Färnäs Sportklubb 1956-1957. (Text: Sven Wåhlberg, Sportchef Dala-Demokraten. Gunnar Axelsson,
Dalarnas Fotbollsförbund. Dalarnas Fotbollförbund årsberättelse 1956 och 1957. Årets Ishockey Strömbergs förlag. Text George Linnell.
Med två lag i vår näst högsta serie gick Dalarna fotbolls hösten 1956 till mötes. Framgångarna har vasrit blandade. IK Brage lyckades inte
upprepa sin knockoutstart från föregående spelår, men har dock inför våren en relativt tryggad ställning på övre tabellhalvan. Alla
tankar på topplacering torde dock kunna skrinläggas. Nyuppflyttade Avesta AIK startade serien katastrofalt och efter första halvdussinet
matcher föreföll det upplagt för omgående retur till division III. Klubben tog sig dock samman och under senhösten började man
poängplockning i stor stil med följd att jumboplatsen kunde överges. Med 10 poäng och tredjeplats från slutet har laget klar kontakt
med framförvarande konkurrenter och chansen till förnyat kontrakt måst betraktas som rätt stor. Som den minnesgode kan erinra sig
startade distriktets båda division II-lag, IK Brage och Avesta AIK, vårsäsongen 1957 med ett utgångsläge, som för Borlänge lagets del
ingav vissa förhoppningar om topplats och för Avesta ingav gott hopp om att kontraktet skulle förnyas. IK Brage lyckades hålla sin
femteplats i tabellen, trots att höstens poängskörd blott utökades med nio poäng, medan det däremot stundade bistra tider för Avesta
AIK. Endast sex vårpoäng lyckades laget skrapa ihop och näst sista plats i tabellen innebar att klubben tillsammans med IK City och
Karlstads BIK fick ta steget med i division III.
Ända sedan Ludvika FFI någon gång på 40-talet efter kortast möjliga visit försvann från den allsvenska serien har Dalarna på sin höjd fått
njuta av division II-spel – inte ens det hela tiden. De två division II-lag, som med blandad framgång genomkämpat spelåret 1956-57 blir
förresten bara ett när ”maratonserien” 1957-58 sätter igång. IK Brage står åter som herre på täppan sedan Avesta AIK trillat ur direkt. I
gengäld ökar representationen i div. III från fyra till fem. med två lag i vår högsta serie gick Dalarna fotbollhösten 1956 till mötes.
Framgångarna har varit blandade. IK Brage lyckades inte upprepa sin knockoutstart från föregående spelår, men har dock inför våren en
relativt tryggad ställning på övre tabellhalvan. Alla tankar på en tabellplacering torde dock kunna skrinläggas. Nyuppflyttade Avesta AIK
startade serien katastrofalt och efter första halvdussinet matcher föreföll det upplagt för omgående retur till division III. Klubben tog sig
dock samman och under senhösten började man poängplockning i stor stil med följd att jumboplatsen kunde överges. Med 10 poäng
och tredjeplats från slutet har laget klar kontakt med framförvarande konkurrenter och chansen till förnyat kontrakt måste betraktas
som rätt stor.
Som residensstad med 18 000 invånare och en enda fotbollsutövande klubb att räkna med har Falun de båda senaste åren intagit en
alltför undanskymd plats. Men efter en ganska nervpirrande våromgång är Bollsällskapet åter redo att sälla sig till division III-familjen.
Malung etablerade en hård klappjakt på Falu BS, som tappat en poäng här och där, dock utan att släppa båda samtidigt. Det gjorde
däremot det konkurrerade laget borta mot Vansbro som alltså i viss mån får ta åt sig äran att ha hjälpt upp Falun till III:an. Malungs IFVansbro AIK 1-4 och Vansbro AIK-Malungs IF 2-0. Falu BS håller en snygg nolla i förlustkolumnen i division IV och toppar serien, av allt
att döma i akt och mening att nu definitivt ta steget tillbaks till III-an. Västerdals- representanterna Malung och Vansbro skuggar
emellertid och är långt ifrån chanslösa, när det drar ihop sig till avgörande matcher i vår.
Eftersom Säter och Falun hade hållit en viss särklass under sin gemensamma säsong (1955-1956) i IV:an låg det nära tillhands att tro, att
residensstadens elva skulle springa hem serien tämligen ostört, när man 1956-57 blev ensam herre på täppan. Höstsäsongen motsade
inte heller detta antagande. Till vintervila gick bollsällskapet med en prydlig nolla i förlustkolumnen.

1956-1957 års serier omfattar:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Reservlagsserien

0 lag
2 lag
4 lag
11 lag
10 lag
24 lag
58 lag
14 lag

(0)
(1)
(5)
(11)
(10)
(24)
(51)
(15)

Dalarnas Fotbollförbunds
Årsmöte

Lördagen den 28 februari 1957 kl. 18.00 å Stadshotellet Falun.
Vid årsmötet hade Färnäs Sportklubb 4 stycken röster.
Bland ärende listan avhandlades följande:
Styrelsen förslag
Till utökning av div. V Dalarna att omfatta två seriegrupper.
DFF:s styrelse har vid flera tillfällen haft anledning konfronteras med problem sammanhängande med nuvarande konstruktion av div. V
Dalarna. Svårigheterna visar sig bl.a. när det gäller samstämmigheten med överliggande nationella serier, vars uppbyggnad förutsätter
en tvådelad div. V i distriktsserierna och därav följande två lagsuppflyttning från div. V till de nationella seriernas div. IV. För Dalarnas
del har en konsekvens av ett seriesystem med en enda div. V-grupp blivit, att styrelsen inför varje nytt spelår fått göra särskild
framställning, och i vissa fall inlägga protest mot redan verkställs serieindelning, för att kravet på uppflyttning av två lag till div. IV (1:an
och 2:an i div. V) skulle bli tillgodosett. För de i div. V deltagande klubbarna yppar sig svårigheterna även i annan form. I ett distrikt av
Dalarnas vidd medför sålunda en enda seriegrupp resor och därav följande omkostnader, som ter sig orimliga för en distriktsserie med
där förekommande publikunderlag. I extrema fall kan t.o.m. ett deltagande i div. V för klubbarna medföra längre resor än vad som är
fallet i de div. IV- och III-grupper där Dalarna är representerat med lag. Styrelsen erinrar i detta sammanhang om de synpunkter IK Heros
framlagt i en skrivelse till förbundet och som i avskrift tillställts föreningarna för kännedom. Under hänvisning till ovan angivna motiv
för en utökning av div. V får styrelsen föreslå, att årsmötet måtte besluta följande:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Div. Dalarna, som nu omfattar en grupp, utökas till två grupper.
Div. VI och VII bibehålles oförändrade.
De två div. V-grupperna skall om möjligt bestå av vardera 8 lag. Om en sådan uppdelning av lagen visar sig geografiskt
omöjlig, har förbundsstyrelsen fria händer att fördela lagen i två grupper om minst 8 och högst 10 lag.
För uppflyttning till div. IV gäller, att de båda gruppsegrarna i div. V i och med seriesegern har kvalificerat sig för spel i div. IV.
För nedflyttning till div. VI gäller, att när div. V omfattar två grupper om vardera 8 lag skall det sista laget i varje grupp
nedflyttas med det näst sista lag, som uppnått minst poäng eller vid lika poäng har sämsta målskillnad.
I händelse av årsmötets beslut om två div. V-grupper skall de nya bestämmelserna tillämpas fr.o.m. spelåret 1957-1958.

Motioner.
Värmlands FF ang. Spelåret.
Värmlands Fotbollförbund föreslog i motion till 1949 års förbundsmöte att beslut måtte fattas om en omläggning av serierna på så sätt
att dessa skulle från vår till höst, och inte som tidigare och nu är fallet, från höst till vår. Förslaget innebar med andra ord att spelåret
skulle omfatta kalenderår. Förbundsmötet ville då inte bifalla förslaget utan motionen avslogs. Förslaget har dock inte fallit i glömska
varför Värmlands Fotbollförbund på nytt dristar sig ta upp frågan om förnyad prövning. Eftersom räkenskapsåret räknas som
kalenderår, har det fallit Värmlands Fotbollförbund naturligt, att även spelåret skall löpa från januari till december. Fördelarna ur
administrativ synpunkt är så många att en omläggning är väl motiverad. Då det även är motionärernas uppfattning att en omläggning
inte medför några nackdelar ur ekonomisksynpunkt, snare tror vi på en förbättring, talar alla skäl för att en omläggning av spelåret bör
ske med det snaraste. Värmlands Fotbollförbund vill med anledning av ovanstående föreslå förbundsmötet:
Att spelåret lägges om att gälla kalenderår, Att vid övergången gällande serie förlägges med en höstomgång och,
Att sålunda hösten 1957 t.o.m. hösten 1958 får gälla en serie, Att med början 1 januari 1959 spelåret räknas som kalenderår,
Att uppdraga åt Seriekommittén utreda de ekonomiska betingelserna så att övergången kan ske med minsta möjliga rubbningar.
I övrigt ber motionären få hänvisa till Seriekommitténs utredning beträffande en omläggning av spelåret till kalenderår.
Karlstad i november 1956. Värmlands Fotbollförbund, Styrelsen
Gunnar Olsson. Sekr.
Motionen behandlad och godkänd vid styrelsemöte den 20 november 1956.
Harry Jansson. Ordf.

Detta beslut kommer att påverka Svensk Fotboll i stort och det kan kanske vara intressant för Er läsare att känna till hur detta kom till
med serieomläggningen från Höst/vår till vår/höst i den spelform som vi nu har. Tidigare var det långa uppehåll under vintern. Samt att
ni kommer att få en bakgrund till den s.k. mammutsäsongen 1957-1958.

Tabell toppen efter hösten.
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Islingby IK

13
14
14
14

10
11
8
6

3
0
2
2

0 49-10
3 41-20
4 38-27
6 36-33

23
22
18
14

Vårsäsongen startade serieledarna så övertygande som med 6-1 mot Färnäs, men eftersom Malung samtidigt på bortaplan klarade arge
konkurrenten Dala Järna med 5-1 var det ännu för tidigt att ropa hej. Ännu bestämmare kunde man bli efter ytterligare en vecka, när
Falun tappat poäng mot Islingby och överhuvudtaget visat en viss stagnation i sitt spel.
Kommande dalagrupp av fjärde divisionen (säsong 1957-1958) blir åtskilligt snedvriden sedan Falun gått upp och de båda sydligaste
lagen Långshyttan och Idkerberget, degraderats. De tre ersättarna hör hemma i Siljansbygden, som med Leksand, Färnäs, Mora och
Nusnäs konkurrerar med landskapets västra del, där kvartetten Malung, Vansbro, Dala Järna och Björbo försäkrat sig om nya kontrakt.
Falu BS fick (mest av sina egna anhängare) ofta påskrivet för dåligt spel. Inte desto mindre framstår det nya division III-laget som
distriktets primus. Kopparstadens representant är nämligen enda dalalag i nationella seriesystemet utan nederlag. Höstens lag var Falu
BS utan tvekan: 10 vunna och 3 oavgjorda på 13 matcher. ”Vårens lag” – den hederstiteln tillkommer seriekollegan och sedermera trean
Vansbro AIK som tog full pott.
I Division IV ståtade Falu BS efter hösten 1956 med en nolla i förlust kolumnen. Med en poäng och en match tillgodo på närmaste lag,
Malung, bedömdes också möjligheterna till avancemang som mycket som mycket goda. Residensstadens elva fick dock
bekymmersammare under våren. Nollan förblev dock ospräckt, men tre oavgjorda vårmatcher höll på att ge i första hand Malung en
klar chans att gå förbi. Genom att ”skinnarnas” granne Vansbro i Västerdalsderbyt slog sin arvfiende kunde dock Falun resa till
slutmatchen i Malung med seriesegern klar. I tabellens botten var Idkerberget/Rämshyttan rätt tidigt ur räkningen medan Forssa och
Långshyttan hade en seg kamp om platserna närmast, en uppgörelse som hade speciellt intresse därför att det in det sista var ovisst hur
många lag som skulle nedflyttas från serien. Forssa kunde lägga beslag på tredje plats från slutet och så småningom visade det sig att
detta också innebar nytt division IV-kontakt.
Serien för spelåret 1957-1958 kommer att få följande utseende Björbo IF, Dala Järna IK, Forssa BK, Färnäs SK, IFK Mora, Islingby IK,
Korsnäs IF, Leksands IF, Malungs IF, Nusnäs IF och Vansbro AIK.

Division IV, Höstomgången 1956-1957.
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Islingby IK
Korsnäs IF
Björbo IF
Dala Järna IK
Forssa BK
Långshyttans AIK
Färnäs SK
Idkerberget/Rämshyttans IK

13
14
14
14
14
13
13
14
13
14
14

10
11
8
6
5
5
5
4
3
5
4

3 0
0 3
2 4
2 6
2 7
1 7
1 7
3 7
4 6
0 9
0 10

49-10
41-20
38-27
36-33
31-31
32-35
27-31
23-36
21-28
28-51
22-46

23
22
18
14
12
11
11
11
10
10
8

Division IV, Dalarna. 1956-1957, sluttabell.
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Björbo IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Islingby
Dala-Järna IK
Forssa BK
Långshyttans AIK
Idkerberget/Rämshytt. IK

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
15
14
8
8
9
7
8
5
4
4

6
1
2
3
2
0
3
1
5
5
0

0
4
4
9
10
11
10
11
10
11
16

69-20
60-27
56-30
49-48
42-42
45-70
45-46
35-46
29-44
28-42
27-68

34
31
30
19
18
18
17
17
15
13
8

Falu BS uppflyttas till div. III. Långshyttans AIK och Idkerberget/Rämshyttans IK nedflyttas till div. V.

Hemma:
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Björbo IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Islingby IK
Dala Järna IK
Forssa BK
Långshyttans AIK
Idkerberget/Rämshytt. IK

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
6
5
4
4
3
2
3

2
1
1
1
1
0
2
1
3
2
0

0
2
3
4
3
5
4
5
4
6
7

41-8
29-15
28-19
25-15
27-18
26-31
24-24
17-24
20-22
15-18
14-25

18
15
13
11
13
10
10
9
9
6
6

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
8
8
3
2
4
3
4
2
2
1

4
0
1
2
1
0
1
0
3
3
0

0
2
1
5
7
6
6
6
5
6
9

28-12
31-12
28-11
24-33
15-24
19-39
21-25
18-21
9-22
13-24
13-43

16
16
17
8
5
8
7
8
6
7
2

Borta:
Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Björbo IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Islingby IK
Dala Järna IK
Forssa BK
Långshyttans AIK
Idkerberget/Rämshytt.IK

Nestorn Bertil Hansson i FALU BS var återigen med om, att bärga en serievinst åt sin klubb. Den stronge vänsterhalven – han är 36 århar som vanligt gjort en helgjuten säsong och har varit dalagruppens klart främste spelare. 14 matcher i landskapsdag har han hittills
hunnit med. Och det blir med all säkerhet flera. Över 450 matcher i klubb laget kan Bertil Larsson nu notera. Få är värre i Sverige just
nu. Gruppvinnarnas störste målspottare har hårdskjutande centern Roland Fredriksson varit. Han har också under säsongen fått dra på
sig landskapslagets blå tröja. Och så väntar man i Falun på ”Lacke” Halls återkomst från AIK… En av dalarnas bästa keepers har Malung i
Erik Strand – på sistone uppvaktade av storklubbarnas värvare. Hur länge blir han Malung trogen? Pålitligheten själv: Faluns burväktare
Erik ”Hego” Hedlund. Målaptit på gränsen till frosseri visade Falun i matchen mot Idkerberget. Hela 13 bollar fick de gröntröjades
målvakt plocka ur sitt nät på Kopparvallen. Ingen målnotering kom ens i närheten av falu-elvans, Björbo IF:s 9-0 hemma mot Färnäs
noteras därnäst. Bra publiksiffra: Faluns 1 900 åskådare i derbyt mot Korsnäs.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Falu BS
Malungs IF
Vansbro AIK
Björbo IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Islingby IK
Dala Järna IK
Forssa BK
Långshyttans AIK
Idkerb./Rämsh. IK

2

3

x
4-0 2-2
2-2 x
1-4
0-3 2-0
x
0-1 1-4 0-1
3-3 1-5 0-2
2-9 0-3 1-5
2-2 0-2 0-5
1-2 1-5 4-3
2-2 2-5 1-2
0-1 0-2 1-2
0-3 1-5 1-2

4

5

6

7

8

9

10

11

3-3
4-1
2-4
x
2-1
7-2
2-2
0-3
6-3
5-2
2-3

3-0
3-2
3-0
3-1
x
5-3
3-1
0-2
1-1
0-3
3-1

6-1
1-2
5-2
9-0
5-2
x
2-4
5-3
0-1
2-3
4-1

2-0
4-2
4-5
3-1
3-1
3-1
x
2-5
2-1
2-2
0-3

3-1
2-0
2-0
1-4
3-4
1-3
4-2
x
2-1
0-2
3-1

3-0
5-0
5-1
2-2
1-0
1-2
3-2
1-0
x
1-1
0-1

2-0 13-0
3-0 4-2
1-1 4-3
4-1 2-0
7-1 2-0
2-0 4-3
2-3 6-1
0-0 3-1
3-3 1-3
x
4-0
0-5
x

Bakom Vansbros metamorfos ligger bl.a. inplanteringen av en tysk center. Philip Bartz från Oldenburg har upprätthålligt dubbelrollen
som tränare och center med stor framgång. Själv uppträder Bartz (på planen) ganska tillbakadraget, serverande övriga forwards
delikata bollar. Lagets specielle målspottare högerinnern Allan Olsén har med sina 19 mål svarat inte bara för klubbens flesta fullträffar
utan även vunnit dalaspelarnas skytteliga. Om Allan åstadkommit ytterligare en nätkänning hade det blivit i genomsnitt ett mål per
match. Efter en stark vårsäsong ryckte Gösta Hållams, Färnäs SK, fram till andra plats med 18 mål och han följdes närmast av nye falu
centern Roland Fredriksson som hann göra 17 mål trots att han kom med i serie leken först mot slutet av höstsäsongen. I sin andra
match, den mot Idkerberget passade han dock på att slå in hela sex bollar. Philip Bartz är inte ende utlänning i dalafotbollen. Ludvika
exempelvis håller sig med två, österrikaren Max Stany och finländaren Sten Frilund. Till hösten får Malung tillbaka sin förlorade son
”Silver-Bengt” Eriksson från Friska Viljor.

Färnäs SK hoppas på god seriestart.
Sedan Mora ramlade ur div. IV är Färnäs enda ovansiljans representanter i det någorlunda förnäma sällskapet. Om söndag tar Kål Janne
& co emot Borlänge laget Forssa i seriepremiären hemma. Färnäs gjorde rätt fint från sig mot Leksand senast och tydligt är en
välgörande spelstil på laget. Till en början var det meningen att förre Degerfors allsvensken bara skulle ”göra ” en månad i Färnäs, men
kunnige teknikern har redan varit en sådan ackvisition att Färnäs ledningen vill ha honom kvar ännu en tid, vilket han har lovat. MT har
hört sig för hos en av ledarna. Erik Stick om vad han tror om chanserna i serien…..- Ja, målet är givetvis att försöka hängs kvar… Även om
vi inte tar ut några segrar i förskott tror jag på en god insats av Färnäs laget i spelöppningen hemma mot Forssa och mot Islingby
söndagen därpå. Vi ställer upp ordinarie, d.v.s. med bästa laget. Synd bara att Per Erik Finn, som är skadad inte blir med på et tag. Om
söndag spelar Orsa-Helin på ena innern. Laget blir således. Sture söderberg: Georg Lundgren, Bror Ernlund, Rune Blomberg, Olle
Johansson, Tage Molin, Gösta Hållams, Arne Fernström, Eddie Forsén, Bo Helin och Janne Johansson.

Höstomgången 1956/1957.

våromgången 1956/1957.

Färnäs SK Forssa BK 1-2
Färnäs SK-Islingby IK 3-1
Korsnäs IF-Färnäs SK 5-2
Färnäs SK-Vansbro AIK 1-5
Idkerberget/Rämshyttans IK-Färnäs SK 4-1
Färnäs SK-Falu BS 2-9
Björbo IF-Färnäs SK 9-0
Färnäs SK-Långshyttans AIK 2-0
Dala Järna IK-Färnäs SK 5-3
Färnäs SK-Malungs IF 0-3
Malungs IF-Färnäs SK 1-2
Färnäs SK-Dala Järna IK 1-3
Långshyttans AIK-Färnäs SK 2-3
Färnäs SK-Björbo IF 7-2.

Falu BS-Färnäs SK 6-1
Färnäs SK-Idkerberget/Rämh. IK 4-3
Vansbro AIK-Färnäs SK 5-2
Färnäs SK-Korsnäs IF 5-3
Islingby IK-Färnäs SK 2-4
Forssa BK-Färnäs SK 0-1

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

7
7
7
7
7
7

5
4
3
4
2
1

1
1
2
0
0
0

1
2
2
3
5
6

34- 8
25-21
16-11
16-22
8-26
14-25

11
9
8
8
4
2

Reservlagsserien spelades i två grupper Norra och Södra.
I den södra gruppen spelade följande lag.
IK Brage, Säters IF, Ludvika FFI, Avesta AIK, Islingby IK, Falu BS, IFK Grängesberg och Forssa BK.

Träningsmatch. Text från tidningsreferat 30/7-1956.
Leksand (DD) söndagskvällens vänskapsmatch mellan Leksand och Färnäs på Siljansvallen slutade oavgjort 3-3 (2-2). Någon större match
ble det aldrig därtill innehöll lagen alltför många reserver. Således hade Leksand inte mindre än fem. Färnäs spelade dock överraskande
bra stundtals och tydligen har tränaren Öhrn från Degerfors redan hunnit lära ut en del. Leksand, som nästa söndag begår seriepremiär,
visade stundtals rappt spel för att däremellan spela under vanlig standard. I försvaret uppträde stig Lyck, som känd stil höll ihop
försvaret, där f.ö. Lars Håll och Berndt Larsson drog tyngsta lasset. Mv, Sippelä gjorde många goda räddningar och i kedjan var
Steinholtz och Lollo Lassas genomgående bäst. Karl Erik Ehrn på hy, gjorde en riktigt bra andra halvlek medan andra ytterkamraten blev
nämligen utsvulten. I Färnäs hölls laget uppe av halvbackskedjan. Planens bästa lagdel, med vh, Tage Molin som primus. Laget hade f.ö.
oturen att få Georg Lundgren justerad. I kedjan var Hållams mest till sin fördel liksom unge yttern Grannas. Leksands mål gjordes av
Påfvels, Sven Erik Eriksson och ch, Steinholtz medan Färnäs mål gjordes av Hållams 2 och Forsén 1. Domare inför 100-talet åskådare var
Erik Liss, Leksand. / G /.

Träningsmatch. Text från tidningsreferat 28/4-1957.
Färnäs (DD). Det blev de många målens match när Färnäs och Leksand vänskapsspelade på Färnäs Idrottsplats. Leksand ledde med 5-1 i
andra halvlekens 22 min. Men sedan kom hemmalaget igång med fantasifullt spel och fyra bollar i rask följd slogs förbi leksands mv,
Fältman. Att Leksand kunde leda så stort berodde på hemmaförsvarets släpphänthet och de chanser som gavs tillvaratogs nästan
hundra procentigt av gästerna. Leksands nya giv bars upp av gamlingarna Larsson – Steinholtz – Lyck och särskilt de båda förstnämnda
tog på sig stora arbetsbördor. Lagets kondition tog slut, men spelet flöt fram bra så länge orken räckte. Dagens behållning var
hemmasynpunkt blev 15-åroga Harlan Grannas tekniska och fantasifulla ytterspel. Han gav sina äldre kamrater en lektion hur fotboll
skall spelas. Han gav också kedjan den injektion som behövdes, för dessförinnan hade spelet varit för ensidigt och lättstoppat. Färnäs
backar bryter bra, men det hela spricker på offsidestatistiken. Ernlund, som spelade ch, gav prov på fina passningar men saknar var
arbetsamma och särskilt Fernström kom ifrån det hela med heder. Kedjan saknade länge udd på sina anfall. Högersidan Blomberg –
Eriksson hade för litet att bestyra med i hela första halvlek, men visade sin farlighet i andra halvlek. Målen: Karl Erik Ern fick i första
halvlekens 22 min. bredsida in ettan för Leksand. I 44 min. fastställde Evert Eklund halvtidsresultatet 2-0 till Leksand. När 18 min. var
gångna av andra halvlek reducerade Hållams till 2-1 och min. efter ökade Larsson Leksands försprång till 3-1. I 20 min. blev det 4-1
genom Steinholtz sedan blev det 5-1 på självmål av Lundgren. Färnäs utjämnade till 5-5 genom Kål Janne. Hålldams, Harlan Grannas och
Per Erik Finn. 150 trogna tittade på. På lördagen spelades en match mellan Färnäs B och Orsa. Resultatet blev 4-3.

Färnäs föll mot Forssa i div. IV-premiären, 1-2. Färnäs SK-Forssa BK 1-2. Text ur tidningsreferat. (Omg 1).
Seriepremiären i div. IV blev för Färnäs vidkommande ett ganska dystert kapitel. Serienykomlingarna Forssa lyckades lägga beslag på
båda poängen genom att vinna med 2-1, (0-0). Båda lagen spelade så dåligt att ingendera var förtjänt av seger. Skall man se till
målchanserna, var dock Forssa segern fullt på sin palts. Första halvlek glömde Borlänge elvan tydligen bort att skjuta och Söderberg
”prövades” med ett ordentligt skott. Planen var mycket hal och det gjorde naturligtvis sitt till att spelet aldrig blev njutbart. Ch, Olle
Johansson justerades i mitten av halvleken, kom igen i andra halvlek under tiden spelade Färnäs med tio man och Kål Janne skötte
stopperposten med den äran. Gösta Hållams, gav hemmalaget några minuter in på andra halvlek sedan Forsén spelat fram bra.
Kvitteringen ordnade hi, Sven Vadell som krutade på för fullt och trots att mål-Söderberg hade händerna på bollen, förmådde han inte
stoppa den brännheta kulan. Avgörande målet föll på en i vårt tycke för hårt dömd straff. Vy, Börje Vikström utsågs till exekutor och
slog bollen otagbart i nät. Färnäs satte som en sista åtgärd up Kål Janne som center, men Forssa försvaret lyckade rida ut stormen. I
hemmalaget gjorde Sture Söderberg i målet, vb, Bror Ernlund och hh, Rune Blomberg sitt i försvaret, som dock är långt ifrån vattentätt. I
kedjan där Finn saknas kollosalt, gjorde de nya inrarna Färnström och Kjellin ett ganska blekt intryck och då Forsén var handikappad
genom en skada, kom inte heller han till sin rätt. Kål Janne var den som stod för farligheterna, så länge som han fick vara med i
forwardskedjan. Forssas lag spelade någorlunda ute på plan, men kedjan var sorgligt ineffektiv framför mål. Vb, Erik Vadell och ch, Holst
var stöttepelarna i försvaret, medan hi, Sune. Vadell och vy, Vikström var de minst dåliga i kedjan, där särskilt centern Sundkvist hade
en olycklig dag. Domare var Ivar Granlund, Ludvika, inför ca: 400 personer. / Tewe.

Färnäs föll i premiären. Färnäs SK-Forssa BK 1-2. Text ur tidningsreferat. (Omg 1).
Färnäs söndag (FK). Premiärmatchen i div. IV på Färnäs IP mellan hemmalaget och nyuppflyttade Forssa blev en trist historia. Planen var
hal efter allt regnet, men det förlåter ej det minst sagt svaga spelet. Minst dåliga var Forssa, som vann med 2-1, en seger som för övrigt
borde varit större då laget stod för de flesta farligheterna. Färnäs fick sin centerhalv Olle Johansson justerad i slutet av första halvlek
och han måste linka ytter i andra . Om spelet är inte mycket att orda. Färnäs tog ledningen fem min. in på andra halvlek genom hy,
Hållams som förvaltade cf, Forséns passning på rätt sätt. Två min. senare kvitterade Forssa genom hi, Sven Wadell. Färnäs målvakten
hade händerna på bollen men kunde inte hålla det hårda skottet. I 37:e min. blev Forssas cf, Sundkvist fälld inom straffområdet och den
efterföljande straffen slog vy, Vikström i mål. Färnäs gjorde en dålig match och Bror Ernlund var enda ljusglimten i försvaret, som
alldeles saknade kontakt med kedjan där ingen kan få godkänt betyg. Forssa gjorde heller ingen bra match, men avslöjade en bättre
bollbehandling än hemmalaget och var dessutom mycket snabbare. Bäst i försvaret var ch, Sören Holtz och i kedjan hi, Wadell och cf,
Sundkvist. Färnäs vann hörnorna med 8-6. Domaren Ivar Granlund från Ludvika hade en mörk dag. Han avvaktade inte händelserna utan
dömde frispark även fast spelade laget fick fördel därav. Omkring 300 personer åsåg matchen. Många av dessa borde lära sig att
uppträda hyfsat. Även åskådarna borde vara sportsmän. I det jämna Forssa skall centern Sundkvist sättas före sina kamrater.
Centerhalven Sören Holst som var av god klass använde vid flera tillfällen fula tricks, som domaren tillsynes hade överseende ned.
Målen: andra halvleks 4:e min. 1-0 Hållams, 7 min, 1-1 hi, Vadell, 34 min, 1-2 på straff Börje Vikström.

Skadad Kål Olle blev Färnäs fall
Färnäs (DD) Forssa BK tog bägge poängen i seriepremiären på Färnäs idrottsplats på söndagen genom att i en slätstruken och ryckig
match vina över Färnäs SK med 2-1 alla målen tillkomna efter halvtidsvilan. Klippan i Färnäs försvaret, ch, Kål Olle Johansson, justerades
i matchens 35:e minut och fick lämna planen, men kom igen i andra halvlek och linkade vänsterytter. Genom detta byte med brodern,
Kål Janne reducerades Färnäs kedjans slagkraft avsevärt. Att Borlänge lagets seger var rättvis skall inte bortförklaras genom deras bättre
andra halvlek. Spelet verkade på det hala underlaget mycket chansartat och Forssa försvarets långbollar till centern Sixten Sundkvist var
oroande för hemmalaget, som i början av matchen försökte sig på kortpassningsspel, men övergick i rena nervositeten – sedan
centerhalven justerats – till långbollar utan adress. Färnäs försvaret skötte sig för dagen utmärkt med målvakten Söderberg som säker
sista utpost. Magnus Eriksson spelade högerback i justerade Georg Lundgrens ställe och kom frånuppgiften med heder. Hans kamrat på
vänstersidan Bror Ernlund var som vanligt en av de bättre i laget. Av bröderna Johansson skötte ch-posten varsin halvlek, var Olle den
bättre. Jannes till synes onödiga fällning av Forssas center som gav laget den avgörande straffen drog ner betyget. Kanske spelade
halkan en avgörande roll vid det tillfället. Ytterhalvorna rev och slet som vanligt utan att få ut något av sitt arbete. Sorgebarnet i Färnäs
laget var kedjan som verkade ”förläst” på något sätt, ty det var få tillfällen man fick se vad den inhämtat i kunskap.

Bygdens Fotbollsspelare har redan kastat sig in i seriestriden. Färnäs fick det svårare än man haft anledning tro i söndagens match.
Ovansiljans representanterna i 4:an hade otur med att få sin ch, skadad, men före denna händelse var det inte mycket till spel som
visades. Det verkar lyx att placera en sp god spelfördelare som Hållams ute på en ytter. Nåsta svåra nöt för Färnäs är Islingby hemma
och det gäller för tränaren öhrn att instruera in en vassare anfallsstil på grabbarna om de skall ha någon chans att slipa Borlänge
tigrarnas klor. – Att det är skillnad på vänskapsmatcher och serie fick också Mora erfara i Gustafs. Nu blev visserligen laget splittrat
genom att Evert saknades i målet och eb del omplaceringar tarvades, men spelet lär enligt sanningsvittnen ha varit av mindre god
beskaffenhet. I kväll blir det säkert ett publikdragande derby på Wasaliden, då Jonas Persson tränade Oxberg blir ena parten i en
intressant lokaluppgörelse. Genom att Oxberg och Nusnäs spelade oavgjort i förra veckan, står de tre Mora lagen med en pinne vardera
i tabellen. Det är allt hugget som stucket vem som drar ifrån. Nog måste Mora ta fram ”broderandet” från vänskapsmatcherna för att
kunna ta bägge poängen. Att Oxberg har ett starkt försvar bevisades senast mot Nusnäs, då de stabila gossarna i Oxberg höll Lilla-DM
vinnarnas erkänt målfarliga grabbar på mattan.

Färnäs slog blekt Islingby med 3-1 i chansrik match. Färnäs SK-Islingby IK 3-1. Text ur tidningsartikel. (Omg 2).
Att fotbollen är rund fick man bekräftat på lördagen då Färnäs lyckades lägga beslag på båda poängen mot Islingby. Seger siffrorna 3-1
(2-0) är inte mycket att säga om , då Färnäs hade den större segerviljan och särskilt i första halvlek spelade utmärkt. För en knapp vecka
sedan blev det stryk av nyuppflyttade Forssa och nu vinst mot f.d. division III-laget ”Tigrarna”. Säg sedan att inte fotboll är spännande…
Islingby var en besvikelse och första halvlek var rent bedrövlig. Efter vilan skönjade man bättre takter, men det räckte inte att knäcka
det kämpande. Färnäs försvaret. Teknik finns i massor i laget men med viljan var det för kvällen lite sämre beställt. Mv, Göte Nilsson
gjorde några fina räddningar och kan inte lastas för nederlaget. Ove Strömberg var säkrast av backarna och i halvbackslinjen får Sune
Bergström högsta betyget. Stoppern Ingemar Nordahl hade ett besvärligt jobb mot Kål Janne och fick finna sig i att bli överspelad vid
flera tillfällen. ”Pärla” glimtade till emellanåt men bäst i kedjan var vi, Bo Jonsson. Bra Färnäs insats. Om Färnäs spelat hela matchen
som före paus kunde Borlänge elvan fått ännu mera stryk. 2-0 utdelningen i halvtid var snarare för liten efter insatsen på planen. Bror
Ernlund gick nu ch, och det gav försvaret ökad stadga. Bror brydde sig inte om att följa vandrande Islingby centern ”Pärla” och det var
förståndigt. Nu knöt han ihop försvarssäcken längst bak på ett utmärkt sätt. Mv, Söderberg var säkerheten själv, och även Magnus
Eriksson och Rune Blomberg förtjänar omnämnande för sina insatser. Tydligt att Rune funnit sin rätta plats som ytterhalv. I kedjan var
Kål Janne förstås oroande nr ett, och han gjorde en så god match, att man gärna förlåter att han missade en straff. Hållams skjuter med
tyngd men har gärna med en del rufftendenser i sitt spel. Av yttrarna var Eddie Forsén den klart bäste. Två Hållams mål. Färnäs startade
som sagts övertygande och första målet ordnade Hållams med ett skott via stolpen i nät. Kål Janne hade så en nick i buren som
underkändes för offside. Bästa Islingby chansen kom på ett fint krysskott av vi, Bo Jonsson, men bollen tog i stolpen. Kål Janne fälldes
inom straffområdet och straffen slog han själv utom målet innan Hållams hittade rätt med en nick efter frispark, 2-0. Efter pausen ryckte
Islingby upp sig och pressade stundtals. Reduceringen kom också genom ”Pärla” Jansson som nickade otagbart, men sedan var det
stopp. Flera fina målchanser noterades dock på ömse sidor, bl.a. stolpskott av Orsa Helin. Hållams fick en jättechans sedan nålvakten
missat en utspark, men slog i häpenheten bollen utom. Sista målet, som tillverkades av Kål Janne, borde ha bortdömts för offside. Efter
detta verkade det som Islingby helt lade av.

