Färnäs Sportklubb 1957-1958. Text: Gunnar Axelsson, Dalarna Fotbollsförbund. Sven Wåhlberg
sportchef, Dala-Demokraten. Dalarnas Fotbollförbund Årsberättelse 1957, 1958. Text George Linnell.

1932 - 1957
92 klubbar – 119 lag. Det 37 åriga DFF, hade vid årsskiftet 1957—1958, 92 medlemsföreningar, vilka i nu pågående serier är
representerade med 119 lag. Därtill kan fogas de 40 lag, som deltog i sista årets juniorserier. 332 pojklag som under DFF:s eller dess
klubbars översyn tävlingsspelat under 1957. 111 idrottsplatser finns det i Dalarna av idag. 1921 var siffran 36 och i stort sett kan sägas,
att utvecklingen drivit fram minst en fotbollsplan i alla tätorter. Kvalitén har dock växlat och typiskt är, att de flesta stora projekt som
genomförts på senare år (Falun, Avesta, Säter, Hedemora etc.) gällt utbyten eller ombyggnader.
Säsongen 1957-1958 kommer att bli mycket speciell och det av flera anledningar, övergången från tidigare spelår höst/vår till kalenderår
innebar att höstupptakten 1957 blev inledningen på en serie som sträcker sig över tre säsonger och är genomförd först hösten 1958. I
näst högsta serien fick Dalarna nu åter ställa upp med endast en representant alltså IK Brage, som nu börjar bli minst sagt beprövad i
division II-sammanhang. När tolv av seriens 33 matcher är avverkade har Borlänge klubben tillskansat sig 12 poäng och en position i
mitten av tabellen. Med hänsyn till att vi nu inte kan blicka tillbaka på en höst av ”den gamla modellen” torde det vara för tidigt att
förutspå något om vare sig chans till topplats eller risk för nedflyttning. Allt kan hända den långa säsong som nu stundar. Vårt enda lag i
division II genomförde den andra tredjedelen av långserien något stabilare än höstomgången och IK Brage gav klart besked om att man
tillhörde toppskiktet. När serien avbröts mitt under brinnande VM-tid hade laget skrapat ihop 26 poäng vilket medförde en fjärde plats i
tabellen. Ledande Hammarby hade mattat något men hade klart försprång med sina 37 poäng. IK Brage fortsatte under höstomgången
att konsolidera sin ställning i division II under seriens sista tredjedel och hade faktiskt ett tag rejält häng på topplagen. Hammarby var
visserligen rätt tidigt klar för serieseger, men om platserna närmast kämpade Borlänge laget länge med Degerfors och Örebro. Det blev
så småningom en fjärde plats i tabellen och därmed hade distriktets enda representant i näst högsta serien än en gång visat sin
stabilitet.
Färnäs Sportklubb som inte utan besvär tecknade nytt division IV-kontrakt förra våren, har rusat fram i imponerande stil i årets serie
och leder med icke mindre än sex poäng före sin egen planhyresgäst, Nusnäs. Platserna närmast intas av malung, Vansbro och Mora,
vilket innebär att såväl norra och västra Dalarna har det bättre förspänt än på många år när det gäller en plats i division III. En
uppflyttning för ett lag från något av dessa områden skulle betyda enormt för fotbollens utveckling i dessa länsdelar, varför seriens
vidare utveckling emotses med spänt intresse. I Division IV slog Färnäs SK under våren 1958 vakt om den ledarposition man tillkämpat
sig under den inledande höstomgången. Man startade efter vinteruppehållet med sex poängs försprång före grannklubben Nusnäs IF
och vid sommaruppehållet var Färnäs fortfarande i topp med sina 31 poäng. Malung hade avancerat till andra platsen och hade 27
poäng, följd av Vansbro och Islingby med 25. Nusnäs och Mora låg tätt efter och underströk den kraftiga frammarsch som lagen från
distriktets norra och västra delar gjort. Malungs IF svarade i division IV för att Färnäs SK fick göra samma bittra erfarenheter som Falun i
den högre serien. Ovansiljanslagets försprång smälte redan i höstinledningen samman och snart nog gick inte bara ”skinnarna” utan
också Vansbro AIK förbi Färnäs. Malung vann tillslut serien med eftertryck – 18 poäng av 20 möjliga blev höst skörden, vilket visar
segrarnas klass. När det gällde vilka lag, som skulle få varandra ur det nationella seriesystemet, utspann sig en nervpirrande bottenstrid,
där Korsnäs, Leksand, Dala Järna och Björbo var huvudagerande. Björbo blev först avsågat och fick tillslut sällskap av Dala Järna.

1957-1958 års serie har omfattat följande antal dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Allsvenska reservlagsserien
Reservlagsserien

0 lag
1 lag
5 lag
11 lag
18 lag
24 lag
45 lag
1 lag
14 lag

(0)
(2)
(4)
(11)
(10)
(24)
(58)
(0)
(14)

Inom parantes förra årets säsong.

Färnäs SK – Ett byalag med färg.
På flera håll i Dalarna – och framför allt runt Siljans norra stränder - grupperar sig byar i vars hägn ett rätt märklig idrottsverksamhet
bedrives. Färnäs, Nusnäs, Sollerön, Vika, Oxberg och Våmhus är några av dessa härdar, där man med små medel åstadkommit
beundransvärda resultat. Men kan ett byalag arbeta sig upp i division, III fotboll?
Ja det ser inte bättre ut. Färnäs Sportklubb kunde starta höstomgången 1958 med en klar ledning i division, IV Dalarna. 31 poäng hade
man skrapat ihop och närmast följde lagen från västerdalarna Malungs IF och Vansbro AIK med 27 respektive 25 poäng. Nu är dock inte
Färnäs vilken by som helst. Man kan tvärtom skryta med att vara Sveriges största ca: 1 200 innevånare gömmer sig bakom de
timmerknutar, som på en kilometerlång sträcka kantar riksvägen. Hela befolkningen lever med i klubbens verksamhet och på hemma
matcherna är det faktiskt bara i undantagsfall som publiksiffran understiger 1 000 åskådare.
Färnäs SK är relativt ny i nationella serierna. Först 1953 gjorde man entré i ”fyran” och har sedan hållit sig kvar trots visst lindanseri
redan första åren. Vid den tiden knöts det dock en märklig förstärkning till laget. AIK:s landslagets gamle trotjänare Börje Leander blev
på ”äldre” dar en Färnäs grabb av bästa märke, även om han hela tiden hade Solna som hemstad. Nu ser man inte längre Börje i laget,
men under hans tid byggdes upp en stomme som nu framgångsrikt försvarat de lila färgerna i division, IV. Framgångarna i 57-58 års serie
är så mycket mer anmärkningsvärda som laget var praktiskt taget dödsdömt i 56-57 års serie, startade våren med hopplöst bottennapp,
men gjorde det omöjliga och skrapade ihop poäng så att man inte bara klarade sig kvar, utan t.o.m. gick upp på sjätte plats. Tränare för
Färnäs SK är nu Gösta Holmberg medan föregående tränaren, Ragnar ”Sura” Eriksson allsvensk hockeymålvakt från Mora och
Surahammar, är den allt bestyrande lagledaren.
Laget består av följande mannar: Sture Söderberg (30 år), Magnus Eriksson (30 år), Bror Ernlund (32 år), Rune Blomberg (24 år), Gösta
Hållams (31 år), Tage Mohlin (28 år), Arne Färnström (25 år), Kål-Janne Johansson (30 år), Arne Eriksson (18 år), Per-Erik Finn (22 år),
Harlan Grannas (16 år). Till serieslutspurten hoppar Axel Fährnström in i laget, efter att en följd av år ha spelat i IFK Göteborg.
Axel Fährnström IFK Göteborg säsongen 52/53—56/57 Totalt matcher IFK Göteborg 103, 42 mål. Allsvenska matcher 55 stycken, 12
mål.

Division IV, Dalarna.
Dalarnas fotbollsvänner har under det extra långa serie året fått många tillfällen att vänja sig vid upp- och nedvända världen i
tabellerna. Under denna division, IV-rubrik kan redan från början erinras om Färnäs Sportklubbs lilla drama. Det berättar om den lilla
klubben från den stora byn som mot alla tips redan under första tredjedelen av serien skaffade ett fyra poängs försprång och sedan
trots hård ansättning höll undan med samma marginal även under våromgången 1958. Men sedan blev den avslutande hösten en Via
Dolorosa för pojkarna från Moras utby. Och det lag som gav Färnäs puffen åt fel håll var i första hand Malung. Egentligen är det ganska
märkligt att en klubb med sådan kapacitet som Malungs IF inte förrän nu avancerat upp till division, III så nog måste det konstateras att
”skinnarlaget” verkligen fått kämpa för sin upphöjelse. Nu gick det emellertid som sagt vägen, men alla skall veta att seriesegern satt
långt inne, och i toppen stod det mycket länge och vägde mellan Malung, Vansbro och Moralaget Färnäs som t.o.m. ledde serien efter
två av de tre delsäsongerna. Men i spurten kom Malung, medan Vansbro och Färnäs betänkligt slokade. En verklig raffelmatch var
givetvis seriefinalen mellan de två västerdalsklubbarna Malung och Vansbro, där den sistnämnda föll. I Malungs lag har – vilket kan
nämnas som en kuriositet – den kombinerade skidlöparen och olympiske silvermedaljören Bengt Eriksson spelat center i nio av
matcherna men sedan definitivt flyttat till Örnsköldsvik och Friska Viljor, den klubb han redan tidigare representerar på vintrarna.
Tidigare spelade f.ö. en annan känd storrännare på skidor – Nisse Täpp – fotboll i Malung. Seriesegrarna har annars i två år – med början
1954 – trimmats av Gösta Dunker, Sandvikens IF:s och landslagets gamle högerytter, men på senare tid har den nuvarande lagledaren
Lars Arvid Larsson skött jobbet. Bland de övriga dalalagen kan det – för att återknyta till skidsporten – nämnas att en annan inte okänd
kombinerad åkare vid namn Sven Israelsson nu efter lång och trogen tjänst dragit sig tillbaka från serieslitet i Dala Järna. Idrottsklubben
i Dala Järna kom på efterkälken och halkade ner till distriktsserien tillsammans med Björbo IF.

Hösten 1957.
Malung inledde serien hösten 1957 med att på hemmaplan vinna över just Färnäs med 4-2. Från den dagen är vidare att notera att
seriens nykomlingar från V:an, sockenbröderna Nusnäs och Mora, båda vann sina matcher. Just Moralagen, dit ju även Färnäs skall
räknas, har förövrigt all anledning att var nöjda med sin första tredjedel av serien och såväl deras, som västerdalslagen Malungs och
Vansbros insatser, visade att distriktets fotboll breddats märkbart. F.ö. var serien anmärkningsvärt jämn. Vid höstslutet skiljde bara tre
poäng tvåan Nusnäs från åttan Leksand.

Hösten 1957.

Våren 1958.

28 juli
4 aug
14 aug
18 aug
25 aug
1 sept

Malungs IF-Färnäs SK 4-2.
Färnäs SK-Forssa BK 1-1.
Nusnäs IF-Färnäs SK 1-3.
Färnäs SK-Korsnäs IF 2-0.
Leksands IF-Färnäs SK 1-6.
Islingby IK-Färnäs SK 6-6.

(Omg 1).
(Omg 2).
(Omg 3).
(Omg 4).
(Omg 5).
(Omg 6).

7 sept

Färnäs SK-Vansbro AIK 4-2.( Omg 7).

15 sept
21 sept
28 sept
6 okt
13 okt
20 okt
27 okt

Färnäs SK-Björbo IF 8-2.
(Omg 8).
IFK Mora-Färnäs SK 2-4.
(Omg 9).
Färnäs SK-Dala Järna IK 9-0.(Omg 10).
Dala Järna IK-Färnäs SK 1-6. (Omg 11).
Färnäs SK-IFK Mora 1-0.
(Omg 12).
Björbo IF-Färnäs SK 1-3.
(Omg 13).
Färnäs SK-Islingby IK 2-2. (Omg 14).

4 maj
11 maj
15 maj
18 maj
25 maj
31 maj

Vansbro AIK-Färnäs SK. 5-0.
Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4.
Färnäs SK-Leksands IF 7-2.
Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3.
Färnäs SK-Malungs IF 4-3.
Forssa BK-Färnäs SK 0-1.

Hösten 1958.
3 aug
10 aug
13 aug
24 aug
31 aug
14 sept
20 sept
28 sept
5 okt
12 okt

Islingby IK-Färnäs SK. 7-3
Färnäs SK-Forssa BK 5-2
IFK Mora-Färnäs SK 7-5
Färnäs SK-Malungs IF 2-3.
Vansbro AIK-Färnäs SK 5-4.
Färnäs SK-Björbo IF 8-2.
Färnäs SK-Korsnäs IF 3-1.
Leksands IF-Färnäs SK 2-2.
Färnäs SK-Nusnäs IF 0-2.
Dala Järna IK-Färnäs SK 8-1.

Division, IV Dalarna. Hösten 1957.
Färnäs SK
Nusnäs IF
Malungs IF
Vansbro AIK
IFK Mora
Islingby IK
Forssa BK
Leksands IF
Korsnäs IF
Dala Järna IK
Björbo IF

14 10
14 7
13 8
14 7
13 7
13 6
13 6
14 6
14 4
14 3
14 1

(Omg 15).
(Omg 16).
(Omg 17).
(Omg 18).
(Omg 19).
(Omg 20).

3
3
0
2
1
3
2
2
2
0
2

1
4
5
5
5
4
5
6
8
11
11

57-23
28-28
46-31
36-23
33-21
45-41
32-31
40-42
29-31
26-59
30-72

23
17
16
16
15
15
14
14
10
6
4

(Omg 21).
(Omg 22).
(Omg 23).
(Omg 24).
(Omg 25).
(Omg 26).
(Omg 27).
(Omg 28).
(Omg 29).
(Omg 30).

Stående fr.v. Ragnar ”Sura” Eriksson lagledare, Arne Färnström, Kål Janne Johansson, Gösta Hållams, Per Erik Finn, Harlan Grannas, Arne
”Muffen” Eriksson, Gösta Holmberg Tränare. Knästående fr.v. Rune Blomberg, Bror Ernlund, Sture Söderberg, Magnus Eriksson och Tage
Molin.

Våren 1958.
Våren 1958 började hyggligt för serieledarna med två raka segrar mot Korsnäs och Leksand. Första vårförlusten kom sedan mot grannen
Nusnäs, som vann derbyt med 3-1. Lagen har för övrigt genomfört hela serien på samma plan, eftersom Nusnäs ännu inte har sin nya
anläggning spelklar. Färnäs avslutade våren med 5-0 förlust mot Vansbro i en från snöiga maj uppskjuten match. Malung höll under
tiden avståndet, trots förlust med 4-3 i toppmötet. I andra änden av tabellen behöll Dala Järna och Björbositt bottennapp och mot de
nedre regionerna dalade också efter vintern ishockey trötta Leksand.

Sommaren 1958.
Vid sidan av Olympiaden lär väl knappast finnas någon idrottslig kraftmätning i världen som tilldrar sig större uppmärksamhet än VM i
fotboll. Sedan dessa tävlingar för första gången anordnades 1930 har intresset stigit oavbrutet och just detta år 1958 spelades VM i
Sverige. Intresset för detta VM var väldigt stort och säkert var det nog en och annan som fick upp ögonen för denna sport. Samt att man
drömde om denna ära om att få kunna bli lika duktig som dessa stora spelare som fanns i det svenska landslaget. Hela världen var och
hälsade på i vårt land. Vi skall inte gå in närmare på denna turnering för denna skrift handlar om Färnäs SK, men det var nog säkert en
och annan liten kille i Färnäs som fick upp ögonen för denna sport. Publik intresset för fotboll ökade i Sverige. Att Sverige spelade final
mot Brasilien och förlorade med 5-2 kanske inte spelade inte sådan stor roll för vi hade som land presterat något oväntat stort. Färnäs
låg i topp i div. IV och nu hade vi en lång säsong framför oss med stor förväntan över hur ska detta sluta för Färnäs SK.

Hösten 1958.
Sista hösten började olycksbådande för serieledande Färnäs, som fick finna sig i kraftiga 7-3 i baken mot Islingby. Trots nästa söndags 52 mot Forssa fortsatte Siljanslaget att vara i gungning. IFK Mora gav Färnäs nästa näsbränna. Så var det klart för höst- och seriefinal i
Färnäs 24 augusti, då Malung kom på besök och tackade för visad gästfrihet genom att vinna med 3-2. Malung gjorde förövrigt en
höstomgång, som anstår en seriesegrare och kunde anteckna sig för åtta segrar och två oavgjorda matcher, d.v.s. 18 poäng av 20
möjliga. Bottenstriden blev även den högintressant. Till en början föreföll Björbo ensamt avsågat, men snart nog stod klart att även Dala
Järna skulle få svårt, att klara nytt kontrakt. Dala Järna plockade dock så småningom ihop sammanlagt 7 höstpoäng medan närmaste
grannen uppåt, Korsnäs hade mindre lycka med sig. Det blev alltså strid på kniven mellan dessa båda lag och till dem sällade sig också
Leksand som trasslade in sig i diverse protesthistorier med poängförlust som följd. Såväl Korsnäs som Leksand lyckades dock hålla
undan och Dala Järna fick finna sig att tillsammans med västerdals kollegan Björbo flyttas ned.

Malung höstens lag i fyran. Lovvärt försök av Dala Järna
Malung har varit höstens lag i div. IV och det visatr ju också seriesegern. Skinanrelvan har vunnit samtliga matcher i höst utom två, då
klarades i alla fall oavgjort. Den negativa överraskningen i höst har Färnäs SK varit. Efter lagets klara serieledning i våras hade man
väntat sig mra, nu har det under hösten bara blivit 7 poäng, vilket gör att man placeras i bottenskiktet på hösttabellen. I övrigt har lagen
i höst haft växlande framgångar, avstigningskandiaterna Dala Järna och Björbo, kan båda antecknas för lovvärda försök att klara nytt
kontrakt. Hösten har varit Västerdalarnas, förutom Malung har även Vansbro visat framfötterna och klarade andraqplatsen i serien och
det har bara blivit två förluster under hösten. Islingby blev höst trea, men fick i sluttabellen se sig passerade av Vansbro och därmed
blev det fjärde plats. Men tydligt är att Borlänge elvan är på frammatsch så alldeles omöjligt är det väl inte att Nygrens pojkar till nästa
höst hör till segeraspiranterna. Förrutom Färnöäs dalande form, så kan det väl noteras att bygrannen från nusnäs inte heller varit sig
riktigt lik. Kanske att man kommer igen bättre till våren i den nya serien. I botten försökte, som nämnts Dala Järna, men det hjälpte inte.
Korsnäs och Leksand har tagit de poäng som behövts, så nu får Järna- och Björbo elvorna ta steget ned i femman. Järna har ju i flera år
lindansat, så kanske ett år i femman kan vara nyttigt för elvans stabilisering. Dala Järna ståtar märkligt nog md största höstsegern, där
det var på söndagen mot Färnäs med 8-1. Björbo har annars åkt på de två näst värsta smällarna 2-8 mot såväl Vansbro och Färnäs.
Andra resultat av värde: Islingby-Färnäs 7-3, Färnäs-Malung 2-3, malung-Vansbro 3-1, Vansbro-Dala Järna 1-3, Leksand-Malung 1-1.
Malung kommer upp i trean och nya lag i fyran blir till våren Heros och Hulån. Heros bör väl ha chans att göra en kraftig insats i serien.
Så återstår det att se om trean utökas och Vansbro AIK får chans att kvala. Motståndare skulle i så fall bli Fagersta AIK och antingen
Vargarna från Norrtälje eller Gimo, en omgång återstår i Upplands gruppen. Man får nog i så fall hålla på att Vansbro har störa
möjligheter att avancera. / Gårda /.

Hösten 1957—Våren 1958.
Färnäs SK
Malungs IF
Vansbro AIK
Islingby IK
Nunäs IF
IFK Mora
Forssa BK
Korsnäs IF
Leksands IF
Dala Järna IK
Björbo IF

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
13
11
10
10
10
7
6
6
5
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
5
4
5
4
4
2
3
3
3

3
1
3
5
4
3
4
2
2
1
4

3
6
6
5
6
7
9
11
12
14
14

74-37
67-42
55-31
62-48
43-41
45-35
46-50
36-45
45-67
41-72
42-88

41
27
25
25
24
23
18
14
14
11
8

0
2
3
4
5
5
6
5
6
6
6

32-14
39-23
21-18
29-25
25-30
31-28
24-41
20-23
33-37
29-34
20-28

18
16
12
10
10
9
8
7
7
7
7

Hösten 1958.
Malung
Vansbro
Islingby
Mora
Nusnäs
Dala Järna
Björbo
Leksand
Färnäs
Forssa
Korsnäs

2
0
2
2
0
1
0
3
1
1
1

Hemma
Malungs IF
Vansbro AIK
Färnäs SK
Islingby IK
Nusnäs IF
IFK Mora
Forssa BK
Korsnäs IF
Leksands IF
Dala Järna IK
Björbo IF

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
12
10
11
8
8
7
6
6
4
4

1
1
2
3
2
3
2
3
2
1
3

0
2
3
1
5
4
6
6
7
10
8

66-22
55-25
57-25
60-29
40-35
49-32
36-30
32-27
34-36
35-43
38-54

Borta
29
25
22
25
18
19
16
15
14
9
11

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
7
4
7
6
3
3
2
5
1

2
2
2
4
2
2
3
0
3
1
2

6 33-34
6 39-29
6 50-51
7 23-37
6 28-36
7 25-28
9 39-54
12 25-46
10 31-53
9 37-57
12 28-77

16
16
16
12
16
14
9
6
7
11
4

Sluttabell och matchresultat:
Malungs IF
Vansbro AIK
Färnäs SK
Islingby IK
Nusnäs IF
IFK Mora
Forssa BK
Korsnäs IF
Leksands IF
Dala Järna IK
Björbo IF

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
19
17
15
15
14
10
9
8
9
5

3
3
4
7
4
5
5
3
5
2
5

6 99-56
8 94-54
9 107-76
8
83-66
11 68-71
11 74-60
15 75-84
18 58-73
17 64-88
19 72-100
20 66-131

1

2

3

4

1. Malungs IF

x

1-1

4-2

2. Vansbro AIK

3-0

x

3. Färnäs SK

4-3

4. Islingby IK

45
41
38
37
34
33
25
21
21
20
15

5

6

7

8

9

10

11

5-1

6-1

3-0

5-2

2-1

2-1

6-3

10-2

5-0

6-1

5-1

1-0

6-4

4-2

2-2

1-3

4-1

4-2

x

2-2

1-3

1-0

1-1

2-0

7-2

9-0

8-2

1-2

2-1

6-6

x

4-1

5-0

4-3

4-2

5-1

9-3

8-3

5. Nusnäs IF

3-2

4-1

1-3

2-2

x

1-1

0-3

4-1

4-0

4-2

2-0

6. IFK Mora
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9
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*På grund av okvalificerad spelares deltagande har matcherna Islingby-Leksand, Leksand-Nusnäs förklarats spelade med målresultatet
0-0. Islingby respektive Nusnäs tillerkänts 2 poäng.

Skytteliga i division, IV.
35 mål:
31 mål:
30 mål:
27 mål:
26 mål:

Kål Janne Johansson, Färnäs SK.
Kjell Magnil, Malungs IF.
Per-Erik Finn, Färnäs SK.
Allan Olsén, Vansbro AIK.
Inge Back, IFK Mora.

Kål Janne är Mål-Janne.
Kulspruta nummer ett inom Dala fotbollen var Färnäs spelaren Kål-Janne Johansson som i division IV fabricerade 35 fullträffar. Kål Janne
spelade varierande center och ytter. Färnäs Sportklubb ledde serien under två säsonger men tappade stinget mot slutet och passerades
av både Malung och Vansbro.

.
Kål Janne Johansson

Kål Janne Johansson och Per Erik Finn. Foto Mora Bygdearkiv, Wille Persson.

Malung slog på nytt Färnäs 3-1 i en händelsefattig match. (Träningsmatch).
Vårpremiär var det igår på Malungs idrottsplats då hemmalaget mötte Färnäs i en vänskaplig uppgörelse som på samma gång var
returmöte. Även denna gång drog hemmalaget längsta strået och segersiffrorna skrevs 3-1 (2-1) vilket med litet bättre tur i första
halvlek borde varit det dubbla. Högervingen Magnil – Halvarsson gjorde bäst ifrån sig i kedjan medan vänsterförsvaret med Roy Karlsson
och Erling Jonsson var aningen starkare än högersidan med ”Holvallen” Åke Bäcke och Börje Olsson . Färnäs visade inte upp något fint
spel, och det är tydligt att laget lever stort på sitt kämpa humör. Lille vb, Tage Molin var den store strategen i försvaret medan Per Erik
Finn var farligast i kedjan. Malung började starkt och redan i första anfallet slog cf, ”Patus” Halvarsson in säsongens första mål. På
Malungs IP. Sedan blev det nästa bara sparkande hit och dit och massor av målsumpningar framförallt av hemmalaget. Inte förrän i 26:e
minuten kunde vy, Per Axelsson rikta sin kanon rätt och göra 2-0. Färnäs reducerade genom vi, Per Erik Finn. Andra halvlek var ytterst
ointressant med endast ett mål nämligen i femtonde minut genom Malungs vi, Rolf Viklund. Sigurd Nordanbro, Yttermalung dömde bra
inför ca: 400 personer. / Hunter.

Hösten 1957. (seriepremiär).
Malung tog revansch på Färnäs trots reserv för tre ordinarie. Malungs IF-Färnäs SK 4-2. Text från
tidningsreferat. (Omg 1).
Malung (FK) Malung inledde höstens seriespel på ett fullt tillfredställande sätt. Färnäs laget som satte största käppen i hjulet för Malung
i fjol – avpolletterades med 4-2, visserligen inga stora siffror men ändock talande i en match som inte bjöd på särskilt mycket i
händelseväg. Det spel som förekom i det regnhala väglaget bjöd Malungs spelarna på, medan de målsugna Färnäs spelarna som vanligt
mest utnyttjande ”sparka-spring” metoden. Denna var allt annat än effektiv mot Malungs försvaret, i synnerhet som malungs matchen
igenom hade hand initiativet. Skinnarelvan saknade tre av sina starkaste kort nämligen ”Jompa” Eriksson, Gunnar Halvarsson och SilverBengt. Som fullgoda ersättare fungerade Ivar Forslund, Roy Karlsson och Alf Karlsson och Alf Karlsson, Boris Isaksson var som vanligt
brunkebergspumpen i försvaret och i kedjan var inrarna Gidlund – Ottosson piggast. I Färnäs elvan fanns inte mycket att tala om i
spelväg. Mv, Sture Söderberg räddade utan tvekan sitt lag från ett större nederlag. I uteförsvaret var hh, Molin det starkaste kort. Unge
Arne Eriksson som på centern var en farlig udd på kedjan och hade säkert kunnat åstadkomma en del i målväg om han haft en sämre
överrock än Boris Isaksson. Hi, Rune Blomberg utmärkte sig med dåligt uppträdande på plan. Denna gång blev det en varning. Matchen
var bara några min. gammal när Färnäs gjorde första målet. Vy, Grannas tog vara på en gratis chans i Malungsförsvaret och lyckades slå
bollen förbi utrusande strand. I 14.e min. kvitterade Stig Lennartsson sedan vy, Alf Karlsson gjort en fin framspelning. I 30:e min.
knuffades Stig Lennartssonhårt i ryggen och domaren Ingvar Eriksson dömde straff. Exekutorn Boris Isaksson gjorde inget misstag utan
gav Malung ledningen. Ett par min. senare ökade Kjell Magnil till 3-1 på ett fint direkt skott. Ytterligare två mål hade hemmalaget denna
period. Båda dömdes dock bort. 4-1 gjorde också Kjell Magnil på ett långskott i andra halvlekens 35:e min. Fem min. senare reducerade
Kål Janne Johansson till 4-2 och därmed var det slut på målandet. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, fungerade som 23:e man på ett
tillfredsställande sätt inför 600 åskådare. / Bollson /.

Ingen tur för Malung men 4-2 mot Färnäs SK. Text från tidningsreferat. Malungs IF-Färnäs SK 4-2. (omg 1).
Malung (DD). Malung hade inte turen med sig i söndagens seriepremiär på Malungs Idrottsplats, men kunde ändå vinna med 4-2 över
Färnäs efter 3-1 i halvtid. Första halvlek bjöd på tämligen fin fotboll, men under hela andra perioden strömmade regnet ner i rikliga
mängder och omöjliggjorde alla ansatser till hyfsat bollspel. Före matchen hade också rikligt med regn fallit, varför gräsplanen var
mycket hal och svårbemästrad. Hemma pojkarna hade ändrat sitt annonserade lag på flera punkter. Gunnar Halvarsson var justerad och
kunde inte delta. På hans halvbacksplats gick nu Erling Jonsson och Roy Karlsson spelande back. Börje Olsson på vänsterhalven var nu
klar bäste man i Malung, speciellt då i första halvlek. Boris Isaksson och Erik Strand samspelade gott på färnäsarna upprepande
ballongbollar till den påtopp liggande centern, som fick löpa sig trött medan Erik Strandtog hand om bollarna. Roy Karlsson gjorde en
svag match. I kedjan visade Alf Karlsson gott gry (kanske ännu bättre på centern?) och Rolf Gidlund gjorde sin bästa hemmamatch i år.
Även i gästernas elva vänsterhalven bäst. Tage Mohlin härjade väldeliga och lyckades trots att han är småväxt med det mesta, Gösta
Hållams på centerhalven var klippan i försvaret. Det blev Färnäs förunnat att ta ledningen redan i 5:e minuten, unge vy, Harlan Grannas
fick bollen i närheten av målet, hemmabacken Forslund halkade i brytningsögonblicket och 0-1 var ett faktum. 1-1 kom i 14.e min. Alf
Karlsson lyckades stanna bollen just före kortlinjen och Stig Lennartsson gjorde inget misstag på passningen. I 37:e min. anfölls Stig
Lennartsson mycket grovt och onödigt bakifrån just inom straffområdet. Boris Isaksson placerade straffsparken säkert i nät, 2-1. 3-1
kom då 3 minuter återstod av halvleken genom Kjell Magnil. Andra halvlek blev det envisa störtregnandets period och därmed försvann
de flesta ansatserna till ordnat spel. Första halvtimmen blev resultat lös. I 34:e min. ordnade Kjell Magnil sista hemmamålet, 4-1 och då
fem minuter återstod fastställde Kål Janne slutresultatet till 4-2. 600 malungsbor åsåg matchen och domare var Ingvar Eriksson,
Morgårdshammar. / Dan /.

Malung utklassade Färnäs som ”sparkade och sprang”
Utan större svårighet avfördade Malung Färnäsd i gårdagensseriepremiär. Siffrorna 4-2 (3-1) motsvarar dåligt spelförelningen då Malung
Färnäs i går dagens seriepremiär. Siffrorna 4-2 (3-1) motsvarar dåligt spelfördelningen då Malungsnart sagt helt utklassade Mora laget.
Någon välspelad uppgörelse blev det inte men vad som förekom i spelväg svarade hemmapojkarna för. Det blöta väglaget förstörde till
stor del matchen. FDet blev Färnäs förunnat att ta ledningen. Det var vy, Granans som lyckades peta in en boll. I 15:e minuten
kvitterade Malungs Stig Lennartsson på nick. En kvart senare fick Malung straff. Boris Isaksson slog den i mål. Bara ett par minuter
senare ökade Kjell Magnil till 3-1. Andra halvleken blev det första lik stort Malungs övertag. Utdelningen blev dock mycket dålig och inte
förän i 35:e minuten lyckades Malungs forwards få bollen bakom utmärkte Sture Söderberg i Färnäs målet. Det var Kjell Magnil som på
långskott gjorde Malungs fjärde mål. Färnäs reduceringsmål tillverkades av hy, Kål Janne Johansson. Malung ställde upp med en hel del
reserver. Dessa kalrade dock uppgiften mycket väl. Boris Isaksson var som vanligt säkerheten själv på centerhalvbacken. I kedjan hade
inrarna Ottosson och Gidlund en lyckad dag liksom ytterdebutanten Alf Karlsson. Något spel att tal om kunde man inte spåra i Färnäs
laget. Det var ”sparka och spring” för hela slanten, något som man inte kom långt med mot Malungsförsvaret. Målvakten Sture
Söderberg gjore en del fina ingripanden och var tillsammans med hhb, Tage Molin de starkaste försvarskorten. I kedjan var
centerforward Arne Eriksson den ende som vållade Malungsförsvaret några bekymmer. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, dömde inför
cirka 700 personer.

Fotboll div, IV, Dalarna:
Järna-Mora 0-4, Forssa-Vansbro 2-1, Islingby-Korsnäs 4-2, Malung-Färnäs 4-2, Nunsäs-Björbo 2-0.

Har V-dalslagen ”växt ur” div 4?
Om sorgen var stor i Vansbro i söndags sedan ”de guldkantade” tappat bägge pinnarna mot Forssa i höstens premiäromgång så stod nog
glädjen desto högre i tak i Malung. Skinnarelvan togg utan någon större ansträngning full pott mot Färnäs och då blev det ett nytt
synnerligen välkommet försprång på argaste konkurrenten Vansbro. Div 4-serien tippas allmänt bli en ren Västerdalsuppgörelse. Både
Vansbro och Malung hör utan tvekan hemma i en högre serie och klasskillnaden mellan de två favoritlagen och en del andra lag är rent
beklämmnade. Men desto hårdare blir naturligtvis toppstriden. Ett tredje lag som kanske också kommr att blanda sig i leken är Islingby.
Men om detta gör Vansbro och Borlänge laget upp redn den här veckan. Vill det sig riktigt illa för Vansbro och man tapapr båda poängen
hopaps man naturligtvis i Malung att ”grannen” också efter tredje matchen skall stå poänglös. Tredje matchen spelas mellan Vansbro
och Malung. / Hunter /.

Färnäs räddade en poäng i grevens tid mot Forssa. Färnäs SK-Forssa BK 1-1. Text från tidningsreferat.(Omg 2).
Färnäs lyckades bärga ena poängen i lördagen hemma match mot Forssa BK. 1-1 blev slutsiffrorna efter 0-0 i pausen. Någon orättvisa
hade inte skett om Färnäs tagit båda pinnarna, men eftersom kvitteringen kom först minuten före full tid kan hemma pojkarna ändå
känna sig nöjda. Det spel som bjöds var annars inte mycket att hurra för och semesterliret satt i högsätet. Så här efteråt framstår det
som en gåta hur Forssa kunde slå Vansbro. Sällan har en ineffektivare kedja skådats. Första halvleken var rent tråkig med massor av
halvmissar och felslagna passningar från båda sidor. Den besvärliga solen hade dock en viss andel i dessa. Unge Färnäs centern Arne
Eriksson hade bästa chansen till nätkänning men sköt över. Mot slutet av första halvlek pressade Färnäs dock utan resultat. Efter pausen
blev det dock litet bättre fart och Hållams noterade bl.a. ett hårt stolpskott. Som en kalldusch kom därför gästernas ledningsmål genom
vi, Kjell Jansson efter missförstånd i Färnäs försvaret. Det verkade som om Forssa skulle ta hem potten men minuten före full tid drog
Arne Eriksson på för fullt och hade nöjet att se kulan hitta rätt. Starkt Forssa försvar. Forssa levde på sitt starka försvar, som kan ges
hela äran för den bärgade poängen. Mv, Jan Bergström var en prima sista utpost och i uteförsvaret lade man märke till hb, Sixten
Sundkvist och hela den stronga halvbackslinjen. I kedjan kan däremot knappast någon få godkänt betyg. Minst dålig var hi, Hagberg.
Färnäs saknade Kål Janne som råkat ut för en blodförgiftning i armen. Med Janne i kedjan tror vi Färnäs vunnit säkert. Nu spelades
första fiolen av nya centern Arne Eriksson som visade fin snabbhet och arbetsvilja. Hållams är också värd ett hyggligt betyg. Försvaret
bars upp av Börje Leander, bra assisterad av vb, Bror Ernlund och hh Tage Molin. Utmärkt domare var Bertil Larsson från Falun inför c:a
300 åskådare. /Tewe.

Åter Forssa poäng 1-1 mot Färnäs SK. Text från tidningsreferat. Färnäs SK-Forssa BK 1-1. (omg 2).
Färnäs (DD). Ett spännande slut blev behållningen, när Färnäs och Forssa kämpade om dyrbara poäng på lördagen på Färnäs IP. Efter 30
minuters spel i andra halvlek skadades Forssas cf, Lennart Karlsson och det blev upptakten till offensivare hemmaspel och försvar. Dessa
hjälpte gästerna till ledningen 8 minuter före slutet. Det oavgjorda slutresultatet 1-1 kom 2 min. före slutsignalen efter en konstant
press av hemmalaget. Något skönspel kom aldrig i dagen, men målchanserna borde ha givit Färnäs segern med ett par måls övervikt.
Visserligen sköt gästerna många skott, men någon allvarligare mening tycktes aldrig det hela ha. Efter mållöst resultat före pausen kan
också vara värdemätare för det som skedde. Efter 14 minuter i andra halvlek trodde man Färnäs ledningen var given, men hy, Hållams
hårda skott efter Arne Erikssons förarbete, tog i stolpen. Vh, Wadell blev offensivare på slutet och sköt ett skott som Färnäs mv, måste
rädda grant. Strax efter skadades Forssas cf, Lennart Karlsson vid sammanstötning med hemmalagets mv. Färnäs tog chansen för ett
avgörande, men det offensiva hemmaförsvaret överlistade i stället och Kjell Jansson kunde ge Forssa ledningen 8 min. före slutet.
Färnäs pressade och utdelningen kom tvåminuter före slutet genom cf, Arne Eriksson, 1-1 blev slutresultatet. Färnäs lagens juniorer
Arne Eriksson på cf, och Harlan Grannas på vy, var kedjans glädjeämnen. Snabbhet och energi var deras medel. Mohlin på hh, skötte sin
uppgift bra. Ch, Leander lever högt på sin rutin. Backarna Eriksson – Ernlund gjorde bra ifrån sig och Sture Söderberg i målet var bra.
Forssas mv, Jan Bergström var en attraktion medan vh, Sven Wadell jämte brodern på vb, platsen uppmärksammades mest. Kedjan
däremot var i ineffektivaste laget. Domare var Bertil Larsson, Falun. / H /.

Färnäs Forssa delade på poängen i trist match
Lördagfsmatchen mellan hemmalaget Färnäs och gästande Forssa blev i stort en håglös och händelsefattig uppgörelse. Endast Färnäs
uppryckning i matchens sista skede räddade hemmalagets anseende och poäng. Nu blev slutresultatet 1-1 efter en mållös första halvlek.
lagen hade med hjälp av vind och soli rygen varsin halvlek och resultatet 1-1 får vl anses fullt rättvist. Frösta halvleken blev som redn
nämnts mållös och om spelet är inte mycket att orda om. I andra halvlek blev det Färnäs som spelade opp en del branta anfall men
resultatet uteblev. Sju min före full tid fullbordadeForssas hi, sven Erik Hagberg ett anfall med mål som resultat. Man trodde nu att
Färnäs skulle bli poänglöst även i enna match men hemmalaget kom igen och den nya centern Arne Eriksson blev farligare för varje
anfall och när 4 min. återstod av matchen kom utjämningen. I det gästande laget var ch, Åke Olssson den absolut bäste tätt följd av mv,
Bergström och hh, Stig Eriksson. Färnäs försvar sviktade betänkligt i vissa situationer och från början ofarliga anfall blev ofta farliga när
backarna lät lura sig och mv, Söderberg inte heller övertygade. Han boxar bort bollen istället för att lägga beslag på den och detta är ett
svaghtstecken. Kedjan blev bättre ju längre matchen pågick och den nye centern Arne eriksson tillsammans med Oer Erik Finn och
Grannas bli en farlig trio om samspelet tränas ytterligare om man lär sig att den som är bäst placerad skall skjuta. Grannas bör dock
försöka spela nera inspirerat och följa md spelet ordentligt om han vill bli den utmärkte ytter han är ett ämne till. Domaren Bertil
Larsson, Falun, dömde utan att övertyga inför cirka 400 personer. / Ben /.

Från Moras sportfront
Två Mora lag i topp i division IV Dalarna ser onekligen prydligt ut just nu, men vi får inte glömma att bara två omgångarär avverkade.
Om ett par tre matcher kan situationen var omvänd, men så illa får väl inte tro att det skall gå. Det vore roligt om Mora laen kunde hålla
sig framme i täten även i fortsättningen. Färnäs kunde gott oh väl ha slagit Forssa – märkvädigare var faktiskt inte Borlänge laget – men
de grön-vita har just nu mycket långt till något som kan kallas form. Serien lovar att bli verkligt intressant i fortsättningen men redan i
morgon kommer ett par prövningar för Mora och Nusnäs. Mora spelar då i Korsnäs och Nusnäs i Leksand. Skulle det bli maximal
utdelning i de dusterna får man nog vara mer än nöjd.

Div. IV, Dalarna:
Björbo-Dala Järna 4-2, Korsnäs-Mora 0-1, Leksand-Nusnäs 1-2, Vansbro-Malung 3-0.

Just nu…. Uppåt i Mora…..
Torsdagskvällens serieomågng i div. IV Dalarna ble n framgång för Vansbro, som nu för andra gången detta år kunde besegra arvfienden
från Malung. Vansbro förbättrade alltså sin position i serien medan Malung försämrades, fyra tapapde poäng av sex möjliga verkar
minst av allt lovande för skinanrgänget. Vansbro får väl hållas som huvudfavorit i serien, där det dock kan hända mycket ännu Annars
var tosdagen Mora, seger både för IFK och Nusnäs. Starkt av nykommlingarna. IFK tycks ha kommit tillbaka på allvar och Nusnäs visade
ju redan i våas att laget är bra. Tydligen kan man räkna med ökat intresse för fotbolen i Ovansiljan, det blir derby på onsdag FärnäsNusnäs. Om de båda toplagenskall hålla tätpositionen återstår att se, Mora behåller dock ledningen över söndagen, både Nusnäs och
Vansbro står över.

Från Moras sportfront
Det är länge sedan fotbollsfrpnten i Mora tett sig så ljus som just nu. IFK i topp med 7 poäng av 8 möjligas och med en så förnäm
målkvot som 15-3. Vem hade väntat sing en sådan sakernas utveckling och nu emotses fortsättningen med största intresse. På lördag
reser de blå-vota till Borlänge för att ta en dust mot Forssa. Mora har alltid haft svårt att komma tillräta på Domnarvsvallen stora ytor,
men den här gången tror vi det går den s.k. vägen. Forssa hör inte till de större fotbollsljusen och Moras nuvarande form verkar så stabil
att man nog törs tro på två poäng. Sedan följer Islingby hemma innan Mora pojkarna får ta igen sig ända tills den 8 september då
Malung kommer på besök. Är Mora obesegrade till dess kanskeman kan tippa bortåt 2 000 åskådare på Vasaliden. Att redasn nu börja
fantisera om serieseger o.s.v. är dock på tok för tidigt. Vansbro och Malung vill nog ha ett ord med i laget vad det lidetr och Nusnäs har
väl heller inte sagt sitt sista ord i toppstriden. Kvällens lokalderby mot Färnäs får väl bl.a. ge en antydan om den saken. Färnäs har hittills
bara averkat två seriematcher och det är alltså för tidigt att där yttra sig om utsikterna. Vi får dock hoppas och tro att samtliga tre Mora
lag är kvar i fyran när hela denna matatonserie är färdigsparkad. Det är alltid trevligt med inbördes konkurrens och det sporrar till friska
tag och hög målsättning.

Raffelmatchen Färnäs-Nusnäs spelas i kväll
I kväll är det dags för Mora derby nummer 2 i divsion fyra, då Färnäs SK på hemmaplan möter Nusnäs IF. Det bör bli en verklig
publikmatch. Nusnäs är ju hittills obsegrade, men det är inte omöjligt att laget nu åker på sin första förlust. Oavgjort ligger också nära
till hand. Hur som helst blir det en spännande drabbning och båda lagen mönstrade sina starkaste uppställningar. För Nusnäs gäller det
att inte tappa komntakten med Mora i toppen och för Färnäs gäller det att börja poäng plockningen på allvar. Mycket står på spel.

Hårt spel och varning när Färnäs derbyvann.

Nusnäs IF-Färnäs SK 1-3. Text från tidningsreferat. (Omg 3).

Färnäs (FK) Färnäs tog sina första dubbelpoäng mot lokal konkurrenten Nusnäs i gårdagen match på den gemensamma hemma planen i
Färnäs. Drygt 1 100 personer hade samlats för att bevittna den fartfyllda men ack så fula uppgörelsen. Trots att Nusnäs förlorade med
siffrorna 1-3 var det dock Nusnäs laget som bjöd på mycket korta men välkomna perioder av ordnat fotbollspel. Matchen började i ett
mycket snabbt tempo som resulterade redan i fjärde minuten för Färnäs genom vy, Janne Johansson påpassligt höll sig framme och
ordnade Färnäs första mål. Sedan blev spelet allt hårdare och mindre sevärt och när endast cirka 10 sek. återstod av första halvlek
gjorde centern Arne Eriksson Färnäs andra mål. Dessförinnan hade samme man gjort sig skyldig till flera ojustheter som domaren ej
upptäckte. I andra halvlek övertog Nusnäs spelet och det blev också därmed markspel som odlades. Efter 15 min. dömdes en frispark för
Nusnäs ungefär 25 meter från mål och centern Bengt Hjelte den hårt i Söderbergs nål. Nu fortsatte Nusnäs spelövertag och det blev
därför en aning snopet när Färnäs även i denna halvleks sista min. gjorde mål. Färnäs visade åter att laget kan samla sig och prestera sitt
yttersta när det verkligen gäller. Laget spelar ingen vacker fotboll men deras system med lagets långa bollar och snabba ruscher i kedjan
gav i denna match god utdelning. I det segrande laget bör vb, Magnus Eriksson och ch, Gösta Hållams nämnas. Vh, Tage Molin kommer
till korta i nickdueller men har i gengäld ett tillslag på bollen som i många situationer är befriande. I kedjan dominerade centern Arne
Eriksson stort och han kan utvecklas till en mycket bra spelare ty han hr både bollsinne och snabbhet, men han bör i tid försöka
bemästra sin lust till förbjudna metoder. I denna match blev det en varning men det blir säkert flera om inte bättringen kommer snart.
Nusnäs stod för dagen inte att känna igen och t.o.m. den eljest så säkre backen Åke Lindberg sviktade märkbart på sin ovana plats som
centerhalv. Bäst i försvaret var Lennart Snees som sällan förlorade en boll. I kedjan dominerade vi, Per Erik Tysk, Bengt Hjelte på centern
bör få beröm för sitt jätteskott som resulterade i Nusnäs reduceringsmål men i övrigt var det slätstruket. Domaren Kurt Karlsson från
Borlänge dömde för allt han såg, men tyvärr var ojustheterna så många att han ej alltid hann med. / Ben.

Ragnar ”Sura” Eriksson. Foto Mora Bygdearkiv, /Wepe/.

