa mål kom först 20 min. in på andra halvlek då Finn fint tråcklade sig igenom, sköt ett
skott som målvakten halvräddade och nye hi, Arne Eriksson slog in returen. I andra halvlekens 30:e min. passade Kål-Janne och lobbade
en boll över målvakten som gav 3-0. 4-0 sköt Hållams på Kål-Janne:s passning. Tre min. före slutet reducerade. Sen Israelsson till 4-1 på
hörna, som han nickade i mål. Påfallande var annars gästernas stora vinst i hörnor 7-2. Järnas uttagne målvakt behagade inte komma till
Färnäs, varför hy, Berglund fick dra på den tröjan. Han kan inte lastas för något av målen. Bäste försvarare var Bössfall, och i kedjan var
inrarna Berg och Sterner de stora ljusen. I Färnäs hade målvakten Söderberg litet att bestyra. Bäst av försvararna lyckades backarna
Lundgren-Eriksson. Kedjans stora överraskning var nye hy, 16-årige Arne Eriksson, som vi tror Färnäs får mycket nytta av. Goda insatser
gjorde också vänstervingen Finn - Johansson. Domare och mycket god sådan, Sven Rydberg, Ludvika, inför 500 åskådare.

Målfarlig Färnäs-kedja gjorde 4-1 på Dala Järna. Färnäs SK-Dala Järna IK 4-1, Reportage från tidningsartikel.
(Omg 7).
Färnäs slog på söndagen Dala-Järna med 4-1, (1-0) i hemma uppgörelsen i div, IV. Segern som var rättvis vanns framförallt på en
målfarligare kedja och starkare spurt. Första perioden var synnerligen jämn och frågan är väl om inte gästerna uträttade mest. Det stod
länge och vägde och något riktigtbegrepp om var poängen skulle hamna fick man inte förrän precis i mitten av andra ronden då Färnäs
2-0 var ett faktum. Färnäs starka slutkvart varade denna gång i 20 min. och därmed blev ledningen aldrig hotad. Med ett ordinarie lag
åkte Dala-Järna hemifrån men innan avspark hade laget fått två reserver. Målvakten som skulle komma direkt från Falun sände i stället
ett telegram till lagledningen. Hy, Börje Berglund fick nu bli målvakt och skötte jobbet med den äran, medan Hans Nodén från
reservlaget fick ta ytterplatsen. I den fint broderande – man ack så ineffektiva – kedjan var inrarna Åke Berg och Ruben Sterner de klart
bästa. Järna tog hörnorna med bred marginal och dessa lades alltid farligt. Detta gav resultat tre minuter före slutet då Sven Israelsson
satte skallen till och reducerade till 4-1. Trots vinsten imponerade inte försvaret i Färnäs. Ytterhalvorna hade nog av bevakningen av
Järna inrarna och matningen blev lidande därpå. Kedjan fick en utmärkt förstärkning i debuterande 16-åringen Arne Eriksson på hy. Han
får tillsammans med P.E. Finn och Kål-Janne Johansson bästa betyget i kvintetten. 1-0 kom genom Kål-Janne som ruschade igenom 2-0
kom på en målv. Retur genom hy, Eriksson sedan Finn gjort ett grant förspel och skott. 3-0, Kål-Janne lobbade ur offside position över
målv. En passning från Järnas ch. Avvaktande Rydberg dömde givetvis regelrätt mål, 4-0, Gösta Hållams på Kål-Jannes passning. Perfekt
matchledare Sven Rydberg, Ludvika inför ca: 400 åskådare. /W.

Åter Färnäs seger 4-1 mot Dala Järna. Färnäs SK-Dala Järna 4-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 7).
Färnäs (DD). Söndagens match mellan Färnäs – Dala Järna slutade med en siffermässigt sett klar seger för hemmalaget som när 90 min.
har gått segrade med hela 4-1. Halvtid 1-0. Matchen som sådan var dock rätt jämn och Färnäs tre första mål tillkom faktiskt efter
schabbel i Dala Järna försvaret. Dala Järna med ordinarie hy, Berglund som målvakt var ett jämt lag med långa bollar som specialité,
men kedjan var ganska så ledsam framför mål. Till de bättre hörde målvakten Berglund, ch, Bössfall samt höger sidan i anfallet.

Färnäs ställde
Upp med 16-årige Arne Eriksson som hy, en grabb som bör få fortsatt förtroende och framförallt bättre bollar att bygga på. Klart bäst i
den för dagen tama kedjan var Per Erik Finn. Kål Olle var den dominerande gestalten i Färnäs försvaret där dock samhörigheten
mannarna emellan borde vara bättre. 1-0 svarade Kål Olle för genom en lös boll i stolpen och in. 2-0 tillkom genom självmål efter ett
hårt Per Erik skott. 3-0 vackert skott av Kål Janne. 4-0 Hållams på pass av Kål Janne och 4-1 slutligen nick av Israelsson efter hörna.

Falu BS-Färnäs.
På söndag drabbar serieettan, Falu BS, samman med tredjelaget Färnäs på Kopparvallen kl: 13.30. Färnäs liksom Falu BS ett välspelande
lag, varför det säkert bjuds en hel del fin fotboll. Falu BS ställer upp med följande lag: Hego Hedlund, Bertil Hansson, Göran Skepp, Bertil
Hansson, ”Plogen” Hansson, ”Putte” Löfgren, Sten Briis, ”Kotten” Johansson, Åke Gren, Arnold Fagerlund, Rolf Karlsson. Domare blir Nils
Källström, Borlänge.
Färnäs vill tydligen ha ett ord med i toppstriden och laget har fina chanser att åtminstone bärga en tredjeplacering. Falun och säter blir
nog för svåra, men annars måste man säga att de grön-vita skött sig alldeles utmärkt hittills. Kål Janne har en viss förmåga att sätta
motståndarnäten i dallring, den saken är klar, och han klättrade nu upp ytterligare ett stycke i skytteligan. På söndag gäller uppgiften
Falun borta. Att hoppas på poäng i residensstaden vore att begära för mycket, men säkert är att Färnäs plockat hem ännu många pinnar
innan serien går i vinteride. Söndagens braköverraskning var Säters nederlag i Korsnäs. Där rök ett härligt tvåpoängs försprång all
världens väg och det var Säters nederlag i Korsnäs. Där när matchresultatet meddelades . Brage är annars laget för dagen i Dalafotbollen
och naturligtvis skulle det smaka med ett dalalag i högsta fotbollssocieteten nästa säsong. Vi håller tummarna ordentligt för grön-vitt i
fortsättningen. / Tewe /.

Färnäs ledning blev storseger för Falun, 6-2. Falu BS-Färnäs SK 6-2, Reportage av tiningsartikel. (Omg 8).
Falu BS uppgörelse med serietrean Färnäs såg till en början ut att bli en rätt segsliten historia. Det i första halvlek mycket pigga
Siljanslaget gick tillpaus med fina 2-2 efter att en stund haft ledningen med 2-1. Sedan var det emellertid stopp och de sista 45 min. blev
en enda lång hemma kanonad, resulterade i slutsiffrorna 6-2, mycket i underkant om man skall döma efter spelfördelningen.

”Kotten” Johansson Falu BS, har nickat bollen förbi Färnäs målvakten Sture Söderberg. Till vänster Färnäs centerhalv Olle Johansson.

Färnäs målvakten Sture Söderberg gjorde flera fina räddningar som denna på glödheta BS-projektiler.
Falun ger ofta sina supporters gråa hår genom otaliga sumpningar, men man bör vid krtiken också komma ihåg, att en uppsjö av anfall
och målchanser rent matematiskt också bör ge större möjlighet tillmissade ”givna mål” än vad fallet är för ett lag, som håller på och
finsnickrar mitt på plan, utan att komma så värst mycket längre. Den rollen var ju BS tilldelad förut. Föll med flaggan i topp efter att
ha”hållit spelet väl uppe”, som det brujkade heta. Faktiskt roligare att se ett gäng, som har aptit på målet, än om bara vart femte anfall
ger utdelning. Det har räckt till 39 fullträffar hittills så varför klaga. Innertrion ”Kotten” Johansson – Gren – Fagelund dominerade
anfallet stort i hemmalaget, där även halvbacklinjen gick välsmort, vilket kanske var tur, då backarna för dagen verkade litet kantiga, när
Färnäs kom med sina sporadiska ruscher. Färnäs levde för paus högt på vi, Per Erik Finn en flegmatisk liten trollgubbe, som förstod att
servera kedjans spjutspetsar,snabba milimeterpassningar. I andra halvlek tog Finn slut och därmed också kedjan. Genomgående
farligast i anfallet var nog ettrige Janne Johanson på vy. Mv, Söderberg var resen i försvaret och blev mot slutet den som höll
målsiffrorna nere något sånär. Bertil Hansson gav Falun ledningen på straff i 13 min. sedan”Kotten” fällts. I 27:e min. synade Finn gräset
på liknande sätt och skog själv in straffen. Lekning för Färnäs ordnade Kål Janne minuten senare efter en överrumplande rusch på
vänsterkanten och 2-2 svarade ”Kotten” för i 34 min. Sedan gren gjort förarbetet. Efter paus började lekstugan. I 9:e min. fick Fagerlund
bollen på ett fat av Gren och 3-2 var ett faktum. ”Kotten” nickade i 16 min. ett inlägg från Bertil Hansson i mål och 5-2 svarade Gren för
minuten senare, sedan han egenhändigt slingrat sig förbi ett par försvare. Briis fastställde slutresultatet 6-2 ur liten vinkel i 35 min. Nils
Källström, Borlänge, dömde och hela 1000 personer såg på. / Axet.

BS utspelade Färnäs i andra halvlek, 6-2. Falu BS-Färnäs 6-2, Reportage av tidnigs artikel. (Omg 8).
Falu BS besegrade lätt Färnäs SK i söndagens seriematch på Kopparvallen. Segersiffrorna blev 6-2, ett resultat, som kunde ha varit
åtskilligt större. Första halvleken slutade 2-2. Spelet då var sorgligt och ingenting ville lyckas för något av lagen. Andra halvlek blev
emellertid Färnäs totalt utspelat, och elvan kom endast fram i några sporadiska anfall. Mot slutet av matchen tog motståndarförsvaret
till en massa ojusta metoder och vänsterbacken Magnus Eriksson fick en varning för osportsligt uppträdande.
Falu BS tog ledningen 1-0 i första halvlekens 13:e min. då Bertil Hansson slog en straff i nät. Innan dess hade Fagerlund en chans att göra
mål sedan han fått en stickare från Briis, men just i skottögonblicket vräkte sig gästernas högerback Lundgren och slog undan bollen.
Putte Lövgren nickade grant en hörna, men målvakten Söderberg gjorde en vacker räddning.
Färnäs pressade nu några minuter men lyckades inte få mål, Kål Janne Johansson var vid ett tillfälle ensam med ”Hego” Hedlund, men
sköt ett lamt skott rätt i famnen på falumålvakten. Putte Lövgren nickade åter en hörnspark mot mål, men denna gång var det
vänsterbacken Eriksson som genom nick räddade på mållinjen. I 25:e min. dribblade sig per Erik Finn igenom BS försvaret, men blev fälld
inom straffområdet. Det blev straff och den slog han själv in 1-1.
Färnäs tog ledningen genom Kål Janne Johansson minuten efter. Han tilläts att avancera alldeles för långt och ensam med ”Hego” sköt
han ett lamt skott, som falumålvakten hade näven på, men bollen damp ned endast några decimeter innanför mållinjen, 1-2.
Göran Skepp sköt en frispark i ribban efter en halvtimmes spel. Några minuter efter denna kvitterade ”Kotten” Johansson genom ett
hårt skott i nättaket. Centern Åke Gren slog in en boll från ytterplats och ”Kotten” tog elegant ner den och sköt direkt. Matchens
grannaste mål!

I andra halvlek var det BS för hela slanten och Färnäs blev totalt utspelat. Målgörandet började i 9:e min. då Arnold Fagerlund sköt i mål
sedan han blivit framspelad av Gren. I 17:e min. nickade ”Kotten” in 4-2 efter inlägg från Bertil Hansson. Gren gav BS ledningen med 5-2
i samma minut då han slog på ett hårt skott markskott invid ena stolpen. I 35:e min. gav Gren en stickare till Briis på högeryttern. Han
avancerade några meter och sköt i mål- 6-2. BS hade sedan flera tillfällen att öka ledningen men kedjespelarna ville tydligen inte offra
sig alltför mycket mot de hetlevrade Färnäs försvararna.
Falu BS försvar hade inte så mycket att göra i andra halvlek, men i första fick det jobba ganska hårt. Färnäs kedjan fick emellertid inte
sticka upp alltför mycket. Ingen försvarsspelare var direkt svag. Ytterhalvorna Bertil Hansson och Putte Lövgren var något jämnare än de
andra. ”Hego” i målet hade ingenting att göra. I kedjan spelar numera Åke Gren center och det gör han bra. Inrarna Arnold Fagerlund
och ”Kotten” Johansson var bleka i första halvlek, men kom igen i andra.
På vänster yttern spelade Rolf Carlsson. Han har tydligen inte gömt bort takterna från några år tillbaka, då han uppträdde i större
sammanhang. Sten Briis på andra yttern var bättre än vanligt, men motståndet var nu ganska enkelt.
Gästerna från Ovan Siljan var en besvikelse. Nu spelade de med endast tre man i kedjan. Innern Rune Blomberg och centern Gösta
Hållams spelade tillbakadragna hela matchen. Blomberg klarade sin uppgift väl, men Hållams uträttade inte mycket positivt. Nu
dominerade Per Erik Finn i kedjan, men han blev sämre ju längre matchen led. Han hade endast hjälp av Kål Janne Johansson. I försvaret
var målvakten Söderberg bäst. Centerhalven Olle Johansson var inte lika säker som vanligt. Domaren Nils Kjellström från Borlänge
föreföll inte helt ha spelet i sin hand mot slutet, då gästerna tilläts ruffa väl mycket. Publik: 1 006 personer. /Ken.

”Kotten” leder i fyran.
Målen duggar tätt i div. IV. Som sig bör har ledarlaget Falun också den bästa målskytten i ”Kotten” Johansson, som dock skuggas av
klubbkamraten Arnold Fagerlund och Säter-Lindgren. Fjolårets liga vinnare Olle Seger har inte varit riktigt i ”stöten” men har dock en
plats bland de främsta.
8 Mål:
7 mål:
6 mål:
5 mål:
4 mål:

”Kotten” Johansson, Falun.
Arnold Fagerlund, Falun. Sixten Lindgren, Säter.
Danielsson, Järna. Allan Olsén, Vansbro.
Magnus Eriksson, Färnäs. Ingemar Grankvist, Idkerberget.
P.E . Finn, Färnäs. Olle Seger, Långshyttan. Boris Isaksson, Malung. Göte Johansson, Säter.

3 mål:

Börje Berglund, Järna. Sten Erik, Falun, Blomberg och Kål Janne Johansson, Färnäs. Erik Granath, Mora. Bror Lisell,
Vansbro.