Bästa matchen av Färnäs gav 3-1 i lördags. Färnäs SK-Islingby IK 3-1 Text ur tidningsreferat. (Omg 2).

Färnäs (DD). Färnäs gjorde sin bästa match för året på lördagskvällen, när laget på hemmaplan i en fartfylld och händelserik uppgörelse
kunde vinna över Islingby med 3-1, sedan halvtidsresultatet rättvist varit 2-0. Det var första halvlekens sisufyllda lek med bollen som
lade grunden till segern. Kedjans som sistone varit tämligen blek, hade åter fått färg och forsade fram i det ena uddiga anfallet efter det
andra stödda av de utmärkt spelande halvorna Blomberg och Molin. Försvaret med backarna Eriksson och Lundgren gav inte ”Tigrarna”
några större chanser att komma i skottläge. Trots detta fick Färnäs målvakt Söderberg vid någras tillfällen paradrädda för att hålla målet
fritt från påhälsningar, sedan ”Pärla” och Co hade tråcklat sig förbi de sista utposterna. Ett lag kan inte göra stormatch om inte alla lyfter
sig över det vanliga, men i Färnäs kedjan fanns planens suverän. Kål Janne i storform. Han gjorde från sin centerplats snabba riviga
ruscher som han många gånger ensam med Islingby försvaret fick det att osa katt framför deras målvakt Nilsson. Janne fick god hjälp
som spjutspets av Hållams. De båda nya mannarna Färnström och Ehlin börjar bli inspelta i laget och gjorde bra ifrån sig. Forséns plats är

inte ytterns, men han kom dock från uppgiften med heder. Namnet ”Tigrarna” stämmer inte överens med det sympatiska och korrekta
spel som mannarna i Islingby laget presterade. Fastän laget kommer från en högre och hårdare serie, var elvan den justaste som spelats
i Färnäs på länge. Laget samspelade vackert ute på plan, men saknade trots ”Pärla” Jansson tekniska spel med huvud och fötter, en
genombrottsman med stil med Kål Janne. Målen: 9 min 1-0 Hållams. 13 min. bortdömt Färnäs mål, offside. 36 min. Kål Janne slog straff
utanför. 40 min. 2-0 Hållams. Andra halvlek: 5 min. 2-1 ”Pärla” Jansson. 30 min. 3-1 av Kål Janne – en diskuterad fullträff, då Janne fick
bollen just vid offsidegränsen. 400 personer såg matchen som dömdes bra av Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. /H.

Pånyttfött Färnäs segrade mot osnabbt Islingby lag
Efter Färnäs svaga inledningsmatch mot Forssa, var man beredd på det värsta då islingby kom på besök på lördagseftermiddagen. Men
den här gången var det ett pånyttfött Färnäs lag, som ställde upp till spel. Borta var det håglösa spelet och det meningslösa sparkandet i
kedjan. Alle man bjöd till och visade sitt bästa. Första halvlek dominerades helt av hemmalaget, och det var aldrig fråga om vart segern
skulle gå. 3-1 (2-0) blev resultatet och det får Islingby spelarna vara mycket nöjda med. Islingby var en trevlig bekantskap, ungs och justa
grabbar som gick in för att spela spelet. Färnäs tog ledningen i 10:e minuten genom Hållams som via stolpen sköt i mål. I 39:e min.
brände Färnäs en straff, men min. efter nickade Hållams in 2-0. I andra halvlekens 5:e min. reducerade Islingby genom ”Pärla” Jansson
som nickade NilsNordahls inlägg i mål. Kål Janne fastställde slutresultatet i 36:e min. på ett sologenombrott. Bra domare inför ca: 400
åskådare var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / mats /
Färnäs matchen mot Islingby var ett ordentligt fall framåt och visas så friska takter i fortsättningen är det ingen fara på taket. Än finns
det brister i laget, inte minst tekniskt, men tränaren Nisse Öhrn är säkert mannen att rätta till dessa. Kål Janne är otroligt
genombrottsstark och kan konsten att avsluta ett anfall på rätt sätt. När P.E. Finn blir spelklar bör kedjans styrka bli ännu bättre.
Fernströmbör bli en bra ytterhalv, då hans spelsätt kommer bättre tillrätta på defensiven. Närmaste programmet blir Korsnäs borta idag
och Vansbro hemma på söndag. Inga lätta matcher.

Falu BS får se upp på lördag! Stor Korsnässeger.Färnäs slogs tillbaka med 5-2.
Korsnäs IF-Färnäs SK 5-2, Text ur tidningsreferat. (Omg 3).
Korsnäs gladde hemmapubliken med en verklig uppvisning i snabb och effektiv fotboll vid mötet med Färnäs SK på tisdagskvällen.
Slutresultatet blev 5-3 sedan ställningen i pausen vasrit 2-0. Kan lika effektivt och optimistiskt forwardsspel upprepas på lördag mot Falu
BS blir det mycket svårt för serieledarna att få någon poäng med sig hem. Efter Korsnäs svaga inledningsmatcher i serien var man
inställd på ny poäng förlust mot pånyttfödda Färnäs. Hemmalagets forwards ville dock annorlunda och kom redan från början med
verkligt inspirerande saker. Anfallen flöt bra och särskilt i de avgörande stötarna framför mål kom de verkliga överraskningarna i form
av snabba skott och ettriga genombrott. I första halvlek gladde hemmaforwards speciellt med utmärkt spets på anfallen. Färnäs var
delvis en besvikelse efter den klara segern över Islingby. Gästerna hade visserligen en hel del otur och bl.a. ett kanonskott i stolpen men
på det hela taget hade man tänkt sig en något högre standard. Vh, Tage Molin och ch, Erik Nilsson var de främsta i försvaret medan hi,,
Arne Färnström och cf, Janne Johansson var klart bäst i kedjan. Sune Viklund, Gösta Lindkvist och Sven Tollman understödde
hemmakedjan bra och backparet Kasparsson – Rustas sattes aldrig på några svårare prov. Högervingen Manne Karlsson – Börje Karlsson
bör kanske först framhållas i anfallet. Skottpiggheten och snabbheten i samspelet frapperade. De övriga i kedjan stod dock inte långt
efter Den heta viljan och känslan för var målet var beläget saknades för dagen inte hos någon i Korsnäs kedja. Tuna Viklund och Tollman
drev på kedjan redan från matchens början och Färnäs överrumplades fullkomligt av den blixtsnabba starten. Efter 5 minuters spel
gjorde Lennart Källberg 1-0 och Manne Karlsson ökade på ledningen efter ett grant genombrott. Börje Karlsson sköt grant i nät men
målet bortdömdes full riktigt för offside. Efter 11 minuters spel i andra perioden kom 3-0 genom Börje Karlsson som påpassligt
utnyttjade en blotta i Färnäs försvaret. Gästerna hade ett utmärkt tillfälle till reducering men cf. Johansson och hi, Färnström slarvade
bort chansen. I 20 min. ökade Tuna Viklund på ledningen genom att slå in en straffspark. Hi, Färnström svarade för omedelbar
reducering till 4-1. Börje Karlsson gjorde elegant hemmalagets femte mål innan vb, Rustas med ett självmål åstadkom de slutliga
siffrorna 5-2. Domare var John Eriksson, Borlänge.

På huvudet i gyttjan kastar sig Färnäs målvakten och kniper bollen i sista sekunden.

Korsnäs lagets kamphumör avgjorde mot Färnäs: 5-2.
Korsnäs (DD). Korsnäs vann i går kväll en välförtjänt arbetsseger över gästande Färnäs SK med 5-2 på Korsnäs IP. Hemmalaget skall ha
en en extra blomma för gott kämpahumör och ett gott bemästrande av det våta och hala väglaget. Gästerna hade ingen lagdel som
behärskade föret och det blev väl i huvudsak förlustens största orsak. Den rika målskörden för Korsnäs kan tillgodoräknas anfallets
högersida, som för dagen blommade ut för fullt. Hy, Börje Karlsson gjorde två mål och hi, Manne Karlsson ett. Hemmalaget tog genast
initiativet och ordnade till tre anfall. Det senare gav 1-0 sedan cf, Lennart Källberg slagit en skruvboll, som passerade en vattenpuss och
lämnade mv, Sture Söderberg utan chans. Gästerna kom igång några minuter, men anfallet var allt för uddläst. Spelet växlade och i 18
min. kunde hy, Karlsson göra tidernas ”strut” men målet bortdömdes fullt regelrätt för offside. Samme man spelade i 30 min. fram hi,
Karlsson som ensam kunde gå fram och göra 2-0. Andra halvleken började med en Korsnäs hörna, som cf, Källberg ensam avslutade
svagt utanför. Gästernas vy, Bo Helin upprepade ”bravaden” minuten efter. Hy, Karlsson gjorde i 10 min. ett enmansanfall, som slöt 3-0.
I 15 min. tillskrevs ch, Gösta Lindkvist en livsfarlig tillbaka räddning, som en vattenpuss vackert räddade. En straff i 19 min. blev 4-0 med
hh, ”Tuna” Wiklund som exekutor. Snudd på reducering hade vi, Arne Färnström i 21 min. med ett oturligt skott i stolpen. Samme man
lyckades bättre 3 min. efter då hansköt genom ett paralyserat hemmaförvar. I 29 min. hade gästerna hörna där hy, Eddie Forsén
avslutade med en vacker nick strax ovan överliggaren. Ett växelspel på högersidan gav 5-1 efter en behärskad avslutning av hy, Karlsson.
I slutminuterna ordnade vb, Bengt Rustas till ett självmål litet väl slarvigt och fastställde därmed slutresultatet 5-2. Molin i försvaret och
hi, Arne Färnström och cf, Kål Janne Johansson i kedjan. Hemmaförsvaret skötte sig gott och mv, ”Jompa” Englund hade ett par fina
räddningar på sitt konto. Hh, Wiklund matade fint och var offensiv och i kedjan gick som sagt högersidan förnämligt. Som helhet spelade
man fyndigt och vackert stundvis. Korsnäs vann hörnorna med 10-5 och domare var John Ericsson, Borlänge. / Stix /.

Här sträcker sig Korsnäs målvakten i hela sin längd och boxar bort bollen.

Stark andra halvlek av Vansbro gav 5-1 i blöt Färnäs match. Färnäs SK-Vansbro AIK 1-5. Text ur
tidningsartikel. (Omg 4).
Vansbro AIK, som alltid haft svårt att kunna vinna i Färnäs, vann på söndagen en synnerligen meriterande seger, då Sportklubben slogs
med hela 5-1, efter bara 1-0 i halvtid. Genom regnet var planen första perioden verkligt svårbemästrad och då uträttades inte mycket,
av värde från någondera sidan. Under andra halvlek blev underlaget mindre halt, och då kom Vansbro med stora steg och deras kedja
skapade fina öppningar, som gång på gång satte Färnäs försvaret i gungning. Målsiffror kan alltid diskuteras, men de fem Vansbro målen
var ingen oskälig utdelning på de många feta målchanserna. I 28.e min. fick Färnäs en finchans då Öhman, för att freda buren, tog
handen till hjälp. Tore Svensson gjorde emellertid en kalasräddning och räddade Blombergs praktskott. Nära Vansbro ledning var det då
Söderberg först räddade och returen sköts via ribbans underkant ut på plan igen. Ledning med 1-0 tog Vansbro i 37:e minuten, då
Gyllenvåg rätt förvaltade en passning, från en Färnäs back i offside position. Under andra halvlek fanns Färnäs kedjan bara på
laguppställningen, varför det blev Vansbro för hela slanten. Storskytten från förra serien, Olsén härjade med massor av framspelningar,
men hade ingen lycka i avslutningarna. Redan i tredje minuten, spelade Gyllenvåg Olsén solo i fin position, med skott utom, i den 13:e
utom igen av Olsén, i den 15:e 2-0 genom Gyllenvåg, vid kalabalik efter hörna 3-0 i 18:e minuten, sandgren på Olséns fina förarbete 4-0 i
30:e minuten genom Björns. Osis hade Olsén vid två fina tillfällen, innan 5-0 kom i 36:e minuten på straff, efter ruff av mål Söderberg.
Brandt nätade säkert. Fem minuter före slutet kom Färnäs reduceringen på en frispark då Blomberg hittade rätt i avslutningen via
stolpen. Vansbro hade en säker sista utpost i Tore Svensson och i uteförsvaret var ytterhalvorna Brandt och Pettersson mest till sin
fördel. Kedjan hade ingen svag punkt, med Olsén och Gyllenvåg som de för dagen mest uppmärksammade. Färnäs laget dras för
närvarande med många justeringar. Hela fem av de ordinarie mannarna saknades för dagen. Bästa lagdelen var försvaret, och här får
Magnus Eriksson och ytterhalven Rune Blomberg det bästa betyget. I kedjan märktes Kål Janne ett par gånger före pausen. Största
farligheterna åstadkom faktiskt Taisto Lindstedt. Domare Sven Rydberg, Ludvika hade matchen väl i sin hand inför cirka 400 åskådare.

Vansbro vann stort över Färnäs: 5-1. Färnäs SK-Vansbro AIK 5-1. Text ur tidningsartikel. (Omg 4).
Färnäs (FK). Vansbro besegrade ett reservspäckat Färnäs lag med hela 5-1 i söndagens drabbningi div. IV på Färnäs IP. Segern var rättvis,
men för stor efter spelfördelningen. Särskilt under första halvlek förvånades man över att hemmalaget trots de fyra reserverna kunde
hålla spelet så väl uppe och då var Färnäs anfallen faktiskt farligare än gästernas. Det brast dock i avslutningarna, mest beroende på de
orutinerade yttrarna . I 30:e min. blev det straffspark för Färnäs. En Vansbro försvarare kastade sig och tog bollen med händerna sedan
målvakten försatts ur spel. Blomberg sköt emellertid inte bättre än att Tore Svensson kunde rädda. Strax efter sköt Sandgren ett
rungande skott i planken hos Söderberg varpå 1-0 till gästerna följde genom Gyllenvåg sedan Färnäs vänsterback schabblat. Gästerna
blev mera överlägsna under andra halvleken. Vild kalabalik uppstod i 9:e min. vid Färnäs målet varvid hi, Lisell lyckades peta in bollen
bakom söderberg. 3-0 följde i 63:e min. då Sandgren otagbart sköt och 4-0 blev det strax därefter genom Björns efter ett vackert
samspel med Gyllenvåg. Hemmalaget hade sedan ett par fina chanser att reducera, men resultatet blev endast några hörnor eller också
fastnade bollen i Tore Svenssons säkra nypor. Straffspark för gästerna blev det i 75:e min. och hh, Brandt gjorde inget misstag. Tio min.
senare fick Färnäs sitt tröstmål genom Blomberg. Gästerna hade en ypperlig kedja med Gyllenvåg, Sandgren och Allan Olsén som de
bästa, medan försvaret verkade ihåligt. Tore Svensson dock säker som vanligt medan ch, Öhman gjorde sig skyldig till en del fula
efterslängar. Hemmalaget är för närvarande starkt handikappat genom spelarskador. På sjuklistan står för närvarande bland annat: Kål
Olle, Bror Ernlund, Finn och Georg Lundgren och under sådana förhållanden är förlusten fullt förklarlig. Bäst för dagen var Eriksson,
Blomberg, Hållams och Kål Janne. Rydberg, Ludvika, dömde inför cirka 300 åskådare. / M.E.

Div IV:
Islingby-Idkerberget 6-1, Korsnäs-Falun 3-3, Järna-Långshyttan 0-0, Färnäs-Vansbro 1-5, Malung-Björbo 4-1.
Falu BS
Vansbro
Islingby
Långhyttan
Forssa
Järna
Malung
Idkerberget
Korsnäs
Färnäs
Björbo

5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5

4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0

1
0
0
2
1
1
0
0
1
0
0

0
2
1
1
1
2
2
3
2
3
5

12-4
19-11
15-10
12-7
13-10
10-9
9-11
9-16
9-11
7-13
7-20

9
6
6
6
5
5
4
4
3
2
0

Färnäs spelet gick i baklås, 1-5
Färnäs (DD). Vansbro hör till de lag, som Färnäs haft relativt lätt att spela mot men denna gång tvingades man att ställa uppmed flera
reserver och kunde inte få igång något spel alls, mycket mindre av det slag man fick se mot Islingby. Ju längre matchen pågick dess mer
tog Vansbro hand om initiativet och vann en klar seger med 5-1. Omkring 500 personer såg på och Sven Rydberg, Ludvika dömde. Första
halvtimmen var närmast tråkig på den hala planen. Vid halvtimmen fick hemmalaget straff sedan Öhman räddat på mållinjen med
hands, men Blomberg lyckades inte få lädret utom Svensson räckhåll utan denne boxade via ribban och ut. I 37 min. slog en hemmaback
en bakåtpassning i gapet på Gyllenvåg, som tacksamt nätade. Vid 60 min. nätade Gyllenvåg igen efter hörna. I 18 och 25 min hade
gästerna två fina anfall då kedjan sågade sig helt igenom det tungfotade hemmaförsvaret och 0-3 och 0-4 noterades på hi, sandberg och
vi, Björns. Cf, Olsén bommade så två fina tillfällen. Så fick gästerna straff för ett onödigt ruff och hh, Brant nättade efter marken. Färnäs
tröstmål sköts 5 min. före slutet av hh, Blomberg, sen Öhman ruffat fult på Kål Janne. Det reservbetonade hemmalaget kom som sagt
aldrig i gång. Mv, Söderberg kan inte lastas för målen, men framför honom läckte det betänkligt då och då. Lagets bäste man var hh,
Blomberg. Cf, Janne Johansson irrade inte som vanligt och fick litet uträttat, klent med stödet som han hade. Försvarsklippan Ernlund
sakades mycket. Gästernas forwards utnyttjade till fullo det litet senfärdiga hemmaförsvaret och skarvade sig fram i flera fina anfall.
Storskytten cf, Olsén kom inte i protokollet trots åtminstone ett par s.k. ”givna” tillfällen. Pressonen Svensson i mål hade det inte så
svettigt men gjorde ett par fina räddningar. / sexton /

Färnässpelare skämde ut sig när Idkerberget segrade, 4-1.

Idkerberget / Rämshyttans IK-Färnäs SK 4-1. Text

ur tidningsartikel. (Omg 5).
IRIK lyckades besegra Färnäs i söndagens hemmamatch och det med så klara siffror som 4-1. Segersiffrorna borde ha varit större, då
hemmalaget skulle ha haft ytterligare minst 2-3 straffar, förutom den som laget fick i början på första halvlek. Färnäs laget var ett
exempel på hur ett förlorande lag inte får bete sig. Halva laget var rena rugbyspelarna, och mv, Söderberg blev utvisad i andra
halvlekens 43:e minut. Straffet fick han för att han kallade domaren för det fulaste ord som finns. Vi, Hållams var en annan dålig
förlorare, som så fort domaren tittade bort, slog hemmaspelarna på benen och ryggen. Matchen började med att IRIK genast tog
initiativet och på ett farligt anfall i andra minuten fälldes vi, Grankvist. Straffen som följde slog Grankvist själv säkert i mål. Spelet
fortsatte med ett knappt övertag för hemmalaget och i 19 minuten kom så 2-0även nu genom Grankvist. Farten skruvades upp
ytterligare, och i 33:e minuten kom Färnäs med ett anfall på vänstersidan och på ett vackert inlägg från Kål Janne Johansson kunde vi,
Hållams reducera till 2-1. Andra halvlek började med växlande spel, men med ett säkert övertag för IRIK. Det dröjde ändock till 36:e
minuten innan Idkerberget kunde öka sin ledning till 3-1. Även denna gång genom vi, Grankvist, som därmed fullbordade sitt äkta hattric. I 41:a minuten fastställde så hi, Rolf Nyberg slutresultatet till 4-1, genom ett hårt skott i nättaket. Om Färnäs har ordats mycket i
intressen, men det fanns även några justa och bra spelare. Bland dessa hh, Rune Blomberg, ch, E. Nilsson i försvaret, och hy, Arne
Fernström och hi, Kål Janne Johansson i kedjan. I hemmalaget märktes de båda Anderssönerna Ove och Billy mest i försvaret och i
kedjan hade vi, Grankvist sin vackra dag. Hi, Rolf Nyberg och cf, Gunnar Lundberg få även fint betyg. Domare Henry Andersson, Avesta.
Publik 210 personer. / GH.

Idkerberget åter i slag
Idkerberget (DD). Idkerberget snyggade upp sin målstatistik betydligt i söndagens match mot Färnäs. Det blev en klar hemma seger med
4-1 efter 2-1 i halvtid. Triumfen hade även kunnat bli något mål större om anfallsmännen rätt kunnat utnyttja överlägsenheten i andra
halvlek. Matchen var annars en ful och bökig tillställning. Det blev 1-0 redan i andra minuten på straff sedan vi, Grankvist ojuste
attackerats vid ett måltillfälle. Han slog själv in stramaren. Färnäs hade sedan i 10 min. övertaget och visade upp sitt bästa spel på hela
matchen. Målet uteblev dock, och Idkerberget kunde istället göra 2-0 i 21 min. genom Grankvist. Färnäs reduceringsmål före halvtid föll
i 35 min. genom vi, Hållams. Andra halvlek blev helt hemmalagets då gästerna föll in en s.k. slugger stil som de själva förlorade på.
Halvlekens två mål tillverkades av vi, Grankvist och hi, Nyberg i 36 resp. 41 min. Matchens sista tre minuter fick Färnäs spela med 10
man, sedan mv, Söderberg utvisats för osportsligt uppträdande. Idkerberget spelade trots den stora vinsten ej något övertygande och
saknade ett snabbt tempo i anfallet. För dagen blommade dock vi, Grankvist ut i sin målfarlighet och de tre målen gav honom en stor
knuff upp i skyttetabellen. Cf, Lundberg gjore också en relativt bra match, även om den rätta gnistan saknas. Hi, Nyberg däremot hade
det rätta tempot och får trots en del felpass sättas främst i kedjan. Klippan i försvaret var som vanligt vh, Billy Andersson med god
assistans av backarna Danielsson och Karlsson. De båda ytterhalvorna Andersson – Emauelsson var ojämna i sitt arbete. Färnäs visade
under en kort period att laget kan spela bättre fotboll. Helhetsintrycket för dagen drogs ner genom snacket på plan och en del synder av
spelarna, när laget låg i underläge. Bäst var nu lille kvicke cf, Molin. Även vi, Hållams skötte sig bra, men uppträdde alltför ojuste. Bäst i
försvaret var vb, Eriksson och ch, Nilsson. Utmärkt domare i den svårdömda matchen var Henry Andersson, Avesta. Publik: 150
personer. / L.P /.

Hårda bud för IRIK och Färnäs. Målvakt utvisades.
IRIK lyckades besegra Färnäs vid söndagens hemmamatch och det med så klara siffror som 4-2. Färnäs var tyvärr ett exempel på hur det
förlorande lag inte skall bete sig. Det var rena rama rugbytakterna och målvakten Söderberg blev utvisad i andra halvlekens 43:e min.
Straffet fick han för att han kallade domaren för de fulaste ord som finns. Vi, Hållams var en annan dålig förlorare som så fort domaren
såg bort slog hemmaspelarna på benen och ryggen. Grankvist i IRIK fälldes i matchens början och straffen som dömdes slog Grankvist i
mål- 2-0 kom i 19:e min. och även nu var det Grankvist som svarade för målet. Hållams reducerade till 2-1 i 30:e min. på inslag från Kål
Janne. I 36:e min. ökade IRIK till 3-1 genom vi, Greankvist. 41:a min. fastställde hi, Rolf Nyberg resultatet 4-1 genom ett hårt skott i
nättaket. Om Färnäs har ordats nog mycket redan men det fanns några justa och bra spelare, bl. a. hh, Rune Blomberg och cetnerhalv
Erik Nilsson. I försvaret och hy, Arne Färnström och hi, Kål Janne Johansson. I hemmalaget märktes de båda Anderssönerna ove och
Billy mest i försvaret och i kedjan hade vi, Grankvist sin vackra dag. Hi, Rolf Nyberg och cf, Gunnar Lundgren var även bra. Domare Henry
Andersson, Avesta. Publik 210 personer.
Veckohelgen blev i dystrade laget för fotbollen i Ovansiljan. Tråkigast var Färnäs debacle i Idkerberget. Förlusten som sådan var kanske
inte så mycket att gräma sig för som spelarnas uppträdande. Nu blev målvakten Sture Söderberg utvisad och vad det kommer att få för
konsekvenser får väl framtiden utvisa. Det stundar vargatider för FSK och då reservmaterialet inte alls räcker till att fylla luckorna efter
de justerade ser det inte alltför ljusblått ut. Största överraskningen i söndags var väl att Björbo slog Korsnäs.

Ordet fritt: Idkerberget-Färnäs SK
När man läst referatet i Mora Tidning från IRIK:s fotbollsmatch mot Färnäs SK i söndags, är ett bemötande från FSK:s sida motiverat. För
det första, hade signaturen GH sett en rugbymatch någon gång, så skulle GH aldrig nämna ordet i det här sammanhanget. (enda gången
då tendenser till rugby takter visades, var när en IRIK spelare sparkade för högt och träffade Färnäs ch, i ansiktet) en rugbymatch skulle
få GH att svimma med den uppfattningen om rugbyspel. För det andra skulle IRIK haft 2-3 straffar, det bara bevisar GH:s underliga
uppfattning om fotboll. För et tredje visade vi, Hållams vara en dålig förlorare enl. GH. Om GH haft ögonen öppna vid tillfället då
Hållams ”slog” spelarna på benen och ryggen så hade GH sett Hållams driva bollen mot IRIK målet, men bli ojust tacklad av en IRIK
spelare och domaren blåste fullt riktigt frispark för FSK. Vid uppläggningen av bollen fortsatte ”gruffet” mellan Hållams och IRIK
spelaren (dom var lika goda kålsupare bägge två), men till sparkar över benen och ryggen var steget långt. Så man måste fråga hur GH
fick exemplet på hur förlorande lag beter sig. Men det är nog GH bra ensam om att ta reda på. Så ett gott råd till GH! Om ni i
fortsättningen skall referera fotboll, ta reda på förutsättningarna för en sport skribent. Ni bevisade inkompetens genom att rusa in på
plan efter slutsignalen, för att intervjua domaren om vad målvakten sagt. Sånt frågar riktiga skribenter om i doarens omklädningsrum.
Så ett ord till domaren Henry Andersson, Avesta . Matchens beklagliga händelse, när målvakten blev utvisad, ej hade behövt inträffa,
om du varit bättre placerad. Förspelet till ”det fulaste ord som finns ”, enligt GH var att Färnäs målvakten kastat sig och halvklarat ett
skott och blev sedan fasthållen på marken av en IRIK spelare, så att han ej hann upp när returen kom. Men, Du hade för dålig sikt från
din placerig och kunde ej uppfatta situationen. Det var därför målvakten tillgrep för hårda ord. Under speltiden var dt inte bara den
gången. Du var för dåligt placerad det vet Du nog själv, att det inte går at döma en match från mittfältet fast det är Idkerberget ynkliga
plan (95X65 m). Bättra på konditionen och rör Dig mera, så behöver inte spelarna och publik irriteras över Din begränsade
operationsradie. / Färnäs Sportklubb, Ragnar Eriksson, Ordf. )

GH svarar
Signaturen GH får härmed svara på den beska kritik som kommit till kännedom under ”Ordet fritt” angående referat av söndagens
fotbollsmatch mellan Färnäs SK och Idkerberget. Herr Ericsson framhåller där sitt stora fotbollskunnande, men om det skall kallas fotboll
som de Färnäs spelare mot vilka kritiken riktades uppvisade under söndagens match, då skall undertecknad gärna hålla med Ericsson att
jag inte begriper mig på fotboll. Det spel, om det lag som undertecknad refererar för, helst demonstrerar är känt och framhållet som ett
av seriens mest justa. Detta har också många fotbollsdomare i länet intygat. Vad Färnäs vi, Hållams beträffar så kan nog de berörda
hemmaspelarna säkert skriva under på att det han presterade i närkamperna när inte domaren såg på, inte kan kallas fotboll. Straffarna
som jag ansåg uteblev men som Ericsson inte kan begripa, utspelades av följande händelser: Straff 1: Om mv, genom knuff i ryggen inom
straffområdet fäller en spelare, torde det säkert bli straff. Straff 2: Om en försvarsspelare med handen, likaledes inom straffområdet, tar
ner bollen, torde det också bli straff. Straff 3: Denna gång gäller det åter Hållams, som inom eget straffområde river omkull en spelare,
en förseelse som borde gett straff. Nu uteblev straffen då domaren hade uppmärksamheten riktat åt andra håll på planen. Att
hemmalagets plan inte är av bästa kvalitét, understrykes gärna, men laget hoppas innerligt att den nya idrottsplan, som kanske tas i
bruk nästa år, skall utfalla även till Färnäs SK:s fulla belåtenhet. Vad utvisningen av målvakten beträffar, kan nog den utmärkte domaren
Henry Andersson säkert ge svar på den saken, vilket jag även hoppas han gör. Varför signaturen GH mötte domaren på halva plan och
inte i omklädningsrummet, som Ericsson är så förskräckt över, kan förklaras med att omklädningsrummet inte ligger 10 m på sidan här
som i Färnäs utan som Ericsson kanske vet en bra bit från planen. Vilken betydelse en sådan intervju kan ha gällande söndagens spel,
kan ju Ericsson ge svar på i sin nästa skrivelse under ordet fritt. Med fotbollshälsning till nästa gång.
/GH (som håller på med just fotboll)/

Från Läsekretsen
Idkerberget-Färnäs, än en gång.
GH:s referat och svar angående undertecknads insändare under ”ordet fritt” gällande fotbollsmatchen Idkerberget-Färnäs, har fått vid
matchen icke närvarande personer att fråga: Hur var et egentligen under matchen? Hr det verkligen varit en sån ruffmatch som
referenten skrivit? Nej och återigen Nej har Färnäs ledningen varit tvungen att svara. Det blev ingen spelareskadad (den ende spelare
som fick en blessyr var FSK:s ch, vid en för hög spark av en IRIK spelare) och folk som läser referatet kan tro, att bårbärarna haft en av
sina jobbigaste dagar, men det fanns inte en spelare som visade tecken till att ha fått sparkar ”över benen och ryggen” Färnäs spelarna
kan inte förstå GH:s hemska kritik mot dem. Om en del smågnabb händer (det gör det i varje match) men att förstora upp det i sådana
proportioner, det är att förse läsekretsen med felaktiga uppgifter, och det är väl inte meningen, så till sist. Jag tror mig förstå så pass
mycket, att det i alla fall var fotboll (fast dålig sådan) och inte rugby, som spelades på Idkerbergets plan. / Ragnar Eriksson /

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 Johanson, vrist- och ryggskada, Bror Ernlund, benskada, Magnus Eriksson,
blodförgiftning, per Erik Finn, meniskskada, Arsa-Helin, Vristskada, och Rune Blomberg, magont. Dessutom är mv, Sture Söderberg tills
vidare 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.

Färnäs möter serieledarna.
Om söndag möter Färnäs SK serieledande Falu BS på hemmaplan. Det blir en svår match för de grön-vita, som har en hel rad spelare på
sjuklistan. Man får nu reda sig även utan Rune Blomberg, men lagledningen har förhoppningar om att Per Erik Finn skall göra come back
efter långbortovaro från fotbollen. Färnäs får givetvis försöka defensivspela om det skall finnas någon chans, men med hänsyn till att
Färnäs brukar ställa till med överraskningar mot topplag är det vanskligt att sia om utgången. Falun har hittills bara tappat en poäng och
går givetvis in för att nästa år få vara med dom att leka i en högre serie. Laget är jämnt och har bra försvar. I kedjan är inrarna ”Kotten”
Johansson och Arnold Fagerlund de mest kända.