Färnäs klarade derbyt rivig match slutade 3-1. Nusnäs IF-Färnäs SK 1-3. Text från tidningsreferat. (Omg 3).
Färnäs (DD). Heta var viljorna när Nusnäs och Färnäs drabbade samman om poängen på Färnäs Idrottsplats. Det nervösa som fanns i
inledningen släppte aldrig helt. Kontentan blev en rivig och välspelad match, där äran kanske var den största pådrivaren. Färnäs lade
beslag på bägge pinnarna genom att vinna med 3-1, halvtid 2-0, vilket kan anses vara något mål för litet efter de chanser som gavs.
Hemmalagets d.v.s. Nusnäs kortpassningsspel kom aldrig riktigt igång, utan revs sönder av Färnäs ytterhalvor och hårt slående försvar.
Endast under en period i början av andra halvlek blev spelat ledigare med något övertag för Nusnäs som följd. I Nusnäs laget saknades
ch, Larsson i vars ställe Åke Lindberg spelade och skötte sig utmärkt. Likaså var vb, Snees på utmärkt spelhumör Ytterhalvorna matade
denna gång inte så bra som vanligt. I kedjan var Bengt Hjelte och Per Erik Tysk de som skapade största oron i Färnäs försvaret. Färnäskedjans Spjutspetsar var Kål Janne Johansson och Arne Eriksson skar som knivar genom Nusnäs försvaret, men den senare borde fått
mera hyfsning på sitt spel. Per Erik Finn matade utmärkt och unga Harlan Grannas och Arne Färnström gjorde sitt för segern.
Ytterhalvorna Molin och Blomberg slet som vanligt. Försvarets mannar, hb, Magnus Eriksson, ch Gösta Hållams och vb, Bror Ernlund
gjorde en helgjuten insats. Målvakten Söderberg var utmärkt. Under de nervösa inledningsminuterna låg Färnäs över något och laget
tog ledningen i 3:e min. efter en långboll från höger som Kål Janne slog i mål. Per Erik Tysk dribblade i 35:e min genom Färnäs försvaret
och lade på ett skott som Söderberg fick rädda grant. Halvtidsresultatet 2-0 kom strax före paus. Det var Grannas som slog över en
passning till Arne Eriksson som förpassa bollen i nät. Efter 10 min. spel i andra halvlek fick Nusnäs frispark 25 meter från Färnäs målet.
Bengt Hjelte slog på ett jätteskott och bollen for som en atomdriven in i nätmaskorna 2-1. 7 min. senare var Bengt åter framme men
Söderberg räddade. Blomberg fastställde slutresultatet 3-1 i slutminuten efter passning från Kål Janne på frispark. Domaren Curt
Karlsson, Borlånge, verkade alltför petig i sitt dömande. Publiken uppgick till 300 betalande. /H

Nusnäs föll mot Färnäs i dålig och ruffig match. Text från tidningsreferat. Nusnäs IF-Färnäs SK 1-3. (omg 3).
En av de många matcherna i fotbollens div. IV avverkades på onsdagskvällen i Färnäs då Färnäs fick vara gäster på sin egen hemmabana
vid det första mötet med Nusnäs. Och som artiga värdar lät Nusnäs gästerna vinna med 3-1 efter 2-0 i halvtid. Färnäs båda poäng var
rättvisa, men en uddamålsseger hade räckt. Det finns en fördel med derbyn, och det är publik intresset. Däremot glöms spelet bort och
det blir mest hårda tag. Kvällens match var inget undantag. Spelmässigt en synnerligen svag underhållning med rena konserten på
domarpipan för ojuste spel. Redan i 3:e minuten var det klart för mål. På en höjdboll från det egna försvaret sprang Kål Janne Johansson
smärtfritt igenom i mitten och lade bollen i nät. När 15 sek. återstod av första halvlek svarade Grannas för ett fint inlägg som Arne
Eriksson med en fin lobb ordnade 2-0 på. Vilan tycktes ha gjort underverk med Nusnäs. Med friska takter startades andra ronden. När
elva min. gått kom reduceringen då Bengt Hjelte med en perfekt lagd frispark satte bollen i nättaket. Matchen som nu fördes av Nusnäs
stod och vägde. I 20:e min. räddade Söderberg rent otroligt en boll som kunnat vända på steken. Bengt Hjelte sköt bollen ändrade
riktning på en spelare, söderberg lyckades vända i språnget och med hjälp av ribbans underkant klarades situationen. Färnäs hann dock
med en ökning då Rune Blomberg slog in 3-1 sedan Kål Janne centrat när två minuter var kvar. Färnäs, som ställde upp utan Börje
Leander hade fått en fullgod ersättare på stopperposten i Gösta Hållams. Han var också försvarets bästa. Bra insatser gjorde också Sture
Söderberg och Rune Blomberg. I kedjan fanns två juniorer med precis motsatt uppfattning om fotboll. Centern Arne Eriksson, matchens i

särklass störste ruffgubbe, framfusig men opolerad. Han erhöll också en varning. Den andre Harlan Grannas har bollbehandling och fin
blick för spelet. En talang som tekniskt sett var kedjans största tillgång. Målfarligast var annars Kål Janne Johansson. Nusnäs hade som
Färnäs sin centerhalv borta. Nu verkade Rune Larssons justering rena hönsgården i försvaret, åtminstone första halvlek. Att ordna en
ersättare på bekostnad av flera ändringar var inte lyckat. Hur man kunde låta Lennart Färnström spela back ända till sista kvarten är en
gåta. Klart bäst i de bakre regionerna var vb, Lennart Snes och i halvbackskedjan Ingvar Mattsson. Kedjan bestod egentligen endast av
Bengt Hjelte och i någon mån Per Erik Tysk. Domare var Curt Karlsson, Borlänge, inför 853 betalande. / X /.

Tar Färnäs poäng mot Korsnäs IF?
Färnäs SK spelar om söndag en hemmamatch i div. IV och tar då emot Korsnäs IF. Härbör de grönvita ha en god chans att ta ytterligare
två poäng. Visserligen spelar Korsnäs ganska god fotboll i sins ljusa ögonblick, men vi tror att Färnäs större kraft kommer att avgöra
matchen i hemmafavör.

Färnäs fick lätt match mot blekt Korsnäs, 2-0. Färnäs SK-Korsnäs IF 2-0. Text ut tidningsartikel. (Omg 4).
Färnäs tycks nu vara på god väg mot formen, om man får döma efter söndagens hemma insats mot Korsnäs. 2-0 var omutligt rättvisa
segersiffror och ingen hade kunnat protestera om ytterligare ett par bollar hamnat i Korsnäs nät. Färnäs försvaret spelade säkert,
medan kedjan nog kunnat avsluta anfallen bättre. Korsnäs gjorde ett skäligen blekt intryck och den randiga kedjan kom ingenstans i sina
försök att forcera Färnäs försvaret. Redan i första halvlek hade Färnäs ett konstant spelövertag, men det blev mager utdelning i
målprotokollet. Både Finn och Arne Eriksson hade ypperliga chanser som rann ut i sanden. I andra halvlekens början räddade Sture ett
kanon skott från vh, Tollsten. Målen tycktes dock dröja, men tillslut lyckades Kål Janne springa från sin uppvaktning, och samme man
fastställde också slutsiffrorna 2-0. Starkt FSK-försvar. Hela Färnäs försvaret gjorde en imponerande insats med stoppern Gösta Hållams
som starkaste kort. Med sin briljanta spark och fina täckningsförmåga har han tydligen funnit sin rätta plats. Sture Söderberg i målet
tycks också ha hittat formen och gjorde ett par verkligt starka ingripanden, och Magnus Eriksson har spelat upp sig ett par klasser som
hb. Kedjan haltar ännu en del och nog borde det blivit mer än två mål på alla chanser, som radades upp. Kål Janne tycks bli dubbelt
värdefull med sin goda målinstinkt och täckning av bollen. Centern Arne Eriksson bör få ett plus för att han aldrig ger någon boll
förlorad. Vänster sidan Finn – Grannas var däremot inte så lyckad i sina förehavanden. Korsnäs kom bort. Korsnäs får nog det nog inte
så lätt i fortsättningen, om man skall döma av dagen insats. Det var något lojt och likgiltigt över laget, och Färnäs hann som regel först
på bollarna. Försvarets klippa var vh, Gösta Lindkvist, som sällan gör en dålig match. Även hb, Casparsson förtjänar ett gott betyg liksom
målvakten, men för övrigt var det få ljusglimtar. Omskrivne yttern Börje Karlsson märktes inte alls, och den ende som jobbade i kedjan
var hi, Källberg. Utmärk domare inför c:a 600 åskådare var Helge Andersson, Avesta. / Tewe

Färnäs tog åter hem två värdefulla poäng
Färnäs (FK). Matchen Färnäs-Korsnäs på söndagen blev en stillsam och juste uppgörelse. Den vanns av Färnäs med 2-0. Det var en
försvararens match som såg ut att sluta oavgjord, men så piggnade Färnäs till i slutet av andra halvlek och gjorde två sylar båda var av
högerytter Kål Janne Johanssons goda märke. Han var den ende kedjespelare som i dagens match höjde sig över den slätstrukna
hemmakedjan. Snabb i uppfattningen och med sitt kalla lugn i behandlingen av bollen var ha alltid farlig i närheten av mål. Hans andra
mål var ett litet mästerstycke, han lättade bollen över den utrusande målvakten och fick den att dala in i den tomma buren utom
räckhåll för tillrusande Korsnäs spelare. Första halvlek spelaqde Färnäs med solen i ansiktet och tog det ganska försiktigt. Korsnäs tilläts
leka flitigast med lädret, men dess kedja hade ganska svårt att komma igång med något ordnat samspel. Ett par farliga skott dock
Söderberg i Färnäs hur visa sin klass på, innanFärnäs genom Kål Janne hade sin första verkligt farliga målkänning. Det hårda skottet
strök tätt över ribban. Det var i 20:de minuten. Strax efter fick Färnäs en frispark inom målområdet. Korsnäs målvakten Boström höll
bollen för länge. Blombergs skott gick dock utasnför stolpen. I slutet av halvleken hade Kål Janne ännu en chans att ge sitt lag ledningen
men sköt över öppet mål. Andra halvlek var inte mer än fem minuter gammal då Korsnäs fick sitt farligaste måltillfälle för dagen.
Centern Lundberg sköt ur fritt läge en hård boll vid högra målstolpen. Söderberg hann dock kasta sig och nypa lädret. Dagens finaste
räddning! Strax efteråt hade Kål Janne ett hårt skott i stolpen och i 13:de minuten gav han Färnäs ledningen efter vackert
sologenombrott. Målet kom Färnäs att kvickna till ganska ordentligt och laget kämpade sig till ett klart övertag i spel under återstoden
av matchen. Det blev dock endast ett mål till i utdelning. I 20:e minuten lättade som nämnts Kål Janne bollen över målvakten och
fastställde slutresultatet. Bland gästerna var målvakten mycket bra men i övrigt var det ingen som övertygade. Den justa matchen
dömdes av Helge Andersson, Avesta. Publik ca: 700 personer. /Ronno /.

Två Färnäs mål blev två poäng mot Korsnäs IF
Färnäs (DD). Färnäs SK gladde sina anhängare bland de 550 åskådarna genom att på Färnäs idrottsplats vinna över Korsnäs IF med 2-0,
bägge målen tillverkade i andra halvlek. Den utmärkte domaren Helge Andersson, Avesta ledde matchen bra och det var en juste
tillställning. Segfern får anses vara för litet enär Färnäs forwards slarvade bort två s.k. givna målchanser. De bägge lagns insatser i första
halvlek vekade mera vänskapsbetonade än gällande strid om dyrbara poäng. Först i andra halvlek blev matchen intressantare att
beskåda. Korsnäs cf, Lundberg slog i andra halvlekens fjärde min. på ett skott som Söderberg i Färnäs målet fick uppbjuda all sin
förmåga att klara. Färnäs anfallen började komma tätare och i 12 min. kunde Kål Janne göra 1-0 efter passning från Arne Eriksson. 2-0
blev till i 37 min. geno m lobb över utrusande mv, av Kål Janne. Genom elegant klackspark av samme man till fristående Fernström tre
min. före slutet trodde man 3-0 var givet men denne missade målet. Gästerna har man sett bättre, deras kedjespel gick inte alls. Det
blev snarare sämre när Börje Karlsson bytte med Lindberg på center platsen, Karlssons goda ytertalanger kom aldrig fram. Gästrernas
bäste man var vh, Sven Tolman, men även ch, Gösta Lindkvist skötte sig utmärkt. I Färnäs har försvaret blivit flera klasser bättre. Gösta
Hållams på stopperplatsen, men även mv, Söderberg och backarna Ernlund och Eriksson får pluspoäng. Molin och Blomberg på
halvbacksplatserna var utmärkta. Kedjans spel i andra halvlek var försvarsöppnande och om någon skall framhållas var det Kål Janne för
sin påpasslighet. / H /.

Färnäs var behållningen på helgens fotbollsmeny, och det är länge sedan de grön-vita hade sådan försvarsstadga i sina led som just nu.
Men Hållams som stopper blir ju Leander helt överflödig, då Gösta är minst en klass bättre. För Mora blev det dock platt fall mot Forssa
borta. Enligt DD uppträdde Mora ”på ett synnerligen primitivt sätt med en bollbehandling som kan hänföras till nybörjarstadiet”. Så
farligt tror vi ju inte det hela var, men efter några segermatcher kommer naturligt nog en reaktion. Mora får väl försöka reparera skadan
mot Islingby som kommer på besök på Vasaliden om lördag. Just nu ligger Mora lagen matematiskt sett lika, med tre förlorade poäng
var. Vi hoppas på fortsatt poängplockning och nog vore det roligt med Ovansiljanslagen på övre halvan i tabellen. / Tewe /.

Sture Söderberg i målet gjorde en ”fantommatch” mot Leksand och att det finns bollfångar takter i massor i den grabben demostreras
med all tydlighet ovan.

Målkalas av Färnäs vid framträdandet i Leksand. Leksands IF-Färnäs SK 1-6. Text från tidningsreferat. (Omg 5).
Leksand, söndag (FK). Söndagens match i div. IV på Siljansvallen mellan Leksand och Färnäs slutade med en överlägsen seger för
gästerna som vann med 6-1 efter att i halvtid haft ledningen med 1-0. Trots att leksand hade övertag så gott som hela första halvlek
lyckades inte hemmalaget åstadkomma ett enda mål men däremot ett par ribb- och stolpskott. Redan i matchens andra min. tog
gästerna ledningen genom Janne Johansson som endast hade att springa igenom det passiva hemmaförsvaret. I 12:e min. gjorde Färnäs
målvakten en grann räddning på en Påvels nick. I 25:e min. var det nära att Leksand skulle kvittera men Stig Påvels kanonskott tog i
ribban. Strax före paussignalen tilldömdes Färnäs en straff som Gösta Hållams slog långt utanför. Andra halvlek var inte mer än tre min.
gammal då centern Arne Eriksson ökade Färnäs ledning till 2-0 tio min. senare sköt Per Erik Finn en frispark som Leksand målvakten
schabblade in, 3-0 i 15:e min kom Leksands reduceringsmål. Det var Karl Erik Ehrn som med hjälp av ett försvarsben svarade för den
bedriften. 1-4 blev det i 31 min. genom Per Erik Finn och min. efter spädde Janne Johansson på med 5-1. Slutresultatet fastställde Per
Erik Finn i 42 min. Leksand gör nog klokast i att genast skaffa sig en tränare som sätter lite sprätt i laget. I annat fall måste nog Leksands
publiken bereda sig på div. V-fotboll nästa år. Den enda som kan få godkänt i laget är Stig Påvels som nu börjar hitta stor formen. Med
semestrande Lollo Lassas i laget hade nog dagens resultat blivit ett annat. Färnäs och planens klart bäste spelare var den tekniske vi, Per
Erik Finn som var ett ständigt orosmoment för hemmaförsvaret. Laget har även en utomordentlig målvakt i Sture Söderberg som
svarade för många granna räddningar i första halvlek. I andra halvleken var han nästan arbetslös. Matchen dömdes utmärkt av I.
Granlund från Ludvika och 431 betalande tittade på. / Leo.

Leksands svarta dag Färnäs vann med 6-1 Leksands IF-Färnäs SK 1-6. Text från tidningsreferat. (Omg 5).
Färnäs slog på söndagen Leksand på Siljansvallen och kunde lämna planen som klara segrare med siffrorna 6-1 (1-0). Det var främst
genom större aggressivitet och aldrig sviktande energi, som gästerna vann slaget på. De främsta korten i Mora laget var vi, Per Erik Finn,
hi, ”Kål Janne” Johansson, ch, Gösta Hållams, centern Arne Eriksson slet även han, men drog ner sitt betyg genom opolerat spel. Leksand
hade en svart dag, särskilt i kedjan där Lollo Lassas saknades, men även försvaret hade svårt att få kontroll på bollen, och det missades
allt för mycket i de bakre leden. Bäst lyckades för dagen Erik Stenholts och Bernt Larsson. Tilläggas bör att planen på grund av regn var
hal och svårbemästrad. Redan i matchens andra minut, kunde Kål Janne ge Färnäs ledningen efter missförstånd i hemma försvaret. Båda
lagen hade sedan utmärkta chanser. Sålunda var det nära att en frispark för Leksand hade gått in men Sture Söderberg räddade genom
att tippa till hörna. Och några minuter senare sköt Per Erik Finn ett rungande stolpskott. I slutet av halvleken fick Färnäs en straff, men
den sköt Hållams utanför. Mer målrik blev istället andra perioden, nästan direkt efter avspark kom Arne Eriksson fri, och ställde
Leksands målvakt Andersson utan chans. På frispark slog Finn ett så hårt skott mot mål att Andersson inte kunde hålla bollen. Leksand
fick ett mål tillverkat av Karl Erik Ern. I 30 min. sköt Finn hårt i maskorna och sedan Kål Janne minuten senare fått en gratischans, som
han ej försummade, fastställde Per Erik Finn strax före slutsignalen resultatet 6-1. Bra domare var Ingvar Granlund från Ludvika inför
400 personer.

Arne ”Muffen” Eriksson var på vippen att öka Färnäs målskörd vid det här tillfället, men hans skott gick utanför.

Klar Färnäs seger i Leksand
Leksand (DD). Efter förra säsongens goda insats i Vansbro förlorade varannandagslaget Leksand fullt programenligt mot Färnäs i
söndagskvällens maytch på Siljansvallen. Segersiffrorna för ovansilajnslaget, som var en stor positiv överraskning, blev så kraftiga som
6-1 halvtid 1-0. Hemmalaget utom Lollo Lassas klappade ihop alldeles i andra halvlek sedan man i första legat över i spel. Gästerna fick
en kalasstart, då hy, Janne Johansson redan efter 2 min. noncarlant släpptes fram av Leksandsförsvaret och lättvindigt sköt i mål förbi
den passive målvakten. Leksand samlade sig emellertid till motattack och i 11 min. tvingades Färnäskeepern Sture Söderberg till en
strålande räddning på Påfvels hårda nick. Så drog Påfvels på ett ribbskott i 24 min. I andra perioden fick Färnäs ett allt bättre grepp och
spelet och deras hyperfarliga innertrio målade med jämna mellanrum: 3 min. 2-0 genom cf, Arne Eriksson, som efter en grann
kombination gled förbi och nätade. 12:e min. 3-0. Grov målvaktstabbe av Hunanr Andersson. Han tappade en inte alls märkvärdig
frispark av Finn över mållinjen. I 15:e min. reducerade Leksand till 3-1 Ehrn söt på en försvarare så att målvakten försattes ut spel och
bollen rullade retsamt i mål. En viss uppryckning av Leksand följde och chanser till inknqppning fanns. I 30:e min. klippte dock Finn av all
diskussion om utgången med ett tjusingt skott, 4-1. Två min. senare ökade Janne Johansson till 5-1 efter ha sprungit igenom försvaret.
Andersson i buren birde ha rusat ut. Hemmalaget resi9gnerade nu helt och Finn kund i 42: a min. späda på på till 6-1. Det var ett
välplacerat skott från strafflinjen som fann vägen in på nätmaskorna. L Leksand kan stig Påfvels få ett gott betyg. Han spelade lugnt och
sansat, försökte i det längsta att få ordning på anfallen och sköt dessutom bra. Annars var det bedrövligt över lag och det fordras en
rejäl samling för kommande uppgifter om det inte skall rasa utför alldeles. Färnäs levde högt på sin effektiva innertio, Janne Johansson –
Arne Eriksson – Per Erik Finnm de är alla värda klart öerbetyg. Bland försvararna höjde sig målvakten Sture Söderberg över de andra,
som dock genomgående skötte sig fint. Granlund Ludvika, dömde. Publik 200 personer. / Uffe /.
Moras lördagsseger över Islingby var inte heller den av det mera imponerande slaget. Men man måste ju hålla i tankarna att även här
utgjorde underlaget ett svårt hinder för de agerande. En liten jämförelse med de västerdalslag jag sett senaste tiden utfaller onekligen
till Västerdalarnas fördel. Det kan hända att Mora hade sin dåliga dag i lördags. Stundtals kunde man också skönja litet större linje över
spelet. Öppningshalvtimman var således inte så dum. Men sedan var det som allting skulle låsa sig sig. Hela laget gick ner i varvtal. De
fina kombinationerna som fram tvingades av motvinden försvann helt och andra halvlek blev det mest sparka och spring. Nu kan som
sagt säkert Mora bättre. Håller man sig även framgent till kortpassning, som grabbarna tycks behärkska, blir det resultat. Det är nu de
tre lagen från Ovansiljan som satt färg på div, IV sedan Malung har behagat sacka efter vårens och sommarens fina form. Det är alltid
roligt med litet nytt i toppen. Fortsättningen lovar bli intressant.

Få ändringar i skytteligan stig Påvels ställning hotas, Div. IV Dalarna
7 mål:
6 mål:
5 mål:
4 mål:

Stig Påvels, Leksand.
Kål Janne Johansson, Färnäs. Kjell Magnil, Malung. B. Hjelte, Nusnäs. Inge Back, Mora.
Stig Berglund, Järna. Rolf Gidlund, Malung. Åke Gyllenvåg, Vansbro.
Bror Danielsson, Dala Järna. Bo Norling, Björbo. Arne Eriksson, Färnäs.

Leksands Stig Påvels håller alltjämnt ledarplatsen i div IV men blir mer och mer hotad, och en lvartett ligger nu bara pinnhålet efter.
Ende tremålsskytt i söndags var Per Erik Finn, Färnäs, som dock inte fanns med i ligan tidigare.

Div. IV.
IFK Mora-Islingby IK 3-1 (24/8), Björbo IF-Vansbro AIK 1-6, Dala Järna IK-Forssa BK 6-3, Leksands IF-Färnäs SK 1-6,
Nusnäs IF-Malungs IF 3-2.
IFK Mora
Vansbro AIK
Färnäs SK
Nusnäs IF
Forssa BK
Malungs IF
Leksands IF
Korsnäs IF
Dala Järna IK
Björbo IF

6
5
5
5
6
6
5
5
6
5

4
3
3
3
3
3
2
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
0
0
0

1
1
1
1
2
3
2
4
5
4

18-6
18-6
14-7
10-8
15-15
19-22
14-16
10-12
15-27
9-26

9
7
7
7
7
6
5
2
2
2

Växelspelet i division IV fortsätter. Den tänkta promenaden för Vansbro och malung tenderar att bli en mycket knagglig vandring.
Skinanrna åkte nämligen på en blåsning återigen medan Bartz & Co nu kundegöra processen kort med Björbo. Tills vidare är emellertid
västerdalskollegerna ett gott stycke från serieledningen, som alltjämnt innehas av Mora. Stor dag för Mora trion för övrigt med sex
poäng av lika många möjliga. Men vad tog åt Forssa som plumpade mot tidigare hopplösa jumbon Järna.

Från Moras sportfront
Full poäng för samtliga Mora lag i veckohelgens iv. IV omgång hade nog inte många väntat. Nu är det faktiskt bara Vansbro som hånger
med Ovansilajnsgängen på allvar. Roligt att se samtliga i topp och nu bör det vara upplagt för publikmatcher av stora mått i
fortsättningen. Siffermässigt imponerar Färnäs segern mest med 6-1 borta mot Leksand, men frågan är om inte Nusnäs svarade för
omgångens bästa prestation. Malung var inget dåligt lag och ändå hade Nusnäs med mera tur i avslutningarna kunnat vinna ännu
säkrare. Förre matchen frågade vi Nusnäs keepern Lasse Larsson vad han trodde om utgången mot Malung. ”Ja, klarar vi oss undan
tvåsiffrigt får vi var nöjda”, sade den litet väl pessimistiske burväktaren. Matchen blev nu den kart bästa seriedust som spelats i Mora
bygden i höst. Tempot var mycket bra på den såphala underlaget. Även Färnäs tycks vara i stötenordentligt och vinsten på Siljansvallen,
där bl.a. Malung fått på tafsen, visar att de grön-vota nog blir att räkna med i serietoppen. Roligt att Finn nu lyckades så fint i
avslutningarna med ett prydligt ”hat tric”. Mora insatsen i lördagens match mot Islingby var av det mera medelmåttiga slaget. Främst
brister det i ytterspelet och det är sorgligt att se vilka s.k. inlägg som serveras. I nio fall på tio går bollen 1-2 meter framför målet och lika
säkert lägger burväktaren beslag på lödret. Ett inlägg skall gå minst fem meter framför målöppningen för att bli matnyttig för
anstormande forwards.

Mora fotbollen i blomstring Tre IV-lag topplacerade. Text från tidningsreportage. 29/8-1957.
Mora (DD). Just nu är det bara uppåt inom Mora fotbollen. Socknens tre lag i div. IV ligger samtliga bland topplagen och det är
sannerligen en ordning som vi inte är bortskämda med i Ovansiljan. Skulle man kortfattat karakterisera de tre lagens grundstilar så
skulle det bli så här. Mora kraftfullt men litet för stereotypt, Färnäs ruschigt och oberäkneligt samt Nusnäs vekare men med större
fantasi i uppläggningen. Vilket som är mest lönande visar sig så småningom. Serieledande Mora har gjort en stilig comeback i fyran efter
gästspelet i div. V. Redan från starten tog man hand om täten och sedan dess har den behållits. Kommande söndag blir det dock
förmodligen ändring. Med en match tillgoda vilar man och då kliver antagligen Vansbro förbi på bättre målskillnad. Spelarna är av
kalibern grovjobbare med konditionen som bästa tillgång. Med litet klyftigare uträkning skulle dock spelstyrkan förbättras några grader,
men då måste man plocka in en finsnickare och göra ett par omflyttningar. Hatten måste vi också ta av för IFK:s reserver som tagit fyra
raka i reservlagsserien. Reserver som Bränd Evert Eriksson, Bo Kärn och Runo Sallman skulle inte skämmas för sig i större sammanhang.
Färnäs har efter en trevande inledning kommit i bättre och bättre form. Söndagens storseger i leksand var av det imponerande slaget. I
Gösta Hållams har man fått fram en alldeles utmärkt centerhalv så för ögonblicket verkar Börje Leanders medverkan alldeles obehövlig.
Både backarna och mål Söderberg verkar i form. Kedjan har fått nya tillskott i centern Arne Eriksson, framåt men litet för oskolad och så
tekniske Harlan Grannas på vy. I Leksand tycktes Per Erik Finn ha återfått sin delvis tappade form och Kål Janne Johansson är lika
målfarlig som förr. Oberäkneliga Färnäs räknar alldeles säkert med åtskilliga fler poäng före vintervilan. Nusnäs halkade hem en helt
oväntad seger mot Malung. Den våta, hala planen verkade vara helt i Nusnäs smak. Teknik finns och laget kan sätta variation på spelet
åtminstone de gånger man slipper derbyn. Med ”Malungs laget” tror jag att Färnäs skulle fått en bening nöt att knäcka en vecka
tidigare. Rune Larsson har varit justerad en längre tid törs friskna till ordentligt, för Ivan Tomt som vikarierande i söndags klarade sin
uppgift briljant. Den gode Tomt har inte spelat sedan Nusnäs var i div. 6 och att sedan alldeles oförberett göra sin debut i div. IV på
detta sätt är värd all högaktning. En div. 4 debut som är värd en komplimang har också hela laget gjort. Det är första gången man provar
en så hög serie och detta efter endast ett år i div. 5. Raskt marscherat av trähästbyn som redan blivit ett populärt tillskott i serien. Efter
denna lovande upptakt för våra ”fyror” önskar vi en angenäm fortsättning med många poäng. För det är kul med segrar och alltid retar
det någon. / Wepe /.

Dussinet mål på Idunvallen mellan Färnäs och Islingby. Islingby IK-Färnäs SK 6-6. Text ur tidningsartikel.
(Omg 6).
Matchen Islingby-Färnäs blev en riktigt trivsam duell trots det hala underlaget och det ihållande regnet. Målens mångfald, god fart på
spelet, växlande situationer och stundtals riktigt prydligt spel gav den fåtaliga publiken – 75 personer – en god underhållning. Båda
lagen hade helt naturligt vissa besvär med halkan och i synnerhet målvakterna - tänk om forwards i bägge lagen hade chansat med
ytterligare skott, sådana som under torra förhållanden verkat minigslösa då hade dagen siffror 6-6 sprungit ytterligare i höjden. Färnäs
hade ett knappt övertag i första halvlek, medan Islingby hade bästa greppet i andra halvlek. Gästerna visade den hetare viljan, även i
mindre detaljer av spelet, och hade också bättre starter på bollen än hemmalaget. Där brister det en hel del hos de rödvita. Islingby
kunde hålla spelet bättre, fast det blev ett många gånger alltför tidsödande samspel. Slår man samman intrycken av matchen finner
man att resultatet ger ett gott utslag av matchens ingredienser. Under första halvlek gjorde gästernas lilla Tage Molin en strong insats,
liksom också vi, Per Erik Finn men båda tappade stilen en aning under andra halvlek. genomsnittligt bäst och farligast bland Färnäs var
hy, Färnström, och påpasslig center var Arne Eriksson. Vy, Grannas var en ung lovande spelare med god teknik, men för orutinerad. Vh,
Hedlund blev den som gjorde bästa insatsen bland hemma spelarna och även Norberg och Strömberg voro goda försvarare. Nilsson i
mål var på gott och ont, och på tre goda räddningar gjorde han lika många tama ingripanden med baklängesmål som följd. I kedjan var
cf, ”Pärla” den klart bäste och därnäst får man kanske sätta Berggren. Litet mera sisu och skottvilja skulle säkert göra hi, Jonsson till
kedjans bäste. Efter trevande försök av lagen att bemästra planen kom Islingby fram i flera farligheter och efter ett hårt långskott från
Hedlund fick ”Pärla” från nära håll returen på något konstigt sätt utanför. Men senare höll man sig framme på Strömbergs hårdas
frispark í ribban som makade bollen övertygande över mållinjen. 1-1 kom genom cf, Arne Eriksson och samme man utnyttjade ett

misslyckat bakåt pass från Islingby med att ge Färnäs ledningen. Detta mål, och de fyra följande kom inom ramen av 8 minuter och man
vädrade handbollssiffror. 2-2 kom på skott från ”Pärla”, 3-3 ordnades av vi, Vedholm och 3-3 genom hy, Färnström, via ett Islingby ben.
Och inför ett retirerande Islingby försvar passade samme man på att skjuta och det blev 4-3 till Färnäs innan halvtidsvilan kom. I andra
halvlekens början ökade Färnäs till 5-3 genom Janne Johansson. Efter detta fick mätmaskorna vila ett slag, vilket kanske mest berodde
på att i den press för utjämning som Islingby etablerade uteblev skottlossningen. Men vh, Hedlund kom dock i tillfälle att visa sin kedja
var gästernas målfanns genom att göra 4-5. Det dröjde ej länge förrän ”Pärla” kom fri, och på ett returskott ordnade han 5-5. 6-5 kom
genom Vedholm, men med benägen hjälp av ”Pärla” som ändrade riktning på skottet. Och i matchens sista minut fick hy, Färnström
ganska ostört springa mot mål, och på ett inte alltför märkligt skott fastställa slutsiffrorna till 6-6. God domare var Helge Andersson,
Avesta. / Val

På Idunvallens jämna men åtskilligt fuktiga yta ses här Islingbys hi, Jonsson och Färnäs ch, Hållams i kamp om bollen. Färnäs målvakten
är beredd att ingripa.

Fyra mål av ”Pärla” Jansson men delad poäng mot Färnäs. Text från tidningsreferat.
Islingby IK-Färnäs SK 6-6. (omg 6).
Borlänge (DD). Trots det miserabla vädret eller kanske just därför blev lördagseftermiddagens uppgörelse mellan Islingby och Färnäs
riktigt underhållande med hela pärlband av situationer och måltillbud. Siffrorna 6-6 ger ganska klar bild av matchen, även om
hemmalaget borde kunnat klara båda poängen då man 5 min. före full tid gjorde 6-5. I slutminuten släppte man dock lite lättvindigt hy,
Fernström, som tackade och ordnade ena poängen till gästerna. De många målen får väl till viss del skrivas på halkans konto, men en del
får nog de båda försvaren ta åt sig då de tillämpade öppna dörrens taktik. Islingby har tydligen de största problemen i bakre linjerna där
målvakten Göte Nilsson ibland gör saker av yppersta klass, för att ibland brista i det mest elementära. Inge av backarna hade någon
lyckad dag, medan däremot ”Ladio” Hedlund gjorde en lyckad come back och var klart bäst i försvaret, ch, Nils Norberg bra utan att
glänsa. Kedjespelet har vunnit mycket på att ”Pärla” Jansson åter dragit på sig fotbollsskorna han har sin målfarlighet kvar och han
svarade egenhändigt för fyra av strutarna. Andra bra forwards namn var Inge Wedholm i hög grad coming, och Bengt Berggren. Färnäs
kom utan Börje Leander, men laget gjorde en kämpamatch och det var tack vare en aldrig sinande energi som laget fick ena poängen
med sig hem. Lilla energiknippet Tage Molin, allestädes närvarande, var bäste man i försvaret, som väl annars i stort svek, Målvakten
Sture Söderberg ojämn liksom backarna. Ch, Gösta Hållams hade svårt mot ”Pärla”. Hy, Fernström blev med sina tre mål bästa målskytt
och han var tillsammans med sin wingkamrat Jan Johanssonbästa anfallskort. Per Erik Finn hade man väntat mera av, medan 16-åriga
Grannas har förutsättningar för gamet. ”Pärla” ordnade 1-0 på ett bra skott, vilket cf, Arne Eriksson kvitterade och ordnade även 1-2.
”Pärla” kvitterade till 2-2 och Vedholm ordnade 3-2. Fernström ordnade med två snabba mål. Färnäs ledning i halvtid. Andra halvleken
började med att Nilsson i hemmamålet schabblade in 3-5, men hemmalaget kom igen och ”Laido” och ”Pärla” gjorde ställningen 6-5,
som Fernström, sedan ändrade till 6-6 innan slutsignalen. Domaren Helge Andersson, Avesta, märktes inte mycket, ett gott betyg.
/ Eije /.

Islingby-Färnäs
Att uppgöreslen mellan Islingby och Färnäs skulle bi en jämn och oviss historia var väntat, men att den skulle bli så målrik och rafflande
var däremot inte tippat. Matchen slutade salomoniskt 6-6 sedan Färnäs haft ledningen i halvtid med 4-3. Situationerna avlöste varandra
ideligen och farligheterna kom med jämna mellanrum i ösregnet. Lagen följdes åt i målfabrikationen och det fanns ingen som kunde
avgöra på förhand hur det hela skulle avlöpa. Så jämnt och högdramatiskt var det under de nittio minuterna. ”Pärla” Janssons
återkomst har satt sprtätt på anfallet. Han svarade själv för fyra av målen. De övriga sköt Inge Wedholm och Laddje hedlund. Färnäs
bäste målskytt blev hy, Arne Färnström med tre fullträffar. Arne Eriksson gjorde två och Janne Johansson ett mål. Islingbys målvakt
Göthe Nilsson gjorde en hel del suveräna räddningar, men slarvade vid ett par tillfällen. Bland uteförsvarana var Laddjo Hedlund den
bäste, ”Pärla” Jansson var den kalrt bäste av kedjemannarna. Färnäs dominerade spealre var hh, Mphlin och hy, Färnström. / Hag /.

Div IV:
Forssa-Leksand 1-2, Islingby-Färnäs 6-6, Malung-Björbo 10-2, Nusnäs-Järna 4-2, Vansbro-Korsnäs 4-2.
Vansbro
Mora
Nusnäs
Malung
Färnäs
Leksand
Forssa
Islingby
Korsnäs
Järna
Björbo

6
6
6
7
6
6
7
7
6
7
6

4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

1
1
1
0
2
1
1
1
0
0
0

1
1
1
3
1
2
3
3
5
6
5

22-8
18-6
14-10
30-19
20-13
16-17
16-17
25-28
12-16
17-31
11-36

9
9
9
8
8
7
7
7
2
2
2

Nästa omgång lovasr att bli verkligt spännande, och Mora publiken bjuds då på två verkliga godbitar. Redan om lördag möter Färnäs
topplaget Vansbro på hemmaplan, och på söndag är det IFK Moras tur att ta sig an Malungf på Vasliden. Utgången i de matcherna
kommer nog att ge en liten fingervisning om förutsättningen i denna maratonserie. FSK och Mora står nu inför sina hittills svåraste
uppgifter och man får nog inte vara alltför optimistisk i förhandskalkylerna. Västerdalslagen verkar vara mycket starka just nu, och inte
minst malungs 10-2 mot Björbo i söndags imponerar. Skulle det bli full pott här kan man nog på allvar räkna med Ovansiljan i toppen i
fortsättningen. Publikrekorden för seriefotboll sitter löst vid båda matcherna. Nusnäs bortamatch mot Korsnäs hör heller inte till de
lättaste uppgidterna, särskilt som KIF är i stort behov av poäng. Planen i Korsnäs brukar också vara svår att komma till tals med.
/ Tewe /.

Håller Färnäs mot serieettan?
Imorgon kommer serieledande Vansbro AIK på besök i Färnäs och det bör då bli en publikmatch av stiora mått. Färnäs har gjort
ypperliga matcher på sistone och är långt ifrån utan chanser i denna dust. Intresset blir om Färnäs försvaret skall hålla mot Vansbros
farliga anfallskvintett. Gösta Hållams får väl försöka hålla ett vakande öga på speluppläggaren Philip Bartz och säkere skyttenallan Olsén
får nog heller inte glömmas bort. Färnäs ställer upp med ordinarie lag d.v.s. söderberg, eriksson, Ernlund, Molin, Hållams, Blomberg,
Färnström, Kål Janne, Arne Eriksson, Finn, Grannas.
En match med storbetydelse för stabilisering i div IV serietopp spelas mellan Malung och IFK Mora på Wasaliden om söndag. Klarar
Färnäs, Vansbro på lördag, och Mora, malung ligger IFK fint bäddat i topen, blir det så att båda västerdalslagen tar full pott drar Vansbro
ifrån. Nu iställer sig en en delikat fråga? Vill Färnäs hjälpa Mora (!) och vill malung hjälpa Vansbro (!)? Ja, det är det vi får se!

Nusnäs i Ovansiljans topp?
Den kommande omgången i div. IV blir för Ovansiljans del det verkliga mognadsprovet för Mora och Färnäs. De båda lagen tar på
hemmaplan emot Malung resp. Vansbro och slutar dessa matcher i hemmafavör kan vi nog lite var, antingen vi bor i Västerdalarna eller
i Mora bygden anse att man på allvar inräknar Ovansiljanslagen till topplagen i div. IV. det tredje laget Nusnäs IF har nyluigen avöagt ett
likande prov, då gästerna Malung besegrades med 4-2. Nu utgjorde dock sälkert det hala underlaget i den matchen en god hjälp för
hemmalaget som med sin lätta, snabba spelstil just i ett halt väglag har de största vinst möjligheterna. Mora och Malung torde om
underlaget fortfarande blir av typen ”lervälling” ha ungefär lika svårt att hävda sig , Färnäs är alltjämnt det lag som kan överraska mest i
vilken riktning som helst och är laget i s.k. ”Leksands form” så kanske Vansbro redan på lördag stöter på för hårt motstånd och därmed
om än tillfälligt kapas av från den absoluta toppen i tabellen. Tipset blir att Vansbro och Nusnäs på måndag har vardera 11 poäng. Mora
10 och Malung 9. Av detta framgår att även om det inbördes förhållandet växlar något så skulle dock tabellens topp bestå av samma
kvartett som före matchomgången. Forssa kan dock trassla till det hela genom att vinna storseger övr Björbo (?).

Senasation i div. IV. Färnäs slog serieledarna efter hård andra halvlek.

Färnäs SK-Vansbro AIK 4-2.

Text ur tidningsartikel. (Omg 7).
Färnäs SK fortsätter sin vackra matchsvit och i lördagens seriematch var det serieledande Vansbros tur att få en s.k. omgång.
Hemmasegern vanns med siffrorna 4-3. Vansbro gjorde en hygglig första halvlek och ledde då med 2-1, men slocknade av oförklarlig
anledning totalt efter pausen. Färnäs kedjan kunde då härja efter behag i det sviktande Vansbro försvaret. 0-1 blev det i 17:e min. sedan
Hållams misslyckats med en utspark. Philip Bartz snappade upp bollen och sköt i nät. Kvitteringen blev lika snöplig sedan Hans Westberg
dirigerat bollen i egna nätet. Halvtidsresultatet 1-2 ordnade Allan Olsén. Efter pausen inledde Färnäs med en intensiv press och Vansbro
försvaret började vackla betänkligt. Kvitteringen kom också genom Arne Eriksson efter grovt schabbel i 10:e min. Färnäs spelade nu i
segervind och Fin kunde totalt omarkerad pricka in bollen efter ett vackert inlägg från Arne Eriksson. Finn fastställde slutresultatet med
ett grant skott. I slutminuten blev det hårda tag från båda sidor, men full tid ingick med Färnäs seger 4-2.
Finn i form I Färnäs laget gladdes man särskilt åt Finns goda form och han kan utan tvekan sättas som nummer ett i kedjan. Arne
Eriksson är fortfarande en chanstagare av stort format och Grannas gjorde några utmärkta saker, men hade otur med skotten.
Högersidan Färnström – Kål Janne gjorde också rätt för traktamentet. Försvaret har kvar sin säkerhet och hårdhet, vilket nog var
orsaken till att Vansbro kedjan lade av så småningom. Tydligt är att Färnäs blir att räkna med ordentligt och formkurvan verkar
fortfarande vara på uppåtgående.
Vansbro ej sig likt Vansbro kom aldrig upp till den klass man är van att se från det hållet. Tore Svensson i målet var chanslös på de bollar
som gick in men gjorde många starka räddningar. På centerhalven provades både Westberg och Öhman, men ingen lyckades ordentligt.
Solklart bäst i försvaret var vh, Sören Sandgren, som var en av de bästa på plan. Kedjan gick något så när före paus, men föll sedan ihop
som ett korthus. Cf, Bartz och vy, Lasse Pettersson gjorde den genomgående bästa intrycket. Olsén fick mycket sällan svängrum för sin
kanon. Domare på gott och ont var John Eriksson, Borlänge. / Tewe /.

Toppmatch av Färnäs när Vansbro besegrades Färnäs SK-Vansbro AIK 4-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 7).
Gästande Vansbro på Färnäs idrottsplats var precis så bra som man hade väntat men Färnäs laget var för dagen ännu bättre. Hemma
lagets segersiffror blevo 4-2 efter en fartfylld och stundtals mycket välspelad halvlek sedan spelet varit jämt under den första. Matchen
började litet trevande i det regndisiga vädret och det dröjde till tionde minuten innan första farligheten kom då Tore Svensson fick
uppbjuda allt sitt kunnande för att rädda en fräsande markkrypare. Som en kalldusch tog därefter Vansbro ledningen, då Philipp Bart
fick en gratischans, då en hemmaförsvarare missat en inspark. Kvitteringen kom dock efter ytterligare fem minuter, då Kål Janne på ett
av sina karakteristiska sologenombrott lyckades slå bollen i nät via en Vansbro försvarare. Tio minuter senare slog Allan Olsén på ett
hårt skott från 20 meter som resulterade. Därmed kunde gästerna gå till en halvtidsvila med en 2-1 ledning. Andra halvlek började med
konstant Färnäs press om i stort sett varade matchen ut. Kvitteringsmålet kom i 54:e minuten, då Kål Janne elegant hoppade över
Vansbro försvarare och passade bollen till välplacerade Arne Eriksson, som bara hade att sätta bredsidan till. I 65:e minuten tog så
Färnäs ledningen då Per Erik Finn från straffpunkten slog på en rökare som hamnade i nättaket utan chans för Tore Svensson.
Slutresultatet fastställdes också av Finn, då han tillsammans med Arne Eriksson helt försatte Vansbro försvaret ur spel. Gästerna var
som sagt bra men kunde inte denna gång betvinga hemmapojkarna, som gjorde en av sina toppmatcher. Bland gästerna var såväl
målvakten som backarna svårforcerade och i halvbackslinjen var Sören Sandgren den dominerande . stoppern Öhman verkade en aning
otränad men var i stort sett sig lik. Många dråpliga dueller utspelades mellan honom och Arne Eriksson. Kedjan åstadkom många fina

kombinationer och växlade platser i ett men Färnäs försvaret lät sig inte förledas att gå upp för långt och därmed lämna Gyllenvåg,
Olsén & Co. fritt spelrum. I hemmalaget spelade Söderberg i målet utmärkt, möjligen kunde han ha räddat andra målet om han inte
gått ut för långt. Av backarna var Magnus Eriksson bäst medan Ernlund började en aning svagt men spelade upp sig mot slutet. Av
halvorna var Hållams och Blomberg bra som väntat och Mohlin blev bättre allt eftersom matchen led och var en ständig oroskälla, då
gästerna förberedde sina anfall. I kedjan var Finn på ett strålande spelhumör, Arne Eriksson uppoffrande framfusig, men ännu en aning
opolerad. Kål Janne rivande och målfarlig, Arne Fernström idogt kämpande och unge Grannas smart och målfarlig. John Eriksson från
Borlänge dömde i stort sett bra och publiken uppgick till cirka 150 personer. / M.E.
Medan dalafotbollen är på tapeten är det angeläget att harangera Färnäs, som styrde om att division IV blir mer spännande för varje
vecka. Nu fick serieledande Vansbro på söta knölen av det av det kämpastarka ovansiljanslaget, som i sina bästa stunder spelar god
fotboll men som tydligen lider av ovanligt många dalar mellan topparna.

Starkt spel av Färnäs blev seger mot Vansbro
Färnäs (DD). Med den bästas andra halvlek som den grönvita Färnäs elvan presterat på länge tog laget upp Vansbros 2-1 ledning och
med den fortsättning av fartfyllt och uddigt spel med hela pärlband av farligheter, blev serieledarna berövade serieledningen och fick
tåga av den tungsprungna Färnäs arenan med 4-2 i baken när lagen möttes i div. IV uppgörelsen på lördagen. I denna thrillerbetonade
match hölls de 700 åskådarna i spänning, som dock kulminerade 12 min. förre slutet sedn Per Erik Finn dundrat in hemmalagets fjärde
mål bakom Vansbros kämpande Tore Svensson. Fortsättningen blev sedan bara Färnäs och frågan är om Vansbro elvan någonsin blivit
så utspelad. Den ledning gästerna hade i halvtid var inte någon rättvis värdemätare av spel och chanser i första halvlek, för hemmalagets insatser var även då god. Gästerna blev något av en besvikelse trots att vh, Sandgren tilläts att i första halvlek lägga upp Vansbro
anfallen i lugn och ro. Mensedan hemmalaet täppt till, komVansbro anfallen mer sporadiskt. Kedjemännens nerver svek, när Färnäs
försvaet visade sig omutligt. Den som oroade mest genom sina ruscher var Gyllenvåg medan cf, Philipp Bartz inte märktes så mycket.
Mv, Tore Svensson fick tillfälligt visa hela sitt kunnande. Ch, Hans Westberg hade en arbetsamdag, men skötte sin uppgift bäst av
mannarna framför Svensson. Hela Färnäs lagets insats var ett bevis på vad system laganda och vilja kan uträtta, när det hela är allas mål
och rättesnöre. Var poängen skulle hamna var allas tanke och inför den sisu laddade vilja, som gänget uppvisade blev motståndarna till
tatister. Det belv från början god fart på spelet. I 8 min. dribblade P.E. Finn av Vansbro försvaret och sköt ett bra skott som Svensson
räddade. Två farliga situationer vid bäge målen föregicks innan Bartz gjorde 1-0 sedan en slarvigt slagen Färnäs utspark hamnat på hans
bröst och han hade bara att slå till. Utjämning blev det i 22 min. sedan Kål Janne intill mållinjen, slagit bollen via vh, Westberg bröst in i
nätet. Färnäs laget pressade och två tillfällen av Arne Eriksson och Kål Janne var nära att resultera. Bägge målvakterna fick visa sitt
kunnande innan Olsén ordnade halvtidsresultatet 2-1 i 35 min. Med stor beslutsamhet gick Färnäs laget in för andra halvlek, och i 8 min.
kom utjämningen 2-2 genom cf, Arne Eriksson. Färnäs pressade och två farliga situationer i följd noterades innan Finn genom passning
från Eriksson gjorde 3-2. Vansbro flrsvaret kom i gungning och situationerna avlöste varandra framför Svenssons mål. Som omväxling
fick Söderberg boxa ett bra skott från Gyllenvåg till hörna innan Finn efter grant spel ordnade slutresultatet 4-2. Domare var John
Eriksson, Borlänge. / H /.