Från Moras sportfront.
Det ser bekymmersamt ut på fotbollsfronten i Mora för tillfället. IFK har fått bottenapp i serien på en futting poäng och söndagsinsatsen
mot Falun gav inga ljusare framtidsförhoppningar. Frånvaron av stabile stoppern Kaj Bertil tycktes katastrfal, men sp mycket får inte en
enda man betyda för ett lag. Tidingare har ju försvaret stoppat skapligt, men ny tycktes även mannarna i de bakre regionerna ha gripits
av panik. Kedjan är fortfarande ett sorgebarn och gamle Granath tycks vara den ende som vet var motståndarmålet är beläget. Ja det
måste till en uppryckning med det snaraste om det inte skall bli div. V nästa år! I Färnäs ser man ljusare på situationen. Den grön-vita
elvan vialde i söndags, men samtliga tre spelade matcher har gett full poäng. En seger i den fjärde ger ny toppkänning, då bara säter
hittills är utan poängförlust förutom Färnäs elevan. Efter att ha sett Falu BS i söndagsaktion vill man ifrågasätta om inte Säter blir den
allvarligaste segeraspiranten i div. 4. Men Färnäs vill kanske också ha ett ord med i laget, så den som lever får se.”Storbyn” har ett
verkligt målfarlig kedja, som hittills slagit in sexton mål och lille lintotten Per Erik Finn, är en herre som motståndarlagen får se upp med.
Teknik och skottskärpa i förening är inte vardagsmat på våra breddgrader. Moras friidrottspojkar kämpade bra i SM på stadion, utan att
få några direkta fullträäfar. Kalle Lundh kom dock bort i 5000-metersloppet, och han är tydligen inte i slag för närvarande. Otur hade
Gösta Moberg som blev ytterligt knappt utslagen i 800-metersförsöken på fin tid, 1.55,8 duger bra och tydligt är att Gösta blir att räkna
med på distansen i fortsättningen. /Tewe.

Från Moras sportfront.
Färnäs utan Per Erik Finn, som enlig, ett falskt rykte skulle ha skrivit på för Västerås SK, fick finna sig i att lämna båda pinnarna till
skinnarna inför den trogna hemmapubliken som möter upp söndag efter söndag. Fotbolls intresset i Färnäs är något enastående och när
A-lagsuppgörelsen var slut stannade de flesta kvar för att se även den efterföljande B-lagsmatchen, trots att favoriterna fick stryk och
trots att vädret var både kallt och gråruggigt. I söndagsmatchen framkom en del brister särskilt i försvaret, som ibland fick slå från sig
med otillåtna medel för att klara buren från påhälsning. Särskilt vb, Magnus Eriksson gjorde några fula efterslängar för att kompensera
den bristande tekniken. Ytterhalvorna borde nog också mata kedjan med flera markbollar. Ny tiongas det ibalnd i onödan. På sönd,
spelar grön-vitt I Idekerberget, en uppgift som kan bli nog så knivig om man måsteklara sig utan kedjestrategen Per Erik, som går
sjukskriven efter en njurskada ådragen i juniormatchen mot Göteborg. Säter vann övertygande den första seriefinalen i ”fyran” och vi
skulle tro att Falun nu får det nog så knivigt att hämta in Sixten Lindgren & Co:s försprång. Malung är nu inte heller ur räkningen och den
ungdomliga elvan tycks vara på stark uppåtgående. I botten har Vansbro startat marschen uppåt i tabellen. Fem poäng skiljer nu mellan
Mora och nästjumbon och bara ett under kan väl nu rädda Mora, som också har en totalförstörd målkvot.En inkorperering av de bästa
ishockeyspelarna skulle kanske möjligen rädda situationen. Och så får vi hoppas at Bränd Evert blir ordinarie i A-lagsburen. I
Landskampsmatchen i friidrott mot Värmland deltog tre man från Mora. Moberg fick stryk i spurten av värmläningen K.E. Nilsson men
tiderna blev fina och Kalle Spengs sprang in på tredjeplatsen P. 3000 meter fick Ingvar Halvarsson och Kalle Lundh ge sig för
värmlandsparet K.E. Larsson – ”Köla” Olsson. Här blev det överraskande svaga tider. Friidrottssäsongen sjunger nu på sista vrsen och för
Moras del återstår väl knapptast några större upgifter. / Tewe.

Kan Färnäs klara poäng mot Malung?
Färnäs spelar om söndag seriematch mot Malung, och det blir säkert hårt om poängen. Båda lagen ligger på tio poäng efter ledande
Falun och säter som båda har 14. Färnäs fick i söndags en överhalning av Falun med 6-2, medan Malung på hemmaplan slog Långshyttan
med 4-1. Malung visar stigande form och Färnäs får nog göra sitt allra bästa om åtminstone ena poängen skall räddas. Efter denna
match möts de båda föreningarnas reservlag.

Malung slog Färnäs i hetsig match, 4-1. Färnäs SK-Malungs IF 1-4. Reportage från tidningsartikel. (Omg 9).
Hetsigt spel och småruff karakteriserande söndagens seriematch mellan Färnäs och Malung. ”Skinnarna” vann rättvist men fick lite för
stor målutdelning med sin 4-1 seger. Malung tilldömdes två straffar i andra halvlek, av vilka den ena slogs bort. Ställningen i halvtid var
1-0. Färnäs fick ställa upp utan skadade Finn och hans frånvaro märktes tydligt. Malung inledde i ögonfägnande stil och redan i 8:e
minuten gled vy, Axelsson igenom och nätade. Malung hade chanser att öka ledningen och särskilt yttrarna kom fram lättvindigt flera
gånger. Så småningom jämnade spelet ut sig och Färnäs kom med en hel del bra motattacker. I 23:e minuten ville många ha straff för en
krokning av vy, Axelsson men domaren friande. Kål Janne slog bollen i nät efter en halvtimmes spel, men målet underkändes för hands.
Andra halvleken var bara två minuter gammal då Axelsson höll sig framme på nytt och slog bollen i mål efter ett vackert solo
genombrott men Blomberg reducerade omgående efter hörna. Nu kom Malungs fina spel av sig och det blev mest sparka och spring i
drygt 20 minuter. Det stod faktiskt och vägde vem som skulle göra nästa mål, men när en kvart återstod kom Malung med en ny
uppryckning. Centern Isaksson ökade till 3-1 och skadades i samma veva i en kollision med en utrusande mv, varvid ena ögonbrynet
spräcktes. Medan Isaksson var ute för omplåstring fick Malung straff efter ruff av Kål Olle. Hi, Ottosson slog dock bollen i överliggaren.
Då sju minuter återstod av matchen tilldömdes Malung ännu en straff och nu gjorde Ottosson inget misstag och därmed var
slutresultatet fastställt. Malungs ungdomliga lag blir säkert att räkna med i fortsättningen. Mv, Strand hade klister i nyporna och i
försvaret märktes också vb, Karlsson och cf, Eriksson. Kedjan hade sina farligaste mannar i yttrarna medan vi, Gidlund var bäst i
innertrion. Färnäs hade ingen lyckad dag. Men i första halvleken hölls spelet bra uppe. Backarna är för otekniska och fick nu ofta ta till
ruffmetoder för att hävda sig. Ch, Kål Olle och vh, Ernlund gjorde största nyttan. I kedjan får Blomberg högsta betyget för sitt osjälviska
spel. Domaren Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, hade ingen lätt uppgift och bör trots några felblåsningar ha en eloge för att han
försökte hålla spelet inom reglernas rå märken. / Te-We. Onsdag 28 september 1955.

Malung vann storseger över Färnäs. Färnäs SK-Malungs IF 1-4. Reportage från tidningsartikel. (Omg 9).
Malung vann säkert söndagens möte i div. IV I Färnäs där Sportklubben slogs tillbaka md 4-1 efter 1-0 i halvtid. Att segern gick till det
mest välförtjänta laget både i fråga in målchanser, spelövertag och största kunnande är ställt utom allt tvivel. Enda anmärkningen
skulle vara att målskillnaden blev för kraftig. Gästerna bjöd på en strålande inledning med ett spel stundtals av den höfgre skolan. En
halvtimme varade detta övertag som i 7.de minuten gav 1-0 genom vy, Axelsson, som i lugn och ro fickslå in bollen från 8 meter.
Minuten efter räddade Söderberg storstilat dagens vackraste anfall där bollen gick som på snöre mellan hela Malungs kedjan. I 23.e
min. ville vi ha en straff då Malungs Axelsson blev låst i skottögonblicket, men domaren friade felaktigt. Vid halvtimmen började Färnäs
komma igång då ett mål föregånget av hands, bortdömdes gav inspiration. Nu följdes under de närmaste tio minuterna bästa hemma
insatsen. Vi noterade bl.a. en god chans vid hörna och en dito på ett Blomberg skott. Mot slutet kom gästerna tillbaka på nytt.När två
min. gått av andra halvlek ökade Malung genom vy, Axelsson till 2-0. Strax efter lyfte Blomberg efter en hörna bollen i burgaveln 1-2.
Ett snyggt Hållams skott räddade Strand till hörna. Kål Janne hann med ett skott i stolpen innan Malung ökade till 3-1. Boris Isaksson
slog bollen förbi utrusande Söderberg. Momentet senare blev en kollision mellan de båda varvid Isaksson spräckte ögeonbrynen och fick
lämna planen för omplåstring. Vid det laget presterade småruff på löpande band och domaren höll långa visselkonserter. I 33.e minuten

tackalde Kål Olle opolerat inom straffområdet men Ottosson slog straffen i underkanten på överliggaren. Repris blev det 5 min. senare
och då gjorde inte Ottosson något misstag utan 4-1 var ett faktum. Malungslaget som helhet gjore ett helgjutet intryck och mannarna
föreföll att ha en hel del kunnande i kroppen. Bäst gick maskineriet när man som i första halvlek odlade markspel, medan luftpastejerna
oftast togs hem av det högväxta Färnäs försvaret. I försvaret får den bakre trion Stand – Lennartsson – Karlsson bästa betyget. Medan
hy, Gunnar Halvarsson får största blomsterfånget bland forwards, närmast följd av vi, Gidlund. I Färnäs saknades sjukskrivne Per Erik
Finn mycket. Kedjan som annars brukar vara bästa lagdel kom nuoftast på mellanhand. Bäst i den kvintetten var nu Rune Blomberg.
Försvaret hade en hård pers men klarade sig oväntat gott. Största klippan var var målv. Söderberg. Lundgren var bäst av backarna,
medan Bror Ernlund ägnade passningarna största omsorgen av halvbackarna. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar skipade rättvisa
tillfredsställande i en svårdömd uppgörelse inför drygt 500 åskådare. / W.

Malungs seger mot Färnäs
Färnäs (DD). Malung vann en klar seger över Färnäs med siffrorna 4-1. Malung tog genast hand om initiativet och ledde efter någon
minut med 1-0 efter mål av vy, Axelsson,. Sedan var det bara Malung ett tag men kedjan kom ingen vart mot ett vilt sparkande Färnäs
förvar. Utan Färnäs började sticka upp mer och mer och pressade faktiskt ett tag, men målvakten hör ju också till laget och Strand tog
allt som kom i hans väg. Andra halvleks början var ganska lik den första med mål igen av Axelsson som slet sig fri från sin uppvaktning.
Sedan var det Färnäs ett tag med mål av Blomberg efter hörna, där dock målvakten Strand blev stängd. 1-3 ordnade cf, Isaksson som
behärskat nätade hårt trängd. Och slutresultatet 1-4 tillkom på straff efter rusch av Kål Olle som f.ö. strax före också åsamlat sitt lag en
straff som dock tog i ribban. Målskytt var hi, Ottoson. Matchen var tråkig och bökig, massor med efterslängar från båda håll. Bäst I
Malung var förutom målvakten strand och vi, Axelsson samt vh, Olsson som bröt bra men matade dåligt. Vad P.E. Finn betyder för
Färnäs fick man belägg för i dag när han var borta (skadad). Spelet i kedjan gick på kryckor och godkänt får väl endast vy, Johansson i
kedjan. Målvakten Söderberg och vh, Ernlund i försvaret. Domatre var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, som får godkänt.

Idkerberget slog Färnäs i bra match
Idkerberget slog i söndags Färnäs med 4-1 efter det bästa spel som laget presterat i denna serie. Båda ingen fick stälal upp med reserver,
Färnäs för båda backarna och IRIK fick ställa in Börje Jonsson i stället för Lennart Daneilsson på backen. Jonsson gjorde dock en bra
match och kom ifrån sin A-lagsdebut med heder. Tredan i första minuten provades Färnäs målvakt med skott av cf, Lundberg. Mv,
Söderberg gjorde dock en grann räddning. I 13:e minuten var det klart för 1-0, då Grankvist trängde en Färnäs försvarare så att denne
slog bollen i eget mål. Nu satsade Färnäs hårdare för att kunna kvittera och i 20:e minuten kunde hv, Eriksson göra 1-1 sedan han
utnyttjat ett slarv i hemmaförsvaret. Hemmalaget ökade nu tempot och i 22:a minuten gjorde Gramkvist åter ett mål men linjedomaren
hade redanvinkat för offside. I 36:e minuten kom dock 2-1 välförtjänt genom hy, Ryde. Andra halvlek började med jämnt spel i första 15
minuterna, men sedan kom IRIK med en vacker långspurt. I 23:e minuten räddade en Färnäs back på mållinjen och returen sköt vy,
Karlsson utasnför. I 26:e minuten kom så välförtjänt 3-1 genom cf, Lundberg.Minuten efter blev det 4-1 genom hi, Nyberg. Den annars
så säkre målvakten Söderberg gjorfde nu en huvudlös utrusning och Nyberg passasde tillfället och sköt i mål från långt håll. Resten av
halvleken blev en enda press mot Färnäs målet men genom otur med skotten och storspel av Söderberg i Färnäs målet kom siffrorna att
stanna vid 4-1. Färnäs var ett jämnt och just lag. Bäst i försvaret var mv, Söderberg som gjorde många först klassiga räddningar. I
kedjan var man mest nyfiken på Per Erik Finn som för dagen spelade cf,. Någon center är nog inte den lille teknikern, men han och vy,
Kål Janne får i alla fall bästa betyg i kedjan. IRIK gjorfe sin bästa match i höst. Kedjan som förut varit ineffektiv, briljerade nu med vackra
frispelningar och hprda skott. Bäst var vi, Gramkvist och cf, Lundberg. Frösvaret store man i dubbel bemärkelse var hh, Ove Andersson.
Domare Artur Axelsson, Mora, och publik 125 personer.

Bra IRIK spel gav två poäng
Idkerberget (DD). Färnäs hade på söndagen otur i två bemärkelser då de gästade Idkerberget. För det första att möta ett pånyttfött
hemmalag, som vann med 4-1. För det ndra, att få sin vänsterinner justerad i början av matchen och så gott som speloduglig matchen
igenom. Idekerberget gladde sin hemma publik. Nu drogs det ena anfallet efter det andra upp efter fint samspel i kedjan och
skjutskickligheten var stor. De individuella prestatioenrna i laget var överlag goda o. debuterande Börje Johnsson på högerbacken flöt
väl in i miljön. Färnäs krigade någotsånär i första halvlek, men föll tillbaka i den andra. I försvaret får målvakten söderberg ett plus för
sitt arbete mellan stolparna. Dessutom kan framhållas högerback Ernlund samt de båda ytterhalvorna Mohlin o. Hållams. I kedjan
uträttade högerytter Eriksson samt cf, Finn det nyttigaste arbetet. 1-0 i 14:e min. genom självmål av högerback Ernlund. 1-1 av
högerytter Eriksson 21:a min. på vinkelskott. 2-1 i 38:e min. gjorde högerytter Ryde. 3-1 gjorde centerforward Lundberg. I andra halvleks
28:e min. och i 30:e min. blev det 4-1 genom högerinner Nyberg. Bra domare var Axelsson, Mora, och över hundratalet åskådare såg på.