Reducerat Färnäs utan chans mot serieledande Falun, 2-9. Färnäs SK-Falu BS 2-9, Text ur tidningsreferat.
(Omg 6).
Färnäs fortsätter kräftgången i div. IV, och serieledande Falun hade på söndagen inget större besvär med att avfärda de grön-vita. Falun
vann nu med 9-2 efter 6-2 i halvtid. Färnäs handikappades genom att vh, Erik Nilsson skadades i ena knät och hemmapojkarna i
fortsättningen fick reda sig med 10 man. Färnäs ställde upp med reserver för söderberg och Bror Ernlund, medan Per Erik Finn gjorde
come back, Magnus Eriksson vaktade nu buren medan Forsén dragits ned som back. Hos Falun saknades justerade Arnold Fagerlund.
Färnäs började bra och tog ledningen genom Hållams, som slog in en retur, sedan Finn lagt en fin frispark, som dock ”Hego” inte kunde
hålla. I 12:e minuten kom kvittering genom hi, ”Kotten” Johansson som slog en hörna direkt i nät. Hy, Pelle Sundberg gav Falun
ledningen fyra minuter senare efter missförstånd i försvaret. 3-1 ordnade hh, Tägtström på en boll, som verkade långt ifrån otagbar.
Sundberg ordnade 4-1 innan Erik Nilsson justerades . Färnäs lyckades reducera genom Hållams, trots det försvagade laget, till 4-2, men i
fortsättningen blev det mestadels Falun. Pelle Sundberg gjorde sitt Hat trick innan vy, Bernt Hansson fastställde halvtidsresultatet 6-2.
Falun noterade inte mindre än 17 hörnor före paus. Dålig andra halvlek. Andra halvlek blev betydligt sämre än första. Det verkade som
om spelarna mist sitt mesta krut. Fernström drogs nu ner som back, medan Lundgren sattes upp i kedjan. Orken verkade särskilt slut hos
Falun vi, Arvids, som missade hårresande ett par upplagda chanser. Först efter närmare halvtimmes spel lyckades ”Kotten” öka till 7-2,
och samme man ordnade även nästa fullträff, Slutresultatet fastställde hh, Tägtström. Falun. Spelade endast före paus som en
serieledare. Försvaret var dock i stort sett bra med mv, Hugo hedlund ch, Åke Gren och vh, Bertil Hansson som säkrade punkter. Kedjan
har mycket bollkunnigt folk, men den verkar litet tam i de avgörande momenten. Bäst lyckades nu hi, ”Kotten” Johansson och cf, Putte
Lövgren. Färnäs spelade periodvis hyggligt men laget som helhet är åtminstone ett par klasser sämre än i fjol. Hh Rune Blomberg och
Arne Fernström (andra halvlek) kämpade framgångrikast i försvaret och i kedjan sätter vi, Finn som nummer ett. Bra domare var Folke
Pettersson, Borlänge. Publiken uppgick i det ljusliga vädret till 500 personer. / Tewe.

Jätteseger för BS. Färnäs slogs hemma med 9-2. Färnäs SK-Falu BS 2-9. Text ur tidningsartikel. (Omg 6).
Med hela 9-2 efter 6-2 i halvtid vann Falu BS över Färnäs i söndagens drabbning på Färnäs IP. Hemmalaget som har flera spelare på
sjuklistan och ordinarie målvakten avstängd fick nu dessutom så gott som hela matchen igenom spela med tio man. Motståndet som
bjöds blev därför ganska litet. Färnäs tog dock överraskande ledningen i femte minuten genom Hållams sedan Hego halvklarat Finn:s
frispark från strafflinjen. Kvitteringen kom fem minuter senare då ”Kotten” Johansson sköt i mål efter hörna. Sedan hade Kål Janne en
jättechans men det avslutande skottet var för löst. BS tog ledningen i 14:e min, genom Pelle Sundberg som överlistade
målvaktsreserven Eriksson efter hårresande slarv i försvaret. Dem min. senare stod det 4-1 i Falu BS favör. Det var ”Kotten” och Pelle
Sundberg som återigen antecknade sig för dessa mål. Hållams reducerade till 4-2 efter vackert förarbete av Finn och två min. senare
bredsidade Pelle Sundberg in femman för BS varpå Bernt Hansson fastställde halvtidsresultatet 6-2 i 43:e min. Färnäs bästa period var
inledningsminuterna efter vilan. Skepp räddade ett löst skott på mållinjen sedan Hego försatts ur spel. Så småningom övergick initiativet
till BS men skottlyckan var denna halvlek mindre god. Först i 75:e min. lyckades ”Kotten” öka till 7-2 efter ett fint skott och tio min.
senare sköt samma man in åttan, dock ur offsideposition, varpå Nisse Häggström efter ett vinkelskott fastställde slutsiffrorna. Gästernas
kedja som spelade nätt och trevligt ute på plan var de stora siffrorna till trots ineffektiv framför mål. Farligast var ”Kotten” Johansson
och Pelle Sundberg. I försvaret som verkade inte alltför svårforcerat var Hega Hedlund och Skepp de bästa för dagen. Det svårt
åderlåtna hemmalaget kommer så småningom. Nu var Finn tillbaka efter sin meniskoperation och gjorde fina saker – konditionen räcker
dock inte. Bäst för dagen var Blomberg, Hållams och Kål Janne. Folke Pettersson, Borlänge dömde bra inför 500 åskådare. / M.E.

Falukedjan i storslag höll lekstuga i Färnäs. Färnäs SK-Falu BS 2-9. Text ur tidningsartikel. (Omg 6).
Färnäs (DD). Falu BS vann stort över svaga Färnäs SK. Med 9-2 kunde elvan från residensstaden lämna planen, sedan halvtidsresultatet
varit 6-2. När utmärkte domaren Folke Pettersson, Borlänge, blåste till spel kantades Färnäs idrottsplats av 500 åskådare, som fick se en
allt igenom just match. Färnäs laget som i 77 minuter fick spela med tio man, sedan vb, Nilsson justerats, har genom denna förlust
förankrat sig stadigt i botten av tabellen och får ta sig samman, speciellt i försvaret om det i fortsättningen skall bli någon poäng.
Målvalt var för dagen ordinarie vb, Eriksson, som flera gånger ensam fick försöka stoppa anstormande faluforwards. Nu brast det
särskilt på ch-posten, där för dagen återinsatte Johansson inte alls fyllde sin uppgift. Det tycks inte heller vara nog med otur och
justeringar i Färnäs. Nu fick även hb, Lundgren tvungen byta plats med hy, Fernström som på backplats blev försvarets positivaste
spelare. Per Erik Finn återfanns på innerplats och kommer säkert att ge kedjan mera tyngd så småningom. Att Falu laget är på väg mot
division II kan tas för givet, laget spelar mycket god fotboll. Försvaret kan konsten att hålla tätt. Gren på centerhalven var svår att
passera, men uppgiften blev också lättare genom hemmalagets långbollar, som slogs utan möjlighet för forwards att göra något åt.
Kedjan var bra och hade starkt stöd av halvorna. Hemmalaget började matchen bra och fick också första målet. Så följde några anfall av
Falu BS, som resulterade i fyra mål innan Hållams i 34:e minuten kunde göra sitt och lagets andra mål. Massor med hörnor noterades
och Falu laget spädde på ytterligare två mål före halvtid. I andra perioden höll hemmalaget spelet uppe en stund, men målfabrikationen
skötte Falu BS om och innan matchen var slut hade inte mindre än tre bollar funnit rätt adress. Målgörare för Falu BS var Bengt ”Kotten”
Johansson 3, Pelle Sundberg 3, Häggström 2 och Bertil Hansson 1. / H /.

Färnäs åkte ner till jumboplatsen efter det stora nederlaget mot Falun. Siffrorna blev kanske i fetaste laget med tanke på att Färnäs vid
matchens början faktiskt inte hade mer än två reserver. Nu blev förstås Erik Nilsson skadad, men vi tror knappast att detta hade så stor
inverkan på resultatet. För et första brukar det som regel vara svårare att spela mot en decimerad motståndare och för det andra var
ställningen 4-1 redan efter de 15 minuter som gått av matchen då FSK halven justerades. Det är något som fattas hos de grönvita just nu
– har gjort det länge för resten. Blir det inte en snar form förbättring kan läget bli verkligt prekärt. Än har det dock för tidigt att kasta
yxan i sjön.

Div IV Dalarna:
Islingby-Börbo 2-2, Korsnäs-Långshyttan 7-0, Färnäs-Falun 2-9, Malung-Dala Järna 2-0, Vansbro-Forssa 5-1.
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Björbo vann jumbofinalen men utan att helt övertyga
Floda söndag. (TT). Björbo vann på söndagen en storseger genom att på hemmaplan trycka dit Färnäs med lite mindre än 9-0, halvtid
2-0. Uppgörelsen mellan de båda jumbolagen var av dålig kvalitét och det enda som hemmapubliken kunde glädjas åt var de många
målen. Om det också var seriens s.k. jumbofinal är det för tidigt att yttra sig om, men nog verkade det så av spelet att döma. Färnäs höll
spelet rätt så bra uppe första halvlek, och då svarade faktiskt laget för det bästa i fråga om spel på plan. Det var vänstersidan som man
lade märke till. Där fanns den säkre backen Eriksson, vh, Mohlin, som stod för eleganta framspelningar, samt vi, Finn och vy, Forsén. De
tre sistnämnda visade några gånger att de besatt en hel del fotbollskunnande. Då Björbo efter halvtidsvilan började dominera alltmer
och ytterligare några mål åkte bakom K.E. Sundberg tappade gästerna sugen och mot slutet av matchen var det strängt taget bara vy,
Forsén som då gått in på centern, som försökte hålla spelet igång. Björbo pojkarna hade svårt att komma igång och spelet haltade
oroväckande i början i början av första halvlek. Då sviktade t.o.m. det starka försvaret några gånger. Men allteftersom målen trillade in i
Färnäs målet kvicknade de röd-vita till, och särskilt kedjan blev på ett utmärkt humör, speciellt i andra halvlek. I försvaret utmärkte sig
de båda backarna I . Olsson och S. Engman, medan tre man i kedjan höjde sig över de övriga. Det var innertrion Börje Olsson, Börje Berg
och Henry Berg. Den senare gjorde inte mindre än fyra mål. Vad beträffar Börje Ohlsson så tycks han gå från klarhet till klarhet, och
eftersom han fortfarande ör junior kan man vänta mycket av honom. Första halvlek 11 min gammal då Börje Berg promenerade fram
och gjorde 1-0. I 20:e min. hade Henry Berg en fin chans men sköt över, men sex min. senare kom han igen och då var tvåan ett faktum.
Två min. efter paus gjorde samme spelare 3-0, ensam som han blev med målvakten efter en försvarstabbe. I 10 min. gjorde Henry Berg
dagens snyggaste mål. Han stod välplacerad inom straffområdet. Fick en luftboll som han tog ned med ena foten. Lade bollen tillrätta i
luften och sköt direkt med den andra dojan utan att bollen nådde marken emellan. Nio min. efteråt fick vy, Jan Nielsen för första
gången under matchen riktig användning för sin kalasvänster, och den markbollen hade målvakten ingen chans på trots att avståndet
var 20 m. Sjätte målet sprang Börje berg in i 29.e min. medan henry Berg svarade för sjuan i 42:a min. Efter ordinarie matchtid – hade
domarens klocka stannat? – gjorde hy, Malte Enmalm 8-0 efter en hörna och strax efter fastställde samme man slutresultatet 9-0 efter
ett snyggt anfall. Domare Nils Källström, Borlänge var inte alls så säker som vanligt. 300 såg på. / Lars /.

Storseger för Björbo
Björbo (DD). Björbo tog i söndagens match två värdefulla poäng av gästande Färnäs som besegrades med inte mindre än 9-0. Därmed
har Björbo fått kontakt med lagen framför och ett bättre utgångsläge för framtiden. Någon stor match blev det inte. Spelet var stundtals
ganska hårt och Färnäs spelarna gav flera gånger prov på dåligt humör och fula efterslängar. Domaren Nils Källström hade svårt att hålla
matchen i sin hand. Björbo hade spelet hela tiden utom de första minuterna och segern var fullt rättvis kanske något för stor. Laget
gjorde ingen av sina större matcher utan segern berodde mera på motståndarnas svaghet i försvaret. Hemmaförsvaret ställdes aldrig på
några svårare prov. I kedjan gladde Börje Olsson med ett effektivt oh osjälviskt spel. Bägge Bergarna gjorde ett gott intryck men även
yttrarna Malte Enmalm och Jan Nilsen höll sig mera framme än tidigare. Målen gjordes i 12 och 36 min. av första halvlek och i 2, 10, 19,
29, 42, 43 och i 44 minuterna i andra halvlek. Målgörare var Henry Berg 4, Börje Berg, 2, Malte Enmalm 2, och Jan Nilsen. Färnäs gjorde
ett blekt intryck och särskilt försvaret hade svårt att hängs med i svängarna. I kedjan var det Per Erik Finn och Janne Johansson (Kål
Janne), som närmast kunde oroa Björbo försvaret. Hörnorna vanns av Björbo med 7-3. Domare Nils Källström, Borlänge hade ingen av
sina bättre dagar. Publik 300 personer.

Storseger för Björbo 9-0 mot Färnäs
I söndagens match på Flodavallen mellan Björbo och Färnäs segrade Björbo med ej mindre än 9-0, efter 2-0 i halvtid. Björbo hade vad
Färnäs helt saknade, målskyttar. Vad Färnäs beträffar var det endast vänstersidan i anfallet, som höjde sig något över de övriga. I Björbo
hade vi Henry Berg en lyckad dag och gjorde fyra mål. Även centern Börje Berg, ch, Gunnar Lilja och mv, Åke Larsson gjorde gott ifrån
sig, och det ser ut som laget nu återfunnit en del av den goda vårformen. Efter elva minuter blev 1-0 till Björbo genom centern Börje
Berg, som bara hade att promenera med bollen i målet. Björbo hade ett klart övertag med bl.a. tre hörnor i följd, innan det blev någon
utdelning, då Henry Berg i 36:e minuten gjorde 2-0, som också blev halvtidsresultatet. Två minuter in på andra halvlek utnyttjade Henry
Berg en tabbe i Färnäs försvaret och sköt Björbos tredje mål. Samme man gjorde också 4-0 med ett vackert direktskott. 5-0 blev det i
19:e minuten genom Jarl Nilsson på ett långskott. 6-0 gjorde Börje Berg i 29:e minuten. I de sista minuterna av halvleken ökade Björbo
till 9-0, 7-0 svarade henry Berg för, medan hy, Malte Enmalm gjorde 8-0 och 9-0. Björbo hade åtta hörnor mot Färnäs två. Domare var
Nils Kjällström från Borlänge, som inte helt övertygade. Cirka 300 personer åsåg matchen.

Från Moras sportfront
Vad en målvakt betyder för ett lag kan nog Färnäs vid det här laget intyga. 2-18 på två matcher är ett allvarligt bakslag, och FSK har nu
hela tre poäng att ta in på näst sista lag. Det blir en svår uppgift, helst som laget i ännu ett par matcher måste avvara Sture Söderberg.
Blir det bakslag även om Långshyttan på söndag måste det nog till en metamorfos för att rädda situationen. Kan däremot LAIK besegras
öppnas vissa möjligheter till förnyat kontrakt. Uppgörelsen blir en verklig nyckelmatch.

Färnäs tog 2 värdefulla poäng Börje Leander åter med i laget. Färnäs SK-Långshyttans AIK 2-0. Text ur
tidningsartikel. (Omg 8).
Färnäs SK tog på söndagen två välbehövliga pinnar genom att slå Långshyttan med 2-0, halvtid 1-0. Hemmalaget hade för dagen plockat
med Börje Leander på ch, och han var givetvis den fasta klippan i försvaret. Utan att röra sig mycket, dominerade han ändå sitt område
helt. Det spel som bjöds i matchen var annars inte mycket att hurra för, men Färnäs vann utan tvekan rättvist. Den starka blåsten i
planens längdriktning förryckte spelet och första halvlek var rent tråkig. Färnäs hade ett visst spelövertag, men inte förrän sekunderna
innan halvtidsvilan lyckades Hållams göra 1-0 med ett fint vinkelskott. I andra halvlek tycketes Långshyttan ha gett upp hoppet., och
spelade mycket oförnuftigt med idel luftpastejer. 2-0 ordnade Kål Janne sedan Per Erik Finn med en grann klackspark serverat
passningen. I fortsättningen fanns chanser till fler fullträffar, men det brast i avslutningarna. Färnäs har ännu långt till fjolårets form, och
trots segern övertygade knappast laget. Leander är redan nämnd, och bra i försvaret var också Rune Blomberg. Sundberg, som vaktade
buren, hade ett bra ordentliga skott att klara under matchen. Kedjan blev bättre efter pausen sedan Kål Janne kommit in på center.
Janne var klart bäst i kedjan, där Finn var ovanligt blek. Långshyttan hade ett skapligt försvar medan forwardskvintetten verkade
tämligen ofarlig. Lång ch, Wistrand var en av de bästa på plan, och vidare framträdde vb, Elfsberg och mv, Erikson. I kedjan kan hi,
”Bagarn” Gustafsson framhållas. Bra domare inför c.a 300 åskådare var Bertil Larsson, Falun. /Tewe.

Leander gav Färnäs tvåpoängare
Färnäs, söndag (FK). Trots den besvärliga vinden presterades stundtals ganska god fotboll i Färnäs på söndagen, då Långhyttan
besegrades med 2-0. Hemmalaget tack vare Leanders återinträde, och med dennes medverkan i fortsättningen skall det säkert inte
dröja länge förrän laget lämnat jumboplatsen. Gästerna ar inga dåliga motståndare. Deras spel hade högre fotbollskultur över sig, men
det ungdomliga laget har ännu ej skaffat sig tillräcklig rutin. Snabbheten i spelet och de många vällagda passningarna tyder emellertid
på att laget kommer att tala om sig i fortsättningen. Vilken utomordentlig centerhalv Börje Leander är visade han i dagens match.
Gästerna provade olika centrar men ingen kunde göra sig gällande. De säkra brytningarna och vackra framspelningarna var en fröjd för
ögat. Målvaktsreserven sundberg var bättre än väntat, så också bakre försvaret i övrigt. Kedjan haltade betänkligt, men spelade upp sig
på slutet, då endast turen räddade gästerna från baklängesmål. Att Hållams plats är högerytterns bevisade han i denna match. Färnäs
hade övertaget matchen igenom. Hållams gjorde 1-0 i 44:e min,. efter et vackert skott i högra krysset och i 61 kom 2-0 då Kål Janne
säkert placerade Finn:s finurliga passning i nät. Bertil Larsson, Falun, dömde den justa matchen bra inför cirka 300 åskådare./ M.E. /

Färnäs slog LAIK Börje Leander med
Färnäs (DD). Färnäs kunde rehabilitera sitt anseende, när hemmalaget på hemmaplan inför 300 trogna åskådare kunde vinna över
Långshyttan med 2-0 (1-0) vilket kan anses vara för litet efter alla chanser som serverades. I hemmalaget som på sistone vållat sina
anhängare grå hår, gjorde Börje Leander reentré på ch, efter ett års bortavaro och gjorde en mycket habil insats och skapade täthet i ett
förut så otätt försvar. Lyckans gudinna som så länge vänt de grönvita ryggen, visade sig ännu lika svårtflirtad, för med större tur hade
resultatet fått ett prydligt utseende sett ur hemmasynpunkt. Som sagt försvaret var den verkliga glädjekällan. Sundberg och backarna
Eriksson och Ernlund med stoppern Leander som primus gjorde under hela matchen inte ett enda misstag. Halvorna Blomberg och Molin
bröt bra, men matade sämre och särskilt den senares okoncentrerade passningar var legio. Kedjan var på både gott och ont till det
senare kan alla de sumpade målchanserna anses räknas. Långshyttan var inget dåligt lag med snabba och vältränade spelare, men mötte
för dagen ett hemmaförvar som var onyttigt. Laget var jämnt med plus för yttrarna Göran Andersson och Gösta Gustavsson. Även Åke

Wistrand både som ch, och i andra halvlek center får omnämnande. När utmärkte domaren Bertil Larsson, Falun blåste till spel var en
kraftig nordan besvärande som satte en viss prägel över spelet. Hemmalaget vann lotten och med vinden i ryggen blev det redan från
början full fart mot Långshyttemålet. Flera måltillfällen missades innan Hållams i 44 minuten kunde fastställa halvtidsresultatet. Andra
halvleken blev den första lik i spelhänseende. Långshyttan fick in en boll i Färnäs målet men dessförinnan hade domarens pipa ljudit för
offside. I 15 minuten gav Per Erik Finn en försvarsöppnande passning till Kål Janne som tackade och fastställde slutresultatet 2-0. / H /.
Ovansiljans representanter inom läderkulesporten skötte sig med den äran i söndags och alla fyra lagen i de högre serierna tog poäng.
Färnäs fullpoängare mot Långshyttan, som vi anade redan före matchen, kom i rättan tid. Visserligen intar FSK fortfarande
jumboplatsen, men en förlust även i söndags hade blivit mycket svår att ta igen. Nu finns det trots allt goda chanser i fortsättningen.
Mora säkrade serieledningen genom uddamålssegern i saxdalen och därmed får man hoppas att de blå-vita skall stanna kvar där för
gott. Nusnäs tycks ha specialiserat sig på att spela oavgjort och nu var det fjärde gången som Hjelte & Co noterade en enpoängare i
serien. Oxberg lyckades trots underläge i spel klara ena ”pinnen” mot Heros borta och det var minsann inte fy skam. Det ser alltså
lovande ut i fortsättningen för samtliga lag.

Supporterglädje i Järna Färnäs slogs ner med 5-3. Dala Järna IK-Färnäs SK 5-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 9).
Alla rättrogna Järna-supporters hade nöjet att se ett pånyttfött hemmalag vid söndagens div. IV-uppgörelse på Järna IP. Järna vann
nämligen jumbofinalen mot Färnäs med 5-3 (2-2). Segern satt dock hårt åt och säkrades först i matchens slutskede. Att vinsten stannade
hos hemmalaget var kanske på sin plats. En del omplaceringar och ett par nya spelare var tydligen allt, som behövdes, för att en ljusning
skulle inträda. Men det skall först som sist sägas att segern inte var övertygande, gästerna svarade faktiskt för det mesta i spelväg och
särskilt deras kedja kom fram i fina attacker. Järna presenterade, som sagt, en ny giv. Lagets tränare, Jonas Persson, hade satts in som
ch, och han gav försvaret udd. Bössfall hade flyttats ned som back. I kedjan kom unge Willman ifrån starkaste anfallskorten återfanns
dock i inrarna Berg och Danielsson. Gästerna spelade inte som något jumbolag och kan trots allt se just på framtiden. Dagens mv, K.E.
Sundberg var inte alls lyckad. Han kan ta åt sig en stor del av förlusten. Rutinerade Börje Leander dominerade stort i försvaret. I den
jämna kedjan var innern Öhrn och ”Kål” Janne Johansson de bästa. Första målet, som blev gästernas kom inte förrän i 19:e minuten
genom vi, Hållams. Hy, Forsén spädde på till 2-0 i 23:e minuten innan hemmalaget minuten efter kunde reducera genom Danielsson,
Åke Berg svarade för kvitteringen tio minuter senare. Andra halvlek, var endast tre minuter gammal då Forsén på nytt gav de sina
ledningen. I 12:e minuten slog hi, Berg bollen i nät. Just i värsta Färnäs pressen kunde så Danielsson och Berg med varsina mål i 40:e
minuten ge hemmalaget segern. Kurt Karlsson, Borlänge, dömde i stort sett bra inför drygt 300 personer. / Long.

Dala Järna slog Färnäs på hemmaplan
Dala Järna, söndag. (FK). Dala Järna tog ett välkommet kliv ur serietabellens absoluta bottenregioner genom att på hemmaplan besegra
gästande Färnäs med 5-3, halvtid 2-2. Matchen var mycket jämn och först under de sista fem min. lyckades Järna avgöra drabbningen till
sin fördel genom att göra två mål på samma minut. Om spelkvaliteten kan sägas att det märktes fullt tydligt i vilken tabellhalva lagen
hörde hemma. Dala Järnas ställde för dagen upp med två debutanter Kjell Åke Willman och Jonas Persson, men huruvida schackdraget
att flytta att flytta Gössfall från hans ordinarie centerhalv plats till högerbacken var av godo kan säkerligen diskuteras. Faktum var att
hemmaförsvaret trots ganska goda individuella prestationer var ovanligt genomskinligt o. gästerna bröt sig stundtals ganska lättvindigt
igenom. I åtminstone två fall fick också Färnäs mycket lättköpta mål. Sorgebarnet kedjan var för dagen ovanligt pigg och hade särskilt
under de sista minuterna en riktig glansperiod. Färnäs visade ett ganska ohyvlat på långbollar och sin egen energiskt rusande center Kål
Janne. Försvaret var liksom hemmalagets mångas gånger lättforcerat. Färnäs tog ledningen efter 17 min. spel genom cf, Kål Janne som
utnyttjade en försvarsblotta som från nära håll vräkte på ett hårt målskott. Fem min. senare var det klart igen. Denna gång var det hy,
Forsén som bröt sig lös ur en klunga och retfullt petade bollen över den liggande målvakten. I 26:e min blev hi, Åke Berg hårt fälld av
Leander och domaren dömde straff. Exekutorn vi, Bror Danielsson gjorde inget misstag utan slog bollen hårt i nättaket i närheten av
krysset. Tre min. senare kvitterade hi, Berg genom ett långskott som dalade in under Sundbergs ribba. Andra halvlek var endast en
minut gammal när hy, Forsén nickade i mål efter en vacker passning från vi, Hållams. Berg kvitterade igen i 12 min. med ett otagbart
skott snett från höger. Spelfördelningen var ganska jämn under den närmaste halvtimmen, kanske med en knapp övervikt för Färnäs
som flera gånger var mycket nära att få ett ledningsmål. Sex min. före full tid fastställdes dock slutresultatet genom Berg och Danielsson
som gjorde varsitt mål med en minuts mellanrum. I hemmakedjan märkte man särskilt inrarna Berg och Danielsson, den senare
betydligt bättre sedan han övergivit dribblingen. Bäst i förvaret var Persson och hh, Sterner Yttrarna Finn och Forsén, samt centern Kål
Janne och ch, Leander bildade stommen i gästernas lag. Kurt Karlsson, Borlänge dömde inför 300 personer.

Supporterglädje i Järnas. Färnäs slogs ner med 5-3
Alla tättrogna Järna supporters hade nöjet att se ett pånyttfött hemmalag vid söndagens div. IV uppgörelse på Järna IP. Järna vann
nämligen jumbofinalen mot Färnäs med 5-3 (2-2). Segern satt dock hårt åt och säkrades först i matchens slutskede. Att vinsten stannade
hos hemmalaget var kanske på sin plats. En del omplaceringar och ett par nya spelare var tydligen allt, som behövdes, för att en ljusning
skulle inträda. Men det skall först som sist sägas att segern inte var övertygande, gästerna svarade faktiskt för det mesta i spelväg och
särskilt deras kedja kom fram i fina attacker. Järna presenterade, som sagt en ny giv. Lagets tränare, Jonas Persson, hade satts in som ch,
och han gav försvaret udd. Bössfall hade flyttats ned som back. I kedjan kom unge Willman ifrån starkaste anfallskorten återfanns dock i
inrarna Berg och Danielsson. Gästerna spelade inte som något jumbolag och kant trots allt se just på framtiden. Dagens mv. K.E.
Sundberg var inte alls lyckad. Han kan ta åt sig en stor del av förlusten. Rutinerade Börje Leander dominerade stort i försvaret. I den
jämna kedjan var innern Öhrn och Kål Janne Johansson de bästa. Första målet som blev gästernas kom inte förrän i 19:e minuten genom
vi, Hållams. Hy, Forsén spädde på till 2-0 i 23:e minuten innan hemmalaget minuten efter kunde reducera genom Danielsson. Åke Berg
svarade för kvitteringen tio minuter senare. Andra halvlek var endast tre minuter gammal då Forsén på nytt gav de sina ledningen. I 12:e
minuten slog hi, Berg slog bollen i nät. Just i värsta Färnäs pressen kunde så Danielsson och Berg med varsina mål i 40:e minuten ge
hemmalaget segern. Kurt Karlsson, Borlänge, dömde i stort sett bra inför drygt 300 personer. / Long /.

Järna vände 0-2 till seger
Järna ställde upp med två debutanter och en del omplaceringar i söndagens hemmamatch mot Färnäs. Gunnar Bössfall flyttade ut på
högerbacksplatsen och fick därmed ge plats åt nyförvärvet Jonas Persson. Vidare prövade unge Kjell Åke Willman på hy, och han skötte
jobbet med den äran och 16 åringen måste anses som ett framtidslöfte. Färnäs ledde ett tag i första halvlek med 2-0, men hemmalaget
kvitterade innan pausen och avgjorde till seger med 5-3 i andra halvlekens sista minuter. Färnäs ser ut att ha kommit igen och vill säkert
ha att säga till om i fortsättningen. Matchen som var särskilt betydelsefull för bägge lagen var särskilt spännande. Den annars målrika
matchen var mållös ända till i 19:e min. då Färnäs vi, Hållams slog in 1-0 och var nära att öka redan minuten efter, men säkre Karlsson i
Järna buren räddade till hörna. I stället kom de igen tre min. senare, då hy, Forsén fick en fin stickare som han skarvade i mål.
Hemmalaget tog sig nu samman och gick up i ett anfall minuten efter då hi, Berg drog upp en boll ända in i straffområdet men blev fälld
och straffen lade Danielsson säker i mål. Kvitteringsmålet kom i 31:a min. efter en stickare, som hi, Berg löpte på och sköt i mål strax
under ribban. 2-2 stod sig halvleken ut. Andra halvlek var endast en minut gammal då Färnäs åter tog ledningen efter ett vackert anfall
där hy, Forsén avslutade med en nick i mål. Järnas hi, Berg gladde i halvlekens 18 min. med att kvittera åt sitt lag. Hemmalaget låg
därefter på under en 15 min. period men detta gav ingen utdelning utan först sju minuter före slut lyckades vi, Danielsson slå in
ledningsmålet. Strax före var Färnäs nära ta ledningen genom ett skott i virket vid krysset. Fem min. före full tid var Järnas hi, Berg åter
framme och fastställde slutresultatet till 5-3. Järnas mannar började inte övertygande men spelade efter hand upp sig och i kedjan var
inrarna Berg och Danielsson bra. Försvaret var jämnt och slog bra ifrån sig. Mv, Karlsson var som vanligt säker. Färnäs är inte alls som
tabellen visar utan var hela matchen farliga. I kedjan var vi, Hållams och hy, Forsén bäst. I försvaret framträdde vh, Molin samt backarna
Eriksson och Ernlund. Hörnor 10-4 till Färnäs. Kurt Carlsson, Borlänge, dömde bra inför drygt 350 personer. / Alt /.

Malung fortsätter segerraden, Färnäs 7:e offret. Färnäs SK-Malungs IF 0-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 10).
Färnäs, söndag (FK). Med 3-0 vann Malung I Färnäs på söndagen och tog därmed sin sjunde seger i rad i div. IV. Ett oavgjort resultat
hade varit mera rättvist efter spelfördelningen att döma, men Färnäs anfallet hade en olycklig dag då ingenting ville lyckas. Under första
halvlek var spelet jämnt. Båda lagen hade emellertid mycket svaga försvar och anfallen strandade i regel vid strafflinjen. Gästerna tog
ledningen i 18:e min. då hy, Erlin Jansson ur klar offsideposition slog bollen i mål. Finn hade en stund senare en jättechans att kvittera
men var aningen för sen. Andra halvlek var inte mer än tre min. gammal, då Malungs Ottosson i lugn och ro placerade bollen vid
Söderbergs högra målstolpe. I fortsättningen pressade hemmalaget starkt men ingenting ville lyckas. Kål Janne gick in på centern men
icke heller den ändringen hade någon större lycka med sig. Enda utdelningen blev en massa hörnor. Starkt spelade också gästernas
snabba försvar med ch Lennartsson i spetsen och Färnäs forwards fick alltför få tillfällen att pröva skottlyckan. Under sista tio min.
resignerade hemmalaget, varvid Malungs center i 83:e min med en retfull droppboll fastställde slutsiffrorna. Bäst i de tama kedjorna var
hos gästerna Isaksson och Ottosson och i hemmalaget Nisse Öhrn och Hållams. Gustav Lyberg, Hedemora, övertygade inte inför cirka
600 åskådare. / M.E.

Malung går på 3-0 mot Färnäs
Färnäs (DD). Malungs jämna taktiska fotbollselva var ofina nog att lägga beslag på bägge poängen, när laget gästade Färnäs. Genom att
vinna en efter spelet att döma jämn match med 3-0, halvtid 1-0. Matchen emotsågs med stort intresse från bägge lägren. När domaren
Gustaf Löfberg, Hedemora, blåste till spel hade 800 åskådare samlats varav 200 var från skinnarmetropolen. Och vad fick man se. Man
fick beskåda två kedjor, som med olika spelstilar försökte slå hål på två goda försvar. Den ena med udd, malungs, och den andra med
spel för mycket i sidled. Som dessutom för dagen led av skytteskälva. Malungslaget hade också rätt mycket tur i sina förehavanden.
Hemmalaget hae återfått sin ordinarie målvakt Söderberg som var chanslös på de mål som blev. Magnus Eriksson på högerbacken
raderade fullständigt ut mångomskrivne yttern Axelsson och vb, Ernlund gör aldrig en dålig match. 38 årige ch, Börje Leander visade att
han ännu inte är för gammal för fotboll. Hans brytningar äro mycket resoluta. Ytterhalvorna arbetade bra medan yttrarna särskilt i
andra halvlek kom fullständigt bort. De bägge inrarna Örn och Finn är tekniska, men den senare envisas fortfarande med sina
dribblingar, som stoppar upp spelet. Skall någon i den jämna Malungselvan nämnas före den andra blir det ch, Stig Lennartsson och hh.
Gunnar Halvarsson. Matchen började med övertag för Färnäs. Och det var upplagt för 1-0 redan efter några min. Örn kom fri, men
halvmissade och bollen gick utanför. Spelet var jämnt och som en kalldusch kom 0-1 i 18:e min. genom hy, Erling Jonsson, som tog
handen till hjälp för att hålla kontroll på bollen. Nära andra halvlek var tre min. gammal fick Ottosson göra Malungs andra mål inför ett
passivt Färnäs försvar. Vid en dubbelhörna hade Börje Leander ett skott i överliggaren innan Boris Isaksson slog in den tredje bollen för
Malungslaget i 38:e min. Färnäs pressade åt sig både enkel och dubbelhörnor men förmådde inte spräckas nollan utan 0-3 blev
slutresultatet.