Div IV: Dalarna.
Björbo-Forssa 2-3, Korsnäs-Nusnäs 1-3, Leksand-Islingby 2-3, Mora-Malung 2-4, Färnäs-Vansbro 4-2.
Nusnäs
Malung
Färnäs
Vansbro
Mora
Forssa
Islingby
Leksand
Korsnäs
Järna
Björbo

7
8
7
7
7
8
8
7
7
7
7

5
5
4
4
4
4
4
3
1
1
1

1
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0

1
3
1
2
2
3
3
3
6
6
6

17-11
34-21
24-15
24-12
20-10
19-19
28-30
18-20
13-19
17-31
13-39

11
10
10
9
9
9
9
7
2
2
2

Smått & aktuellt. Vem vinner div. IV?
Nusnäs har nu övertagit rollen som serieledare i dic. IVC tätt följd av Malung och Färnäs förlorade fullt rättvist mot Malungpå
hemmaplan. Fortfarande är det alldeles för tidingt att tala om någon direkt topp i tabellen. Hellre skulle man vilja säga att det finns en
marlerad topp i tabellen. Hellre skulle man vilja säga att det finns en markerd botten i tabellen bestående av tre lag och att cilket lag
som helst av de övriga kan vinna serien. Den jämna kampen mellan Ovansiljan och Västerdalarna visar ännu ingen klar tensens och det
hela ser verkligen spännnadeut. Nu frågar sig många om Nusnäs serieöedning bara är en tillfällighet, och på detts skulle signaturen vilja
säga att det finns stora möjligheter för Nusnäs behåller serieledningen i varje fall så länge som laget får vara ordinarie. Laget spelar
nämligen en mycket systematisk fotboll och vinner sina framgångar mera på snabbhet och god bollbehandling än på tyngd och hårdhet.
Dessutom har Nusnäs pojkarna en stor portion av den rätta gnistan. De tycker helt enkelt att det är roligt att spela boll och att spela
njutbar fotboll. Att resultatet blivit så gott redan i de första matcherna i denna div.måste till stor del tillskrivas tränaren Hillström. Hans
sista uppmaning före inmarchen på plan i en match i denna serie var:” Det gör inget om Ni förlorar pojkar bara Ni spelar fod fotboll”.
Detta är en riktig inställning. Då behöver ingen vara förtvivlad över ett litet misslyckande och därefter misslyckas ingen numera. Färnäs
fotbollselva har väl svarat för en största positiva instasen denna omgång genom att rättvist segra över Vansbro på hemmaplan. En av
Vansbros medföljande supporters uttryckte sig så här när hemmakaget i andra halvlek helt dominerade matchen: Jag tror det blir
alldeles mörkt mitt på ljusa dan. Färnäs har nu på de fem sista matchrna plockat till sig nio poäng, vilket torde vara svårt att överträffa i
denna jämna serie. Det skulle förvåna när serieledare på nytt skallkoras om Färnäs då står itur att övertaga kronan. Därmed skulle våra
tre ovansiljanslag i tur och ordning ha topapt denna serie, endast med korta undantag för övriga lag. Mora har inte heller sagt sitt sista
ord i seriediskussinen och även om Malung i söndags verkade vara de starkaste laget för tillfället så kan det om några veckor åter vara
vind i seglen för Mora. Det är ju detta som ger fotbollen dess speciella tjusning. Mora har dock en svår uppgift då det gäller att få bättre
klass på sina yttrar, eller också få bättre yttrar i samma klass som konkurrentlagen Nusnäs och Färnäs. / BEN /.

Från Moras sportfront
Ovansiljans trion i toppen splittrades i söndags genom Mora nederlaget mot Malung, vilket gjorde att IFK:arna åkte ned till femte plats.
Tabellen toppas nu av Nusnäs med Färnäs som teoretisk tvåa då Malung har en match mer spelad. Signaturen blev imponerad av Färnäs
i lördagsmatchen mot Vansbro och tydligt är att nya tränaren Gösta Holmberg redan hunnit att sätta en viss stil på laget. De grön-vita
blir farliga i fortsättningen var så säker och laget har inte visat sådan form som nu sedan försommaren 1955. Frågan är f.ö. om inte
försvaret är bättre nu än då. Nusnäs sköter också sina kort alldeles charmant och har goda chanser att hålla sig kvar i den översta
toppen. Nästa omgång upptar för Mora lagens vidkommande följande matcher:
Forssa-Nusnäs,

Färnäs-Björbo,

Vansbro-Mora.

Nusnäs och Färnäs är klara favoriter och särskilt Färnäs bör få en god chans att bättra på målkvoten mot föga märkliga Björbo. Mora lär
inte ha några större utsikter till poänghovning i Vansbro, men i fotboll kan förstås allt hända. Man kan redan nu säga att Västerdalarna
gjort upp räkningen utan Ovansiljanslagen. Varken Malung eller Vansbro är några givna serievinnare att döma av lagens insatser hittills.

Storseger för Färnäs SK Kål Janne femmålsskytt Färnäs SK-Björbo IF 8-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 8).

Färnäs (FK). Inte mindre än tio gånger fick domare Öberg från Skattungbyn blåsa för mål vid gårdagens match i div. IV-match i Färnäs
mellan hemmalaget och Björbo. Åtta gånger fick gästernas burväktare plocka ut bollen ur de egna nätmaskorna medan kollegan i
hemmaburen fick utföra samma uppdrag endast två gånger. 7-2 var resultatet i halvtid. Färnäs tog hand om spelet från första början och
det var långa stunder kattens lek med råttan. Färnäs kedjan hade en av sina lyckosammaste dagar det var en fröjd att se hemmalaget
innertrio i aktion. Med et spelet i fortsättningen vill vi se det lag som kan betvinga Färnäs pojkarna. Före pausen kom dock Björbo upp i
en hel del farliga anfall medan Färnäs å sin sida tycktes vara nöjd med resultatet. Hemmalagets högerhalv och centerhalv försvarets
bästa tillgångar medan som sagt innertrion var de mest framträdande i kedjan. I Björbo kan vi tyvärr inte ge godkänt åt någon, de flesta
föreföll vara för lätta på foten i det hala väglaget. Arne Eriksson gjorde 1-0 efter 4 min. spel och Kål Janne spädde på till 2-0 efter
ytterligare 2 min. 2-1 blev det sedan högerhalv Börje Olsson i Björbo skjutit in en boll efter kalabalik framför Färnäs målet. Ytterligare 2
min. senare blev det 3-1 genom Färnäs unge högerytter Harlan Grannas, som gick igenomhela försvaret och sköt otagbart i bortre
burgaveln. I halvlekens sista kvart reducerade Björbo till 3-2. Det var centerforward Börje Berg, som var skytt. Fyra Färnäs mål blev

skörden de sista 10 min. genom Kål Janne (3) och Rune Blomberg (1). I andra halvlekens 12 minut gjorde Kål Janne ytterligare ett mål
och därigenom fastställdes slutresultatet 8-2. Färnäs spelade under sista halvleken utan några chanstagningar och befästa därigenom
sin ledning i målprotokollet. Björbo var ett slaget lag och spelade också alltmer därefter. Publik omkring 250 personer.
Färnäs gick upp i ledningen i div. IV efter den väntade storsegern mot Björbo. De grönvita har nu en förnämlig målskillnad som kan vara
bra att falla tillbaka på. Kål Janne tog täten i skytteligan med sina fyra fullträffar i Björbo matchen, så målaptiten är det sannerligen
inget fel på hos den gode Janne. Nu stundar det till stordrabbning om lördag på Vasaliden, då Färnäs tar en dust mot Mora-Kamraterna.
IFK föll ju mycket hedersamt i Vansbro och det var inte långtifrån poängutdelning. Avgörande målet var enligt rapporterna inte helt
otagbart. Nusnäs ligger på samma poäng som Färnäs efter 2-2 borta mot Forssa. Starkt gjort att hämta upp Borlänge lagets 2-0 ledning. I
botten tycks Järna, Korsnäs och Björbo ha kört fast ordentligt och hela sju pinnar skiljer nu till övriga lag. / Tewe.

Färnäs i måltagen blev 8-2 mot Björbo
Färnäs (DD). En halvleks målskjutande räckte för Färnäs att vinna stort över Björbo i div IV uppgörelsen på Färnäs idrottspalts. Av de 8-2
i hemmafavör som skrevs tillkom endast ett mål iandra halvlek då hemmaforwards tycktes förlora intresset och tillät Björbos kedja
pressa mot det kompakta Färnäs försvaret. Gästerna hade enna halvlek varit värda ett par mål för sitt slit trots stort underläge. Dagens
målskytt blev Kål Janne, som fick göra fem av målen. Färnäs hkedjemän skötte sig bra i första halvlek, men deras arbete sjänk som sagt
efter paus. Genomsnitt bäst i hemmalaget var ytterhalvorna Blomberg och molin med plus för den förstnämnde. Bäst i försvaret var för
dagen mv, Söderberg och ch, Hållams. I Björbo laget höjde sig kedjemännen Jan Nilsén, Bo Norling och henry Berg över kamraterna i
spelkunnande. Färnäs tog hand om spelet och redan efter sex minuter förpassade Per Erik Finn bollen i mål 1-0 Kål Janne fick ur
offsideläge göra 2-0. Björbo reducerade på hörna genom nick av Norling 2-1, Grannas fick en idealboll av Blomberg som gjorde inget
misstag 3-1. En bakåtboll till Färnäs mv, uppsnappades av en Björbo spelare och slogs i mål 3-1. Kål Janne ökade till 4-2 och 5-2
Blomberg slog en frispark från långt håll i mål och Kål Janne spädde på sin målskörd till 7-2 innan halvlekens slut. Björbo fick mera av
spelet i andra halvlek, men Kål Janne ökade Färnäs ledningen till 8-2. Spelet sjönk till bottennivå innan slutsignalen blåstes. / H /.

Färnäs vann stort över Björbo, 8-2
Ned hela 8-2 segrade Färnäs över Björbo i söndagens seriematch efter att i halvtid lett med 7-3 och haft ett lika starkt övertag som
siffrorna visar. Efter paus slog hemmalaget av på farten medan Björbo ryckt e upp sig och hade varit värda ett par mål. Gästerna som i
förra serien slog Färnäs med 9-0 på hemmaplan, men måste ställa upp med några reserver. Unge reserven i målet: Sven Olle Axelsson
hade en svart dag i halkan i första halvlek, men spelade upp sig mot slutet. Färnäs tog kommandot från första stund och efter 8 min.
stod det 2-0. Målen gjordes av cf, Arne Eriksson och hy, Kål Janne. Minuten efter stod det 2-1 sedan hh, Börje Olsson skjutit in en boll
efter kalabalik framför mål, och ett par min. senare stod det 3-1 sedan Färnäs unge hy, Harlan Grannas gått igenom. I halvlekens slut
reducerade Björbo till 3-2 genom cf, Börje Berg. Sedan kom fyra Färnäs mål med jämna mellanrum gjorda av Kål Janne 3 och Rune
Blomberg 1 det sistnämnda på en frispark från långt håll, som gick perfekt i mål. I andra halvlekens 10 min. gjorde Kål Janne sitt fjärde
och lagets sista mål. Sedan somnade hemmalaget. Björbo som inte resignerade hade en hel del fina anfall. Det var skott i stolparna och
utanför från nära håll. Färnäs behärskade det hala väglaget bäst. Försvaret var säkert. Halvbackskedjan bröt och matade bra, och kedjan
överspelade lätt det ihåliga Björbo försvaret. Kedjan var gästernas bästa lagdel, men med svagt understöd bakifrån och mot ett rsolut
hemmaförsvar kom den inte långt. Johan Öberg, Skattungbyn, dömde inför 300 åskådare. / Blad /.

Spännande derby IFK Mora-Färnäs
I morgon bör det bli åtskilligt med fotbollsintresserade på Wasaliden då Mora och Färnäs drababr samman för första gången i årets
serie. Som alltid vid derbyn är det upplagt för en oviss dust. Färnäs får dock finna sig i att stå som kanpp favorit efter sina fina matcher
på sistone. Mora har dock visat att laget kan lyfta sig i håret när det gäller, och har inte råd att förlora om man vill vara med i
toppstriden i fortsättningen. Nils Källström, Borlänge dömer den viktiga drabbningen.

Publik match på Wasaliden.
Färnäs har nu övertagit den ansvarsfulla posten som serieledare i div. 4 och ingen kan säga annat än att laget kvalificerat sig för det
uppdraget. Färnäs spelade i söndags sin sjätte match utan förlust och även om Björbo inte är någon trovärdig värdemätare på
hemmalagets styrka, så gav väl i alla fall de 8 målen besked om att Färnäs kedjan an hitta rätt med sina skott. På lördag blir den verkliga
publikmatchen på Wasaliden och man hoppas att Mora innan dess gör en uppryckning i stil med den vid seriestarten, för att kunna göra
en jämn match. Liksom förr när Mora laget dalat neråt i formkurvan är det även denna gång kedjan som inte orkar med tempot.
Försvaret däremot har signaturen tidigare betecknat som serien bästa, och det omdömet står sig alltjämt. Nusnäs klarade endast den

ena poängen mot Forssa och även där rapporterades det att kedjan hade svårt att avsluta sina anfall, medan spelet ute på plan gick bra.
För de två närmaste omgångarna har Mora att möta Färnäs och Leksand. Nusnäs skall möta Vansbro tur och retur och Färnäs slutligen
har efter Mora matchen Dala-J hemma. Under tiden möts även Forssa-Malung och Islingby-Korsnäs. Det ser därför ut som bredden i
toppen skulle bestå ty endast Färnäs har väl möjlighet att ta full poäng i de ovan relaterade matcherna. Det troliga är väl att Nusnäs och
Vansbro delar poängen medan Malung också får 21 poäng. Om Mora verkställer den lilla uppryckning som är möjlig i kedjan skulle Mora
och Färnäs dela poäng medan båda lagen tar 2 poäng sedan mot Leksand resp. Dala Järna. Ovanstående funderingar skulle tyda på att
Färnäs fortsätter sin ledning medan Nusnäs, Vansbro och Islingby skulle följa tätt efter.

Sollerö IF till ”fyran” ?
I div. 5 finns det stor anledning att ägna en tanke för nästa kometlag i nästa års div. 4. Det kan väl knappast vara en tillfällighet att
Sollerön slog tabelltvåan och komkurrentlaget Nås med 9-1. Om Sollerön fortsätter i den stilen och vinner 4:an skulle det idealiska
förhållandet inträda att vi inom en cirkel med ca: en mils radie finge fyra div. 4 lag här uppe. Vad detta skulle innebära för ekonomin i
dessa föreningar kan bara resultera i att vi här i Ovansiljan håller tummarna för söderlatget Sollerön och önskar välkommen in i det
verkliga getingboet, nämligen div. 4 Dalarna. Nu spricker dock det hela resonemanget om Färnäs vinner serien och går till den mera
sydliga serien div. 3. Om så blir fallet torde dock avgöras senare än vem som vinner 5:an. Innan vi slutar för i dag skulle vi gärna vilja låta
kikaren svepa fram över Mora läroverks klubbmästerskap i fri idrott. Vad sägs om fotbollsyttern Gunanr Andersson som blivit beskylld
för att vara osnabb och svag i nickdueller? I läroverksmästerskapen svarar han dock för fyra grensegrar, där höjd-längd-och löpning 100
m gav resultaten 1,60, 5,70 m samt 12,0 sek. det är tydligt att härsaknas varken snabbhet eller spänst. Nej, det är väl så att det fattas
specialträning och rutin just i fotboll. Sedan går det lika bra som att spränga målsnöret i klubbmästerskap. Eller hur Gunnar? Tappa inte
gnistan utan kom tillbaka och visa att går det att göra så goda resultat i friidrott, så kan man även bli en hyperfarlig center! Förresten
varför just ytter? Nästa inhopp i A-laget kanske blir genombrottet, men på en annan plats i kedjan. / BEN /.

Sörsjön och Östansbo alltjämnt Topplag i tabellstegen men Färnäs lurar i vassen
Färnäs gick upp i ledningen i div IV efter den väntade storsegern mot Björbo. De grönvita har nu en förnämlig målskillnad som kan vara
bra att falla tillbaka på. Kål Janne tog täten i skytteligan med sina fyra fullträffar i Björbo matchen, så målaptiten är det sannerligen
ingey fel på hos den gode Janne. Nu stundar det till stordrabbning om lördag på Vasaliden, då Färnäs tar en dust mot Mora Kamraterna.
IFK föll ju mycket hedersamt i Vansbro och det var inte långt ifrån poängutdelning. Avgörande målet var enligt rapporterna inte helt
otagbart. Nusnäs ligger på samma poäng som Färnäs efter 2-2 borta mot Forssa. Starkt gjort att hämta upp Borlänge lagets 2-0 ledning. I
botten tycks Järna, Korsnäs och Björbo ha kört fast ordentligt och hela sju pinanr skiljer nu till övriga lag. / Tewe /.

Färnäs håller toppen klarade IFK i derbyt. IFK Mora-Färnäs SK 2-4, Text ur tidningsartikel. (Omg 9).
Mora (DD). Färnäs behöll sin serieledning och Mora släppte är (avsevärd?) tid kotakten med täten i div. IV. Detta blev kontentan av
derby föreställningen som visades inför hela 1 078 betalande på Vasaliden på lördagseftermiddagen. Tillställningen som sådan blev inte
av större format. Nu vann Färnäs fullt rättvist med 4-2 (2-1) efter omständigheterna. Färnäs visade intresse för segern medan Mora inte
bara visade dålig glöd, utan hade till på köpet gjort en uppställning som klart har novisens kännemärke. Det hela började med osis för
Mora, då Bo Kärn i första anfallet sköt i ribbans underkant varifrån bollen hamnade strax framför mållinjen och gick ut på plan. Mål
söderberg hann inte röra en fena. Kål Janne kom igen och ett inlägg slutade med hörna som Holger Jansson räddade på mållinjen. 1-0 till
Färnäs kom i 17:e min. på ett turbetonat skott av Arne Fernström, från långt håll ur liten vinkel. 1-1 kom femmin. Senare då ”Lillis”
perfektslog till på ett pass från höger. Kål Janne fälldes inom straffområdet men Per Erik Finn slog straffen utom. Men han reparerade
misstaget i 42 min. med ett suveränt direktskott sedan Färnström passat. De väntade Mora ändringarna under pausen uteblev. Detta
hindrade dock Mora att sega sig upp till 2-2 i 52 min. Inge Back forcerade in bollen efter en frispark av Sune Ernlund. Kål Janne petade
utom ur fint läge, men lyckades lura Bränd Evert till 3-2 i 63 min. Mora gardinen drogs ner definitivt i 81 min. då Kål Janne med en
dalande boll i nätgaveln gav Färnäs 4-2 vilket stod sig tiden ut. Största chansen till en ändring hade Verner Hed.
Färnäs hade För dagen tre nyckelmannar omkring vilket det mesta skedde. Det var Gösta Hållams på ch, som dominerade försvaret och
så Kål Janne Johansson den vandrande forwarden som är målfarlig sp fort han får tag på bollen. Tredje mannen är Per Erik Finn vars
teknik och känsla för passningen understöder Janne fint. Ett gott dagsverke gjorde också Rune Blomberg, Bror Ernlund och Arne
Fernström. Mora ledningen hade fullkomligt tappat koncepterna inför matchen. Spelarna hade placerats på de mest omöjliga platser
(Back hy, masen cf, Kärn vy, osv.) och när komposition ”pytt i panna” inte slog gjordes ingas ändringar. Rätt Mora spelare på rätt plats
hade åtminstone gett laget en fair chans att vinna. Nu kastade ”experterna” bakom laget bort också denna möjlighet. Det positiva var
som vanligt Kaj Bertil Andersson bäste man, backarna Pålsson och Jansson, samt i någon mån ”Lillis” och Kärn i kedjan, Mer än någonsin
måste påtalas att Mora saknar speluppläggare ytterhalvor. Bo Kärn är en sådan, men spelade naturligtvis vy! Låt grabben få sin
berättigade chans på en ytterhalvplats. Perfekt matchledare Nils Källström, Borlänge. /Wepe.

Färnäs SK ängar vidare i serien 4-2 seger mot Mora på Wasaliden IFK Mora-Färnäs SK 2-4.
Text ur tidningsartikel. (Omg 9).
Mora. Lördag (FK). Färnäs ångar vidare i serietabellen för div. 4 och i lördags var det moras tur att bli berövade på båda poängen genom
att vinna med 4-2, halvtid 2-1. Matchen var i stort sett ganska jämn fram till 20 min. in på andra halvlek, när Färnäs spelade till sig en 3-2
ledning och satte upp tempot för att avgöra matchen. Detta lyckades också och den sista delen av andra halvlek kunde Mora grabbarna
inte svara på den slutfinish som Färnäs serverade. Matchen inleddes med att Färnäs center Arne Eriksson slog på ett direktskott som
dock Moras målvakt klarade. I 19:e min. blev Moras vb, Holger Jansson lurad och Färnäs ytter Arne Färnström lät det ringa första gången
i nätmaskorna. Under det fortsatta spelet i denna halvlek kunde man konstatera att Pål Pålsson i försvaret stred som en äkta viking. 2
min. före halvtidssignalen gjorde så P E Finn Färnäs andra mål, och gästerna kunde gå till vila med en 2-1 ledning. Dessförinnan hade
samme man slagit en straff utanför som följd av att Holger Jansson fällt Janne Johansson. Andra halvlek började bra ur hemma synpunkt
och redan efter 7 min. fick Mora en frispark som nye vh, Sune Ernlund påpassligt fick fram i en lucka där Inge Back rev den med sig i mål.
Så var det då 2-2 och spelet var jämnt fram till 19:e min. då Moras målvakt alldeles onödigt tappade in Färnäs tredjemål. Efter detta
dominerade Färnäs i stort sett den återstående delen av matchen och det fjärde målet inspelat av Per Erik Finn kom som ett resultat av
gästernas spelövertag. I de allra sista minuterna försökte Mora åter att rycka opp sig genom att låta Inge Back gå in på centerplats, där
han utan att glänsa dock skapade farligare anfall i mitten än vad Åke Larsson dittills gjort. Gästerna har 11 spelare som alla gör vad de
orkar hela tiden. En del orkar mera, andra mindre men just detta att alla gör sitt yttersta gav nu den sjätte vinsten i följd, och frågan är
väl om inte Färnäs fortsätter serieledningen så länge som detta härliga kämpahumör kan behållas. Bäst i försvaret var Gösta Hållams
och Rune Blomberg medan kedjan har 2 mycket farliga herrar vid namn Arne Eriksson och Per Erik Finn. I Moras försvar var det, för
vilken gång i ordningen är svårt att minnas ch, Bertil Andersson som var den försvarsklippa på vilken 75% av Färnäs anfallen strandande.
Pål Pålsson gjorde även ett gott intryck och Sune Ernlund spelade på sin plats som vh, mycket bra och det bör väl vara slut med
funderingar om var Sune skall spela. Sven Persson och Inge Back positiva insats är nu redan nämnd, och utöver detta kan man säga att
Verner Heed spelade utmärkt ute på planen med flera genombrott, men försökte alltid dribbla av en man för mycket i stället för att
lossa ordentliga skott. Bosse Kärn som åter gjorde inhopp i laget var på gott och ont. Han gjorde flera fina fram spelningar men har
liksom innerkollegan Heed svårtför att avfyra skotten innan det är för sent. Domaren Källström från Borlänge får mycket gott betyg.
Över tusen personer betalat inträde och Färnäs vann hejarklackarna med 5-0 / Ben.

Sune Ernlund reder upp ett farligt Färnäs anfall. Liggande på marken Färnäs center Arne Eriksson och Moras ch, Bertil Andersson.

Färnäs vann lokalderbyt mot taktiklöst Mora 4-2. IFK Mora-Färnäs SK 2-4. Text ur tidningsartikel. (Omg 9).
1 078 betalande åskådare serverades en skäligen mager fotbollskost i det stort intresse emotsedda derbyt mellan IFK Mora och Färnäs å
lördag. Färnäs tog inte oväntat båda poängen med siffrorna 4-2 (2-1) och därmed är laget utan förlust i åtta matcher å rad. Någon riktigt
övertygande form demonstrerade dock inte serieledarna den här gången, men segern var ändå fullt på sin plats. Huvudlösare
uppställning än den Mora presenterade har sällan skådats. Mora inledde med ett kanonskott i ribban av Bosse Kärn. Chanserna växlade
sedan på ömse håll innan Färnäs i 18 min. tog ledningen genom Arne Färnström, sex minuter senare kom kvitteringen på ett vackert
direktskott av Lillis Persson. Färnäs fick sedan en straff sedan Holger Jansson fällt Kål Janne inom målområdet. Finn slog dock bollen
högt över. Två minuter före pausen rehabiliterade sig Finn då han sköt direkt i nät på passning från Färnström. Mora fortsatte med den
helt misslyckade uppställning även efter pausen. (ledningen satt placerad bakom egna målet.) Inledningen blev någorlunda ur
hemmasynpunkt sedan Inge Back trasslat sig i mitten och fått in bollen. Nu skulle Mora lagt in en högre växel, men i stället lät man
Färnäs ta hand om kommandot. 2-3 kom också genom Kål Janne sedan Bränd Evert tappat en ganska enkel boll. Slutsiffrorna
fastställdes i 36 min. och på nytt var Kål Janne målgörare.
Färnäs försvaret Var något jämnare än Moras, men visade sig inte osårbart. Bäst som vanligt var också ch, Gösta Hållams gott assisterad
av cb, Bror Ernlund och vh, Rune Blomberg. I kedjan visade Kål Janne samma goda målinstinkt som man är van att se från det hållet. Per
Erik Finn gjorde också många fina saker och yttrarna skämdes inte heller för sig. Färnström var ovanligt pigg. Mora laget Kunde ha gett
Färnäs en ordentlig match om man från början haft Inge Back som center, ”Lillis” Persson som inner och Kärn på en ytterhalv. Nu blev
det varken hackat eller malet och först när 9 minuter återstod drogs Back in i centrum, medan däremot Kärn stuvades ut på en ytter.
Bäst i laget i särklass: Stoppern Bertil Andersson. Även Holger Jansson acceptabel, men f.ö. var det matt. Bränd Evert borde ha klarat två
av målen. I kedjan var Kärn den minst dålige, men han hade varit avgjort nyttigare som halv. En av de bästa på plan var domaren Nils
Källström från Borlänge. /Tewe /.

Sven ”Lillis” Persson (IFK Mora), i kamp mot en Färnäs försvarare.

Div IV, Dalarna
Mora-Färnäs 2-4, Björbo-Leksand 5-5, Dala Järna-Vansbro 0-2, Korsnäs-Malung 3-0, Nusnäs-Islingby 2-2.
Färnäs
Vansbro
Nusnäs
Islingby
Malung
Forssa BK
Leksand
IFK Mora
Korsnäs
Björbo
Dala Järna

9 6 2
9 6 1
9 5 3
10 5 2
9 5 0
9 4 2
9 4 2
9 4 1
9 2 0
9 1 1
9 1 0

1
2
1
3
4
3
3
4
7
7
8

36-19
27-12
21-15
39-35
34-24
21-21
25-25
22-15
16-21
20-52
20-42

14
13
13
12
10
10
10
9
4
3
2

Färnäs håller toppen klarade IFK i derbyt
Mora (DD). Färnäs behöll sin serieledning och Mora släppt är (avsevärd?) tid kontakten med täten i div. IV. Detta blev kontentan av
derbyföreställningen som visades inför hela 1 078 betalande på Vasaliden på lördagseftermiddagen. Tillställningen som sådan blev inte
av större format. Nu vann Färnäs fullt rättvist med 4-2 (2-1) efter omständigheterna. Färnäs visade intresse för seern medan Mora inte
bara visade dålig glöd, utan hade till på jöpet gjort en uppställning som klart bar novisens kännetecken. Det hela började med osis för
Mora så Bo Kärn i första anfallet sköt i ribbans underkant varifrån bollen hamnade strax framförmållinjen och gick ut på plan. Mål
Söderberg hann inte röra en fena. Kål Janne kom igen och ett inlöägg slutade med hörna som Holger Jansson räddade på mållinjen. 1-0
till Färnäs kom i 17:e min. på ett turbetonat skott av Arne Färnström från långt håll ur liten ”vinkel”. 1-1 kom fem min. senare då ”Lillis”
perfekt slog till på ett pass från höger. Kål Janne fälldes inom straffområdet men Per Erik Finn slog straffen utom. Han reparerade
misstatget i 42 min. med ett suverät direktskott sedan Färnäs passat. De väntade Mora ändringarna undre pausen uteblev. Detta
hindrae dock inte Mora att sega sig upp till 2-2 i 52 min, Inge Back forcerade in bollen efter en frispark av Sune Ernlund. Kål Janne
petade utom ur fint läge, men lyckades lura Bränd Evert till 3-2 i 65 min. Mora gardinen drogs så ner definitivt i 81 min, då Kål Janne
med en dalande boll i nätgaveln gav Färnäs 4-2 vilket stod sig tiden ut. Största chansen till en ändring hade Verner Hed. Färnäs hade för
dagen tre nyckelmannar omkring vilka det mesta skedde. Det var Gösta Hållams på ch, som dominerade försvaret och så Kål Janne
Johansson, den vandrade forwarden som är målfarlig så fort han får tag på bollen. Tredje mannen är Per Erik Finn vars teknik och känsla
för passningen understöder Janne fint. Ett gott dagsverke gjorde också Rune Blomberg, Bror Ernlund och Arne Färnström. Mora
ledningen hade fullkomligt tappat koncepterna inför matchen. Spelarna hade placerats på de mest omöjliga platser (Back hy, Masen cf,
Kärn vy, osv.) och när kompostition ”pytt i panna” inte slogs gjordes inga ändringar. Rätt Mora spelare på rätt plats hade åtminstone
gett laget en fair chans att vinna. Nu kastade ”experterna” bakom laget bort också denna möjlighet. Det positiva var som vanligt Kaj
Bertil Andersson, bäste man backarna Pålsson och Jansson, samt i någon mån ”Lillis” och Kärn i kedjan. Mer än någonsin måste påtalas
att Mora skanar speluppläggande ytterhalvor. Bo Kärn är en sådan, men spelade naturligtvis vy! Låt grabben få sin berättigade chans på
en ytterhalvplats. Perfekt matchledare Nils Källström, Borlänge. / Wepe /.
Mora avsågades definitivt i div. fyra toppen efter förlusten mot Färnäs. Någon fara med det blå vita spelarmaterialet är det knappast,
men däremot kan manbegära att ledningen skall begripa så mycket fotboll att ändtingar i uppställningen kan vidtagas innan det är
försent Färnäs håller sig nog i toppen ännu några omgångar och laget lever högt på sin aldrig sinade segervilja. Trots att spelet inte var
mycket att hurra för bärgades segern mot Mora och det visar att laget har en moralisk styrka. Nusnäs har liksom Färnäs bara noterat en
enda förlust hittills och nog måste man säga att de blå-vita pojkarna skött sig öer förväntan hittills. Nu stundar dock ett par svåra
prövningar för Nusnäs, då man möter Vansbro borta och hemma. Färnäs har hemmamatch mot jumbon Järna om lördag, medan Mora
tar sig an Leksand på Vasaliden om söndag. I de matcherna bör det kunna bli full pott, även om leksand är ett oberäkneligt lag.

Skytteligan Div. IV Dalarna. Kanonoskyttar i fyran
R. Jansson
Kål Janne Johansson
K. Magnil
S. Påfvels
B. Lassas
L. Jonell
I.Back

Islingby
Färnäs
Malung
Leksand
Leksand
Malung
Mora

16
15
10
9
8
8
8

S. Berglund
P.E. Finn
B. Hjelte
Å. Gyllenvåg
B. Berg
A. Eriksson
P. Bartz
A. Olsén

Dala Järna
Färnäs
Nusnäs
Vansbro
Björbo
Färnäs
Vansbro
Vansbro

7
7
7
7
6
6
6
6

Från Moras sportfront
Mora avsågades definitivt i div. fyra-toppen efter förlusten mot Färnäs. Någon fara med det blå-vita spelarmaterialet är det knappast,
men däremot kan man begära att ledningen skall begripa så mycket fotboll att ändringar i uppställningen kan vidtagas innan det är
försent. Färnäs håller sig nog i toppen ännu några omgångar och laget lever högt på sin aldrig sinande segervilja. Trots att spelet inte var
mycket att hurra för bärgades segern mot Mora och det visar att laget har en moralisk styrka. Nusnäs har liksom Färnäs bara noterat en
enda förlust hittills och nog måste man säga att de blå-vita pojkarna skött sig över förväntan hittills. Nu stundar dock ett par svåra
prövningar för Nusnäs. Då man möter Vansbro borta och hemma. Färnäs har hemmamatch mot jumbon Järna om lördag, medan Mora
tar sig an Leksand på Vasaliden om söndag. I de matcherna bör det kunna bli full pott, även om Leksand är ett oberäkneligt lag.

Färnäs målvakt Sture Söderberg och Färnäs kanonskytt Kål Janne Johansson.

Färnäs befäste ledningen utklassade Järna med 9-0. Färnäs SK-Dala Järna IK 9-0. Text från tidningsartikel. (Omg
10).
Med 9-0, halvtid 3-0 segrade Färnäs i lördagens seriematch över Järna och säkrade därmed eftertryckligt sin ledarposition i div. IV
Gästerna hade ingenting att sätta emot Färnäs i den form laget nu befinner sig. Färnäs tog snabbt hand om initiativet och fick ledningen
på en straff efter 6 min. som Per Erik Finn otagbart slog in. Ett par minuter senar stod det 2-0 på ett hårt långskott från Finn. I halvlekens
mitt fick gästerna sedan sin hb skadad. Han kom tillbaka efter 10 min, men kunde sedan inte uträtta mycket i kedjan, där han
placerades. Fem min. före paus slog Per Erik Finn en frispark från långt håll utom räckhåll för målvakten, 3-0. Järna hade sedan en klar
målchans på en hörna, men hb, Magnus Eriksson nickade bort bollen på mållinjen. I andra halvleks andra minut blev det 4-0 efter ett
optimistiskt skott av hi, Kål Janne. Järna hade sedan en boll inne i Färnäs målet, som dock föregåtts av avblåsning för tvivelaktig offside.
Ännu en chans för gästerna må antecknas på ett skott som knappt ändrades till hörna. 5-0 kom på en straff som hy, Fernström makade
över till Finn som slog in bollen och 6-0 nickade cf, Arne Eriksson in. Så spurtade Färnäs med ytterligare tre mål. I 37:e min slog hh, Rune
Blomberg från långt håll in 7-0 via ribbans underkant, minuten efter ordnade Arne Eriksson 8-0 och i 40:e min. svarade Kål Janne för 9-0.
Hos gästerna brast det i tempo. Hi, Åke Berg, som för det mesta fick hjälpa till i det sviktande försvaret, och ch, Bössfall uträttade det
nyttigaste för Järna, cf, Berglund var för sävlig och sen för att ha någon chans mot det resoluta Färnäs försvaret och vänstervingen, som
kom fram i en del stötar, saknade skjutförmåga. Målvakten Gunnar Karlsson hade ingen lyckad dag. Försvaret hade förlorat stadga på
att slitvargen Sven Israelsson stod på sjuklistan. I hemmalaget var hela försvaret jämnt och säkert. I kedjan visade Per-Erik Finn fin form,
effektiv i framspel och med krut fyllda skott. Närmast bör snabbe och svårmarkerade Kål Janne på hi, nämnas. Han får bära upp hela
anfallet på sin kant då hy, Fernström spelar på mellandistans till försvaret och för all del uträttar mycket nyttigt som framspelare. Hans
Söderlund, Borlänge, dömde inför 400 åskådare. / Blad.

Gunnar Karlsson i Järnas mål har tur, Per Erik Finn:s skott tar i stolpen. Övriga är fr.v. Lennart Kristiansson, Kål Janne, Erik Morén,
Gunnar Bössfall och Arne Eriksson. (FK Måndagen 30 sept. 1957)

Färnäs målfrossade mot Dala Järna, 9-0 Färnäs SK-Dala Järna IK 9-0. Text ur tidningsartikel. (Omg 10).
Färnäs (FK). Färnäs fortsätter att krossa allt motstånd och på lördags eftermiddagen var det Dala Järna, som fick åka hem med hela 9-0 i
baken efter 3-0 i halvtid. Gästerna har gått mycket tillbaka sedan de sist besökte Färnäs. Det är tydligen ingen tillfällighet att laget f.n.
intar jumboplatsen. De har dock tidigare visat att de kan ta sig samman och än är för tidigt att kasta yxan i sjön. Nu saknades Sven
Israelsson och dessutom höger backen blev justerad kunde laget ej hävda sig. Färnäs är verkligt bra just nu. Där ser man var rationell
träning under en skicklig tränare, god laganda och sammanhållning, betyder och då dessutom, sektionsledningen tar hand om
grabbarna på ett föredömligt sätt måste det bli resultat. Ingen av de elva kan särskilt framhållas, alla har sina brister och förtjänster och
alla hade de lika stor del i segern. Matchen började tursamt för hemmalaget då innan fem minuter gått två bollar hamnade i
nätmaskorna bakom Gunnar Karlsson. Per Erik Finn gjorde bägge målen, det första på straff och det andra på ett överraskande långskott
som smet in invid högra stolpen. Strax där efter hade bortalaget sitt bästa tillfälle under hela matchen men Magnus Eriksson räddade
med huvudet på mållinjen sedan mål-Sture satts ur spel. Sedan sköt Arne Fernström kanon hårt i stolpen, varefter Finns fastställde
halvtidssiffrorna genom att smart slå in sitt tredje mål. Under andra halvlek blev Färnäs överlägset alltmera markant och under denna
period dubbelt flera mål än under den första. Kål Janne forcerade in det fjärde varefter ”Muffen”Arne Eriksson elegant skarvade in det
femte. I mitten på halvleken lades en intressant straffspark då Arne Fernström först endast obetydligt petade in bollen, varpå Finn
sprang fram och spelade den i nät. Sjunde målet gjorde Kål Janne och det åttonde kom från Rune Blomberg som kanonhårt slog en
frispark i mål via ribbans underkant. Målspottandet avslutade ”Muffen” fem minuter före full tid då han ur liten vinkel slog bollen i nät.
Söderlund från Borlänge dömde utmärkt inför cirka 450 åskådare. /M.E.
Färnäs fortsätter sin frammarsch i division IV och ingen hade räknat med att laget skulle gå en sådan metamorfos till mötes. Fortsätter
de grön-vita i samma stil blir det division III så småningom. Än är dock serien mycket oviss och Vansbro är ju t.ex. bara en poäng efter
genom storsegern mot Nusnäs, Västerdalselvan lir nog ett svårt hot även i fortsättningen Per Erik Finn och Kål Janne är de som bär upp
Färnäs kedjan och båda har ett tempo som hör hemma i en betydligt högre serie. Nu har ju också Per Erik kommit i målspottartagen på
allvar och mot Järna blev det fyragranna fullträffar. När dessutom försvaret spelar hårt och säkert bör det bli en ny storseger om söndag
då Färnäs spelar retur match i Järna. Laget får då kanske reda sig utan Rune Blomberg som ligger på manöver, men det bör gå den s.k.
vägen ändå då det finns goda reserver att tillgå.

Kål Janne bredsidar in Färnäs nioende mål.

Originell straffspark när Färnäs målkalasade. Text från tidningsartikel Färnäs SK-Dala Järna IK 9-0. (omg 10).

Färnäs (DD) Färnäs SK tog en grundlig revansch för förra seriers nederlag mot Dala Järna IK genom att vinna med hela 9-0, halvtid 3-0
när lagen möttes på lördagen i div. IV uppgörelsen på Färnäs Idrottsplats. Någon märklig tillställning blev det hela aldrig utan ett
dokumenterande av klasskillnaden mellan topp och botten i fyran. Serieledarna gjorde uppvisning i konsten att göra mål med bl.a. två
mål inom loppet av samma minut och dessutom en straff som aldrig tidigare skådats på Färnäs arena. Gästerna som fick ställa upp utan
Israelsson var inte i samma kämpahumör som vid tidigare framträdanden utan laget har tydligen kommit in i en downperiod som kan bli
ödesdiger. Gästernas målvaktslejon Karlsson fredade även denna gång sitt mål ned bravur och kan inte belastas för de mål som blev. Ch,
Bössfall skötte sig bäst av de övriga mannarna i försvaret. Hi, Berg försökte få udd på kedjan med bra framspelningar med de anfall som
kom till sattes det punkt för i Färnäs försvaret. Redan efter 5 min. spel kunde 1-0 noteras sedan Per Erik Finn dundrat in en straff. Tio
min. senare fick samme man en fullträff med 2-0 som följd. Det följde spel framför Järna målet vid flera tillfällen, men någon ökning i
målprotokollet blev det inte förrän i 39 min. då Finn fick en frispark i mål och 3-0. Sin bästa chans till målning hade gästerna två min.
före paus på hörna, men hb, Eriksson räddade på mållinjen. 4-0 noteras. I 20 min. fick Färnäs straff, som blev en sällsynthet för Färnäs
publiken. Arne Fernström stegade fram lade bollen tillrätta och klämde till tycktes det, men bollen gick bara ett par meter åt sidan och
Finn rusade till och sköt en strut i nätet och 5-0. Arne Eriksson nickade in 6-0 och Blomberg slog en frispark via överliggaren i mål och 70. I 39 min. gjorde Färnäs två mål genom Arne Eriksson och Kål Janne och de nio målen var ett faktum. Färnäs kedjan effektivitet med de
många målen och tillvaratog de chanser som skapades. Per Erik Finn som gjorde fyra av målen lade för dagen bort det överdrivna
bolltrolleriet och visade upp ett bra forwardspel. Kål Janne är alltid målfarlig och två av målen kom från hans fot. Hy, Arne Fernströms
tillbakadragna ytterspel sätter myror i huvudet på motståndarförsvaret och i lördagsmatchen blev inget undantag. De bägge juniorerna
Eriksson och grannas skötte sina uppgifter bra. Halvbackarna Blomberg och Molin var utmärkta både i anfall och försvar. Trion Eriksson
– Hållams – Ernlund gav ingen pardon åt motståndarforwards besök utan satte stopp. Bra domare var Hans Söderlund, Borlänge och 400
personer bevittnade matchen. / H /.

Från Moras sportfront.
Färnäs fortsätter sin fram marsch i division IV och ingen hade väl räknat med att laget skulle gå en sådan metamorfos till mötes.
Fortsätter de grönvita i samma stil blir det division III så småningom. Än är dock serien mycket oviss och Vansbro är ju t.ex. bara en
poäng efter genom storsegern mot Nusnäs. Västerdalselvan blir nog ett svårt hot även i fortsättningen. Per Erik Finn och Kål Janne är de
som bär upp Färnäs kedjan och båda har ett tempo som hör hemma i en betydligt högre serie. Nu har ju också Per Erik kommit i
målspottartagen på allvar och mot Järna blev det fyra granna fullträffar. När dessutom försvaret spelar hårt och säkert bör det bli en ny
storseger om söndag då Färnäs spelar retur match i Järna. Laget får då kanske reda sig utan Rune Blomberg som ligger på manöver, men
det bör gå den s.k. vägen ändå då det finns goda reserver att tillgå.

Järna hade ingen chans mot serieledarna, 1-6. Dala Järna IK-Färnäs SK 1-6, Text ur tidningsartikel. (Omg 11).
Färnäs besegrade Järna i söndagens div. IV match. Slutsiffrorna som kom att lyda på 1-6 efter en tre målsledning i halvtid. Det spel
gästerna visade upp får anses fullt värdigt ett serieledande lag och de framträdande dragen var kraft, snabbhet och sisu, kombinerad
med en ovanligt avancerad skjutförmåga framför mål. Trots de kraftiga baklängessiffrorna hade hemmalaget i första perioden en hel del
av spelet ute på banan, men som vanligt rann avslutningarna ut i sanden, och Söderberg i Färnäs målet kunde notera en lugn dag. Järn
öppnade som nämnts bra, och var mycket nära att få ledningsmål i 11:e min. då hi, Berg sköt strax utanför stolpen. Första målet kom
istället i 18:e min. som en blixt från klar himmel, och ordnades av gästernas utmärkte Per Erik Finn som säkert placerade bollen innanför
Karlssons vänstra stolpe. 2 min. senare smet bollen in på exakt samma ställe, denna gång på frispark, och med samma skytt. Färnäs
centern Eriksson sköt ett kanonhårt skott i överliggaren strax, och vidare svarade och vidare svarade Järnas vy, Nordén för en rökare i
burgaveln. I 31:a min. nätade Finn för tredje gången. Bollen studsade i ribban och in i buren. Gästerna inledde andra halvlek med en
ganska markant offensiv, och Gunnar Karlsson räddade ett par gånger innan han tvingades kapitulera för ett närskott från centern
Eriksson i 10:e minuten, 4-0 . Järna hade en fin chans strax efter men skottet som kom ur klunga, tog rakt på målvakten. I 28:e min.
gjorde vy, Grannas 5-0 med ett skott ur lite vinkel, och fem min. senare ordnade Järna centern Berglund till hemmalagets enda fullträff.
Finn fastställde slutsiffrorna i 37:e minuten. Järna kedjan var jämn med överlag ganska slätstrukna prestationer, möjligen med ett plus
för centern Börje Berglund och hi Berg, vy, Nord som gjort en bra höstomgång var märkbart sämre än vanligt, och glömde bl.a. att hålla
sin plats. Stig Berglund spelade oinspirerat. Försvarets stora namn var utan tvivel Gunnar Karlsson, som höll målsiffrorna nere med
grandiosa räddningar. Hb, Christiansson och ch, Bössfall var eljest de mest framträdande. Färnäs hade ett jämnt lag med seriens troligen
bästa kedja, och vi, Finn var med sin genombrotts kraft och nästa otroliga skjutförmåga lagets och planens bästa. Kål Janne som för
ovanlighetens skull fick lämna planen mållös utgjorde tillsammans med vy, Grannas Järna försvarets största irritationsmoment. I
försvaret var det ch, Hållams som var den bäste. Folke Pettersson, Borlänge, dömde inför cirka 300 personer.

Fyra mål av Finn när Färnäs ökande ledningen i IV-an. Dala Järna IK-Färnäs SK 1-6. Text ut tidningsartikel.
(Omg 11).
Järna (DD). Järna lyckades icke revanschera sig i returmötet mot Färnäs trots hemmaplan utan fick trots hemmaplan utan fick ånyo en
omgång av serieledarna med hela 6-1. Färnäs topplacering i tabellen är nog f.n. svår att rucka på. Alla i laget uppträdde med en enorm
segervilja och detta kombinerat med snabbhet och krut i kängorna måste ge resultat. Järna fattades som vanligt gnistan framför mål,
trots att spelet på plan periodvis var jämnt särskilt i de första 20 min. Färnäs verkade överraskande av det hårda motståndet första
delen av första halvlek då Järna hade två givna målchanser. I 11:e min. blev hi, Berg fint framspelad men lade bollen utanför. Färnäs
framåtanda gav istället resultat. Första målet kom genom ett hårt skott av vi, Finn i 18:e min. senare ökande samme man ledningen på
frispark. Finn fastställde halvtidsledningen 3-0. 10 min. in på andra halvlek avancerade cf. Eriksson fram, på vänstra sidan och ur snäv
vinkel placerade han fjärde bollen i nät. I 28:e min. kom gästernas femte mål genom vy, Grannas. Järnas tröstmål kom i 35.e min. genom
cf. Börje berglund. Två min. senare gjorde vi, Finn sitt fjärde mål och fastställde därmed slutresultatet. Gästernas lag som var jämnt
hade inga svaga punkter trots reserver på hh, där Lundgren och Lind fått rycka in. Vi, Finn är en spelare av klass och vidare märktes Kål
Janne i kedjan. I försvaret övertygade hh, Bovin. På hh, provade Järna nyförvärvet Lasse Eriksson som direkt inte gjorde något misstag. I
kedjan var yttrarna Villman och Nordén samt hi, Berg de mest arbetsvilliga. I försvaret gjorde mv, Karlsson en bra match och kan inte
belastas för baklängesmålen. Vidare märktes unge hb, Kristiansson. Folke Pettersson, Borlänge, dömde säkert inför 400 personer. / Alt.