Lika mot lika i Färnäs retur
Mora (DD). Division IV vände i söndags. För Färnäs, som nu hade Idkerberget hemma till skillnad mot i söndags, då de agerade i
gruvsamhället blev det också en vändning. Viserligen bara till hälften men vackert så efter senaste söndagens nederlag. Nu slutade
uppgörelsen 4-4, halvtid 1-1, efter en fartfylld och omväxlande match, där gästerna nog låg närmast till segern.IRIK kom bäst igång och
skapade flera tillbud. De fick dock hjälp med 0-1 i 10 min. genom självmål av Lundgren. Färnäs kom så småningom igång och i 25:e min.
kom kvitteringen, då Per Erik Finn passade till cf, Forsén, som nätade säkert. Ny ledning för gästerna kom i andra halvlekens 15 min, då
vy, Carlsson sköt 2-1. Redan i 18 min. kom 2-2, skytt även nu Forsén. I 23 min. tog så Färnäs ledningen då hy, Sundberg som ersatte
skadade Blomberg, nickade i mål, 3-2. Flera Färnäs farligheter kom de närmaste minuter. I 34 min, fick IRIK en straff och denna slog vb,
Ölvist säkert i mål. Tre min, senare var ställningen 3-4, då hb, Andersson hittade rätt. Fyra min. före slutet räddade så Gösta Hållams den
ena Färnäs poängen genom att göra 4-4. I Färnäs försvaret skötte sig Georg Lundgren och Kål Olle Johansson bäst medan Kål Janne
Johansson var bäst lyckad som forward. Kedjan mest lyckade mannar var P.E. Finn och Eddy Fprsén. Iderkerberget bör ha en extra
blomma för sina försök att spela spelet. Strategen var cf, Gunnar Andersson som får bästa kedjebetyget närmast följd av hi, Nyberg.
Försvarsklippan var ch, Billy Andersson. Holger Sahlström, Borlänge, dömde inför omkring 300 åskådare. / E.S. – VIK /.

Halv revansch för Färnäs mot Idkerberget. Färnäs SK-Idkerberget/Rämshyttans IK 4-4. Reportage från tidningsartikel.
(Omg 11).
Färnäs (FK). Färnäs lyckades ej trots hemmaplan ta revansch på Idkerberget för förra söndagens nederlag mot samma motståndare.
Resultatet 4-4 efter 1-1 i halvtid, måste bedömas som rättvist. Gästerna inledde starkast och deras anfall blev farligare än hemmalagets
som märkligt nog under första halvlek hade satt in Kål Janne som back. Idkerberget tog ledningen i 9:e min. efter ett hårresande
självmål av hb, Lundgren. Spelet jämnade sedan ut sig och initiativet övergick så småningom till Färnäs, även om Idkerbergets anfall i
fortsättningen var farligt. Kvitteringen kom genom cf, Forsén som sökert slog bollen i nät från nära håll efter passning från vy, Eriksson.
Gästerna började också andra halvlek bäst men det dröjde ända till 61 min. innan belöningen kom då vy, Karlsson nätade. Ytterst nära
var det minuten efter Idkerberget ökat sin ledning till 3-1 då Färnäs försvaret schabblade grovt. Kål janne nu i kedjan blev emellertid den
injektion Färnäs behövde. I 20:e min slog han in en perfekt passning som Forsén förpassade i mål och fem min. senare tog Färnäs
ledningen med 3-2. Denna gång var detden nya hy, Sundberg som nätade på Kål Jannes passning. Glädjen blev dock ej långvarig. En i
vårt tycke hårt dömd straff på hh, Molin ändrade ställningen till 3-3. Straffsparksläggare var vh, Sven Åke Kvist och fyra min. senare tog
gästerna ledningen genom hh, Ove Andersson som vackert nickade bollen i mål via stolpens insida. Färnäs gav dock ej slaget förlorat
utan kämpade nu för allt vad de var värda och i 82 min. lyckades Hållams slå in kvitteringsbollen efter Kål Jannes förarbete. Idkerberget
hade en i spelhänseende bra kedja, som emellertid saknade fullgoda skyttar. I försvaret var högersidan bäst, särskilt bör nämnas hh,
Ove Andersson. Rune Blomberg som är skadad, saknades mycket i Färnäs kedjan, som nu ej kom igång förrän Kål Janne intagit sin rätta
plats. Bäst i försvaret var Ernlund och Söderberg. Holger Sahlström dömde inför ca: 300 åskådare.

Färnäs fick oavgjort mot finspelande IRIK. Färnäs SK-Idkerbrget/Rämshyttans IK 4-4. Reportage från
tidningsartikel, (ong 11).
Färnäs fick baraq halv revansch på Idkerberget i Söndagens seriematch som slutade oavgjort, 4-4. Resultatet får betecknas som rättvist,
även om Färnäs nog får vara tacksammast för poängen. Den fotboll som presterades i matchen svarade nämligen IRIK för. Idkerberget
började bäst och spealde en trevlig och smånätt fotboll med fint samspel över lag. Framme vid målområdet verkade dock nerverna
klicka, och bolalrnaslogs mestadels utanför hålramen. Med effektivare avslutningborde IRIK ha lett i halvlek med ett par mål. Nu blev
enda utdelningen ett sälvmål av hemmabacken Georg Lundgren. Kvitteringsbollen slog Forsén påpassligtin efter 20 minuters spel. I
andra halvlek började dock målen dugga med täta mellanrum. Idkerberget tog ledningen genom vy, Karlsson, men Forsén kvitterade
pånytt. Kål Janne började som back men gick sedan upp som ytter och genast blev det bättre sting i kedjan. På hans vackra inlägg
nickade K. E. Sundberg i nät 3-2. IRIK kvitterade dock på straff genom kvist, sedan Molin fällt vy, Karlsson. Sedan följde matchens
grannaste anfall och hh, Ove Andersson avslutade med att nicka in bollen, via stolpen. Gösta Hållams fastställde slutsiffrorna 4-4. Färnäs
kedjan kan trots de fyra målen kanppast få godkänt betyg. Första halvlek var det ”rena natta”, sedan målfarligaste spelaren hade
placerats på backen. Kål Janne var kalrt bäst sedan han kommit upp på yttern och Forsén kan få ett plus för sin påpasslighet. Finn gjorde
nog sin sämsta match i höst och då speluppläggaren Blomberg saknades, blev det inte mycketuträttat. Trots att kämpaglöden inte fattas
har även försvaret sina brister. Söderberg i målet och Kål Olle var de främsta punkterna. Idkerberget spelade snygg fotboll och tycks ha
ryckt upp sig bara på höstkanten. Vb, Kvist och ch, Billy Andersson var säkraste försvarskorten ochkedjan hade en brilljant vy, i Nils Erik
Karlsson. Även innertrion spelade utmärkt. Bra domare var Holger Sahlström, Borlänge, och cirka 400 personer tittade på. / Tewe /.

Div IV Dalarna:
Falu BS-Dala Järna 6-1, Idkerberget-Färnäs 4-1, Malung-Säter 2-5, Mora-Långshyttan 0-1, Vansbro-Korsnäs 2-4.
Säters IF
Falu BS
Malung
Korsnäs
Färnäs
Idkerberget
Långshyttan
Vansbro
Dala Järna
Hedemora
Mora

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
5
5
4
4
3
3
3
0

0
0
0
1
0
2
2
1
1
1
2

1
2
4
4
5
4
4
6
6
6
8

40-15
47-15
29-19
20-20
28-30
21-25
17-22
31-31
19-29
22-36
8-42

18
16
12
11
10
10
10
7
7
7
2

Malung slog Färnäs, 2-1. Malungs IF-Färnäs SK 2-1. Reportage från tidningsartikel. (Omg 12).
Malung (FK). Malung vann en knapp men säker hemmaseger mot Färnäs med 2-1 via halvtidssiffrorna 2-0. Första halvleken
dominerades klart av hemmalaget, medan Färnäs hade ett kanppt övertag i början av andra perioden. Malung tog ledningen i 25 min.
genom centern Boris Isaksson, som avslutade ett flott anfall med att lugnt placera lädret i nät. 10 min. senare ökade samma man till 2-0
då han skarvade in en frispark. I mitten på andra perioden reducerade högerinner Finn till 2-1 md ett fint skott efter klungspel.
Hemmalaget hade för dagen ett säker försvar där backarna Stig lennartsson och Roy Carlsson hade en speciellt lyckad dag.
Ytterhalvorna Erling Johnsson och Yngve Olsson spelade också bra, speciellt för pausen. I kedjan som dock inte hade någon av sina dagar
märktes centern Isaksson. I Färnäs drog målvakten Sture Söderberg, högerback Georg Lundgren och vänsterhalv Bror Svenlund det
tyngsta lasset.

Kallt och snöigt när Malung slog Färnäs med 2-1. Malungs IF-Färnäs SK 2-1. Reportage från tidningsartikel.
(omg 12).
I rena vintervädret mötes på söndag i div. IV Malung och Färnäs på malungs idrottsplats, som tack vare flitiga snöskottare kunde visa
upp sin gröna gräsmatta medan det på sidorna låg en halvdecimeter tjockt snötäcke. Publiken frös och det gjorde nog spelarna också av
spelet att döma. Sparka och spring och knappt det var parollen men vi får skylla det på kylan. Resultatet 2-1 till malung var rättvist
eftersom hemmalaget hade ett ganska markant övertagförsta halvleken medan andra halvlek var jämn med något plus för bortalaget.
Malung vann första perioden med 2-0, båda målen tillverkade av cf, Boris Isaksson. Färnäs reducering tillkom i mitten av andra halvlek
genom Per Erik Finn malung visade för dagen inte mycket av sitt kunnande. Kedjan var rena sogebarnet. Den enda som kommer undan
med godkänt betyg är cf, Boris Isaksson. I försvaret gjorde backparet Stig Lennartson och Roy karlsson bra ifrån sig. Hb, Yngve Olsson
gjorde en fin första halvlek. Färnäs tycks leva högt på sitt kämpahumör vilket man också visade upp nu i synnerhet i andra halvlekens
slut då man förgäves försökte få in kvitteringsbollen. Vb, Georg Lundgren och vhb, Bror Ernlund får bästa betyget i försvaret medan hi,
Per Erik Finn gjorde bäst ifrån sig i kedjan. Domare John E>riksson, Borlänge. / Hunter /.

Dålig fotboll i avslutningen på Malungs IP
Malung (DD). Det var inte mycket att hurra för för den fotboll som bjöds av malung och Färnäs i höstens sista match i malung. Bägge
lagen hade varsin halvlek, Malung med något breade matginal i första perioden än den Färnäs hade i den andra. O ch på detta snäva
övertag tog också skinnarna hem en uddamålsvinst med 2-1. I motvinden i första perioden koncentrerades spelet mestadels kring
gästernas målbur men det dröjde ända till 26:e min innan Malungs center Boris Isaksson kunde spräcka nollan. Samme man ordnade
också 2-0 i 40:e min på en frispark som han slarvade i mål. Andra perioden togs hem av Färnäs, som verkade få nytt liv i motvinden.
Reduceringen och tröstmålet ordnades i 15:e min. av hi, P.E. Finn. Om det rättvisa i resultatet och matchen i övrigt är inte mycket att
säga, men så vsr också underlaget långt ifrån det bästa. Och att matchen övetr huvudtaget gick att spela får man tacka
planindentendenten Tomt Nils Nilsson och lagbasen Arvid Larsson för, som hela morgonen slitit som galärslavar för att skyffla bort
lördagsnattens ymniga snö som målat vintermotiv på grästriangeln. I det gästande laget var en greppsäker herre i målet vid namn
Sture Söderberg tillsammans med hb, Lundgren och chb, Johansson de bästa i försvaret medan P.E. Finn och Janne Johansson och Gösta
Hållams var de bästa i kedjekvinteten. I Malung var strand i målet bra och av e övriga försvarsspelarna märtes mest backarna Carlsson
och Lennart samt chb, Eriksson. I kedjan spelade Boris Isaksson och Rolf Gidlund bästa. Bra domare var John Eriksson, Borlänge, och
nära 500 personer huttrade på snövallarna runt arenan. / Mason /.

Färnäs nära en poäng i raffelmatch not BS. Färnäs SK-Falu BS 3-4. Reportage från tidningsartikel. (Omg 13).
Färnäs (FK). Färnäs med två reserver gjorde en mycket bra insats mot anrika Falu BS och hade varit förtjänt åtminstone av ena poängen.
Turen var emellertid på BS sida, varför man till slut kunde triumfera med 4-3, halvtid 2-2 efter en dramtisk match, helt i publikens smak.
Genast från början sattes allra högsta fart från båda håll, och man blev förvånad över hur bra Färnäs efter en rad halvdana matcher,
kunde hålla spelet uppe. BS hade satt in Skepp på centern men det märktes ganska snart, att detta schckdrag var mindre lyckat. Särskilt
första halvlek blev situationsrik. Första farligheten årstadkom Färnäs i 5 min. men frisparken som följde på anfallet strök fel sida om
stolpen. Två min. senare tog emellertid hemmalaget ledningen. Högerinner Hållams fick en stickare i centrum och ställde Hego utan
chans. Minuten efter hade Kotten Johansson en rökare strax bredvid. I 10 min. kvitterade gästerna genom yttern Briis sedan Söderberg i
Färnäs målet halvklarat ett närskott från Skepp. Strax därefter var Färnäs ytterst nära att ta ledningen, men centern Forséns avslutande
skott gick på fel sida om stolpen. I 13 min. var det återigen farligt värre vid BS buren då Janne kom igenom. Lika farligt var det vid Färnäs
buren 2 min. senare. Kotten Johansson slog på en markpärla som emellertid Söderberg klarade grant. Ny Färnäs ledning. Färnäs
ledningen kom igen i 37 min. då Forsén skickligt placerade en boll i högra krysset utom räckhåll för Hego. Minuten efter nickade Finn
aningen utanför , varefter i halvlekens sista min. gästerna kunde kvittera genom högerhalv Häggström på frispark. Söderberg
halvmissade den bollen, som han boxade i mål via stolpen. Falu BS kom ut till andra halvlek med ändrad uppställning. Bertil Hansson
som under första halvlek spealt vänsterback hade nu flyttats upp i kedjan, medan Skepp fått till uppgift att bevaka Färnäs farliga
vänsterytter Kål Janne. Missad straff. I 7:e min. schabblade Färnäs försvaret grovt varför Fagerlund oförhindrat kunde ge sitt lag
ledningen, vilken 10 min. senare ökades till 4-2, sedan Briis sprungit igenom. Straffspark för Falu BS domdes minuten efter sedan Kotten
Johansson ”halkat” omkull. Söderberg tog emellertid med bravur straffen som egentligen skulle ha gptt om då han ej stått stilla.
Söderbergs granna räddning blev emellertid en injektion för Färnäs, som nu ånyo kämpade upp sig i överläge. Oturen grinade emellertid
hemmapojkarna i ansiktet särskilt i 24 min. då Finn var ensam igenom. Skottet strök stolpens utsida. Reduceringen kom i 34 min. då
Hållams bredsidade in bollen efter Kål Jannes förarbete. Ett rungande Kotten Johansson skott i planken noterades i slut minuterna, där
annars Färnäs hade de flresta farligheterna. Matchen avlutades med ett mål av BS som emellertid bort dömdes för offside, viket
uppresta falubot var mycket missnöjda över, då de ansågo att målet tillkommit på på ett regelrätt sätt. Gästerna som broderade lite väl
mycket ute på plan, hade sin bäste i förssvaret i högerhalv Häggström. I kedjan märktes mest Kotten Johansson och Briis. I hemmalaget
som hade mera tyngd över sitt spel, gjorde samtliga en bra match. Särskilt må nämnas bröderna Johansson, Olle och Janne. Domaren
gör vi största tjänsten att ej namnge och cirka 500 personer gonade sig i det vackra höst vädret.