Ingen ljusning för Färnäs men Malung vann för stort
Som väntat blev söndagens uppgörelse i div. IV, mellan Färnäs och Malung en hård och rivande tillställning. Inte heller nu lyckades
hemmalaget få någon poäng med, Malung vann med 3-0 efter 1-0 i pausen. Färnäs föll på sin för dagen mycket tama kedja men siffrorna
var för stora efter spelfördelningen. Fösta Malungs målet borde ha bortdömts för hands. Redan från början satsade man för fullt från
båda sidor och matchen blev långt ifrån välspelad. Domaren Mellvig Westling, Hedemora, fick blåsa massor av frisparkar, men han
kunde ändock inte riktigt stävja rufftendenserna. I sjuttonde minuten var det klart för 1-0, men hy Erling Jonsson tog handen till hjälp
innan han vidarebefordrade bollen i nät. 1-0 stod sig halvtiden ut. Redan fyra minuter efter pausen beseglades Färnäs öde, då vi, Birger
Ottosson sköt otagbart i nät. hemmalaget fick så småningom greppet om spelet, men enda utdelningen blev en hel rad hörnor, som
dock förvaltades illa. Rullgardinen drogs definitivt ner, då Isaksson lyckades späda på till 3-0, vilket blev slutresultat. Malungselvan
spelade en kraftfull fotboll och laget har utan tvekan gått framåt sedan i fjol. Mv, Erik Strand var i briljant form och fina ingripanden.
Gunnar Halvarsson i kedjan var tongivande, medan namnkunnige hi, Gidlund var en klar besvikelse. Färnäs laget är inte bra, trots
förstärkningarna Leander dominerade som vanligt ked lugna och säkra brytningar. Även Rune Blomberg slet framgångsrikt och Sture
Söderberg gjorde en lyckad comeback i målet. Kedjan gjorde ingen människa glad. Spelarna missförstod varann ideligen och i regel gick
man på tok för länge med bollen. Minst dålig var faktiskt Eddie Forsén. Cirka 500 personer tittade på.

Div IV:
Islingby-Korsnäs 3-1, Falu BS-Korsnäs 3-0, Färnäs- Malung 0-3, Idkerberget-Björbo 2-3, Vansbro-Långshyttan 1-1.
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Malungs chanser minskade Färnäs klarade två poäng.

Malungs IF-Färnäs SK 1-2. Text ur tidningsartikel.

(omg 11).
Malung (DD). Malungs chanser att hinna ifatt Falu BS försämrades åtskilligt på söndagen när MIF i returmötet hemma mot Jumbolaget
Färnäs släppte ifrån sig båda poängen. Färnäs hade efter en halvtidsledning på 1-0 skaffat sig en ledning på 2-1, som också blev
slutresultatet. Nåväl Färnäs tog sin tredje fullpoängare i årets serie, även om det rättvisa i resultatet kan diskuteras. Bägge lagen var lika
dåliga och delad pott låg nog närmast till hands. Matchen som sådan var en synnerligen trist historia. Två ineffektiva kedjor, som för det
mesta strandade på två säkra försvar, med ch, Börje Leander och Stig Lennartsson som planens dominerande spelare. Efter sju raka
segrar har nu skinnarelvan åter kommit ner på jorden. Nu hade man tydligen tagit ut segern i förskott och tog det som sagt mycket lugnt
från början utan att vara särdeles för utgången. Försvarets bästa förutom Lennartsson var Strand i målet och under första halvlek vh,

Börje Olsson. Kedjan hade ingen stor dag, speciellt dåligt var det med skotten, vilka sällan sågs till. Den enda som något höjde sig över
de andra var hy, Ehrling Johansson som spelade ut en stor del av sitt lekfulla register. Inrarna Ottosson och Gidlund fick inte ut mycket
av sitt slit och cf, Isaksson kom sällan förbi Leander, Axelsson använde inte kanonen många gånger och de gånger han gjorde det sköt
han nästan utan undantag högt över. Färnäs seger får nog tillskrivas en större tyngd än hemmalaget och ett bättre kämpahumör.
Leander och till hh nedflyttade Nils Öhrn var de bästa i försvaret medan Rune Blomberg och Per Erik Finn uträttade det nyttigaste i
kedjan. Första halvlek såg ut att bli mållös och Färnäs mål kom mycket överraskande två min. före vilan. Fin sköt en frispark från
Strafflinjen, som Strand nådde men inte kunde hålla. Returen sköts in av Rune Blomberg. 23 minuter in på andra halvlek kvitterade Per
Axelsson efter att Malung haft en nära kvarts press mot Söderberg i Färnäs buren. Slutresultatet kom i 35:e minuten genom vy, Kål
Janne Johansson som lurade Lennartsson och sköt otagbart vid bortre stolpen. Publiken uppgick till 600 personer och domare utan
anmärkning var Bertil Larsson, Falun. /Tehå.

Färnäs överraskade slog Malung med 2-1.

Malungs IF-Färnäs SK 1-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 11).

Malung fick ej sin åttonde raka i söndagens returmöte mot Färnäs som överraskade nog tog poängen från segervana malung. Redan
frånbörjan kunde man se, att Malungslaget inte var sig likt. Matchen som spelades i rena vinterkylan, var den sämsta på länge.
Resultatet blev 1-2. Matchen började i dåligt tempo och fortsatte likadant, ända tills cirka 10 minuter återstod, då malung äntligen lade
in ett par extra kol. Det blev Färnäs som i 43:e minuten, tog ledningen genom hhb, Rune Blomberg, som slog in en målvaktsretur efter
frispark av Per Erik Finn. Detta resultat stod sig sedan halvleken ut, och en bra bit in på andra, närmare bestämt 23:e min. då Per
Axelsson kvitterade. Malung tog sedan hand om initiativet men i 46:e minuten fick Färnäs ”Kål Janne” Johansson, som för övrigt gjorde
sig allt annat än populär, en stickare, som dock Malungsbacken ”Jompa” Eriksson var före på, Men Malungsspelaren krokades och ”Kål
Janne” var ensam med Strand i Malungsmålet, 1-2 var ett faktum. Malung gjorde en av sina, absoluta plattmatcher. Strand i målet får
bästa betyget i försvaret, och i kedjan, som var ovanligt tam, kan man endast ge godkänt betyg åt hy, Erling Jonsson. Färnäs visade nu
liksom i söndags ingen fotboll av klass, utan ”sparka och spring” var som vanligt mottot. Ett är dock tydligt laget är inte mycket värt utan
Börje Leander. Långe rutinerade Börje håller upp hela försvaret på et tutmärkt sätt. Domaren Bertil Larsson, lyckades bra, bortsett från
Färnäs andra mål. Cirka 600 personer frös och tittade på.

Malungs segerrad spräckt genom bottenlaget Färnäs. Malungs IF-Färnäs SK 1-2. Text från tidningsreferat.
(omg 11).
Malung (FK). Malungs stolta segersvit bröts helt överraskande på söndagen då bottenlaget Färnäs lade beslag på bägge poängen i
Malung och vann med 2-1, halvtid 1-0. Ingenting lyckades denna gång för hemmalaget, och när gästerna hade gjort flera lyckade
ommöbleringar i sitt lag, som därmed fick ökad effektivitet, blev det en jämn tillställning man fick skåda. Gästerna startade första
halvleken med vinden i ryggen och fick tack vare detta ett till synes klart övertag, men Malungsförsvaret stred tappert i blåsvädret.
Färnäs tog emellertid ledningen i 43:e min. då vi, Per Erik Finn slog en frispark och hh, Rune Blomberg slog in den efterföljande returen.
Efter sidbytet var man beredd att Malung skulle komma igen med friska tag, men oturen, plus ett kämpande motståndarlag, var
spelarna övermäktiga. En hoppets stjärna tändes dock i 23:e min. då vy, Per Axelsson sköt otagbart i mål, men i 35:e min. var Färnäs
ledningsmål ett faktum och Malung ett slaget lag. Vy, Kål Janne Johansson stack fram på sin kant och fällde helt ojuste Malungs hb,
”Jompa” Eriksson och sköt vid bortre stolpen utan chans för den ensamme Strand i målet. Färnäs elva är ganska impopulär i Malung för
sitt hårda och många gånger ojusta spel, men för dagen, då allting lyckades för dem, spelande man relativt juste. Gamle landslagsmannen Börje Leander får ta åt sig äran av att Malung nu knäcktes. Hans lugna, övertygande spel på centerhalvposten smittade tydligen
av sig på hela laget. Hh, Rune Blomberg som flyttade upp tull hi, platsen var också bra, och tillbakadragne Nils Öhrn var säkerheten själv
nere i försvaret. Malung hade en sådan dag då ingenting lyckades, men tydligen tog man till en början för lätt på uppgiften och sedan
spände man sig det gällde kvittering. Hb, ”Jompa” Eriksson och ch, Stig Lennartsson var bäst i de bakre regionerna, medan endast hy,
Erling Jonsson och vy, Per Axelsson kan få godkänt i kedjan. Domaren, Bertil Larsson från Falun, dömde i stort sett bra men blundade för
fällningen vid gästernas sista mål. Trots blåst och kyla hade uppgörelsen samlat 600 personer. / Runo /.

Ny bakstöt för Färnäs Järna segrade med 3-1. Färnäs SK-Dala Järna IK 1-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 12).
Färnäs förlorade något oväntat söndagens uppgörelse i division IV mot Järna., efter en match som lämnar mycket i övrigt att önska.
Siffrorna blev 1-3 efter 0-2 i pausen. Färnäs pressade stundtals kraftigt, och hade massor av chanser, men ingenting ville lyckas för
dagen. Den lilla fotboll som bjöds i matchen svarade annars Järna för. Färnäs hade placerat Rune Blomberg som inner och Nisse Öhrn
som halvback. Det schack draget visade sig mindre lyckat, och det brast nu åtskilligt på många håll. Det hela blev inte heller bättre av att
spelarna ideligen tjatade på varandra. Börje Leander och Magnus Eriksson höll rent bäst i försvaret, där även Sture Söderberg, frånsett
en misslyckad utrusning vid sista målet., klarade sig hyggligt. I kedjan får man hålla skottvillige Gösta Hållams som bäste man. Georg
Lundgren var absolut in ackvisition som ytter. Järna höll sig med en alldeles ypperlig målvakt i Gunnar Karlsson. Uteförsvaret verkade
däremot en smula virrigt. Ruben Sterner och Bertil Larsson gjorde det säkraste intrycket. I kedjan, som lät bollen göra arbetet betydligt
mer än Färnäs kvintetten, skall hi, Åke Berg och cf, Börje Berglund framhållas. Målhistoria. 0-1 kom i 22 min. då vy, John Erik Bertils
nätade efter frispark. Järna hade så en boll inne, som bortdömdes för offside innan Färnäs fick straff, sedan Kål Janne fällts. Per Erik Finn
sköt dock inte bättre än att mv, kunde rädda. var det som bäst utmärkte sig i Järna laget. Redan i nästa anfall blev det Järna mål genom
hi, Berg och 2-0 stod sig halvleken ut. Efter ett par minuters spel i andra halvlek reducerade Rune Blomberg med ett skott ut klunga.
Men sedan var det täppt trots stark Färnäs press. 1-3 kom därefter som en kalldusch då hi, Bergutnyttjade en blotta i Färnäs försvaret

och sköt över den utrusande målvakten. Domaren Helge Andersson, Avesta, stävjade rufftendenserna bra och skippad rättvisa inför ca:
600 åskådare. / Tewe /.

Färnäs utan geist förlorade mot Järna. Färnäs SK-Dala Järna IK 1-3. Text ur tidningsartikel. (omg 12).
Färnäs (DD). De väntade kämpa takterna för uppfyllelse ur bottenläget, när Färnäs och Dala Järna gjorde upp om poängen på Färnäs
idrottsplats. Gästerna ville mera och kunde bättre tillvarataga de chanser, som uppstod och slog ett tämligen håglöst Färnäs SK med 3-1,
sedan ställningen före paus tecknats 2-0 till Dala Järna. Matchen som hade dålig kvalitet, vinden besvärade en del, blev
målsumpningarnas match för hemmasidan, som har kommit in i en period av ineffektivitet, som snart kan betecknas som kronisk.
Massor av målchanser slogs bort och missade till råga på allt också en straff. Där verkade det som om målvakten rörde sig och straffen
borde gått om. Hemmakedjan är och förblir sorgebarnet om inte några utbyten göres. Nu var det bara Hållams och Blomberg, som
visade sig ha lust för fotboll. Nej, bättre takter behövs om inte div. 5 skall bli ett faktum. I försvaret höjde sig lagets nestor Leander högt
över de andra och visade vid flera tillfällen att än lever de gamla gubbarna. Halvorna försökte mata kedjan med bollar men dessa
förblev outnyttjade. Dala Järna är inget märkvärdigt lag, man försökte spela boll och de målchanser kedjan hade förvaltades nästan
hundraprocentigt. Hi, Berg som gjorde två av målen var kedjekvintettens bäste. Vh, Bössfall var också en bra spelare medan man av hv,
Jonas Persson väntat sig mera. Bäst i hela laget var mv, Gunnar Karlsson, som också den tumme med lyckans gudinna som en god
målvakt bör ha. Matchen började med några måltillbud för Färnäs innan Dala Järnas vy, Bertils blev omarkerad på sin kant vid frispark
och gjorde 0-1. Två målchanser för Färnäs antecknades därav den omtalade straffen innan hi, Berg i 30:e minuten fastställde
halvtidsresultatet. I andra halvlekens sjunde minut reducerade Rune Blomberg till 1-2 som Berg i 35.e minuten ändrade till 1-3, som
förblev slutresultatet. Helge Andersson, Avesta, dömde inför 450 åskådare. / H /.

Dala Järna slog oväntat Färnäs. Färnäs SK-Dala Järna IK1-3. Text ur tidningsartikel. (omg 12).
Färnäs, söndag (FK). Dala Järrna slog oväntat Färnäs med 3-1 i Färnäs på söndagen. Hemmalaget hade 75 proc. Av spelet men Järnas
kampanda avgjorde. Dessutom förfogar gästerna över seriens bästa målvakt, Gunnar Karlsson, vilken i dagens match var omöjlig att
överlista. Färnäs tog redan från början hand om initiativet, men anfallsudden och skottlyckan var mindre god. I ett av sina få men oftast
farliga anfall tog så gästerna ledningen i 212:a min. genom vy, Bertils. Strax därefter trodde man att Färnäs skulle kvittera då det blev
straffspark. Finn sköt emellertid inte bättre än att Karlsson kunde rädda varpå gästerna direkt gick upp och gjorde mål på Färnäs, genom
Åke Berg. Istället för väntade 1-1 blev det således 2-0 till Järna. Under de sista 10 min. av halvleken var det en konstant Färnäs press mot
Järna målet, men målvakten var som sagt omutlig. I 52:a min. kom så äntligen reduceringsmålet, då Blomberg behärskat lyfte bollen i
mål. Sedan slocknade Färnäs kedjan totalt och blev ett lätt fångat byta för Järna försvaret. I 80:e min. fick Åke Berg en stickare i
centrum, sprang ifrån uppvaktningen och kunde ensam med målvakten fastställa slutsiffrorna. Gästerna visade sig vara bättre än sist de
var i Färnäs. Framförallt var de vältränade och hade en härlig kondition. Med hemmalaget var det tvärtom., särskilt vad kedjan
beträffar. Bra hos gästerna var förutom målvakten, hh, Johan Persson (f.d. Falu BS), hi, Berg och de båda yttrarna. I hemmalaget
märktes mest försvararna Börje Leander och Magnus Eriksson. Svag domare var Helge Andersson, Avesta, inför c:a 400 åskådare.
/ M.E. /

Från Moras sportfront.
Spelar Färnäs som i söndags blir det sannolikt div. V till nästa säsong. Det var länge sedan man såg ett så desperat och samtidigt håglöst
spel. Man spände sig i ivern att försöka få åstadkomma resultat och sådant brukar sällan gå i fotboll. Nu var det något av panikstämning
över hela laget. Järna var inte märkvärdigare än att laget kunde ha besegrats. Särskilt försvaret var ihåligt och lämnade ibland ruskiga
blottor. Oturen spökade också för Färnäs, men att bara skylla på otur håller inte. På söndag spelar de grön-vita borta mot Långshyttan
och vinna den matchen finns det goda förhoppningar. I annat fall kan det bli marigt att kamma hem de erforderliga poängen.

Färnäs vann över Långshyttan Leander fast klippa. Långshyttans AIK-Färnäs SK 2-3. Text ur tidningsartikel.
(Omg 13).
Höstens sista seriematch på Klosterliden vill man helst dra en glömskans slöja över, speciellt vad beträffar hemmalagets insats, som
under första halvlek var rent bedrövlig. Nu vann gästerna med uddamålet av fem, sedan centern Gösta Hållams 10 min. före full tid fick
en jättechans genom ett missförstånd i LAIK-försvaret och kunde skjuta vinstmålet förbi stillastående Bertil Eriksson i hemmaburen.
Gästernas lag står och faller med utmärkte centerhalven f.d. AIK-aren Börje Leander, som var den fasta klippa i försvaret och dirigerade
sina trupper på ett föredömligt sätt. Han hann också med att göra första målet, efter en grann nick vid hörna. Trots spelfördelningen ute
på plan inte pekade på någon överlägsenhet från gästernas sida hade de dock de absolut farligaste anfallen, där Bertil Eriksson i Laikmålet fick uppbjuda hela sin förmåga och lite till för att rädda målet från påhälsning. Halvtid ingick dock med 2-0 ledning för gästerna
sedan hi, R. Blomberg skjutit ett hårt skott i nättaket. Efter pausen verkade det som om brukspojkarna fått en välbehövlig injektion, ty
första kvarten dansade man om med norrdalingarna så det stod härliga till och detta resulterade även i två mål, inslagna av Lage
Nordström och ”Bagarn” Gustavsson. Men sen var det klippt. Tog måhända orken slut? I ett ströanfall i slutet av matchen gjorde så
gästerna sitt vinstmål. Matchen på det hela taget bjöd inte precis på någon fotboll av finare märke. Därtill spelade gästerna för hårt och
resolut och några kombinationer såg man inte till. Men de var desto effektivare framför mål och med bättre skott lycka i första halvlek
hade målskörden kunnat bliva betydligt större. Av försvaret var som nämnts Börje Leander den verkliga resen och vbh, Bror Ernlund var

även effektiv. Kedjans främste får väl sättas cf, Hållams och hi, E. Forsén, vilken senare dock drog ner betyget för sina palaver med
domaren då och då. Inför det hotande nedflyttningsspöket hade brukslaget möblerats om ordentligt. Men man frågar sig hur UK kan – i
säsongens sista matcher – ta med spelare som väl inte rört på en boll på hela sommaren. Av den förutvarande kedjekvintetten återstod
bara en man, vy, Göran Andersson, annars var det ett nytt garnityr. Man kan nog lugnt påstå, att ingen av dem lyckades och att ha två
spelade inrar som Nordström och Lindblom samt Bagarn Gustavsson som center (som gärna vill ligga i tillbakadraget läge) var ju från
början dömt att misslyckas. I försvaret lyckades Torbjörn Hellström bäst av ”den nya given”, medan försvaret för dagen inte riktigt stod
att känna igen. Det skapades framför Bertil Eriksson, t.o.m. annars pålitlige Rune Larsson var sig inte riktigt lik. Tydligen får brukslaget
finna sig i att övervintra i botten, och försöka ta fram bättre takter i vår. Domaren Gustav Lövgren från Hedemora blåste hellre än bra
och uppträdde ibland inte så säkert som det fordras. /Eli.

LAIK-förlust trots ny giv. Långhyttans AIK-Färnäs SK 2-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 13).
Långshyttan (DD). Det lyckades inte för LAIK att lura Färnäs på någon poäng i söndagens div. IV match på Klosterliden. 2-3 blev
slutresultatet, efter det att lagen haft spelet var sin halvlek, gästerna den första för hemmalaget i fortsättningen. 2-2 var ställningen
länge och väl i andra halvlek och ena poängen hade faktiskt. LAIK varit värda. Men Färnäs cf, Hållams ville annorlunda, med god hjälp av
ett oförklarligt missförstånd i hemmaförsvaret lyckades han fem minuter före full tid ”scora” och ge sitt lag ledningen och slutsegern.
Gästernas lag står och faller med utmärkte Börje Leander, som var den fasta klippan i försvaret och dirigerade sina trupper på ett
föredömligt sätt. Han hann också med att göra första målet, efter en grann nick vid hörna. Trots att spelfördelningen ute på plan inte
pekade på någon överlägsenhet från gästernas sida hade de dock de absolut farligaste anfallen. Bertil Eriksson i LAIK målet fick
uppbjuda hela sin förmåga och lite till för att rädda målet från påhälsning. Halvtid ingick dock med 2-0 ledning för gästerna sedan hi, R.
Blomberg skjutit ett hårt skott i nättaket. Efter pausen verkade det som om brukspojkarna fått en välbehövlig injektion, ty första
kvarten dansade man om med Färnäs så det stod härliga till och detta resulterade även i två mål, inslagna av Lage Nordström och
”Bagarn” Gustavsson. Men sen var det klippt. Tog måhända orken slut? I ett ströanfall i slutet av matchen gjorde så gästerna sitt
vinstmål. I försvaret var som nämnts Börje Leander den verklige resen och vhb, B. Ernlund var även effektiv. Kedjans främste får
välsättas cf, Hållams och hi, E. Forsén. Inför de hotande nedflyttnings spöket hade brukslaget möblerats om ordentligt. Men man frågar
sig hur UK kan – i säsongens sista matcher – ta med spelare. Men som väl inte rört en boll på hela sommaren. Av den förutvarande
kedjekvintetten återstod bara en man, vy, Göran Andersson annars var det helt nytt garnityr. Man kan nog lugntpåstå, att ingen av dem
lyckades och att ha två spelande inrar som Nordström och Lindblom samt Bagarn Gustavsson som center (som gärna vill ligga i
tillbakadraget läge) var ju från början dömt att misslyckas. I försvaret lyckades Torbjörn Hellström bäst av ”nya given”, medan försvaret
för dagen inte riktigt stod att känna igen. Tydligen får brukslaget finna sig i att övervintra i botten, och försöka ta fram bättre takter i
vår. Domare var Gustav Lövberg, Hedemora.

Första halvleken gav Färnäs seger. Långshyttans AIK-Färnäs SK 2-3. Text ur tidningsartikel. (omg 13).
Det lyckades inte för LAIK att luska Färnäs på någon poäng i söndagens div. IV match på Klosterliden. 2.3 blev resultatet sedan lagen haft
övertag var sin halvlek, gästerna första och hemmalaget i fortsättningen. Klart jumbospel karaktäriserade första halvleken, det var mest
sparka och spring. Färnäs elvan med ch, Börje Leander som den starka mannen drev på oupphörligt och deras 2-0 ledning i halvtid var
fullt riktig. Förtjänsten av att LAIK:s baklängessiffror inte blev större tillkommer helt ”Herman” i målet, som spelade storstilat med tur
och skicklighet. På en jätte nick i 30:e min, av ch, Leander tog Färnäs ledningen.0-2 blev det en stund senare genom hi, Blomberg sedan
gästerna missat ett flertal måltillfällen. Mera sällan såg man hemmakedjan på gästernas planhalva. Målvakten Sture Söderberg hade tre
kvart av lugn och frid. Andra halvleken blev som ett omvänt blad. De som svurit över hemma UK:s nya giv fick sig plötsligt en
tankeställare inför det själaglada offensivspel, som LAIK elvan nu presterade. Man trodde knappast sina ögon efter fiaskot i första
halvlek, men faktum var att hemmalaget denna omgång dominerade spelet lika mycket som Färnäs i första. Utdelningen lät heller ej
vänta på sig. I 10:e min. reducerade Lage Nordström till 1-2 efter passning av Torbjörn Lindholm. Under enormt publikjubel kunde cf,
”Bagarn” Gustafsson fem minuter senare kvittera till 2-2 och hoppet om minst en poäng steg åtskilliga grader i hemmakretsar. Men så
kom kallduschen i 40:e min, då gästernas cf, Hålalms tack vare en försvarstabbe rann igenom och gjorde 2-3. LAIK:s ny giv slog alltså
inget vidare ut, ”Bagarn” Gustafsson löste inte center problemet och att sätta in otränade Torbjörn Lindblom på en innerplats bara på
tidigare meriter straffade sig. Rune Larsson på ch, har vi sett bättre, men däremot näppeligen mål Herman, som gjorde en av sina bästa
matcher på länge. Färnäs kämpade för sin existens i serien, det märktes mer än väl. Starke mannen var som tidigare nämnts ch, Leander,
vilken hade det mesta att bestyra och dirigera. Backarna Lundgren och Eriksson bet bra ifrån sig och i forwardskedjan framträdde cf,
Hållams och vi, Fernström. Gustaf Löfberg, Hedemora dömde inför en rekordlåg publikskara.

Från Moras sportfront.
Ömsom vin och ömsom vatten är det i Mora fotbollen för närvarande. Färnäs tycks av allt döma spela bättre borta än hemma och i
söndags blev det en mycket välbehövlig fullpoängare i Långshyttan. Börje Leander blev ännu en gång den som räddade laget dels genom
att hålla samman försvaret och del genom att göra ett perfekt mål på nick efter hörna. Att det ändå måste vars något fel med FSK
bevisas bäst av att fjolårets klart bästa forwards Kål Janne Johansson och Per Erik Finn ställdes över i söndags. Åtgärden var dock fullt
riktig då de båda varit ur slag en längre tid. Nu återstår en match till i höst nämligen mot Björbo om söndag. Den uppgörelsen kan väl
praktiskttaget sluta hur som helst och att dra några större växlar på söndagssegern bör man nog akta sig för att göra. Hur som helst har
dock Färnäs nu tagit in övriga bottenlags försprång och bör ha väl så goda chanser att förnya kontraktet.

Färnäs-Björbo i höstfinalen.
På söndag spelas sista omgången för hösten i div. IV. Färnäs möter då på hemmaplan Björbo. Björbo började svagt i serien men har
spelat upp sig undan för undan. Laget har inte förlorat sedan den 23 september då man föll med uddamålet mot Vansbro och elvan hör
nog till de bättre i serien. Det är inte värt att ställa förväntningarna för högt då Färnäs ännu inte kommit ur sin down period. Tar laget en
poäng är det starkt, men i fotboll kan förstås allt hända. Det blir i alla händelser en spännande höstfinal som säkert lockar stor publik
om inte kylan blir alltför avskräckande.

Färnäs SK-Björbo IF 7-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 14).
Färnäs SK:s avslutningsmatch mot Björbo var faktiskt en ljusglimt i höstrusket. Grabbarna visade en betydligt bättre gnista än tidigare
och särskilt i andra halvlek var det riktigt bra fart på anfallet. Hållams är utan tvekan en av de bästa skyttarna i serien och Rune
Blombergs avslutande mål var tjusigt. Helomvändning och direktskott i nättaket. Matchens vackraste fullträff. Tre straffar i en match
hör inte till vanligheterna. Enligt min uppfattning var det dock frågan om det inte räckt med frispark i samtliga fall. Apråpå straffar så lär
Färnäs ha missat inte mindre än sex sådana under säsongen. Det är inte utan att man skulle vilja rekommendera specialträning. i de
båda sista matcherna.

Färnäs tog stor revansch på Björbo. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Björbo IF 7-2. (omg 14).
Färnäs, söndag (FK). Färnäs tog en ordentlig revansch på Björbo för 1-9 nederlaget från i somras. Segersiffrorna 7-2 kunde med lite tur
ha varit större. Hemmalaget bestämde takten redan från början och i 7:e min. var det klart för första målet. Blomberg slog in en höjdboll
från höger och Hållams hade bara att sätta bredsidan till. Därefter hade gästerna under cirka 10 min. sin bästa period under hela
matchen men utdelningen uteblev. Färnäs kom så åter och hade nu tre givna måltillfällen men samtliga misslyckades, Mitt i
hemmapressen kom så 1-1 om en kalldusch då vi, Henry berg fick en gratischans i centrum. Under andra halvlek blev Färnäs
överlägsenhet än mer markant. Redan i första min. fälldes ”Kål Janne” med straff som följd. Leander sköt dock aningen utanför. Sju min.
senare nätade dock ”Kål Janne” på en målvaktsretur och i 15:e min. ökade samme man till 3-1 sedan han i centrum fått en ideal stickare.
Min. efter blev det 4-1 då Hållams slog bollen i mål sedan målvakten efter tre boxningar ej lyckats få tag i lädret. 5-1 kom så i 22 min. på
straff genom Hållams varefter gästerna kunde reducera, också nu på straffgenom ch, Gunnar Lilja. I 40:e min. fick Hållams en fin
passning från ”Kål Janne” som han säkert nickade i mål och tre min. senare fastställde Blomberg slutresultatet då han sköt matchens
vackraste målskott. Gästerna visade sig vara ett kämpalag. I strid man mot man drog de oftast längsta strået. Samspelet lyste emellertid
helt med sin frånvaro. Bästa lagdelarna var halvbackskedjan och vänstersidan i anfallet. Hemmalaget avslutade säsongen med att göra
en av sina bättre matcher. Börje Leander var klippan i försvaret där också Magnus Eriksson var bra. Hela kedjekvintetten var särskilt
under andra halvleken helt till sin fördel. Kurt Karlsson, Borlänge, får godkänt betyg inför cirka 400 personer. / M.E. /.

Färnäs hittade melodin i höstfinalen mot Björbo. Text från tidningsartikel Färnäs SK-Björbo IF 7-2. (omg 14).
Färnäs gjorde en överraskande bra avslutningsmatch för hösten i div. IV och besegrade smått sensationellt Björbo med hela 7-2, halvtid
1-1. Björbo var en negativ överraskning. Färnäs visade bättre vilja och energi och vann fullt rättvist. Hemmalaget inledde bäst. I 12:e
minuten kom första målet genom Hållams. Kvitteringsmålet ombesörjde vi, Henry Berg i 34:e minuten, efter försvarsschabbel. Björbo
höll spelet väl uppe mot slutet av andra halvlek. Spelet hade knappast hunnit börja efter paus, då Färnäs fickstraff. Leander slog dock
bollen utanför. Kål Janne gjorde så två mål i följd, även Hållams började komma i måltagen. 4-1 ordnade Gösta efter en målvaktstabbe
och nästa mål slog han in på straff. Ännu en straff utdömdes sedan och på den reducerade Björbo till 5-2, genom ch, Lilja. Hållams fick
en varning för protest mot domaren, innan han ökade till 6-2 på nick. Han gjorde därmed sitt fjärde mål. Slutresultatet 7-2 fastställde
Blomberg. Färnäs försvaret, gjorde ett ganska pålitligt intryck med Leander som stöttespelare. Även Magnus Eriksson och Sture
Söderberg gjorde många bra saker. I kedjan får Blomberg högsta betyget. Hållams är en målfarlig herre och Kål Janne var också betydligt
piggare än vanligt. Björbo hade en bra målvalt i Åke Larsson som knappast kan lastas för det stora nederlaget.Ch, Gunnar Lilja var
försvarets bäste och i kedjan kan möjligen c, Börje Berg framhållas. Domaren, Kurt Karlsson, Borlänge, hade ingen lyckad dag. Det
förekom alltför många kompensationsdomslut. Cirka 400 personer hade mött upp trots kylan. / Tewe /.
Färnäs SK:s avslutningsmatch mot Björbo var faktiskt en ljusglimt i höstrusket. Grabbarna visade en betydligt bättre gnista än tidigare
och särskilt i andra halvlek var det riktigt bra fart på anfallet. Hållams är utan tvekan en av de främsta skyttarna i serien och Rune

Blombergs avslutande mål var tjusigt. Helomvändning och direkt skott i nättaket. Matchens vackraste fullträff. Tre straffar i en match
hör inte till vanligheterna. Enligt minuppfattning var det dock frågan om det inte räckt med frispark i amtliga fall. Apropå straffar så lär
Färnäs ha missat inte mindre än sex sådana under säsongen. Det är inte utan att man skulle vilja rekommendera specialträning. En
”stramare” bör vara detsamma som givet mål. Nu ser det dock ganska hoppfullt ut för Färnäs inför våromgången, sedan laget tagit full
poäng i de båda sista matcherna.

Bra spel av Färnäs SK gav seger mot Björbo. Text från tidningsartikel Färnäs SK-Björbo IF 7-2. (Omg 14).
Färnäs (DD). Det var kallt när Färnäs och Björbo säsongsavslutade i fyran på Färnäs idrottspalts. Nu kunde hemmalaget värma upp sina
anhängare, bland de 300 åskådare genom att vinna med 7-2 (1-1), ett resultat som kunnat vara större, ty Färnäs kostade på sig lyxen att
missa en straff och goda målchanser, särskilt i första halvlek. Alltnog hemmalaget fick en grundlig revansch för plattmatchen vid mötet i
Björbo. Ett lag spelar som motståndet tillåter, men för dagen var hemmakedjan hurtigare och livligare i sitt spel än vad man på länge
förmått precisera på Färnäs arenan. Redan i 7:e min var det klart för 1-0 Blomberg kom ut på höger kanten slog över bollen till Kål Janne
som direkt passade till Hållams, som på nära håll fick in bollen i nätmaskorna. Detta blev upptakten till flera god måltillbud men något
nätrassel blev det inte förrän Björbos vi, Henry Berg utjämnade i 29:e min. Andra halvlek var bara en minut gammal när Kål Janne
fälldes, men straffen slogs utanför. Kål Janne kom igen i 8:e minuten och nickade in 2-1 och samme man gjorde 3-1 i 14:e min. Hållams
slog in 4-1 och 51 i 16:e resp. 22:a min, det senare målet på straff. I 26:e min. fick Björbo straff som Gunnar Lilja slog i mål och
ställningen var 5-2. I 39:e min. gjorde Hållams sitt fjärde mål på nick och dagens prakt skott var Blomberg upphovsman till i 43:e min. då
han fastställde slutresultatet till 7-2. Gästernas bästa lagdel var kedjan, som spelade sig i farlig närhet av Färnäs målet flera gånger, men
sedan var det stopp, för då återfanns ett sisu laddat försvar med Leander som primus. Mv, Söderberg tog det som kunde tas, och vb,
Magnus Eriksson var rena ”pumpen” på sin kant. Lundgren på hb, gjorde också bra ifrån sig. De båda halvorna Örn och Ernlund blev
visserligen många gånger överspelade, men kom igen med granna inlägg i kedjan. I kedjan återfanns Kål Janne med återfunnen spellust.
Björbo som var ett juste lag hade sina bästa mannar i ch, Gunnar Lilja i första halvlek och innertrion Börje Olsson. Börje och Henry Berg.
Domaren Kurt Carlsson, Borlänge, gjorde bra ifrån sig.

Skytteligan.
Hållams gjorde fyra mål. I div. IV gjorde Hållams som nämnts fyra mål och är därmed tvåa. Tre mål antecknades på Vansbros Gyllenvåg
och Malungs Boris Isaksson.