Färnäs befäste ledningen Storvann borta mot Järna. Dala Järna IK-Färnäs SK 1-6. Text från tidningsartikel. (Omg
11).
Dala Järna (FK). Färnäs befäste ytterligare sin ledarställning i div. IV genom att ganska eftertryckligt besegra Dala Järna i söndagens
match på Dala Järna idrottsplats. Slutsiffrorna kom att lyda på 1-6 efter tremålsledning i halvtid. Det spel gästerna visade upp får anses
full värdigt ett serieledande lag och de framträdande egenskaperna var kraft, snabbhet och sisu i kombination med ovanligt avancerad
skjutförmåga framför mål. Trots de kraftiga baklänges siffrorna hade hemmalaget dock särskilt i första perioden en hel del av spelet ute
på plan, men som vanligt rann anfallsavslutningarna helt ut i sanden och Söderberg i Färnäs målet kunde notera en hel lugn dag. Järna
öppnade som nämnts bra och var mycket nära att få ledningsmål i 11:e min. då hy Berg sköt strax utanför stolpen. Första målet kom i
stället i 18:e min. som en blixt från klar himmel och ordnades av gästernas utmärkte Per Erik Finn som säkert placerade bollen strax
innanför Karlssons vänstra stolpe 2 min. senare smet bollen in på exakt samma ställe denna gång på frispark och med samma skytt.
Färnäs centern sköt kanonhårt i överliggaren strax efteråt och vidare svarade Järnas vy, Modén för en rökare i burgaveln. I 31 min.
nätade Finn för tredje gången. Bollen studsade i ribban och in. Gästerna inledde andra halvlek med en ganska markant offensiv och
Gunnar Karlsson paradräddade två gånger innan hantvingades kapitulera för ett närskott från centern Eriksson i 10:e min. 4-0. Janne
hade en fin chans strax efteråt men skottet som kom ut klunga, ordnade vy, Grannas med ett fint skott ur liten vinkel 5-0, i 28:e min. 8
min senare lagade centern Börje Berglund till hemmalagets enda fullträff 5-1. Finn fastställde slutsiffrorna i 37:e min. Järna kedjan var
jämn med överlag ganska slätstrukna prestationer möjligen med plus för centern Börje Berglund och hi, Berg. Vy, Nodén som gjort en
bra höstsäsong var märkbart sämre än vanligt och glömde bl.a. att hålla sin plats. Stig Berglund spelade oinspirerat. Försvarets stora
namn var utan tvivel Gunnar Karlsson som höll målsiffrorna nere genom flera grandiosa räddningar. Hb. Kristiansson och ch, Bössfall var
annars de mera framträdande. Färnäs var ett jämt lag med seriens troligen bästa kedja och vi, Finn med sin nästan otroliga skjutförmåga
var med sin genombrotts kraft lagets och planens bästa. Kål Janne som för ovanlighetens skull fick lämna planen mållös utgjorde
tillsammans med vy, Grannas, ch Hållams som var de bästa. Folke Pettersson, Borlänge, dömde inför c:a 300 personer.

Nära degradering – nu främst
Och i div. IV leder Färnäs, som förbättrade sin målskillnad på Dala Järnas bekostnad. I våras var det på håret att grabbarna från Moras
södra förort hade trillat ur serien. Nu finns det som sagt chanser att det blir övervintring i toppen och där med ligger laget bäst till för
avancemang till div. III. Bra går det också för Sollerön fortfarande. Nästa div. IV-lag från Ovansiljan? Intresset för fotbollen har säkerligen
sällan varit större runt om i Dalarna. Jag har fått det bestämda intrycket att detta intresse stigit år från år. Standarden är ännu inte
särskilt hög på dalafotbollen. Men med en ökad bredd och ett ökat intresse måste det väl också följa en höjd standard, även om det tar
sin lilla tid. Rom byggdes inte på en dag och storfotboll tar också sin lilla tid att bygga upp. Med det fina intresse som nu råder i bl.a.
västerdalarna och Ovansiljan bör det dock som sagt inte ta så långtid innan det blir verkligt god klass på aktörerna. Varför skulle
förresten inte fotbollen kunna utvecklas till en storidrott i Dalarna. Att det finns bollkunnande har väl såväl bandyns som ishockeys
representanter bevisat.

Med kurir post
Får en fotbollsdomare verkligen döma en match när denne och ena lagets tränare är från samma plats? Den frågan ställdes med rätta
efter söndagens div. IV match mellan Nusnäs och Vansbro. Nusnäs vann som bekant en eftertrycklig seger lydande på hela 4-1. För att
jag nu råkar vara Vansbro bo betyder detta inte att jag inte kan smälta nderlagets bittra kalk, utan skylla nederlaget på domaren. Nej
tvärtom, jag tyckte att Nusnäs var det bästa laget och väl förtjänta av segern. Något som däremot kom mig att bli förvånad, var på det
sätt matchen leddes av planens 23:e man. För att börja från början är Nusnäs tränare med i Dalarnas Domarförbund. Till yttermera visso
sitter han som sekreterare i den kommitté, som väljer ut domare till varje matchomgång. Man kan alltså dra den slutsatsen att han är
väl förtegen med framför allt Borlänges domarkår. Enligt uppgift reste domaren och tränaren upp till matchen i samma bil. Så till själva
matchen. Visserligenkan man tyvärr inte begära så mycket av nutidens domare, men en med allsvenska meriter borde man nog ha rätt
att fordra litet bättre takter av. Denna domarekan döma med pondus och säkerhet, det har han klart bevisat, men i denna match
föreföll han nästan avsiktligt svag. Att domsluten som förkunnades och de många som uteblev gynnade hemmalaget, kan väl inte ens
den mest hänförde Nusnäs supporter protestera mot. Att detta ej heller var någon engångsföreteelse fick jag också belägg för bland
publiken. Det var nämligen många som ansåg att Nusnäs var ”oslagbart” när en Borlänge domare skötte pipan. När jag så i matchens
slutskede råkade ställa mig strax intill Nusnäs tränaren nåddes kulmen av det hela och det som fick mig att skriva ner de här raderna.
Där stod nämligen denne och nära nog gav instruktioner till matchledaren, som han tilltalade med förnamn. Är detta egentligen god
sportsmannaanda? Det tycker då i varje fall inte jag. Nu vann Nusnäs en mycket klar seger utan domarens hjälp, men hade målskörden
blivit jämnare fördelad hade domaren mycket väl kunnat ”vunnit” matchen, att döma av de intryck man fick. Nej snälla
domarekommittén visa bättre neutralitet, då hjälper Ni till att göra sporten till det den skall vara. Så till sist är det egentligen riktigt att
ett lags tränare skallvara medlem i en sådan kommitté. / ”Rättvisan främst” /.
Nusnäs visade klassen i söndags mot ett skäligen blekt Vansbro gäng. Man har nog tagit ut segrarna litet i förskott på Västerdalshåll och
även Malung åkte ju på en blåsning i söndags. Ovansiljanslagen är de som genomgående viat den stabilasteformen. Nusnäs har inte
många fullgoda reserver, men man visade vad en taktisk uppläggning av spelet betyder. Olle Hillerström, Abrahamsson & Co. kan
tydligen sin sak i det avseendet och spjutspetstaktiken lyckades utomordentligt. Särskilt roligt var det att se gode Elof, men i söndags
skötte han uppfoten fint. Får se hurdet går mot Islingby borta om söndag.

Smått & aktuellt, Sex poäng till Ovansiljan
6 poäng blev Ovansiljans skörd i div. 4 senaste omgången och Färnäs leder säkert med 3 poängs försprång. Nusnäs och Mora följer efter
på 3:e resp. 4:e plats, och båda dessa lag gjorde bra matcher. Nusnäs slog Vansbro med 4-1 och Mora blev första lag som erövrat 4
poäng av Leksand i denna serie. Malung hjälpte till att understryka Ovansiljans dominans genom att förlora mot Korsnäs och därmed
stanna kvar på 10 poäng. Om man tittar på det som återstår av denna serie i höst finner man genast att Färnäs har alla möjligheter att
övervintra i toppen, trots att laget har så svåra uppgifter kvar som Mora och Islingby hemma. Detta bör ge minst 2 poäng och till detta
kommer de två säkra som finns att hämta i Björbo, Färnäs skulle därmed kunna ha samlat 22 poäng när serien avblåses medan
konkurrenterna Nusnäs och Vansbro samtidigt ha möjlighet att med 2 segrar och en oavgjord match vardera komma upp i 20 poäng.
Detta under förutsättning att de nämnda lagen orkar med oavgjorda resultat i sina bortamatcher mot Islingby resp. Mora. Mora
kommer dock med en extra gnista att gå in för revansch för 1-0 nederlaget mot Vansbro och frågan är väl om inte Mora med ordinarie
målvakt (Ville Vestman fullgör repmånad i Västergötland) hade klarat ena poängen både mot Vansbro och Färnäs. Nu ska genast sägas
att även andra lag är handikappade av militärtjänst, men en målvakt är oftast svårt att ha fullgod ersättare för. Sollerön tålde inte riktigt
med allt skrytet på senare tid och släppte i söndags ena pinnen mot konkurrenten Hulån, trots fördel av hemma plan. Det kanske i alla
fall blir en svår uppgift att vinna div. 5? Skulle detta lyckas för Sollerön återstår dock att se om inte Färnäs med sina 8 raka segrar på
allvar börjat föra tankarna in på frågan om ett div. 3 lag i Ovansiljan. I så fall blir det Sollerön från övre Dalarna som övertar platsen som
3:e lag i div.4.

Grannsämja kring Mora
Alltmera verkar det att det enda hopp som finns att rädda spänningen i allsvenska heter Sandvikens IF. Övriga lag är alltför osäkra och
oberäkneliga för att man skall tilltro dem några större chanser att kunna ta upp striden med Norrköping på allvar. Visserligen förlorar
Sandviken snart Bengt Sjögren till Avesta, men i gengäld får man antagligen Lasse Eriksson f.d. Hofors och Degerfors från Frankrike.
Brages debacle i Stockholm mot Hammarby var inte prydligt och inger vissa farhågor. Att hoppas är dock att det inte skall betyda någon
psykisk knäck för Borlänge grabbarna. En liten tröst i alla fall, att man nu bara har ett enda möte kvar med Hammarby i den nu
pågående ”mammutserien”. Övriga lag verkar betydligt mera mänskliga. Och i div. III tycks Falu BS fortfarande kunna kosta på sig lyxen
att släppa sig en annan onödig pinne utan att konkurrenterna tar vara på chansen. Nu tänjdes t.ex. avståndet till Avesta ut ytterligare,
medan Grängesberg (med en ny uddamålsseger) seglade upp som allvarligaste tabellkonkurrent. Grannsämjan mellan Nusnäs och
Färnäs torde i dessa dagar vara den allra bästa sedan Nusnäs på söndagen besegrat Färnäs svåraste konkurrent Vansbro, vilket gav
Färnäs tre poängs försprång i tabellen och vidare övervintrar Färnäs som ledare i Falu Kurirens tabellstege, vilket betyder att Färnäs
ligger bäst till för en komplett fotbollsutrustning. Sex poäng blev det förresten för Ovansiljans lag – det var ett bra tag sedan det senast
skedde.
Färnäs fortsätter sin imponerande segersvit och Järna besegrades nu sammanlagt med förkrossande 15-1. Det tyder på klasskillnad! Per
Erik Finn verkar vara i storstöten just nu, och även nu sköt han fyra fullträffar. Det blev ett kraftigt skott uppåt i skytteligan. Kål Janne
fick däremot för ovanlighetens skull gå mållös från banan och Finn är nu hack i häl på Janne i målprotokollet. Färnäs målkvot 51-20 visar
kvintettens målfarlighet. Om söndag stundar det nu till en stormatch på Färnäs IP då Mora kommer på besök. Skall IFK kunna sätta en
käpp i hjulet för FSK. Helt omöjligt är det inte då det förr eller senare kan komma en reaktion efter segermatcherna. Vinner Färnäs om
söndag kan nog laget säkert räkna med att övervintra som serieledare.

Färnäs mot Mora i hösten match. Text från tidningsartikel.
Färnäs möter om söndag IFK Mora i seriematch i Färnäs. Mora år ute efter revansch, men lär väl inte ha stora utsikter till full poäng.
Hemmalaget slog i söndags Järna borta med 6-1, medan Mora hade större besvär med att slå Leksand borta med uddamålet av fem.
Färnäs kedjan är just nu verkligt i stöten, och då försvaret har för vana att hålla tätt ämnar laget säkert fortsätta med att toppa serien.
Mora vill säkert inte släppa kontakten med topplagen och kommer laddat. Skall vi tippa 3-1 till hemmalaget och nytt publikrekord för i
höst?

Från Moras sportfront
Full poäng för alla tre Ovansilajanslagen i div. IV noterades med tillfredsställese i söndagsfotbollen. Hårdast satt segern inne för Mora,
men Pål Pålsson ordnade dubbelpoängen med två smarta mål i slutminuterna. Därmed har Mora tagit full pott i fotboll mot ishockeyträtobrodern Leksand och laget trappade upp till fjärde plats genom Malungs oväntade förlust mot Forssa. Färnäs fortsätter sin
imponerade seersvit och Järna besegrades nu sammalagt med förkrossande 15-1. Det tyder på klassskillnad! Per Erik Finn verkar vara i
storstöten just nu, ocjh ävennu sköt han fyra fullträffar. Det blev ett kraftigt skutt uppåt i skytteligan. Kål Janne fick däremot för
ovanlighetens skull gå mållös från banan och Finn är nu hack i häl på Janne i målprotokollet. Färnäs målkvot 51-20 visar kvintettens
målfarlighet. Om söndag stundar det nu till en stormatch på Färnäs IP då Mora kommer på besök. Skall IFK kunna sätta en käpp i hjulet
för FSK. Helt omöjligt är det inte då det förr eller senare kan komma en reaktion efter segermatcherna. Vinner Färnäs om söndag kan
nog laget räkna med att övervintra som serieledare.

Konkurrenterna ger Färnäs stor ”jubileumsledning” Enda målet gav Färnäs båda poängen.
Färnäs SK-IFK Mora 1-0. Text från tidningsartikel. (Omg 12).
Färnäs, söndag (FK). På matchens enda mål, inspelat i andra halvlekens andra minut, vann Färnäs hösten derbyfinal över Mora på Färnäs
IP. Därmed är Färnäs fortfarande obesegrat hemma i div. IV sedan jämt ett år tillbaka. Segern i dagens match var rättvis och borde efter
spelfördelningen att döma ha varit större. På grund av cupkaraktären blev det aldrig någon större match och då Mora satt sin främsta
stopper. Bertil Andersson mot Kål Janne och mas Åke hela tiden punktmarkerade Finn kunde Mora hålla förlust siffrorna nere. Hemma
laget hade det mesta av spelet så gott som hela matchen igenom förutom en tiominuters period i mitten på andra halvlek. Första
farligheten noterade Mora då centern Inge Back ur fint läge sköt aningen bredvid. I 5:e min. var sedan Färnäs ytterst nära att ta
ledningen då Kål Janne kom igenom och passade till Muffen Eriksson som från femmeters håll råkade slå bollen över. En kvart senare
fick Westman i Mora målet visa sin klass då hanräddade ett hårt närskott från Kål Janne. I 21 och 27:e min. fick Per Erik Finn tillfälle att
visa vilken skicklig skytt han är men båda gångerna slog bollen i trävirket. Även i andra halvlek hade Mora den första farligheten då hi,
Heed sköt. Hemmalagets Magnus Eriksson räddade dock sedan Söderberg försatts ur spel. Strax därefter kom segermålet då Arne
Fernström från långt håll slog på en markfräsare som smet invid Ville Westmans högra målstolpe. Strax därefter var Kål Janne ytterst
nära att öka hemmaledningen men Westman lyckades rädda och tippa bollen till hörna. En kvart före slutet kom Färnäs tredje skott i
trävirket och den här gången var det Kål Janne som hade otur. Gästerna och särskilt deras försvar var nu betydligt bättre än sist de båda
lagen möttes. Mv, Bertil Andersson och Plogen Hansson var bäst i de bakre linjerna. Av ytterhalvorna var Ernlund mest till sin fördel och

i kedjan var det Verner Heed och centern Back som oroade hemmaförsvaret mest. Plogen och Mas Åke hade en del småruffigheter för
sig som drar ner deras betyg. Särskilt Mas Åke ådrog sig massor av frisparkar. I hemmalaget skötte sig samliga på ett godkänt sätt, även
om de för dagen tycktes ta det hela lite i piano. Skall någon nämnas blir det försvararna Magnus Eriksson och Gösta Hållams. 1 125
personer åsåg uppgörelsen och Ivar Granlund från Ludvika skötte pipan på ett utmärkt sätt. / M.E.

Enda målet avgjorde för Färnäs i derbyt. Färnäs SK-IFK Mora 1-0. Text ur tidningsartikel. (Omg 12).
Färnäs (DD). Det blev ingen revansch för IFK Mora i lokalderbyt på Färnäs idrottsplats. Serieledande Färnäs SK drog ytterligare ifrån i div.
IV serien genom att vinna med knappa 1-0, halvtid 0-0. En vinst som med bättre tur hos Fortuna kunnat varit större efter som tre hårda
skott i trävirket noterades, därav två i första halvlek. det blev aldrig en match, som läggs på minnet för spelet kom aldrig upp i toppklass
men två goda försvar gav inte forwards några större möjligheter till nätprassel. Gästernas kedja var klart underlägsen hemmalagets.
Den som det hela rörde sig kring var Hed, som alltså är svårmarkerad. Centern Back är framfusig men det räcker tydligen inte. Att ta en
typisk halva som Olle Olsson, som kedjespelare verkade forwardsbrist men han klarade ändå uppgiften bland de bättre i
kedjekvintetten. Ytterhalvornas uppgift att markera förorsakade otaliga frisparkar. I de bakre leden fanns lagets tränare Harry ”Plogen”
Hansson på stopperplatsen och den uppgiften klarade han bra. Kaj Bertil Andersson hade flyttats ut från backplats och fick som vanligt
pluspoäng i betyget. Smidige Westman återfanns i målet och skötte uppgiften som målväktare med bravur. Färnäs har man sett bättre,
men att vinna en viktig match utan toppform bevisar en viss styrka. Försvarets mannar trion Eriksson – Hållams – Ernlund var omutliga.
Av ytterhalvorna lyckades Molin för dagen bäst. Per Erik Finn var trots hård markering kedjans bäste. Det hela började med at Back
trängde sig fram och sköt bredvid från nära håll. Arne Eriksson frispelades av Kål Janne i femte min. men sköt över. I 21 min var Kål
Janne igenom, men Westman klarade skottet. Minuten efter dundrade Finn ett skott i trävirket en sak som upprepades fem minuter
senare. Mora hade en boll i mål, men det dömdes bort för offside innan halvleken var till ända. Moras Hed hade ett farligt skott mot
Färnäs målet i andra halvlekens inledning den slogs bort av backen Eriksson innan Fernström ut liten vinkel i andra minuten gav Färnäs
ledning 1-0. Färnäs hade övertaget och ett bra skott av Kål Janne klarades grant av Westman. Färnäs låg över i spel men 1-0 förblev
slutresultatet. Bra domare var Ivar Granlund, Ludvika o. cirka 1400 åskådare kantade arenan. /H.

Färnäs cf, Arne Eriksson en snabb och framfusig spelare.

Makarna Rune och Siv Blomberg med dottern Lena var morgonpigga hos valnämndens ordförande Stig Eriksson i morastrand. Rune
måste stöka undan den medborgliga plikten för medverkan i matchen Färnäs-Mora.

Färnäs var bättre laget, Knapp men rättvis seger Färnäs SK-IFK Mora 1-0, Text ur tidningsartikel. (Omg 12).
Med matchens enda mål segrade Färnäs i söndagens seriematch mot Mora, och har nu en ledning i tabellen med hela fem poäng. Att
det blev ett schabbelmål efter paus som avgjorde matchen innebar ingen orättvisa då hemmalaget med normal utdelning efter första
halvlek borde haft ledningen med ett par mål. I Moras lag hade Kaj Bertil dragits ner på backen vid sidan av Pålsson och som ch hade
lagets tränare ”Plogen” Karlsson satts in mellan Mas Åke och Sune Erhnlund. Som vanligt i derbyn av detta slag blev spelet inte av högre
klass. Typiskt för den nervösa öppningen är att båda lagen under matchens första 5 minuter hunnit med en rejäl målsumpning vardera.
Efter 2 min sköt sålunda moras cf, Back från nära håll, och strax därefter då Kål Janne slog in en fin passning framför Mora målet sköt cf,
Arne Eriksson högt över öppet mål. Färnäs fick så småningom hand om spelet, och hade en del tillfällen till mål. I tjugonde minuten sköt
sålunda Kål Janne ett bra skott som Vestman i Mora målet knep. Minuten efter slog Per Erik Finn en rökare i stolpen och hade en stund
senare ett perfekt skott i krysset samt ett direktskott i målvaktens famn. I 40:e min. hade Mora en boll inne i Färnäs målet, men strax
före hade domaren blåst av för frispark. Bara tre minuter efter paus kom matchens enda mål. Vy, Fernström slog på ett löst skott som
annars säkra Vestman totalt överrumplades av, och släppte in. Sedan hände inte så mycket stora saker. Kål Janne hade ett skott som
målvakten styrde till hörna, och Mora hade en del tillfällen, som dock aldrig blev riktigt farliga, då de illa riktade skotten gick vid sidan
eller över målet. Färnäs seger var rättvis. Moras bakre försvar med Kaj Bertil som klippan skötte sig fint.”Plogen” började synnerligen
lovande som offensiv och rörlig ch, men blev spakare ju längre matchen led. Mas Åke ägnade sig helt åt att neutralisera farlige Finn, och
lyckades bra med den uppgiften. Kedjan spelade hyggligt på plan, men hade ingen genombrottsman. Bäst var hi, Hed, back gjorde även
en del goda saker men föreföll får långsam mot det resoluta Färnäs försvaret. I Färnäs var bakre försvaret omutligt och halvbackskedjan
kunde även understödja anfallen på ett annat sätt än Moras trio orkade med. I kedjan hade Finn en alltför snäv överrock för att få
svängrum men blixtrande ändå till. Kål Janne mäktade ingen överrock hålla nere. Han är snabb och som chanstagare alltid farlig. Nu
hade han dock Kaj Bertil att tampas med och kunde inte härja i vanlig stil. I övrigt var kedjan jämn. Domare var Ivar Granlund, Ludvika.
Publiken uppgick till 1 400 personer, den högsta siffran i höst. / Blad.

Järna kan ännu räddas.
Inför seriestarten i somras var det bara en fråga om vilket av de båda världslagen maluing eller Vansbro som skulle vinna div. IV. Dessa
profetior har som sagt kommit på skam. Båda lagen har råkat i ett slags återvändsgränd i stället för att utvecklas i normal riktning och bli
bättre och bättre. Vansbro var storfavorit i går inför mötet med argaste grannen Dala Järna., som inte tidigare rosat marknaden denna
höst. Jag har inte tidigare varit i tillfälle att mera ingående studera någotdera laget på en lång tid, menfrapperades från första stund av
den segervilja som Järna grabbarna utstrålade. De var inte så tekniskt skickliga som sina konkurrenter och inte heller slog de så precisa
passningar. Dessa detaljer måste grabbarna från Järna på det snaraste öva upp. Men vad de denna gång skanade i tekniska färdigheter
tog de igen på sitt sprudlande revanschhumör. När Vansbro tog ledningen tyckte jag nog litet synd om Järna, som inte hållit spelet väl
uppe och nog haft lika många chanser. När sedan Vansbro fick en straffspark som åtminstone ur min synvinkel vasr alldeles oriktigt
dömd, då Sven Israelsson knappast var i kontakt med bollen ”handledes”, så var det mera ledsmat dådet väl skulle betyda definitiva
knäcken för Järna grabbarna. Men rättvisan dirigerade straffen i stolpen. Hur matchen sedan kom att gestalta sig efter Järna kvittering
såg jag aldrig. Klart stod dock att Vansbro gått enhel del tillbaka. Kanske är det bara tillfällig trötthet men det verkade som den förr så
friska ruschigheten försvunnit och bolldrillningen kommit i dess ställe. Den stilen passar inte lika bra med sådana chanstagare som Olsén
och Gyllenvåg, vilka tidigare vunnit matcherna åt VAIK. För Dala Järna betydde det kanske vändpunkten. Serien är lång så ännu kan
laget mycket väl rädda sig kvar.

Fram för Färnäs
Division IV serverade också ett atompiller: Vansbros hemmaförlust mot Dala Järna. Hur många hade en 2:a på kupongen i DD. tipset
Möjligen en och annan ”sömmerska”. Eftersom även Nusnäs kammade noll borta mot Islingby formade sig söndagen till en triumffärd
för Färnäs. Moras ”förstads lag” ångar på hårt och bestämt och keder med inte mindre än fem poäng när två ronder återstår av första
spelåret. Därmed är det redan klart att Färnäs övervintrar på första plats. Sedan är frågan vilket lag som bäst klarar vinter uppehållet
och därefter sommarsemestern 1958. Men så mycket törs man säga att Färnäs har bra förspänt för avancemang till 3:an, i så fall en
märklig prestation av den lillaklubben.

Så här högt måste du hoppa säger lagets ”Goliath” Magnus Eriksson till dess ”David” Tage Molin. Skillnaden i storlek mellan de båda är
som synes avsevärd men på planen kompletterar man varandra ypperligt. Magnus som hb, och tage som hh.

Kål Janne leder fyran
Skytteligan.
Div. IV tycks hålla sig med de bästa målskyttarna och även denna omgång noterades de flesta målen i den serien. Det var Färnäs Per Erik
Finn, som svarade för fyra mål mot Dala Järna. Klubbkamraten Kål Janne Johansson svarade för två och gick därmed upp i ledningen.
Islingby och ”Pärla” Jansson stod över denna omgång.
Kål Janne,
R .Jansson,
P.E . Finn,
K. Magnil,
I. Back,
S. Påvels,
B. Lassas,
Å. Gyllenvåg,
L. Jonell,

Färnäs
Islingby
Färnäs
Malung
Mora
Leksand
Leksand
Vansbro
Malung

17
16
15
13
12
10
10
10
9

A. Olsén,
A. Eriksson,
B. Hjelte
B. Berg,
S. Persson,
S. Berglund,
P. E Tysk,

Vansbro.
Färnäs
Nusnäs
Björbo.
Mora
Dala Järna
Nusnäs

8
9
8
7
7
7
7

Jumbo i fjol – topp nu.
I div. IV tar Färnäs vara på alla tillfällen för att förstärka sin position i täten. Nu är ledningen på fem poäng. Fem fina ”jubileumspoäng!
Saken är nämligen den att Färnäs i november ämnar fira sitt 25-års jubileum, så lämpligare kunde inte den fina presenten i form av
serieledning komma. En enda förlust har Färnäs i år råkat ut för och tabellraden är verkligen imponerande, eller vad sägs om den här
fina raden:
12

9

2

1

52-20

20

(Att notera: Förlusten har kommit mot Malungs IF, första omgången, på bortaplan med 4-2.)
Än märkligare är faktiskt utvecklingen om man tar en titt på Färnäs insatser förra hösten. Efter lika många matcher d.v.s. 12 stycken
hade man då nått följande blygsamma siffror:
12

3

0

9

18-47

6

Vid den tidpunkten låg Färnäs klart i botten – nu som sagt än klarare i topp! Hur kan en sådan utveckling vara möjlig? Ja det är svårt att
säga på rak arm, men tydligen har de slumrande talangerna äntligen fullt utvecklats. Härmed inte sagt att grabbarna inte kan bli ännu
bättre, ty det är just vad jag tror att de kan. Titta bara på unge Harlan Grannas, som knappt trampat ur barnskorna ännu, men ändå visar
prov på verkligt fint ytterspel tillsammans med Per Erik Finn antagligen bildar hela seriens främsta wing. Jag var i tillfälle att se bara sista
halvtimman av gårdagsmatchen i Färnäs. Det rådde inget tvivel om att Färnäs var det bättre laget, men samtidigt var det inget storspel,
vilket också är ganska naturligt eftersom Mora här mobiliserade alla krafter för att trycka dit ”uppkomlingen” från södra förorten.

Från Moras sportfront
Färnäs försprång i division IV bara växer, och skiljer det hela fem poäng till närmaste lag. De grön-vita kan nu som vi förutspådde säkert
övervintra som serieledare, Kan sedan formen konserveras till våromgången finns det goda utsikter till div. III spel så småningom. Nog
vore det trevligt om Mora kunde få ett lag i de högre serieregionerna igen. Det var länge sedan sist. Elva matcher i rad utan förlust har
FSK nu noterat. Starkt! Mora är ännu inte helt avsågade från toppstriden, men måste slå Vansbro hemma om söndag om man vill vara
med i fortsättningen. Västerdalingarna tycks vara helt under isen nu och förlusten mot Järna var därför kanske inte så helt oväntat.
Mora bör därför ha alla chanser i söndagsdusten. Nusnäs formkurva tycks en aning ojämn och förlusten borta mot Islingby blev faktiskt i
största laget. Borlängegänget ser dock ut att komma och blandar sig nog snart in i tätstriden på allvar. I botten är Järna och Björbo
ordentligt fastgillrade och de bör nog få svårt att komma loss. Än kan dock mycket inträffa då drygt hälften av matcherna återstår.

Färnäs övervintrar i stegtoppen. Endast 4 poäng skiljer 11 lag
Den sista spelomgången för hösten ingående i FKS:s tabellstegsprogram blev en stor framgång för lagen från Siljansbygden och då
främst för Färnäs SK och Nusnäs IF. Det blev nämligen Färnäs SK som övervintrar i toppen på tabellstegen sedan laget även i
returmatchen på bortaplan även besegrat Dala Järna FK med 6-1-. Då samtidigt föregående veckas ledarlag Sörsjöns IF besegrats i
tabellstegsderbyt i Siljansnäs med 4-2 kunde alltså Färnäs klubben gå i topp med 18 poäng, vilket är en poängs försprång till närmaste
konkurrenteter som är Östansbo IS och Grycksbo IF. Årets sista fotboll hemfördes av Nusnäs IF, som nu för tredje gången på lika många
år erövrade en ny FK boll denna gång genom en klar 4-1 seger på hemmaplan över seger tippade Vansbro AIK. Nusnäs laget var därtill
denna söndag det enda av ”övriga” lag som lyckades betvinga ett tabellstegslag, då annars samtliga steglag plockade poäng i sina
matcher. Sista tabellstegen för året, med de tpöv bästa lagen inom distriktet, får efter det höstprogrammet nu slutspelats följande
utseende:
Färnäs SK
Östansbo IS
Grycksbo IS
IK Astoni
Sörsjöns IF
Sollerö IF
IFK Ludvika
Vansbro AIK
Siljansnäs IF
Krylbo IF
Falu BS
IFK Våmhus

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
7

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

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

49-16
35-8
45-22
45-9
40-12
35-13
32-13
32-15
36-22
32-20
30-19
40-15

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

Då Färnäs nu går i vintervila som tabellstegsledare, är laget därtill det enda av de tolv i stegen som under hösten undgått nederöag.
Klubben har gjort en synnerligen märklig karriär. Efter att i våromgången ha varit på gränsen till degradering ut div. IV har nu laget efter
hittills spelade höstmatcher en betryggande ledning i samma serie. I tabellstegen inträdde laget efter det fyra omgångar avverkats och
gjorde det med att samtidigt erövra nr 2 i ordningen av höstens fotbollar, vilken också blev föreningens andra FK boll för året, då laget
tidigare tilldelats den första FK bollen i våromgången. Sedan tabellstegsdebuten sista söndagen i augusti då laget ingick på sjättepalts i
stegen så har det enbart blivit framgångar för klubben. Placeringarna i tabellstegen har skiftat vecka från vecka fram till i söndags, då
som sagt ledarplatsen intogs. En tredjedel av spelprogrammet har därmed avverkats, och tar man en närmare titt på de olika
tabellstegslagen finner man därvid, att Färnäs SK även håller sig med seriesystemets i särklass målpiggaste kedja vilken i medeltal gjort
fem mål pr. match. Tabellstegens säkraste försvar förfogar Östansbo IS och IK Astoni över, vilkas målvakter fått vittja nätet åtta resp.
nio gånger på de tio höstmatcherna, eller mindre än en gång pr. match.

Aktuellt, Tabellstegen i vinteride.
Falu-Kuririens tabellstege går i vinteride med dagens presntations av det aktuella läget och med artikeln här bredvid, Nusnäs IF. Utan att
bli sentimental ber vi få tacka alla klubabr för det stora intresse som överallt visats för denna tävling, vilken vi hoppats en del har
bidragit till ökat fotbollsintresse, spänning kring matcherna – och kanske även i viss mån varit till någon liten ekonomisk hjälp för en del
klubbar. Vår avsikt har ända från starten varit att medverka till ökat intresse för fotbollssporten. Hur vida vi lyckats i det uppsåtet är
ännu för tidigt att uttala sig om. Det tar lång tid innan spdant kan utläsas. Men vidare har det också varit vår avsikt att se till några av de
små klubbar, som annars aldrig får så stort spelutrymme blivit uppmärksammade, vilket kan ha medverkat till ökat intresse hos just
denna klubb. Det stora överraskningen inom Dalafotbolen har denna höst lagen från Ovansiljan varit. Det är kanske därför heller inte så
märkligt att just Färnäs och Nusnäs fått bidraga till slutvinjetten denna höst. Nu är därmed inte sagt att samma lag slutligen kommer att
stå främst i rampljuset. Jämnheten i stegen är ju så stor att vilket som helst av cirka 11 lag kan vinna den fotbollsutrustning som blir
slutpriset för segraren i tabellstegen.

Brage fick en hård dust mot Siljanskombinationen
En publik på cirka 400 personer fick på söndagen bevittna en mycket jämn och stundom riktigt välspelad fotbollsmatch på
Prästskogsvallen i Rättvik, där Brage mötte en välkomponerad Siljanskombination. Brage hade reserver för spelarna som
representerade och fick ett hårt arbete med att bärga en 2-1 seger. Brage hade reserver för spelarna som representerade i
landskapslaget men reserverna var minst sagt representativa. Brages målvakt Rolf Engvall visade säg vara en smidig och snabbt
reagerande herre. Hb, Rolf Wikström var försvarets suverän tillsammans med ytterhalvorna Bruno Blomkvist och Nils Olof Bergsten. Vb,
Jan Erik Lindkvist (i andra halvlek Harry Welander) gjorde också ett gediget arbete mot Siljanskombinationens starka högerving och
detsamma kan även sägas om ch Sture Lindström. I kedjan var högervingen Nisse Nordahl – Kalle Nordström farligast och Slana
Österberg på centern tycks gå mot en ny vår. Hans avgörande mål var en delikatess. Siljanskombinationen hade fått en synnerligen
lyckad sammansättning. Målvakten Mårten från Våmhus var strålande likson hb, Nisse Forsgran från Rättvik började litet trevande men
blev sedan den vanliga järnkaminen. I halvbackskedjan började Einar Tätting som centerhalv ganska vacklande men han kom snart i slag
och hans rutin firade sedan stora triumfer. Vh, Rune Blomberg var strålande och hh Bernt Larssons arbete var nästan överambitiöst. Hy,
Kål Janne Johansson var matchens färgstarkaste spelare och hi, Steinholtz svarade för det konstruktiva arbetet i kedjan. Den fine
centertypen Hjelte från Nusnäs var hårt påpassad. Vi, Finn från Färnäs blixtrade till med strålande saker och Rättviks Bergsten på vy,
behövde inte skämmas i sällskapet. Matchen inleddes med ett självmål av kombinationen då Bernt Larsson ställde målvakten utan
chans på en baklängespassning. Han reparerade misstaget en stund senare med fin framspelning till Kål Janne som dundrade in
kvitteringen. I andra halvlek fälldes Kål Janne vid ett anfall inom straffområdet. Finn sköt straffen som Engvall klarade strålande till
närskottet gick och straffen borde ha gått om. Kombinationen hade ett par utmärkta tillfällen att ta ledningen, men Kål Janne sköt i
stolpen och Finn:s hårda skott tog i ribban. I stället fastställde Slana Österberg slutresultatet med ett vackert skott i nättaket. Domaren
Jansson från Färnäs gjorde med undantag av straffen inget misstag. / O.

Färnäs fortsätter vinna även två poäng mot Björbo. Björbo IF-Färnäs SK 1-3, text ur tidningsartikel. (Omg 13).
Dala Floda (DD). Någon fin fotboll presenterades inte från någondera hållet när Färnäs och Björbo drabbades samman på Flodavallen.
Planen var våt och såphal som vanligt i år, men trots detta klarade sig båda lagen rätt bra. Färnäs visade inte upp den klass som man
kunde vänta av ett serieledande lag, men grabbarna var överlag snabba på bollen och kunde vinna med 3-1. Björbo fick ställa upp utan
toppmännen Börje Berg, Gunnar Lilja och Hasse Berggren och detta gjorde inte så litet för lagspelet. Ändå måste erkännas att
reserverna klarade sig hyggligt. Första halvlek blev en jämn tillställning med något övertag för Björbo, men hemmakedjan kan inte göra
mål. Första målet kom i 21 min. då Färnäs cf Arne Eriksson fick ett upplagt tillfälle, som man förvaltade väl. I 31 min. kvitterade dock
Björbo genom Bror Olars. Det blev Färnäs som tog halvtidsledningen med 2-1 genom Per Erik Finn i 36 min. I andra periodens första min.

hade Björbo ett fint tillfälle tillkvittering men Bo Norling väntade för länge. Efter detta tycktes Björbo kedjan helt komma bort och det
blev faktiskt bara Färnäs samt hemmaförsvaret på plan. Gästerna pressade oavbrutet men Björbo försvaret kämpade tappert och det
blev inte annat än hörnor i utdelning för gästerna. Först i 30 min. lyckades cf, Arne Eriksson öka gästernas ledning till 3-1. I Björbo var
mv, Lennart Hallbäck klart bäst. Backarna klarade sig relativt bra likaså halvorna Forsgren och B. Olsson. Ch, Inge Olsson var rätt bra
men han verkade osäker på bollen. I kedjan var det vy, Jan Nilsson som märktes mest och cf, Henry Berg som slet som vanligt. Gästernas
mv, Sture Söderberg visade vid ett par tillfällen hög klass. Vb, Ernlund får bästa betyg av backarna och av halvorna var ch, Gösta
Hållams. I kedjan var det Kål Janne Johansson och Per Erik Finn som ställde till dem största farligheterna. Publik 225 betalande. Domare
Folke Pettersson, Borlänge får absolut högsta betyg. /Nol.

Färnäs vann trots dåligt spel Björbo bjöd hårt motstånd, 3-1. Björbo IF-Färnäs SK 1-3. Text ur tidningsartikel.
(Omg 13).
Det blev inte den lätta match för Färnäs som man hade trott när laget på hemmaplan mötte Björbo på bortaplan. Tvärt om var matchen
överrakande jämn. Nu vann visserligen Färnäs med 3-1 efter 2-1 i halvtid men som något topplag spelade laget minst av allt. Björbo bjöd
oväntat hårt motstånd och hade under första halvleken ett litet övertag i spel trots att gästerna gjorde de flesta målen. Fram till 20
minuter hade också Björbo de flesta farligheterna. Det första Färnäs målet kom dock sex minuter senare genom cf, Arne Eriksson. I 31
min. kvitterade Det var vi Bror Ollars som vid en kalabalik framför Färnäs målet kunde förpassa bollen i mät. I 35 min. blev det 2-1 till
Färnäs genom vi, Per Erik Finn. I andra halvlek blev spelet sämre. Färnäs fick mera att säga till om, men någon större utdelning blev det
inte. Lagets tredjemål kom i 30 min. och det var cf, Arne Eriksson som förvaltade en passning från Kål Janne på rätt sätt. Det dåliga
spelet kanske kan skyllas på den hala planen, men ändå hade man väntat sig mera av serieledarna. Laget hade sina bästa i kedjemännen
hy, Arne Fernström och cf, Eriksson. Hh, Tage Molin och mv, Söderberg var bäst i försvaret. I Björbos lag märktes bl.a. Lennart Hallbäck i
målet samt ch, Inge Olsson. I kedjan var cf. Henry Berg den bästa. Folke Pettersson, Borlänge, dömde. Publik c:a 250.

Överraskande jämn match när Färnäs slog Björbo. Björbo IF-Färnäs SK 1-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 13).
Floda (FK). Det blev inte kattens lek med råttan som hade väntat när div. IV:s topplag Färnäs mötte bottenlaget Björbo på söndagen.
Tvärtom var matchen överraskande jämn. Nu vann visserligen Färnäs med 3-1 efter en halvtidsledning med 2-1 och förstärkte därmed
sin position i täten ytterligare men som något topplag spelade laget minst av allt. Björbo bjöd oväntat hårt motstånd och under första
halvleken hade hemmalaget ett litet övertag i spel trots att gästerna gjorde de flesta målen. Fram till 20 min. hade också Björbo de
flesta farligheterna men då var det nära att Färnäs skulle göra första målet. Högerhalv Sven Forsgren räddade emellertid på mållinjen.
Det första Färnäs målet kom i stället 6 min. senare då cf, Arne Eriksson kom fri och kunde driva bollen ända in i målet. I 31min.
kvitterade Björbo, det var vi, Bror Ollars som vid en kalabalik framför Färnäs målet kunde förpassa bollen på rätt sida om mållinjen. I 35
min. var det klart för 2-1 till Färnäs. Laget drog upp snyggt anfall på vänsterkanten vilket avslutades med att Per Erik Finn kunde slå
bollen förbi den utrusande Björbo målvakten. Om det var litet som hände på planen i första halvlek så blev det ännu sämre efter
halvtidsvilan. Färnäs fick visserligen mera att sägas till om men någon större utdelning blev det inte. Sitt tredje mål fick laget i 30 min.
genom Arne Eriksson på en passning från Kål Janne Johansson vilken dessförinnan gjort en solorush genom Björbo försvaret. Färnäs
vann hörna med 17-3 men det motsvarar inte alls spelfördelningen. Det var som sagt dåligt spelmatchen igenom till en del kanske
beroende på att planen var tung och svårspelad men ändå hade man väntat sig mera av serieledarna. Nu hemfaller laget för mycket till
småbroderier ända fram till målet i stället för att kruta på och med tanke på de tillfällen som bjöds i andra halvlek hade målskörden
säkerligen blivit mycket större om forwards hade varit mera skottvilliga. Att 3-1 vinsten var den mest rättvisa är ännu en sak. Laget hade
sina bästa kedjemän i hy, Arne Fernström och Arne Eriksson. I försvaret dominerade den kortväxte men gode högerhalven Tage Molin
och vidare tycketes målvakten Sture Söderberg vara en mycket greppsäker herre. Björbo ställde upp med reserver för två av sina bästa
spelare. Börje Berg och Gunnar Lilja. Med detta som bakgrund var söndagens resultat ett steg framåt för laget. Lennart Hallbäck i målet
gjorde några fina räddningar och åt de tre målen var inte så mycket att göra. Ch, Inge Olsson skötte sig också bra i kedjan var cf, Henry
Berg och vy bäst men någon center är inte Henry Berg. Folke Pettersson från Borlänge dömde bra och c:a 250 personer såg på. / Lars

Färnäs säkrar sin serieseger?
Div IV ämnar gå en rond till innan den efterlängtade (?) vintervilan infinner sig. Just nu leder lilla Färnäs hed hela sju (7) poäng före en
trio, som förefaller ha mycket svårt att kunna bjuda en verklig match. Skall Färnäs även efter sista omgången leda så eftertryckligt,
kanske mera, eller kan något lag kanppa in på försprånget. Skulle det hända så att Färnäs på söndag besegrar Islingby (tydligen svagt
borta) och försprånget därmed bibehållas, så måste man anses Färnäs chanser till serieseger så småningom mer än troliga. Sju poängs
försprång är så kraftigt att det verkar nästan ointagligt trots att det denna gång handlar om mammuntserie. För den oinvigde förefaller
denna förvandling obegriplig. Laget som låg jumbo i serien i fjol vid den här tiden leder nu i ren utkalssningsstil och manskapet är det
samma Färnäs har blivit ett slags Marma i miniatyr. Ananrs är det bottenlagens stora dag på söndagen. Visserligen lyckades inte heller
Björbo med uppgiften att sätta stopp för Färnäs, men däremot tog både Dala Järna och Korsnäs full poäng och närmade sig därmed
mellanskiktet. Än är således inte allt hopp ute för dessa båda lag i serien.

Från Moras sportfront
Division IV fotbollen har nu bara en spelomgång kvar innan lagen kan gå till en välbehövlig vintevila. Färnäs fick hårdare motstånd än
väntat i Björbo men igenom 3-1 segern leder nu de grön-vita med hela sju poäng. Fortsätter Färnäs i samma stil är spänningne snart
borta i serien. Konkurrenterna besegrar varann omväxlande och underlättar därmed frammarschen. Lagets metamorfos är dock märlig. I
fjol var klubben på vippen att åka ur serien och nu leder man överlägset. Omplaceringarna har gjort susen och ledningen har förstånd
att sporra grabbarna att ge sitt bästa i varje match. Det blir aldrig tal om att underskatta någon motståndare och här ligger nog en stor
del av hemligheten till framgång. Mora har spelat färdigt för hösten och därför smakade segern mot Vansbro extra fint. Varje pinne
behövs då serien ser ut att bli ytterst jämn i mellanskiktet. Nusnäs har inte övertygat på sista tiden och det verkar som om grabbarna
förlorat sin förut så pigga spelaptit. Väglaget i matchen mot Forssa var ju inteheller alltför trevligt och att Snees måste sätta på sig
målvaktströjan satte givetvis ned humöret på grabbarna. Om söndag spelar Nusnäs borta mot Järna, som tydligen ryckt upp sig på allvar
att döma av söndagssegern mot Islingby. Det blir en ny svår uppgift för nusnäs pojkarna. Färnäs bör på hemmaplan vinna mot Islingby.

Serieledande Färnäs tappade poäng mot ”Tigrarna”. Färnäs och Islingby delade broderligt
de båda poängen. Färnäs SK-Islingby IK 2-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 14).
MORA (FK). Färnäs uppgörelse hemma i söndags mot Islingby gick i hösttrötthetens tecken. Den enda som var att känna igen i Färnäs
laget var ”Kål Janne” som gav upphov till de största besvären för Islingsbys försvar och även gjorde de båda målen för hemmalaget.
Tillställningen slutade oavgjort 2-2. Matchen var helt igenom mycket jämn vilket också avslöjas av att halvtidssiffrorna var 1-1. Islingby
uppvisade faktiskt de friskaste takterna i dagens match och hade de flesta anfallen mot mål, men deras anfall var inte så farliga som
Färnäs mera fåtaliga. Färnäs stabila försvar gjorde väl också sitt till att utdelningen på Islingbys talrikare anfall inte blev större.
Matchens första mål föll i 15:e minuten då ”Kål Janne” Johansson som för dagen spelade högerinner i hemmalaget hann före den
utrusande Islingby målvakten. När en halvtimme gått av matchtiden kvitterade Islingby genom högerinner. Bo Johansson som slog in en
välplacerad boll vid ena målstolpen. I slutet av halvleken hade Färnäs en jättechans att ta ledningen då det blev straff på Islingbys
målvakt för ruff mot ”Kål Janne” inom straffområdet. Finn slog dock straffen utanför. Andra halvlek var en kvart gammal då Islingby tog
ledningen genom centern ”Pärla” Jansson. Han slog in ett direktskott på passning från höger. Färnäs kvitterade då en kvart återstod av
speltiden. Det var centern Arne Eriksson som spelade fri ”Kål Janne” som sköt hårt i mål. Därmed var visst lagen nöjda och återstoden av

speltiden var ganska händelselös. I gästernas lag var målvakten Nils Norberg bra samt kedjemännen Bo Jonsson och Rolf Jansson. I
Färnäs glänste som nämnda ”Kål Janne” Johansson. Gott betyg får också Bror Ernlund och Rune Blomberg. Sven Rydberg, Ludvika,
dömde den justa matchen inför c:a 500 åskådare. /Ronno.

Islingby överraskade nådde oavgjort, 2-2. Färnäs SK-Islingby IK 2-2. Text ur tidningsartikel. (Omg 14).
Mora (DD). Färnäs och Islingby tycks vara precis lika bra fotbollslag, sedan får serietabellen säga vad den vill. När de båda möttes i
Borlänge blev det 6-6 och när man försökte sära sig i Färnäs på söndagen så gick det inte heller. Nu blev det 2-2 och vad skulle
halvtidssiffrorna varit om inte 1-1. Efter allt det där törs man väl heller inte skriva annat än att slutresultatet var rättvist vilket också
stämde hur man än vrider och vänder på matchen. Nu försökte Kål Janne ställa till med oreda genom att ge Färnäs 1-0 efter 15 min.,
Men Bo Johansson kvittrade efter ytterligare 15 till 1-1 och ”Pärla” Jansson gjorde Islingbys 2-1 efter 15 min. i andra halvlek och
naturligtvis skulle Kål Janne kvittera vilket skedde 15 min. senare. Allt detta var således exakt som en gammal Mora klocka, däremot
fanns det skillnader. Islingby spelade piggare och med bättre speluppläggning men kunde inte avsluta effektivt. Färnäs verkade lida av
spelleda och kom inte upp i vanlig laddning., men Kål Janne räddade dagen. Han var ypperlig så fort han fick tag på bollen. Tigrarna,
Från Borlänge var ett välvuxet lag gäng som trots detta utnyttjade markspelet. Till försvarets bästa hörde målvakten Göte Nilsson, vb,
Ove Strömberg, ch Nils Norberg och hh, Karl Wahrén. Hi, Bo Jonsson var kedjans klart bäste första ronden. Men fick konkurrens av
”Pärla” Jansson i den andra . Hy, Bengt Berggren var heller inte dålig. I Färnäs försvaret hade Gösta Hållams en off day och hade svårt i
halkan framför Islingby målet. Bäst gick Bror Ernlund och Rune Blomberg. I kedjan är Janne redan nämnd. Han var tämligen ensam. Per
Erik Finn kom ur rytmen på ett tidigt stadium och stod inte att känna igen. Han missade en straff strax före pausen. Harlan Grannas
saknades mycket på vy. Sven Rydberg, Ludvika, märktes inte mycket, vilket är betyg nog. Publiken 450 personer. / Wepe.