BS kvitterade och vann 4-3 mot Färnäs SK
Mora (DD). Färnäs fick lämna ifrån sig bägge poängen mot Falu BS, som efter en hård och rivande match kunde lämna planen som
segrade med 3-4, halvtid 2-2. Segern var rättvis inte tu tal om det. Men Färnäs föll med flaggan i topp och kunde faktiskt md litet tur
fått en pinne med . På den hala planen tog BS genast hand om initiativet, men det var dock Färnäs som svarade för första målet –
genom cf, Hållams, som behärskat utnyttjade en miss av en BS försvarare. Tre min. senare i 11:e min. kvitterade vy, Briis lika behärskat
efter diverse trassel framför Färnäs målet. 2-1 ordande Forsén på ett skott över felplacerade Hego, men 2-2 ordnade hh, Häggström på
frispark i haslvlekens sista sekunder. Andra halvlek bjöd inte på samma goda spel. Det stod länge och vägde innan Fagerlund gjorde 2-3
på inlägg från höger och 2-4 forcerade Briis in över liggande Färnäs försvarare. 3-4 slutligen ordnade Hållams på pass från Finn.
Dessförinnan hade målvakten Söderberg klarat en straff och likaså den efterföljande returen. Färnäs med reserver gör två man gjore en
god insats och tydligt är att laget börjat hitta sin sensommar stil. Till de bättre hörde för dagen cf, Hållams, vi, Forsén och bh, Olmats.
Söderberg i målet var på gott och ont. Faluns inrar Johansson och fagerlund var klart bäst i BS. Andra goda namn var vh, Lövgren och hh,
Häggström. Domare Axelsson, Mora / E.S. /

Uddamålsförlust för Färnäs i höstens sista hemmamatch
Falu BS hade inte oväntat beslag på båda poängen i sista matchen för hösten i Färnäs, men hemmalaget gav aldrig slaget förlorat
utankämpade friskt ut. Det rättvisa i utgången 4-3 till Falun, kan dock inte diskuteras. Falu elvan var det kalrt bättre laget med en kedja,
som i sina ljusaste ögonblick presterade vrkligtgranna saker. Bäste man på plan var Faluns vi, Fagerlund. Första halvleken blev bäst
spelmässingt sett. Färnäs tog ledningen genom Hållams i nioende minuten men Briis, Falun, kvitterade. Hemmalaget öakade på nytt
genom Forsén, som elegant lyfte bollen över Hedlund. Sekunderna före halvtidspausen var ställningen 2-2 sedan hh, Hägg slagit in en
frispark. Efter pausen sjönk spelkvalitén katastrofalt. Falun satte upp Bertil Hansson i kedjan men för svaret förlorade mer på detta.
Fagelund gav Falun i ledningen och Briis ökade till 4-2. Strax efteråt blev det straff sedan ”Kotten” fällts. Han slog själv straffen dock inte
bättre än att Söderberg i Färnäs målet lyckades rädda både straffen och ett returskott. Slutresultatet fastställde Hållams. I sista minuten
fick falun ett regelrätt mål bortdömt för offside. Rörlig och piff fotboll presterade Falun hela första halvleken. Fagerlund drev på anfallet
suveränt och visade en ovanlig snabbhe. Mycket farlig var också vy, Briis medan ”Kotten” Johansson för dagen inte hade sedvanlig lycka
i skotten. I försvaret var hb, Hansson och Lövgren de bästa i första halvlek. Färnäs jobbade bättre än på länge, inte minst före paus.
Söderberg i målet, Molin och Kål Olle förtjänar överbetyg i försvaret. / Tewe /.

Matchen Färnäs-falun bjöd fotboll av högsta div. 4-klass i första halvlek. Falu kedjan kombinerade i stor stil och Färnäs hadew också flra
hyperfarliga anfall. Efter paus blev det falun för hela slanten ända tills på slutet, då Färnäs gjore en uppryckning och reducerade.
Annars var andra halvleken inte mycket att hurra för. Småruff och underliga domslut gjore då hela tillställningen olustig. Färnäs har nu
halkat ganska långt ned i tabellen och det har varit litet si oxch så med poängplockningen på sista tiden. Söndags insatsen varnar dock
om att ljusare stunder kommer, under förutsättning att laget kan hålla stilen en hel match.

Färnäs i praktslag mot Järna 4-2 på snöbelagd fotbollsplan. Dala Järna IK-Färnäs SK 2-4. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 14).

Färnäs var ofina nog att beröva Järna bägge poängen med en 4-2 seger i söndagens match på Järns Idrottsplats matchen gick i fullt
yrväder och på en underfrusen och snöbelagd plan. Det blev det lag som odlade kortpassning som blev det dominerande.Färnäs var för
dagen ett sådant lag. Man kan gott säga att det var det bästa lag som gästat Järna i höst ifråga om vackert spel och fina kombinationer.
Målfabrikationen började redan i 7:e min. då hi, Finn slog på ett skott, som Karlsson i Järnaburen felberäknade och fick se gå mot
maskorna. Gästerna fortsatte pressa och efter 15 min. blev det mål igen för Färnäs genom vi, Hållams. Fyra min senare var Järna framme
vid Färnäsburen när en av Järnaspelarna blev trängd och genom detta fick hemmalaget frispark som hi, Mossfeldt omplacerade till mål
med ett vackert skott. Hemmapubliken började hoppas igen, men därav blev intet. Det blev även Färnäs i fortsättningen. Något mål blev
det dock inte förrän 41:a min då hi, Finn kom loss och gjorde sitt andra och lagets 3:e mål och ställningen blev 3-1 till Färnäs i halvtid.
Andra halvlek blev jämn i målprotokollet, då bägge lagen noterade var sitt mål. I spel var Färnäs även då det dominerande laget. Under
de sistamin. Gjorde emellertid hammalaget en kraftsamling, och detta resulterade i ett mål genom vi. Färnäs mål kom i 15 min. av
centern Forsén. Bäst i gästernas försvar var mv, Söderberg och centerhalven Johansson och i kedjan, som var mycket bra, framträdde
kanske hi, Finn samt yttrarna Molin och Johansson något mer än de andra. Hemmalaget hade en svart dag och särskilt försvaret var sig
inte liket. Endast målvakten Karlsson och hh, Nilsson kan få godkänt. I kedjan där reserv satts in för cf, Berglund, som var sjuk, var
inrarna Sterner och Mossfekdt de bästa. Säker domare var Kurt karlsson, Borlänge, och ca: 200 personer trotsade snöfallet. /Gebe.
För att återgå till kapitelet fotboll, som nu avslutats för i år på våra breddgrader, så tog Färnäs ett par mycket välbehövliga poäng i
söndags. Hade det blivit förlust i Järna så hade fyra lag legat i kön, alal på elva poäng. Genom vinsten trapapde nu Färnäs ett gott stycke
och kan övervintra på femte plats. Färnäs prestarade av rapporterna att döma finfint spel i Järna och laget kommer kanske igen på allvar
i vår. Säter ser av allt att döma ut att kunna ro seriesegern i land. 15-0 på Korsnäs är fenomenalt starkt och Säter elvans målkvot 64-17
imponerar. Men Falun har kanske inte ännu sagt sista ordet. I botten ligger Mora, Korsnöäs,Hedemora eller Idkerberget är på den säkra
sidan utan det blir säkert hård fight om placeringarna i vår. / Tewe /.

Färnäs bortavann i snö mot Järna
Färnäs och Järna tog farväl av höstomgången under de mest vidriga förhållanden. Snön föllymnigt matchen igenom i et gråkalla vädret.
Gästerna gsv inte hemamlaget någon chans utan kunde lämna planen med difftorna 4-2, halvtid 3-1. Segern var fullt rättvis och borde
efter de många målchanserna varit något mål större. Det blev på det halkiga underlaget ”snöfotboll” för hela slanten, även om Färnäs
stundvis bjöd på en förvånadsvärt fint spel.Framförallt var det kedjekvintetten som effektivt plöjde sig fram mot de tämlöigen bleka
järnaförsvararna. Gästrna tog genast hand om övertaget medan det blev Järna förunnat att få första farligheten då vh, Israelsson i fjäde
min. slog på ett hårt långskott som Söderberg emellertid kalrade. Två min. senare hade hi, Finn en upplagd chans men sköt över. 0-1
blev det i 8:e min. genom samme man på en droppboll som gick i nät via ena stolpen. I 16:e min. blev det 0-2 genom vi, Hållams sdom
avslutade en fin kombination med hy, Johansson. Hi, Mossfeldt reducerade två min. senare på ett hårt skott i nättaket efter obstruktion
inom straffområdet. Karlsson i hemmamålet fick göra en fin fotparad innan gäserna ökade lednijngen genom Finn på ett välplacerat
skott i 43:e min. I andra halvleken fick Järna mera att säga till om och särskilt de sista 10 min. var det spel enbart mot gästernas mål. Cf,
Forsén gjorde ställningen till 4-1 efter 15 min. spel. Sterner reducerade behärskat invid ena stolpen i 38:e min. och i 38:e och 42 min fick
söderberg göra sitt yttersta för att freda buren på fina skott av cf, Berg resp. Israelsson. Färnäs spelade synnerligen efektivt och höll
tempot matchen igenom. Kedjan var lagets bästa del. Hade kedjan bara haft en man som kunnat utnyttja de många målchanserna hade
siffrorna kunant bli katastrofala. Finn var jämte vänstervingen Hållams – Kål Janne Johansson de främsta i kedjan medan Söderberg och
ch, Olle Johansson var de stora namnen i försvaret. Hemmalaget spelade virrigt och helt utan gnista. Försvaret var inte så tätt som
brukar vara och kedjan blev uddlös genom skadade Berglund som inte var med. Karlsson i målet är den enda som kan få godkänt i
försvaret och i kedjan var Berg och Sterner minst dåliga. Matchen dömdes i stort sett bra inför kanppt 200 åskådare av Kurt Karlsson,
Borlänge.

Färnäs segrade rättvist i Järna
Dala Järna (DD). Färnäs spelhumör såg ut att ordentligt slå i blom vid söndagens rätt vintriga match i Järna och gästerna vann med 4-2,
halvtid 3-1. Laget visade uppett effektivt och vackert spel och satte hemmalaget på plats från början. I hemmalaget fick Hans Nordén
rycka in, då cf, Berglund inte kunde ställa upp vrvid lagledningen fick göra en del omplaceringar i kedjan. Gästrerna såg ut att bemästra
halkan bättre än sina motståndare. Lagets större rörlighet gjorde deras passningar nästan hundraprocentigt blev utnyttjade samtidigt
som hemmalaget såg ut att ha en av sina sämsta dagar, där passningarna inte så ofta fick rätt adress. Färnäs tog ledningen i matchens
åttonde minut då hi, Finn från höger slog in en droppboll, som touchade ribban och via stolpen gick i nät. Efter ytterligare åtta minuter
kom gästernas andra mål genom stängning fick Järna sedan en indirekt frispark, som hi, Mossfeldt väl förvaltade genom ett otagbart
skott i nättaket. Fötre halvlekens slut ökade Färnäs sin ledning till 3-1 genom hi, Finn. Andra halvlekens början fortsatte med Färnäs
press och i femtonde minuten ökade cf, Forsén ledningen. Efter att Järna gjort en del omplacringar i laget jämnade spelet ut sig något
och man reducerade tio minuter före full tid genom ett markskott av vi, Strner. Järna pressade något resten av mtchen men gav inget
resultat. Hörnor 8-6 till Färnäs. Av gästerna vr inrarnas Finn och Hållams de dominerande och i hemmalaget märktes hh, Nilsson. Braq
domare Kurt Karlsson, Borlänge, som dömde inför drygt 200 personer. / Alt /.

Div. IV Dalarna.
Dala Järna-Färnäs 2-4, Falun-Långshyttan 3-1, Idkerberget-Vansbro 3-5, Mora-Hedemora 0-6, Säter-Korsnäs 15-0.
Säter
Falun
Malung
Vansbro
Färnäs
Långshyttan
Idkerberget
Hedemora
Korsnäs
Dala Järna
Mora

14
14
13
14
14
14
13
13
14
13
13

12
11
7
6
6
4
4
5
5
4
0

1 1 64-17
1 2 58-22
1 5 33-34
2 6 45-38
1 7 40-42
5 5 23-30
4 5 30-36
1 7 32-41
1 8 24-47
1 8 26-35
4 9 11-51

25
23
15
14
13
13
11
11
9
9
4

Försök att värva Per Erik Finn

Säter fick det svårt mot Färnäs. Straffspark gav poäng. Säters IF-Färnäs SK 3-3. Reportage från tidningsartikel.
(Omg 15).

Säter fick oavgjort i Färnäs 3-3. Åtta hundra betalande åskådare hade samlats till seriepremiären på Färnäs IP för att se hur mycket
Säter, efter sin imponerande segersvit i träningsmatcherna mot lag i högre divisioner, skulle vinna med. Mot alla tips klarade emellertid
Färnäs oavgjort och inte nog med detta. Hemmalaget ledde nämligen med 3-2 när stipulerade 90 min. gått. När en halv minut av
matchtiden återstod fick gästerna en indirekt frispark inom straffområdet. Göte Johansson sköt i klungan som stod på mållinjen. Färnäs
målvakten kastade sig framåt och räddade. Domaren blåste och man trodde matchen var slut. I stället pekade han på straffpunkten.
Anledningen till straffen vet endast domaren själv. Emellertid blev det efter diverse kontroverser, mellan Färnäs spelarna och domaren
straffspark och Göte Johansson gjorde inget misstag. Dessförinnan hade en hel del hänt. Säter låg hårt på redan från början. Efter en
dubbelhörna i 5:e min. var det ytterst nära att Säter tagit ledningen, men Lindgrens lösa skott tog i stolpen. Strax efter fick sture
Söderberg i Färnäs målet göra en paradräddning på ett skott från Göte Johansson. Säter tog så ledningen i 13:e min. efter hörna då en
baklängesspark från Lindgren resulterade. Så småningom fick gästerna allt svårare att forcera det resolut spelande bakre Färnäs
försvaret, som effektivt taktikspelade genom att hålla sig vid strafflinjen. Gästernas spel var för all del vackert att se på med sina precisa
passningar och fina framspelningar, men anfallet broderade alltför mycket och spelade alltför lamt och tafatt. Färnäs kedjan som för
dagen saknade Per Erik Finn, började sedan i någon mån göra sig gällande och åstadkom i mitten av perioden flera goda anfall av vilka
ett resulterade. Vy, Kål Janne Johansson fick en stickare i centrum,sprang ifrån sin uppvaktning och lyfte bollen över målvakten i
plankan men lyckades slå in returen. Andra halvlek började lik den första Lindgren fick omdelbart en gratischans men sköt
okoncentrerat över. Han rehabiliterade sig emellertid 10. Min senare då han på en stickare hann före Söderberg och gjorde 2-1. Färnäs
gav sig emellertid inte. Hållams sköt hårt i burgaveln och så i 65:e min. vasr det kalrt för 2-2. Kål Janne slog in en lyra i centrum mot mål.
Rune Blomberg rusade till och lyckades överlista Säters keeper Henry Andersson. Tio min. senare tof Färnäs ledningen med 3-2. Det var
Kål Janne som gjorde om sin prestation från första halvlek genom att lyfta bollen över utrusande målvakten. Resten av matchen blev ett
ställningskrig. Färnäs spelade nu med åtta man i försvaret och bara slog ifrån sig. Söderberg fick åter göra en paradräddning då han
tippade ett farligt skott till hörna. I 41.a min. var Kål Janne åter igenom men den gången räddade Säter målvakten. Och så följde det
ovan relaterade slutspelet. Bäst hos gästerna spelade hb, Norman och cf, Lindgren. I hemmalaget märktes mest mv, Sture Söderberg, ch
Johansson och vy, Kål Janne Johansson. En blomma skall även hh, Erik Nilsson som helt tog musten ur Säters Göte Johansson. Domaren
Kurt Karlsson var svag. Säters lagledare Strömvall tyckte att domare och linjemän var kapabla att leda matchen som tillslut nästan
urartade. Vidare ansåg han att Färnäs första mål var klart offside, och tyckte också att Färnäs grabbarna gjorde sig skyldiga till fula
efterslängar. Färnäs lagledaren ”Sura” Eriksson var naturligtvis storbelåten över resultatet och tyckte att alla grabbarna hade skött sig
bra. Spelet blir ju inte så vackert då man taktikspelar på detta sätt, men man måste spela så då det gäller att ta poäng av serieledarna,
vilka för dagen var en stor besvikelse med tanke på resultaten från deras tidigare träningsmatcher. Domaren Karlsson tyckte också att
Säter var en besvikelse. Han ansåg Färnäs vh, Kål Olle Johansson spelade utomordentligt, så också brodern Janne, bara han kunde lära
sig undvika offside.