B. Johansson, Falu BS
G. Hållams, Färnäs
A. Olsén, Vansbro
R. Jansson, Islingby
B. Berg, Björbo, Björbo
R. Fredriksson, Falu BS
B. Isaksson, Malung
R. Gidlund, Malung
H. Berg, Björbo
Å. Gyllenvåg, Vansbro
S. Wadell, Forssa
B. Berglund,Dala Järna,
B. Danielsson, Dala Järna
M. Karlsson, Korsnäs
P. Axelsson, Malung,
B. Ottosson, Malung
P. Sundberg, Falu BS
B. Wikström, Forssa
I. Grankvist, Idkerberget

16 mål.
13 mål.
12 mål,
12 mål,
11 mål,
11 mål.
10 mål,
10 mål,
9 mål,
9 mål,
8 mål,
7 mål,
7 mål,
7 mål,
7 mål,
6 mål,
6 mål,
6 mål,
6 mål,

Å. Berg, Dala Järna
N. Häggström, Falu BS,
R. Blomberg, Färnäs
Kål Janne Johansson, Färnäs
G. Ryde, Idkerberget
B. Lundberg, Idkerberget
L. Wedholm, Islingby
K. Wahrén, Islingby
O. Eriksson, Islingby
B. Karlsson, Korsnäs
Å. Wistrand, Långshyttan
S. Bjöns, Vansbro

5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,
5 mål,

Höstöversikt: Malung tog mest på hemmaplan men Falu BS har bäst förspänt.
Falu BS toppar div. IV och övervintrar med en poängs försprång före Malung, som dock har en match mindre spelad. I hemmatabellen
har dock Malung ledningen, men har avverkat hela 8 matcher på hemmaplan medan Falu BS endast varit i aktion sex gånger på
Kopparvallen. Alltså har BS en liten fördel även i antalet hemmamatcher i vår, en sak som bör stärka ledningen ytterligare för Falu laget.
På borta plan har BS erövrat flesta poängen. Malung är dock tvåa och har en match mindre spelad. Ser vi på hemmatabellen så har
Malung ledningen, men har fått finna sig i två nederlag. Falu BS har bara tappat en pinne på Kopparvallen. Korsnäs har dokumenterat
sig som ett bra hemmagäng och har samlat 9 poäng, en siffra, som även Islingby kommit upp till. Den senare föreningens insats i div. IV
har inte varit helt övertygande även om laget säkerligen kommer att hamna på den övre halvan i tabellen. Vansbro hör även till de
bättre även om det kanske på hemmaplan gått sämre än väntat. Nykomlingen Björbo började dåligt i höstas men har ryckt upp sig och
klarat sig relativt bra. Men det kommer säkert att bli hårt mellan en fem à sex lag, vilka som skall ta steget ned i femman. Borta har Falu
BS lyckats bäst sedan följer malung. Vansbro och Dala Järna, Korsnäs har speciellt svårt på bortaplan liksom Idkerberget, som för övrigt
började hyggligt, men sedan föll tillbaka. Stora resultat: Falu BS-Idkerberget 13-0, Björbo-Färnäs 9-0, Korsnäs-Långshyttan 7-0,
Färnäs-Falu BS 2-9. Sensationella resultat: Se ovan samt Vansbro-Björbo 2-4, Malung-Färnäs 1-2, Forssa-Falu BS 2-2. Intressanta
vårmatcher för toppen: Islingby-Falu BS, Björbo-Malung, Vansbro-Malung, Malung-Falu BS. Viktiga drabbningar i bottenstriden:
Långshyttan-Korsnäs, Färnäs-Idkerberget, Dala Järna-Forssa, Idkerberget-Långshyttan. / Gårda /.

Hemmatabellen.
Malung
Falu BS
Korsnäs
Islingby
Vansbro
Forssa
Björbo
Idkerberget
Färnäs
Långshyttan
Dala Järna

8
6
7
7
7
7
6
7
8
6
6

6
5
4
4
3
2
3
3
3
2
2

0
1
1
1
1
3
0
0
0
1
1

Bortatabellen:
2
0
2
2
3
2
3
4
5
3
3

24-13 12
26-2 11
23-15 9
20-13 9
19-17 7
17-18 7
15-7
6
13-12 6
17-25 6
14-11 5
12-15 5

Falu BS
Malung
Vansbro
Dala Järna
Islingby
Långshyttan
Björbo
Forssa
Färnäs
Korsnäs
Idkerberget

7
6
6
7
7
7
7
7
6
6
7

5
5
4
3
2
1
2
2
2
1
1

2
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0

0
1
1
4
4
3
4
5
4
4
6

28-8
17-7
14-9
15-16
16-20
7-17
17-28
6-18
11-26
7-13
9-34

12
10
9
6
5
5
5
4
4
3
2

Fotbollsvisan 1956. Text: Ragnar Eriksson Melodi: Nu ska vi opp
Vägen till seriens topp är svår
men med kamratskap det lätt går
alla grabbar kämpa får,
då vi toppat nästa år.
Refr:
Nu ska vi opp, opp, opp,
opp ifrån seriens bott
till dess topp, topp, topp,
om, om alla vill det
ja då går det bra
det vi vet, vet, vet
Färnäs det är ett lag med charm,
när man ser er då blir man varm
ingen får sitta mot soffans karm
nej nu ska vi gå arm i arm.

Seriestart för Ovansiljan.
Så är nu tiden inne för oss som bor i Ovansiljan, att börja vandra till fotbollsarenorna på söndagarna och beskåda lagens prestationer i
seriesammanhang. Färnäs inleder med att åka till Falunför att ta sig en dust med Falu BS. Om man får döma av träningsmatcherna så
bör det inte alls vara någon hopplös uppgift för Färnäs grabbarna, trots att man inte får med Börje Leander, som rapporteras skadad i en
fot. Jag skulle tro att Falu BS får en svår uppgift att rädda mera än den ena poängen.

Falu BS får svår motståndare vid vårpremiären på hemmaplan.
Den med stora förväntningar emotsedda våromgången för div. IV fotbollen startar i morgon. I Falu BS är intresset och förhoppningarna
stora inför vårens matcher. Det gäller för BS del att försöka hålla den serieledning de skaffade sig i höstas. Träningen har sköts
mönstergillt och ”slavdrivaren” ”Lajos” Hedström har sett till att ingenting åt slumpen. Redan i inledningsmatchen får dock Falu BS en
svår nöt att knäcka då man på hemma på Kopparvallen möter vårpigga Färnäs SK. Färnäs har i vår visat förvånansvärt fina takter och
spelat många bra matcher ned goda resultat. I söndags slogs Mora tillbaka med 4-2 efter en grann slutspurt. En intressant jämförelse är
Falu BS resultat mot Mora veckan före seger med 3-1. Efter de resultaten att döma skulle lagen vara mycket jämna. Men
vänskapsmatcher är en sak, seriematcher en annan. Något att varna för och intressant att se blir Färnäs starka andra halvlek. Hela våren
har andra halvlek varit den starka sidan och framförallt sista kvarten. Så i morgon gäller det att sitta kvar till slutsignalen har gått. Färnäs
innehåller en hel del goda spelare. Försvaret är stabilt och kanske bästa lagdelen. I kedjan har Färnäs bl.a. Hållams, en herre som vet var
målet är placerat, samt Moras allsvenske ishockeyspelare Rune Blomberg. Färnäs som är på väg mot storformen och tror på stora
chanser till poäng i söndagens match. Falu BS har i år tränat intensivare än på länge och resultatet har väl redan börjat visa sig. 0-0 mot
det verkliga vårlaget Ludvika och en nätt uddamålsförlust mot Brage säger en hel del. I seriepremiären är det de gamla bataljhästarna
från höstens lag som fått förtroendet. De goda nyförvärv som kommit och tränar för fullt är ännu inte spelklara. Det kommer att bli
hårda bud om platserna fram till juni, så det gäller för dem som nu fått ikläda sig den blå tröjan att visa vad de duger till. Dessa är i
morgondagens match: Hego Hedlund, Bertil Pettersson, Åke Gren, Nils Häggström, Putte Lövgren, Bertil Hansson, Bengt Arvids, Bengt
Johansson, Roland Fredriksson, Arnold Fagerlund och Bernt Hansson. Den på fotboll och idrott överhuvudtaget i vår svältfödda Falu
publiken får i morgon tillfälle att se en intressant och spännande fotbollsmatch. Och om väderlekstjänst håller vad den lovar så blir det
fina väderleksförhållanden som Falu BS försöker hålla sin ledarposition i serien. Domare är nyvordne allsvenske domaren Nils Källström,
Borlänge som blåser till vårpremiär avspark på Kopparvallen kl. 13.30.

Falun-Färnäs
Den med stora förväntningar emotsedda våromgången för div. IV fotbollen startar i morgon. I Falun är intresset och förhoppningarna
stora inför vårens matcher. Det gäller för BS del att försöka hålla den serieledning man skaffade sig i höstas. Redan i inledningsmatchen
får dock Falu Bs en svår nöt att knäcka, då de hemma på Kopparvallen möter Färnäs SK. Färnäs laget, innehåller en hel del goda spelare.
Försvaret är stabilt och kanske bästa lagdelen med gamle storstjärnan Börje Leander på ch. Det skall bli intressant att se duellen mellan
Börje Leander och BS centertank Roland Fredriksson. Falu BS ställer upp med Erik ”Hego” Hedlund, Bertil Pettersson, Åke Gren, Nils
Häggström, Putte Lövgren, Bertil Hansson, Bengt Arvids, Bengt Johansson, Roland Fredriksson, Arnold Fagerlund, Bernt Hansson.
Domare i matchen blir allsvenske Nils Källström, Borlänge.

Falu BS vann säkert 6-1 i seriepremiären. Falu BS-Färnäs 6-1, Text ur tidningsartikel. (Omg 15).
Med en siffermässigt stor seger startade Falu BS vårsäsongen mot Färnäs på brunfläckiga Kopparvallen och när man kommit till ”eld
upphör” hade BS prickat in hela sex bollar mot en för Färnäs. Spelet för BS flöt inte som man skulle önska och vad man speciellt saknade
var ett par goda yttrar. Nu spelade Arvids upp sig betydligt i andra halvlek men ändå är inte spelet bra på kanterna. Sen skulle man vilja
ägna en rad åt ”Kotte” Johansson. Släpp bollen tidigare! Fredriksson visade tyngd i mitten och Fagerlund var rätt arbetsvillig hela
matchen. Schackdraget med Putte Lövgren som ch, var inte dumt. Han slet hela matchen och han som också bemödade sig att spela
bollen bra så får han bra betyg. Ytterhalvorna jagade på hela matchen men vi måste där ge Häggström en erinran att han i likhet med
”Kotten” skall spela bollen. Bertil Andersson hade stor andel i många farliga anfall enär hans bedrift som speluppläggare är stor.
Backarna Gren – Bertil Pettersson spelade säkert och bägge har god blick för spelet. ”Hego” hade en lugn dag och skötte sin syssla bra.
Färnäs hade, inte mycket att sätta emot och var klart underlägsna matchen igenom. Söderberg i målet kunde inget göra åt BS fullträffar,
han visade tvärtom upp ett bra spel mellan stolparna. I försvaret i övrigt fanns Börje Leander som sista utpost och tredje back. Genom
hans spelsätt blir det inget understöd till kamraterna i kedjan och eftersom högerhalven får operera i mitten av planen så blir hans kant
alldeles fri. Kedjans uppställning ändrades efter matchen men till ingen nytta. Finn som utantvekan var den bäste, skickades ett tag ut
på yttern, och Kål Janne försökte lyckan som center. Det hjälpte inte ett dugg. Om den sistnämnde och Hållams tror att dom kommer
längre med hårt spel så har dessa herrar misstagit sig. Putte Lövgrens framsträckta näve till försoning åt Kål Janne drog denna raskt
undan. Inte vackert gjort av Janne från Färnäs.

Bernt Hansson nickar in Falu BS tredje mål mot Färnäs.

Arnold Fagerlund, Falu BS strider förgäves mot Färnäs försvaret.
Målfabrikationen, Inledde Fredriksson i 9:e min. Efter bra vingspel med Arvids, fick han bollen i bra läge och sköt säkert i mål.
10 . I 28 minuten fick Häggström bra kontroll på bollen och hans härliga bidrag fick som följd att bollen smet in alldeles i krysset och 2-0.
Dagens vackraste anfall kom i 43.e min. på högerkanten. Bertil Hansson lobbade grant till Fredriksson som dragit sig ut på kanten. Han
drev bollen ett par steg och serverade en kalaspassning in mot mål. Där mötte Bernt Hansson perfekt med huvudet och fastställde
halvtidsresultatet till 3-0. Efter en kvart i andra halvlek ökade BS till 4-0 genom Fagerlund. Arvids skenade i 20:e minuten på
högerkanten bra och hans inlägg mötte Bernt Hansson perfekt och sköt i nät. 5-0. Man kunde anteckna bra skott av Finn i 28:e min. på
frispark, som väl hade kunnat resultera. Färnäs fick en straff i 36:e min. sedan Putte Lövgren dragit med sig bollen med handen. Hållams
bredsidade säkert in bollen i mål och 5-1. Arvids fick avsluta målfabrikationen ett par minuter före slutet genom att på nära håll slå
Fredrikssons fina inlägg i nät, 6-1. Nils Källström dömde. / L-n.

”Kotten” Johansson, Falu BS hukar sig inför Färnäs försvarets höjdsprång, Sture Söderberg i målet.

Falu BS startade starkt Storseger över Färnäs. Falu BS-Färnäs SK 6-1. Text ur tidningsartikel. (Omg 15).
Fyrahundra frusna fotbollsfantaster fröjades förstås för Faluns förkrossande fotbollsseger över Färnäs i går. 6-1 till BS efter 3-0 i paus. Så
skall en slipsten dras. Fyrfaldigt faluensiskt hurra för Fredriksson, centertanken som plöjer fram som en mindre stridsvagn och får
kedjekamraterna att växa åtskilligt. Ärligt talat hoppades vi dock att Bengt Arvids måtte studera sin stora center ytterligare ett par
matcher och lära sig mera framfusighet och fränhet. I går får Arvids godkänt tack vare ett snärtigt sjättemål efter en flott Fredriksson
passning. Får Färnäs flytta? Frågan är aktuell, ty laget ligger näst sist, men trots de stora siffrorna i går borde ett förnyat kontrakt kunna
ordnas, ty det finns mycket fotbollskunnande i laget, och särskilt första kvarten borde gästerna ha fått någon utdelning, men i
avslutningarna brister det ännu. Försvaret i Färnäs är lagets starkaste lagdel med ”gamle” Börje Leander som den klart lysande stjärnan.
Målvakten Sture Söderberg arbetade förtroendeingivande och säkert och de sex målen behöver han inte sörja över. Resoluta backparet
Georg Lundgren – Magnus Eriksson utan anmärkning och i kedjan var för dagen Per Erik Finn framgångrikast centern Gösta Hållams
hade märkbart svårt att överlista Putte Löfgren och Tage Molin fick ut förvånansvärt litet av sitt slit. Putte Löfgren tillhör säkert seriens
minsta centerforwards, men i går verkade han vara två meter minst. Inte en enda närkamp förlorade han och placerade passningarna på
millimetern. Bravo Putte! Det ville faktiskt till att Bertil Hansson och Nisse Häggström tog fram sitt allra bästa spel för att inte helt falla i
skuggan av Putte. ”Hego” i målet hade inte alltför arbetsamt men de men de gånger han ingrep var det resolut och säkert och backparet
Åke Gren – Bertil Pettersson ställdes inte inför alltför svårlösta saker. I kedjan var det som sagt Roland Fredriksson som drog tyngsta
lasset men det var glädjande att se hur Arnold Fagerlund slängde alla komplex åt sidan och gick in i närkamper och sopade rent som den
värsta kanon. Bernt Hansson startade försiktigt, men växte sedan ut och krutade bl.a. .in två fina mål. Kotten Johansson har vi sett
bättre. Sen må det vara oss förlåtet om vi nu smått börjar vädra div. III-doft för BS-elvan. Ännu återstår naturligtvis en hel del, men om
laget arbetar bra i den här stilen finns det goda chanser. Sen är det angenämt att se att alla i laget kämpar och ger sitt yttersta. Det har
varit si och så med den saken tidigare. Och här är den läckra målhistorien sedd ur falusynpunkt: Fredriksson vräkte in första fullträffen i
åttonde minuten och efter en halvtimme drog Nisse Häggström upp bollen, snuvade ett par försvarare och satte till foten och en elegant
lobboll försvann bakom Söderberg i Färnäs målet och 2-0. Bernt Hansson höll sig påpassligt framme och mötte ett inlägg med huvudet
och 3-0 och halvtidsvila. Efter en kvart serverade Nisse Häggström en passning till Arnold Fagerlund som klippte till och 4-0 och i 20:e
min. var det Arvids som serverade bollen till Bernt Hansson och 5-0. I 35:e min. fick Färnäs straff sedan en BS-försvarare haft fingrarna
med i spelet och Gösta Hållams gjorde inget misstag. Tre min. före fulltid fick äntligen Bengt Arvids vara med i målprotokollet och 6-1
ett mycket angenämt faktum. Nils Källström, Borlänge, utan anmärkning som domare. / Sir.

Falu BS-Färnäs SK Falu BS gör mål
Färnäs hade som väntat inga poängmöjligheter i Falun och siffrorna i baken är kanske inte så mycket att säga om. Ändå medverkande ju
Börje Leander och han var förstås klippan i försvaret. I vissa tidningar har det framskymtat att försvaret skulle vara Färnäs styrka. Vi är
nog inte av samma uppfattning och för vår del håller vi klart på kedjan. Med det svaga understöd forwards alltför mycket. Nu får vi
hoppas på en fullpoängare om söndag mot Idkerberget. I annat fall blir läget verkligt prekärt. / Tewe /.

Fyra ovansiljanslag i div. IV?
Färnäs SK:s stora förlust i Falun förra söndagen förde laget direkt ner i bottenstriden, och uppgörelsen Färnäs-Idkerberget denna helg,
blir därför ett möte mellan tvåbottenlag i div. IV. Med hemmaplan och kämpatakter bör denna match dockvinnas av Färnäs som därmed
fortfarande skulle ha en god chans att klättra upp någon pinne på seriestegen. Men det vill till att laget tar sig samman ordentligt nu,
om inte läget ytterligare skall försämras. Vi hade ju smått hoppas att få trelag från Ovansiljan i div. IV nästa säsong. Den första
förutsättningen därför är ju att Färnäs förnyar sitt kontrakt. Den andra förutsättningen är att IFK Moras fotbollselva nu på söndag i sin
bortamatch mot Hedemora, omsätter sitt inlärda kunnande i praktiken. Inte sedan laget spelade mot Malung på hemmaplan, har det
avslöjat vad det kan, när det verkligen finns vilja med i spelet. Nu har ju Mora knappast sina senaste prov visat några serieledande
tendenser, men vi får väl hoppas att det hela är en s.k. sparlåga, som kan tändas och bringas att flamma i rätt ögonblick. Om så är fallet
förlåter vi gärna att vi endast fått se sparlågan. Nusnäs har begagnat sig av precismotsatt teknik under sina träningsmatcher och
fortsatte därmed även i sin första seriematch. Följden av detta har blivit att Nusnäs i dagens läge får anses ha de flesta förespråkarna i
diskussionen om vem som tar hem seriesegern. Önsketänkandet är ju att båda lagen återfinns i topp när serien är slutspelad. Om
Svenska F.F. sedan medgiver uppflyttning för båda lagen skulle alltså teorin om tre ovansiljanslag i div. IV vara verklighet. Detta skulle
medföra en betydande framgång för fotbollen häruppe och säkert sporra till förnyande ansträngningar. Men för att detta skall lyckas
fordras minst tre saker nämligen´, bra spelarmaterial, tränare och samspel (lagspel). Alla tre lagen har spelarmaterial som duger för div.
IV spel. Mora och Nusnäs har erfarnas tränare som bistått med sitt kunnande. Färnäs har delvis tränat utan särskild slavdrivare. När det

slutligen gäller samspelet tvingas man nog ge Nusnäs 4 poäng medan Färnäs och Mora får nog nöja sig med 3poäng är maximum. Färnäs
har signaturen endast sett i aktion en gång och då var inte samspelt väloljat. Alltför många bollar slogs bort utan riktning utan adress
från försvarets sida. I kedjan var det få goda kombinationer. Varje man försökte själv ordna upp det som skulle göras. Undantaget var
Rune Blomberg som kan tjäna som exempel på god speluppläggare. Moras lagspel är alla på det klara med att det måste förbättras men
ännu har ingen bättring märkts. Speciellt i kedjan missförstår grabbarna ofta varann och fina tillfällen lämnats på detta sätt outnyttjade.
En bidragande orsak kan vara att laget aldrig fått vara detsamma i flera matcher. Vi får hoppas lagledningen har provat färdigt snart. För
att en kedja skall fungera bra speciellt i lägre serier, fordras att varje man får behålla sin plats minst i tre matcher å rad. Då först kan
resultatet bedömas! Nusnäs samspelt går stundtals mycket bra och är egentligen att resultat just av att grabbarna spelats in på sina
platser och känner sina kollegers spelsätt både till höger och vänster. Snabbheten kan dock förbättras betydligt även där. / BEN /.

Färnäs är favorit mot Idkerberget
Färnäs SK spelar på söndag sin första seriematch för våren på hemmaplan. Motståndare blir Idkerberget-Rämshyttans IF, som liksom
Färnäs inblandad i köstriden. Hemmalaget får hållas som favorit och har knappast råd att förlora denna match. Med Börje Leander som
stopper bör chanserna till full poäng vara goda, men naturligtvis får gästerna inte underskattas.

Färnäs vände 1-3 till seger. Färnäs SK-Idkerberget/Rämshyttans IK 4-3. Text från tidningsartikel. (Omg 16).
Färnäs (FK). Jumbofinalen i div. IV på Färnäs IP mot Idkerberget blev oerhört spännande och dramatisk. 4-3 blev segersiffrorna för
hemmalaget sedan gästerna i halvtid haft ledningen med 3-1. Idkerberget visade sig vara överraskande bra och spelade inte alls som
någon avstigningskandidat. Särskilt innertrion med vi, Grankvist i spetsen fick hemmaförsvaret att halta betänkligt. Försvaret var icke
heller dåligt och särskilt måste mv, Isaksson framhållas. Hemmalaget var på gott och ont. Kedjan hade svårt att hålla bollen vilket hade
till följd att försvaret fick slita oerhört. Något bättre blev det på den punkten i andra halvlek då Finn gick upp på innerplats. 1-0 gjorde
Hållams i 19:e min. på straff sedan en hemma försvare brutit ett hemmanfall genom att ta bollen med handen. Gästerna övertog sedan
initiativet och i 25:e min. kvitterade gästerna sedan centern Lundberg fått en gratis chans. Fem min. senare tog gästerna ledningen
genom Grankvist som vackert nickade bollen i nät och strax därefter ökade samme man påpassligt till 3-1. I andra halvlek lyckades
Färnäs med det till synes hopplösa, nämligen att vända 1-3 till 4-3. Kål Janne reducerade i 56:e min. till2-3 och min. efter lyckades vy,
Grannas genom ett praktskott slå in kvitteringsbollen. Tillställningen blev nu verkligt nervpirrande. Rune Blomberg blev sedan dagens
hjälte, då han när en min. återstod med en praktpärla fastställde slutresultatet. Bertil Larsson, Falun, dömde utan större anmärkningar
inför 366 betalande.

En viktig match i division IV, våren 1957, då det gällde att hålla sig kvar. Det blev vinst över Idkerberget med 4-3 efter mål i sista
minuten av Rune Blomberg: Stående fr.v. R.Eriksson (lagl), Eddy Forsén ,Börje Leander, Rune Blomberg, Gösta Hållams, Arne Fernström,
Magnus Eriksson. Knästående fr.v: Bror Ernlund, Kål Janne Johansson, Sture Söderberg, Per Erik Finn och Harlan Grannas.

Idkerberget spelade fint men förlorade mot Färnäs. Färnäs SK-Idkerberget/Rämshyttans IK 4-3. Text från
tidningsartikel. (Omg 16).

När en halv minut återstod säkrade Färnäs en mycket värdefull seger i söndagens hemmadust mot Idkerberget. 4-3 kom nu siffrorna att
lyda på, men det rättvisa i resultatet kan diskuteras. Idkerberget spelade en fin fotboll före paus, men efter vila var det Färnäs som
bestämde takten. Felet med Idkerberget var att forwards sköt för dåligt och dessutom var målvakten mindre lyckad i sina förehavanden.
Färnäs tog ledningen på straff efter hands på gästernas högerback. Hållams sköt men målvakten rörde sig för tidigt och räddade.
Straffen gick om och nu gjorde Gösta inget misstag. Efter försvarsschabbel kvitterade centern Gunnar Lindberg och nu började
Idkerberget härja efter behag. Två mål till blev det före pausen båda genom snabba vi, Ingemar Grankvist. Som spelet gestaltade sig var
ledningen inget att säga om. Bladet vände sig. I andra halvlek ryckte dock Färnäs upp sig betydligt och spelarna kämpade om varje boll.
Kål Janne gjorde 2-3 efter fint förarbete av vy, Grannas och den sistnämnde ordnade sedan kvitteringen med ett välplacerat men
långtifrån otagbart skott. Rune Blomberg blev sedan upphovsmannen till att båda poängen stannade i Färnäs och hans snärtiga skott
ställde målvakten chanslös. I hemmalaget som började oroväckande svagt var vb, Ernlund försvarets bästa man. Börje Leander var
däremot inte sig lik. Per Erik Finn spelade halvback före pausen men kom bättre till sin rätt på sin naturliga plats som inner i andra
halvlek. Bäst i Kedjan var dock unge vy, Grannas som har mycket fotboll i kroppen. Idkerberget spelade en rörlig och fin fotboll och laget
verkar långt ifrån som ett jumbolag. I försvaret fanns dock vissa brister och detta blev laget fall. Forwards sköt på tok för sällan. Bäst i
laget var innertrion Nyberg – Grankvist med den sistnämnde som en tekniker av stora mått. Bra domare var Bertil Larsson, Falun.

Från Moras sportfront. Text från tidnings referat 1957.
Läget ljusnade ganska betydligt för Färnäs i och med söndagens två poäng mot Idkerberget. Samtliga bottenlag för övrigt åkte på
förluster och FSK kunde nu parkera ett stycke från kön. Det kvarvarande programmet är ganska svårt, men kan laget klara 3-4 pinnar till
bör division 4 kontraktet vara klart. Det skulle i så fall vara en fin present till dem i år 25 års jubilerande klubben. Söndagsmatchen gav
belägg för att det finns gnista i laget när det verkligen gäller . Första halvlekens dåliga spel berodde nog på att inrarna då aldrig brydde
sig om att jobba i försvaret. Efter paus gick det betydligt bättre. Ett verkligt fynd är 15-åroge vänsteryttern Harlan Grannas. Det är länge
sedan man sett ett så vettigt ytterspel i Mora bygden och den grabben har förutsättningar att gå långt om han matchas förståndigt.

VAIK mot Färnäs i hemmapremiär.
Äntligen är det dags för fotboll i Vansbro. På söndag kommer nämligen Färnäs SK på besök för att kämpa om dyrbara poäng i årets
första match på Vansbro Idrottsplats. Ovansiljanslagets tabelläge är inte så värst lysande, så varje liten poäng är mycket värdefull om
laget skall klara sig undan degradering. Man kan således vänta en heroisk kämpainsats från gästernas sida, om den nu räcker återstår att
se. Vansbro övertygade dock inte nämnvärt mot Frossa och då förväntningarna är stora bland Vansbro supporters, kanske svartingarna
spänner sig för uppgiften, men bör i alla fall vinna. Hemmalaget ställer upp med sitt ordinarie manskap.

Vansbro ordinarie.
Vansbro som varit ganska svältfödd på fotboll på sista tiden kommer nu att få sitt lystmäte med hela tre hemmamatcher på åtta dagar.
På söndag begås hemmapremiären med Färnäs som gästande lag. Vansbro har alltid haft svårt att göra sig gällande mot det
kämpastarka ovansiljelaget och denna gång ser det ut att bli en extra kryddad anrättning då Färnäs är i verklig poängnöd. VAIK
övertygade inte över hövan i bortamötet mot Forssa och det återstår att se om det nu lossnar inför hemmapubliken. Ordinarie laget:
Svensson, Brandt, Björns, Öhman, Sandgren, Lissel, Olsén, Bartz, Gyllenvåg, Peterson är rapporterat. Avspark sker först kl 16.

Bra hemmadebut av Vansbro med klar seger över Färnäs. Vansbro AIK-Färnäs SK 5-2. Text ur tidningsartikel.
(Omg 17).
Vansbro (FK). Vansbro inledde vårsäsongen på hemmaplan med att klart besegra Färnäs på Vansbro Idrottsplats. Med siffrorna 5-2
lämnade de båda lagen den lösa och tungsprungna planen ganska utpumpade. I halvtid var siffrorna 1-1. Matchen bjöd stundvis på ett
elegant växlingsspel från hemmalagets sida men var dessemellan inte av någon högre kvalitet. Vansbro öppnade matchen med en
förbluffande överlägsenhet och kund efter 3 minuter ha haft en ledning med 2-0. Nu inskränkte sig dock målskörden till en fullträff
inspelad högerinner Allan Olsén. Detta skedde redan efter knappa två minuter, efter fint förarbete av vänsterinner Åke Gyllenvåg.
Kvitteringen kom också välförtjänt i 33 minuten genom vänsterinner Per Erik Finn som skarvade Kål Jannes uppsnappade boll vid
kortlinjen i nät. Vansbro fick även i andra halvleken ett blixtmål. Redan efter en minut fick Gyllenvåg en fin stickare och kunde slå bollen
förbi utrusande Söderberg. Färnäs försvaret hade sekunderna innan stoppat upp i tron på offside. Glädjen varade dock inte så länge, ty
efter ytterligare tre minuter var ställningen åter oavgjord och även denna gång var det finn som påpassligt höll sig framme. Vansbro
kom åter att dominera. 3-2 ordnade Olsén genom ett grant skott i krysset i 12 min och 4-2 svarade samma man för i 32 min. sedan
Gyllenvåg hoppat över bollen och ställt försvaret på mellanhand. Slutresultatet fastställdes på straffspark fyra minuter före slutet som
orsakades av Söderberg som höll fast Lasse Pettersson när denne var ensam igenom. Säker exekutor var centerhalv Öhman. Färnäs
gjorde ingen dålig match trots förlusten. Verkligsprätt på anfallen saknades dock. Försvaret höll i stort sett de rörliga hemma forwards
stången. Gamle Börje Leander visade några glimtar från sina glansdagar och var den fasta klippan. Även Sture Söderberg i målet gjorde
en övertygande insats. I kedjan märktes mest den ungdomliga vänstervingen Finn – Grannas. Som helhetsintryck gjorde Vansbro en bra
vårdebut inför hemmapubliken. Mest intresserad var man naturligtvis att se nyförvärvet Philip Bartz. Han kom ifrån eldprovet med fint
betyg. Försvarets bäste var Bengt Öhman. I den jämna kedjan kan inte någon sättas framför de övriga. Domaren Hans Söderlund,
Borlänge, dömde fullgott. Publik nära 1 000 personer. / Peer.

Duktige tränaren Ragnar ”Sura” Eriksson.

Sture Söderberg avvärjer bakom Börje Leander.

Vansbro borde vunnit med mera 15-årig vy storöverraskning. Text från tidningsreportage 19/5-1957.
Vansbro AIK-Färnäs SK 5-2. (omg 17).

Vansbro inledde vårens första hemmamatch mot Färnäs med en klar seger som kom att lyda på 5-2 (1-1). Segern var fullt rättvis och
kunde utan orättvisa ha varit något mål större. Hemmalaget inledde matchen med många fina kombinationer och dominerade
fullständigt den första kvarten. Matchens första mål kom från allan Olséns for redan efter 2 min. spel. Efter en kvart tycktes Vansbro slå
av på tempot och Färnäs fick mer och mer att säga till om. Det dröjde dock ändå till 33:e min. då Kål Janne Johansson passade till vi, Per
Erik Finn vilken slog bollen i nät. andra halvleken var inte mer än en minut gammal då Gyllenvåg kom totalt ensam med Söderberg i
Färnäs målet och gjorde då inget misstag. Tre min. senare kvitterade Färnäs genom Per Erik Finn. Olsén gav Vansbroåter ledningen i 19:e
min. Färnäs hade några fina chanser tillkvittering men missade och Vansbro gjorde i stället 4-2 genom Olsén som därmed fullbordade
hat-trick i 32:a min. Vansbro pressasde bra de följande minuterna och 4 min. före slutet tilldömdes laget straff, vilken centerhalv Bengt
Öman slog i nät. Detta resultat stod sig tiden ut. Färnäs som tydligt kämpade för sin existens i div. IV speladestundtals bra men fick
aldrig någon riktig avslutning på anfallen. Försvaret var lagets starkastedel med mv, Söderberg och ch, Börje Leander som de bästa. I
kedjan överraskade 15-årige Harlan Grannasstort på vänsteryttern och bildade tillsammans med två målsskytten Per Erik Finn fin
vänsterving. Hemmalaget spelade stundtals en mycket fin fotboll. Skall man framhålla några blir det ch, Bengt Öman i försvaret. I kedjan
svarade alla fem för många fina saker där dock nyförvärvet Filiph Barts på centern märktes mest. Domare var Hans Söderlund, Borlänge.
902 betalande peresoner åsåg hemmapremiären. I Division IV hade Färnäs som väntat inga möjligheter tillpoänghåvning i Vansbro.
Kölagen i övrigt hade dock också svårt att hävda sig och därigenom försämrades inte läget nämnvärt. Färnäs match mot Korsnäs i kväll
är av verkligt stor betydelse för utgången i serien. Vinner FSK stiger aktierna till nytt kontrakt med minst 50 procent. Korsnäs är dock ett
farligt lag och det är nog inte värt att ställaförväntningarna alltför högt. Korsnäs hade i söndags oavgjort mot BS ända fram till matchens
slutminuter. Matcherna Forssa-Islingby och Idkerberget-Långshyttan har också sitt stora intresse för Färnäs del och det skall bli verkligt
spännande att lyssna till telefonrapporterna från de olika arenorna. Ur Färnäs synvinkel skulle det smaka bäst med vinster för Islingby
och Idkerberget. Islingby har dock sitt på det torra och kanske avstår en eller annan pinne till platskonkurrenten. Serier med elva lag har
alltid sina problem genom att ett lag får stå över varje söndag. Till nästa år får vi alltså hoppas på endera tio eller tolv lag så att serien
återfår jämvikten. / Tewe /.