Islingby tog en poäng av serieledarna 2-2.
Serieledarna i div. IV Färnäs avslutade säsongen med att på hemmaplan spela 2-2 (1-1) mot Islingby. Resultatet får betraktas som fullt
rättvist efter vad som uträttades på plan. För Färnäs vidkommande ser det ut som om vintervilan var välkommen. Spelet klaffade inte
nämnvärt och hade inte Kål Janne Johansson varit i målform hade Islingby fått båda poängen. De verkade vara piggare men avslutade
sämre. Underlaget va… särskilt svårbemästrat framför båda målen. Per Erik Finn krutade på duktigt i inledningen men siktet var inställt
för högt. Efter en kvart gjorde Kål Janne slag i saker då han kom före den utrusande målvakten och gav Färnäs 1-0. Islingbys hi, Bo
Jonsson tränadesiktet ett par gånger och efter en halvtimme hittade han rätt med en välplacerad boll invid ena stolpen. Ett par minuter
före paus kom Janne fri med målvakten ruffade och den efterföljande straffen slogs tätt utanför. Islingby startade andra halvlek fint och
efter 15 minuter tog man ledningen då ”Pärla” Jansson nickade in 1-2, sedan Söderberg lämnat buren. De berömda Färnäs kvarten
uteblev heller inte denna gång sedan Kål Janne en kvart före slutet kvitterat till 2-2 efter en passning från Arne Eriksson låg Färnäs på för
hårt. Bästa tillfället hade Arne Eriksson i sista minuten då han på retur efter nick sköt på målvakten. Islingby hade en fin målvakt i Göte
Nilsson. Av de andra uteförsvararna skötte sig Ove Strömberg. Curt Wahrén och Nils Norberg bäst. Kedjan bars upp av Bo Johansson och
Rolf Johansson. Försvaret i Färnäs hade det påfallande svårt särskilt i första halvlek. Jämnast var Bror Ernlund och Rune Blomberg.
Kedjan utan Harlan Grannas slog inte. Klart bäst var Kål Janne Johansson. Sven Rydberg, Ludvika, dömde inför 500 åskådare.

Från Moras sportfront
Division IV-Fotbollen har nu bara en spelomgång kvar innan lagen kan gå till en välbehövlig vintervila. Färnäs fick hårdare motstånd än
väntat i Björbo, men genom 3-1 segern leder nu de grön-vita med hela sju poäng. Fortsätter Färnäs i samma stil är spänningen snart
borta i serien. Konkurrenterna besegrar varann omväxlande och underlättar därmed frammarschen. Lagets metamorfos är dock märklig.
I fjol var klubben på vippen att åka ur serien och nu leder man överlägset. Omplaceringarna har gjort susen och ledningen har förstått
att sporra grabbarna att ge sitt bästa i varje match. Det blir aldrig tal om att underskatta någon motståndare och här ligger nog en stor
del av hemligheten tillframgång. Mora har spelat färdigt för hösten och därför smakade segern mot Vansbro extra fint. Varje pinne
behövs då serien ser ut att bli ytterst jämn i mellanskiktet. Nusnäs har inte övertygat på sista tiden och det verkar som om grabbarna
förlorat sin förut så piggas spelaptit. Väglaget i matchen mot Forssa var ju inte heller alltför trevligt och att Snees måste sätta på sig
målvaktströjan satte givetvis ned humöret på grabbarna. Om söndag spelar Nusnäs borta mot Järna, som tydligen tyckt upp sig på allvar
att döma av söndagssegern mot Islingby. Det blir en ny svår uppgift för Nusnäs pojkarna. Färnäs bör på hemmaplan vinna mot Islingby.

Från Moras sportfront
Så har då fotbollen gått i vinteride efter en ovanligt lång säsong. lagen från Ovansiljan har ju skött sig med äran under hela spelåret.
Nusnäs trappade upp till andra platsen i tabellen genom sin uddamålsvint i Järna men fortfarande skiljer sex poäng till ledande Färnäs.
Islingby tog en oväntad pinne mot Färnäs och det verkar som om Borlänge elvan kan bli en faktor att räkna med i fortsättningen. Färnäs
försprång verkar dock fullt betyggande om laget på samma helhjärtade sätt som hittills går in för sin uppgift. Facit a vspelåret blir alltså
gott och från div. V uppflyttade Nusnäs och IFK Mora har visat att de inte blir några sparvar i tranedansen.

Dalafotbollen i vinteride.
I div. IV kom Färnäs poängförsprång att bli sex pinnar, sedan uppåtgående Islingby lyckades med poängkap på bortaplan, Skall man
räkna ”matematiska” poäng så leder faktiskt Färnäs med bara fem före Malung, eftersom ”skinnarna” har spelat en match mindre än
Färnäs. Men de sex poäng man nu har är ändå alldeles tilräckliga för att Färnäs får ikläda sig facoritskapet till seriesegern. I botten på
serien har Korsnäs börjat visa sig en god pertion aggresivitet. De har blivit poängkap mest varje veka och nu har laget närmat sig
mittskiktet. Ute I korsnäs hade man säkert gärna sett st serien hållit på ett tag ännu md tanke på den iråkade fina formen.

Färnäs säkrar sin serieseger?
Div. IV ämnar gå en rond till innan den efterlängtade (?) vintervilan infinner sig . Just leder lilla Färnäs med hela sju (7) poängföre en trio,
som förefaller ha mycket svårt att kunna bjuda en verklig match. Skall Färnäs även efter sista omgången leda så eftertryckligt kanske
mera, eller kan något lag knappa in på försprånget. Skulle det hända sig så att Färnäs på söndag besegrar Islingby (tydligen svagt borta)
och försprånget därmed bibehålles, så måste man anse Färnäs chanser till serieseger så småningom mer än troliga. Sju poängs försprång
är så kraftigt att det verkar nästan ointagligt trots att det denna gång handlar om mammutserie. För den oinvigde förefaller denna
förvandling obegriplig. Laget som jumbo i serien i fjol vid en här tiden leder nu i ren utklassningsstil och manskapet är detsamma. Färnäs
har blivit ett slags Marma i miniatyr. Annars är det bottenlagens stora dag på söndagen. Visserligen lyckades inte heller Björbo med
uppgiften att sätta stopp för Färnäs, men däremot tog både Dala Järna och Korsnäs full poäng och närmade sig därmed mellanskiktet.
Än är således inte allt hopp ute för dessa båda lag i serien.

Kors i taket. Färnäs i Div. IV Får sin fotboll att ge vinst!

Text av Karl-Gunnar Bäck, Expressen.

Färnäs (Expressen). Nu är det dags att presentera en gammalbekanting igen! En bekant som varje år uppträder under ett nytt namn. Det
gäller seriesystemets mest överlägsna serieledare. Namnet är i år Färnäs – suverän runner up i division IV Dalarna. Masarna från
Siljansbygden leder serien med sju poäng för närmaste konkurrent och med överlägsen målskillnad. T.o.m. en ganska dyster pessimist
torde väl kunna tippa en högre division till nästa säsong. Färnäs SK hör hemma i Mora. Det underliga är emellertid att laget med så gott

som exakt samma spelare vid samma tid i fjol låg definitivt förankrade i botten av tabellen. Man kämpade för livet och lyckades hänga
kvar. Vad har gjort förändringen? – Det är omplaceringarna i laget och ledningens förmåga att sporra grabbarna, svarar expertisen, Mats
Elin och hans kollegor i hjärntrusten kan sträcka på sig Färnäs SK hade f.ö. en ganska känd spelare i sina led i fjol. Det var gamle OSliraren och AIK center halven Börje Leander, som kom åkande från Stockholm till varje match för att förnya kontraktet. Börje Leander är
gift med en Färnäs kulla och kunde naturligtvis inte motstå släktingars och bekantas böner om hjälp. Det nya kontraktet kom också
mycket riktigt. I år får emellertid masarna reda sig utan Börje Leander. Laget består enbart av unga grabbar som håller ihop i
karatkretsen. Ett namn att lägga på minnet är 17-årige vy, Harlan Grannas – en talang av stora mått som man tror kommer att gå långt.
Han bildar farligaste anfallsvingen tillsammans med Moras hockeyallsvenske Per Erik Finn. Naturligtvis har fotbollsintresset fått sig en
ordentlig knuff uppåt genom Färnäs metamorfos. Man räknar in uppåt 1000 personer på division IV-fotbollen i Färnäs. Det är ungefär
lika många personer som det bor i byn. Följden har blivit att klubbens fotbollsektion går ihop ekonomiskt och t.o.m. lämnar vinst. Var
finns den klubb i liknande serie som slår det rekordet? Det är inte bara Färnäs som ryckt upp fotbollsintresset i skid- och hockey bitna
Moratrakten. I fjol fanns det bara ett lag i nationella seriesystemet där uppe och det låg då så långt ner det gick att komma. Nu toppar
Färnäs tabellen och då den delade andra platsen ligger bl.a. Mora och Nusnäs – grannar inom några kilometers håll.

Färnäs 25:e säsong den bästa Bara tre nederlag i fotboll

Färnäs sportklubb har i år haft sin hittills i särklass framgångsrikaste säsong. Fotbollselvan har endast noterat tre förluster och laget
leder division IV med hela sex poäng över vintervilan. Under höstomgången har det bara blivit ett enda nederlag och det var i
inledningsmatchen mot Malung. Grabbarna har alltså undgått nederlag i tretton matcher i följd. Många faktorer har bidragit till
framgångarna, som glädjande nog inträffat samma år klubben kan fira 25-årsjubileum. Ett strålande kamratskap, lyckade omplaceringar
i laget och en fotbollskunnig ledning är de viktigaste faktorerna bakom segrarna. När vårsäsongen inleddes var läget synnerligen prekärt
för klubben. Laget låg på näst sista plats och inledningen med 6-1 förlust i Falun lovade inte gott för fortsättningen. Grabbarna samlade
sig dock fint och så småningom lyckades man skrapa ihop de poäng som behövdes för nytt kontrakt och inte nog med det. Laget
trappade upp till sjätte platsen i tabellen.
Lagom till höstomgången hade Gösta Holmberg engagerats som tränare och han blev mannen som satte extra piff på lagets spel. Ett par
nya kuggar Arne Eriksson och Harlan Grannas, plockades in i kedjan, och i försvaret gjordes lyckade omstuvningar. Man har också
undsluppit justeringar som tidigare satte ned lagets kapacitet en hel del. Nu har man kunnat köra med nog nära samma uppställning
hela hösten och spelarna har på så sätt lärt känna varandra utan och innan. Resultaten har heller inte uteblivit.

I div. IV sedan 1952.
Lagledaren Ragnar ”Sura” Eriksson berättar att Färnäs varit med i div. IV sedan 1952, samma år som han själv kom till klubben. Tidigare
har det blivit femte och sjätteplaceringar som bäst, men nu lutar det som sagt åt serieseger. Vi tar dock inte ut några segrar i förväg,
säger ”Sura”, och mycket kan ju inträffa på de matcher som återstår, men naturligtvis hoppas vi det skall gå den s.k. vägen.
Färnäs har så vitt jag vet aldrig ramlat ur en serie. Kamratandan inom klubben är strålande och hela byn står bakom med sitt intresse.
Fotbollssektionen har bestått av samma medlemmar sedan 1952. Vi har diskuterat oss fram till vårt nuvarande lag och varje spelare har
inrättat sig efter våra dispositioner. Vi har ett gott reservmaterial och våra juniorer vann ju sin serie klart. Publikintresset är också gott,
så vi kan inte klaga på vår jubileumssäsong.

16-årig vänsterytter.
Här följer en presentation av serieledarna:
Målvakt: Sture Söderberg, 28 år, chaufför. En reaktionssnabb och smidig burväktare som gjort fina matcher i höst. Slarvar tyvärr någon
gång på enkla bollar.
Högerback: Magnus Eriksson, 29 år, sågverksarbetare. Hård och oöm. Har spelat upp sig rejält under säsongen. Tidigare har han även
spelat ytter.
Vänsterback: Bror Ernlund, 32 år vägmästare. En verklig försvarsklippa. Spelar lugnt och vårdat och gör sällan en dålig match.
Högerhalv: Tage Molin, 29 år. Murare. Ettrig och slitstark ytterhalv. Bryter bra, men matar sämre.
Centerhalv: Gösta Hållams, 31 år, verkstadsarbetare. Den verkliga överraskningen, sedan han placerats på sin rätta plats som
centerhalv. Fin fin placeringsförmåga och briljant spark gör honom till en av seriens bästa på stopperposten.
Vänsterhalv: Rune Blomberg, 23 år, elektriker. Allroundspelare av god plats. Frisparksspecialist. Allsvensk ishockeyspelare.
Högerytter: Arne Fernström, 25 år, svarvare. Hör till dem som kommit på allvar i höst. Brukar ofta spela ett slags fjärde halvback.

Högerinner: Kål Janne Johansson, 27 år, chaufför. Lagets kulspruta nr ett. Fenomenal täckning av bollen i förening med snabbhet gör
honom till en verklig målvaktsskräck.
Center: Arne Eriksson, 17 år, rörmockare. Nykomling i laget som gjort stora framsteg på sistone. Snabb, hård och oöm och därtill god
skytt.
Vänsterinner: Per Erik Finn, 21 år, kontorist. Inner av god klass, som i höst gjort många stormatcher. Tycks nu ha hittat sitt rätta jag efter
en längre downperiod. Finfin skytt och tekniker.
Vänsterytter: Harlan Grannas, 16 år, postbud. Lagets Benjamin, men en ypperlig tekniker. Grannas är ett ämne till en storytter och hans
sätt att ”leka fotboll” gläder varje älskare av sporten.
I reservleden finns dessutom en hel del goda spelare som Eddie Forsén, Kurt Lind, Georg Lundgren, Bo Helin, Ingvar Strandberg och
Holger Mårthen. Skulle det knipa finns ju också gamle Börje Leander i bakfickan. / Tewe.

Per Erik Finn hotar i fyran
I div. IV vilade såväl Kål Janne Johansson som ”Pärla” Jansson från målskjutandet. P.E. Finn har kommit upp i 16 mål och vill säkert
blanda sig i toppstriden.

Dalafotbollen i vinteride.
Samtliga dalalag har nu slutspelat för hösten och kan vila upp sig till våren. För Brages del slutade det med ett kraftigt bakslag, vilket
inte var helt oväntat. Brage är så långt under normal form just nu att inga siffror kommit som någon direkt överraskning. Grabbarna
verkar både likgiltiga och speltrötta. Vilket får vara förklaring nog. Nu har ändå poäng skörden i höst varit så god att ingen direkt risk för
degradering behöver ifrågakomma. Vi hälsar ett friskt och spelsuget gäng till våren. I div. IV kom Färnäs poängförsprång att bli sex
pinnar, sedan uppåtgående Islingby lyckats med poängklipp på bortaplan! Skall man räkna ”matematiska” poäng så leder faktiskt Färnäs
med bara fem flera före Malung, eftersom ”skinnarna” har spelat en match mindre än Färnäs. Men de sex poäng man har nu har är ändå
alldeles tillräckliga för att Färnäs får ikläda sig favoritskapet till seriesegern. I botten på serien har Korsnäs börjat visa en god portion
aggressivitet. Det har blivit poängkap mest varje vecka och nu har laget närmat sig mittenskiktet. Ute i Korsnäs hade man säkert gärna
sett att serien hållit på ett tag ännu med tanke på den iråkade fina formen.

En målfarlig trio. Div. IV-ligan toppas av Kål Janne Johansson, Färnäs t.h. före Rolf ”Pärla” Jansson, Islingby, som syns i mitten. Tre i ligan
är Per Erik Finn t.v. på bilden.

Stark höstsäsomg av Mora lagen. Text från tidningsartikel 30/10-1957.
Färnäs SK framgångsrikast men IFK och Nusnäs kommer.

Per Erik Finn teknisk och svårstopapd inner i Färnäs ses här driva bollen. Tränaren Holmberg visar yttern Harlan Grannas hur ett s.k.
vristskott skall skjutas.
Mora (DD) En lång och slitsam höstsäsong i fotboll har satt punkt åtminstone för div. IV:s vidkommande. Färnäs i klar ledningen hela sex
poäng före Nusnäs och Mora med bland tätlagen är kontentan för Mora fotbollen inför vintervilan. Höstens stora sensation har ju
Färnäs varit och den som jämför lagets skillnad med vår och höst kan knappt tro vad serietabellerna avslöjar. Nusnäs som vilar på en
andra plats är också en sensation, för två spelår sedan återfanns laget i div. VI. Är skillnaden så rasande liten? Mora på 5_e plats, men
med en mindre spelad, är kanske i realiteten tvåa. Bra marscherat av ”Mora fyran”. Färnäs SK kan vad inte många konkurrenter lyckas
med, nämligen ta poäng när man spelar dåligt. Detta är en kollosal styrka. Till den stora serieledningen har man dock haft hjälp av de
andra. Dessa lugnar varann på poäng inbördes och så blir det för det mesta stryk, när man möter Färnäs. Fem förlorade poäng på
tjugoåtta möjliga och endast ett nederlag är en synnerligen meriterande matchsvit. Vad är det som gjort ”nya” Färnäs? Många faktorer
samverkar givetvis till en så radikal förändring. Tydligen är dock ledarteamet Ragnar ”Sura” Eriksson lagl. och Gösta Holmberg, tränare
vet hur ett lag skall matchas. Viktigaste ändringen gjordes nog då Gösta Hållams flyttades från kedjan ned på centerhalven. Här har
Färnäs fått fram en stopper av sådant format att Börje Leander numera inte har en chans att konkurrera. Ett fotbollslag består av elva
man plus reserver och alla platser är givetvis inte perfekt fyllda. Nu har man dock en tillgång, som andra lag saknar, en matchvinnare
som Kål Janne Johansson. Ingenting tycks bita på karl´n. Ju mer trångt och rörigt det blir framför mål desto bättre trivs han. Per Erik Finn
är mera teknisk, men har inte samma humör, men är svårstoppat när det slår. En verkligt lovande ungdom har man i tekniske yttern
Harlan Grannas, som saknades mycket i sista höstmatchen. Nusnäs IF kommer också dom från div. V och de är så främmande för fyran
att det nu är första säsongen genom tiderna. Och resultatet skall inte varken vi eller Nusnäs borna klaga på. Laget har skött sig
förträffligt efter omständigheterna. Visst har det ibland varit litet upp och ned. Vilket kanske mest beror på att laget är ojämnt. Nu kan
vi inte heller här riktigt hålla med ledningen. Protesten gäller fallet ”Peva”. När grabben hade kört in sig som ytterhalva och började
sköta det jobbet förträffligt blev han i ett olyckligt ögonblick center. När nu platsen som ytterhalva är lagets kanske viktigaste så plocka
in Ingvar Mattsson där igen, och särskilt nu när han fått Sune Persson till partner på andra kanten. Där har nu Nusnäs fått en grabb som
spelar med omdöme och beräkning. Blev mest förbluffad under Forssa matchen! Tar man inte alldeles fel så har laget seriens
säkerligen yngsta försvar. Det var inte länge sedan Snes – Lindberg – Persson – Mattsson lämnat lumpen. Och Grudd Lasse och Rune
Larsson är inte last gamla dom heller. I kedjan har Bengt Hjälte, center alla gånger och nyförvärvet Per Erik Tysk haft de största
framgångarna. IFK Mora är nykomlingar i div. IV efter ett år i div. V. med tanke på detta får vi konstatera att comebacken gått fint, och
tabellplaceringen är högre än väntat. Ett verkligt lyckat nyförvärv har man fått i mv, Wille Westman från Venjan. En veteran som på ett
strålande sätt försvarat sin plats är ch, Kaj Bertil Andersson. Vårens ch, Inge Back har omskolats till center och har goda förutsättningar
att bli en verkligt bra sådan. Vad som mest saknas är framspelningarna för att rätt kunna utnyttja hans kapacitet. Av övriga spelare har
man haft goda backar, hyggliga inrar. Men total avsaknad av yttrar och ytterhalvornas spel är alltför litet till nytta för kedjan. Ett
fattigdomsbevis är att ledningen trots att reserverna är de bästa av alla div. IV klubbars, förbigår dessa och köra med ”slocknade
Stjärnor”. Fotbollens framtid är ungdomen och därför finns inga ursäkter för fallet ”Plogen”. Problemet yttrarna löste (?) Mora
ledningen på ”sitt eget” sätt. När äldre spelare vilka nästan slutat blivit för långsamma i försvaret får dom en ytterchans. ”pesen” gav en
fin lösning på ytterhalvs problemet i matchen mot förbundet. För bra att provas? Med litet mera ”sunt förnuft” hade höstens Mora lag
säkert blivit ännu bättre. Med förhoppning att 1958 års fotbollsledning ser på Mora fotbollen med blicken riktad på ”ungdomen och
rättvisan” så tror jag IFK både kan hävda och förbättra sina positioner. Långt innan vårsolen hunnit smälta all snö och is har Mora lagen
börjat träningen för våromgångens duster. För en sak vet både Färnäs – Mora – Nusnäs och det är att bolen är rund och allt kan hända
innan denna långa serie är avslutad. Men skam den som ger sig…. / Wepe /.

Skytteligan i Div. IV, Dalarna.
K. Janne Johansson, Färnäs
R. Jansson, Islingby
P.E Finn, Färnäs
K. Magnil, Malung
I. Back, Mora
A. Eriksson, Färnäs
S. Påvels, Leksand

17
16
16
13
13
11
10

B. Lassas, Leksand
Å. Gyllenvåg, Vansbro
L. Jonell, Malung
B. Hjelte, Nusnäs
A. Olsén, Vansbro

10
10
10
8
8

Fotboll och ishockey
Fotboll och ishockey spelas just nu samtidigt och båda sporterna har sitt speciella intresse. Mora IK har premiär spelat mot Hedemora
och den matchen har redan varit föremål för både referat och eftersnack. Man får dock ej glömma att vad som nu sägs eller skrivs inte
kan bli någon allvarligare bedömning av lagens och spelarnas duglighet för säsongen. När ytterligare ett femtal matcher spelats kan man
börja göra rättvisa spelarvärderingar. De ungdomar som inte lyckas så helt i premiärmatcherna kan känna sig fullkomligt säkra på att
ingen behöver känna sig ha misslyckats förrän tillräckligt många matcher har spelats om kan ligga till grund för rättvisbedömning. I
fotboll avslutade Mora sitt matchande för hösten med en seger över Vansbro på hemmaplan. Första halvlekens spel var av den sorten
som gläder en vän av god fotboll och kanske i alla fall att Mora kan vara med och känna i toppen av tabellen. Ännu återstår 17 matcher
och det bör observeras att enligt vad reservlagsserien utvisar så har Mora det bästa reservmaterialet. Detta bör vara tryggt att veta då
det självklart i en så lång serie kan bli reserverna som avgör en del matcher. Nu när säsongen är så gott som slut kanske man dock kan få
komma med några erinringar mot Moras lagledning när det gäller sättet att bygga upp laget. I våras hade vi som bekant rätt olika
uppfattningar om den saken men sedan har det hela utvecklats så att det på nytt finns anledning till ett påpekande. Enligt signaturens
uppfattning är förutsättningen att ett lag skall bli slagkraftigt den att varje man får spela in sig på sin palts. Att i tid och otid ändra på
laget av ren experimentlusta när man redan vet ungefär vad varje man kan, är absolut felaktigt. Färnäs kan sägas i stort sett ha vunnit
sin framgång på att göra så få ändringar som möjligt i laget. Nu kommer en hel vinter med god tid att planera för nästa säsong. När den
nya säsongen slutligen kommer ta då en riktig genomgång av spelarmaterialet och gör en sund bedömning av tillgångarna. Gör så upp
ett premiärlag och låt detta fåoförändrat spela så pass många matcher att det verkligen går att bedöma spelarnas insatser innan den
stora ommöbleringen börjar. Denna säsong har alltför många omplaceringar gjorts även om det endast varit en man som skulle ersättas.
Enligt signaturens mening är det felaktigt att möblera laget vid ett sådant tillfälle. Nej sätt in en ny man för den som skall ersättas och
låt det övriga laget vara oförändrat. Sedan skall en spelare ha rätt att göra en eller ett par dåliga matcher utan att bli flyttad eller satt åt
sidan. Alla lag som vunnit några större framgångar torde ha arbetet efter den principen. IFK Mora har så många goda spelare så
framgångarna bör ej utebliva om laget byggs upp utan alltför många och nyckfulla ändringar. / Ben.

Malung är bästa hemmalag Färnäs klart främst borta
Årets dalamästare Malung har inte motsvarat förväntningarna i höstens div. IV-fotboll. Publiken i skinnarmetropolen har dock ingen
anledning att vara missbelåten, ty på hemmaplan har Malung vunnit sina seriematcher med den förnämliga målskillnaden 32-11. Denna
fina matchsvit gör att Malung toppar hemmatabellen före seriekometen Färnäs som i första hand har de goda matcherna på bortaplan
att tacka för sexpoängsförsprånget över vintern. Hemma och bortatabellerna företar rätt stora olikheter men kön är lika i båda, Björbo
sist och Dala Järna näst sist. I övrigt är det rätt stora omkastningar. Inget lag har tagit mer poäng än hemma, och bara två – Färnäs och
Mora – har lyckats få plusmål på bortadrabbningarna. De tre ovansiljanslagen, Färnäs, Nusnäs och Mora, toppar i nämnd ordning
bortatabellen, medan Islingby, Vansbro och Forssa sprängt trion i hemmatabellen. Malung är som inledningsvis nämnts obesegrade
hemma, och detsamma gäller även Färnäs, som dock tappat 2 poäng på sina sju hemmamatcher, och Islingby, som tappat en pinne på
sex matcher. På bortaplan har alla lag fått tömma nederlagets bittra kalk, men Färnäs har bara förlorat en gång (mot Malung i första
seriematchen i somras). Enda lag utan seger på hemmaplan är Björbo, som fick sina fjuttiga poäng i Korsnäs. I övrigt låter vi tabellerna
tala sitt tydliga språk.

Hemma tabellen
Malung
Färnäs
Islingby
Vansbro
Mora
Forssa
Nusnäs
Korsnäs
Leksand
Järna
Björbo

6
7
6
7
7
6
7
7
8
7
7

Bortatabellen
6
5
5
5
4
4
4
3
4
2
1

0
1
1
1
1
1
1
2
0
0
1

0
0
0
1
2
1
2
2
4
5
5

32-11
27- 7
35-18
22-8
25-15
14-9
16-13
17-12
22-23
13-21
15-27

12
12
11
11
9
9
9
8
8
4
3

Färnäs
Nusnäs
Mora
Leksand
Vansbro
Forssa
Malung
Islingby
Korsnäs
Järna
Björbo

7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7

5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0

1
2
0
2
1
1
0
2
0
0
1

1
2
3
2
4
4
5
5
6
6
6

30-16 11
12-15 8
8-6
6
18-19 6
14-15 5
18-22 5
14-20 4
10-22 4
12-19 2
13-38 2
15-45 1

Stark höstsäsong av moralagen, Färnäs SK framgångrikast men IFK och Nusnäs kommer.

Två Färnäs kämpar. Mv, Sture Söderberg t.v. som spelat i 100 matcher för Färnäs i div. IV. T.h. har vi Kål Janne Johansson spelat 101
matcher och hunnit med att pricka in 75 mål.
Mora (DD). En lång och slitsam höstsäsong i fotboll har satt punkt åtminstone för div. IV:s vidkommande. Färnäs i klar ledning hela sex
poäng före Nusnäs och Mora med bland tätlagen är kontentan för Mora fotbollen inför vintervilan. Höstens stora sensation har ju
Färnäs varit och den som jämför lagens skillnad med vår och höst kan knappt tro vad serietabellerna avslöjar. Nusnäs som vilar på en
andra plats är också en sensation för två spelår sedan återfanns laget i div. VI. Är skillnaden så rasande liten? Mora på 5:e plats, men
med en mindre spelad, är kanske i realiteten tvåa. Bra marscherat av ”morafyran”. Färnäs SK kan vad inte många konkurrenter lyckas
med, nämligen ta poäng när man spelar dåligt. Detta är en kollosal styrka. Till den stora serieledningen har man dock haft hjälp av de
andra. Dessa luggar varann på poäng inbördes och så blir det mesta stryk, när man möter Färnäs. Fem förlorade poäng på tjugoåtta
möjliga och endast ett nederlag är en synnerligen meriterande matchsvit. Vad är det då som gjort ”nya” Färnäs? Många faktorer
samverkar givetvis till en så radikal förändring. Tydligen är dock att ledarteamet Ragnar ”Sura” Eriksson lagl. och Gösta Holmberg,
tränare vet hur ett lag skall matchas.
Viktigaste ändringen gjordes nog då Gösta Hållams flyttades från kedjan ned på centerhalven. Här har Färnäs fått fram en stopper av
sådant format att Börje Leander numera inte har en chans att konkurrera. Ett fotbollslag består av elva man puls reserver och alla
platser är givetvis inte perfekt fyllda. Nu har man dock en tillgång, som andra lag saknar, en matchvinnare som Kål Janne Johansson.
Ingenting tycks bita på karln. Ju mer trångt och rörigt det blir framför mål desto bättre trivs han. Per Erik Finn är mera teknisk, men har
inte samma humör, men är svårstoppad när det slår. En verkligt lovande ungdom har man i tekniske yttern Harlan Grannas som
saknades mycket i sista höstmatchen.
IFK Mora är. Nykomlingar i div. IV efter ett år i div. v. Med tanke på detta får vi konstatera att comebacken gått fint, och
tabellplaceringen är högre än väntat. Ett verkligt lyckat nyförvärv har man fåt ti mv, Wille Westman från Venjan. En veteran som på ett
strålande sätt försvarat sin palts är ch, Kaj Bertil Andersson. Vårens ch, Inge Back har omskolats till center och har goda förutsättningar
att bli en verkligt bra sådan. Vad som mest saknats är framspelningarna för att rätt kunna utnyttja hans kapacitet. Av övriga spelare har
man haft goda backar, hyggliga inrar. Men total avsaknad av yttrar och ytterhalvornas spel är alltför litet till nytta för kedjan.
Nusnäs IF kommer. Också dom från div. V och de är så främmande för fyran att det är nu är första säsongen genom tiderna. Och
resultatet skall inte varken vi eller nusnäsborna klaga på. Laget har skött sig förträffligt efter omständigheterna. Visst har det ibland
varit litet upp och ned. Vilket kanske mest beror på att laget är ojämnt. Nu kan vi inte heller här riktigt hålla med ledningen. Protesten
gäller fallet ”Peva”. När grabben hade kört in sig som ytterhalva och började sköta det jobbet förträffligt blev han i ett olyckligt center.
När nu platsen som ytterhalva är lagets kanske viktigaste så plocka in Ingvar Mattsson där igen och särskilt nu när han fått Sune Persson
som partner på andra kanten. Där har Nusnäs fått en grabb som spelar med omdöme och beräkning. Blev rent förbluffad under Forssa
matchen! Tar man inte alldeles fel så har laget seriens säkerligen yngsta försvar. Det var inte länge sedan Snees, Lindberg, Persson,
Mattsson lämnat lumpen. Och Grudd Lasse och Rune Larsson är inte last gamla dom heller. I kedjan har Bengt Hjälte center alla gånger,
och nyförvärvet Per Erik Tysk haft de största framgångarna. Långt innan vårsolen hunnit smälta all snö och is har Mora lagen börjat
träningen för våromgångens duster. För en sak vet både Färnäs – Mora – Nusnäs och det är att bollen är rund och att allt kan hända
innan denna långa, serie är avslutad. Men skam den som ger sig….. / Wepe.

Ett fattigdomsbevis
Är att ledningen trots reserverna är de bästa av alla div. IV-klubbars, förbigår dessa och körs med ”slocknande stjärnor”. Fotbollens
framtid är ungdomen och därför fallet ”Plogen”. Problemet yttrarna löste (?) Mora ledningen på ”sitt eget” sätt. När äldre spelare vilka
nästan slutat blivit för långsamma i försvaret får dom en ytterchans. ”Pressen” gav en fin lösning på ytterhalvsproblemet i matchen mot
förbundet. För bra att provas? Med litet mera ”sunt förnuft” hade höstens Mora lag säkert blivit ännu bättre. Men förhoppning att 1958
års fotbollsledning ser på Mora fotbollen med blickad riktad på ”ungdomen och rättvisan” så tror jag att IFK både kan hävda och
förbättra sina positioner.

Våren 1958.
Färnäs överraskade med 3-3 mot Falu BS.

Borlänge (DD). Svealands just nu bästa träningsplan – Rommehed hade fullt pådrag över veckoslutet och bland de första paren var
serieledande i III:an och IV:an, Falun respektive Färnäs som spelade 3-3- De klart bästa ledartakterna visade pojkarna från Färnäs, som
tydligen skött förträningen perfekt och visade för årstiden mycket lovande takter. Då var det sämre ställt med pojkarna från
kopparstaden, som hade det ytterst svårt att skapa några rejäla målchanser på sitt i andra halvlek klara spelövertag. Det var på tok för
mycket pet och den ende som ville och kunde kruta på i kedjan var Fredriksson som förutom sina två skarpa mål hade ett par rökar som
svedde mål-Söderbergs bur. Annars var det magert i kedjan och Bertil Hansson som kom upp på innern i andra spelperioden fick ut
mycket litet av sitt slit. Nej, Bertil skall vara på en ytterhalva, där hör han fortfarande till distriktets bästa. Vad Falun får inrikta sig på i
de träningsmatcher som återstår innan allvaret börjar är att få gång ett kvickare spel mellan försvar och kedja. Det är ingen effektiv
melodi att, som nu var fallet ytterhalvorna driver bollstackarn upp till forwardskollegerna i stället för att spela den snabbt och rejält.
Färnäs överraskade, Som sagt och med sina fem poängs ledning blir det nog ett svårt byte för topplagen i ”fyran” att få häng på.
Försvaret – fick sedan Hållams kom ner på ch, en utomordentligt effektiv stopper. Vidare ser mål-Söderberg ut att gå mot en fin säsong.
För dagen presterade han förutom stor greppsäkerhet många välberäknade utrusningar. Kedjan var vårpigg värre och redan nu kan man
väl börja tala om pressens son; pojken på vy, Grannas är onekligen ett fynd som med rätt matchning kommer att gå mycket långt. ”Kål”
Janne var frisk och framåt som vanligt och Per Erik Finn är en bollhållare och speluppläggare som behövs i den spralliga kedjan. Se upp
för Färnäs i vår den varningen är högst befogad efter premiärframträdandet på Rommehed. Målgörare i Falun var förutom Fredriksson –
Bertil Hansson, som slog i en straff. Färnäs fullträffarna ordnade Grannas, Finn på straff samt ”Kål” Janne. Hans Söderlund, Borlänge,
klarade sig bra som domare. /Ohå.

Mora slog Färnäs efter god match.
Färnäs lyckades få sin träningsplan spelklar til Påsk och i måndags var Mora kamraterna inbjudna till säsongspremiär. Det blev 3-0 till
Mora Kamraterna. Mora visade sitt faktiskt komna längs på väg med träningen och hade stundvis ett kalrt övertag i spel. Av tre bollar
som Moras förwards lyckades placera bakomSture Söderberg i Färnäs buren blev dock endast en godkänd som mål. Det var i 35:e min. i
första halvlek som hi, Lillis Persson fgav Mora ledningsmålet. När tre minuteråterstod av speltiden fick Färnäs en straff som dock bror
Finn lade vid sidan av målet. Någon spelarkritik är det för tidigt att ge sig in på här dags. Mora provade några nyförvärv, Börje
Emanuelsson, oxberg och Köpman, Nusnäs. Spelet gick så pass bra ute på plan att man nog har anledning se ganska ljust på den
kommande säsongen. Färnäs hade ordinarie lag så när som påhb, Ernlund, men deras mannar verkade mera otränade än Moras.
/ Ronne /.

Allsvensk förstärkning i Färnäs, Nusnäs litar fjoårets elva.
Färnäs (DD). Fotbollsvännernas tid stundar – mär innestängd entusiasm ges utlopp – för våromgångens seriefotboll står för dörren.
Fotbollen, sporten som får lyrisk anklang av den ”inbitne” och förmår den aktive till övning redan när vintersporten håller ett fast grepp
om publiken. Viljan att komma uppåt i serietabellerna finns hos alla alg och att behålla postionerna hos de som återfinns i toppen. Den
senare frågan är aktuell för de båda lag som spelar sina matcher på Färnäs idrottspalts, höstomgångens div. 4 sensationer Färnäs SK och
Nusnäs IF. Hur har då förberedleserna varit för dessa lag? Vi träffar Färnäs mannarna en träningskväll vid Färnäs folkskola där gymnastik
kördes med fart och kläm under tränaren Gösta Holmbergs ledning. Gänget hade dessförinnan fått en svettdrypande genomkörare
genom löpning. – Vi måste köra gymnastiken i omgångar, säger lagledaren och fotbollsbasen Ragnar ”Sura” Eriksson för gymnastiksalen
är alldeles för liten med sina mått 9X5 meter. Så nog kan frågan om idrotshall få anses vara aktuell. Den 7 februari satte vi igång,
fprstsätter ”Sura” med snöpulsning och sedan har det varit träning tre gånger i veckan med omväxlande gymnastik, löpning och lek med
bollen med Rune Blomberg som ledare under den tid Holmberg varit inkallad. Vi är av den uppfattningen att tempo och kondition är a
och o i fotboll och ställer träningen därefter. – Några nyförvärv? – Spelklara är Hasse Eriksson från Älvdalen och Yngve Eriksson från
Sveg. Dessa två provades i matchen mot Falu BS. Sedan får vi Göteborgs karaternas Axel Färnström och han är spelkar den 1 juni. En god
reservmålvakt har fått i Holger Mårten, Våmhus. Vi går inför en match i taget, så några högtflygande tankar har vi inte, slutade ”Sura”.
Gamla gänget i Nusnäs. På Hedvallens snötäckta arena, träffar vi Nusnäs laget under lek med bollen. Det där med lek tycks ha präglat
nykomlingarnas spelstil. Lagledaren Lennart Hållas berättar att svårigheten att få en god gymnastikledare har förelegat och därför har
träningen uteslutande varit förlagd utomhus. Sedan får också den gymnastiksal vi skulle hålla till i mycket för liten. Grababrna har skött
träningen själva hitintills, men Olle Hillström har lovat att komma och han har ju med framgång skött den sysslan tidigare. Vi siktar bara
på att hålla oss kvar i fyran och innan allvaretbörjar skall vi spela några träningsmatcher och kommer att möta Brages reserver. Dala
Järna och Våmhus, och några flera matcher har vi hitintills inte klart med. Några nyförvärv har vi inte utan tänker förlita oss ppå gamla
gänget, som också har fått vårt förtroende. / H /.

Överraskning av Islingby Tvåmålsvinst mot Färnäs. Text från tidningsreferat 13/4-1958.

För sent ute är hb, Magnus Eriksson sedan Vedholm solo med liggande Söderberg slagit bollen i mål. ”Graciöst” vänder Vedholm åter
efter välförättat värv.
Islingby tog den dåliga insatsen mot Hällefors på rätt sätt genom att komma igen med friska takter i söndagens match mot Färnäs på
Rommehed. Mötet mellan lagen som tillhör samma division blev en fin styrkemätare inför seriestarten. Islingby vann med 5-3.
Visserligen är deras inbördes matcher, avklarade men det ändå inte så säkert att tabellettan Färnäs som ledargruppen med 3 poäng kan
hålla undan. Serieledarna öppnade i stor stil och tryckte tillbaka Islingby enormt de första 20 minuterna, men sedan Arne Färnström
dundrat in ledningsmålet blev det mer eller mindre stopp. Islingby arbetade sig upp i fina anfall och dominerade klart de återstående 25
minuterna av första halvlek. Färnäs ch, Gösta Hållams förlorade greppet om Islingbys cf, Inge Wedholm och det behövdes inte mera.
Wedholm som är den borne chanstagaren tog tillfället i akt och gjorde ett äkta hat tric. Tre mål i svit gav Islingby halvtidledning 3-1. Den
hastiga omsvängningen berodde till en del på Färnäs försvarnas offensivlusta. I andra halvlek blev det betydligt bättre när mannarna
stannade kvar på sina platser. En hoppets låga tändes när Per Erik Finn dribblade sig igenom och reducerade till 3-2, men glädjen blev
inte långvarig. Efter några minuter kom Bo Jonsson helt fri och gjorde inget misstag. Färnäs kom igen och fick en straffspark sedan Kål
Janne tagits ner i en luftduell. Harlan Grannas satte stramaren i nät. slutresultatet 5-3 fastställdes av Inge Wedholm. Islingbys mannar
gjorde överlag en fin match. Mats Hellberg var genomgående bäst av försvararna. Forwardskvintetten lyckades fint med stort plus för
Wedholm och Prosen. Av gästernas försvarare var det ingen som direkt glänste. I kedjan jobbade Kål Janne i känd stil, gott assisterad av
vänstersidan Finn – Grannas. Domare var Curt Carlsson, Borlänge. I en förmatch spelade Islingby B-Djurmo 1-1. / Hag /.

Islingby slog Färnäs i välspelad uppgörelse.

Inge Vedholm gör sig fri och skjuter Islingbys
tredje mål på Färnäs.

Här är förspelet till första målet, då Vedholm med benen i vinkel drabbar
Samman md Färnäs målvakten och sedan liggande slår bollen i mål. Närmaste åskådare
är ch, Hållams.

På Rommeplanens sommarlika yta etablerade Islingby och serieledande Färnäs en sevärd och underhållande vänskapsmatch. Båda
lagen ställde upp med stort sett samma spelare som i höstens matcher. Islingby med skillnaden att ”Bula” Rosén vikarierade på hh,
Färnäs hade en god början medan Islingby större delen av matchen angav tonen. Hemmasegern med 5-3, halvtid 3-1 var fullt rättvis.
Gästerna har en målhungrig kedja, dock fick i höstas mest målfarlige Kål Janne stå utanför målprotokollet. Finn var i särklass kedjans
bästa spelare och ställde till stor oreda i hemmaförsvaret. Yttrarna Fernström och Grannas hörde till de bättre. Och starkare blir väl
kvintetten till sommaren då Axel Fernström återvänder från sitt allsvenska spel i Göteborg. Försvarets klart bästa var vh, Blomberg och
därnäst kommer Hållams. Hemmalagets bästa försvarare var hb, Hellberg och vb, Hedlund samt Göte Nilsson. I kedjan var Rosén vy.
och cf, Vedholm första halvlekens bästa medan ”Pärla” Jansson och Jonsson var andra halvlekens bättre. Hy, Berggren är för trög i
starterna och passningarna. Laget visar i många stycken brist på rutin med är i övrigt tekniskt och spelkunnigt och har alla gånger
framtiden att hoppas på. Färnäs startade spelet bäst och tog inte oväntat också ledningen då Fernström kom emellan och slog bollen i
mål. Intill dess att spelet pågått ungefär en halvtimme hade gästerna mest att säga till om, men så kom Islingby starkt och efter ett par
farliga tillbud vid Färnäs målet kom Vedholm fri och gjorde 1-1. Åter kom samme man fri och gjorde 2-1, och efter felberäknad höjdboll
av Hållams kunde Vedholm ensam avancera mot mål, och slåbollen förbi utrusande söderberg och göra 3-1. Finn blev andra halvlekens
förste målgörare då han snuvade hela Islingby försvaret och slog bollen utom räckhåll för Nilsson. ”Pärla” som första halvleken spelat
inner hade återtagit sin plats som center och fick nu efter en fin dribbling av Jonsson bollen i fritt läge och Islingby ledde med 4-2. På
straff reducerade vy, Grannas till 4-3. Jonsson hade en verklig målchans men blev fasthållen och kunde inte fullfölja. På ett inlägg från
vänster från Vedholm skruvade sig bollen i mål bakom den häpne Söderberg och slutresultatet 5-3 var ett faktum. Domare Kurt
Carlsson. / Val.

Vedholm gjorde fyra av fem Islingby-mål mot Färnäs SK.

Islingby-Färnäs: Det är Islingby målvakten Göte Nilsson, som skickar iväg en rak höger när en Färnäs forward blir alltför närgången.

Borlänge (DD). Matchen islingby och Färnäs som spelades på Rommeplanen vid Långsjön, blev en hämdelsemättad och intressant
uppgöresle som hemmalaget vann med 5-3. Gästerna, seriespelande Färnäs, började matchen i god stil och tog då en välförtjämt
ledning, men i första halvlekens mittskede vände sig bladet och Islingby blev resten av matchen i stort sett de tongivande. Gästernas
klart bästa spelare var vh, Blomberg och vi, Finn. I övrigt kan yttrarna Fernström och Grannas nämnas och ”Kål Janne” visar en viss
smartnees i sina förehavanden. Hållams fick alltför ofta finna sig att ensam måta två eller tre Islingbyforwards på en gång och det kan ju
bli mycket även för den mest rutinerade. Lättaste uppgiften i laget hade väl vb, Eriksson mot sin tame och allt annat än staartsnabbe
motståndare. Det skall bli intressant att följa de unga Islingbyiternas utveckling. De visar i många stycken ett fotbollskunnande som med
mera metod, rutin och frånhet måste ge långt större resultat. Försvaret är en smula sårbart och för dagen kom främst gästernas Finn att
flera gånger bringa oordning där. Bäst kalrade sig hb, Hellberg och vh, Hedlund. Nilsson i målet fick också tillfälle, till ett par utmärkta
räddningar och arbetade i övrigt säkert. Till att börja ned var cf, Vedholm – fyramålsskytt – och vy, Rosén, de bättre i kedjan, medan
”Pärla” Jansson kom starkt när han återtog sin ”ordinarei” plats som center och efter att endast sporadiskt ha gjort en del bra saker kom
hi, Jonsson starkt under sista halvtimmen. Matchen hade inte hunnit pågålänge innan Färnäs tog ledningen genom hy, Fernström.
Gästerna hade ytterligare några farliga anfall som Inlingby försvaret kunde reda upp och spelet kom alltmer att rikta sig i anfall mot
Färnäs målet till och genom frispelande Vedholm blev det 1-1. Nästa mål kom också genom Vedholm, som efter en sammanstötning
liggande kunde spela bollen i öppet mål. 3-1 blev det genom att Hållams felberäknade en höjdboll och Vedholm friitt fick rusa mot mål
och slå den förbi utrusande Söderberg. Efter en halvtimmes spel inpå andra halvlek dribblade sig Finn genom hela Islingby försvaret och
gjorde 3-2. Men istället för itjämning som Färnäs inriktat sig på frispelande ”Pärla” hi, Bo Jonsson, som behärskat snitsade bollen förbi
ensamme Söderberg och ställningen var 4-2. På straff inslagen av grannas ökandes Färnäs målskörd till tre. Jonsson hade en jättechans
att öka till 5-3, men blev fasthållen och kunde ej fullfölja. Istället åstadkom Vedholm rätt tursamt dessa siffror då ett inlägg från vänster
skruvadé sig in i målet. Domare Kurt Carlsson. / B /.

Färnäs tar en match i taget. Fyra fina nyförvärv är klara.