Färnäs sensation Säter kvitterade i slutminuten
Mora (DD). Returmötet mellan Färnäs och säter kan gå till hävderna som en av de mest nervpirrande matcher som spelats i Färnäs. Det
var en match helt i publikens smak. Siljanslaget var ytterst nära att lugga det segervana Säter laget på bägge poängen. Säter fick
utjämning till 3-3 på straff, som fick läggas efter speltidens slut. Halvtidsresultatet var 1-1. Färnäs vy, Kål Janne Johansson gjorde alla
målen för hemmalaget och kan ståta med att ensam fått in flera bollar bakomsäters henry Andersson äm vad Säters motståndarforwards tillsammans ha lyckats med unfer vårens träningsmatcher. Säter laget var det ordinarie medan hemmalaget hade reserv för
Per Erik Finn. Färnäs hade möblerat om sitt lag och satt in slitvargen Molin på ytterplats. E<n plats som han till synes inte trivdes med.
Erik Nilsson spelade halvback och lyckades radera ut hårda och farliga Göte Johansson fullständigt. Färnäs gick in för defensivtaktiken
med Kål Olle som primus motor. Han höll trots sin osnabbhet, hypersnabba sixten Kindgren. Eddie Forsén spelade center och har blivit
snabbare än förut och var jämte ovannämnde Kål Janne den som oroade Säter försvaret mest. Av backarna var Lundgren som alltid
säker på huvudet och mv, Söderberg skötte sig utmärkt. Säter var ett mycket jämnt lag med plus för de hårda och bollsäkra backarna.
Laget spelade vacker fotboll så länge det gick bra. Spelet började med Säter press och gästrna noterade offsifdemål, två hörnor och

skott i stolpen innan Sixten Lindgren efter en hörna i 12 min. kunde göra 0-1 på vacker bakåtspark. Färnäs fickutjämning i 27 min. genom
Kål Janne. Resultatet 1-1 stod sig halvleken ut. Efter halvtidsvilan dröjde det till 12 min. innan Lindgren lyckades slita sig loss från
uppvaktningen och gjorde 1-2. I 21 min. gjorde Kål Janne 2-2 genom lobb mot mål medan Blomberg irriterade målvakten. I 26 min.
kundeKål Janne fullborda sitt hat tric åter genom vacker lobb. I 31 min. fick Säter mål men linjeman hade dessförinnan vinkat för offside
och sedan kom den i ingressen omtalade straffen. Exekutor Göte Johansson ordnade slutresultatet 3-3. Domare vr Curt Karlsson inför
800 åskådare. / H. O-n /.

Fin vårstart av Färnäs SK. Säter kvittering på straff
Serieledande Säter fick överraskande lämna ifrån sig ena poängen vid söndagens vårpremiär i div. IV mot Färnäs. Hemmalaget gjorde en
kämpamatch och Säter kunde först i slutminuten kvittera på straffspark till 3-3. I halvtid var ställningen1-1. Säter visade, frånsett
inledningskvarten, inga serieledartakter och laget tycktes aldrig komma underfund med Färnäs spelstil. Bäst i hemmalget var ”Kål
Janne” Johansson som hade andel i alla Färnäs målen. Säter började i fin stil och kedjan broderade sig fram riktigt prydligt.
Ledningsmålet kom på en vacker bakåtspark av centern Sixten Lindgren som var serieledarnas klart farligaste forward. Så småningom
lyckades dock Färnäs försvaret komma underfund med hur säter pojkarna skulle tas. Kvitteringsmålet sköts av ”Kål Janne” som först
slog bollen i ribban och sedan inte hade något större besvär med att sätta returen i nät. andra halvlek genomförde Färnäs mycket starkt.
Det blev dock Säter som tog ledningen genom indgren efter en mindre försvarstabbe. Glädjen blev dock kortvrig och ”Kål janne” slog ur
minimal vinkel in en boll somBlomberg skarvade i mål, 2-2. Hemmapubline började vädra en knallsensation då ”Kål Janne” ännu en gång
lyckades lura Säter försvaret och gav Färnäs ledningen. Lite senare gjorde samme man matchens vackraste dribbling gfenom säter
försvaret men det avslutande skottet blev litet förlamt. Domaren hade gjort tidstillägg och i andra sista minutenföljde en kalabalik nere
vid Färnäs målet. Först dömdes frispark och denna måste en Färnäs försvare rädda med armbågen och domaren pekade på strafflinjen.
Göte Johansson gjode inget misstag och fastställde slutresultatet 3-3. Färnäs som skande P.E. Finn har all heder av matchen. I försvaret
måste särskilt ”Kål Olle” och Bror Ernlund framhålals. I kedjan var jämte ”Kål Janne” den snabbe centern Forsén i gott slag. Av Säter
hade man väntat sig mer. Försvasret gick dock hyggligt och särski.lt backarna G.Mårs och Erik Karlsson spelade säkert. I kedjan kan
endast cahnstagaren Sixten Lindgren och hi, Linder få godkänt betyg. Domaren Curt karlsson, Borlänge, hade några mystiska domslut,
men var dock inte direkt dålig. Ca: 600 personer såg matchen, som spelades i ljuvligt vårväder.

Färnäs låg närmast segern i mållös match mot Korsnäs. Färnäs SK-Korsnäs IF 0-0. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 16).

Färnäs (FK) Torsdagen drabbning i Färnäs mellan hemmalaget och Korsnäs slutade oavgjort 0-0, efter en ganska tam och föga välspelad
match. Färnäs låg närmast segern och hade en hel del otur. Fyra skott i trävirket och dessutom ett vårt tycke regelrätt mål inne, som
emellertid blev bortdömt för offside. Gästerna å andra sidan missad en straff. Korsnäs inledde bäst och hade något övertag i spel under
första halvtimmen. I sjunde min. hade dock Färnäs ett farligt högeranfall som avslutades med skott i mål. Dessförinnan hade dock pipan
gått för offside och målet underkändes. Strax därefter svarade Korsnäs med ett hårt skott i burgaveln av Tuna Wiklund som för dagen
spealde högerhalv. Tio min. senare var det åter farligt vid Färnäs målet, men Manne Karlsson hårda skott hamnade mitt i famnen på
Söderberg. Finn saknades. Färnäs kedjan som för dagen saknade speluppläggaren och strategen Finn, hade oerhört svårt att forcera
gästernas ramstarka försvar. Något bättre fart på spelet blev det i andra halvlek och massor av s.k. situationer. Söderberg fick i sjätte
min. göra en prakträddning då Korsnäs centern Nilsson kom igenom, Minuten därefter blv det vild kalabalik vid Korsnäs målet. Färnäs
forwards sköt flera skott, bland annat två i stolpen och ett i plankan men inget hittade rätt. Miss av Kål Janne. I 60 min var Kål Janne
igenom men fick ej någon rejäl träff på bollen i skottögonblicket, varför också det anfallet misslyckades. Strax därefter sköt Färnäs
centern Forsén hårt och direkt på passning mitt i famnen på Englund. Korsnäs stack sedan fram i ett snabbt anfall, som Manne Karlsson
avslutade med en pärla på fel sida om stolpen. Ytterligare ett skott i plankan noterades för Färnäs i 81 min. då hy, Molin sköt och
minuten efter gjorde Forsén det i vårt tycke fullt regelrätta målet som blev bortdömt.

Kål Janne Johansson, Färnäs SK.
Missad straff. Fem min. före slutsignalen blev det straffspark för Korsnäs och man trodde att gästerna skulle avgöra matchen till sin
fördel. Söderberg kastade sig emellertid och räddade grant Tuna Wiklunss hårda skott. Färnäs pressade hårt under slutminuterna, men
enda utdelningen blev en dubbelhörna. Gästerna hade ett bra försvar men tam och uddlös kedja. I de bakre regionerna lade man
särskilt märke till Sune Caspersson, Lindkvist, Tuna Wiklund och Korsnäs Lasse. Bäst i hemmalaget var mv, Söderberg. Bra var också
backparet och ch, Kål Olle Johansson. I den fördagen mindre goda kedjan märktes centern Forsén. Domaren Folke Pettersson, Borlänge,
hade ingen lyckad dag.Publik cirka 500 personer.

Korsnäs poäng mot Färnäs
Färnäs (DD). Färnäs och Korsnäs delade broderligt poängen, när lagen möttes på Färnäs idrottsplats. Matchen blev mållös trots goda
chanser till målavgörande för bägge lagen. Färnäs låg närmare tillsegern och hade bl.a. två stolpskott i följd och skott i överliggaren.
Korsnäs fick i 39 min. straff, som Färnäs mv, elegant boxade till hörna. Korsnäs vann lotten och valde att spela med vinden som var
besvärande. Laget spekade finurligt och smånätt och Färnäs försvaret hade i början svårt att komma igång. Glasögonprydde hi, Magnus
Karlsson lafe i 6 min. på ett skott som söderberg vackert räddade. I 43 min. borde Färnäs fått straff, hy, Hållams ahde slagit på ett skott
som en Korsnäs spelare slog till med handen, men domaren blundade. I andra jhalvleken blev det bättre fart på spelet och Färnäs
pressade i första kvarten för att få in stridsäpplet bakom Krsnäs mv, Englund, som med både tur och skicklighet kalrade målet från
påhälsning. Efter två stolpskott i följd på hörna fick han en rökare från Blomberg som räddades. Detta gick Korsnäs lagets ära för när och
igångsatte en press som var nära att resultera. Sen fick Färnäs ett mål, som enligt signaturen var korrekt. Hållams drog upp bollen på
högersidan, passade in mot mål, en Korsnäs spelare touschade bollen som han hamnade framför fötterna på avvaktande Forsén, som
lugnt slog bollen i mål. Domaren dömde offside. Sex min. före fulltid fick Korsnäs en straff. Straffen som ”Tuna” lade boxade Södferberg
som förut nämnts till hörna och slutresultatet blev 0-0. Bäst i Färnäs försvaret vr mv, Söderberg och kedjan Blomberg. Bäst i Korsnäs
laget hb, Sune kaspersson men ch, Korsnäs Lasse och hh, Tuna Wiklund var även utmärkta. Domare Folke Pettersson, Borlänge. / H /.

Delad pott Färnäs-Korsnäs i dålig torsdagsmatch, 0-0
Matchen Färnäs-Korsnäs på torsdagen blev en mållös och trist historia. Spelet vsr av dålig klass med mängder av felslagna passningar.
Båda lagen hafe feta chanser att nätkänning, men ingenting ville för dagen lyckas för kedjespelarna. Korsnäs hade sin bästa chans på
straff som dock ”Tuna” Wiklund inte slog bättreän att Söderberg kunde rädda. Första halvlek bjöd mest på ett enda ”tjongande” mellan
de båda försvaren. Några försök att hålla bollen efter marken sågs inte. I andra halvlek hade Färnäs två ribbskott i rad vid en kalabalik
framför Korsnäs buren. Efter detta slocknade dock kedjan fullständigt och det blev Korsnäs som en stund tog initiativet. Någon udd på
anfallen blev det inte. Vy, Manne Karlsson hade en boll i burgaveln, varpå Färnäs hi, Molin svarade med ett ribbskott. Då några minuter
återstod av matchen troddes Färnäs öde beseglat då Korsnäs fick straff för fasthållning av mv, Söderberg. Färnäs keepern gjorde en
grann räddning på ”Tunas” skott. I hemmalaget brast kedjespelet mycket genomatt Kål Janne helt neutraliserades av gästernas hb,
Kaspersson. Den reslige backen var planens domineade spelare. Färnäs kedjan hängde nu i luften mest hela tiden. Blomberg gjorde
största nyttan utan att komma upp till sitt bästa jag. Försvaret hade en tacksam uppgift mot den tamas Korsnäs kedjan, men borde
bemöda sig om bättre matningar. Bäst lyckades söderberg i målet som gjorde säkra ingripanden och hh, Erik Nilsson.Korsnäs hade ett
hyggligt försvar där man utom hb, Kaspersson lade märke till gamle kämpen Korsnäs Lasse på ch, och hh, ”Tuna” Wiklund. I kedjan kan
knappast någon framhållas. Domaren Folke Pettersson, Borlänge, kunde sett uppbättre med ofrivillighands, men skipade i alla fall
rättvisa konsekvent.

”Säterpojkens saga”
Säters kedjekvintett pepprade Korsnäs på det gruvligaste. Sixten Kindgren och K.E. Linder svarade för inte minde än fem mål vardera
och pålitliga Göte Johansson, gjorde tre. Från div. IV fronten noteras för övrigt en hel rad tvåmålskyttar. P.E. Finn, Färnäs. Fagerlund,
Falun. Pettersson, Vansbro. Hartman och Källström, Hedemora. Ledande Olsén fick nöja sig med ett mål och passerades därmed av
Säter Lindgren.

Skytteligan.
23 mål:
22 mål:
18 mål:
15 mål:
14 mål:
11 mål:
9 mål:

Sixten Lindgren, Säter.
Allan Olsén, Vansbro.
Bengt Johansson, Falun.
Arnold Fagerlund, Falun. Och Göte Johansson, Säter.
Boris Isaksson, Malung.
K.E.Linder, Säter.
”Kål Janne”Johansson och P.E. Finn, Färnäs. Sten Briis, Falun.