Vansbro på rättväg kalrade Färnäs 5-2. Vansbro AIK-Färnäs SK 5-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 17).
Vansbro (DD). Vansbro AIK gladde sina supporters med en 5-2 mot Färnäs vid söndagens första hemmamatch. Första halvlek lyckades
gästerna hålal spelet uppe men måste i den andra ge sig för Cansbros systematiska anfallsspel efter Philipp Bartz mönstrer. En mycket
rörlg kedja och inrarna på topp. Farten hölls uppe matchen igenomtrots att planen var hal. Allan Olsén blev dagens målspottare
nummer ett genom att göra hat trick. Matchens inledning kunde inte ha varit lyckligare för VAIK, ty redanefter två minuter hade lädret
förpassats i nät. Åke Gyllenvåg tråcklade sig igenom på kanten och hans inlägg bredsidade Allan Olsén i mål. Senare var det på vippen
att siffrorna ökats men Färnös me Söderberg lyckades tippa Lasse Petterssons skott till hörna. Vansbros spel under de första minuterna
gav förhoppningar om större utdelning, men efterhand jämnade spelet ut sig och Per Erik Finn kunde på ett inläg av Kål Janne kvittera
till 1-1.Andra halvlek var endast två min.gammal då Vansbro fick mål. Åke Gyllenvåg fick en löpboll som han lyckades förpassa bakom
Färnäs målvakten. Efter fem min var det ånyo klart för kvittering även denna gång genom hi, Per Erik Finn. Efter 12 min. spel noterades
dagens vacraste mål genom Olsén som på en passning från Bror Lissel sköt hårt i krysset. Nu blev det gång på gångfarligheter framför
Färnäs målbur. Söderberg sattes på hårda prov, men fredade sin bur från påhälsning. I 33 min. var han dock chanslös, då Allan Olsén
från nära håll krutade på. Vansbro gick på i stor stil och min.före full tid var Lasse Pettersson igenom och ensam med mv. Denne
lyckades inte få grepp på bollen men istället ett fast tag om Lasses ben. Bengt Öhamn placerade straffen kanonhårt utom räckhåll för
Färnäs keepern med 5-2 som resultat. Gästernas lag var starkare än väntat och spelade inte som något jumbolag. Försvaret slog ifrån sig
bra, men snabbheten var inte så stor. Utmärkt burväktare var Söderberg. Börje Leander visade att de gamla takterna sitter i, bäst annars
i försvaret var vh, Rune Blomberg. Kedjans farligaste man var Kål Janne Johanssonsom rushade i känd stil, mn även vänstervingen Svärdtvålsskytten Per Erik Finn och 15 årige Harlan Grannas spelade bra. För skyttekungen Gösta Hållams tycktes däremot krutet vara torrt.
Vansbros spel gladde, men någonfullträff blev matchen inte. Man tycker sig emellertid skönja att spel av samma goda kvalité som under
Helmots dagar. Detta kan i främsta hand tacka Philip Bartz för. Kedjan blommade ut för fullt i slutet av andra halvlek och taktikenmed
högt uppdragna inrar och tränaren själv på centerplatsen, som tillbakadragen speluppläggare slog välut. Han svarade för många fina
framspelningar men kommer säkert ännu mera till sin rätt på en torr plan. Individuellt bästa prestationenn i kedjan gjorde annars Allan
Olsén som är lika framfusig som förut. Även Gyllenvåg lyckades bra med det mesta han gjorde. Av yttrarna var Lasse Pettersson den
bäste. Försvaret spelade övertygande med Öhman som primus motor. Sandgren och Björns placering på halvbacksplatserna verkar vara
lyckad. Som helhet kan sägas att VAIK ser ut få stil på laget och att man med tillförsikt kan se fram emot kommande duster.Domare var
Hans Söderlund, Borlänge, och 902 personer såg på. / Lebe /.

Färnäs besegrade Korsnäs Kål Janne i målspottarform. Färnäs SK-Korsnäs IF 5-3. Text ur tidningsartikel.
(Omg 18).

Färnäs tog hem två betydelsefulla poäng i onsdagens hemmamatch mot Korsnäs och tog därmed ett stort steg mot nytt kontrakt i
division 4. Segersiffrorna skrevs 5-3, sedan Korsnäs i pausen haft ledningen med 2-3, ett ganska rättvist resultat. Korsnäs slocknade av
oförklarlig anledning totalt i andra halvlek. Färnäs inledde matchen mycket förtroendeingivande och i 12:e min. var det klart för 1-0
genom Kål Janne. Sex minuter senare fick hemmalaget ett turbetonat mål sedan Kål Janne slagit in en vinkelboll som touchade en
försvare och skruvade sig i nät. Man var beredd på fler hemmamål, men Korsnäs ville annat. Efter ett missförstånd i hemmaförsvaret
ordnade centern Ingemar Jonsson 1-2. Korsnäs kvitterade sedan efter en möjligt ännu grövre ”tavla” som påpassligt utnyttjades av hy,
Börje Karlsson. När sedan gästerna tog ledningen genom hh, Åke Eriksson som nätade på retur från ribban efter frispark fruktade nog
många det värsta. Korsnäs slocknade Det visade sig dock att Korsnäs spillt sitt värsta krut och i andra halvlek försvann laget mer och
mer. Kvitteringen kom på en mystiskt dömd straff, vilken Hållams utnyttjade på rätt sätt. I fortsättningen blev det mest Färnäs för hela
slanten. Rune Blomberg ordnade 4-3 och slutsiffrorna fastställde Kål Janne med ett skott från strafflinjen. Färnäs är på väg åt rätt håll nu
och särskilt kedjan var ett glädjeämne, trots att grannas saknades. Kål Janne var på sitt kärligaste spelhumör och var upphovet till tre av
målen. Även Finn gick bra som center, där han utan vidare bör behållas. Försvaret är dock ännu inte färdigt och virrigheten i första
halvlek var inte uppbygglig. Bäst lyckades Börje Leander och Nisse Öhrn. Bror Ernlund saknades mycket. Korsnäs hade man nog väntat
mera av och det verkade faktiskt som om orken tröt efter pausen. Försvaret hade sina starkaste kort i målvakten ”Jompa” Englund och
stoppern Gösta Lindkvist. Högersidan Börje Karlsson – Lennart Hellberg ställde till de största farligheterna i kedjan. Domaren G.Lövberg
från Hedemora övertygade inte. / Tewe.

Kämpatakter och fem mål gav Färnäs seger över Korsnäs. Färnäs SK-Korsnäs IF 5-3. Text ur tidningsartikel.
(Omg 18).
Färnäs lyckades med den stora uppgiften att i söndagskvällens uppgörelse på hemmaplan vinna den betydelsefulla matchen över
Korsnäs med 5-3. Redan efter 10 minuters spel i första halvlek ledde hemmalaget med 2-0 men sedan gjorde gästerna i rask takt sina tre
mål och ställningen i paus var 2-3. I andra halvlek spelade hemmalaget en effektiv fotboll med den rätta viljan och resultatet blev 3-0 till
Färnäs i den halvleken. Gästerna spelade trots nederlaget en njutbar fotboll och speciellt högervingen Börje Karlsson och Lennart
Kjellberg gjorde ett gott arbete. Försvaret var jämnt och bra med en greppsäker målvakt. Färnäs har sin säkra klippa i Börje Leander som
tar hand om de flesta farligheterna. God hjälp hade han av hb, Georg Lundgren, medan i kedjan hy, Janne Johansson gjorde en helgjuten
insats. Per Erik Finn var också bra medan Rune Blomberg endast i andra halvlek stod att känna igen. Första målet gjorde Janne
Johansson i 12:e min. och i 16:e min. var det Gösta Hållams tur att näta. Därefter följde Korsnäs tur med tre mål. För det första
antecknade sig centern. Ingemar Jonsson i 32:a min. Cirka 10 min. senare var det hy, Börje Karls tur och i 43:e min. slog gästerna en
knallhård frispark i överliggaren som gick rakt till väders och sedan dalade framför hh, Åke Erikssons fötter med mål som följd. Efter
halvtidsvilan kom hemmalagets starka period och 3-3 slog Hållams in på straff medan Rune Blomberg i 30:e min. blixtrade till och gjorde
4-3. Sedan fastställde Janne Johansson slutresultatet 5-3 när fem min. återstod av matchen. Hemmalaget var väl värda segern genom sin
aldrig sinande energi och sin obändiga vilja att vinna. / Ben /.

Färnäs kom igen efter svåra tabbar. Färnäs SK-Korsnäs IF 5-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 18).
Färnäs (DD). Färnäs lyckades klara sig undan nedflyttningsspöket genom att vinna över gästande Korsnäs med 5-3 efter 2-3 i baken i
halvtid. Matchen blev spännande och stundom välspelad och resultatet kan betecknas som rättvist, efter de chanser som bjöds. Två av
de mål, som Korsnäs fick berodde på rena schabbel i hemmaförsvaret, sedan Färnäs tagit ledningen och ställt hemmasupporters i
optimistisk stämning. Färnäs lagets uppställning har varit ny för varje match. Nu gjorde Nisse Örn reentré och skötte sitt arbete som
halvback förträffligt. Med perfekta matningar och dito brytningar var han den man som laget behövde på högerhalven. Att Börje
Leander spelar utmärktbehöver knappast nämnas – hans arbete är den perfekte centerhalvens match efter match. Lundgrenfanns åter
på högerbacken och spelade denna gång så hans plats i elvan kan anses säkrad. Magnus Erikssons spelstyrka gick i vågor. Söderberg
lyckades bra med reflexräddningarna. Kedjans uppställning med Kål Janne och Hållams som resp. höger- och vänsterytter. Per Erik Finn

som center och Blomberg som högerinner bör få fortsatt förtroende. Eddie Forsén hade ryckt in som inner men var allt för otränad för
att göra asig själv rättvisa. Korsnäs spelar juste och hade många goda mannar i laget. Mv, Englund var säker i nyporna och kan inte lastas
för målen. Halvorna var jämngoda och kedjans finurligheter vållade hemmaförsvaret bryderi. Bäst var högersidan. Börje Karlsson –
Lennart Källberg. Färnäs började bra och i 12 min. gavs lön för mödan genom Kål Janne. I 16 min. var det klart för 2-0 skytt Hållams.
Efter två grova misstag i hemmaförsvaret utjämnade Korsnäs i 32 och 38 min. genom centern Jonsson och hy, Karlsson. 2-3 kom i 43
min. sedan en frispark slagits i ribban och hh, Åke Eriksson påpassligt makat returen i nät. Efter pausen låg hemmalaget och tryckte på
långa stunder för att i 13 min. utjämna på straff, som Hållams slog in. 4-3 kom i 30 min. genom Blomberg. Sex minuter senare rusade Kål
Janne ifrån sin uppvaktning, och dundrade in Färnäs femte mål. Gösta Löfberg, Hedemora, dömde inför cirka 300 åskådare. / H /.

Färnäs spurt gav två poäng mot Islingby. Islingby IK-Färnäs SK 2-4. Text ur tidningsartikel. (Omg 19).
Borlänge (DD). Det var Färnäs tredje vinst efter det laget legat i underläge, vilket bevisar att man verkligen kan kämpa om poängen. I
söndagens match på Idunvallen kunde Färnäs besegra Islingby med 4-2 efter att ha legat under med 1-2 är 20 minuter återstod av
speltiden i en tämligen jämn match. Det var när Islingby nyss gjort 2-1 och hade en mycket hård press som gästerna kunde sticka
emellan med ett anfall och utjämna på ett vackert skott av Finn och då kom laget i en andra andning. I särklass bäst i gästernas kedja var
cf, Finn som i förutom gott spel även blev tre måls görare. I övrigt var kedjan ganska slätstruken. I försvaret spelade Börje Leander ett
rutinerat spel och var tillsammans med Lundgren bäste försvare. I Islingby spelade försvaret alltförlöst och tamt och endast Strömberg
kan få godkänt betyg. Göte Nilsson som är skadad hade som ersättare i målet fjolårsjunioren Isberg och även om han släppte in ett par
billiga mål förtjänar han beröm för flera fina ingripanden. Kedjan var under första halvlek ytterst svag och det var egentligen endast
Wahrén som kunde åstadkomma något verkligt positivt. I andra halvlek spelade man upp sig betydligt och särskilt Bosse Johansson
blommade upp på allvar. Vedholm visade troligen alltför stor respekt för Leander, i varje fall var han sig inte riktigt lik. Spelet blev inte
vidare njutbart, då den snåla vinden ofta lurade både utespelare och målvakter. Då Finn slog in ledningsmålet ändrade bollen riktning.
Det blev första halvlekens enda mål och Islingby började andra avdelningen i stor stil och inte oväntat kom kvitteringen genom cf,
Vedholm. Pressen fortsatte och på hörna gav Jonsson Islingby ledningen. Men satt nu och väntade på ytterligare utdelning för de
rödvita, men istället kom som en kalldusch ett Färnäs anfall med vackert Finn skott i mål. Hållams ökade så till 3-2 och på ett långskott
som Islingby målvakten missräknade sig gjorde Finn 4-2. Bertil Larsson, Falun, dömde. / gen.

Färnäs vann ur underläge på överrumplande anfall. Islingby IK-Färnäs SK 2-4. Text ur tidningsartikel. (Omg 19).

Färnäs vy, Kål Janne Johansson kommer igenom men Islingbys målvakt boxar bort bollen.
Nedflyttningshotade Färnäs fick tursamt bägge poängen vid söndagens match mot Islingby. Hemmapojkarna förlorade alldeles onödigt
och försvårade läget för sin lokalkollega på andra sidan älven, Forssa BK. Slutresultatet blev 4-2 sedan Färnäs haft ledningen i halvtid
med 1-0. Islingby tvingades ställa upp med reserv för målvakten Nilsson och i hans ställe spelade B-lagets lars Isberg utan framgång.
Med ordinarie burväktaren i målet hade Islingby med största säkerhet vunnit matchen. Samtliga fyra målen kan faktiskt skrivas på
målvaktens konto. Han är alldeles för lätt och hade genom sin ringa längd ingen chans på höjdbollarna.

Matchen som sådan var inte alls märkvärdig och det spel som förekom med undantag för några kortare perioder, var skäligen enkelt.
Men det skall villigt erkännas att den starka sidvinden förstörde alla ansatser till ordnat spel. När Islingby inte visade några värmande
takter och den varma korvgubben saknades i kylan var det helt naturligt att åskådarna var besvikna.
Färnäs fick den starka vinden i ryggen under första halvleken och fick tack vare denna mest att säga till om de första fyrtiofem
minuterna. Efter sidbytet blev det Islingsby:s tur att dominera. Trots att hemmalaget kvitterade och tog ledningen lyckades inte röd
tröjorna avgöra matchen. Islingby gastkramade gästerna och skapade jättechanser på löpande band och formligen bombarderade
Färnäs buren med skott, men målvakten hade änglavakt och bollen kom aldrig över kritlinjen, tog inte lädret i trävirket så var det någon
försvarare som slog bort den från linjen och mitt under Islingby:s enorma övertag gick Färnäs upp i några ströanfall och dessa
resulterade i tre mål. Omsvängningen gick så kolossalt snabbt att publiken inte hann fatta hur det hela gick till. Islingby försvaret var
som ett såll och särskilt backarna var lättforcerade. Kedjan kom inget vart i första halvlek, men slog ut i full blom i den andra, men då
rasade försvaret i stället. Jonsson var den klart bäste och överglänste klart Vedholm för första gången.
Färnäs var ett kämpagäng som verkligen gick in för att kamma hem de dyrbara poängen. Målvakten var svag i första halvlek men visade
bättre takter i andra. Försvaret överspelades många gånger, men stred med väldig energi för att freda buren. Börje Leander gjorden
ingen märkvärdig insats men var genom sin goda placeringsförmåga resen i försvaret. Hans mångåriga rutin var en stor tillgång. I kedjan
var cf, Per Erik Finn det stora namnet. Han spelade verkligt bra och sköt dessutom tre av målen. Det fjärde sköt Gösta Hållams. För
Islingby nätande Inge Vedholm och Bo Jonsson i nämnd ordning. Islingby vann hörnstatistiken med 8-5. Domaren Bertil Larsson, Falun,
gjorde en bra match. / Hag.

Färnäs överraskade på Idunvallen, Blekt Islingby förlorade med 4-2. Islingby IK-Färnäs SK 2-4. Text ur
tidningsartikel. (Omg 20).
Islingby förlorade söndagsuppgörelsen not Färnäs i en match där lagen hade var sin halvtid, Färnäs den första och Islingby den andra.
Spelet var dåligt och både den hårda planen och den snåla vinden var bidragande orsaker härtill. Islingby fick för dagen spela utan sin
ordinarie målvakt och alltför kortväxta fjolårsjunioren Isberg fick vikariera. Han gjorde många bra saker samtidigt som han släppte in ett
par inte otagbara bollar. Färnäs å sin sida fick klara sig utan Öhrn som befann sig i annat län. Färnäs visade fina kämpatakter och hade
sina bästa i rutinerade Börje Leander och högerback Lindgren och i kedjan var cf, Finn den dominerande och svarade bl.a. för ett hat
trick. Islingby försvaret verkade ganska ihåligt och för dagen var det Strömberg och i viss mån Norberg som kan få godkänt. I kedjan var
det innertrion som var den bästa delen med Vedholm och Wahrén som de genomsnittligt bästa medan Jonsson gjorde en stark andra
halvlek. Färnäs kom bäst igång och hade de farligaste anfallen. Finn som rörde sig på stora delar av planens yta fick till slut plats för ett
jätteskott som med hjälp av vinden skruvade förrädiskt och kapitalt lurade målvakten. Spelet jämnade så småningom ut sig och
Islingbys vy, fick missa ett par fina chanser varav en på retur efter ett stolpskott av Vedholm. Andra halvleken visade Islingby bättre spel
och hade ett bra grepp om spelet. Leander hade det hett om öronen och tillslut fick han se Vedholm skjuta bollen i Färnäs målet. På en
hörna strax efter gav Jonsson Islingby ledningen på nick. Jonsson var strax efter åter igenom men blev fälld bakifrån, en situation som
luktade straff. Mitt i denna pressen kom gästerna upp i ett anfall och på en höjdboll fick finn se sitt skott smita i mål. Hållams ökade till
3-2 och på ett långskott eftermarken fastställde Finn slutsiffrorna till 4-2 och Bertil Larsson avslutade den lättdömda matchen.

Från Moras sportfront.
Söndagens seriefinal i division 5 bjöd inte på spel av sådant slag att man vill utbrista i några större jubelrop, ingetdera av lagen lyckades
sätta nätet i dallring under de 90 minuterna trots att chanser ingalunda saknades. Nu ser det ändå ut som om ovansiljan skulle få tre
division 4 lag till nästa år. Färnäs har redan kontraktet klart efter segern mot Islingby och både Mora och Nusnäs får ta steget upp om
förbundsgubbarnas planer går i uppfyllelse. Tre division 4 lag är nog gott och väl, men nog vore det roligare med ett verkligt slagkraftigt
lag i division 3 eller varför inte 2. De bästa spelarna från de tre klubbarna i Färnäs, Nusnäs och Mora skulle utan vidare kunna agera
exempelvis i ”trean”. Annars blir det förstås en hel delspännande derbyn att vänta nästa säsong mellan Ovansiljans rivalerna.
Färnäs tycks ha kommit ordentligt i stöten på sistone och söndagens seger säkrade definitivt ett nytt kontrakt. Per Erik Finn har tydligen
funnit sin rätta plats som center och i söndags svarade han för ett prydligt ”hat tric”. Nu kanske Forssa besegras i morgon av bara farten.
Mora bör klara av Nyhammar, medan Nusnäs kan få det marigt mot Gustafs på bortaplan. Oxberg fick bara oavgjort i Rättvik i söndags
och får nog besvär med ojämna Hedemora i morgon. Blir det fyra – fem poäng till Ovansiljanslagen får vi nog vara nöjda.

Bakslag för Forssa mot Färnäs. Forssa BK-Färnäs SK 0-1. Text ur tidningsartikel. (Omg 20).
Borlänge (DD). Forssa:s chanser till nytt kontrakt i division IV minskades avsevärt sedan laget i torsdagens match på Tallmon mot Färnäs
fick se sig slaget med 0-1, målet inspelat i första halvleken. Ser man på spelfördelningen skulle nog ett oavgjort resultat varit det mest
rättvisa, men det ineffektiva Forssa anfallet undlät sorgfälligt denna gång att oroa Söderberg i Färnäs buren. Matchen var särskilt under
första halvleken, rätt rivig o. snabb, men den hårda ojämna planen omöjliggjorde de flesta ansatser till ordnat kombinationsspel. I andra
halvleken var det Forssa som mest bestämde takten och särskilt under de sista 20 minuterna var pressen mot Färnäs målet närmast
konstant. Men Börje Leander och hans mannar slog ifrån sig för allt vad de var värda, rätt ofta med välhårdhända metoder, och hade
inte så svårt att hålla rent inom sitt straffområde. Forssa hade sin starkaste lagdel i halvbackskedjan där särskilt vh, Hagberg gjorde ett
gott intryck. Hh bergsten bröt bra, men matade tämligen illa. Av backarna var vb, Erik Vadell den klart bästa och Folke Hedlund i målet
har tydligen mycket ogjort än som burväktare. Kedjan kan man nog förbigå i all tysthet. Färnäs hade också en bra halvbackskedja med
vh, Arne Färnström och Börje Leander som främsta kort. Av backarna var hb, Lundgren den bästa. I kedjan sätter man ett plus för hi,
Rune Blomberg och cf, Per Erik Finn. Matchens enda mål tillkom i första halvlekens 35:e minut då hi, Rune Blomberg helt ostört fick
promenera in i målet med bollen. Ivar Granlund, Ludvika, dömde inför ca: 350 åskådare.

Ineffektivt Forssaanfall bäddade för Färnässeger. Forssa BK-Färnäs SK 0-1. Text ur tidningsartikel. (Omg 20).
Forssa hade i torsdagens match mot Färnäs på Tallmon alla chanser att säkra sitt kontrakt i division IV genom att lägga beslag på
åtminstone ena poängen, men laget sumpade sorgfälligt dessa möjligheter genom att på fullständigt sakna förmågan att slå på skott.
Särskilt under matchens sista 20 minuter satt man hela tiden och väntade på att något av de många anfallen som drogs upp mot Färnäs
buren skulle resultera, men det blev tji. Den ene efter den andra av forwards fick bollen i de härligaste lägen framför Sture Söderberg:s
bur, men ställde sig vackert att vänta tills Färnäs försvaret hunnit samla sig, eller också slogs bollarna bort i meningslösa passningar.
Matchens enda mål tillkom under första halvleken, då hi, Rune Blomberg utan ingripande av Forssa försvaret fick promenera in mot
buren och avlossa en kanon från närmast möjliga håll.
Nå vi vill inte påstå att Färnäs segern var orättvis. Faktum är att laget under första halvleken hade något mer av spelet än Forssa och låg
också närmare 2-0 än Forssa 1-1, men två absolut givna chanser missades hårresande. Matchen som sådan var stundtals rivig och snabb
men föga välspelad. Till det senare bidrog givetvis också den hårda och ojämna planen. Mot slutet blev det ganska ruffigt och gnälligt på
planen, och de flesta frisparkarna orsakades av Färnäs spelarna som använde lite väl hårdhänta metoder.

Halvtidsvila i matchen mot Forssa i Borlänge då divisions kontraktet för 1957—1958 säkrades. Vinst med 1-0. Målet gjordes av Rune
Blomberg. Att matchen är av stor betydelse syns tydligt av spelarnas miner att döma. Fr.v. Nisse Öhrn, Rune Blomberg, Georg Lundgren,
Färnström, Magnus, Leander, Finn, Söderberg, ”10:an är Eddie Forsén.
Forssa föll Denna gång på sitt Inneffektiva anfall som tycktes ha glömt den självskrivna regeln att bästa sättet att göra mål är att skjuta.
De rena skotten som Färnäs målvakten hade att ta hand om kunde räknas på ena handens fingrar, och vid dessa tillfällen visade han
också så pass stor släpphänthet att enbart detta skulle ha motiverat skott ur så att säga alla lägen. Minst dålig i kvintetten var Vadell
och Jansson. Halvbackskedjan var bästa lagdelen och slet berömvärt under samtliga de 90 minuterna. Särskilt ytterhalvorna Bergsten –
Hagberg skall ha en eloge för sitt energiska och uppoffrande arbete. Av backarna var vb, Erik Vadell den klart bästa och satte stopp för
de flesta av Kål Janne Johansson:s snabba framstötar. Folke Hedlund i målet gjorde åter en utmärkt match och får nog vänta ett bra tag
innan han får lägga handskarna på hyllan.
Färnäs visade Under första halvlek att laget stundtals kan spela bra fotboll, men i andra halvlek såg man inte mycket av det
speltekniska kunnandet, utan då var det att panga och slå ifrån sig bollen för hela slanten. Börje Leander:s medverkande som ch, är en
avgjord styrka för laget, och med sin rutin och säkerhet, särskilt på huvudet, satte han stopp för många av Forssa anfallen. Men sina
”tjyvtricks” från den allsvenska tiden har han inte glömt. Fin hjälp i halvbackskedjan hade han av de båda ytterhalvorna, särskilt då vb,
Arne Färnström. Kedjan var, liksom Forssas, tämligen ineffektiv. Rune Blomberg visade bästa takterna, men även Per Erik Finn gjorde ett
bra intryck. Den rätt högröstade konversationen på planen bör dock Färnäs spelarna lägga bort med det snaraste. Den verkar inte
särskilt sympatisk. Utöver det redan sagda är inte mer att tillägga om matchen än att Färnäs mål föll i första halvlekens 35 min, då Rune
Blomberg fick en passning från höger. Forssa försvaret stod fullständigt stilla och rörde inte en fena för att stoppa honom utan han fick
promenera ända fram till mållinjen och dundra in bollen. Ivan Granlund, Ludvika, dömde inför ca: 300 åskådare. /sel.

Per Erik Finn, Färnäs i mörk tröja.

Färnäs seger försvårade Forssas läge. Text från tidnings referat. Forssa BK-Färnäs SK 0-1 (omg 20).
Borlänge torsdag (FK). I och med att Färnäs tog båda poängen vid sitt andra Borlänge besök genom att besegra Forssa BK med matchens
enda mål tillspetsades bottenstriden ytterligare i fyran. Forssa är tvingade att ta poäng i sin återstående match mot Långshyttan. Lyckas
vit tröjorna klara åtminstone ena poängen är det nya kontraktet säkrat. En spännande telefon match är att vänta. Utsikterna för Forssa
att besegra Långshyttan måste efter söndagens framträdande att döma anses ganska små. Kedjan väger alldeles för lätt och det finns
ingen som kan avsluta ett anfall. Det var för bedrövligt illa ställt med skjutförmågan. Holmstrand och Jansson är alldeles för rädda om
fötterna och är livrädda för att behålla bollen. Cf, Sundkvist är för tung och orörlig och har stora svårigheter att hålla sig på fötterna.
Wikström bara springer från den ena platsen till den andra och dyker sällan upp där bollen befinner sig. Sven Wadell är den ende som
kan spela fotboll men det räcker inte långt. Ytterhalvorna bryter bra men det är också allt. Understödet till kedjan är ingenting att hurra
för. Passningarna hittar sällan rätt adress. Färnäs lyckades betydligt bättre i sina försök att spela bollen. Matchen som sådan var mycket
tråkig att beskåda. Det var alldeles uppenbart att nerverna inte stoppade för någon av de agerande. Att Forssa låg lika bra till för seger
bevisas bäst genom att laget hade elva hörnor mot Färnäs fyra. Höger sidan Öhrn – Lundgren var tillsammans med Börje Leander
försvarets bästa. I kedjan var det ingen som framträdde före den andre. Matchens enda mål sköts av Rune Blomberg som helt
omarkerad fick slå in bollen från nära håll.

Göteborgare till Färnäs.
Färnäs har försäkrat sig om ännu en allsvensk spelare till sitt lag. Det är Axel Fernström som skrivit på för klubben. Fernström som är en
snabb och skjutstark ytter har tidigare representerat Göteborgskamraterna. Han kommer att bosätta sig i Mora Bygden.

Uppåt för fotbollen i Ovansiljan, Men ingen sammanslagning. Nusnäs-förvärv ny ”pressens
son”? Text från tidningsartikel 2/7-1957.
Vi kan med all rätt känna oss en aning stolta i vårt ovansiljans distrikt just nu. Det blev tre lag i div. IV nästa säsong fast det var ovisst
ända in i det sista. Ja det vill säga beträffande Färnäs och Mora var det ju klart redan före sista speldagen men det tredje laget, Nusnäs
höll oss länge i spänning. Färnäs gjorde en utomordentlig prestation och tog full poäng i de tre sista matcherna och behöll med glans sin
plats. IFK Mora som tidigare i våromgången gjort 7 mål på 4 matcher., kom med en spurt som ingen väntat och på de två sista
matcherna blev det 11 mål vilket säger en hel del. Kedjan som varit nästan ofarlig, blev helt plötsligt rena kulsprutenästet och det var
också en glad ”plogen” Hansson som efter sista matchen mot Oxberg kom opp på redaktionen och berättade att nu har vi en
”femmålsskytt” också. Det var Lillis Persson som med all rätt prisades som matchens hjälte. Nusnäs mattades av betydligt i slutspurten
och det kan vara litet svårt att analysera orsakerna därtill. Kan det möjligen vara så att de beskurna träningsmöjligheterna genom
avsaknaden av egen plan bidragit till att laget inte kunnat fullfölja och förbättra formkurvan? Att laget dock innehåller en god portion
fotbollskunnande bevisades ju av kommentarerna efter Bengt Hjeltes debut som center i presslaget i Falun. Och laget innehåller flera
spelare av god klass. Två klarar sig kvar. Hur går det nu när vi fått tre lag i div. IV? Vilka klarar det högre tempot? Vilka åker ner nästa
höst. Färnäs klarade sej kvar i år genom att frenetiskt kämpande och tog poäng av alla som kom i vägen när det verkligen gällde. Nu när
vi får tre lag, kan vi knappast begära att alla tre ska kunna haka sej fast. Det blir naturligtvis att kämpa hårt om varje poäng och den
startar bäst i höstomgången har självfallet de bästa utsikterna. När den senare hälften av programmet återstår blir det givetvis at till
varje pris stjäla poäng av varandra och regeln ”den enes bröd den andres död” gäller säkert. Färnäs har ju fördelen av att känna sina
motståndare mycket väl genom att de nya lagen redan är gamla bekanta. Mora och Nusnäs får det troligen en aning svårare. Mora har
dock ett försvar som säkert är av god div. IV klass och kan kedjan återfinna stilen från serieavslutningen så är utsikterna rätt goda. Erik
Rombo och Harry Hansson är värda ett erkännande för sitt tålmodiga experimenterande med kedjan och det fanns nog inte många fler
kombinationer att välja på när det till slut lyckades. Den slutliga lösningen kanske inte är så långt borta från den kedjeuppställning som

tillämpades i Oxbergs matchen. När nu förvärvet från Kumla blivit spelklar skulle vi vilja föreslå att Lillis återgår till yttern och att
”Kumla” blir inner, medan Gunnar Andersson till höger får Heed och Holger Jansson. Detta bör bli en bra kedja och skulle Kärn
återkomma med spel av samma klass som i vårmatcherna får väl dagsformen avgöra vilka som blir inrar av trion Kärn – ”Kumla” – Heed.
Ingen av dem tror vi dock passar som ytter. Pål Pålsson blir en bra ersättare efter Olle Olsson, som enligt egen uppgift vill dra sig
tillbaka. Färnäs har nog klokt nog sparat något på sin senaste överraskning den unge yttern Grannas men den grabben visade så goda
takter att det knappast torde vara någon som slår ut honom som ytter i Färnäs laget. Även här tycks man i elfte timmen ha kommit fram
till vem som bör inneha posten som center. Per Erik Finn lär ha blommat upp ordentligt på den posten. Nusnäs har inga centerproblem
så länge Bengt Hjelte ägnar klubben sina tjänster, men laget har väl sin sårbara punkt i reserverna. Senast i DM matchen mot Forssa
bevisades ju att ett lags styrka inte kan hållas utan goda reserver. Reservmålvakten var inte alls av den klass att det bärgas några
seriepoäng. En fin förstärkning blir säkert Per Erik Tysk som efter mera träning till kände ishockeyspelaren Evert Tysk som efter mera
träning tillsammans med sina nya lagkamrater kan bli nästa års ”presson” från Nusnäs. Nu slocknade han i andra halvlek men visade
dessförinnan sådant intelligent och talangfullt spel att det var väl värt att observeras. Ett eller flera lag? Det aktuella debattämnet där
en eller flera fotbollsvänner är församlade är just nu frågan om Mora – Färnäs – Nusnäs borde slå sig ihop och bilda ett enda lag med
neutralt namn t.ex. Fotbollsföreningen Ovansiljan. Ev. skulle även Våmhus och Vika deltaga i sammanslagningen. Ja frågan har
onekligen sitt intresse samtidigt som de kommunala instanserna undersöker möjligheterna att sammanföra Mora Köping och Mora
Socken till en administrativ enhet. Det kanske vore lättare att få den ekonomiska sidan ordnad både när det gäller privata och
kommunala handtag. Längre är så tror vi emellertid inte att planerna ger någon större utdelning. Var och en av klubbarna har själv fött
de flesta av sina bästa spelare och klubbkänslan torde därför vara den för tillfället starkaste drivfjädern till att vi just nu har den
standard som finns. Om några år löses nog detta problem genom att någon av lagen rycker sej loss från kamratskapet i de lägre
divisionerna. Sedan får välden klubben så att säga ”spela på topp” medan övriga får släppa till ett och annat bidrag. Vi tror på den
lösningen kommer att accepteras mer än gärna av idrottsmännen själva . Det skulle nämligen vara en hopplös uppgift att göra en rättvis
uttagning till ett A-lag av alla dessa kandidater som föreningarna förfogar över. Säker skulle många anse sej orättvist satta åt sidan och
kanske helt erbjuda andra distrikt sina tjänster. Får lagen däremot sida vid sida känna om benämningen bästa ovansiljanslag, så tror vi
att resultatet sådant det blir av alla anses som rättvist. / Ben /.