Islingby tar ledningen mot Färnäs med 2-1, målskytt är Inge Vedholm.
Färnäs sportklubb satsar hårt för den stundande seriesäsongen. Man går in för en match i sänder och tar inte några segrar i förskott.
Fyra nyförvärv har klubben fått, varför nman kan vänta hård konkurrens om platserna i ”ettan”. Hela fjolårsganityret finns kvar
ograverat och ledningen är också densamma med Gösta Holberg som tränare och Ragnar ”Sura” Eriksson som lagbas. – Träningen har
pågått sedan den 7 februari med tre träningskvällar i veckan, berättar ”Sura”. Intresset bland pojkarna är storartat och bortåt 20 talet
brukar vara i farten på träningskvällarna. Gösta Holmberg har en fin förmåga att sätta sig i respekt och hans träningsprogram är alltid
varierande och blir därför aldrig enformiga. Vi går in för att få fram det rätta tempot hos pojkarna. Tempot blir mer och mer avgörande
inom fotbollen vid sidan om tekniken. Grundkonditionen har också Färnäs pojkarna vid det här laget. Allsvenskt nyförvärv – Våra
nyförvärv är Hasse Eriksson, Ålvdalen och Yngve Eriksson, Sveg som båda är spelklara. I juni är dessutom Axel Fernström, IFK Göteborg,
och Bosse frodell från Orsa klara för spel. Hasse och Yngve är ett pur unga och lovande spelare som redan provats i träningsmatchen
mot Falu BS. Fernström blir givetvis en fin förstärkning med sin allsvenska rutin. Han är ju Färnäs pojke och har ännu mycket ogjort inom
fotbollen. Tre matcher har FSK hittills avverkat i vår (Falu BS 3-3, Islingby 3-5 och Mora 0-1). Om söndag har man gjort upp omen
hemmamatch mot Järna och så blir det nog någon kvällsmatch i veckan mot Sollerön. Premiärlaget i serien får säkert samma utseende
som i hlöstas d.v.s. Sture Söderberg, magnus Eriksson, Bror Ernlund, Tage Molin, Gösta Hållams, Rune Blomberg, Arne Fernström, Kål
Janne Johansson, Arne Eriksson, Per Erik Finn och Harlan Grannas. – Sju poäng skiljer till närmaste lag, men serien är lång och vi tar som
sagt bara en match i taget, slutar ”Sura”. Premiär matchen borta mot Vansbro blir något av en nyckelmatch, men Islingby, Nusnäs och
Mora vill väl okså ha sitt ord med i laget. En intressant vår stundar för alla älskare av leken med läderkulan. / Tewe /.

Järna närmast vinst mot uddlöst Färnäs. Text från tidningsreferat. 27/4-1958.
Färnäs lyckades ganska effektivt dölja serieledartakterna i söndagen vänskapsmatch på sandplanen mot Järna. Gästerna var nämligen
det klart bättre laget och borde ha vunnit med ett par mål. Ställningen blev nu 2-2 sedan Järna i halvtid haft ledningen med 2-0. Det
gråkalla vädret och den tunga planen lockade givetvis inte till storspel, men litet bättre än det hemmapojkarna visade har man nog rätt
att begära. Adressen på bollarna var i det närmaste obefintliga. De tunga spelarna i försvaret hade det inte heller lätt på det lösa
underlaget. Bäst lyckades Sture Söderberg i målet, kedjan var det bara Arne Eriksson och i någon mån vy, Grannas som kunde hota Järna
försvaret. Järna kom med tre nykomlingar för laget blev en positiv överraskning och går fortsättningen i samma stil har nog inte laget
satt sin sista ”potatis ” i serien. Kjell Åke Willman, Hans Nordén och Börje Berglund var tre forwards som visste var de hade varandra.
Järna hann slå n straff utanför innan Willman gav gästerna ledningen. Tre minuter före pausen blev det 0-2 genom Nordén på en verklig
ärta. Andra halvleken inleddes med Färnäs straff, vilken förvaltades i mål av vy, grannas. Kvitteringen kom något snöpligt på ett
vinkelskott av Arne Eriksson. Bollen studsade via en sten i mål. Järna hade två skott i trävirket i andra halvleken. Full tid 2-2. Domare var
Oskar Jansson, inför fåtalig publik. / Tewe /.

I år är det lagen från Ovansiljan som skall göra´t! Text från tidningsartikel 30/4-1958.

Färnäs jagas av ”lokalkonkurrenterna” Från IFK Mora och Nusnäs IF.
Norra Dalarna har under lång följd av år spelat en blygsam roll inom dalarnas fotboll. Under den senaste säsongen (1957) märktes dock
en viss förbättring och om alla tecken inte slår fel så kommer den nu kommande säsongen att innebära en ytterligare skärpning för att
göra Ovansiljan lagen till de ledande i div. 4. Det troliga är väl också att serieledande Färnäs vinner serien och därmed tar steget upp i
div. III. En önskelista för den fotbollsintresserade ovansiljansbon skulle då naturligtvis efter Färnäs på ledarplats se att de båda andra
lagen Nusnäs IF och IFK Mora lade ”rabarber” på de efterföljande medaljplatserna. Om Sollerön samtidigt vinner div. V så kunde man
verkligen tala om att fotbollen i Ovansiljan går stort framåt. Om man får ta det ökade publikintresset som värdemätare så går man
tydligen en stark säsong till mötes vilket är att tacksamt notera och glädja sig åt.

Färnäs träningvilja bådar gott.

Per Erik Finn teknisk och svårstoppad inner i Färnäs. Infällt: Tränaren Holberg visar yttern Harlan Grannas hur ett s.k. vristskott skall
skjutas.

Serieledande Färnäs SK förbereder säsongen på ett sätt som inger förtroende, men så är också de återstående matcherna rena
nervprovet. Ovansiljan laget som leder serien ned hela fem poäng, bedömer emellertid läget mycket realistiskt och startar inte alls
våromgången med några falska förhoppningar om att seriesegern redan är vunnen. Tvärtom får man vid besök och efter diskussion med
lagledaren ”Sura” Eriksson och tränaren Gösta Holmberg det intrycket att ledarna är väl försedda med informationer om att de
farligaste konkurrenterna kommer med både vältränade och förstärkta lag till seriepremiären. Ja, apropå förstärkningar: Hur är det med
den saken för Färnäs, frågar vi lagledaren Eriksson- - Vi har en del tillskott i år men vi vet inte i nuvarande stund i vilken mån de kommer
att medverka i A-laget till premiären. Först och främst blir de f.d. Färnäs spelaren Axel Fernström som blir spelklar den 14 juni. Han har
på 40-talet spelat i Färnäs, men senast har han under förra säsongen medverkat i allsvenska IFK Göteborg, men nu kommer han som
sagt i fortsättningen att spela för Färnäs SK:s tröja på sej. Sedan har vi Yngve Eriksson som kommer från Sveg där han spelat div. IV och
slutligen en ung bollbegåvad man från Älvdalen som heter Hasse Eriksson. Hasse har stora förutsättningar att bli en god spelare. För
samtliga nyförvärv gäller det dock att i vanlig ordning kvalificera sig till laget först, betonar lagledaren. För den oinvigde eller den som
under vintern glömt bort Färnäs SK:s meriter under höstomgången kan vi påminna om att laget började serien med en förlust borta mot
Malung fortsatte med en oavgjord match samt därefter med 10 vunna och 2 oavgjorda matcher, alltså 13 matcher i rad utan förlust. När
vi repeterar detta för lagledningen och menar att det kanske kommer att gå i samma stil denna säsong får vi omedelbart ett avvärjande
svar. – Nej, vänta nu vi ska bara ta en match i taget, säger Eriksson. Det behövs ju bara att vi förlorar två matcher och spelar en oavgjord
så är försprånget uppätet. – Vad vill då lagledningen förklara fjolårets sensationella framfart med frågar vi vidare. – Först och främst den
oerhört stora träningsvilligheten hos våra pojkar. Titta bara idag, det är lördag kl är 17 på eftermiddan, men hela A-laget är samlat till
träning. En av de mannar som är här kommer till byn kl. 15 i kväll, ringde genast och frågade när det var träning, varpå han var här 20
minuter senare. Sedan har vi en utomordentligt god tränare. Han kan fotboll och han kan lägga upp ett program som pojkarna själva
också gillar. Dessutom är han inte bara slavdrivare, han är också människan som har tid och lust att se till pojkarnas eventuella skador
och speciella önskemål, slutar Sura Eriksson sin redogörelse. Dessutom fick signaturen veta att konditionsträningen skötts sedan den 7
februari under ledning av Rune Blomberg, mera känd som målspottare i allsvensk ishockey än som halvback i Färnäs SK. Två gånger i
veckan har det varit inomhusträning och på lördagarna bollbehandling utomhus på en liten skottad gårdsplan. Nu har träningen
övertagits av Holmberg som tillsammans med lagledaren utgör den s.k. ”hjärntrusten” vilken smider planer och lägger upp taktiken. När
vi vill ha svar på frågan om svåraste konkurrent om seriesegern svåraste motståndare, samt vilken av de egna spelarna som lovar mest
får man svaren att Islingby och Nusnäs blir farliga konkurrenter samt att första matchen mot Vansbro i Vansbro eller kanske Äppelbo,
nog blir den svåraste och slutligen att vänsteryttern Harlan Grannas denna säsong kommer med stormsteg. Grabben är ännu bara
sexton år men kommer i år helt att få inrikta sig på A-laget. I fjol fick man spela både med junior- och pojklag och A-laget, vilket inte var
riktigt bra. Det blev för stora skillnader i spel och omgivning mellan de olika matcherna. – Blir det inget extra av honom, då vet inte jag
av vem det skall bli en god spelare, är det gemensamma talandet från både lagledare och tränare. - Det är ju det hittills bästa ämnet
som kommit fram i norra Dalarna, avslutar lagledaren berömmet. Om Färnäs vinner serien och går upp i div. III blir det efter fem
spelade säsonger i div. IV, där laget under dessa fem år haft både framgångar och motgångar att notera, men aldrig tidigare ett så
markerat uppsving som under höstomgångens 13 raka matcher utan nederlag inneburit Och sedan man studerat träningen under två
timmars tid så förstår man att det kanske måste vara ett önskejobb för en kunnig tränare att omsätta sida idéer på ett så träningsvilligt
och hopsvetsat kamratlag, där klubbkänslan går i första hand och de egna intressena om att glänsa eller dominera i andra. Utan tvekan
en riktig inställning och ett bra utgångsläge om man vill komma framåt med ett lag!

Från Moras sportfront.
Det börjar röra på sig på allvar med fotbollen även i ovansiljan, där vi dock ännu så länge får nöja oss med spel på grusplaner (i Färnäös
och Våmhus). Sandängarna är det avgjort bästa träningsplanenen i Mora området, men tyvärr är vårfloden i år extra kraftig där på
grund av de vattenmassor som offrats på grund skrinnarbanan. Frågan är om man inte borde förlägga denna bana någon annanstans.
Dels är Sandängarna på grund av markförhållandena kanppast några idealisk plats före en isbana, och dels för störs ju som sagt
möjligheterna till fotbollsträning på acceptabelt underlag. Av de matcher som avverkats hittills verkar det nästan som om Nusnäs skulle
vara vårpiggast, men det är nog säkrast att inte dra några slutsatser efter dessa tidiga matcher. Det är nog nog intge bra att nå
storformen för tidigtså låmg som säsongen är och mycket kan naturligtvis inträffa närserien väl sparkat igåmg. Islingbyhy verkar bli en
farlig motståndare i vår och Vansbro brukar ju alltid vara bäst i början av säsongen. Nu återstår bara en halv vecka till seriestarten i div.
IV, som upptar följande duster: Forssa-Björbo, Islingby-Leksand, Malung-Mora, Nusnäs-Korsnäs, Vansbro-Färnäs Järna står över i första
omgången. Skall vi våga oss på ett premiärtips så bör Forssa, Islingby och Nusnäs vinna klara segrar. I matcherna Vansbro-Färnäs och
Malung-Mora blir det hugget som stucket, men båda dusterna är av mycket stor betydelse för tätstriden i fortsättningen. Visserligen har
Färnäs ett stort försprång och har råd att förlora någon match men en god start betyder ju alltid mycket.

Malung hyser ännu hopp kunna gå ifatt Färnäs .
Ännu har inte övriga serier sparkat igång och frågan är väl ifall det inte även framgent kommer att bli en hel del inställda drabbningar.
Både Avesta och Säter rapporterar stora svårigheter med sina nya flotta anläggningar, som man helt naturligt inte vill ha förstörda med
för tidiga vårmatcher. Avesta har redan förhandsvarnats av Säter om att nästa söndags seriespel säkert får ställas på framtiden. Torrt
och bra var det i alla fall uppe i Leksand på lördagen, då hemmalaget träningsspelade mot Mora. Spelet var inte mycket att hurra för,
men heller inte mycket sämre än vad man får se i t.ex. div. III. Leksand hr plockat in en del unga grabbar, som ser ut att kunna bli bra
med en del träning. I övrigt litar man mest till ishockeyspelarna, som vill hålla sig igång under sommaren. Mora torde få svårt att kunna
klara sig i toppstriden ifall inte bättre takter visas upp. Nu har inte heller övriga topplag i den serien imponerat, så kanske är det för

tidigt att sia om utgången. Verkligt dystra rapporter kommer från Vansbros träningsmatcher, som givit det ena stora bakslaget efter det
andra. Svårigheten att samla ordinarie lag vittnar heller inte om någon ljusning. Då ser det hoppfullare ut för årets distriktsmästare
Malung, som nu några gånger specialtrimats i taktik av Sigvard Kämpe, vilkenberättade att Malung i lördags visat upp fint anfallsspel. –
Det är rena skandalen att malung alltjämnt vistas i div. IV. ansåg Hjärpe, som trodde att Malung med det spelarmaterialet inte skulle
behöva vänta länge på upphöjelsen.

Färnäs långt från storform. Bara oavgjort mot Järna.
Färnäs (DD). Det fanns inte mycket som värmde frusna hemmasupporters, när Färnäs mötte Dala Järna på Färnäs träningsplan. Om
Lagen bytt plats i tabellen hade det som utfördes under de nittio minuterna varit förklarligt, men så visade också gästerna upp en
fotbollselva som vore ett par klasser bättre än den som slutade höstomgångens matcher. För Färnäs var det omvända. Att det skulle bli
2-2 får anses tursamt för hemmalaget sedan ställningen i pausen var 0-2. Nu ser hemmaledningen inte så mörkt på saken för Färnäs har
alltid haft mycket svårt att spela på den lösa planen men nog tycktes spelet ha blivit för petigt. De resolutas direkta bollarna fattades de
bollar gjorde forwardskvartetten så målfarlig förliden höst. Ytterhalvorna hade också glömt konsten att slå de vinstgivande
passningarna. Det som fanns kvar var spelstyrkan i fjolårslaget fanns i försvaret som uppträdde bestämt och pricksäkert. Enda
anmärkningen kan göras på mv, Söderbergs nonchalans mot höjdbollar. Dala Järna var som sagt det bättre laget och borde ha förtjänat
segern för en missad straff, två ribbskott hade det kunnat rönt bättre öde. Kedjespelet var uddigt och nya centern Käck kommer säkert
Dala Järna att få mycket glädje av. Halvorna var ettriga och arbetsvilliga medan försvaret sades vara reservbetonat, vilket inte märktes,
för de ordinarie mannarna hade knappastgjort bättre ifrån sig. Målens tillkomst. Sedan Käckmissat en straff i slutet av första halvleken
ordnade hy, Kjell Åke Willman 0-1 vilket späddes på till 0-2 av vi, Hans Nordén på en verklig praktpärla. Efter paus blev det farligt vid
Dala Järna målet omgående och redan i första minuten fick Färnäs sitt första mål genom straff inslaget av grannas. Målet var nr 2 var
”Muffen” Eriksson upphovsman till sedan bollen förpassats i mål viaett Dala Järna ben. Jansson dömde inför ett 100 tal åskådare. / H /.

Järna närmast vinst mot uddlöst Färnäs.
Färnäs lyckades ganska effektivt dölja serieledartakterna i söndagens vänskapsmatch på sandplanen mot Järna. Gästerna var nämligen
det klart bättre laget och borde ha vunnit med ett par mål. Ställningen blev nu 2-2 sedan Järna i halvtid hft ledningen med 2-0. Det
gråkalla vädret och den tunga planen lockade givetvis inte till storspel, men litet bättre än det hemmapojkarna visade har man nog rätt
att begära. Adressen på bollarna var i det närmasteobefintliga. De tunga spelarna i försvaret hade det nu inte heller lätt på det lösa
underlaget. Bästlyckades Sture Söderberg i målet. I kedjan var det bara Arne Eriksson och i någon mån vy, Grannas som kunde hota
Järna försvaret. Järna med tre nykomlingar i laget blev en positiv överraskning och går fortsättningen i samma stil har nog inte laget satt
sin sista ”potatis” i serien. Kjell Åke Willman, hans Nordén och Börje Berglund var tre forwards som visste var de hade varandra. Järna
hann slå en straff utanför innan Willman gav gästerna ledningen. Tre minuter före pausen blev det 0-2 genom Nordén på en verklig ärta.
Andra halvleken inleddes med Färnäs straff, vilken förvaltades i mål av vy, Grannas. Kvitteringen kom någit snöpligt på ett vinkelskott av
Arne Eriksson. Bollen slutade via en sten i mål. Järna hade två skott i trävirket i andra halvleken. Full tid 2-2. Domare var Oskar Jansson,
Färnäs inför fåtalig publik. / Tewe /.

Färnäs noterade tursamt 2-2 mot D-Järna.
Söndagens vänskapsmatch i Färnäs mot Dala Järna slutade 2-2 sedan gästerna i pausen lett med 2-0. Slutresultatet var icke rättvist
eftersom Järna pojkarna så gott som heal matchen igenom hade övertaget i spel. Färnäs kunde ej heller åstadkomma ett enda riktigt
mål utan deras fullträffar kom till dels på straff och dels genom självmål. Särskilt under första halvlekvar Järnas spel markant överlägset
Färnäs. Något mål blev det dock inte trots goda tillfällen förrän i mitten av halvleken då hy, Kjell Åke Willman gav sitt lag ledningen. Fem
minuter tidigare hade Järnas nyförvärv från Ludvika Lasse Käck misslyckats med en straffspark. I 40:e min. ökades gästernas ledning till
2-0 då vi, Hans Nordén sköt otagbart förbi Söderberg i Färnäs målet. Andra halvlek var inte mer än en minut gammal då Färnäs
reducerade. Det var Grannas som fick förtroendet att lägga en straff. Rena turen rädades Färnäs målet i 65:e min. då en Järna spelarare
först slog en frispark i plankan och omedelbart därefter en annan Järna spelare sköt hårt i stolpen. Minuten härefter kunde hemmalaget
fastställa slutresultatet tack vare god hjälp av ena Järna backen som råkade slå bollen i det egna målet. Gästerna överraskade positivt
såväl i konditions- som i spelhänseende. Börje Winklers träningsmetoder har tydligen slagit väl ut och det kommer att förvåna om inte
Dala Järna blir vårens lag i fyran. 8-2 mot Björbo på lördagen säger också en hel del. Av hemmalaget hade man väntat sig betydligt mera
särskilt med tanke på lagets position i serien. Att laget kan spela fotboll har manvisat sig tidigare under våren, men för dagen såg masn
endast några mycket fåtaliga glimtar av storspelet. Långa perioder under matchen kunde ej alla i laget hävda sig och Järna pojkarna
huserade ibalnd som de ville. Oskar Jansson dömde bra inför 100 åskådare./ M.E. /.

F-lagen i topp. Tidningsartikel Måndagen den 12 maj 1958.
Falu BS hade nästan maximal tur när man på söndagen vilade sig från seriematcherna. Kanske hade det varit bättre för Falu BS om
Gränges tagit båda poängen, men samtidigt blev det nu med delad pott i bergslagsderbyt poängförlust för båda de lag som närmast
jagar residensstadens representant. Det ljusnar således än mera för Falun, som vid denna tiden för ett år sedan endast hade en
representant i div. IV, men nu har man vittring på div. II. Än så länge är det för tidigt att sia om utgången i den serien, då det är många
blindskär kvar att passera. Seger i våravslutningen och höststarten över Ludvika kan dock definitivt ställa BS som storfavorit till
slutsegern i samma grad som förluster betyder att Ludvika seglar fram som starkaste aspirant på promovering. Och Färnäs lyckades åter
ta full poäng. Min rapportör påstår dock att laget från ovansiljan inte spelmässigt imponerade, vilket man hört tidigare. Mål gör dock
laget och segrarna radas upp. Försprånget hålls intakt till de övriga där i främsta hand. Malung (troligtvis) kommer att bereda
svårigheter. Man har en bestämd känsla av att såväl Färnäs som Malung skulle pryda upp div. III som inte är särdeles stark, då speciellt
med hänsyn tagen till Västerås inslaget. Slutligen vill man i dag berätta att England som av många tippas som finalist i de stundande VMtävlingarna på söndagen utklassades av Jugoslavien med 5-0. Det bådar inte gott för fotbollens hemland, som innan VM har ett par
landskamper mot Sovjet att avverka. Kanske kan de ge engelsmännen något bättre slagstyrka och tips om hur laget slutligen skall
formeras. Det vill till en stark insats I VM för att tvätta bort den skamfläck som efter söndagen vidlåtes den engelska fotbolls äran.

Från Moras sportfront.
Så står då seriepremiären i fotboll för dörren. Mora lagets generalrep inför starten hörde kanppast till det imponerade slaget. IFK
lyckades väl relativt bäst genom sin uddamålsvinst i Leksand medan Nusnäs 3-1 vinst mot Oxberg inte skvallrar om storform. Färnäs
gjorde inte heller någon människa glad i matchen mot Järna. Man får dock lov att betänka att de dåliga planerna spelar fula spratt så här
års. Undras f.ö. om premiäromgångens ens kan gå programenligt. Värmen tycks dröja och därmed upptorkandet av gräsplanerna.
Vansbro ser ut att få det bevärligt i starten att döma av matchrapporterna. Det vill inte i någon stil på de svart-vitas spel goda chanser
till utdelning i premiären. Malung visatr däremot säker form och vi skulle tro att Mora får det ytterst svårt att klara sig mot skinnarna.
Nusnäs bör däremot vinna mot bortasvaga Korsnäs och därmed hålla sin topplacering.

Division IV, Dalarna.
Forssa-Björbo 3-2, Islingby-Leksand (uppskj), Malung-Mora 3-0, Nusnäs-Korsnäs 4-1, Vansbro-Färnäs (uppskj).
Färnäs
Nusnäs
Malung
Vansbro
Forssa
Mora
Islingby
Leksand
Korsnäs
Järna
Björbo

14
15
15
14
14
14
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14
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14
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3 1 57-23
3 4 31-28
0 6 49-31
2 5 36-23
2 7 35-33
1 6 33-24
3 4 44-40
2 6 40-42
2 9 30-35
0 11 26-59
0 13 32-75
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Sensation av Vansbro, Storseger mot Färnäs. Vansbro AIK-Färnäs SK 5-0. Text från
tidningsartikel. (Omg 15).
Vansbro (FK). Vansbro ställde till med en prima sensation, när det gjordes upp om poängen i den uppskjutna seriematchen mot Färnäs
på lördagskvällen. Att hemmalaget hade vissa chanser att betvinga ledarlaget visste man nog, men att segersiffrorna skulle bli så
kraftiga som 5-0 (3-0) var en stor överraskning. Vansbro dominerade matchen övertygande och kostade på sig lyxen att bränna en
straffspark. Det var ett helt annat sting och rörlighet över hemmalaget, än vad man tidigare sett i vår. Laget spelade effektivt ut
gästerna, som knappast hade en enda rejäl målchans. I varje fal hade hemma forwards betydligt bättre tillfällen att ytterligare öka
målskörden, varför de meriterande segersiffrorna får betecknas som fullt rättvisa. Vansbro som för dagen presenterade en helt ny
uppställning, gick direkt in för att spräcka ritningarna för Färnäs. 1-0 kom efter sju minuters spel genom centern Hans Westberg. I 14:e
min. tilldömdes Vansbro en straffspark, men Westberg sköt stramaren i stolpen. Vansbro höll ett klart grepp om spelet halvleken ut,
men även gästerna broderade sig fint fram emellanåt. I 37:e minuten fick vy, Åke Gyllenvåg tämligen omarkerad göra 2-0, och fem min.
senare gav Björns gästerna nådastöten sedan han fått fritt fält på högerkanten. Efter pausen mattades spelet och tempot betydligt men

detta hindrade inte Gyllenvåg att öka till 4-0. I fjärde min. och Westberg fastställde slutresultatet fyra min. före slutsignalen ensam med
Söderberg. Färnäs spelade inte alls som något ledarlag. Betydligt bättre takter måste visas upp om den hägrande seriesegern skall bli
verklig. Ex-allsvenska nyförvärvet Axel Färnström gjorde seriedebut för laget såsom vy, var ingen större attraktion. MV, Sture Söderberg
och knubbige energiknippet på hh, Tage Molin var försvarets bästa. ”Svartingarna” gjorde sin klart bästa match i vår. Försvaret där
Bengt Öhmans omflyttning till ch, enbart var lyckad spelade effektivt. Jörgen Fridberg höll Färnäs väl i schack. En glädjande överraskning
var reserven Rolf Johanssons mogna spel som hh. Erik Nordin var som vanligt en tillgång av stora mått och jämte vi, Philip Bartz lagets
främste. Folke Pettersson, Borlänge, dömde bra inför 700 personer. /Peer/.

Vansbro slog Färnäs Serieledarna ur form. Text från tidningsartikel. (omg 15).
Ombyteförnöjer tycker tydligen Vansbros svartskrudade fotbollselva. I tisdags visade sig laget på sin absolut sämsta sida i
vänskapsmatchen mot Viking, för att på lördag komma igen med ett spel, som hemma publiken inte skådat på bra länge. det var alltså
serieledande Färnäs som fick smaka på det pånyttfödda Vansbro spelet i den från maj uppskjutna seriematchen, som spelades på
Vansbro IP på lördagen. Hemmalaget nöjde sig heller inte med några små siffror, utan kunde lika sensationellt som förkrossande lämna
planen med de meriterande siffrorna 5-0 (3-0). En omplacering av laget var tydligen allt som behövdes för att få den tidigare gnisslande
lagmaskinen att gå som den skulle igen och det var en helt annan rörlighet över hemmaspelet än tidigare. Resultatet var fullt rättvist
med tanke på att Vansbro särskilt under första halvleken hade ett klart grepp om spelet. Som helhet var Färnäs en besvikelse och med
dagens match som underlag är inte ovansiljanslaget värdigt tätplatsen i ”fyran”. Vansbro tog genast han om initiativet och kunde gå till
halvtidsvila med en välförtjänt tre måls ledning. Centern Hans Westberg gav de sina ledningen i 7:e min. med ett hårt skott i nättaket. I
14:e min. fick Vansbro en till synes dämd straffspark men denna sköt Westberg i stolpens utsida. 2-0 fick vy, Åke Gyllenvåg ut omarkerat
läge göra i 37 min. och fem min. senare slog hy, Stig Björns in det psykologiska tredje målet, sedan han frispelats på kanten. I andra
halvleken gick hemmalaget främst in för att trygga ledningen, och gästerna fick mera att säga till om. Trots att Vansbro spelade
försiktigare kunde Gyllenvåg öka till 4-0 i fjärde min. och slutresultatet ombesörjde Westberg fyra min. före slutsignalen, då han
behärskat slog bollen förbi Söderberg. Färnäs hade en mörk dag och rappade rytmen, när det gick dem emot. Mv, Sture Söderberg var
säker sista utpost och kunde inte göra något åt de mål som slank in. Backarna friskade för mycket för att vara effektiva och stoppern
Gösta Hållams hade det svårt mot kraftige och nickaren Westberg. Av ytterhalvorna var ”gummigubben” Tage Mohlin den avgjort
bättre. I kedjan gjorde ex allsvenske Axel Färnström sin seriedebut, men visade sig vara en högst ordinär ytter. ”Kål Janne” Johansson
och Per Erik Finn stod inte att känna igen och nämner vi, så Harlan Grannas fina tekniska kunnande och Arne Erikssons framfusighet, är
det mesta i positiv väg nämnt. Vansbro gjorde sin klart bästa seriematch vår och spelade rörligare och effektivare än på länge.
Omplaceringarna hade tydligen gjort susen. Den dominerande figuren var Philip Bartz, som nog gjorde sin bästa match och gav stadga åt
båda anfall och försvar. Ett perfekt samarbete hade han med slitvargen Erik Nordin på vh En prima överraskning var reserven Rolf
Johanssons som hh. Bengt Öhmans omflyttning till stopper var enbart av godo och han sög musten ur såväl Arne Eriksson som Kål
Janne, vilka spelade center varsin halvlek. Tore Svensson arbetade säkert i målet. Kedjan fick genom Hans Westbergs placering som
center mera tyngd. Gyllenväg är pålitlig, men var som vanligt alltför självisk till ondo för lagspelet och var dessutom liksom Westberg
arbetsovillig. Hi, Allans Olsén firar med sin teknik stora triumfer och drog fram många bollar på sin kant, där Stig Björns var piggare än
tidigare. Domaren Folke Pettersson, Borlänge, föreföll en aning hemmabetonad, inför en publik på cirka 700 personer. / Long /.

Ledande Färnäs helt utklassat av Vansbro AIK
Hemmafotbollen kommer i den mån den utövas i skuggan av den stora VM-turneringen. Från helgen bör emellertid ett matchresultat av
sensationellare slag omnämnas: Division IV ledande Färnäs fick nämligen struka på foten med hela 5-0 vid en s.k. hängmatchen i
Vansbro mot VAIK.

Vansbro utspelade Färnäs i fartfylld div. IV final.
Vansbro (DD). Vansbro AIK kunde knappast ha avslutat vårsäsongens seriefotboll bättre än man gjorde på lördagen. Fruktade
tabellettan Färnäs SK kom sågs – men besegrades med utklassningssifforna 5-0 av en pånyttfödd hemmaelva som valsade om med
serieledarna så det stod härliga till. VAIK var i praktslag och hade man visat samma takter förut i vår hade tabellsituationen varit
annorlunda. En del omplaceringar i latget visade sig vara lyckosamma. Stoppern Hans Vestberg återfanns på centerplatsen och han blev
något av den spjutspets som VAIK förut saknat. Skottfarlig är han – det fick Söderberg i Färnäs buren erfara två gånger – och även i
huvudspelet är han utmärkt. Att sedan de övriga förwardsherrarna Björne och Gyllenvåg på yttrarna och Bartz och Olsén som inrar, med
Bartz som suverän speluppläggare spekade på topen av sin förmåga gjorde inte saken sämre, öhman hade intagit Vestbergs ch, plats och
han är ju ingen nybörjare på en platsen varför Färnäs centern inte fick mycket att säga till om. Nordin på hh, var arbetsvillig och teknisk
som vanligt och reserven på vh, Rolf Johansson försvarade väl sin plats. Jörgen Fridberg var säkrast av backarna och Tore Svensson
mellan stolparna gjorde inget misstag hela matchen. Färnäs har tydligen bränt slut på sitt bästa krut för i år och dessutom tycktes man

ta litet lätt på uppgiften. Mest nyfiken var man naturligtvis på presscentern ”Kål Janne” Johansson som hade placerats på hy, plats, men
han uträttade inte mycket förrän han flyttat in i centrum då han visade något av sin farlighet. Axel Färnström på vy, glimtade till
emellanåt men kedjan var i övrigt slätstruken. Mv, Söderberg hörde till de bättre i försvaret trots baklängesmålen och av uteförsvararna
kan nämnas hh, Tage Molin som dök upp litet överallt och ställde till oreda i Vansbro anfallen, samt hb, Magnus Eriksson. Båda lagen
lade in högsta växeln redan från början och efter 7 min. spel var det klart för 1-0 till VAIK. En offsidefrispark för Färnäs lades inte bättre
än att Hans Vestberg kunde möte och klippa till direkt upp i nättaket utan målvakten. Allan Olsén hade ett jätteskott som Söderberg
lyckades tippa till hörna i mitten av halvleken. I 30 min var man beredd att notera 2-0 då Stig Björns nätade. Domaren hade emellertid
redan blåst för straff och denna slog Vestberg strax utanför vänstra stolpen, 38 min in på halvleken kom ett Björns inlägg till Bartz som
stod fint placerad. Han generalmissade emellertid men i stället sprang Gyllenvåg till och 2-0 var ett faktum. Kål Janne övertog nu rollen
som kedjeförstärkare för att om möjligt få bättre fläkt öve rFärnäs anfall men Vansbro som blivit varma i kläderna behöll spelarövertaget. Ett snyggt anfall i 44:e min. avslutade med en pärla i nättaket av Björns och ansbro kunde gå till halvtidsvila med 3-0. Det
blev Vansbro dominans också i andra avdelningen och målhistorien ser ut så här: 5 min. inlägg av Björns som Åke Gyllenvåg sköt i nät ur
snäv vinkel. 40 min. Hans Vestberg vann en löpduell med Färnäs försvaret och placerar behärskat lädret i mål bredvid utrusande
Söderberg. 762 hade betalt entré och Folke Pettersson, Borlänge gjorde med undantag av straffen inga större misstag som matchledare.
/ Lebe /.

Vansbro-Färnäs: åke Gyllenvåg skjuter 2-0. Bollen skymd bakom Söderberg i Färnäs buren.

Färnäs SK imponerade besegrade Korsnäs 4-1. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4, Text ur tidningsartikel. (Omgång 16).
Korsnäs (DD). Korsnäs verkade bara skuggan av sitt forna jag vid söndagens seriedebut hemma mot gästande Färnäs SK på Korsnäs IP.
De hade ingenting att sätta emot utan sprack både temporärt, tekniskt och i avslutningarna. Även om gästerna äro svårspelade, så
måste man se en markant skillnad på serietoppen och dess botten genom gästernas seger med 4-1 och deras effektiva och blixtrande
spel. Hemmalaget dominerade en period i andra halvleken då flera målchanser kom på löpande band men det saknades en udd i
avslutningen. Gästerna inledde med flera anfall. Korsnäs provade i 10-11 minuter utan udd och koncentration. Gästernas cf, Arne
Eriksson missade härresande ensam framför mål i 13 min. framspelad av hi, Kål Janne Johansson. I 23 o. 24 min. dyrkades
hemmaförsvaret upp helt och hi, ”Kål Janne och cf, Eriksson gjorde varsitt mål. Reducering till 3-1 i 27 min. då hy, Börje Karlsson svarade
för ett mål på pass av vi, Björk. Vi, Per Erik Finn förunnat att fastställa slutresultatet 4-1 i 33 min . Gästerna var snabba och fräna och
hade två verkliga orosandar i inrarna Finn och ”Kål Janne”. Backarna och mv, var hårda och säkra och halvorna snabba och effektiva. I
hemmagänget höll endast vi, Björk i kedjan och man kan även sätta ett plus i kanten för vy, Mats Eks. I försvaret gjorde Bernt Boström
en finfin räddning under andra halvleken och kan heller inte lastas för något av målen. Försvaret var något slappt i markeringen men
skötte sig i övrigt. Ytterhalvorna borde ha följt med bättre i anfallen flera gånger. Domaren Folke Pettersson hade matchen väl i sin hand
och kuvade alla tendenser till hårt spel. Omkring 300 passade på att lapa vårsol. / Stix.

Trevligt spel av Färnäs när Korsnäs besegrades. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4, Text ur tidningsartikel. (Omg 16).
Det var aldrig någon tvekan om att Färnäs skulle ta två välförtjänta poäng mot Korsnäs på söndagen. 4-1 (2-1) till serieledarna Färnäs –
ett rättvist resultat och ytterligare ett steg närmare div. III. Efter det spel Färnäs presterade i söndags bör laget ha goda chanser att
hävda sig även där. Först och främst har Färnäs en snabb och rivig kedja, som hela tiden spelar offensivt och hårt - utan att ägna sig åt
ojustheter. Arne Färnström – Janne Johansson – Arne Eriksson – Per Erik Finn – Harlan Grannas heter kvintetten och särskilt innertrion
gladde. Färnström slog in ettan, Eriksson tvåan, Janne trean och Finn fyran. Tyvärr blev Finn skadad strax efter fullträffen och fick linka
högerytter sista kvarten. Försvaret har ingen svag punkt. Målvakten Sture Söderberg arbetade lugnt och säkert och backarna Magnus
Eriksson och Bror Ernlund höll rent. Moras hockey lirare Rune Blomberg, lille men ettrige Tage Molin och centerhalven Gösta Hållams
serverade åtskilliga matningar till kedjan och bildar en effektiv försvarsmur. Som sagt! Färnäs var en angenäm bekantskap och att på
Korsnäs svårspelade ”gräsmatta” i första matchen, visa upp ett så bra spel lovar gott. Korsnäs har åtskilliga svaga punkter i sitt lag. Visst
finns det slitvargar men det är ingen avslutning i anfallet och försvaret med Gösta Lindqvist i spetsen spelar osäkert. Det blir många
meningslösa luftpastejer och någon större kontakt mellan kedja och försvar finns inte. Några ljusglimtar har dock laget. Börje Carlsson
på yttern svarade för enda målet och hade dessutom en del fina chanser. Centern Åke Eriksson är lite vek i närkamperna och Mats Ek
hade ingen lyckad dag på yttern. Bernt Boström i målet är ojämn. Han gjorde ett par eleganta räddningar på närskott, men borde ha
klarat ett av Färnäs målen. Lindqvist på centerhalven har inte kvar sin gamla säkerhet. Drygt 300 njöt av vårsolen. Folke Pettersson,
Borlänge, dömde resolut och säkert. / R.R.

Färnäs vann tursamt i Korsnäs, hemmapressen gav intet utbyte. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4. Text ur
tidningsartikel. (Omgång 16).
Det finns ingen rättvisa i världen sägs det sedan undertecknat beskådat gårdagens div. IV-match mellan Korsnäs och Färnäs är jag villig
att skriva under på den saken. Följande hände: I första halvlek tog Färnäs välförtjänt ledningen med 2-1. Efter paus pressade Korsnäs. En
boll slog i ribban och ett halvt dussinandra rullade decimetern utanför Färnäs keepern Söderbergs stolpar. Gästerna kom upp i tre-fyra
ströanfall och på dessa gjorde man två mål. Segern blev således 4-1 men om det funnits den minsta lilla rättvisa borde t ena eller rent av
båda poängen. Färnäs leder nu sin serie med fem poäng och bör av allt att döma nästa säsong spela i div. III. Det fordrades dock bättre
takter i fortsättningen. Kedjemännen visade god förmåga att ta vara på de målchanser som gavs medan försvaret hade svårt att få bort
bollen. Vid flera tillfällen efter paus var det mera tyr än skicklighet att ingen boll hamnade i Färnäs målet. Lagets bästa män var inrarna
Janne Johansson och Per Erik Finn tillsammans med greppsäkre och turbegåvade burväktaren Sture Söderberg. Korsnäs ligger illa till i
tabellen men det är nog ingen risk att elvan degraderas om man kan visa samma takter i fortsättningen. Det som brast i teknik och
taktikersattes med kampvilja. Laget saknar en kedjeledare med tyngd. Hade en sådan funnits i gårdagsmatchen hade hemmalagets
målskörd inte stannat vid en enda femetta. Glädjeämnet var trots de uteblivna målen kedjan som gång efter annan satte gästernas
försvare på det hala. Lagets bästa man var utan tvekan hy, Börje Karlsson som inte var rädd att slå på skott. Andra yttern Mats Ek kom
ordentligt efter paus och skickade in massor av fina inlägg. Halvbackskedjan Rustas – Lindkvist – Tollman överträffades klart
motsvarande trio hos Färnäs. Två mål på en minut Hemmalaget hade första farligheten i 10 min. då burväktaren missat en utrusning
men det hela ordnade upp sig. Det blev istället Färnäs som 12 minuter senare gjorde två mål i samma minut. Hy, Färnström höll sig
framme på ett inlägg som strax efter sköt cf, Arne Eriksson ur snäv vinkel i ena burhörnet. Minuterna senare dribblade sig Börje Karlsson

igenom gästförsvaret och slog in bollen vid vänstra stolpen. Efter paus var det en enveten press mot Färnäs buren men i 13 min. sprang
hi, Janne Johansson på en stickare och på skottet var Korsnäs målvakten chanslös. Hemmapressen fortsatte och bl.a. noterades en nick i
gästernas ribba innan det i 35 min. var färdigt för ett nytt gästmål. Nu sprang vi, Finn på en löpboll och så var det åter nätsång i
hemmaburen. Efter detta tappade Korsnäs sugen och slutminuterna gick i trötthetens tecken. Bra domare var Folke Pettersson,
Borlänge. Omkring 300 åskådare gonade sig i det härliga solskenet. / Tillus/.

Hi Janne Johansson skjuter 3-1 sedan han sprungit ifrån stoppern Lindkvist. Målvakten är utan chans.

F-lagen (Falun – Färnäs) firar fortfarande framgångar. Färnäs utklassade Leksand lagets
bästa match i vår. Färnäs SK-Leksands IF 7-2,Text ur tidningsartikel. (Omgång 17).
Det regnade under hela matchen då Färnäs besegrade leksand. Utklassningssiffrorna 7-2 var fullt rättvisa då Färnäs för dagen var helt till
sin fördel och var överlägsna hela matchen igenom. Leksands snabba kedjekvintett ofarlig då hemmaförsvaret gärna spelade offensivt.
Spelet var under inledningsminuterna tämligen jämnt men snart nog gled initiativet över till hemmalaget. Kål Janne som för dagen
spelade ypperligt, prickade påpassligt in 2 mål efter ungefär en kvarts spel. Det första sedan målvakten överspelats, det andra då han
hann före densamme vid en bakåtpassning. Omedelbart därefter nickade Per Erik Finn:s ersättare Bo Helin grant in trean på Grannas
precisa passning. Leksand hade 10 minuter senare ett ypperligt tillfälle att reducera, men Stig Påvels rungande skott tog i plankan. I
andra halvlek blev Färnäs ännu mer överlägset. Detta hindrade emellertid inte gästerna från att reducera, 3-1 kom genom vi, Ulf
Persson som med ett vackert skott från långt håll lyckades överlista Söderberg. Hemmalaget svarade så gott som omgående med att öka
till 4-1. Det var centern Arne Eriksson som påpassligt svarade för den bedriften vid en kapplöpning med målvakten. Leksands hi, icke
okände Stig Påvels, hade vid målets tillkomst en annan åsikt än domaren och uttryckte sin grämelse på ett så olämpligt sätt att han blev
utvisad. En minut senare gjorde Arne Eriksson påpassligt 5-1 och strax härefter avslutade Grannas dagens vackraste anfall med att lugnt
och behärskat öka till 6-1. Sjunde målet för Färnäs blev också en upplevelse, då Arne Eriksson handlöst kastade sig och nickade in kål
Jannes passning. När en halv minut återstod av matchen reducerade gästerna och fastställde slutresultatet genom sin center Steinholtz.
Gästerna som var stora och kraftigas hade en utmärkt bollbehandling. Spelmässigt var laget otaktiskt och därmed ineffektivt. Bäst
lyckades innertrion Påvels – Steinholtz – Persson. I hemmalaget som gjorde sin bästa match i vår gjorde samtliga bra ifrån sig. Särskilt
gladdes man åt Bo Helin om idag fick chansen då Finn skadats. Sjöberg, Skattungbyn, dömde inför 300 åskådare. / M.E.

Färnäs-Leksand
Serieledande Färnäs tar emot Leksand på hemmaplan. Man får förmoda att topplaget tar två poäng men Leksand kan överraska.
Söndagens förlust mot Vansbro var oturlig. Färnäs har innern Finn justerad och får eventuellt sätta in en ny man. Laguppställningar:
Sture Söderberg, Magnus Eriksson, Bror Ernlund, Rune Blomberg, Gösta Hållams, Tage Molin, Arne Persson, Janne Johansson, Arne
Eriksson, Per Erik Finn (Bo Helin) och Harlan Grannas. Leksand: Penti Sippälä, Bosse Österberg, S.E. Eriksson, Lollo, Erik Steinholtz, Ulf
Persson och Lassas, Bernt Larsson, Jan Sjöholm, Evert Eklund, Stig Påvels, Vilgot Larsson. Avspark kl. 14.

Färnäs favorit mot Leksands IF
Färnäs SK möter i morgon Leksands IF i seriepremiären på hemmaplan. De grönvita får hållas som klara favoriter då Leksand knappast
hör till seriens bäätre lag. Färnäs vill nog heller inte att någon konkurrent i onödan knappar in på det säkra försprånget. I Leksands laget
är ishockey spelarna stig Påvels och ”Lollo” Lassas de mest kända. Matchen börjar klockan 14.00.

Från Moras sportfront
Seriefotbollen har nu fått upp ångan på allvar och fotbollsentusiasterna fylkas kring de allt mer upptorkande arenorna. För Ovansiljans
del ser det ganska lovnde ut för närvarnde, Färnäs leder sin div. 4 grupp i stor stil och 4-3 segern borta mot Korsnäs visar att det inte
något större fel på formen. Korsnäs lilla plan är ju erkänt svårspelad. Att redan nu börja sia om serieseger är givetvis för tidigt, men nog
är chanserna mycket goda helst om det finns förutsättningar att de övriga lagen kommer att göra sitt bästa för att nypa gadden av
varann. Malung verkar just nu vara allvarligaste hotet efter sina båda fullpoängare i vår: men det kan mycket väl bli omplaceringar på
den posten t.ex. genom nu spellediga Nusnäs, Mora släppte ganska onödigt en pinne i söndags. Forssa hemma hör nog i alla fall till de
lättare uppgifterna, men det går ju som tur är flera tåg. Litet nytt och krytt i laget skulle dock inte skada. Nu finns det inte en riktig
bolltrillare i elvan. Morgondagens program i division fyra lovar att bli verkligt intressant. Så här ser det ut: Forssa-Järna, Färnäs-Leksand,
Islingby-Mora, malung-Nusnäs, Vansbro-Björbo. Här finns egentligen bara två klara favoriter nämligen Färnäs och Vansbro.
Malung-Nusnäs bör bli en raffelfight av fint märke. Mora har en svår uppgift borta mot Islingby, som dock ingalunda är oslagbara.
Oavgjort mot jumbon Björbo i söndags bevisar detta. Järna kan mycket väl vinna mot Forssa i Borlänge. Oxberg fick en fin vårstart i
”femman” mot Lima och även Sollerön gjorde ju sitt mot Saxdalen. ”Soldpojkarna” har därmed en säker serieledning och återfinns
kanske ett pinnhål högre upp i seriesystemet nästa år. Det ser alltså lovande ut på fotbollsfrpnten. / Tewe /.
Eftersom inget dalalag dessutom hotas av nedflyttning verkar det som skulle det totala dalainslaget i div III bli detsamma som nu, sedan
Färnäs (troligtvis) eller Malung vunnit sin grupp. Den striden kan bli hård, men Färnäs klara segrar skvallrar om att Malung får det
mycket besvärligt för att hinna upp det överraskande laget från Ovansijan.

Färnäs SK gladde 7-2 mot Leksand. Färnäs SK-Leksands I 7-2, Text från tidningsartikel, Dala-Demokraten.

(Omgång

17).
Färnäs (DD). Färnäs värmde och gladde särdeles sina anhängare bland de 400 åskådare genom att vinna stort över gästande Leksand.
Segersiffrorna skrevs7-2 och kan betecknas som lön för ojämna, riviga och påpassliga hemmaforwards osjälviska arbete. Efter två goda
tillbud av Kål Janne blev det tredje gången gillt och 1-0 kunde noteras sedan Mohlin hade passat, Janne ville ha mera mål och i 19 min,
kunde 2-0 noteras. Per Erik Finn:s ersättare Bosse Helin nickade tre minuter senare in 3-0 sedan Harlan Grannas passat. Stig Påvels slog
en rökare i trävirket innan halvleken var tillända. Efter paus var de, efter ett övertag av Färnäs ytterst nära 3-1 till Leksand, men den
rullande bollen tog i stolpen. Vi, Larsson gjorde sedan 3-1. Arne Eriksson började sitt hat trick genom att i 30 min. slå in 4-1 och samme
man skickade i 34:e min. in 5-1 sedan bollen touchat trävirket. I 38:e min. kom 6-1 efter mycket grant anfall, där bollen gick snabbt från
man till man och Harlan Grannas avslutade med ett skott i mål. Minuterna efter var Arne Eriksson åter framme och nickade in 7-1
vågrätt i luften. Två minuter senare reducerade leksand till 7-2 genom Steinholtz. Färnäs fick ställa upp utan Per Erik Finn i kedjan men
ersättaren Bosse Helin skötte sin uppgift bra. Kål Janne var sig lik, målfarlig och rivig. Av uttrarna för dagen var Harlan Grannas den mest
lyckade. Halvorna Mohlin och Blomberg var arbetsvilliga som vanligt. I Leksandskedjan höjde sig Steinholtz skyhögt över de andra. Hh,
”Lollo” Lassas trollade många gånger bort både sig själv och andra medan övriga mannar var av de jämngod klass. / H.

Färnäs utklassade Leksand Lagets bästa match i vår. Färnäs-Leksands IF 7-2. Text från tidningsartikel. (omg 17).
Det regnade under hela matchen då Färnäs besegrade leksand. Utklassningssiffrorna 7-2 var fullt rättvisa då Färnäs för dagen var helt till
sin fördel och var överlägsna hela matchen igenom. Leksands snabba kedjekvintett var dock inte alldeles ofarlig då hemmaförsvaret
gärna spelade för offensivt. Spelet var under inledningsminuterna tämligen jämnt men snart nog gled initiativet över för hemmalaget.
Kål Janne, som för dagen spelade ypperligt, prickade påpassligt in 2 mål efter ungefär en kvarts spel. Det första sedan målvakten
överspelats, det andra då han hann före densamme vid en bakåtpassning. Omedelbart därefter nickade Finn ersättaren Bo Helin grant in
trean på Grannas precisa passning. Leksand hade 10 minuter senare ett ypperligt tillfälle att reducera, men Stig Påvels rungande skott
tog i plankan. Särskilt gladdes man åt Bo Helin om idag fick chansen då Finn skadats. Sjöberg, Skattungbyn, dömde inför 300 åskådare.
/ M.E. /

Färnäs-Leksand. Hårt ansatt blir Leksandsmålvakten Pentti Sippilä med ett verkligt höjdhopp lägger beslag på bollen. 3.an är Sven Erik
Eriksson, 9:an är Arne Eriksson.