Sju A-lagsspelare från Färnäs sjuka.
Färnäs SK har det bekymmersamt just nu, då det gäller spelare, och laget har i höst haft ovanlig otur med justeringar och skador. Så här
ser sjuklistan ut: Georg Lundgren, vristskada. Olle Johansson, vrist- och ryggskada. Bror Ernlund, benskada. Magnus Eriksson,
blodförgiftning. Per Erik Finn, meniskskada. Orsa-Hellin, vristskada. Och Rune Blomberg, magont. Dessutom är mv, Sture Söderberg
tillsvidare avstängd från spel. Alltså är hela åtta man av A-laget borta. Om det blir några poäng under de närmaste matcherna med detta
handicap, får man förundra sig.

Långshyttan fick ge sig för Färnäs. Långshyttans AIK-Färnäs SK 1-2, reportage från tidningsartikel, (Omg 17).
Trots att Färnäs fick undvara två av sina bästa spelare, Finn och Kål Janne Johansson, lyckades de bärga poängen i matchen mot
Långshyttan. Segern stannade vid uddamålet av tre och det rättvisa i resultatet kan diskuteras, då hemmalaget hade det mesta av
spelet, men inte kunde överlista starkt spelande Sture Söderberg i Färnäs målet mer än en gång. I slutet av matchen var det dock mera
tur än skicklighet som räddade gästerna från mål. Då hemmalagets cf, Pedersén hade en fin nick i överliggaren och i matchens sista
minut sköt hi, Fransson ett kanonhårt skott som strök aningen utanför vänstra stolpen. Redan fråb början bstämde brukslaget takten
men tappade totalt stilen framför mål. Det blev dock gästerna som svarade för första målet genom cf, E. Forsén. I slutet av halvleken
hade hammalagets vi, Lage Nordström en jättechans men sköt obehärskat aningen över. Efter pausen satte gästerna upp farten och det
var ofta farligt hos Bertil Eriksson i hemmaburen. Det blev docjk brukslaget som reducerade genom vi, Nordström, som vid en kalabalik
framför mål lyckades peta in bollen. Strax efter var dock gästernas hårdföre vy, Hållams framme och i trängt läge nickade han in en boll.
Hemmalaget hade möblerat om ganska kraftigt efter det svidande nederlaget mot Säter. Seger och Boström hade ställts åt sidan och i
stället spelade Allan Eriksson på vb, och Stig Larsson vy, av vilka den förstnämnde lyckades bäst. Brukslaget har gått tillbaka stadigt och
dagens match gav inget större hopp. Fel lagda passningar var legio och framför mål var det som sagt stopp, även om danska nyförvärvet
Pedersén gjorde goda försök. Bäst i försvaret var Rune Larsson och i kedjan Pedersén. Gästerna spelade ingen vacker fotboll, men oftast
effektiv och levde högt på sina branta stickare mot mål. Bäst i kedjan var Tage Molin som dirigerade sina kamrater i anfallet. I försvaret
var som sagt målvakten påpasslig men verkade slapphänt. Erik Nilsson var bäst av halvbackarna. För övrigt kunde man konstatera att
det spel som bjöds var allt annat än upplyftande, och inte blev det bättre av gästernas skrikande och protesterande i tid och otid.
Domaren Göte Eriksson, Krylbo, var inte till sin fördel. /Ell.

Förlust och kritiskt för LAIK. Långshyttans AIK-Färnäs SK 1-2., reportage från tidningsartikel. (omg 17).
Långshyttan (DD). Det blev 1-2 förlust på Klosterliden på söndagen för LAIK mot Färnäs, och därmed börjar det faktiskt se kritiskt ut för
hemmapojkarna, som nu på allvar kan bli indragen i köstriden. Man hade nog väntat sig en uppryckning efter nederlaget i Säter, men
det är tydligt att förmågan att göra poänggivande matcher inte finns. LAIK hade gjort en del förändrignar. Sålunda hade Allan Eriksson
ryckt in på hh, John Pedersson placerats på centern – Olle Seger stod över -, junioren Stig Larsson spelade vy, och lage Nordström gjorde
säsongsdebut dom inner. Förändringen kan man inte säga bidrog till förlusten utan man kan behålla uppställningen åtminstone tills
vidare. Målen: 0-1 Eddie Forsén.. 1-1 Lage Nordström, 1-2. 1-2 Gösta Hållams. Färnäs har ett bra lag f.n. men hur domaren kunde tillåta
dem spela ”minspel” långa stunder under spelet, förstår vi inte riktigt. Ett genomgående starktförsvar hade laget, men målvakten Sture
Söderberg, och cf, Olle Johansson och hb, Georg Lundgren. Som starkaste kort. Det klart skinande ljuset bland forwards var lille hi, Tage
Molin. Bra var också cewntern Ediie Forsén och vy, Gösta Hållams. Hemmalaget gjorde långt ifrån någon stormatch, men vissa perioder
gick spelet ganska hyggligt. I junioren Stig Larsson har anfallet fått en lovande och god förstärkning, och han bör få fortsätta på den
posten. Danske John Pedersen glimtade också till ibland, liksom de övriga kamraterna i innertrion. Nye Allan Eriksson ppå hb, spelade
vårdat och bra , liksom Rune Larsson och Åke Wistrand. Domaren. Göte Eriksson, Krylbo, som brukar dömq säkert, övertygande inte
helt. / G-son /.

Div. IV Dalarna.
Hedemora-Falun 1-1, Korsnäs-Idkerberget 1-3, Långshyttan-Färnäs 1-2, Mora-Malung 6-1, Vansbro-Dala Järna 8-0.
Säters IF
Falu BS
Vansbro
Malung
Färnäs
Idkerberget
Långshyttan
Hedemora
Korsnäs
Dala Järna
Mora

16
16
17
16
17
16
17
16
17
16
16

13
12
8
8
7
6
4
6
5
4
2

2 1 73-20
2 2 63-24
2 7 58-44
1 7 42-35
3 7 45-46
5 5 36-40
6 7 26-40
5 2 35-49
2 10 25-52
2 10 29-49
5 9 21-54

28
16
18
17
17
17
14
12
12
10
9

Vansbro vann över Färnäs. Vansbro AIK-Färnäs SK 6-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 18).
Vansbro, söndag (FK). Vansbro satte en värdig punkt för hemma matcherna i årets serie genom att på söndagen klart besegra Färnäs,
ned 6-1, halvtid 3-1, tvingades ovansiljelaget tillbaka efter ett alltigenom lyckat Vansbro spel. Därmed tog hemmalaget grundlig
revansch för det förargliga uddamålsnederlaget i Färnäs i höstas. Matchens stora behållning var den snabbt och variationsrikt spelande
hemmakedjan. Den har väl aldrig förr varit så till sin fördel. Som vanligt var det centerkanonen Olsén som fick ombesörja målen och
förutom att han tre gånger själv avslutade på rätt sätt, hade han själv ett finger med i de övriga målen. Trots att Vansbro genast kunde
ta övertaget i motvinden, var det gästerna som gjorde första målet i 16:e min. Målgörare var Hållams. Olsén hade som hade en fin chans
före, fick bättre utdelning i 17:e min. då han perfekt bredsidade in en hörna på direktskott. Hörnan tillkom genom att Söderberg elegant
tippade ett skott frånsandgren över ribban. I 19:e min. gjorde Björns 2-0 på ett fint pass från Olsén och samme man svarade också för
halvtidsresultatet i 35:e min. på samma sätt. Andra halvleken var endast två min. gammal då Sandgren spädde på till 4-1. Därefter hade
Färnäs två fina målchanser innan Olsén i 21:a och 43:e min. avslutade med två mål. Hörnorna slutade 8-2 i Vansbro favör. Ingvar
Eriksson, Morgårdshammar, dömde noggrant men borde ha ”tystat ner” de pratsamma gästerna. Publiken uppgick till cirka 600
personer. /Peer.

Storseger för Vansbro. Vansbro AIK-Färnäs SK 6-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 18).
Vansbro (DD). I våromgångens sista hemmamatch i div. IV gladde Vansbro med en ny storseger. I en ganska blåsig match lekte sig
hemmalaget tillpoängen. Vansbro har mer och mer fått en ny effektiv spelstil och man kan nu märka att tränare Hellmuths arbete sätter
tydliga spår efter sig. Trots att Vansbro öppnade matchen starkt, blev det Färnäs som fick första målet. Hi, Hållams nickade i 16:e min. in
en boll från cf, Forsén. Glädjen varade dock inte länge. Vid 17:de min. kvitterade Allan Olsén. Två min. senare tog Vansbro ledningen
genom stig Björns, som från nära håll sköt i nät. I 35:e min. ökade samme spelare Vansbros ledning och resultatet stod sig halvleken ut.
Andra halvlek var tre minuter gammal då Sandgren gjorde 4-1 genom ett hårt markskott. Båda lagen hade flera tillfällen innan Sandgren
gjorde 5-1 efter hörna i 20:e min. Fem min. före fulltid fastställde Allan Olsén slutresultatet, då han slog in en boll från Lissel. Långbollar
både i försvar och anfall var Färnäs lagets melodi för dagen. Vilket var dömt att misslyckas i blåsten och mot det starka Vansbro
försvaret. Några stolpskott och genomrusningar kunde vid några tillfällen gett utdelning. Bäst i laget var ch, Erik Nilsson och vi, Per Erik
Finn. I hemmalaget spelade försvaret bra och understödde kedjan gott i anfallen. Lars Pettersson spelade bättre än i tidigare matcher. I
kedjan blir Björns mer och mer säker och gjorde två påpassliga mål. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar dömde bra inför 600 åskådare. /
Lebe.

VAIK vann stort 6-1 mot Färnäs
Säsongens sista seriematch för Vansbros vidkommande blev en stor triumf för hemmalaget, med hela 6-1 (3-1) fick gästande Färnäs
återvända hem. Att siffrorna blev så stora var främst frukten av Vansbros fyndiga forwardsspel. Färnäs hade inte så mycket att sätt
emot, och kom undan ett ännu större nederlag med blotta förskräckelsen. Det blev gästerna förunnat att få ledningsmålet, som sedan
visade sig bli det enda. Efter sextonminuters spel kunde hy, Gösta Hållams nicka i mål på ett fint inlägg från cf, Eddie Forsén. Bättre tur
hade han i sjuttonde minuten., då en hörna resulterade i mål. Två minuter senare svarade hy, stig Jöns för ett nytt Vansbro mål efter en
fin ramspelning av Olsén. Samme man svarade också för tredje fullträffen. I andra halvleken var Vansbros övertag genom medvinden
markantare och målchanser radades upp på löpande band. Endast två minuter hade gått då sandgren svarade för 4-1. Femte målet var

Olsén pappa till i 21:a minuten. Slutresultatet svarade Olsén för, 2 minuter före full tid. Av Färnäs hade man nog väntat sig mera, nu fick
man främst inrikta sig på försvarsspel. Färnäs sista utpost, Söderberg, gjorde en rad fina ingripanden. Bäste man back var Georg
Lundgren i halvbackstrion. I kedjan var Hållams den bäste. Hemmalaget gladde hemmasupporters med ett spel, som man aldrig sett
maken till. Särskilt kedjeformationen har aldrig varit så till sin fördel. Skyttekungen Olsén får väl kanske sättas främst, inrarna Lissel och
sandgren var också till god hjälp och yttrarna Gyllenvåg och Björns stod dem inte långt efter. Det inte alltför arbetstyngda försvaret
dominerades som vanligt av ch, Bengt Öhman. Backarna släppte ingen över bron och ytterhalvorna skämde heller inte ut sig. Alltför
noggrann domare var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. Han borde dock ha tystat ner de bråkiga gästerna. Publik 600 personer.

Knapp Mora seger mot Färnäs i tack- och avskedsmatchen. IFK Mora-Färnäs SK 2-1. Reportage från
tidningsartikel. (Omg 19).
Morakamraterna tog ett hyggligt farväl av div. IV i sin sista hemmamatch på åtminstone ett år och lyckades också ta revansch på Färnäs
i det med stort intresse emotsedda lokalderbyt. 2-1 (2-0) blev segersiffrorna. Resultatet måste anses som rättvist då Mora svarade för
en verkligt strong första halvlek. i andra dominerade Färnäs utan att få fram samma lekfulla spel som de vitblå presterat. Färnäs hade
sin kvitteringschans på en feldömd straff, men Bränd-Evert lyckades rädda. Första halvlek blev en verklig överraskning för dem som inte
sett Mora tidigare i år. Gång på gång sågade sig kedjan fram i snygga kombinationer efter en något trevande början. ”Lillis” Persson gav
Mora ledningen i 9:e minuten på Mas-Åkes behärskade passning. Strax därpå slog Persson en farlig boll, som hårfint strök utanför
stolpen. Forsén svarade med en bra nick, men Bränd-Evert räddade. 2-0 kom genom Folke Gustafsson som med ett pressat markskott
hittade rätt. Pålsson hade en jätterökare som Söderberg i Färnäs målet lyckades rädda till hörna. 2-0 var efter första halvlekens spel
snarare i under- än i överkant. Bladet vände sig… I andra halvlek stod dock inte Morapojkarna att känna igen. Laget övergick från sin
friska offensiv till försvarsspel och det höll på att sluta illa. Färnäs fick nu ett bra grepp om spelet och särskilt Finn visade att han är farlig
när han får hand om lädret. Reduceringsmålet kom dock en smula snöpligt. Bo Kärn serverade bollen framför fötterna på Kål Janne och
denne var inte sen att utnyttja chansen. 2-1. Janne hade en nick som strök överliggaren innan den ingressvis relaterade straffen föll. Det
var Hållams, som stängdes i ofarligt läge ocjh hur domaren kunde blåsa straff för detta är och förblir en gåta. På sin höjd frispark för
obstruktion hade kunnat godtas. Blomberg utsågs till exekutor, men slog inte bättre än att Bränd-Evert lyckades rädda till hörna. En fin
bakåtspark av Finn noterades innan Mora fick litet reda på linjerna och kunde slå vakt om ledningen tiden ut. Moralaget Spelade första
halvlek långt ifrån som en avstigningskandidat. Synd bara att stilen inte kunde hållas matchen ut. Bränd Evert hade en lyckad kväll och
hade även turen på sin sida. Av backarna bör särskilt Alm ha en eloge för vårdat spel. Inge Back var betydligt bättre i söndags och
rensade fint i mitten. Ytterhalvorna slet bar och var lycksamma första halvleken, men efter första pausen slarvades det ibland
oroväckande. I kedjan var Folke Gustavsson ovanligt framåt och gjorde mängder av bra saker. Kärn, som ersatte Sallman är teknisk, men
osnabb. Hans första halvlek var utmärkt och grabben bör få fler chanser. Pålsson är kedjans bästa skytt och har prima tyngd. Mas Åke
lyckades inte lika bra som i söndags, men var inte dålig och ”Lillis” är en pojke som kommer med stormsteg. Finn bäst i Färnäs. Färnäs
laget har f.n. en spelstil som inte kommer att ge många poäng i fortsättningen om man inte lägger om. Höstens flytande kedjespel såg
man nu inte mycket av. Finn i kedjan och Bror Ernlund i försvaret stod i en klass för sig. Dessa går in för att spela fotboll som det skall
spelas. Blomberg har tappat sin snabbhet och var bara en skugga av sitt forna jag. Kål Janne är förstås målfarlig, men fick inte alls de
rätta bollarna. Utom Ernlund bör även mv, Söderberg framhållas i försvaret. Han spelade starkt matchen ut och kunde ingenting göra åt
de bollar som slank in. Domaren Bertil Larsson, Falun, hörde till de mest inkonsekventa som setts på Vasaliden. Vårens största publik ca:
700 personer kantade planen. /Tewe.