Förbundsrevansch för Ovansiljan
Förbundet slog pressen i Ovansiljan vid match på fredagen i Färnäs. Resultatet blev 4-2 (2-1). Därmed vann förbundet med exakt samma
siffror som Pressen segrade med i fjol.

Målskyttar säsongen 1956-1957 Färnäs Sportklubb.
G. Hållams
Kål Janne
R. Blomberg
P.E . Finn

17
9
8
5

H. Grannas
Eddie Forsén
Börje Leander
A. Färnström

2
2
1
1

20
20
20
19
18
16
15
14
13
13
11

G. Lundgren
Nils Öhrn
Bo Helin
E. Nilsson
Sundberg
Kål Olle
H. Grannas
A. Eriksson
A. Lindberg
H. Olmås

Spelare och antal matcher.
Rune Blomberg
M. Eriksson
G.Hållams
Kål Janne
A. Färnström
S. Söderberg
E. Forsén
B. Ernlund
P.E. Finn
B. Leander
Tage Molin

10
8
5
4
4
3
2
1
1
1

Färnäs Sportklubb slutade på sjätte plats denna säsong, 9 vinster och 11 förluster på 20 matcher. Det fanns inte så mycket att göra åt de
tre främsta lagen Falu BS som vann serien med 34 poäng, Malungs IF som tvåa med 31 poäng och på tredjeplats Vansbro AIK med 30
poäng. I matcherna mot Falu BS blev det stora förluster Färnäs SK-Falu BS 2-9 och Falu BS-Färnäs SK 6-1. Mot Malungs IF förlorade man
på hemma plan med 0-3 men i Malung vann Färnäs killarna med 1-2. Mot Vansbro AIK förlorade man bägge matcherna hemma med 1-5
och borta med 5-2. Om man tittar på antalet insläppta mål så tycks det inte ha varit så stabilt i försvaret 70 insläppta mål. Jumbolaget
Idkerberget/Rämshyttans IK släppte in 68 mål. På hemma plan vann man fem matcher och förlorade fem av tio matcher på borta plan
var man något sämre.

Rune Blomberg duktig i Ishockey och Fotboll.
Rune Blomberg var en mångsidig spelare han spelade även fotboll i Färnäs Sportklubb med mycket goda resultat, han spelade även
ishockey på hög nivå under samma tid i Mora IK.

Rune Blomberg t.v. Rune Blomberg var även
duktig fotbollsspelare i Färnäs Sportklubb.
Bilden visar Rune i Mora IK.

Match, Mora –Gävle 17 febr. 1957. Rune Blomberg i action för Mora IK.
Rune Blomberg i mitten har skjutit ett skott och pucken är på väg in i mål.

Färnäs bredd är dess styrka Fin kondition i vårmatcherna.
Färnäs Sportklubb är den förening i moraorten vars fotboll f.n. har den högsta standarden om man skall döma av det av det nationella
seriesystemet. Laget är som bekant det enda som i år är representerat i div. IV. Hur dt blir i fortsättningen är ju inte så lätt att säga. 10
poäng har man lyckats skrapa ihop under höstomgången.
Poängsamlingen fortsätter den femte maj då serien börjar med bortamatch mot Falu BS? Serien verkar rätt jämn i botten med flera lag
ett steg före med 11 poäng, samt Idkerberget efter med 8 poäng. Målet för vårsäsongen är att förnya kontraktet i div. IV.
Laget har bedrivit gymnastik sedan mitten på februari samt utomhusträning sedan början av april. Dessutom har laget avverkat rätt
många träningsmatcher och bör vara rätt vältränat vid det här laget. Att så också är fallet har man ju bevisat genom sina starka insatser i
andra halvlek, och det börjar nu smått ha blivit ett begrepp att i halvtid diskutera vilket lag som man kan komma med en s.k. ”Färnäs
spurt”. Som exempel kan man nämna matchen mot Mora, då laget låg under med 1-2 i halvtid men sedan van med 4-2 eller nu senast
Leksandsmatchen som sista kvarten ändrades från 1-5 till 5-5. Sådana siffror är sannerligen imponerande och bör ge motståndarlagen
en viss rädsla för ovannämnda Färnäs spurt. Lagledningen var mycket försiktig och lovade inget bestämt inför vårsäsongen men lagen
kunde missta sig på optimismen och man ansåg till och med att den första matchen mot självaste serieledarna skulle ge en poäng.
Kedjan innehåller en skottsäker herre vid namn Hållams samt den bekante ishockeyspelaren Rune Blomberg som har bollsinnet i blodet
oavsett om det gäller en liten trissa eller en större läderkula. Laget har även ett namn som kanske de flesta hört i större sammanhang
nämligen Börje Leander (f.d. AIK), som även brukar skänka Färnäs klubben goda råd och exempel i sitt utövande som tränare. Försvaret
kan nog anses vara laget styrka och det är bara att hoppas att även kedjan lagom tillseriestarten får den kraft och snärt i avslutningarna
som man liksom har på känn måste bli resultatet av den ihärdiga träningen. Laget förfogar även över ett flertal goda reserver, vilket ju
faktiskt hör till sällsyntheterna i de lägre serierna där intresset ju brukar vara endast knutet till A-laget. Så är inte fallet i Färnäs SK utan
även B-laget förfogar över ett material som direkt kan gå in och fylla en lucka i laget vid ev. justeringar. En tillgång är även att man
förfogar över en mycket bra plan som kan ge både spelare och publik god behållning av matcherna på hemmaplan./ BEN.

Bosse Helin nickar medan Arne Fernström till vänster och Eddie Forsén till höger om Helin betraktar den lyckade nicken.

Träningsmatcher våren 1957. Nusnäs seger över Färnäs.
Höga snövallar utgjorde naturliga läktare när Färnäs i lördags mötte Nusnäs i en träningsmatch som slutade med hemmaförlust 2-5, (14). Spelet under de första 20 minuterna var av rätt hygglig klass. Framför mål visade Nusnäs den bästa koncentrationen och resultatet
blev också det att gästerna tog ledningen med 2-0 genom Pava Matsson. Centern Bengt Hjelte och hy, Sune Persson gjorde sedan var sitt
mål, innan hemmalaget fick anteckna sig i målprotokollet. I första halvlekens sista min. kunde Per Erik Finn på en frispark ordna 1-4.
Andra halvleken bjöd på sämre fotboll och tydligt var att båda lagen tappade orken innan matchen var slut. Denna period gav var sitt
mål, gästernas genom centern Bengt Hjelte och Färnäs genom hy, Arne Eriksson.

Färnäs seger i Moraderby.
En gassande vårsol och ett tämligen gott underlag kunde inte locka vare sig Moras eller Färnäs fotbollsspelare till stordåd. Den i dubbel
bemärkelse vänskapliga uppgörelsen slutade med Färnäs seger 2-4. Efter ett par inledande Färnäs trevare mot Mora målet kunde
värdarna uppehålla en halvtimmes konstant press mot Söderberg i Färnäs målet. Övertaget resulterade i två mål, 1-0 av Gunnar
Andersson och 2-0 av Verner Hed. Strax före tvåan blev Mora målvakten Svanström skadad i axeln och ersattes av Mas Åke Larsson.
Med Sune Ernlund på högerhalven och Bo Larsson på vänsterinnern blev Mora spelet i fortsättningen inte det som inledningen lovat.
Strax före halvtid kunde också Färnäs centern Hållams reducera till 2-1.
Andra halvlek inleddes av ett grant Blombergs-mål efter hörna. En uppryckning av Moras spel kunde inte rubba siffrorna. I stället blev
det Gösta Hållams förunnat att i mitten av andra halvlek slå in Färnäs tredje och fjärde mål. Den sista kvarten gick i den allmänna
avslappningens tecken. Av Mora spelarna kan man nog sätta Bertil Andersson på centerhalven som den säkraste. Bo Kärn lyckades i
mycket utom avslutningarna. I Färnäs laget var Tage Molin ettrig värre. Vidare gjorde Rune Blomberg stor nytta och Hållams slit
resulterade i tre mål. A Axelsson dömde tillfredsställande inför drygt 200 sol lapande åskådare.

Färnäs utjämnade Leksands 5-1 ledning på sista kvarten.
Färnäs söndag (FK) Trots att Leksand ledde med 5-1 när 18 min. återstod lyckades Färnäs kvittera till 5-5 i söndagens generalrepetition
inför seriestarten på Färnäs IP. Hemmalaget hade något övertag i spel under första halvleken men samtliga anfall rann ut i intet.
Gästernas anfall var farliga, med hi, Stenholtz som speluppläggare. Leksand tog ledningen i 22 min. genom vy, Ehrn som ensam med
målvakten bredsidande in en passning och strax före halvtidsvilan ökade gästerna till 2-0 genom hy, Eklund. Innan Färnäs satte igång sin
numera berömda slutspurt hade Leksand haft lekstuga med hemmalaget och då också Färnäs vb, blivit skadad och måst lämna planen
tycktes allt hopp vara ute. Skadan föranledde en hel del omplaceringar i kedjan. Före denna omplacering hade gästerna tagit ledningen
med 5-1 sedan först Hållams reducerat på nick efter en frispark och Leksand fått tre mål, det första genom vh, österberg och de båda
andra tack vare hårresande självmål av Färnäs försvaret. 2-5 slog Kål Janne in från nära håll i 72 min. 3-5 kom i 85:e min. genom Hållams
efter hörna och min. efter gjorde Grannas 4-5 varefter Finn strax före slutsignalen fastställde slutresultatet. Hi, Steinholtz och vh,
Österberg uppmärksammaste mest i Leksands laget och i hemmalaget var Hållams, grannas och Ernlund mest till sin fördel. De båda
lagens målvakter övertygade inte. Sura-Eriksson dömde inför 200 åskådare. / M.E.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson. På bilden Sture Söderberg.

Strålande fotbollsintresse i Färnäs 15 åring fint fynd på vänsteryttern.
Det måste nog vara något visst med Färnäs. Man ser ju hur gamle landslagsmannen Börje Leander till varje match åker från Stockholm
för att spela för klubben. Säkerligen måste det bero på att det finns duktiga ledare som förstått att sammansvetsa grabbarna till ett fint
och trivsamt gäng.
Att lagledningen är driftig framgår också av det förhållandet att man i somras lyckades få självaste Degerfors med de gamla
proffsspelarna i laget på ett besök. Det hoppas man skall återupprepas i sommar förresten, vilket skulle betyda att man samtidigt fick se
Gunnar och Bertil Nordahl samt Lasse Eriksson i aktion. Det bör bli en sevärdhet, speciellt som det kanske blir första gången en
vasariddare (Gunnar Nordahl) uppträder på en svensk fotbollsplan som aktiv fotbollssparkeriarbetare.
Det har varit litet besvärligt för Färnäs det här året. Laget har ofta legat i oroväckande närhet av medflyttningsspöket. Men tillsist ser
det dock ut som skulle man klara upp det hela. Rest programmet verkar inte så där särdeles svårt och chanserna får anses som goda.
Trevligt i så fall och en fin belöning åt alla dem som helhjärtat arbetat för fotbollen i det lilla samhället. Återväxten är det heller inget fel
på. Laget är ganska ungt med ett par undantag. Allra yngst är vänsteryttern Harlan Grannas med bara 15 år på nacken. - Det är ämne till
en storspelare. Jag har aldrig sett en så ung grabb vara så bra, konstaterar ”Sura”. Fina ord för unge Harlan att suga på, men det är nog
ingen risk för att han blir för övermodig. Han gav inte intryck av att vara av den sorten.
Det finns säkert anledning att återkomma till Färnäs fotbollsgrabbar så småningom och därför nöjer vi oss med att tala om vad
grabbarna heter i det gäng som besegrade Malung borta och därmed gjorde sig förtjänta av veckans fotboll. Till namnen bifogar vi också
åldersuppgifterna:
Sture Söderberg 29, Bror Ernlund 32, Magnus Eriksson 26, Rune Blomberg 22, Börje Leander 36, Arne Färnström 23, Eddie Forsén 23,
Per Erik Finn 20, kål Janne Johansson 27, Gösta Hållams 30 och Harlan Grannas 15. / Stam.

DM-turneringen 1957. Kvalomgång.
Nusnäs IF-Forssa BK 3-5,
Björbo IF-Idkerberget/Rämshyttans IK 1-4 (förl.)

Fors IK-Långshyttans AIK 4-2,

1:a Omgången.
Färnäs SK-Vansbro AIK 0-6,
Forssa BK-Falu BS 1-6,
Idkerberget/Rämshyttans IK-Ludvika FFI 0-4,
Säters IF-Fors IK 2-1,
Malungs IF-Dala Järna IK 5-0.

Leksands IF-IK Brage 1-5,
Korsnäs IF-Avesta AIK 1-4,
Säters IF-Fors IK 2-1,
IFK Grängesberg-Islingby IK 5-1,

Kvartsfinaler.
Falu BS-Avesta AIK 3-0,
Ludvika FFI-Malungs IF 1-3,

Säters IF-IFK Grängesberg 3-1,
Vansbro AIK-IK Brage 0-3.

Semifinaler. IK Brage-Säters IF 1-2,

Malungs IF-Falu BS 2-1.

Final. Malungs IF-Säters IF 1-0.

(Matchen spelades i Vansbro) Vinnare av Stora D.M. 1957: Malungs IF.

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

10
10
10
10
10
10

6
5
5
4
3
3

3
3
1
0
1
0

1
2
4
6
6
7

42-11
27-14
35-33
19-35
15-34
23-34

15
13
11
8
7
6

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

D.M. För Juniorer. 1957.
Grupp 2.
Färnäs SK
Orsa IF
IFK Våmhus
Nusnäs IF
IFK Mora
Sollerö IF

10
10
10
10
10
10

6
5
3
4
2
3

3
1
4
1
4
1

1
4
3
5
4
6

29- 6
15-16
16-14
10-15
18-24
9-22

15
11
10
9
8
7

I de andra Grupperna spelade följande lag.

Grupp 1. Oxbergs IF, Åsens SK, Sälens IF och Älvdalens IF. Seriesegrare: Oxbergs IF.
Grupp 3. Dala Järna IK, Vansbro AIK, Malungs IF, Nås IF, Hulåns IF och Björbo IF. Seriesegrare: Dala Järna IK.
Grupp 4. IK Brage, Falu BS, Leksands IF, Islingby IK, Forssa BK, Siljansnäs IF och Svärdsjö IF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 5. Långshyttans AIK, Säters IF, Stora Skedvi IK, Vikmanshyttans IF och IFK Hedemora. Seriesegrare: Långshyttans AIK.

Grupp 6. Avesta AIK, Krylbo IF, Horndals IF, Brovallens IF, Fors IK och Avesta IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 7. IFK Grängesberg, IK heros, Ludvika FFI, Nyhammars IF, Söderbärke GoIF och IFK Ludvika. Seriesegrare: IFK Grängesberg.

Slutspel junior D.M. 1957.
Kvalomgång:
Oxbergs IF-Färnäs SK 3-2,
IK Brage-Dala Järna IK 6-0,
Avesta AIK-Långshyttans AIK 2-0,

Färnäs SK-Oxbergs IF 3-0,
Dala Järna IK-IK Brage 0-1,
Långshyttans AIK-Avesta AIK 1-0.

Semifinaler: IK Brage-Färnäs SK 4-0,

Färnäs SK-IK Brage 0-4,

Avesta AIK-IFK Grängesberg 7-0,

IFK Grängesberg-Avesta AIK 2-0.

Klar seger för Brages juniorer
Brages juniorer slog Färnäs d:o med klara siffror i den första semifinal matchen. Söndagens match på Tallomn slutade nämligen med 4-0
och alltså måste Färnäs i nästa söndags returmatch vinna med minst 5-0 för att få figurera i finalen. Den uppgiften tror man emellertid
att Färnäs går i land med. Brage var nämligen gästerna överlägsna på flesta platser och målsiffrorna kunde faktiskt varit ännu större. En
enda spelare höjde sig över mängden i Färnäs nämligen centern Arne Eriksson, ett härligt ämne tillstorspelare. Han fick dock alltför ofta
opera på egen hand. Stöd i någon mån hade han endast av vänsterinner Grannas. Eriksson hade så när givit sitt lag ledningen i början av
matchen men hans närskott räddades grant av Brage målvakten Bo Göran Hagberg. Dennes ingripande i fortsättningen var blott
sporadiska och i andra halvlek var han helt arbetslös. Brages ”Lilla Massa” Johansson hade en god chans ensam med målvakten men
sköt strax utanför. Ett mål skarvade vänsterinner Bo Tångring elegant in på en frispark och 2-0 gjorde centern ”Garvis” Andersson ett par
minuter senare. I fortsättningen bestämde Brage takten helt och för andra halvlekens fullträffar svarade högerinner Leif Isberg och
centerhalvback Göran Hedén, som hade nöjet se en frispark gå direkt i nät. I Brages får alla godkänt. Domare var Isidor Karlsson,
Ludvika. / Key /.

Semifinal seger för Brages jun.
Borlänge (DD). I slutspelet om junior DM spelade på söndagen i Borlänge Brage och Färnäs. Matchen som var semifinal slutade med en
överlägsen seger med 4-0 för Brage. Brage juniorerna var överlägset sina motståndare, som för dagen inte verkade i slag. Det dröjde till
13:e minuten innan Brage kunde göra 1-0 genom vänsterinner Bo Tångring. Redan minuten därpå gjorde centern I. Andersson 2-0.
Halvtidsresultat 2-0. I andra halvlekens 3:a minut kunde högerinner Leif Isberg öka hemmaledningen till 3-0, varefter ch, Göran Hedin i
25:e min, fastställde slutresultatet på frispark. Brage som verkar starkare än under de senaste åren, torde ha stora chanser att bli
distriktsmästare, åtminstone efter dagens spel att döma. Hela försvaret arbetade förtroendegivande med extra plus för hb, Bernt
Andersson. I anfallet som flöt bättre än i sista matchen mot Dala Järna märktes framförallt vi, Bo Tångring (yngre broder till Bengt) samt
vy, Stig Johansson / S /.

Åter Brage seger i jun-semifinalen
Färnöäs (DD). Brages juniorer vann som väntat returmötet i junior DM semifinalen på Färnäs idrottspalts. Vinstsiffrorna blev 4-0 efter
1-0 i halvtid. Färnäs som ställde upp utan Arne Eriksson och Harlan Grannas kunde inte bjuda Brage något större motstånd utan
gästerna gick till finalen efter en ganska lätt match. Brage tog genast hand om spelet och tryckte på mot Färnäs målet, men någon
utdelning kom inte förrän i 12 min. när hy, Stoor nickade i mål efter frispark. 1-0 förblev halvtidsresultatet trots gästernas
överlägsenhet. I andra halvlek ökades på till 2-0 och cf, Andersson till 3-0 innan vi, Tångring i sek. före slutsignalerna gjorde 4-0. Vad
gästernas försvar gick för fick man aldrig se, men kedjemannarna Stoor, Andersson, Tångring och Lill Massa Johannson var en god klass.
Färnäs bäste var mv, Robert Olsson och vh, Ivar Lindberg. Sixten Kratz, Mora dömde och 100 personer tittade på.

Junior D.M. byggde även 1957 på sju seriegrupper, till vilka 40 lag anmält sig. Som segrare i resp. grupper utgick Oxbergs IF, Färnäs SK,
Dala Järna IK, IK Brage, Långshyttans AIK, Avesta AIK och IFK Grängesberg. I slutspelets kvalomgång eliminerades Färnäs, Dala Järna och
Långshyttan. Från de därpå följande semifinal matcherna gick IK Brage och IFK Grängesberg. Avesta, som nu avverkade sin femte
juniorfinal, lade beslag på mästerskapstecknen, efter segrar i de båda finalmatcherna med 1-0 resp. 3-0.

Final:

IK Brage-Avesta AIK 0-1,

Vinnare Junior D.M. 1957: Avesta AIK.

Avesta AIK-IK Brage 3-0.

Degerforsspelare sätter stil på Färnäs inför seriestarten

Från vänster: Kål Janne Johansson, Eddie Forsén, Arne Färnström, Sture Söderberg, Tage Molin, Georg Lundgren och Kål Janne
Johansson med bollen Nils Öhrn.
Färnäs (DD). Sedan IFK Mora:s uppryckningsförsök undan ett hotande nedflyttningsspöke misslyckades (tyvärr säjer alla
fotbollsentusiaster i Mora, för derbyna mellan de båda klubbarna i ”fyran” hade behövs) är bara Färnäs SK kvar för att upprätthålla en
någorlunda standard i OvanSiljan. Den snart 25-åriga klubben tar detta på allvar och går in för att ta ett krafttag: man har engagerat en
tränare för att bättra på pojkarnas tekniska och taktiska kunnande och tänkande. Men det är inte så gott att göra tulipanaros, även om
det är lätt att säga. Spelarna så här ute på ”landet” har ofta arbeten på långa håll från hemmet, många är bondpojkar och har knappast
nån annan fritid än den dom stjäl sig. ”Men” som målfarlige Kål Janne säger ”nu då dom beslutat satsa pengar på oss, så måste vi visa
vår tacksamhet för det genom att vara med så mycket vi kan”, och resultatet måste sägas vara gott ett tjugotal man arbetade sig varma
den kväll, då vi gästade klubbens plan. Junior- och pojkspelare ha andra tider. ”Vi har varit med i fyran i tre år nu”, säger en av
mannarna bakom fronten, Nils Stickå ”och så här inför det fjärde året ska vi åtminstone sikta på att inte ha lika många insläppta som
gjorda mål” fortsätter han med instämmanden, och hur det ska gå till anser sig tränaren, Nils örn, skrudad i vulkanlaget Degerfors röda
overall, ha klart för sig. ”Pojkarna kan spela fotbollen med fötterna, men dom kan inte tänka fotboll. Nät t.ex. en halva driver upp en
boll, så sätter hela kedjan iväg före honom med ryggen åt honom ingen tänker på att han kan behöva hjälp, och ingen tänker på, att en
boll som man inte ser var den kommer, kan man inte göra mycket av.” Den taktiska felblicken och den bristande snabbheten i spelet är
de vanliga bristerna nere i lägre serier menar örn, som inte är nån vem-som-helst, han har spelat allsvenskt i Degerfors med bl.a. Bertil
Nordahl, men måst sluta på grund av skada. Numera spelar han i Degerfors ”veteranlag”. (Skulle inte nån ta och bjuda på den verkligt
fina cigarren, förresten i laget finns bl.a. ”Skjorta” Bergström, ovannämnde Nordahl en annan en och annan ”Hambo” kanske rentav Jan
Aronsson m.fl.)
Och så sätter ”slavdrivandet” igång. D.v.s. nåt slavdrivande är det inte fråga om än mest gäller det snabbhet och balans och det får övas
upp i några skojiga bollstafetter, där den ungdomliga publiken får roligt år Kål Olles och Molins rovor i den litet regnhala klövern och sen
blir det nickdueller m.m. ”Med den entusiasm och det intresse som finns här, ska det nog bli resultat, hoppas Örn, men ”vi skulle
behöva honom ett år” suckar ”Sura” Eriksson.

Foto: Mora Bygdearkiv: Sam Lawson.
På bilden från väster: Sture Söderberg, Kål Olle Johansson, Eddie Forsén, Georg Lundgren, Tage Molin, Kål Janne Johansson. Nils Öhrn
visar god teknik med bollem.
Tjusningen med Färnäs fotbollen har varit dess oberäknelighet. Ena söndan spelar pojkarna hur bra som helst, för att nästa gång to stryk
av, vem som helst, alltid med många mål. Och det är ju det som drar. Färnäs SK kan också glädja sig åt ett starkt publikstöd och det är
inte mer än även mot den, att laget försöker bli stabilare, pålitligare. Vi får se, hur det går, när bollen åter börjar rulla i höst. /sexton.

FK Fredag 17 maj 1957, Löpträning med raka ben ingår i träningsprogrammet.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.

Foto: Mora Bygdearkiv: Sam Lawson.

Färnäs erövrade FK:s och Hälls första fotboll för våren Text från tidningsartikel Falu-Kuriren. Fredagen 17 maj
1957.
Nusnäs eller Björbo ligger bra till för att få nästa veckas FK-fotboll. Vårens första FK-fotboll tilldelas Färnäs SK för laget överraskande
bortaseger över föregående veckans tabellstrategs femman Malungs IF. Denna förlust medförde också förmodligen att Malungs laget i
fortsättningen är avsågat från den fortsatta toppstriden i stegen, vilken nu ytterligare nu tillspetsat och där endast två poäng skiljer
mellan första och fjärde lag. Ställningen i tabellstegs-toppen förblev annars i stort sett oförändrad efter den senaste spelomgången. De
båda ledarlagen Falu BS och Hulåns IF, tappade båda ena poängen i sina bortamatcher, medan trean och fyran IK Grim resp. IF Garparna
redan i vårstarten visade storformen och båda vann meriterande bortasegrar varav Garpenbergs laget med hela 8-0 över Husby. Med
denna storseger passerade också IF Garparna Hedemora grabbarna i stegen, och intar nu tredje platsen på bättre målskillnad men med
samma poäng som fyran IK Grim. Omgångens spelprogram blev något stympat då två av söndagsmatcherna måste inställas på grund av
spelodugliga planer. Detta gällde tabellstegs derbyt mellan Sörsjön-Lima samt matchen Siljansnäs-Sollerön, vilka matcher nu istället
kommer att spelas den 30 maj. Hulån hade före söndagsmatchen mot IFK Ludvika chansen att genom seger knappa in ett poäng på
ledande Falu BS, men det motstånd som bjöds av Ludvika var för starkt för hulågrabbarna, som u fick vara nöjda med det poäng som
erövrades i den målrika 4-4 matchen. Förutom Malung var det ännu ett tabellstegslag som fick se sig besegrat i denna omgång nämligen
Oxbergs IF, som fick återvända hem från Fors med ett 1-3 nederlag. Förlusten innebar också Oxbergs lagets sorti ur tabellstegen där
ännu ett lag fick ställa sin plats till förfogande vilket drabbade Sollerö IF till följd av den inställda uppgörelsen i Siljansnäs. Sollerö laget
har dock goda chanser att per omgående återkomma i händelse av vinst då nämnda match spelats. Spelomgången lämnade följande
resultat:
Forssa-Falu BS 2-2,
IK Heros- IFK Mora 2-3,
Husby-Garparna 0-8,
Sörsjön-Lima (uppskj.),

Malung-Färnäs 1-2,
Fors-Oxberg 3-1,
Horndal-Torsång 4-1,
Siljansnäs-Sollerön (uppskj.).

Långshyttan-Vansbro 1-2,
Amsberg-Grim 0-5,
IFK Ludvika-Hulån 4-4,

Trots det uppskjutna tabellstegs derbyt mellan Sörsjön-Lima försvarade ändå dessa båda lag sina platser i stegen där Sörsjön återfinns
på tolfte plats med en match mindre spelad än övriga lag. Tabellstegen har nu följande utseende:

Falu BS
Hulåns IF
IF Garparna
IK Grim
IFK Mora
Malungs IF
Vansbro AIK
Horndals IF
Ludvika FFI
Sörsjöns IF
Ulfshyttans IF
Lima IF

11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10

9
8
8
8
7
8
7
5
7
6
6
5

2
2
2
2
3
0
1
5
1
2
2
4

0
1
1
1
1
3
3
1
3
2
3
1

44-8
46-16
49-20
47-21
29-11
31-18
30-18
33-19
25-18
37-15
31-19
30-18

20
18
18
18
17
16
15
15
15
14
14
14

De lediga platserna i stegen har intagits av Ludvika FFI och Ulfshyttans IF, två lag som båda tidigare har tillhört tabellstegen och av vilka
Ulfshyttans förresten under hösten även lade beslag på en fotboll. Även v 12:e spelomgångens matchprogram har en del matcher redan
avverkats. Detta gäller huvudsakligast agerande lag hemmahörande i divisionerna III. IV och V. medan div. VI-lagens matcher går
programenligt kommande söndag. Vi lämnar härnedan resultaten från de matcher som spelats tillhörande den tolfte utgången:
Ludvika FFI-Vargarna 4-0,
Vansbro-Björbo 2-4,

Idkerberget-Falu BS 0-3,
IFK Mora-Nunäs 0-3,

Islingby-Malung 0-2,
Garparna-Vikmanshyttan 3-1.

Resterande matcher vilka spelas på söndag går mellan:
Våmhus-Sörsjön,
Hulån-Morgårdshammar,

Lima-Vikapojkarna, Grim-Horndal,
Säfsnäs-Ulfshyttan.

Av resultaten från de matcher som spelats kan man redan nu anteckna två lag som med sannolikhet kommer att blanda sig i striden om
veckans fotboll. Det ena är Nusnäs IF, vilka överraskade med att bortabesegra grannen IFK Mora och den andra Björbo IF:s lika oväntade
vinst i Vansbro. Nusnäs är och förblir tydligen laget nummer ett som kan utdela stjärnsmällar i sina matcher mot tabellstegslag, och
laget framstår nu återigen som en av favoriterna till veckans fotboll, vilken klubben redan två gånger tidigare erövrat. Men ännu kan
dock mycket hända på de fem återstående matcherna som spelas på söndag, där mycket väl omgående vinnare av fotbollen kan
återfinnas. Vad beträffar toppstriden så har Falu BS och IF Garparna redan försett sig med dubbla poäng, medan Hulån och Grim har
besvärliga matcher framför sig att utkämpa. Grim får förresten på hemmaplan ta sig an ett annat av tabellstegslagen, Horndals IF. Det
gäller för både Hulån och Grim att ha nerverna under kontroll inför dessa viktiga drabbningar, då en förlorad poäng så här i slutskedet
kan betyda detsamma som en missad chans till Falu-Kurirens och Hälls Sportaffärs förnämliga pris till bästa tabellstegslag. Vilket som
bekant utgöres av en fullständig fotbollsutrustning. Vinnaren av den 10:e fotbollen presenteras som vanligt i en utförlig artikel i FaluKuriren nästkommande vecka. / An.

Sportfolder för Ovansiljan. En verkligt bra upplagd sportfolder för fotbollslagen i Mora bygden har i dagarna utkommit.
Det är Nisse Nilsson som svarat för uppläggningen i samarbete med Färnäs Sportklubb. I foldern redogörs utförligt för fjolårets
matchresultat och vidare är klubbens samtliga spelare under fjolåret uppräknade. Spelordningen för 1956-57 års serier finns också med
liksom serietabellerna från allsvenskan och nedåt. Klubbarna Färnäs, Nusnäs, Oxberg, Våmhus och Vikapojkarna är representerade, men
tyvärr har inte uppgifter kommit in från IFK Mora. Några frågor från idrottsmännen finns också med.

Klubbstugan Färnäs Idrottsplats.
Den tidigare saknade klubbstugan, påbörjades detta år 1956 och det är så gott som frivilligt arbete bland Färnäs Sportklubbs
medlemmar som arbetskraft som denna klubbstuga uppförs. Vi hoppas att innan jubileumsåret 1957 år till ända även få denna stuga
klar för att användas för idrottsliga ändamål. Och andra sammankomster för styrelse, sektioner och medlemmar i klubben träffas.

De byggnads kunniga Hansjons Johannes Nilsson t.h och Oskar Färnström finner att första knuten blir perfekt.

Färnäs SK får fint eget hem till klubbens jubileum 1957.
Färnäs fyller nästa år 25 år. Inför jubileet började den livaktiga klubben redan i vintras med en insamling av medel för att få en
idrottsgård vid idrottsplatsen. Denna möttes med intresse och hittills har kontanter över 6 000 kr jämte 35 dagsverken. Och mer blir det
säkert. En fin timmerstuga inköptes i Risa. En kväll i våras när fotbollsträningen var slut åkte alla fotbollspelarna och några andra upp till
Risa och där hjälptes man åt att ta ner den inköpta stugan. Det blev klart den kvällen, men man var inte färdig förrän vid midnatt. Sedan
har all timmer och övrigt virke forslats till fotbollsplanen i Färnäs. Vid nordvästra hörnet av planen, just i anslutning till träningsplanen
bredvid, skall gården nu byggas.

Full fart vid bygget med att dra spik ur formbräder, bära fram stockar och timra samt med påfyllning kring den gjutna grunden. Fr.v. Nils
Nilsson, Albert Svärd, Stig Lorens, Nils Hållams vid grushögen, Erik Färnström och Hansjons Johannes som lägger en stock tillrätta.
Grund har gjutits och förra söndagen var det ett 10-tal morgonpigga som satte igång med bygget. Med fasaden mot idrottsplatsen blir
det hela en vacker byggnad, 9,5 m lång och 5,25 m bred. Det blir en rejäl storstuga med kokvrå och nödiga utrymmen. Hansjons
Johannes Nilsson och Oskar Färnström, som båda vet hur en stugknut skall se ut och kan hantera täljyxan, lade med hjälp av de övriga ut
första stockvarvet och justerade där så behövdes. Rejält och ordentligt blev det gjort. Arbetsstyrkan i övrigt hade fullt arbete med att ta
reda på formbräder från gjutningen, sortera och lägga upp dessa på plats. När det första varvet stockar kommit följde snart fler.

Hela stugan har kostnadsberäknats till 13 000 kronor. I gåvor och arbete är tecknat för 7 000—8 000 kr. Från kommunen begärdes 3 000
kr i bidrag, men detta prutades ner till 1 500 kr. Men hänsyn till det omfattade frivilliga arbete och de stora egna kontantinsatser
klubbensmedlemmar får göra för denna stuga samt vad som tidigare nedlagts på idrottsplatsen kan man med fog tycka att denna
prutning av anslaget var småaktigt.