Färnäs utan Finn vann stort mot humörlösa leksingar,7-2. Färnäs SK-Leksands IF 7-2. Text från
tidningsartikel, (Omg 17).
Färnäs SK ångar vidare mot en trolig serieseger i div. IV och på torsdagen var det Leksand som blev offret för de grönvitas framfart.
Segern kom att lyda på 7-2 i hemmafavör efter 3-0 i pausen. Leksand knäcktes de definitivt då Stig Påvels vid fjärde hemmamålet
utvisades för resten av matchen för demonstration mot domaren. Matchen spelades i hällande regn, men bjöd ändå på gott tempo och
många spännande målsituationer. Färnäs ställde upp utan justerade Per Erik Finn i vilken ställe Bosse Helin vikarierade med den äran.
Hemmakedjan visade stundtals lovande spel och speciellt glänste Kål Janne Johansson, ”Muffen” Eriksson kom ingenstans i första
halvlek men efter pausen visade han sin målfarlighet med hat-tric varav två mål på nick. VY, Harlan Grannas svarade också för en fullgod
insats. I försvaret tog backarna Eriksson och Ernlund med Leksands yttrarna fullständigt och ch, Gösta Hållams spelade som vanligt lugnt
och säkert. Ytterhalvorna bröt effektivt men brister ännu i framspelningarna. Sture Söderberg i målet fick visa sin klass vid ett par
tillfällen. Leksand. Började rätt bra men föll tillbaka och efter Påvels utvisning tappade de blåvita sugen alldeles. Målvakten Sippilä hade
ett otacksamt jobb och av uteförsvarsspelarna lyckades hh, ”Lollo” Lassa och ch, Bernt Larsson bäst. Tillbakadragne cf, Steinholtz
spelade dirigentens roll i kedjan där ishockeyspelarna Påvels och Vilgot Larsson däremot inte gjorde någon succé. Vi, Persson hade krut i
kängorna och att Leksandskedjan inte var helt ofarlig visade bl.a. tre bollar i trävirket. Målhistoria: 1-0, Kål Janne i 15:e min. samma
man ordnade 2-0 i 18:e min. sedan han utnyttjat ett missförstånd i gästernas försvar. 3-0 blev det i 21:a min. på en fin nick av Bosse
Helin. 3-1 i 55:e min. genom gästernas vi, Ulf Persson på långskott. 4-1 i 75:e min. sedan Arne Eriksson och Leksandsmålvakten sprungit
ihop om en boll. Påvels utvisades. 5-1 Arne Eriksson på tursam nick i 79:e min. 6-1 Harlan Grannas efter matchens snyggaste anfall i 83:e
min. 7-1 Arne Eriksson som offrade sig och nickade lädret i nät i 84:e min. 7-2 cf, Steinholtz då ett par minuter återstod av matchen.
Domaren John Öberg, Skattungbyn, kan inte få godkänt betyg. / Tewe.

Färnäs – Nusnäs blir hårda bud
Om söndag är det klappat och klart för årets första fotbollsderby. Det är Nusnäs IF och Färnäs SK som möts på Färnäs Idrottsplats i en
match, där allt kan hända. Färnäs har sin serieledning att tänka på, men Nusnäs som har allt att vinna kan mycket väl ställa till en
överraskning så mycket fotbollskunnande som det finns i laget. En spännande fight blir det och båda lagen mönstrar givetvis sin
starkaste uppställning. Matchen börjar kl. 17.

Nusnäs slog Färnäs, Malung närmar sig täten, Färnäs helt utan chans mot Nusnäs i topp
match. Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3. Text ur tidningsartikel. (Omg 18).
För förra söndagens nederlag i Malung tog Nusnäs revansch på serieledande Färnäs i söndagens match. Färnäs hade inte mycket att
sätta emot ett segersuget Nusnäs och siffrorna 3-1 kan Färnäs vara glada för. Efter målchanserna kunde Nusnäs segern varit dubbelt så
stor. Färnäs hade en håglöshetens dag och visade allt annat än serieledartakter. Försvaret ingav inte förtroende, halvbackskedjan var
svag att bryta och under spelet var anfallen ineffektiva. Sture Söderberg i målet var den ende som höll stilen och mer till. Nusnäs
spelade på toppen av sitt kunnande och trots motvind i första halvlek slog laget aldrig av på takten och segerviljan. Efter en kvart
lossnade det för Nusnäs. Cf, Leif Hjälte fick en tå på bollen och 0-1 var klart. Färnäs spelade upp sig och kom fram i en del anfall dock
inga farliga. I halvlekens mitt sköt vi, Per Erik Tysk ett skott i stolpen. Strax därpå fick Nusnäs en straff som Bengt Hjelte slog hårt i
stolpen. Färnäs hade en solklar chans då hb, Lindberg dök fram och slog bort bollen på mållinjen. Strax före paussignalen blev det 1-1,
det var forwarden som var framme och fick Lasse Larsson ur balans. Färnäs sökte rycka upp anfallet efter paus men sedan Per Erik Tysk i
14:e minuten nickat in 1-2 gick luften ur hemmalaget. Vi, Kurt Hjälte fastställde slutresultatet i 34:e minuten. I Färnäs var som sagt Sture
Söderberg i målet dagens man. Av övriga kan endast Bror Ernlund på backen få godkänt. Nusnäs visade et elegant försvarsspel och ett
snabbt finurligt anfallsspel. Bengt Hjelte är på väg mot storformen men det vore orätt framhålla någon särskild i dagens lag. Sven
Rydberg, Ludvika, dömde säkert inför 1 400 åskådare.

Släkten är värst
För att hålla sig till gamla ordstäv så kunde man säga att släkten är värst, och då anspela på kusinmötet mellan Färnäs och Nusnäs i
torsdags och tog ordentligt med stryk av Malung för att nu ge sin arge rival och gode granne Färnäs på tafsen. Sådant är näst intill
oantastligt tycker man i Färnäs. Nu krympte Färnäs ledning före Malung till endast tre poäng, vilket inte längre är så betryggande. Men
redan på söndag har Färnäs chansen att återställa ordningen, då man tar sig an just malung och därtill på hemmaplan. Skulle det dock
gå så att Malung vinner den matchen, så är Färnäs försprång så gott som uppätet. Jag tog mig förresten en titt På Malung igår, då
västerdalslaget mötte Islingby. I första halvlek spelade Malung riktigt snygg fotboll, snabb och skiftesrik, samt dessutom ganska teknisk.
Då låg man kraftigt över . Men sedan kom man i andra perioden, då i stället Islingby, med farlige Inge Vedholm som primus tryckte på
utan att kunna få tillstånd någon kvittering. Återfaller däremot laget till spel ála andra halvlek blir det litet lättare för serieledarna.
Matchens behållning var Inge Vedholm, som går från klarhet till klarhet. Ett tips för dala-UK som behöver en center i landskapslaget,
även om vi pressgubbar hellre vill att förbundet ratar Islingby spelaren, så att godbiten tillfaller oss i den stundande pressmatchen. Glad
över Malung segern var Sigvard Hjärpe, som ju numera är ”taktisk rådgivare” åt Malung. Men helt glad får man aldrig vara, tyckte
Hjärpe, som på lördagen sett Säter spela sin bästa match för våren, men trots detta, och på grund av ett par snöpliga mål redan i
inledningen, förlorade de nere i Västerås. Glad är väl inte heller Malungsledningen, som bara får förfoga över Silver-Bengt Eriksson
våren ut, innan han på nytt blir spelkar för Friska Viljor i Örnsköldsvik i slutet av juli.

Nusnäs vann seriefinalen, straffmissar på båda håll. Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3, Text ur tidningsartikel. (Omg 18).
Färnäs (FK) Nusnäs hade hetaste segerviljan och vann främst på denna i derbyfinalen i Färnäs. Därmed bröts hemmalagets vackra
segerrad. Sist Färnäs förlorade en hemmamatch var i oktober 1956. Nusnäs är att gratulera till en välförtjänt och rättvis seger med 3-1
efter halvtidsresultatet 1-1. Matchen började trevande med nervöst spel från båda sidor. Spelet var tämligen jämnt med massor av
farliga tillbud hos målvakterna. I 14:e min. tog Nusnäs ledningen då centern Bengt Hjelte påpassligt lyckades överlista Söderberg. Färnäs
svarade med farliga anfall men ingenting ville lyckas. Bland annat räddade Lindberg på mållinjen sedan målvakten försatts ur spel och
Finn sköt i stolpen från 3 m håll. I 26:e min. trodde man det var klart för 2-0 då Nusnäs fick straff Bengt Hjelte satte den emellertid i
stolpen. Strax före halvtidssignalen kom hemmalagets välförtjänta kvitteringsmål då Kål Janne lyckades näta. Under andra halvlekens
inledningsminuter var Färnäs överlägsna och pressade hårt och man trodde att laget snart skulle avgöra matchen till sin fördel. I 59:e
min. vände sig emellertid matchen helt. Nusnäs fick en hörna, Söderberg skulle boxa ut den men med solskenet i ögonen missade han
och Per Erik Tysk lyckades nicka i mål. Resten av matchen spelade Nusnäs med segervittring. Ingenting skulle hejda dem och Färnäs
spelarna blev i sin iver att försöka utjämna rasade spelet ihop. Tio min. före full tid ökade också gästerna till 3-1 med Kurt Hjelte som
målgörare. Mot slutet av matchen hade Färnäs en jättechans att reducera då det blev straffspark. Grannas sköt dock inte bättre än att
Larsson kunde rädda. Alla mannarna hos gästerna presterade sitt yttersta av sin förmåga varför någon spelarkritik för denna deras
kämpamatch ej är på sin plats. I hemmalaget får det bakre försvaret det bästa betyget. Utmärkt domare var Rydberg, Ludvika. Publik ca:
1 000 personer. /ME/.

Nusnäs stoppade Färnäs 3-1 och rättvis seger. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3. (omg 18).
Färnäs (DD). Färnäs långa rad av hemmasegrar bröts vid derbymatchen mot Nusnäs som spelade åt sig en rättvis 3-1 vinst, halvtid 1-1.
Det var en synnerligen geistlös Färnäs elva som visades upp denna gång. Bägge lagen kostade på sig lyxen att bränna varsin straff.
Nusnäs i första och Färnäs i andra halvlek. de 1 400 åskådarna hade inrikta sig på ett dramatiskt möte med fart och raffel, men kunde
känna sig tämligen besvikna på serieledarna, när den utmärkte domaren Sven Rydberg blåste av matchen. Nusnäs däremot gav långa
stunder prov på god och fantasifull fotboll och fick de grönvita att verka tröga och håglösa. Hemmaförsvaret sviktade otaliga gånger.
Nusnäs vänstersida i anfallet fick alltför ledigt rinna igenom. Där hade hb, Eriksson en mycket svår uppgift att klara. Ensam blev han
otaliga gånger mot anstormande Nusnäs spelare. Söderberg i målet arbetade förtroendeingivande hela matchen medan hb, Ernlund
trots god rutin överspelades flera gånger av Nusnäs lovande hy, Matti Hanspers. Hållams och Bengt Hjeltes dueller blev delade lika.
Färnäs ytterhalvor har man sett bättre. Där visade ”peva” Mattsson i Nusnäs ett effektivare arbete. Färnäs kedjan var dagens sorgebarn.
Endast Kål Janne och grannas kom någorlunda upp i sitt rätta jag. Nusnäs kedjan hade mera udd i sina anfall och gjorde et mycket gott
intryck. Försvaret fick en mycket lätt uppgift genom Färnäs långbollande. Båda backarna Lindberg och Snes, samt ch, Larsson hade en
lyckad dag. Lasse Larsson i målet gjorde sin bästa match på länge och klarade t.o.m. en straff. Nusnäs inledde med ett övertag i spel och
Tysk slog i 8:de minuten bollen förbi ett övergivet Färnäs mål. I 14:de minuten kom 1-0 till Nusnäs genom Bengt Hjelte. Färnäs hade
övertag en stund och i 24:e minuten slog Per Erik Finn en boll i stolpen. Bengt Hjelte svarade med att slå en straff på samma sätt.
Högerbacken räddade på mållinjen innan Kål Janne nickade in 1-1 sekunderna före halvtid. När 14 minuter hade gått av andra halvlek
fick Nusnäs sitt andra mål. Det var på hörna och Per Erik Tysk var den lycklige som nickade in bollen. 1-3 svarade Sigvard Hjelte för i 23:e
minuten. Kål Janne lobbade sedan över utrusande Larsson, men Snes räddade med handen. Grannas slog inte straffen bättre än att
Larsson kunde rädda. / H /.
Mora (DD). Vår, sommar, höst eller vinter har ingen betydelse. Varje årstid bjuder idrottsutövarna och sportpubliken sina lockelser. För
Moras vidkommande är skillnaden egentligen Bara den att pucken byts mot fotbollen och skidor mot spikskor. Starten har nyligen gått
för sommarhalvåret. Fotbollsserierna har rullat igång, friidrottarna har hunnit med terrängloppen och tuvskuttarna har med mer eller
mindre framgång sökt skärmar i markerna. Vad har vi nu att se fram emot när det gäller idrotten i Mora och hur högt törs vi ställa våra
förhoppningar?
Fotboll: Division IV-fotbollen har avverkat några omgångar och för moralagens vidkommande har våren hittills varit växlande. Färnäs –
serieledarna - ångade på i känd höststil till att börja med fick en påminnelse om sin sårbarhet i söndagens derby mot Nusnäs. Och vill
det sig riktigt illa kan det bli plats konkurrenterna som hjälper något – Malung? – västerdalslag till serievinst. Nu delar Färnäs och
Nusnäs hemmaplan på arenan i Färnäs och man kan inte precis påstå att grabbarna från trähästbyn varit sportsligt artiga mot
”hyresvärden” de sista dagarna i. I torsdags ”skänkte” man svåraste konkurrenten Malung 6-1 och i söndags slog man sedan Färnäs med
3-1. Den vinsten var fullt all right en belöning för bättre spel och tydligt är att man kan när det vill sig. En Malungs förklaring är kanske
att Nusnäs med och utan ch, Rune Larsson är tvåskilda lag i styrka.

En fotbollsfighter av renaste vatten är Färnäs målfarlige Kål Janne Johansson t.v. som får representera Mora lagen i div. IV.

För min del tror jag att Färnäs tar sig i kargen efter den här förlusten och det skulle verkligen förvåna om man släpper några fler poäng
utan en kamp in i det sista. För hur det än är så nog skulle det vara roligt med division III-fotboll på dom här breddgraderna till nästa vår.
Så ånga på Färnäs! Det tredje Mora laget i serien är ju som bekant IFK vilka knåpat ihop tre poäng av åtta möjliga i vår. Vilket
åtminstone är en poäng mindre än nödvändigt – Forssa - . Nu har man blivit något handikappade genom isen på träningsplanen men det
är nog inte största orsaken till det mindre goda spelet. Kraft och kondition finns det så det räcker. Sämre är det framförallt med
adressen på passningarna och höjdbollarna. Klubben förfogar över division IV:s bästa reservlag. Finns det inte möjligheter att blanda in
litet ungt och tekniskt i A-laget? Än har väl inte nye tränaren Sven Bergsten blivit varm i kläderna men med den kraften bakom laget
kanske vi kan vänta ”rätta stilen” före hösten.

Färnäs-Malung
Malung står inför en svår uppgift på pingstdagen då man möter serieledande Färnäs på bortaplan. Till matchen har Malung nominerat
följande lag: Erik Strand, Per Axelsson, Ivar Gorslund, Gunnar Halvarsson, Börje Isaksson, Kjell Magnil, Rolf Gidlund, Börje Olsson, Alf
Gaesar, Birger Ottosson och E>rling Jonsson.

Färnäs-Malung i seriefinalen
På pingstdagen avgörs den första seriefinalen i division IV på Färnäs idrottsplats då hemmapojkarna tar sig an argaste konkurrenten
Malungs IF. Matchen är av utomordentligt stor betydelse och i händelse av Malungsvinst är Färnäs stora poängförsprång så gott som
helt uppätet och endast en poäng skiljer då de båda lagen åt. Vinner däremot Färnäs så blir försprånget till Malung hela fen pinnar. Det
kommer säkert bli en verklig raffelmatch. Malung har tagit full pott i samtliga seriematcher i vår. De bästa försvarsspelarna återfinns i
halvbackarna Birger Ottosson och Boris Isaksson, medan Kjell Magnil och Rolf Gidlund hör till kedjans starkaste kort.
I div. IV. Dalarna är det en final på pingstdagen då Färnäs hemma drabbar samman med Malung. Vinner skinnarlaget är man Färnäs i
hälarna. Färnäs kommer säkert att sätta till alla klutar för att visa att hemma nederlaget mot Nusnäs förra helgen vsr en tillfällig
händelse.

Färnäs Finalsegrade, Färnäs vann div. IV-finalen, Rafflande och målrik match Färnäs SK-Malungs
IF 4-3, Text ur tidningsartikel., (Omg 19).
Färnäs (DD). Malung slog Nusnäs som slog Färnäs, som slog Malung och karusellen går vidare. För karusell är det när Färnäs ryckte ifrån
svåraste konkurrenten i division IV-toppen genom att vinna med 4-3 i pingstdagens match på Färnäs IP. Eller vad sägs om 1-1 efter en
minut, 2-2 i 12:e och i 13:e minuten för att fortsätta med Färnäs ledning och Malung utjämning till 3-3 innan halvleken var tillända. Att
det sedan blev en arbetsseger i första perioden för hemmalaget och dito för malung i andra var vilja och tumme med Fortuna i förening
om gav två värdefulla poäng för Stures gäng inför en nära nog tvåtusen hövdad publiksamling föringar inte segern. Någon skönspelad
match blev aldrig det hela. Det tyngde allför mycket på de agerande. Undantaget var domaren Bertil Larsson som var lugnet själv och
han hade också en lätt uppgift i en mycket juste match. För att börja med gästerna så var Strand i målet nervös i början av matchen men
spelade upp sig. Per Axelsson var bra som back medan Ivan Forslund på vb, hade det mera arbetsamt med Kål Janne. I halvbackslinjen
fanns arbetsmyror som understödde den jämna kedjan mycket bra.
Färnäs mannarna gick in för matchen med energi och fick också tillfälle att visa sitt kunnande. Backarna Ernlund och Eriksson arbetade
fördömligt. Ch, Hållams säker medan, vh, Molin förivrar sig vid passningarna. Hh, Blomberg var jämte Kål Janne i kedjan dagens man i
Färnäs. ”Muffen” på centern rehabiliterade sig bra genom att göra vinstmålet. Direkt efter avspark gick Färnäs till anfall och redan efter
20 sekunder låg bollen i Malungsmålet, direktpassad av Kål Janne sedan målvakten tappat bollen. Omgående kom 1-1 genom Börje

Olsson, samme man ökade till 1-2 med ett verkligt praktskott. Blomberg kvitterade på samma sätt och Kål Janne fortsatte målgörandet
sedan målvakten verkat passiv. Jonsson kvitterade till 3-3 i 27:e minuten medan fortsättningen av halvleken kan betecknas som
arbetsseger för Färnäs. Efter pausen var det malung som pressade, men Färnäs försvaret ville inte ge sig. Som ett bombnedslag kom
sedan ”Muffen” Erikssons 4-3 efter förarbete av Blomberg och Kål Janne och hemma publiken kunde andas ut. /H/.

Färnäs SK-Malungs IF 4-3, Text ur tidningsartikel. (Omg 19).
Färnäs (FK). Färnäs gjorde fyra mål och malung tre vid seriefinalen i division IV och vann därmed den med stor spänning emotsedda
uppgörelsen. Efter spelfördelningen att döma hade ett oavgjort resultat varit mera rättvist, då malung hade övertaget minst lika mycket
som Färnäs. Gästerna hade dessutom svårigheter att ta vara på flera s.k. upplagda tillfällen vid Färnäs målet medan hemmalaget hade
tur i dubbelbemärkelse inte bara på plan utan också med vädret och med de som komponerat serieprogrammet. Närmare 2 000
personer hade nämligen betalat entré då Bertil Larsson blåste till spel. Dessa personer fick också se en matchöppning som de sällan eller
aldrig varit med om tidigare eller vad sägs om 1-1 efter 1 minuts spel och 3-2 efter 13 minuter. Inledningen blev som sagts dramatisk.
Direkt efter avspark gjorde Kål Janne 1-0 och jubelropen hade inte hunnit tysta förrän malung kvitterat genom hy, Börje Olsson som fick
efter en försvarstabbe. Matchen fortsatte i ett oerhört högt uppdrivet tempo och det var tydligt att båda lagen hade fått order om att
sätta högsta fart från början. I vardera 11:e, 12:e och 13:e min. gjorde tre mål. Först tog Malung ledningen då Börje Olsson nätade på ett
vackert skott. Kvitteringen kom omedelbart på ett lika vackert skott av Blomberg varefter Kål Janne gav hemmalaget ledningen då han
utnyttjade Malungsmålvaktens alltför passiva uppträdande. I 27:e kvitterade Malung ånyo då vy, Erling Jonsson lyckades överlista
Söderberg. Matchen blev i fortsättnigen oerhört spännande inte bara för publiken utan också för spelarna som i sin iver att få ett
avgörande till stund spände sig inför uppgiften vilket hade till följde att spelets kvalitet sjönk alltmer ju längre matchen fortskred. Vid
slutet av första halvlek hade Malung ett par goda tillfällen att ta ledningen. Särskilt minns man Kjell Magnils hårda direktskott som helt
säkert med en annan målvakt än Söderberg.

Malungs cf, Cesar konstaterar med fasa att bollen går förbi öppet mål. Färnäs backen Magnus Eriksson t.v. är framme och försöker
avvärja katastrofen. Målvakten Sture Söderberg är redan ur spel.
Sämre efter paus. Andra halvlek karaktäriserades av fortsatt högt tempo men med dåligt spel från bägge sidorna. Gästerna hade de
farligaste tillfällena att avgöra matchen men hade båda otur och var ineffektiva då antingen Söderberg stod i vägen eller också var
skotten aningen felriktade. Centern Caesar hade dessutom ett skott i stolpen. Hemmalaget hade också chanser även om de inte var så
många och fullt så farliga som gästernas. Sju min. före slutet avgjordes matchen då ”Muffen” Arne Eriksson från västerytterplats slog
bollen i mål på en idealpassning från Rune Blomberg. Gästernas bästa spelare var otvivelaktigt vh, Kjell och vi, Birger Ottosson. Om man
för en gång skulle försöka göra en kort karaktäristisk av serieledarna skulle det bli följande:

Sture Söderberg är bättre än i fjol framför allt på utrusningarna, dock ibland för nonchalant.
Magnus Eriksson, kämpen framför alla andra, vilket han lever högt på är ibland för offensiv och glömmer då den man är satt att bevaka.
Bror Ernlund är något långsammare än i fjol men lever högt på sin rutin.
Rune Blomberg, lugn säker och bra, gör sällan en dålig match men kan också ibland vara för offensiv.
Gösta Hållams, resolut och brytsäker har dock ännu ej nått fjolårsformen och lite ibland kanske alltför mycket på målvakten vilket kan
bli ödesdigert.
Tage Molin är en ständig oroskälla då motståndarna skall sätta igång sina anfall, men är för oförsiktig med sina framspelningar varför
hans passningar i regel tas om hand av motspelarna.
Arne Fernström arbetar och sliter berömvärt men spelar oftast bollen för sent varför passningarna i regel ej på rätt sätt når fram till
adressaterna.
Kål Janne, målfarlig särskilt i trängda lägen kan göra underverk av förlupna passningar. Väntar dock ibland på sådana i stället för att
möta dem.
Arne ”Muffen” Eriksson är i regel skottvillig och målsugen men har tappat den gnista han hade i fjol.
Bo Herrlin är betydligt bättre än i fjol men ännu något för orutinerad.
Harlan Grannas slutligen finurligt elegant går sällan in i närkamper. Slår fina passningar och är målfarlig. Litet mera rutin och han är
mogen för landskapslaget. /M.E./

Färnäs vann div IV finalen. Rafflande och målrik match.
Färnäs (DD). Malung slog Färnäs, som slog Malung och karusellen går vidare. För karusell var det när Färnäs rykte ifrån svåraste
konkurrenten i div toppen genom att vinna med 4-3 i pingstdagens match på Färnäs IP. Eller vad sägs om 1-1 efter en minut. 2-2 i 12:e
och 13:e minuten för att fortsätta med Färnäs ledning och Malungs utjämning till 3-3 innan halvleken var tillända. Att det sedan blev en
arbetseger i första perioden för hemmalaget och dito för Malung i andra var vilja och tumme med Fortuna i förening som gav två
värdefulla poäng för Suras gäng inför en nära nog tvåtusenhövdad publiksamling föringar inte segern. Någon skönsplade match blev
aldrig det hela. Det tyngde alltför mycket på deagerande. Undantaget var domaren Bertil Larsson som var lugnet själv och han hade
också en lätt uppgift i en mycket juste match. För att börja med gästerna så var Strand i målet nervös i början av matchen men spelade
upp sig. Per Axelsson var bra som back medan Ivan Forslund på vb, hade det mera arbetsamt med Kål Janne. I halvbacklinjen fanns
arbetsmyror som undanstökade den jämna kedjan mycket bra. Färnäs mannarna gick in för matchen med energi och fick också tillfälle
att visa sitt kunnande. Backarna Ernlund och Eriksson arbetade föredömligt. Ch, Hållams säer medan vh, Molin förivrar sig med
passningarna. Hh, Blomberg var jämte Kål Janne i kedjan dagens man i Färnäs. ”Muffen” på centern rehabiliterade sig bra genom att
göra vinstmålet. Direkt efter avspark gick Färnäs till anfall och redan efter 20 sekunder låg bollen i Malungsmålet, ditförbipassad av Kål
Janne sedan målvakten tappat bollen. Omgående kom 1-1 genom Börje Olsson, samme man ökade till 1-2 med ett verkligt praktskott.
Blomberg kvitterade på samma sätt och Kål Janne fortsatte målgörandet sedan målvakten verkat passiv. Jonsson kvitterade till 3-3 i
27:e minuten medan fortsättningen av halvleken kan betecknas som arbetsseger för Färnäs. Efter pausen var det Malung som pressade
men Färnäs försvaret ville inte ge sig. Som ett bombnedslag kom sedan Muffen Erikssons 4-3 efter förarbete av Blomberg och Kål Janne
och hemmapubliken kunde andas ut. / H /.

Malung var nära att ta poäng i slutminuten men Färnäs målvakt Söderberg boxar ut bollen.

Färnäs säkrade serieledningen, Oavgjort hade varit rättvist. Färnäs SK-Malungs IF 4-3, Text ur tidningsartikel.
(Omgång 19).
Färnäs Sportklubb lyckades vinna seriefinalen på hemmaplan med uddamålet av sju i den viktiga hemmamatchen mot Malung på
pingstdagen. Nära 2 000 personer kantade arenan och kunde konstatera att lyckan log hult mot Färnäs vid ett par tillfällen och att
Malung hade något mer av spelet. Färnäs förmåga att aldrig ge tappt utan kämpa till sista svettdroppen fällde dock utslaget i
hemmafavör. Matchöppningen blev sensationell och direkt efter avspark gick Kål Janne igenom och nätade. Publiken hann knappt
hämta andan förrän gästernas hy, Börje Olsson serverades en gratischans som han tillvaratog med 1-1 som i 11:e minuten en ny
måldusch. Malung tog ledningen genom Börje Olsson, men Rune Blomberg kvitterade omgående med ett snyggt skott och sedan gav Kål
Janne hemmalaget ledningen, sedan Malungs målvakt verkat för passiv. I 27:e min. var det klart för Malung för kvittering då vy, Erling
Jonsson lyckades slå kulan i nät. Spelet i första halvlek fördes i gott tempo, men i andra halvleksjönk spelkvalitén betydligt. Malung hade
nu ett klart grepp om spelet och cf, Caesar noterade bl.a. ett skott i stolpen. Sju minuter före slutsignalen kom därför Färnäs
ledningsmål som en blixt från klar himmel. Rune Blomberg skickade fram en fin stickare till ”Muffen” som drog sig ut på ytterkanten
och nätade till supporters stora förtjusning. Hos serieledarna visade Sture Söderberg att formen står sig. Särskilt minns man hans
räddning av Kjell Magnils jätteskott i slutet av första halvlek. Backarna blev överspelade ibland, men kom alltid igen. Utförsvarets bästa
spelare var Rune Blomberg och tycks ha kommit i staten på allvar nu. I kedjan, som saknade Finn, var Kål Janne som vanligt den mest
framträdande.

Arne ”Muffen” Eriksson har kommit loss från Börje Isakssons uppvaktning och slår på ett skott, som dock inte resulterar.

Färnäs mot div. III
Mot division III seglar nu återigen Färnäs efter söndagstriumfen mot Malung. Det betydde ett bra poängförsprång till
konkurrentklubben, och, tycker man, en bra chans att slutligen ta hem gruppen, speciellt som det tredje mötet med Malung skall spelas
på Färnäs plan. Man kan inte påstå att Färnäs spelmässigt övertygade, inte ens var förtjänt av segern då, Malung hade det mesta av
spelet och de farligaste anfallen. Men seger blev det, en triumf för offensivandan och vilja. Dessutom måste man plocka fram den gamla
klyschan att det är bra att segra även den dag man spelar dåligt. Det brukar vara kännetecknet på bra lag. Det blir långa luftbollar och
envetet hamrande mot motståndarförsvaret. Den kontinentala stilen med bollen utmed marken och kortpassning blir nog större fröjd
för ögat och effektivare om man har spelare som kan spela på det viset. Men det ställer stora krav och i det lägre serierna är det få som
behärskar stilen. Ett litet undantag är Nusnäs som Olle Hillström försökt få in i denna svåra, men trevliga spelstil.

Börje Isaksson hoppar högre än Kål Janne, som grinar illa.

Fotbollsläget i Ovansiljan. (Text från tidningsartikel)
Division 4 fotbollen har liksom övriga serier sommaruppehåll och det kan vara på sin palts att göra en återblick på vad som hänt. Färnäs
håller alltjämnt täten även om lokalkonkurrenten Nusnäs tog båda poängen i den inbördes uppgörelsen. Men Nusnäs har om möjligt åkt
på ännu större bakslag: Vem minns inte 6-1 förlusten borta mot Malung samt förlusten med 4-2 i Björbo mot självaste bottenlaget.
Mora åter förlorade stort borta mot Islingby med 5-0 men har dock inte förlorat några s.k. säkra matcher varför man kan säga att Mora
egentligen svarat för de mest normala resultaten av ovansiljanslagen. Den sista matchen mellan Nusnäs och IFK Mora var förresten den
spelmässigt sett bästa matchen som spelats av Mora på mycket länge. Alltjämnt skulle man kunna säga att med lite tur har både Nusnäs
och mora chansen att vinna serien även om alla tydliga tecken talar för att Färnäs blir slutsegrare. Denna tilltro till Färnäs stärktes
betydligt när laget på hemmaplan besegrade värsta konkurrenten malung med uddamålsresultatet 4-3. I den matchen gjorde förresten
Sture Söderberg i Färnäs målet en verklig fantomräddning som kanske innebar division 3 nästa säsong. Hade Söderberg släppt in
Magnils rökare den gången så hade Färnäs sannolikt förlorat matchen och seriesegern till Malung. Det är nämligen alltid dubbelt farligt
att förlora mot den närmaste konkurrenten och utan tvekan var det Malung som var och fortfarande än om i mindre grad det lag som
konkurrerar hårdast om seriesegern.

Färnäs imponerade ej Forssa nära oavgjort. Forssa BK-Färnäs SK 0—1. Text ur tidningsartikel. (Omg. 20).
Sedan man bänkat sig på Vallen i lördags för att se matchen mellan Färnäs och Forssa var allting idealiskt. Härligt väder, en saftigt grön
plan inramad av färg glada läktare, och till detta spelarnas vackra dräkter. Under sådana betingelser är det fullt naturligt att man
väntade sig något alldeles extra i fotbollsväg, speciellt som seriens ledarlag var Forssas motståndare. Men därav blev intet. Bägge lagen
hyllade principen ”säkerheten främst” och spelade ett tillknäppt och på kraftfotboll grundat spel och kostade aldrig på sig lyxen att
spela ut. Slutet på det hela blev att Färnäs enligt tipsen vann dock så knappt som med 1-0. Första halvleken började med många
skiftande situationer. I 9:de minuten tvekade Forsas Sundkvist vid ett tillfälle och passade istället för att gå rakt mot av försvaret
övergivet mål. 11:te min. Forssa Sundkvist åter framme, men den bra placerade nicken klarade målvakten. 14:de min. Börje Wikström i
Forssa sköt okoncentrerat över ur fint läge. 26:e min. Färnäs vi, Grannas dribblade sig igenom hela Forssa försvaret, men avslutade med
att skjuta över. Vid det laget hade man börjat inse att matchen skulle bli målfattig. Ingetdera laget hade en så stark kedja att de starka
försvaren kunde överspelas, och trots att Färnäs hade Dalalagets center ”Kål Janne” Johansson som höger ytter och målfarlige Finn på
centern föreföll Forssas kedja skottvilligare och mera målmedveten. Någon märkvärdig fotboll presterade Färnäs, minst av allt i första
halvlek. Men det har en aldrig sinande energi. På slutet av första halvlek skymtade detta fram
Forssa kom gång på gång i obehagliga situationer genom att Färnäs spelarna sprang på tillsynes hopplösa bollar, och de bollar som
Forssa försvaret slog upp till sin kedja returnerades omgående av Färnäs energiska halvbackskedja. I andra halvlek blev detta än mera
markant, och det vittnar om Forssa försvarets styrka att endast en boll letade sig in i nätet bakom Israelsson i Forssa buren. Det var i
20.de minuten som P.E. Finn i Färnäs dribblade sig igenom och säkert satte bollen i mål.
Innan slutsignalen gick hade båda lagen givna chanser. Färnäs vi, var igenom ensam men sköt på mv, och Sundkvist i Forssa nickade i
slutminuten alldeles utanför Färnäs stolpe. I Forssa spelade hela försvaret starkt men hade märkbart svårt att få bollen ur
försvarsområdet. Mv, Israelsson, ch, Olsson och hh, Hagberg höjde sig över kamraterna och i kedjan var det endast Sundkvist som
visade litet energi och kan få godkänt. Färnäs levde högt på sin goda halvbackskedja Blomberg – Hållams – Molin. Den sistnämnde blev
omedelbart publikfavorit. I kedjan överglänstes ”Kål Janne” klart av Grannas och Finn, men det var halvbackskedjan som knäckte
Forssa. Domaren Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, märktes mycket litet och bättre betyg kan en domare inte få. / Egon.

Arne ”Muffen” Eriksson var på vippen att öka Färnäs målskörd vid det här tillfället, men hans skott gick utanför.

Per Erik Finn ger Färnäs det mål som betydde seger mot Forssa.

Knapp men rättvis seger för Färnäs mot Forssa BK. Forssa BK-Färnäs SK 0-1, Text från tidningsartikel. (Omg.
20).
Borlänge (DD). Serielaget från Ovansiljan vann en mycket välförtjänt seger, 1-0 över ett synnerligen håglöst Forssa vid lördagens division
IV-match på Domnarvsvallen. Färnäs var sin motståndare överlägsna i allt. Snabbheten på bollen, rörligheten och
kombinationsförmågan. Det var bara i avslutningarna det brast för Kål-Janne & co. Där var siktet grovt korn i överkant, annars hade det
blivit flera närkänningar bakom Israelsson i Forssa buren än den enda som Per Erik Finn grejade i andra perioden på ett fint Janne pass.
Att Färnäs leder serien är ingen tillfällighet det finns kunnande och resning i det gänget. För dagen hade försvaret en fridens
eftermiddag och alla skötte sig klanderfritt. Bästa betyget får ytterhalvornas Blomberg och Molin. I kedjan intresserade naturligtvis
press centern Kål Janne mest. Visst var Janne för dagen hy, bra, men ett strå vassare var nog Per Erik Finn och Grannas. Speciellt unge
Grannas gjorde fint ifrån sig. Forssa hade sin sämsta dag i var och det blev ju inte bättre genom att hi, Bengt Bergsten i ett tidigt skede
av matchen blev speloduglig. Godkänt kan endast den bakre trion mål Israelsson och backarna Bruus och Lennart Karlsson få.
Halvbackskedjan matade uruselt och kedjan skall vi tala tyst om, den gjorde ingen människa glad och ingen Färnäs försvarare förnär.
Utmärkt matchledare var Ingvar Eriksson från Morgårdshammar. /Oha/.

Färnäs håller segerstilen, men bara ett mål mot Forssa.

Forssa BK-Färnäs SK 0-1, Text från tidningsartikel.

(Omg. 20)
Borlänge (FK). Att Färnäs fick båda poängen i lördagens bortamatch mot Forssa BK var både rättvist och tursamt. Färnäs segrade med
matchens enda mål inslaget av cf. Per Erik Finn i andra halvlekens 20 min. Dessförinnan hade Färnäs haft ett klart övertag i spel och de
allra farligaste målchanserna. Forssa hade mycket lite att säga till om, och det var först i slut minuterna som det plötsligt blev riktigt
farligt vid gästernas mål. Men egendomligt nog kunde målvakten med nöd och näppe klara målet från kvitteringsbollen. Men hotande
och verkligt nära var det. Matchen som sådan var inte märkvärdig på något sätt. Att Färnäs leder serien var lite svårt att begripa efter
det som visades upp på ”Vallen”. Grabbarna från Mora metropolen spelade inte alls som något topplag. Forssa presterade i stort samma
saker som man är van att se från det hållet. Försvararna står och tjongar bort bollem istället för att passa den till närmaste man och
forwards är mer eller mindre ofarliga framför mål. Stig Holmstrand och Kjell Jansson är alldeles för rädda om fötterna och vågar varken
dra på skott eller sätta emot i närkamperna. Bergsten och Vikström skjuter i tid och otid utan ens komma i närheten av målet. Sixten
Holmkvist är genom sin farlighet på huvudet den ende i sällskapet som kan ställa till lite trassel hos motståndarna. Men det går på tok
för sakta för samtliga. Färnäs ställde upp med Kål Janne som hy, i akt och mening att ingen skulle ta ner honom. Det oförklarliga
schackdraget var orätt mot både spelaren och laget. Janne trivdes inte alls och fick mycket lite uträttat. I särklass bästa forwards var Per
Erik Finn i första halvlek och Harlan Grannas i andra. Nyttigaste spelaren och planens bästa aktör var lille ettrige vh, Molin som troligen
gjorde sin bästa match i Färnäs trikån. Men även Blomberg på andra kanten skötte sig fint. I övrigt var det ganska slätstrukna insatser.
Redan i ett tidigt skede av matchen fick man aningar om att det skulle bli en ganska målfattig historia. Samtliga forwards höll inne för
länge med skotten och när de äntligen kom var det rent dåligt beställt med både krutet och siktet. Dessutom befann sig stridsäpplet lika
många minuter på sidan av planen. Domaren Ingvar Eriksson, Morgårdshammar hade mycket lite att bestyra. /Hag/.

Färnäs SK håller täten över sommaren. Säfsnäs IF får vårens fjärde FK-boll.
Vårens sista spelomgång ingående i FK:s tabellstegsprogram avgjordes i söndags under de bästa tänkbara yttre betingelser i ett
strålande försomamrväder. De båda tätlagen Färnäs SK och Sollerö IF, behöll sina placeringar från föregående vecka som etta resp. tvåa
i stegen. Färnäs kunde t.o.m. öka sin ledning med en poäng efter 1-0 vinsten borta över Forssa BK, sedan Sollerölaget mist ena ”pinnen”
i bortamötet med Nås IF, vilket slutade 1-1, söndagen blev annars ingen lyckosamamre dag för flera av tabellstegen, då inte mindre än
sex lag tappade poäng och därav fyra blev helt poänglösa till följd av förluster.

Div. IV. Dalarna
Forssa-Färnäs 0-1, Dala Järna-Korsnäs 0-1, Islingby-Vansbro 2-1, Nusnäs-Mora 1-1.
Färnäs
Malung
Islingby
Nusnäs
Vansbro
IFK Mora
Forssa BK
Korsnäs
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Dala Järna
Björbo

19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
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3 2
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31
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Från Moras sportfront
Fotbollens våromgång är färdigspelad och det är dags att göra en samamnfattning av Mora lagens insatser. Färnäs behåller sin säkra
serieledning till hösten efter den visserligen kanppa men ändå värdefulla segern mot Forssa. Försprånget är fyra poäng och dessutom
har FSK bortamatchen mot Vansbro på hand. Enda poängförlusten hittills i vår är matchen mot Nusnäs och matchsviten ser ut på
följande sätt: Korsnäs borta 4-1, Leksand hemma 7-2, Nusnäs hemma 1-3, Malung hemma 4-3 och Forssa borta 1-0. I höst återstår nio
matcher så än är det givetvis för tidigt att ropa hej, men utgångsläget är utan tvekan fint. Och nog vore det trevligt med ett lag i en
högre serie, det med ett lag i en högre serie, det kan inte hjälpas. Att DM sejouren blev så kort varig berodde givetvis på att pojkarna i
första hand går in för serien. Axel Fernström (IFK Göteborg) är nu snart klar för spel och får då troligen ta hand om centerplatsen.
”Muffen” Eriksson tippas som blivande högerytter, där hans snabbhet och kraft säkert också kan utnyttjas. Nusnäs tapapde två mycket
viktiga poäng i Björbo. I annat fall hade legat på en säker tredje plats i serien. Nu gick Islingby förbi genom sin oväntade hemmavinst
mot Vansbro. Nusnäs har annars visat ett mycket fint spel i vår och seriesviten ser ut så här: Korsnäs hemma 4-1, Malung borta 1-6,
Färnäs borta 3-1, Björbo borta 2-4, Mora hemma 1-1. Som synes har inte formen varit riktigt pålitlig, men i sina bästa stunder spelar
Nusnäs utan tvekan den vackraste fotbollen i Ovansiljan. Effektiviteten i kedjan kunde dock vara bättre och det saknas en man med
tyngd och genombrottskraft. Ungdomar som Suen Persson och Matti Hanspers visar dock att laget har framtiden för sig i mycket hög
grad. IFK Mora har nästan för många spelare av typen ”järnkamin” i laget. Här saknas framför allt tekniker som slulle behövas i såväl
försvar som anfall. Laget innehåller nu endast två tekniskt fullgoda spelare nämligen Verner Heed och ”Lillis” Persson. Trebackslinjen
håller måttet fint, men däremot inte ytterhalvorns där vi på prov skulle vilja se Runo Sallman och Bosse Kärn. I kedjan borde John
Emanuelsson var deciderad som center med Heed och ”Lillis” som inrar Kurt Berglund och Sune Ernlund duger gott som yttrar. F.ö. tror
vi att n spelare som Inge Back kunde användas som både ytter och ytterhalv. För en ytterhalv räcker det inte enbart med slitstyrka. Att
kunna lägga en exakt passning är däremot a och o, och varje missad passning betyder ett anfall för motståndarlaget. Mora har ett
utmärkt spelarmaterial och med rätt disposition av detta, skulle laget utan tvekan bli åtskilligt bättre. Serieinsatsen i vår har dock inte
varit att klaga på. Såhär ser sviten ut: Malung borta 0-3, Forssa hemma2-2, Islingby borta 0-5, Björbo borta 3-1, Korsnäs borta 3-0, Järna
hemma 3-1, Nusnäs borta 1-1. / Tewe /.

Just nu….. Expert tipset slog in
Faluns forwards går allt mållösa från plan. laget har spelat 38 matcher i följd med utdelning i målprotokollet. Det gör en säker 1:a på
tipskupongen. Så sammanfattade en tipsexpert division III-” finalen” Falu BS – Ludvika. Han fick rätt, Falu kedjan har ännu inte behövt
lämna planen med oförättat ärende. Det blev fyra fullträffar den här gången och även om man i ett fall kan tacka en Ludvika försvarare
förbidraget är ett facit som heter duga. Nu är vårsäsongen slut så när som några hängmatcher och division III-tabellen ter sig onekligen
en smula underlig inför sommarlovet. Falu BS har nafsat åt sig 29 poäng, sju mer än tvåan Grängesberg och nio mer än trean Ludvika.
Det vill till en formförsämring av det katastrofala slaget om inte residensstadsgossarna ska försvara sin position och tar steget upp i
division II. Där Brage efter sin visserligen knappa men dock seger stärkte sina aktier och är absolut klara för reengagemang. Lyckas Falun
klättra upp ett trappsteg har man utfört en grann prestation – det är dock bara ett år sen laget hörde hemma i division IV. Så snabbt kan
man nå ärans tinnar om det blåser med i stället, för motvind. Redan nu slickar bollhabituéerna i Falun och Borlänge sig om munnen vid
tanken på kommande, grannfejder på Koppar- och Domnarsvallen. Förväntningarna är naturligtvis speciellt stora i Falun, där man är

tämligen svältfödd på storfotboll. Som helhet var det lyckad daladag i division III – ja, Ludvika får ursäkta, någon ju dra kortaste strået i
en inbördes uppgörelse. Det blev full utdelning i de ”neutrala” fighterna och tabellen kunde inte gärna se prydligare ut än den gör just
nu: samtliga fem dalalag överst. Färnäs nöjde sig med bara ett mål i denna omgång. Då motståndarna vänligt nog helt inställde
prickskyttet bibehölls fyrapoängsförsprånget till Malung. Islingby tog hand om tredjeplatsen på Vansbros bekostnad och det är kanske
en tidsfråga när Borlänges andra fotbollsklubb ämnar återknyta bekantskapen med division III.

AIK:s bandylag spelar fotboll i Färnäs lördag.
Om lördag får Färnäs fint fotbollsfrämmande då AIK:s allsvenska bandylag kommer på besök. AIK elvan innehåller så goda spelare som
bröderna Anlert ”Bäckis” Jansson, ”Pröjsarn” Nilsson och Kjell Jacobsson, varför man kan inrikta sig på grann fotboll. Resan till Färnäs
har AIK pojkarna fått som pris för att man höll sig kvar i allsvenskan ibandy. Man hade fått välja på en resa till Frankrike, men man valde
Färnäs i stället. Lagledaren Börje Leander har varit kontaktman. Spelarna har fruar och fästmör med till dalom och truppen får bo i
stugor nere vid Siljan.

AIK:s bandygossar glänste 6-1 och fint spel i Färnäs. (Text från tidningsartikel).

Säsongens vackraste fotboll i Ovansiljan presterade AIK:s bandylag på lördagen i Färnäs, där man mötte sportklubben i en
vänskapsmatch. Stockholmarna vann efter stundtals glänsande spel med 6-1, siffrorna som kunnat vara större om man lagt litet mera
allvar med i leken. Matchpreludierna blev tjusiga med små Mora Kullor överlämnade dalahästar med FSK:s klubbmärke till de gästande
spelarna. Dessa överlämnade i sin tur klubbstandaret genom Färnäs gamle Färnäs bekantingen Börje Leander. I AIK-laget saknades bl.a.
ny opererade Bengt Anlert, medan Färnäs fick reda sig utan skadade Kål Janne och Rune Blomberg. Axel Färnström gjorde debut som
center i grön-vitt. AIK hade så gott som hela matchen ett säkert grepp om spelet och man lekte fotboll på ett sätt som rev ner applåder
inför öppen ridå. Kedjan fick Färnäs försvarets brister att framträda i bjärt dager. Den vanliga fall säkre stoppern Gösta Hållams fick nu
agera rundningsmärke och backarna hade svårt att hänga med i dansen. Tvärstopp, finter och precisa passningar kännetecknade den
rörliga AIK kedjan, där speciellt vänstersidan Björne Lundström – Kjell Jakobsson glänste. ”Bäckis” Jansson på centern lekte litet för
mycket, men visade prov på stort kunnande. I försvaret lade man märke till hypertekniske högerhalven Björn Anlert och Börje Leander
visade många gånger att gammal är äldst. Längst bak fanns en målvakt i Segerkrantz som verkade nära nog hopplös att överlista.

AIK:s bandylag visade mästarklass även som fotbollslag mot Färnäs som provade ny spelare
och uppställning. (Text från tidningsartikel).