Mora besegrade Färnäs IFK Mora-Färnäs SK 2-1, Reportage från tidningsartikel, (omg 19).
Vårens match i div. IV, derbyt mellan Mora och Färnäs på onsdagskvällen blev en seger för Mora med 2-1, halvtid 2-0. Resultatet måste
betraktas som rättvist, då vinsten kom genom den starka första halvleken, då Mora visade det bästa i spelväg under matchen medan
Färnäs vann en klar arbetsseger under andra perioden. Efter en god inledning nätade ”Lillis” Persson i 11:e min efter Mases fina
förarbete. I 20:e min. Färnäs Söderberg grant ett inlägg från höger. Färnäs noterade en fin chans då Forsén nickade en fin passning från
Hållams. 2-0 kom genom Folke Gustavsson, som ostört slog ett fint markskott i nät i 31 min. Halvleken avslutades med ett markskott av
Moras Pålsson, som Söderberg stiligt knep. Moraspelet som denna halvlek gått strålande med många målsituationer kom i stort sett
bort efter paus. Färnäs höll spelet långa stunder på Moras planhalva men åstadkom inte mycket i spelväg. 2-1 kom genom en s.k.
förlupen kula i 25:e min. då Kål Janne:s skott med hjälp av stolpen letade sig i nät. Den inkonsekvente domaren dömde i 30:e min. straff
för hög spark av en Mora spelare då vristen endast var i brösthöjd. Exekutor Blomberg gillade tydligen inte heller domslutet utan slog
bollen så att mål Evert lyckades rädda. Matchen avslutades med en konstspark av Finn, som Bränd Evert grant räddade. I Färnäs laget
var försvaret inte svårt när Mors spelade, i andra halvlek däremot var säkerheten större. Bäste man var målvakten Söderberg och Tage
Molin. I kedjan märktes Per Erik Finn och Kål Janne Johansson mest. Morastyrkan fanns i försvaret där Bränd Evert, Arne Alm och Holger
Jansson var toppfigurerna. Kedjan broderade synnerligen vackert i första halvlek. masen och Pålsson gjorde de jämnaste insatserna
medan Bo Tjärn (i första halvlek) och Folke Gustavsson svarade för överraskningarna. Rättskipparen Bertil larsson, Falun, övertygade
inte inför omkring 700 åskådare.

IFK klarade segern 2-1 i moraderbyt. IFK Mora-Färnäs SK 2-1. Reportage från tidningsartikel, (omg 19).
Mora (DD). Det blev Mora som drog längsta stret vid onsdagskvällens derby på Vasaliden mellan IFK och Färnäs . de blå-vita vann med 21 sedan ledningen i halvtid varit 2-0. Mot segern finns inget att invända och den vanns framförallt på en strålande första halvlek, då
Mora broderade vackert och skapade fina tillfällen. Gästerna tog klart hem andra avdelningen men inte på samma övertygandesätt, då
försvarets långsparkar för det mesta åstadkom övertag, men mera sällan blottor. Första halvlekens noterade s.k. godbitar var: i 11 min.
1-0 genom Sven Persson sedan Masen gjort förarbetet. I 31 min. kom 2-0 då Folke Gustafsson i fint läge sköt välplacerat. Redan i andra
halvlekens femtemin. Kom en kalldusch för Mora, då Kål Janne fick en gratischans och hade turen se bollen leta sig i nät via stolpen. Ett
fint skott av Finn i 20 min. tog Mora Eriksson. Kål Janne hade en fin nick en stund senare och i den 30 min. tillgrep domaren straff för i
det närmaste en bagatell. Färnäs Blomberg sköt, men Eriksson räddade. Färnäs laget gjorde sina bättre matcher. Nu vacklade försvaret i
första perioden och matningarna var svårast at ta hand om för kedjan. Mv, Söderberg, backen Magnus Eriksson och halven Tage Molin
hörde till de bättre. Tämligen otränade per Erik Finn gjorde det bästa i kedjan närmast följde av Janne Johansson. Mora försvaret gjorde
åter en helaktad insats utan svaga punkter med Holger Jansson som primus. I kedjan som gick fint i första halvlek var Pål Pålsson och
Åke Larsson de tongivande. Bertil Larsson, Falun dömde. Omkring 700 tittade på. / P /.

Idrottsnyheter Järna, Hedemora, Mora degraderas. Tam insats av IFK-arna i Färnäs , 1-6.
Färnäs SK-IFK Hedemora 6-1, Reportage från tidningsartikel. (Omg 20).
Både Järna och Hedemora åker ur div. IV sedan båda lagen fått storstryk i söndagens spelomgång, säsongens sista. Tre lag flyttas
nämligen ner och därför behöver inget av lagen gräma sig över just söndagsnederlaget. För Järna blev det sensationellt 0-5 mot
Idkerberget, för Hedemora mer väntade siffrorna 1-6 i Färnäs. Mora blev som väntat jumbolag. IFK-arna måste undvara Gunnar
Källström och då ej heller tilltänkte ersättaren Westholm kunde spela blev laget försvagat. I första halvleken höll Hedemora
motståndarna stången bra och under den första kvarten var kedjespelet skapligt för att alltmer försämras. 1-0 gjorde hy, Hållams efter
25 min. på ett hårt otagbart skott. 1-0 var ställningen även i halvtid. Färnäs dominerade andra perioden kraftigt. Direkt efter avspark
gick lagets kedja upp i ett snabbt anfall och det avslutades med målskott av vy, Kål Janne Johansson. Strax efter fick Hedemora en straff
som gav reducering till 2-1 men hoppet släcktes ögonaböj genom att vi, Finn under loppet av en dryg minut gjorde både 3-1 och 4-1. Nu
resignerade gästerna och Molin och Hållams kunde fastställa slutsiffrorna 6-1 på ett par av de många farliga anfall Färnäs forwards drog
upp. Det var i det närmaste fråga om utspelning under matchens slutskede. Bergfeldts avsked? Hedemora målvakten Göte Bergfeldt
spelade enligt egen uppgift sin sista seriematch för Hedemora, dock kommer han att i det medverka och event. I en annan match senare
tills Sven Rydstrand blir spelklar. Efter matchen bjöd Bergfeldt med fru alla sina lagkamrater samt ledare på kaffe i sitt hem varvid Gösta
Johansson i IFK:s fotbollssektion överlämnade en minnesgåva och tackade Bergfeldt för hans trogna tjänst och goda insatser i IFK-buren.
Nu kunde inte Bergfeldt göra något åt Färnäs målen som oftast tillkom på otagbara närskott. Ute försvararna uppträdde i andra halvlek
ovanligt virrigt och detta gäller särskilt högermännen Södergren – Gråhns och vh, Wahlström som kom på mellanhand ideligen. I kedjan
var högersidan Sven Hedman – Arne Lindkvist någorlunda Curt Näsman som vänsterytter får nog vänta på nästa A-lagschans. En insats
så till den grad intresselös har dess bättre inte skådats förr i Hedemora elvan. Av färnäsborna spelade vänstervingen Kål Janne – Per Erik
Finn ypperligt och även centern Forsén uträttade fina saker. I försvaret spelade hh, Rune Blomberg vårdat och bra Kål Olle Johansson
säker stopper. Sven Rydberg, Ludvika, blundade för åtminstone för en straff för gästerna. Mattsson fick en passning och skulle just då
slå bollen förbi målvakten 4-5 m från mållinjen då benen slogs undan av en Färnäs back utan domaringripande. Och när
hemmamålvakten låste Lindkvists båda ben i första halvleken lutade det också åt straffspark. Vilken vid det laget kanske kunnat sätta
sprätt på det fortsatta Hedemora spelet, som nu saknade gnista. /Olof

Hedemora åkte ur div IV efter förlust mot Färnäs. Färnäs SK-IFK Hedemora 6-1. Reportage ur tidningsartikel.
(Omg 20).

Färnäs (FK). Hedemora åkte ur div. IV genom förlust i Färnäs med hela 6-1, halvtid 1-0. Resultatet var fullt rättvist. Gästerna gjorde inga
större ansträngningar att försöka bärga poängen utan spelade håglöst och synnerligen tamt. Matchens vackraste mål kom i 25:e min. då
Färnäs hy, Hållams ensam gick igenom Hedemora försvaret och ställde Bergfeldt utan chans. 2-0 gjorde Kål Janne direkt efter avspark på
Finn:s förarbete, I 59:e min. reducerade Hedemora, till 2-1 genom olle Eriksson på straffspark. Färnäs svarade omedelbart med att göra
två mål inom samma minut. Per Erik Finn gjorde bägge. Det första på passligt sedan Bergfeldt missat en utrusning. Det andra sköt han
otagbart sedan han ensam kommit igenom. Gästerna lade nu av och sista 20 min. var det bara att ett lag på planen. I 73:e min. fick Tage

Molin göra 5-1, absolut ostörd och sex min. senare fastställde Hållams slutsiffrorna efter ett inlägg från Kål Janne. Högerförsvaret
Hedman – Gråhns och högersidan Hedman – Lindkvist – Eriksson var mest till sin fördel hos gästerna. Sven Rydberg, Ludvika, dömde
utan anmärkning inför ca: 300 personer.

Hedemora nedåt Färnäs vann 6-1. Färnäs SK-IFK Hedemora 6-1. Reportage från tidningsartikel.
(omg 20).
Mora (DD) Färnäs hade Hedemora hemma vid div. IV sista match och sände ofint nog ner gästerna till div. V med vinstsiffrorna 6-1. (1-0)
i en match, där motståndarlagets resignation och svaghet gav Färnäs forwards nytt spelrum,. Trots vinsten övertygande inte
hemmalaget helt i första halvlek då felpassningar och feldömningar var legio. Efter halvtidsvilan kom hemmalaget bättre igång med en
spelstil som passade hemmalagets småväxta forwards väl. De utmärkt matande ytterhalvorna inbjöd till kortpassningsspel med
omväxlande krossbollar som gav forwards den injektion som behövdes för genomsågningarna kom ofta. Hedemora laget som använde
långbollar som specialité kunde inte förmå mot det för dagen utmärkt kämpande hemmaförsvaret: laget får bygga upp ett effektivare
lagspel i div. V och kommer säkert igen med en föryngrad elva. I 25 min. kom 1-0 till Färnäs genom Gösta Hållams. Efter halvtidsvilan
hade knappt drillet från domarens pipa tonat bort förrän bollen låg i Hedemora målet. Kål Janne satte bredsidan till. I 8 min. fick
Hedemora straff som Olle Eriksson förpassade i mål. Min. efter gjorde Per Erik Finn 3-1 och 4-1. I 27 min. sköt hi, Molin 5-1 och
målkalaset avslutades i 34 min. av Hållams. I Hedemora höjde sig hb, Stig Södergren och hy, Arne Lindkvist över de andra. I Färnäs laget
var jämnheten frapperande och Blomberg bör i fortsättningen få spela halva.

Färnäs utklassade Hedemora 6-1 i slätstruken uppgörelse

Söndagens avslutande div. IV match mellan Färnäs och Hedemora slutade med storseger för hemmalaget, som vann med 6-1 (1-0). Trots
siffrorna visade Färnäs inga bättre takter och dålig fotboll. Hedemora tycktes helt ha gett upp hoppet och spelade utan gnista. Färnäs
hade för dagen gjort den ändringen att Blomberg spelade hh, medan Molin gått upp i kedjan. Rune gjorde nu god nytta och spelade
betydligt bättre än senast mot Mora. F.ö. var det ganska tunnsått med glädjeämnena. Försvaret hade dock en lätt uppgift mot den tama
Hedemora kedjan. Hemmaforwards spelade alltför ensidigt på vänstervingen och spelarna lockades ofta i offsidefällor, något som också
Hedemora råkade ut för. Första halvleken bjöd mest sparka och spring. Enda målet föll i 25:e minuten och hade Hållams, som
upphovsman,. Efter paus gjorde Färnäs mål direkt efter avspark genom Kål Janne på Finn:s passning. Hedemora kom med en liten
uppryckning och i sjunde minuten fick laget en straff. Centern Johns Mattsson utnyttjade chansen på rätt sätt och ställningen var 2-1.
Glädjen blev dock kortvarig och tre minuter senare frispelade Finn av Hållams och ökade till 3-1 och bara minuten efter föll matchens
vackraste mål. Forsén tråcklade bort ch, och serverade mv, och gjorde inget misstag. Nu resignerade Hedemora helt och Molin i 27:e och
Hållams i 38:e minuterna kunde genom var sitt mål fastställa resultatet till6-1. Resultatet var rättvist och Bergfeldt i Hedemora buren
kunde inget göra åt baklängesmålen. Matchen dömdes av Sven Rydberg, Ludvika, inför ca: 300 personer.

Skytteligan.
Den långvariga och mycket spännande duellen mellan Sixten Lindgren och Allan Olsén fick nu sin upplösning. Säter-Sixten vann klart och
stannande på 34-fullträffar, fyra bättre än Olsén. Lindgren visade att han även kan använda huvudet på ”rätt” sätt i det han avslutade
den förnämliga säsongen med två granna nickmål. För två mål noterade sig vidare trion Hållams och Finn, Färnäs samt Pedersén,
Långshyttan. Den bästa prestationen svarade emellertid Idkerbergets gänglige Ingemar Grankvist för med hela fyra mål på sitt konto och
som följd härav avancemang till en hedrande placering. Lindgren vann. Sixten Lindgren sköt ett mål mot IRIK och bägge mot Mora i
avslutningen. Därigenom blev han den suveräne segraren. Olsén säker tvåa och Göte Johansson trea. Bengt Johansson, Falu Bs gick in på
fjärde plats med 20 mål.
34 mål:
30 mål:
23 mål:
20 mål:
18 mål:
15 mål:
14 mål:
13 mål:
11 mål:
10 mål:
9 mål:

Sixten Lindgren, Säter.
Allan Olsén, Vansbro.
Göte Johansson, Säter.
Bengt Johansson, Falun.
Arnold Fagerlund, Falun.
Karl Erik Linder, Säter.
Ingemar Grankvist, Idkerberget. Boris Isaksson, Malung.
Kål Janne Johansson, Färnäs. Sören Sandgren, Vansbro. B. Isaksson, Malung.
G. Berglund, Dala Järna.
O. Seger. Långshyttan, P. Axelsson, Malung.
P.E. Finn, Färnäs, G. Hållams, Färnäs, B. Danielsson, Dala-Järna. B. Lissel, Vansbro, J. Mattsson, Hedemora.

DIV.IV facit: Säters IF dominerade helt Vansbro och IRIK vårens lag
Säters IF vann som bekant säkert div IV Dalarna och på hemmaplan har laget varit helt suverän ingen förlorad pinne och hela 54-7 i
målskillnad. Borta har det blivit två oavgjorde och en förlust men den senare kom i höstas och i vår har Säter endast tappat en poäng på
bortaplan. Falu BS håller andra platsen fint, även om laget i vår tappat tre poäng. Ser vi på vårtabellen så är Säter det bästa gänget följt
av BS. Men Vansbro och Idkerberget har gjort en stark vårsäsong. Mora inte att förglömma. Det senare laget hade kunnat ordna nytt
kontrakt om inte utgångsläget varit så hopplöst. Speciellt dålig vårsäsong har Långshyttan och Hedemora haft, den sistnämnda klubben
klarade sig ju inte heller. Våren störst resultat är Vansbros 8-0 på Dala Järna, tätt följt av Säters 8-1 mot Hedemora. Bland de mera
notabla siffrorna i övrigt kan nämnas Färnäs-Säter 3-3, Mora-Malung 6-1, Korsnäs-Malung 4-2, Dala Järna-Idkerberget 0-5. Efter de två
ledande följer Malung närmast i hemmatabellen och sedan kommer Vansbro. Mora är sämsta hemmalag, men tog dock alla fyra
poängen i vår. På bortaplan har Idkerberget haft en mycket stark utdelning, speciellt under våren. Dala Järna har klarat sig sämst på
bortaplan och detta bidrog i viss mån till degraderingen. / Gårda /.