Sammanhållning och offervilja.
inom klubben har under årens lopp tidigare skapat idrottsplats, träningsplan, omklädningspaviljong m.m. I dagsverken har
medlemmarna sålunda kommit upp i omkring 1 400. Omräknade i dagens penningvärde jämte kontanta gåvor och material som skänkts
till uppgår de egna insatserna till omkring 65 000 kr. Från Riksidrottsförbundet har i anslag erhållits 8 000 kr, från Färnäs samfällighet
1 000 kr och från Mora kommun 5 000 kr. Inför dessa siffror förstår man besvikelsen inför kommunens prutning på ett begärt anslag.
Den goda sammanhållningen i en by som här, kamratskapet och – inte minst – duktiga ledare blir det inte särskilt uppmuntrande inför
denna brist på förståelse. I kommunala instanser talades om att söka vara rättvis och ge lika till de olika byarna. Jo, den synpunkten
förstår man, men skulle inte anslagen i stället utgå i proportion till den egna insatsen på en plats? Som jämförelse kan nämnas att
kommunen redan 1944 på Vasaliden-Sandängarna lagt ner över 38 000 kr. Hur som helst. Färnäs klarar själva sin idrottsgård. I frivilligt
arbete har utlovats alla yrkeskategorier som kan behövas för att fullfölja bygget. Sedan skall det bli gräs på träningsplanen, det röda
planket tagas bort och hela anläggningen inhägnas. Med sammanhållning, kamratskap och friska initiativ klaras nog detta så att allt står
klappat och klart till jubileet. / Blad

Färnäs Sportklubb håller på och skaffa sig ett eget klubbhus. Det skall stå klart till dess klubben firar sitt 25-års jubileum i höst. Det är en
kraftig insats både i fråga om pengar och frivilligt arbete som möjliggjort tankens förverkligande. Föreningens 60 medlemmar har satsat
var sin 100-lapp – det blir 6 000 kr – och dessutom tecknat sig för frivilliga arbeten, som betyder en hjälp med ytterligare 2 000 kronor.
Genom att man lyckats skaffa en timmerbyggnad av lämplig storlek för endast 3 000 kr och fått den flyttad och uppsatt utan
kontantutlägg räknar man med att kostnaden för klubbhuset, då det står färdigt och inflyttningsklart, inte skall behöva komma upp till
mer än 12 000 kronor. Hela denna summa har man klar. Utom ovannämnda 8 000 från medlemmarna i form av satsat belopp och
frivilligt arbete har nämligen 1 500 kr erhållits i anslag av Mora Kommun samt 2 500 kr av Tipstjänst. Klubbhusets totala golvyta är 6X9,
alltså 54 kvm och huvuddelen av denna yta skall upptagas av en större samlingssal med öppen spis. En gjutjärnshäll är redan anskaffad
för spisen och på den har ingjutits: ”Färnäs Sportklubb 1957”. Ett litet kök och kapprum har pressats in bakom den öppna spisen.
Häromkvällen var inte mindre än ett trettiotal medlemmar sysselsatta med att göra gratistimmar. Det gällde då att fylla golvgrunden
med en bädd av sten och med så många frivilliga armar i farten på en och samma gång förstår man att det blev åtskilligt utfört på en
enda kväll. Den 23 november blir det både invigning och 25-års jubileum i klubbhuset vilket har satts upp i nordöstra hörnet av klubbens
idrottsplatsområde i Färnäs. Följande byggnadskommitté har att svara för att verket blir färdigt i tid: Jannes Nilsson, karl Holin, Erik örn,
Hugo Olsén, Nils Nilsson och Nils Trogen. / Ronne

Fyra mål av Gunnar Nordahl fin propaganda av Degerfors Text från tidningsartikel, Dala Demokraten.

Gunnar Nordahl, Sveriges första fotbollsproffs

Foto: Mora Bygdearkiv: Sam Lawson.
På bilden Nr 5 Kål Olle Johansson lagkapten Färnäs SK och Bertil Nordahl, Degerforsveteranerna..

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.
Färnäs (DD). Det var högtidsstund på Färnäs idrottsplats, när Degerfors veteranelva gästspelade mot Färnäs SK, förstärkt med
hemmasonen IFK Göteborgs Axel Fernström. Degerforslaget vann matchen, som väntat var, med 6-1, halvtid 3-1 och gjorde i ren
uppvisningsstil en grann propaganda för fotbollssporten. Färnäs tillkom på straff, som sköts in av Kål Janne.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.

Kål Olle Johansson vid bollen, Georg Lundgren i mitten, målvakt Sture Söderberg. Foto Mora Bygdearkiv.

Foto Mora Bygdearkiv. Bilder från idrottsplatsen, bilden är tagen av Sam Lawson vid matchen . Färnäs SK- Degerfors IF 1-6, 22/7, 1956.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.

Ej någonsin tidigare under Färnäs SK:s nu snart 25 åriga historia har sådan fotboll presenterats, som detta lag utförde, ändock måste
man betänka att flera av spelarna har för flera år sedan lagt matchskorna på hyllan. Men även Färnäs mannarna skall ha en stor eloge
för sina vackra försök till spel och de höll många stunder matchen väl uppe.
Matchens centralfigur, italienska ligans flerfaldige skyttekung Gunnar Nordahl, visade att han i verkligheten motsvarar den fantombild,
som mången gjort av honom. Med oefterhärmligt lugn spelade han fri sina kamrater i trånga lägen och gjorde själv fyra av målen, det
sista med mycket dråpligt lugn rullade med foten på bollen, över mållinjen. Mången gång kunde han själv lossat stora kanonen, men
spelade den osjälviskt till sina kamrater. Aldrig gick han in i närkamp, därtill var hans stabila ben alltför dyrbara, men den numera
smågropiga planen kanske bidrog till att skottviljan uteblev, men tre av hans fyra mål var verkliga ”Nordahls kanoner”.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.
De celebra gästerna drog rekordpublik till idrottsplatsen. 4 000 personer trängdes kring fotbollsarenan, gonade sig i det vackra
sommarvädret och trivdes som hörbart var med anrättningen.

Foto: Mora Bygdearkiv. Sam Lawson.

I Degerfors elvan Som ställde upp utan Åhlund visade varje man ett mycket stort kunnande. Magnus ”Skjorta” Bergström
visade med eftertryck att han en gång varit en av Sveriges skickligaste målvakter. I andra halvlek bytte Åhlunds ersättare John Nilsson av
någon anledning med den till Milan sålde Jan Aronsson. Den senare märktes faktiskt mera på backplats än som ytter i första halvlek.
Bertil Nordahl var på sin centerhalvplats en verklig rese och otroligt lugn i alla situationer. Av ytterhalvorna var hh, Åke Nilsson en
mycket teknisk spelare och god speluppläggare. Färnäs lagets tränare Nisse Öhrn som spelade hi var teknisk hade en god blick för
spelet. Kan han överföra sitt kunnande till Kål Janne & Co kan dessa se framtiden an med tillförsikt. Hy ”Poppen” Skålberg var flyfotad
värre och gjorde ett mycket grant mål ut liten vinkel. Karl Erik Jakobsson, även kallad ”Hambo” hade fått Färnäs hh, Blomberg emot sig
och hade med säkerhet jobbigast av alla Degerforsarna att komma till sin fördel.

Foto: Mora Bygdearkiv. Sam Lawson.
Kål Janne hade många dråpliga dueller med Degerfors försvaret och hade säkert med större lugn kunnat göra flera mål och Göteborgs
lånet Fernström fick i första halvlek för dåligt understöd för att komma till sin fulla rätt. Han drogs i andra halvlek inåt mitten och blev
därigenom ett starkare . I övrigt skötte hela hemma laget sig utmärkt var och en på sin plats.

Foto: Mora Bygdearkiv. Sam Lawson.

Foto: Mora Bygdearkiv. Sam Lawson.

Spelet Man provade omgående Färnäs målvakten med en kanon som gick utanför. I 4:e minuten var det nära mål för Färnäs, när
bollen rullade mot öppet mål, men slogs bort på mållinjen av en Degerfors försvarare. Nordahl provade med några kanoner innan han i
femtonde minuten på passning från hy slog bollen i nättaket och 0-1. Bägge lagen hade vackra anfall, innan Nordahl i 29:e minuten
sprintade ifrån sin uppvaktning och gjorde 0-2. I 35:e minuten tillkom 0-3 åter var Nordahl, som provade vänsterdojan och sedan kom i
44:e minuten Färnäs enda mål, den ovannämnda straffen. Efter halvtidsvilan hade Färnäs i början några vackra anfall utan resultat. I
denna halvleks åttonde minut gjorde Nisse Öhrn 1-4 efter missförstånd i Färnäs försvaret. I 19:e min. blev det 1-5 av Degerfors hy och
sedan kom i 30:e minuten det tidigare omnämnda Nordahls målet och 1-6 till Degerfors, som stod sig matchen ut. / H.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson.

Foto: Mora Bygdearkiv, Sam Lawson. På bilden: Bror Ernlund mot en spelare från Degerforsveteranerna.

Gunnar Nordahl

Bertil Nordahl

Foto Mora Bygdearkiv. Kål Olle Johansson Färnäs SK # 5, Bertil Nordahl mottaga blommor av en Färnäs pojk.

Degerfors lag 22/7-1956

Pojkfotbollsverksamhet För första gången i Dalarnas Fotbollförbunds handlingar kan vi se att Färnäs SK har rapporterat in
pojkfotbollsverksamhet, Färnäs SK 4 lag, 12 matcher.

Ungdomslaget Sunderland.
Det spelades fotboll bland ungdomarna i byn man bildade små lag beroende på var man bodde. Ett lag var Sunderland bestående av
pojkar från den södra delen av byn. Sunderland bestod av följande killar Å. Finn, L. Stickå, B. Finn, L. Jons, K. Berling, O. Orås, Gunnar
Olsson, Göran Höglund, M. Larsson, Yngve Henriksson, Holmer Olsson. Reserver: L. Olmats, P. Jons, N-H Hallin, stig Ove Hansjons och
Folke Ehlin. Detta lag kallade sig för Sunderland.

Ishockey Färnäs SK 1957, ishockey Dalarna 1957.
Färnäs hårt ”brandskattat”.
Den klubb som blivit allra värst åtgången för värvarnas härjningståg är säkerligen Färnäs. Visserligen har klubben fått förutom nämnde
Lindstedt från Mora även Torsten Nilsson från Stackmora. Utom de spelare som gått till Mora är följande namn att notera på förlust
sidan: Per Erik Finn och Arne Sparf till Falu BS, Åke Lindberg till Garsås och Arne Eriksson till Stackmora.
Dalarnas första konstfrusna bana togs i bruk under den gångna säsongen. Det var Leksands 1954 invigda ishockeystadion, som nu
kompletteras med konstfrysanläggning, sedan ledare och aktiva med Åke Lassas i spetsen gått ur hus i hus med insamlingslistor och
kommunen biträtt med 100 000 kr.
Färnäs SK spelade i division III i seriesystemet för den svenska ishockeyn var detta väldigt stort för denna lilla by. Seriesystemet såg ut
på följande sätt. Division I bestod av två grupper Norra och Södra vilket var den högsta serien. Division II bestod av åtta stycken olika
grupper och division III av tjugoen olika grupper. Division IV trettioåtta olika serier

Poängtabell, Norra Östsvenskan, division 3.
Ludvika FFI
Björbo IF
IFK Grängesberg
Häradsbygdens SS
IK Skinnarna
Färnäs SK

10
10
10
10
10
10

10 0
5 1
5 1
5 0
3 0
1 0

0
4
4
5
7
9

111-25
76-69
47-42
52-53
37-73
34-95

20
11
11
10
6
2

Färnäs SK har 13 åring i sitt division III-lag!
Mora (DD). Färnäs SK tillhör kategorin nykomlingar i hockeyns division III. Laget är ungt och har framtiden för sig. Medelåldern är 19 år,
äldste spelare 25 och yngste (i seniorsystemet?) 13 år, hela sex juniorer är med på den ordinarie laguppställningen. Avancemanget till
3:anhar gått från en andra plats i dalaserien klass 1 via två oavgjorde kvaluppgörelser. Grängesberg hemma 2-2 och Härardsbygden
borta 3-3. I Färnäs har Dalarna ett av sina allra äldsta fästen när det gäller spelet med pucken. För nära 20 år sedan fick bandyn ge vika
för den mindre och i plankostnad betydligt billigare ishockeyn. Trots åldern är klubben ändå tämligen färsk som serielag betraktat.
Segern i en byalagsturnering för hela Dalarna blev den framgång som behövdes för en start i seriesystemet. Efter två år i dalaserien klass
II och lika lång tid i klass I är det nu klart för division III.

Nytt kontrakt? - Våra förhoppningar sträcker sig till nytt kontrakt, säger lagledaren Erik Nilsson. Pojkarna är unga, klarar vi oss kvar
får laget mera stadga och blir då betydligt bättre till kommande år. Av fjolårslaget har vi mistat fyra man. Karl-E. Sundberg och Ingvar
Matsson har gått tillbaka till Mora. Åke Lindberg till Garsås och Arne Eriksson till Stackmora. Två nya har tillkommit Taisto Lindström
från Mora och Torsten Nilsson från Stackmora. Den senare ”värvad” genom giftermål i byn och bosatt här. Klubben kör nu med förutom.
A-laget ett juniorlag i serien.

Inträdet räcker inte. Att finansiera sporten. Publiken är för liten att kunna betala alla utgifter. Lotterier, julmarknad, basarer och
frivilliga insatser får hjälpa till att hålla det hela flytande. Färdigställandet av ett påbörjat omklädningsrum med materialförråd blir
sysselsättning för supporterna under julhelgen. /Wepe/.

Ishockey Norra östsvenskan C.
För Ludvika FFI var det en enkel uppgift att spela hem C-gruppen. Inte nog med att laget genomförde serien utan poängförlust. Man
roade sig dessutom att fabricera mål i massor och målskillnaden 111-25 skvallrar om förkrossande överlägsenhet. Bland Ludvikas
segersiffror kan nämnas Bjärbo 14-4 och 11-4, Färnäs 17-3 och 13-3 samt Grängesberg 9-1. Serien var dock över huvudtaget synnerligen
ojämn och i flera fall kostade även andraplatsen på sig stora segersiffror. Björbo Slog exempelvis Färnäs med hela 16-7, matchen
Grängesberg-Häradsbygden slutade11-3 och Häradsbygden-Färnäs 14-2. Ludvika har gamla div II-anor och har nu närmast gjort sin
sejour i III-an endast ettårig.

Hemma

Borta

14/12
30/12
1/1
6/1
7/2

23/12 Skinnarna-Färnäs 7-3,
13/1 Ludvika-Färnäs 13-3,
20/1 Grängesberg-Färnäs 6-4,
27/1 Björbo_Färnäs 12-3,
10/2 Häradsbygden-Färnäs 14-2.

Färnäs-Häradsbygden 1-3,
Färnäs-Björbo 7-16,
Färnäs-Grängesberg 5-2,
Färnäs-Ludvika 3-17,
Färnäs-Skinnarna 3-5,

Härardsbygden vann premiären mot Färnäs SK. 14/12 Färnäs-Häradsbygden.
Färnäs (DD). Färnäs gjorde på fredagskvällen sin debut i hockeyns division III. Denna som avverkades på hemmarinken blev inte så
lyckad då gästande Härardsbygden vann med 3-1 (2-0, 0-0, 1-1). Resultatet måste betraktas som rättvist och den avgörande faktorn var
gästernas bättre samspel och större skärpa i avslutningarna. Härardsbygden hade klart spelövertag i första perioden, men målen som
kom i samma minut lät vänta på sig till den senare delen, då Lissmats nätade efter målvaktsretur. 2-0 kom på solo av Seppo Wiklund
några sekunder senare. Av bara farten fortsatte Härardsbygden övertaget i andra periodens första del, men Färnäs kom starkt i andra
halvleken och pressade då eftertryckligt. Ett reduceringsmål för Färnäs bortdömdes för spark. Spelfördelning, målchanser och mål
slutade fifty-fifty i sista ronden. Seppo Wiklund snyggade upp siffrorna till 3-0, men Allan Lindberg gjorde då kvällens snyggaste lättning
3-1.

Härardsbygden hade, En utmärkt målvakt i Ingvar Larsson, goda backar i Lyck och Eriksson. B-kedjan, Backman-Wiklund-Lissmats
var den målfarligaste, med Seppo som primus, medan Bertil Proos var nyttigaste i den andra trion. Målvakterna hade en stor kväll och
Färnäs Torsten Nilsson gjorde en utmärkt match liksom backarna Sune Jansson och Torsten Matson. Allan Lindberg var målfarligaste
forward, men är på tok för kär i pucken. Kedjorna har annars alldeles för bråttom i avslutningarna som är alltför slumpbetonade.
Utmärkt matchledare var Arthur ”Cheve” Axelsson, Mora, inför 200 åskådare.

Ljusning i skinnarmörkret Full serieport mot Färnäs. 23/12 Skinnarna-Färnäs.
Malung (DD). En ljusning kunde skönjas i skinnarmörkret på söndagskvällen, då skinnarna begick sin seriepremiär mot Färnäs på
Skinnarvallen. Matchen slutade gav också belägg för att ett dåligt genrep ger en god premiär, så slutsiffrorna i hemmafavör skrevs 7-3
(2-2, 3-0, 2-1). Första perioden spelades i ett högt uppdrivet tempo av två jämnstarka lag, men i de båda sista avdelningarna slocknade
gästerna nästan totalt och genom deras defensiva spel fick skinnarforwards härja ettrigt framför kassen. Skinnarna gladde sina
supporters med att kriga betydligt bättre än vad som visats i vänskaps- och DM-matcherna. Anfallsformeringen ”Nille” Eriksson - Boris
Isaksson – Rolf Ågren med Isaksson som den tongivande uträttade det mest nyttiga och broderade ibland riktigt fint. Unge Nils Eriksson
gjorde sin hittills bästa match i skinnarfärgerna, får han utvecklas en tid blir han säkert ett kort att räkna med på allvar. Av backarna var
Frank Bergkvist den bästa, men han har fortfarande den fula ovanan att spela onödigt hårt vilket även denna gång resulterade i ett par
utvisningar. Färnäs målvakten, Torsten Nilsson hade mycket att bestyra i de två sista perioderna men gjorde trots de många
baklängesmålen bra ifrån sig. Av utespelarna var A-kedjan Arne lindberg – Taisto Lindstedt – Tage Molin upphov till de flesta
farligheterna under första perioden, men sedan var det inte många gånger man kunde hålla sig inom anfallszonen. Laget kommer säkert
att liksom skinnarna få det svårt mot de bättre lagen i serien. Målen: 0-1 Allan Lindberg i första minuterna. 1-1 Frank Bergkvist på
långskott. 1-2 Taisto Lindstedt sekunderna efter en intensiv press. 3-2 och 4-2 Villy Eriksson i snabb följd. 6-2 och 7-2 i sista perioden Rolf
Ågren och 7-3 Arne Lindberg. Bengt Westman. Vansbro dömde klanderfritt inför cirka 150 personer. /Börje/.

Björbo segrade i målrik match mot Färnäs SK. 30/12 Färnäs-Björbo.
Färnäs (DD). Ett verkligt målkalas blev division III-uppgörelsen mellan Färnäs och Björbo, som gästerna kunde vinna med
handbollsiffrorna 16-7 efter (7-2, 6-1,3-4) i de tre perioderna. Det var det gästande lagets bättre taktik, lagspel och påpasslighet framför
mål, som fällde utslaget. Dagens hemmalag var det blekaste, som skådats på länge och det framförallt försvarets dåliga markering och
täckförmåga, som gav Björbo forwards fritt svängrum. Det började så avigt som helst för Färnäs för inom loppet av några minuter ledde
Björbo med 5-0, alla målen inspelade på Färnäs vänstersida. Och efter den inledningen stod inte Björbo att hejda utan fortsatte
målspottandet även under andra perioden och ledde med 16-3 i tredje perioden innan Färnäs knappade in något på målförsprånget, då
fyra puckar i rask följd rakades in bakom Björbos målvakt Nisse Johansson. Gästerna hade ett ungt lag med kämpa takter och A-kedjans
Gunnar Lilja som den särklass bäste. Hans sidokamrater Börje Olsson och Allan Eriksson kompletterade bra. B-Kedjan kom inte upp i
samma klass men var ändå inte dålig. Backarna var jämna och målvakten bra. I hemmalaget brast det framförallt i lagspelet och taktiken
tycktes laget ha glömt bort. Målvakten Torsten Nilsson fick alltför ofta ensam stå öga mot öga med Björbo forwards. Av backarna var
Torsten Lindström den bäste, men hade oturen att bli skadad två gånger under matchens gång, den sista med lasarettsbesök som följd.
Unge Allan Lindberg visade goda takter i A-kedjan men tjänar på att vara mindre självisk.

Målen: Björbo Gunnar Lilja 5, Börje Berg 3, Börje Olsson och Inge Olsson vardera 2, Sven Rune Hållaman, Sven Olsson, Allan Eriksson.
Färnäs: Allan Fernström och Tage Molin 2, Allan Lindberg, Taisto Lindström och Knut Jansson vardera 1. Hjalmar Persson, Sågmyra
dömde inför 200 personer. /H/.

Färnäs överraskade besegrade Gränges. 1/1 Färnäs-Grängesberg.
Färnäs (DD) De två första poängen kunde Färnäs inkassera på årets första dag genom att oväntat vinna över Grängesberg med 5-2
(1-1, 4-0, 0-1) vid division III-uppgörelsen på Färnäs ishockeyplan. Matchen var fartfylld trevlig och just och resultatet kan anses vara
rättvist, fastän något för stort mellan två jämna lag. Färnäs målvakt Torsten Nilsson kan ta på sig halva äran av segern genom mästerligt
arbete i målkassen. Det var under andra perioden, som Färnäs lade grunden till segern, då samspelet flöt fram med 4 fullträffar som
följd. I övrigt fanns det både taktik och mening i det spel som hemmalaget presterade matchen igenom, i motsats till plattmatchen mot
Björbo. Färnäs använde sig av taktiken att flytta ner 13-årige Allan Fernström som back och den mera robuste Taisto Lindstedt som
forwards, ett schackdrag, som slog väl ut, då bägge skötte sig utmärkt. Allan Lindberg var mindre självisk denna gång och kan näst
Lindstedt räknas som den bäste i laget. Backarna Sune Jansson och Nils Mattsson täckte bättre än i söndagens match. Kurt Lind och
Mohlin kunde gå från matchen med heder. Grängesberg var ett mycket jämt lag, som samspelade bra och sköt ofta. Av mannarna kan
Jans Sjöberg och Kjell Bark räknas något före de andra. Färnäs tog ledningen på sologenombrott av Lindstedt. Grängesberg kvitterade
genom Bernt Hagström. 2-1 tillkom i andra perioden genom Lindberg efter vackert samspel med Lind. Mohlinrakade in 3-1 sedan
Lindstedt gjort förarbetet. Allan Lindberg fick pucken vid mittlinjen, jagade mot mål, slog till och ställningen var 4-1. Taisto Lindstedt
som under denna period var ypperlig gjorde förarbetet till det mål som Knut Jansson slog in. Det märktes i tredje perioden att
hemmalaget bränt sitt bästa krut, men man förmådde ändå mota Olle i grind för endast ett mål lyckades Gränges grabbarna tillverka.
Målskytt var Hans Sjöberg. Artur Åkerström, Borlänge, dömde bra inför cirka hundratalet åskådare. /H/.

Sjutton fullträffar av Ludvika. 6/1 Färnäs-Ludvika.
Färnäs (DD). Som väntat kunde inte Färnäs unga ishockeygäng bjuda överkvalificerade Ludvika något större motstånd i division 3matchen på Färnäs ishockeyplan. Ludvika lagets lagspel, snabbhet och klubbföring överglänste allt vad som tidigare skådats i trean och
med 17-3, periodsiffrorna 7-0, 3-1, 7-2, kunde serieledarna lämna banan. Hemmalaget stred tappert mot övermakten och gjorde vad
dess förmåga tillät för att hålla siffrorna nere. Men trycket mot Torsten Nilsson i Färnäs kassen blev för stort och med jämna mellanrum
föll målen i två perioder, första och sista. I andra perioden, som var hemmalagets bästa fick asea gänget in tre puckar i Färnäs kassen
medan hemmalaget spräckte nollan. I den justa och samspelta Ludvika laget var A-kedjan största attraktionen att skåda ute på plan men
framför var B-kedjan – om unge Jan Olov Eriksson räknas dit – den effektivaste med 10 puckar inskyfflade bakom Färnäs målvakt. Karl
Erik Djusbergs klubbföring och glid tjusade ishockeyns vänner men hans sidokamrater Almén och Ruthström låg honom icke långt efter.
Gunnar Rydberg och Runo Pettersson var B-kedjans bästa. Backarna Henriksson och Sven Olov Rydberg var säkra i brytningarna och
målvakten Sundkvist lugnet själv. I Färnäs laget som fick mycket att lära av dagens match framförallt i lagspel och klubbföring, visade sig
Kurt Linds snabbhet inte ligga motståndarnas efter. Med bättre klubbföring blir han effektiv. Molin var piggare än vanligt men skadade i
tredje perioden. Taisto Lindstedt kunde denna gång inte visa sitt bättre jag. Av backarna var Sune Jansson den bäste.
Målen, Ludvika: Runo Pettersson, Jan Olov Eriksson, Karl Axel Almén vardera 3. Gunnar Rydberg, Kjell Ruthström och Karl Erik Djusberg
2, Sune Åsén och Bosse Eriksson 1.
Färnäs Molin 2, det tredje tillkom på självmål av Ludvika sedan vb, Mattsson slagit mot mål. Domaren Nils Lindstrand, Malung visade
endast ut två spelare. Hundratalet åskådare tittade på.

Färnäs A-Lag, Ishockey.1956-57:
Ragnar ”Sura” Eriksson, Sune Jansson, Nils Matsson, Allan Färnström, Curt Lind, Taisto Lindström, Tage Molin, Robert Olsson, Harlan
Grannas, Allan Lindberg, Gunnar Jons, Ivan Lindberg och Lasse Krång.
Färnäs SK hade ett junior lag som spelade i Grupp 4. Junior serierna för Dalarna spelades i fem olika grupper, enligt följande grupper.

Junior serien, Grupp 4:
Mora IK
Orsa IK
Evertsbergs SK
Färnäs SK
IFK Våmhus

8
8
8
8
8

7
5
4
3
0

0
1
0
1
0

1
2
4
4
8

100-18
47-35
25-44
35-27
12-95

14
11
8
7
0

Grupp 1: Hedemora SK, Avesta BK, Krylbo IF, Stora Skedvi IK och Säters IF. Seriesegrare: Hedemora SK.
Grupp 2: Morgårdshammars IF, Ludvika FFI och IFK Grängesberg. Seriesegare: Morgårdshammars IF.
Grupp 3: IK Brage, Falu BS, Sågmyra IF och Hagbackens IF. Seriesegare: IK Brage.
Grupp 5: Leksands IF, Björbo IF, Vansbro AIK och Nås IF. Seriesegare: Leksands IF.

Ishockey. Text från tidningsreferat.
Skinnarna vidare i DM efter 6-5 mot Färnäs.
Fredagskvällens DM-match i ishockey i Malung mellan skinnarna och Färnäs blev en synnerligen spännande och rivande tillställning där
utgången var oviss in i det sista. 6-5 (0-1, 4-0. 2-4) skrevs slutsiffrorna i skinnarnas favör. Ett resultat som var dock fullt rättvist.
Skinnarna hade för dagen order om att spela med en effektivare anfallstaktik än i tidigare matcher och detta hade tydligen hörsammats
mest av B-kedjan, som med Sture Haraldsson, som den store dirigenten kom fram i snabba och fina anfall. A-kedjan visade inte samma
spel utan ställde sina backar flera gånger ensamma med Färnäs anfallslinje. Backarna Gunnar Nilsson, Bo Lenne och Frank Bergkvist
gjorde samtliga ett gott intryck. 17-årige Bergkvist verkar lovande och har redan den rätta hårdheten som fordras av en back. Bäcke i
målet gjorde inga större misstag. Färnäs spelade piggt men envisades genom att ideligen lägga sig i hög framför den egna kassen vid
Skinnarnas anfall. Detta resulterade också i ett straffslag för hemmalaget i sista perioden efter att en Färnäs back legat innanför
målområdet och klämt fast pucken. Mv, Danilsson skötte sig utmärkt i ”Suras” frånvaro. Av backarna var K. E. Sundberg den klart bäste.
Av forwards gjorde P.E. Finn, Arne Eriksson och Tage Molin de bästa intrycken. Finn var alltid målfarlig och svarade även för tre av lagets
mål. Målen: Första perioden: 0-1 Sundberg i 10:e min. på ett hårt skott. Andra perioden: 1-1 Jonsson efter fint kombinationsspel av hela
kedjan. 2-1 Ågren och 3-1 Haraldsson ur klunga. 4-1 slutligen av Isaksson. Tredje perioden: 4-2 och 4-3 genom Finn. Kvitteringen kom så
genom Lind och ledningen till 4-5 ordnade Finn. Skinnarnas kvittering kom på straff, som behärskat slogs in av Isaksson. För
slutresultatet strax före fulltid svarade ”Tippen” Johansson. Domare var Bengt Westman, Vansbro, och publike uppgick till ca: 200
personer.

Färnäs Juniorlag 1957. Bakre raden fr.v.: Hans Erik Henriksson, Ingvar Olmås, Curt Lindh, Robert Olanås. Främre raden: Lasse Sund,
Bengt Krigsman, Åke Finn, Allan Fernström, Conny Berg, Harlan Grannas och Gunnar Jons.

Protokoll fört vid höstmöte med medlemmar i F.S.K. lörd. Den 27/9-56.
§ 1.

Mötet öppnades av ordförande varvid dagordning upplästes och godkändes.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Anders Mattsson och Nils Mattsson.

§ 3.

Till ishockeysektion valdes Erik Nilsson. ordf. Anders Mattsson, materl.förvaltare Gunnar Green, Ragnar Eriksson
vice ordf., Erik Nilsson kassör, Arne Krång, sekr. Gösta Hållams, Magnus Eriksson Suppleanter.

§ 4.

Sektion fick i uppdrag att höra med Svensk om en omklädningspaviljong.

§ 5.

Kommitté till luciafest valdes sektion.
Varså mötet avslutades

Justerat: Nils Mattsson
Fotnot:

Anders Mattsson

Ett tämligen rörigt protokoll, men jag vill återge protokollen i dess original i största omfattning, dessa protokoll är
renskrivna från original texten.

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 9/1-57.
Närv. Nils Stikås, Ragnar Eriksson, Erik Nilsson.
§ 1.

Diskuteras årsmötet, varvid beslöts att detsamma skall äga rum sönd. 3/2-57 kl. 14 i m.skolan.

§ 2.

Diskuterades medlemsavgifternas införande varvid beslöts att best. postgiroblanketter skola användas och utsändas
per post till medlemmarna.

§ 3.

Betr. Uppgifter till Sv. Xxx Fotbollsforb. som skall insändas för jan omnämnds utgång beslöt att sammanställas vid
sammanträde näst kommande lördag kl. 15

Färnäs 9/1 -57 M. Elin vid protokollet

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 23/1 1957
Närv. Arne krång, R. Eriksson, mats Elin, Nils Stikås.
§ 1.

Diskuterades årsmötet, varvid uppdrogs åt Mats Elin att upprätta kungörelse, ordna lokal samt upprätta
styrelseberättelse.

§ 2.

Diskuterades förslag till ändring av klubbens organisation, vilket beslöts att föreläggas för årsmötet.

Vid protokollet M. Elin

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för F.S.K:s medlemmar den 3 febr.1957.
§ 1.

Föreningens ordf. Ragnar Eriksson hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet.

§ 2.

Till ordf. för dagens förhandlingar valdes Mats Elin.

§ 3.

Till sekr. för dagen protokoll valdes Olle Johansson.

§ 4.

Mats Elin föredrog dagordningen som godkändes av mötet.

§ 5.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Nils Nilsson och Målar And. Olsson.

§ 6.

Styrelsens och de olika sektioners berättelser upplästes och godkändes.

§ 7.

Kassa och revisionsberättelser upplästes och godkändes varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 1956.

§ 8.

Till styrelse för år 1957 valdes Mats Elin 23 röster, Lars Erik Hermansson 21, Kål Olle Johansson 19, Erik Söderlund 18,
och Nils Nilsson 14 röster.

§ 9.

Till styrelsesuppleanter valdes Hugo Olsén 11 röster och Erik örn 10 röster.

§ 10.

Till revisorer för år 1957 valdes Erik Nilsson och Johs. Nilsson.

§ 11.

Till revisorssuppleanter valdes Målar And. Olsson och Oskar Jansson.

§ 12.

Till kassör för fotbollsektionen valdes Erik Stickå.

§ 13.

Till fotbollsektion för år 1957 valdes. Albert Svärd, Nils Stikå, Ragnar Eriksson, Jannes Bång och Karl Holmer.

§ 14.

Erik Nilsson förslag om väljande av simsektion avslogs.

§ 15.

Nils Nilssons förslag om väljande av en Byggnads och Idrottsplats kommitté bestående av (5) ledamöter antogs av
mötet. Valda blevo: Hugo Olsén, Karl Holin, Johs. Nilsson, Nils Trogen och Erik Örn.

§ 16.

Angående ungdomssektion fick fotbollsektion och ishockeysektion i uppdrag att vidtala intresserade personer att
handha ungdomsidrott.

§ 17.

Till gemensam kommitté för fester ordnade av julgran, samt arrangerande av 25 års jubileum valdes Ragnar
Eriksson, Hugo Olsén, Erik Jansson, Anna Stickå och Mary Jansson.

§ 18.

Angående medlemsavgifter fick huvudstyrelsen i uppdrag att ordna med avgifternas indrivande.

§ 19.

Till jury för väljande av ” Årets medlem” blev Kål Olle Johansson, Ragnar Eriksson och Erik Örn.

§ 20.

Styrelsen fick i uppdrag att i samband med Johs. Nilsson (vilken är fördragsställare till ”årets medlem”) upprätta
vissa bestämmelser för detta märke.

§ 21.

Styrelsen fick i uppdrag att i samband med fotbollsektion ordna med vändkors på idrottsplatsen.

§ 22.

Frågan om upptagande av kyrkbåtsrodd bordlades.

§ 23.

Styrelsen fick i uppdrag att i samråd med ishockeysektion ordna med förhållandena på ishockeyplanen.

§ 24.

Mötet avslutades efter 2 ½ tim. handläggning.

Färnäs den 3 febr 1957
Kål Olle Johansson
Sekr. för dagens protokoll

Justeras: Målar Anders Olsson

Nils Nilsson

Fotbollssektionen 1957. Stående från vänster:
Jannes Bång, Karl Holmer, Nils Stikå, Erik Stikå. Sittande Albert Svärd och Ragnar ”Sura” Eriksson.

Privat hälsning från A.I.K.