Hemma
Säter
Falu BS
Malung
Vansbro
Färnäs
Dala Järna
Idkerberget
Korsnäs
Långshyttan
Hedemora
Mora

Borta
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
8
7
5
4
4
3
3
1
2
2

0
2
1
2
3
1
2
2
5
3
0

0
0
2
3
2
5
6
5
4
5
8

54-7
42-13
30-16
31-22
31-22
19-22
19-25
16-23
17-21
16-29
12-37

20
18
15
12
11
9
8
8
7
7
4

Säter
Falu BS
Idkerberget
Vansbro
Långshyttan
Korsnäs
Mora
Malung
Hedemora
Färnäs
Dala Järna

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
6
4
5
3
3
1
2
3
3
2

2
2
4
0
3
2
5
2
0
0
1

1
2
2
5
4
5
4
6
7
7
7

36-15
25-13
24-21
36-28
14-25
14-32
12-23
20-26
20-38
21-34
16-37

16
14
12
10
9
8
7
6
6
6
5

Avslutningsfest hos Färnäs.
Färnäs SK hade på lördagskvällen avslutningsfest i Folkets hus, Mora Noret, för sina medlemmar. Klubbens ordförande mats Elin hälsade
välkommen, varvid han underströk att festens främsta syfte var att ytterligare befästa den goda anda, som råder inom klubben. Under
en paus mellan smörgåsbordet och varmrätten lämnade verkm. Nils Nilsson en resumé över fotbollslagets insatser under säsongen. Han
erinrade därvid om, att laget i stort sett gjort bra ifrån sig, men även haft downperioder, då lyckan svikit. Särskilt goda matcher ansåg
han laget gjort i höstomgångens tre inledande möten, då i tur och ordning Hedemora, Mora och Vansbro besegrades samt i de tre
avslutande mot Malung, Falu BS och Dala Järna. Placeringen på övre halvan av div. IV lovar gott inför vårsäsongen, framhöll talaren, som
av slutade sitt anförande med att söka besvara frågan: ”Vad är en god idrottsman”???
Därefter följde prisutdelning Jannes Bång som under 20 år representerat klubbens A-lag, erhöll pokal med inskription och utnämndes
dessutom till hedersmedlem vilket bl.a. innebär att han i framtiden äger fritt inträde tillklubbens samtliga tillställningar. Alla de spelare
som under säsongen medverkat i A-laget, inalles 15 st. erhöll var sin träningsoverall samt klubben plakett i silver medans B-lagsspelarna
fick pokaler. Träningsprisen gick till per Erik Finn och Rune Blomberg. Klubbnålen med krans till ”Årets medlem”, d.v.s. den medlem som
av särskild vald jury ansetts ha gjort klubben de största tjänsterna under året utdelades till klubbens sekreterare och A-lagets
centerhalv, Kål Olle Johansson. Bäraren av detta förtjänsttecken som nu utdelas för första gången blir automatiskt hedersmedlem
klubben. Ragnar ”Sura” Eriksson som varit tränare och lagledare för fotbollsspelarna, och såväl ledare som spelare inom ishockeyn, och
nu festkommitténs ordförande, ledde på ett suveränt sätt allsången under festmåltiden. Visorna som var tillägnade fotbollsspelarna,
hade han själv författat. De blev också livligt uppskattade. Nämnas kan också att Ragnar var pappa till den fina prissamlingen och hela
festen i övrigt. Hans insatser prisbelönades och flera talare hyllade honom. Sedan såväl lagledning med flera förtjänta fått del av
prissamlingen följde dans till långt fram på småtimmarna.

Spelare och antal matcher Färnäs Sportklubb säsongen 1955-1956.
Sture Söderberg
20
Kål Olle Johansson 19
Kål Janne Johansson 18
Gösta Hållams
16
Arne Eriksson
5
Jan Klas
1
Erik Elin
1

Tage Molin
20
Georg Lundgren 19
Bror Ernlund
17
Rune Blomberg 16
Erik Nilsson
4
Arne Lindberg
1

Magnus Eriksson
Eddie Forsén
Per Erik Finn
Bruno Klas
Holger Olmås
Sundberg

19
19
16
5
2
2

ISHOCKEY. Häradsbygden överraskade mot Färnäs.
Häradsbygdens SS noterades för en glad överraskning vid den första kvalmatchen mot Färnäs genom att uppnå ett hedersamt oavgjort
resultat, 3-3, efter periodsiffrorna 0-1, 3-2, 0-0. Hemmalagets spelare kämpade helhjärtat och gjorde en ganska jämn match istället för
den väntade utklassningen. Gästerna började bäst och tog ledningen redan efter två minuter genom P.E. Finn och hade övertag i början.
Spelet jämnade sedan ut sig. I början av andra perioden utjämnade Åke Liss, men strax efter gjorde Mattsson 2-1 till Färnäs. Stig Lyck
utjämnade efter klungspel framför gästernas kasse och Åke Liss kunde efter vackert samspel med Bertil Pros Häradsbygden ledningen
med 3-2. I slutet av perioden blev det 3-3 genom Arne Linberg. De båda första perioderna hade bjudit på fint spel av båda lagen men i
sista perioden hårdnade spelet till och det vackra samspelet lyste med sin frånvaro. Intet av lagen kunde åstadkomma något ytterligare
mål. I hemmalaget gladde i synnerhet de båda ungdomarna Kurt Fällman och Seppo Wiklund samt i försvaret Stig Lyck och Tore
Eriksson. Färnäs hade bästa lagdelen i A-kedjan där cf, Finn var starkaste länken. Bra domare var Lars Jacobsson, Leksand.

Protokoll fört vid höstmöte med medlemmarna i F.S.K. lörd den 29/10 1955
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes And. Mattsson och Gunnar Gren.

§ 3.

Till ishockeysektion valdes Erik Nilsson ordf. And. Mattsson materialförv. , Ragnar Eriksson v. ordf. Stig Lorens
kassör, Arne Krång sekr., suppleant blevo Gunnar Gren och P.E. Finn.

§ 4.

Diskuterades flera ishockeyspörsmål, varvid inga beslut fattades, varpå mötet avslutades.

Färnäs den 29/10 1955
M. Elin
Ordf

just. And. Mattsson

Protokoll fört vid sammanträde den 16/11 1955.
Närv. Mats Elin, Olle Johansson, Erik Nilsson, N.Stikås. För Ishockey sek: Sura, Arne Krång, Stig Lorens.
§ 1.

Diskuterades höstfesten, varvid framkom att denna redan i förhand hade ordnats betr. Tidpunkt (19 nov.).

§ 2.

Beslöts att välja en festkommitté som i fortsättningen, skulle svara för arrangemangen.

§ 3.

Till festkommitté valdes Erik Nilsson, Sura-Eriksson och Stig Lorens. Vidare beslöts att A och B-lags fotbollsspelare
skulle erlägga halv avgift för supén d v s 5:-.

§ 4.

Diskuterades det mindre goda resultatet av årets verksamhet, varvid framkom att största anledningen därtill var
bristande aktsamhet betr. Materialvården samt bristande skötsel av läskedrycksförsäljningen och handhavandet
med densamma.

§ 5.

Diskuterades vaktmästarsysslan varvid beslöts , att till nästa säsong söka ordna så, att denne förutom sitt egentl.
Vaktmästararbete, även skulle handhava försäljningen av läskedrycker, och för sitt arbete erhålla vinsten av
försäljningen.

Dag som ovan M. Elin

Protokoll först vid ordinarie årsmöte med F.S.K.s medlemmar sönd. Den 15/1 1956.
§ 1.

Ordf. Mats Elin öppnade mötet varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till ordf. för dagen förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 3.

Att justera protokoll valdes Jannes Bång och Janne Johansson.

§ 4.

Styrelsens årsberättelser upplästes och godkändes.

§ 5.

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

§ 6.

Sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 7.

Till fotbollssektion för år 1956 valdes: Albert Svärd ordf., Erik Stickå v.ordf, Ragnar Eriksson tränare och Jannes Bång
materialförvalt.

§ 8.

Ungdomssektion: Oskar Jansson ordf., Janne Johansson kassör, Axel Hellgren sekr., Arne Krång och Olle Vik.

§ 9.

Till uppbördsmän för år 1956 valdes: Olle Djos, And. Matsson, Jan Klas och Nils Stickå.

§ 10.

Enl. Nils Nilsson förslag om ändring av tidpunkt för årsmötet beslöts att mötet skall hållas vid samma tid som förut.

§ 11.

Nils Nilsson förslag om ordnade av klubblokal valdes en kommitté på tre (3) medlemmar. Valda blevo: Nils Nilsson,
Erik Nilsson och Mats Elin.

§ 12.

Angående höjning av medlemsavgifter beslöts en höjning enl. Erik Nilssons förslag till 5: - kronor för senior och 2: kronor för juniorer och damer. Vidare skall enl. Nils Nilsson förslag utredas om medlemsavgifterna kan indrivas
genom postens försorg.

§ 13.

Erik Nilssons förslag att sektionerna skall handha sin ekonomi var för sig godkändes och redovisning skal ske varje
månadsskifte till huvudkassör och lämna 5 procent till styrelsekassan på bruttot.

§ 14.

Läskedrycksförsäljningen och skötsel av plan handhas av en person som för sitt arbete erhåller den vinst av
försäljningen som överenskommes med styrelsen.

§ 15.

Erik Nilssons förslag om organisation av Gökottan godtas. Huvudkassan har hand om Inträde samt ordnade av
musik. Försäljningar får fotboll, och ishockeysektionerna dela lika med varandra, samt ordnande med parkeringen.

§ 16.

Angående traktamenten till spelarna skall dessa bibehållas och utarbetas i den mån medel finnes.

§ 17.

Sektionerna har hand om resor och kontroll vid dessa och skall försöka att ordna resorna till billigaste pris.

§ 18.

Styrelsen fick i uppdrag att till vårmötet förbereda väljande av en damsektion.

§ 19.

Att utse ”Årets medlem” för år 1956 valdes Olle Johansson, Johs. Nilsson och Nils Nilsson.

§ 20.

Till styrelse för år 1956 valdes: Ragnar Eriksson 16 röster, Nils Stickå 13, Erik Nilsson 12, Mats Elin 12 och Stig Larsén
9 röster.

§ 21.

Till styrelsesuppleanter valdes: Arne Krång och Albert Svärd 7 röster vardera.

§ 22.

Till revisorer för år 1956 valdes: Erik Örn, och Nils Nilsson. Revisorssuppleanter: Gustav Frid och Jannes Trogen.

§ 23.

Att försöka uppsamla gamla fotografier från klubbens historia beslöts att göras och fick Janne Hansjons i uppdrag att
ordna detta.

§ 24.

Efter 4 timmars handläggning avslutade ordf. mötet.

Färnäs den 15 jan 1956
Olle Johansson Sekr.

Justerat Jannes Bång

Protokoll fört vid sammanträde den 18/1 1956.
Närv. Erik Nilsson, Ragnar Eriksson, Stig Lorens, Mats Elin.
§ 1.

Styrelsen för år 1956 konstituerade sig och fick följ. sammansättning. Ragnar Eriksson ordf. Mats Elin v. ordf. Stig
Lorens sker. Erik Nilsson Kassör, Nils Stikås matrlförv.

§ 2.

Julgransutdansningen beslöts anordnas söndagen den 22 klockan 18. Att ordna musik valdes Mats Elin, Henry
Höglund och Sven Karlsson har förut utlovat medverka. För affischering skulle Sonja Eriksson teckna affischer. Lista
för belysning valdes Stig Lorens. Påsar till barnen finansieras av ett Björn lotteri. Mats Elin talar med föreståndaren i
Färnäs Konsum.

§ 3.

Fotbollsektionens organisation diskuterades varvid beslöts att ett protokoll fört sammanträde skulle hålals en gång i
veckan under säsongen.

Färnäs den 18/1 Stig Lorens.

Protokoll fört vid sammanträde den 4/2 1956
Närv. Ragnar Eriksson, Mats Elin, Nils Stikås, Stig Lorens.
§ 1.

Beträffande Julgransnedtagningen beslöts den skulle medtagas på tisdag kväll kl. 19.00

§ 2.

Ved till bastun skulle Mats Elin höra med Löv Gösta om han har ved så att vi kunde låna till i vår då medlemmar
skulle hugga och återlämna. Eller betala om det ej går ordna ved på frivillighets väg. Omkr. 5 kbm skulle räcka.

§ 3.

Bil lotteri beslöts hör a med bygdegården om vi skulle ha ett lotteri i lag. Ett sammanträde skulle ordnas med
festkommittén för Gökottan och Bygdegården. Till festkommitté valdes Ragnar Eriksson, Erik Nilsson och Stig Lorens.

§ 4.

Medlemsavgiften skall uttagas genom postgiro. Girokort skall tryckas av postgiro.

Färnäs den 4/2 1956. Stig Lorens.

Protokoll fört vid sammanträde den 7/2 1956. Mellan FSK:s styrelse och Bygdegårdens styrelse.
Närv. Ragnar Eriksson, Erik Nilsson, Arne Krång, Gr. And. Olsson, Erik Henriksson, Stig Lorens.
§ 1.

Angående ett billotteri med Bygdegården och Färnäs SK. Bygdegården var ej intresserade just nu de ville vänta tills
de fått en xxx Och återkomma senare med ett lotteri gemensamt.

§ 2.

FSK:s Styrelse fortsatte mötet varvid beslöts att klubben skulle anordna ett lotteri själva. Vidare beslöts att ett
sammanträde med föreståndaren i Färnäs Konsum skulle ske den 8/2 om vinster i lotteriet.

Färnäs 7/2-56 Stig Lorens.

Protokoll fört vid sammanträde med Färnäs S.K:s styrelse och fotbollsektionen och
Nusnäs I.F:s styrelse den 17/6 1956.
Närvarande: Ragnar Eriksson, Erik Nilsson, Nils Stickås, Stig Lorens, Erik Stikå, Albert Svärd från Musnäs Sven Abrahamsson.
§ 1.

Nusnäs I.F. hade gjort förfrågan om hyrn. Av Färnäs SK:s Fotbollsplan under spelåret hösten 1956 våren 1957 samt
DM matcherna. Beslut fattades att Nusnäs I.F. skulle få hyra plan till ett pris av 75 kronor pr. match.

§ 2.

Planen skulle iordningställas av Färnäs S.K.

§ 3.

Nusnäs I.F. skulle ordna biljett försäljn. Själva och Färnäs S.K. skulle handha all annan försäljning.

Färnäs den 17/6 Stig Lorens

Fr.v. Evy Hansjons och Lisbeth Elin.

IFK Göteborg:s lag säsongen 1955/56. Axel Färnström en Färnäs pojk deltog i detta lag med framgång.