Det var verkligen njutbar fotboll som visades på Färnäs Idrottsplan på lördagseftermiddagen när hemmalaget spelade mot gästande
AIK:s bandylag. Det mest njutbara bjöd gästerna på och då speciellt kedjans vänstervinge med Evert ”Bäckis” Jansson (1 mål) Bjarne
Lundström (4 mål) och Kjell Jakobsson (1 mål). Men även hemmalagets kedja smittades av finliret och speciellt vi, Per Erik Finn gjorde
tillsammans med yttern Harlan Grannas en hel del fina saker. Finn svarade också för hemmalagets tröstmål i början av andra halvlek,
men dessförinnan hade gästerna noterat tre mål i den första halvleken och i den andra gjorde stockholmarna ytterligare 3 varför
slutresultatet som att lyda 1-6. Hemmalaget passade på att pröva sitt nyförvärv Fernström från Göteborg (tidigare Färnäs) på
centerplatsen medan Arne Eriksson spelade högerytter medan Arne Fernström samt Helin löste av varandra på vh, respektive vi,
platsen. Trots at Färnäs som lag betraktat gjorde en god match måste man nog sätta ett frågetecken för den här uppställningen. Kål
Janne medverkande inte på grund av skada och han saknades verkligen. Gästerna bjöd på så många läckerheter så det skulle inte låta sig
beskrivas här, men framförallt måste man komma ihåg namnet Bjarne Lundström, hans bollteknik, fintningar och ideliga frispelningar av
sig själv och kedjekamraterna var saker som hör till den högre fotbollsskolan. Även halvbacken Björn Anlert och centern Evert ”Bäckis”
Jansson imponerade verkligen med sin goda bollbehandling och i allmänhet kunde det vara lärorikt att få se ett lag som med små
maktmedel kunde uträtta så ofantligt mycket effektivt fotbollspel. Hemmalagets försvar var den lagdel som mest kom på mellanhand
och även målvakten Söderberg hade svårt att besluta sig för vilka ingrepp han skulle verkställa. AIK-arna är varmt välkomna åter nästa
år. /Ben/.

AIK:s allsvenska ytterhalv Björn Anlert tackar här fyra åriga Mora kullan Lena Blomberg för den fina Dalahäst han fått motta i samband
med fotbollsmatchen i Färnäs. Stockholmarna kvitterade med att uppvisa säsongens grannaste spel i Ovansiljan.

Färnäs.
Gjorde trots förlusten ingen direkt dålig match. Det var bara motståndet som blev övermäktigt. Försvaret visade dock uppenbara
brister, som nog måste repareras om man vill göra sig gällande i en högre serie. I kedjan visade vänstersidan P E Finn . H Grannas ett
mycket bra spel stundtals och Axel Färnström blir nog en värdefull tillgång för laget. Högersidan hade svårare att göra sig gällande.
Domare ”Pias” Jansson, Färnäs, inför cirka 300 åskådare. Målgörare för AIK: Björne Lundström 4, Bäckis Jansson, Kjell Jakobsson ett var.
Färnäs målet ordnades av P E Finn. / Tewe/.

Hösten 1958.
Kan Färnäs hålla undan i div IV? Dalarnas roligaste serie sätter igång om söndag.
Om söndag startar de flesta av våra fotbollserier höstomgången den tredje och sista s.k. ”terminen” på mamutserien som startade förra
hösten. Det är väl endast div. VI och VII samt en grupp i div. V som inte kör igång på allvar förrän nästa helg. En av de mest rafflande
striderna kommer säkerligen att utspelas i div. IV Dalarna, trots att ledarlaget Färnäs har hela fyra poäng till godo på tvåan Malung. Men
den som följt med lagens förehavanden tidigare vet att det finns gott om obräkneliga lag som kan göra nästan vad som helst. Såväl
Malung, Vansbro som Islingby har nog sina blickar riktade på tätplatsen. Det är i alla fall eleva omgångar som skall avverkas innan
räkningen görs upp.

Smått & aktuellt: Ovansiljans fotboll startberedd.
För de flesta är nu semestertiderna slut även om det fortfarande kan återstå en hel del av sommarens härliga dagar. En speciell grupp av
idrottsmän har emellertid slut på sin idrottsliga semstertid redan till den kommande helgen. Här avses då de fotbollspelare som
deltager i seriespelet om de åtråvärda, men svårfångade seriepoängen. Nu startar serien redan på lördag och då blir det säkert nya
friska tag. Det skulle förresten inte förvåna om seriesegern i div. IV avgörs redan i den premiär som IFK Mora bjuder upp till på Vasaliden
mot Västerdalarnas ledarlag Malungs IF. Vinner Mora den matchen kan man nästan spå att Malung inte vinner serien, och då bör i
stället Färnäs ha sin stora chans. Spelar Malung däremot till sig båda poängen är luckan fortfarande alldeles för liten mellan Färnäs och
malung för att anse en serieseger omöjlig för skinnberedarna. De matcher som spelats under serieuppehållet har inte gett några
entydiga anvsiningar om vilket lag som kommer bäst laddat och med den bästa höstformen. Inget av ovansiljanlagen har egentligen
imponerat, och det är därför rätt vanskligt att sia om möjligheterna. Färnäs vacklade betänkligt på sista versen i våras, och dessutom har
lagledningen den svåra uppgiften att försöka spela in en eller ett par nya man i det förut så väl hopspelade laget. I ett par matcher har
man visat upp sina nyförvärv (den mest namnkunnige av dessa är Axel Fernström från IFK Göteborg) utan att resultaten direkt utlöst
någon större glädje. Fernström är kanske en bra spelare, men den enda match signaturen sett honom medverka i uteblev helt några
resultat av hans tekniska kunnande. Det var liksom om Färnäs speciella spelstil med snabba löp- och rushbollar inte alls passade f.d.
Göteborgaren. Och dessutom följer att fler omflyttningar måste ske i kedjan, och det är väl svårt att veta om dessa ommöbleringar
hinner ta form i antingen den gamla vinnande stilen eller ny men mera konstruktiv spelform innan för många poäng runnit bort. Att
resultatet kommer efter 4-5 matcher är säkert, men frågan är om Färnäs som spänner bågen så hårt mot div. III just törs ta risken av att
gå över till många fullträffar men den gamla inlärda stilen! Nusnäs har som vanligt kvarsin vackra lekfulla stil får vi hoppas, och detär
verkligen synd att laget ser ut att behöva splittras så småningom. Sigurd Hjelte nästa säsong representera Falu BS och de flesta önskar
honom säkert lycka till inom sin arbets- och totbollskarriär, men nog är det synd på Nusnäs kedjan som mister ovansiljans snabbaste
ytter. Det är förresten inte säkert att motgångarna slutar där för Nusnäs. Det ryktas att fler av lagets utmärkta spelare skulle vara på
glid, men vi får hoppas att de stannar vid ett rykte. Den som såg när Nusnäs spelade ut Säter ur årets DM kan inte annat än dra en suck
av ledsnad om det laget skulle splittras. Så bra fotboll kan Nusnäs bjudapå när det lekfulla laget är i verklig form. Men givetvis måste
detpersonliga intresset gå före, det förstår vi alla. IFK mora prövade redan i våromgångens sista match sitt nyförvärv (John Emanuelsson
från Oxberg) och att det blir en förstärkning i Mora kedjan den saken är klar. Hans skott är en ren fräjd att skåda, de har både tyngd och
adress och han torde bli en verklig målvaktsskräck när han fått sitt sikte i höjdled justerat en aning. Tänk när Heed och ”Lillis” persson
får bolla och trolla och sedan låta J.E. placera sig då blir det farligt. Nu skulle Mora passa på att sätta in en del yngre förmågor i laget
denna höstomgång. Läget i tabellen är ju sådant att det knappast kan bli fråga om att stiga av, eller segra. Ja, det sistnämnda är
förresten inte omöjligt det heller. Det behövs bara att Mora vinner de tre första matcherna mot i tur och ordning Malung hemma,
Vansbro borta och Färnäs hemma. Om sedan de övriga tiopplagen fortsätter att nypa poäng av varandra kan det plötsligt se helt
annorlunda ut. Tänk vilket uppsving för IFK:s publikunderlag i så fall! Det borde inte vara omöjligt med seriens bästa reservmaterial. Hur
som helst släpp fram lite ungdomar, försök igen, det måste lyckas till sist. Mest lämpad för A-lagsdebut verkar Kurt Berglund vara. Sätt
in honom som halv eller ytter redan i höstpremiären mot Malung. Han kommer att motsvara förtroendet innan såsongen är slut. Hur
som helst så kan Mora till höstomgången ståta med seriens bästa försvarstrio nu när Arne Alm gör återinträde som back tillsammans
med Pål Pålsson och har Bertil Andersson som centerhalv. Synd att Mora samtidigt med sina nyförvärv förlorat sin utmärkte målvakt
Ville Vestmansom gjorde en utomordentligt fin säsong i väras. Visserligenhar IFK fått en ny målvakt i Olle Elfström från Hudiksvall men
han behöver nog mera träning innanhan kan utnyttja sina möjligheter. / Ben /.

Färnäs SK, Rädda för Islingby.
- Ni är väl säkra p´å segern med ett så gott försprång, försöker vi med, när vi får Ragnar Eriksson i Färnäs på tråden. – Nej, långt ifrån
kommer det bomsäkert. I den där serien händer det för mycket för att msn skall kunna känna sig säker. Men ett bra utgångsläge har vi
givetvis. Om det redan räcker till det får vi se den 12 oktober när sista matchen är avverkad. – Hur går det på söndag i premiären borta
mot Islingby? – Vi är glada om vi får en poäng med från det mötet. Islingby har ju gjort ruskigt starka vänskapsmatcher på sistone.

Annars är fotbollsintresset på toppen häri Färnäs som vanligt slutar Färnäs ledaren, som också omtalar att det blir samma lag
uppställning som i våras.

Islingby öppnade med 7-3 mot försvarssvaga Färnäs.

Islingby IK-Färnäs SK 7-3, Text från tidningsartikel. (Omg

21).

Två högeryttrar i kamp om bollen på Idunvallen. Islingbys unge S. Gunnarsson (t.v.) duellerar med sin kollega i Färnäs, Arne Färnström,
som emellertid flyttats ned som vänsterback när bilden togs. I mitten Tage Molin.
Liksom i träningsmatcherna öppnade Islingby i god stil och hade redan efter 15 minuter skaffat sig en ledning på hela 3-0 en ledning som
så småningom ökades till 5-0 och smak på ett par mål till. En boll till var inne men blev konfliktbortdömd för offside. Färnäs hade denna
halvlek inte många tillfällen. Mot slutet fick de dock nöjet att slå in en straff. I andra halvleken kom Färnäs ut fast beslutna att utjämna
och skaffade sig ett visst övertag som bara blev intensivare efter det Islingbys vy, Rosén råkade ut för en nyckelbensfraktur och måste
under läkarvård. Mot slutet kom Islingby igen och avgjorde matchen med två vackra mål slutresultat 7-3. Färnäs försvaret spelade
osäkert matchen igenom och kom i matchens slutskede att ta till de hårda bandagen. Bästa försvare var nu Rune Blomberg. Kedjan hade
sin bäste i vy, Grannas, men Finn och i andra halvlek. Axel Färnström visade också gott spel. Bäste försvare i Islingby som hade reserver
för Nordahl, Hedlund och Hellberg var hh, Bergström och i kedjan fanns planens bäste spelare Bo Jonsson. Vedholm låg honom dock inte
långt efter. Berggren och Rosén gjorde en fin första halvlek och mot slutet tappade hy, junioren Gunnarsson respekten för division 4
motståndet och skojade bort Färnäs försvaret rätt många gånger. I fjärde minuten. Tog Islingby ledningen efter en hörna som kom att
hamna hos hh, Bergström som slog en förrädisk lyrboll och Färnäs målvakten Söderberg måste kapitulera. Efter en mycket bra
frispelning av Jonsson kunde Vedholm säkert ordna 2-0 och hård skruvboll ökade Jonsson till 3-0. Färnäs stack då och då emellan med
långskott, men dessa riktade sig mestadels i våningen över. 4-0 trodde man var, när Vedholm efter målvaktsretur slog bollen i mål, men
linjemannen hade vinkat för offside. Men på straff kom i alla fall 4-0 som Rosén slog i mål. 5-0 svarade Jonsson för och åter på ett
förrädiskt skott som kapitalt lurade Söderberg. I halvlekens sista sekunder fick Färnäs straff som Finn slog i mål.
Andra halvleken. Började med att Färnäs tog hand initiativet och på ett grant skott gjorde Axel Färnström ställningen till 5-2. Islingbys
vy, Rosén var därefter igenom men ch, Hållams bröt hårt och inte bättre än att Rosén måste uppsöka sjukstugan. Färnäs fick nu ännu
mera att säga till om och genom Arne Eriksson ändrades siffrorna till 5-3- Efter detta var man beredd på att Färnäs outtröttliga kämpar
skulle utjämnas, men Islingby kom igen och spelet växlade snabbt och mera jämnt. Hy, Gunnarsson gjorde ett fint upplopp på sin kant
och passade in mot centrum och framrusande Vedholm kunde öka till 6-3 och efter hörna kunde hi, Gunnarsson på nick fastställa
slutresultatet till 7-3. Domaren Rydberg från Ludvika kunde avsluta den händelse rika matchen. /Y/.

Här har Vedholm försökt forcera in bollen men har studsat mot
Söderberg och båda befinner sig i liggande ställning.

En Färnäs spelare befinner sig i ”flygande” position och Bosse
Jonsson i dribblartagen.

Malung närmar sig Färnäs i div. IV – toppen. Serieledarna som ett såll, Islingby nätade sju
gånger.
Borlänge (DD). ”Tigrarnas” kedjespel modcell -54 skymtade fram då och då vid söndagens match på Idunvallen mellan Islingby och
serieledande Färnäs. Resultatet blev en klar hemmaseger med 7-3 efter 5-2 i halvtid. Ovansilöjanslagets försvar liknade första halvleken
rena sållet och Färnäs enormt hårda press mot tigerburen i andra halvlek lyckades Islingby (trots decimerat manskap) hålla emot riktigt
bra. Redan efter 2 minuter var det klart för 1-0: högerhalven Sune Begströms skott smet in strax under ribban. 2-0 kom i 10:e minuten,
Bosse Jonsson sköt efter behärskat spel i innertrion. 3-0 i 13:e minuten, Bosse Jonsson från 25 meters håll. 4-0 i 28:e minuten, Knut ”LillBula” Rosén på straff retur. I 38:e minuten gjorde Bosse Jonsson sitt tredje och lagets femte mål på ett välplacerat skruvskott. I
halvlekens sista minut reducerade Färnäs på straff, lagd av Per Erik Finn, efter onödigt ruff av Islingby försvaret. Andra halvlek blev från
första början en hård press från Färnäs sida, stundom var nio av ovansiljanslagets spelare på hemmalagets planhalva. I 8:e minuten
gjorde exallsvensken Axel Färnström Färnäs andra mål sedan Norberg missat med huvudet. Vid ett Islingby anfall fem minuter senare
blev vy, Knut Rosén ila skadad, då ch, Gösta Hållams med armbågen tryckte till mot bröstkorgen, sedan bollen slagits mot kortlinjen. I
ambulans fördes Rosén till skukstugan, där han fick kvarligga för en revbensfraktur. Färnäs pressen ökade sedan alltmer i styrka och
Axel Färnström härjade väldeliga i centrum. I 20:e minuten sköt han 3-5, sedan han en smula lättvindigt kommit fram på högerkanten.
Fortsättningen blev nervpirrande, hemmalaget spelade med nio man i försvaret och lyckades rida ut stormen. Något mer Färnäs mål
blev det inte. I stället lyckades Islingby de sista tio minuterna komma fram i ett och annat farligt anfall. Då 5 minuter återstod lyckades
centern Inge Vedholm spela sig fram i position och gjorde inget misstag, 6-3. Ett psykologiskt mål, som åtskilligt satte ner Färnäs
kampanda. Då några minuter återstod avslutades Islingbys målskytte av junioren Gunanrsson på högeryttern, 7-3. Bo Jonsson och Inge
Vedholm, högerinner, resp, center var de stora namnen i hemmalaget, medan det i försvaret spelades mer än lovligt okoncentrerat.
Men var lite för snälla i brytningarna och matningarna var ofta felplacerade. Målvakten Göte Nilsson gjorde bra ifrån sig, även om han
felberäknade sig på sista målet. Inga ledartakter. I Färnäs var det dåligt överlag i första halvlek, serieledartakter såg man inte till. Vb,
Axel Färnström bytte på ett tidigt stadium med brodern Arne i kedjan och var den som skulle allt bestyra i kedjan. Västerhalven Tage
Molin slet och kämpade i gammal god stil och matade liksom ytterhalvan till höger Rune Blomberg, på bra under pressen. Domare var
Sven Rydberg, Ludvika, som vid ett tillfälle missade kontakten med linjemannen vid en offsidevinkning, vilket vållade avblåsning för ett i
flera skeden senare gjort mål och mycket förundran bland publiken. / Dan /.

Färnäs skräll i Borlänge. Islingby vann klart, 7-3.
Borlänge (FK). Att Islingbys fina form från vänskapsmatcherna inte vr någon tillfällighet fick serieledarna Färnäs bittert erfara vid
söndagens besök på Idunvallen. Med hela 7-3 i baken fick gästerna vända åter, sedan Islingby ett tag haft ledningen med 5-0. I halvtid
var siffrorna 5-1. En stor framgång för hemmapojkarna alltså som tvingades ställa upp med tre reserver. Att Färnäs leder tabellen
förvånar storligen efter det som visades upp mot Islingby. Kedjan är förstås inte alls oäven men försvaret håller inte på långa vägar.
Målvakten Sture Söderberg håller inte klassen och ett par – tre långskott gick in utan att han var med på galoppen. Av uteförsvararna
var det bara högerhalvenRune Blomberg som orkade hålla tempot och stilen. Matchen blev högdramatisk och situationerna växlade
ideligen. Dessutomutdömdes två straffar, en för vardera laget. Islingby fick sin vänsterytter Knut Rosén illa skadad efter en kvart in på
andra halvlek och måste lämna planen på bår. Att med reserver och med 10 man klara av tabell etan var onekligen starkt. Bo Johansson
och speciellt Inge Wedholm var männen bakom verket. De två skulle vara en injektion för vilket lag som helst. Härliga prickskyttar och
spelare som de är- Därtill kommer att elvan har en stopper Nils Norberg och en målvakt Göte Nilsson som har få övermän i distriktet.
Målen: 1-0 Sune Bergström på ett skruvat långskott. 2-0 Inge Wedholm helt frispelad. 3-0 Bo Jonsson på ett välplacerat långskott. 4-0
kom på straff av Knut Rosén sedan han åkt i däck av Fernström. 5-0 Bo Jonssons långskott gick in på samma plats som det förra. 5-1 på
starff av Per Erik Finn. Halvtid. 5-2 genom Axel Fernström på ett verkligt konstmål. 5-3 samma man sedan mål Göte missat. 6-3 Inge
Wedholm på Gunanrssons frispelning. 7-3 som blev slutresultat av högerytter Dahlgren efter hörna. Sven Rydberg, Ludvika, var
förnämlig domare. / Hag /.

Från Moras sportfront
Fotbollens första höstomgång i division fyra blev intressant och det blir säkert en rafflande strid i fortsättningen. Färnäs försprång
krympte till fattiga två poäng genom förlusten mot Islingby. Nederlaget var väl inte direkt oväntat och säkert får man räkna på allvar
med Borlänge elvan i fortsättningen. Malung tronar närmast på tabellstegen, men skinnarna visade ingen övertygande form i matchen
mot Mora. Chans till serieseger finns fem lag: Färnäs, Malung, Vansbro, Islingby och Nusnäs. Mora med sitt stora spelarmaterial är väl
inte heller borta ur räkningen ännu. Om söndag ser programmet ut så här: Björbo-Islingby, Färnäs-Forssa, Korsnäs-Järna, LeksandNusnäs, Vansbro-Mora. Favortiter är Islingby, Färnäs, korsnäs, Nusnäs och Vansbro. Slår detta tips in skulle ställningen i täten inte
ändras på annat sätt att Islingby och Vansbro skulle gå ifatt spellediga Malung. Överraskningar kan dock mycket väl inträffa, det har
denna serie tidigare gett många besked om.
Flitigaste målskyttarna återfinns i div. IV, där Bengt Hjelte blev omgångens man med fyra fullträffar, vilket förde honom fram till en
delad tredjeplats. Här kan det bli hårda tag i fortsättningen, och nuvarande ledaren Kål Janne Johansson, Färnäs går inte säker trots att
han har tre mål tillgodo på närmaste man som är Islingbys ”Pärla” Jansson. Dennes klubbkamrat Inge Wedholm trappar också uppåt för
varje omgång och får betraktas som en farlig outsider för ligatoppen.

Div. IV Dalarna.
23 mål:
20 mål:
19 mål:
18 mål:
16 mål:
15 mål:

Kål Janne Johansson, Färnäs.
Rolf ”Pärla” Jansson, Islingby.
Per Erik Finn, Färnäs.
Arne Eriksson, Färnäs.
Kjell Magnil, Malung.
Åke Gyllenvåg, Vansbro.
Inge Wedholm, Islingby.

13 mål:
12 mål:
11 Mål:
10 mål.

Inge Back, Mora, Sven Persson, Mora
Allan Olsén, Vansbro.
Rolf Gidlund, Malung. ” Lollo” Lassas, Leksand.
Verner Hed, Mora.
Börje Berg, Nusnäs, Bosse Jonsson, Islingby,
Börje Karlsson, Korsnäs, Lasse Jonell, Malung,
Per Erik Tysk, Nusnäs.

Skall Färnäs hålla undan?
Vi går nu direkt över till att presentera premiäromgångens matcher, där hälften av steglagen ställer upp till spel på hemmaplan medan
de övriga sex får spela borta.
Färnäs SK
Sörsjöns IF
Sollerö IF
Falu BS
Krylbo IF
Grycksbo IF
Siljansnäs IF
IK Heros
Östansbo IS
Hulåns IF
Idkerberget
Vansbro AIK

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
10
10
11
10
10
9
10
9
10
10

2
3
3
3
1
2
2
3
1
3
1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3

59-24
53-20
46-16
44-24
44-24
57-31
47-27
66-27
41-10
51-23
54-29
45-22

24
23
23
23
23
22
22
21
21
21
21
21

Avesta AIK-Falu BS, Färnäs SK-Forssa BK, Grycksbo IF-Torsångs IF, IK Heros-Fors IK, Horndals IF-krylbo IF, Idkerbergets IK-IFK Hedemora,
Lima IF-Hulåns IF, Oxbergs IF-Sollerö IF, Siljansnäs IF-Venjans IK, Sunnansjö IK-Östansbo IS, Vansbro AIK-IFK Mora, Åsens SK-Sörsjöns IF.
Färnäs är det enda av topplagen som denna gång har hemmamatch och det betyder att ovansiljanslaget får tillmätas vissa chanser att
öka sin ledning under förutsättning att den egna matchen vinnes samt att de fyra närmaste konkurrenterna tappar poäng. Förlorar
emellertid Färnäs sin match så är det mycket troligt att det blir ett nytt ledarlag kommande vecka. Vi kan alltså redan nu se fram emot
en intressant och spännade fotbollssöndag och återkommer i nästa vecka med en utförlig presentation av det lag som erövrat höstens
första FK-boll. / Ån /.

Västerdalslag hotar Färnäs. Svårt för Järna och Björbo
Två västerdalslag hänger fortfarande med i toppstriden i div. IVnär serien just gått in i sitt tredje och avgörande skede. Höstomgången
ser för övrigt ut att bli synnerligen rafflande med tanke på serieledande Färnäs vacklande form. Ovansiljelagets stora försprång är nu
praktiskt taget intagety och speciellt Malung, som endast ligger två poäng efter får tillskrivas stora möjligheter att gå förbi, Vansbro som
ligger på tredje plats ytterligare två pinnar efter får också tillsammans med Islingby och Nusnäs anses ha vissa chanser. De två övriga
lagen från ”västern” Järna och Björbo är helt inriktade på att försöka klara nytt kontrakt. Höstpremiären medförde som bekant lycklig
utgång för tre av västerdalslagen, om än med uddamålsvinster. Såväl Malung som Vasbro låg under i målprotokollet innan de värdefulla
tvåpoängarnavar deras. För Vansbro såg det riktigt hotfullt ut med ett underläge på 2-0 mot Forssa när blott en kvart återstod av
matchen, men bladet vände sig genom en lyckosam slutspurt av de svarta. Segern smakade onekligen en aning tur med sista målet
inspelat strax före slutsignalen, men eftersom det var mycket chansartat på den rikligt vattenbemängda planen är det inte så mycket att
säga om resultatet. Något riktigt spel och sportslig rättvisa kunde över huvudtatget inte förekomma på det miserabla undrlaget.
Malungs bortaseger över Mora rapporteras fullt rättvis, främst med tanke på jämnheten. Just den jämnheten kan bli obehaglig för alla
motståndare, allrahelst som det konditionstarka laget mal i samma stil natchen igenom. Att segermålet föll när dt återstod fem minuter
av matchen, är karaktäristiskt för de viljestarka ”skinnarna”. Jämnheten blir säkert ett tungt vägande argument i den skviskarpa
höststriden. I Järnäs startade hemmalaget såsongen med att lägga en ordentlig grundplåt till ett nytt kontakt genom segern över
Leksand. De tvåpoängen var dubbelt värdefulla med tanke på att gästerna likaväl hade behövt dem. Under matchens första tio minuter
spelade Järna ganska bra, för att sedan falla tillbaka. Laget bör dock vara kapabelt att kämpa sig upp ur ”träsket”. För Björbo ser det
därenot motigare ut och det vill till verkliga krafttag om elevan skall kunna klara sig kvar. Nu åkte man på ett nytt klart nederlag. De rödvita har dock ett svårt handikapp, då de får spela samtliga matcher på bortaplan i väntan på att den omlagda hemmarenan kan tas i
bruk. Det vore synd om det fick ske i en lägre serie. Den fortsatta utvecklingen blir högintressant, omgång från omgång till fromma för
klubbkassorna. I matcherna på söndag möter Vansbro och Björbo, Mora resp. Islingby på hemmaplan, medan Järna reser till Korsnäs,
Malung står övr och kan helt inrikta sig på nästa omgångs stora västerdalsderby mot Vansbro hemma. / Peer /.

Färnäs säkrade serieledningen genom klar vinst mot Forssa. Färnäs SK-Forssa BK 5-2. Text från
tidningsartikel. (Omg 22).
Färnäs SK säkrade fortsatt serieledning i div. IV genom att vinna söndagens hemma match mot Forssa BK med 5-2 (1-0). Trots den
siffermässigt klara segern stod matchen och vägde en god bit in på andrahalvlek sedan Forssa två gånger kvitterat hemmalagets ledning.
Inför Färnäs slutspurt de sista 20 minuterna stod dock Forssa maktlöst. Färnäs ställde upp utan ”Muffen” Eriksson medan Forssa bl.a.
saknade vb, Wadell. I början av matchen drog gästerna på sig en del frisparkar för småruff men första målet lät vänta på sig till 19:e
minuten då Färnäs tilldömdes straff efter hands på en Forssa försvarare. Per Erik Finn gjorde inget misstag. Efter pausen kvitterade
Forssa genom hy, Jarl Alm sedan Färnäs backen Lundgren först räddat på mållinjen. I 55:e minuten gav Axel Färnström hemmalaget
ledningen på ett bra skott men i 61:a minuten var det färdigt för ny kvittering sedan Söderberg i Färnäs buren tappat ett långskott. Det
såg litet mörkt ut för Färnäs som dock kom igen med seg energi. Axel Färnström gjorde 3-2 på pass från Kål Janne innan Färnäs gjorde
matchens snyggaste mål på ett direkt skott i nät efter hörna. Finn fastställde också slutsiffrorna på en ny straff sedan han själv blivit
fälld. Hb, Lundgren hade sedan så när orsakat självmål men Söderberg räddade . Full tid 5-2.

Kål Janne Johansson kommer fri och skjuter mot Forssas mål.

Trots segern. Fanns det vissa brister i Färnäs laget och backparet höll nu inte fullt måttet. Bäst lyckades ytterhalvorna Rune
Blomberg och Tage Molin. Kedjan visade lejonklon i andra halvlek. Per Erik Finn som ordnade tre mål är ju en bollbegåvning av stora
mått. Synd bara att han tar för stora vilopauser under matcherna. Grannas gjorde många fina saker men fick litet för få bollar att arbeta
på. Färnströmmarna, Axel och Arne gjorde också rätt för sig liksom Kål Janne som nu för ovanlighetens skull gick mållös från plan. Janne
ersatte föresten mot slutet Gösta Hållams som stopper med den äran.
Forssa-Färnäs: Presslagets och FSK:s forward Kål Janne Johansson i hotande närhet av FBK-målet och målvakten Israelsson. Med det
hotande tillbudet redde upp sig till hemmalagets belåtenhet.

Forssa övertygade inte. Alls och Borlängeelvans spel gick helt på kryckor. I kedjan var det cf, Stig Sundkvist som allt skulle
bestyra. Bösta hjälpen hade han av vy, Holmstrand. Försvaret hade sina starkaste punkter i mv, Folke Hedlund, ch, Åke Olsson och vb,
Sven Erik Hagberg. Domare var Gösta Jakobsson, Ludvika, inför cirka 400 personer. /Tewe.

Färnäs seger över Forssa efter två straffsparksmål. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Forssa BK 5-2.(omg22).

Höstpremiären på Färnäs Idrottsplats slutade med hemmaseger över Forssa med 5-2. Resultatet var efter spelfördelningen rättvist, även
om två av Färnäs mål tillkom på straffsparkar. Gästerna, som förra söndagen var nära att ta Vansbros skalp, var inte dåliga, utan höll
stundtals spelet ganska väl uppe. Det som saknades var främst snabba anfall. I stället var dessa och då särskilt inrarna, goda skyttar.
Bäst var emellertid målvakten Folke Hedlund, som är greppsäker och reaktionssnabb. Hemmalaget gjorde varken en av sina bästa eller
sämsta matcher. Kedjan var bra och särskilt frapperades man av nyförvärvet och ex-allsvenske Färnströms snabbhet. Kål Janne och
Grannas var bra som vanligt, medan man däremot har sett Finn bättre trots att han gjorde tre mål. Ernlunds bortavaro märktes i
försvaret, som nu tycktes ihåligt och osäkert. Ytterhalvorna Blomberg och Molin var dock till sin fördel. Trots goda tillfällen av båda
lagen gjordes endast et mål under första halvleken, Per Erik Finnslog in 18:de min en straff i nät sedan en Forssa försvarare brutit ett
farligt hemma anfall med ena handen. Strax därefter hade gästerna ett fint tillfälle, men Söderberg räddade grant genom att tippa
bollen till hörna. Mot slutet av halvleken hade Forssa sin bästa period, men kvitteringen uteblev. Andra halvlek startade med jämt spel
och det blev gästerna förunnat att slå in kvitteringsbollen. Hy, alm lyckades få en tå på bolen sedan kalabalik uppstått efter en hörna.
Färnäs återtog dock ledningen så gott som omedelbart efter ett vackert anfall som avslutades av Axel Färnström. Alf Bergsten kvitterade
dock ånyo då han slog på ett långskott, som Söderberg aldrig hann få riktigt grepp på. Färnäs inledde emellertid sin berömda spurt och
gästerna fick allt mindre att säga till om. 3-2 gjorde Axel Färnström sedan han frispelats av Kål Janne och omedelbart därefter kom
dagens vackraste mål då Finn klippte till direkt på hörna. Samma man fastställde en stund senare slutsiffrorna på straff sedan han fällts
inom straffområdet.

Två straffmål när Färnäs slog Forssa
Färnäs (DD). Färnäs rehabiliterade sitt ledarsikte efter Islingby skrällen, genom att på Färnäs IP vinna över Forssa med 5-2 sedan
ställningen i pausen varit 1-o i hemmafavör. Minst et par mål till i halvtid borde de grönvita lett med efter spel och chanser.Istället
segade Forssa upp sig till 2-2, innan Färnäs kom igen och slog in de avgörande bollarna, två av hemmamålen tillkom för övrigt på starff.
Hemmalagets spel var rätt bra hela matchen igenom. Nu kom visserligen det offensiva spelet fram, men som dock beredde de bakrre
försvarets mannar mycket arbete. Mot snabbare motståndare kommer säkert den taktiken att hämnas. Axel Färnström oroade Forssa
försvaret så länge konditionen räckte, kedjespelet börjar tydligen komma och de fem mannarna understöddes också bra av
ytterhalvorna Mohlin och Blomberg. Forssas spel var sig likt som från föregående match. Ch, Åke Olsson och vh, Sven Erik Hagberg
märktes mest. I kedjan var innertrion Bergsten – Sundkvist – Emanuelsson de mest lyckade. Veteranen Hedlund i målet skötte sig bra.
Hemmalaget tog ledningen i 17:e min. på starff. Per Erik Finn var exekutor. Forssa utjämnade till 1-1 efter 4 min. genom hy, Jarl Alm. I
17:e minuten ordnade Axel Färnström hemmaledning. 2-2 tillkom i 14:e min. genom hi, Bergsten. Två mål i följd, i 23:e och 25:e min.
tillkom genom Axel Färnström och per Erik Finn. Forssa var nu ett slaget lag och Per Erik Finn fullbordade sitt hattric i 36:e min. på en
straff. Domatre var Gösta Jacobsson, Ludvika och 400 personer var närvarnade. / H /.

TEWE: Från Moras Sportfront.
Färnäs behåller täten i ”dalafyran” med fyra poängs försprång före Malung och Vansbro. Malung är dock teoretiskt sett bara två
”pinnar” efter. Vinner Färnäs kvällens lokalderby mot Mora sitter dock laget i säkert bo åtminstone till den 24 augusti då Malung
kommer på besök. Söndagens poängskörd för Ovansiljanslagen inskränkte sig till två, då både Nusnäs och Mora förlorade sina matcher.
Mest överraskande var Nusnäs stora förlust borta mot Leksand. Tydligt är att varannan dagsmentaliteten håller i sig för Nusnäs gänget.
Islingby åkte ju också på en oväntat bakstöt mot Björbo och för dagen ser det ut som om Malung och Vansbro skulle bli svåraste hindret
för Färnäs. Direkt avgörande för utgången blir matcherna Färnäs-Malung och Vansbro-Färnäs, som båda spelas denna månad. Kan FSK
klara dom biffarna är det ingen tvekan om vart segern hamnar. Frågan är dock om försvaret kommer att hålla mot mera samspelta och
snabbare kedjor än i söndags. Nu visades klara svaghetstendenser och hb, Lundgren uppträdde som en yr höna större delen av matchen
mot Frossa. Vi får se hur det går i kväll mot Mora, som dock inte är i sin bästa form just nu. Om söndag spelar bara Nusnäs av
Ovansiljanslagen och programmet ser då ut så här:
Forssa-Björbo, Islingby-Leksand, Malung-Vansbro, Nusnäs-Korsnäs
Största drabbningen blir givetvis Västerdalsderbyt, där vem som helst av de båda toppkonkurrenterna kan vinna. Ovissa matcher är
också Forssa-Björbo och Nusnäs-Korsnäs. Islingby bör väl vinna mot Leksand, men inte heller detta är bergsäkert. Överraskningarna
duggar tätt i fotbollen.

Mora mot Färnäs, femtio/femtio?
I kväll bör det bli storpublik på Vasliden då IFK Mora och Färnäs drabbar samman i höstens första seriederby. Att sia om utgången i
drabbningen är nära nog omöjligt. Vad som helst kan hända och den som har nerverna under bästakontroll har de största
förutsättningarna. Om Mora kunde ställa upp ett skarpare ytterpar skulle laget ha stroa chanser, men nu kommer kanske Färnäs
jämnare kedja fäller utslaget. Osvuret är dock bäst och chanserna får välbedömas fifty/fifty. Lagen i kvällens match: Färnäs: Sture
Söderberg, Georg Lundgren, Magnus Eriksson, Rune Blomberg,, Arne Eriksson, Axel Färnström, Janne Johansson, Per Erik Finn, Harlan
Grannas. Mora: Olle Elfström, Pål Pålsson, Arne Alm, Per Arne Ragnar, Bertil Andersson, Holger Jansson, Inge Back, Verner Heed, John
Emanuelsson, Lillis persson, sune Ernlund. Avspark sker klockan 18.30.
Färnäs SK
Sollerö IF
Siljansnäs IF
IK Heros
Sörsjöns IF
Hulåns IF
Idkerberget
Grycksbo IF
Vansbro AIK
Krylbo IF
Falu BS
Östansbo IS

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
11
10
10
10
10
10
11
11
10
10

2
4
2
3
3
3
1
3
1
1
3
2

1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3

64-25
50-20
54-28
70-28
54-22
55-24
61-31
59-33
50-24
47-28
44-27
43-12

26
24
24
23
23
23
23
23
23
23
23
22

Kommande söndagsomgång lovar att bli minst lika spännande och händelserik som den avverkande premiäromgången. Även denna
spelomgång så har hälften av steglagen hemmamatcher medan de andra sex lagen får ställa upp till spel på främmande arenor. Den
sextonde spelomgången ingående i tabellstegsprogrammet ser ut så här,
Amsbergs SK-Östansbo IS, Avesta IF-Grycksbo IF, Falu BS-IF Vesta, Hulåns IF-Saxdalens IF, Krylbo IF-Svärdsjö IF, Långshyttans AIK-IK
Heros, Malungs IF-Vansbra AIK, IFK Mora-Färnäs SK, Siljansnäs-Sälens IF, Sollerö IF-Lima IF, Sörsjöns IF-IF Vikapojkarna, Vikmanshyttans
IF-Idkerbergets IK.
Per Erik Finn var söndagens toppskytt i dalafyran och klubb kamraten Kål Janne Johansson försprång krymte i all hast till ett fjuttigt mål.
Islingbys Inge Wedholm fortsätter också sin vandring mot toppen, men också ”Lollo” Lassas tog ett bra killar med sina dubbla fullträffar.

Div. IV Dalarna
23 mål:
22 mål:
20 mål:
18 mål:
17 mål:

Kål Janne Johansson, Färnäs
Per Erik Finn, Färnäs
Rolf ”Pärla” Jansson, Islingby
Bengt Hjelte, Nusnäs
Arne Eriksson, Färnäs
Kjell Magnil, Malung
Inge Wedholm, Islingby
Åke Gyllenvåg, Vansbro

14 mål:
13 mål:

12 mål:
11 mål:

Birger Ottosson, Malung
Stig Påvels, Leksand
Inge Back, Mora
Sven Persson, Mora
”Lollo” Lassas, Leksand
Allan Olsén, Vansbro
Rolf Gidlund, Malung
Verner Hed, Mora
Bror Danielsson, Järna

Kan Färnäs hålla undan? Bottenlagen svårslagna
Höstens andra serieomgång i div. IV gav maximal utdelning för de tre västerdalslagen som var i aktion. Ja, Malung vann ju också om än i
vänskap mot ett annat div. IV lag. Främst av västerdals bravaderna vill man slautera jumbolaget Björbo med sin smått sensationella
vinst över starka Islingby Järna vann sin andra raka höstseger och tycks vara på marsch mot förnyat förtroende i serien, medan Vansbro
prgramenligt avfärdade Mora, dock inte utan besvär. Björbos överraskande triumf var särskilt välkommen med tanke på att laget
behöver åtskilliga poäng för att rädda sig kvar. Var det månne signalen till en allmän uppryckning med fortsatt poänghåvning? Tyvärr
var två av räddningsplankorna ofina att lägga beslag på varsin värdefull dubbelpoängare. Björbos seger var än mer meriterande med
tanke på att laget under större delen av matchen tvangs spela med tio man. Kämpatakterna synes ha plockats fram på allvar och man
har en känsla av att elvan kommer att bli svårslagen i fortsättningen, särskilt på sin ”hemmaplan”. På söndag möter Björbo Forssa
hemma. I Korsnäs vann Järna en klar seger – den grundlades redan i första halvleken – över bottenkollegan i svart-gul-randigt, Järna har
nu tagit full pott i höst, fyra poäng som är värda det dubbla, då de vunnits mot två av de argaste konkurrenterna i köstriden. Även den
segernvanna i så gott som numerärt underläge, då innern Åke Berg blev justerad. Genom segern trappade laget upp ett pinnhål i
tabellen och med den stabilitet Järna nu visar ser det ut att bli något ”trappsteg” ytterligare. I nästa omgång står Järna över. I Vansbro
spelade inte hemmaelvan som något topplag när Mora betvingades med de för matchen smickarande 5-2. Även denna gång kunde laget
gå segrande ur underläge, med god hjälp av några tursamma mål. De svartskrudade synes ha svåt att hitta sin melodi, vilket dock bör
ske snart nog omlaget skall hänga med i toppstriden. Flera av spelarna var i söndagsmatchen långt ifrån sin normala form och att man i
fortsättningen får sätta in reserv för ospelklare målvakten Tore Svensson, gör inte det hela ljusare. Svenssons sätt att skriva på för
Södertälje verkar f.ö. mystiskt. Den fine målvakten arbetar nu åter i samhället och skall troligen nästa år åter representera
moderföreningen. Genom vansbros seger är det nu upplagt för en hejdundrande match i Yttermalung – Malungs nuvarnade
hemmaplan – nu på söndag, där de bägge västerdalsrivalerna i toppen drabbar samman. Båda lagen ligger nu på 29 poäng, fyra efter
ledande Färnäs varför matchen kommer att få stor betydelse vem som skall göra topplaget ären stridig om seriesegern. Till motsats till
Vansbro har Malung emellertid genom förlust fortfarande triumf på hand, med en match mindre spelad. En match som följs med stort
intresse i västerdalskretsar är också kvällens ovansiljansderby mellan Mora och Färnäs. Skulle Mora vinna denfighten och Vansbro
besegra Malung blir det oerhört hårt i toppen. Färnäs har i de därpå följande matchrna Malung hemma och Vansbro borta. Vilka pang
matcher skulle inte det bli om utvecklingen blev sådan. Malung och Vansbro är förresten skyldiga Björbo och Leksand ett uppriktigt tack,
då de genom sina sensationssegrar tryggade avståndet till de två efterföljande lagen. Det är alltså med stor spänning man ser fram motr
den stora västerdalsfinalen och man kan vänta sig massinvation i Yttermalung, som säkert kommer att uppleva ortens största dag. Den
nyanlagda saftiga gräsrektangeln kommer att bli inramad av täta åskådarled. Hur det går i derbyt står skriveti stjärnorna, men nog ser
oddsen ut att gå i ”skinnarnas” favör i dagens läge. / Peer /.

Dussinet mål på Wasaliden Färnäs förlorade ”derbyt” . IFK Mora-Färnäs SK 7-5. Text från tidningsartikel.
(omg 23).
Mora (FK). Publiken fick sitt lystmäte av spänningen och dramatik då Mora i ovansiljansdebyt besegrade serieledaren Färnäs på
Wasaliden. Om Moras segersiffror 7-5 är ett efter spelfördelningen rättvist resultat kan diskuteras, då gästerna hade det mesta av spelet
och hemmalaget fick åtminstone ett par av sina mål synnerligen gratisbetonat. Färnäs är sig likt. Laget ger inte slaget förlorat förrän
slutsignalen har gått. Nu ledde Mora med både 5-1 och 6-2, men Färnäs reducerade till 6-5 och var nära kvittering. Nu har laget på sina
tre höstmatcher gjort 13 mål men bara fått två poäng. Detta tyder på en bra kedja men ett ihåligt förvar och så var fallet även denna
gång. Försvarsspelarna är emellertid inte dåliga. Det är på det taktiska planet felet ligger. Hemmalaget hade en lyckad sammansättning
och grabbarna kämpade genomgående bra. Tyvärr förivrade sig spelarna och tog till väl hårda metoder och ådrog sig därmed massor
med frisparkar. Pålsson var bäst i försvaret och i anfallet märktes mest centern Back. Mora började mycket starkt och innan tio minuter
hunnit gå hade laget skaffat sig en ledning på tre mål. Vy, Ernlund gjorde 1-0 sedan han hunnit före Söderberg vid en kapplöpning. 2-0
kom genom hed efter fint samspel med Back själv sedan han ensam rustat igenom hela Färnäs försvaret. Spelet jämnade ut sig och
gästerna fick alltmera att säga till om. Efter flera goda tillfällen kom reduceringen i 27 min då Kål Janne rann igenom. Fem minuter
senare blev det emellertid 4-1, då Emanuelsson slog på ett långskott, som Söderberg grovt schabblade in. 5-1 gjorde Kaj Bertil på straff
efter en onödig hands av en straff efter en onödig hands av en Färnäs försvarare. I andra halvlek tog gästerna genast hand om
initiativet. I 52 min gjorde Finn 5-2 på straff, sedan Färnström fällts inom straffområdet. Strax därefter kom omöjlige Back åter igenom
ett öppet Färnäs försvar och gjorde6-2 innan gästerna började sin berömda spurt. I 25 min, kom 6-3 då Arne Färnström avslutade ett

vackert Färnäs anfall och fem minuter senare nickade Kål Janne in en hörna. Ytterligare fem minuter senare blev det 6-5, då Finn
förvaltade en passning från Kål Janne på rätt sätt. Mora säkrade emellertid sin seger strax före slutsignalen, då Back ånyo lyckades
överlista Söderberg. Folke Pettersson dömde den spännande matchen på ett fullgott sätt. Närmare 700 personer hade betalt entré.
/ ME /.

Färnäs serieledning krymper. Mora kamraterna vann derby
Mora (DD). Att ”släkten” är värst fick serieledande Färnäs sannerligen erfara vid div. IV derbyt på Wasaliden i går kväll där Mora
kamraterna vann med 7-5 efter rent otroliga 5-1 i jalvtid. Segern var dock klar och i matchen Moras starka försvar och Färnäs fina kedja
var dt Mora kedjan som tog hem potten och blev den avgörande faktorn. Mora gick på knock direkt och hade redan i andra minuten
Färnäs nere för räkning genom mål av Sune Ernlund och i sjätte minuten var det klippt igen genom Verner Hed och 20 minuter senare
kom Inge Back igenom och grejade 3-0. Detta gick Färnäs ära för när och Kål Janne reducerade till 3-1. Men på ett målvaktsslarv efter
långskott av John Emauelsson och en straff som Kaj Bertil nitade dit stod det 5-1 i pausen. Finn slog in sin tredje starff sen i söndags 5-2,
men Inge Back returnickade efter eget skott in 6-2, men som kom Färnäs. 6-3 Arne Färnström, 6-4 Kål Janne nick på hörna och 6-5 Finn
välplacerat när åtta minuter var kvar. Nu verkade Mora ledningen kritisk. Räddande ängel belv dock Inge Back som tre minuter före full
tid grejade en rättvis seger 7-5 seger. Att Färnäs bakre försvar inte håller måttet har höstens tidigare matcher visat. Försvarets bäste
man var Rune Blomberg. Kedjan blev nu liksom mot Forssa farlig först när veteranen Axel Fernström hamnade på en ytter så att Kål
Janne fick bättre svängrum i mitten. Mest lyckade var Kål Janne, Harlan Grannas och Per Erik Finn. För en gångs skull har vi anledning
nämna Mora kedjan först. Mannarna öppnade i stor stil med läckraskott. Kvällens stora överraskning var centern Inge Back som
beredde Gösta Hållams stort besvär och som ordnade hat tric. John Emanuelsson och Verner Hed understödde bäst. Försvarets
huvudfigurer under hela matchen var backtrion Pål Pålsson – Kaj Bertil Andersson – Holger Jansson. / Wepe /.

Delvis ny giv för Mora blev sju mål mot Färnäs.

IFK Mora-Färnäs SK 7-5. Text från tidningsartikel. (Omg 23).

Färnäs försvaret dyrkades upp av fyndiga Mora kombinationer. Farlig sport blottade dock
briser. Höstens första seriederby höstens första seriederby på onsdagskvällen mellan Mora kamraterna och Färnäs SK, blev en
rafflande och målrik tillställning. Mora vann fullt rättvist med handbollssiffrorna 7-5, sedan laget haft ledning i halvtid med 5-1. I andra
halvlek spurtade Färnäs bra och gick upp från 6-2 till 6-5, då Mora definitivt avgjorde matchen genom Inge Back, en av planens absolut
bäste spelare. Matchen spelades inför en tusenhövdad publik (987 betalande). Mora presenterade en delvis ny giv, både Arne Alm och
Lillis Persson saknades. Laget visade i första halvlek det i särklass bästa spel signaturen sett under sina tre Mora år. Spelet gick som
smort och de 5-1 var ingalunda i överkant. Man njöt av det snabba spelet och de fyndiga kombinationerna, som gång på gång dyrkade
upp Färnäs försvaret på vid gavel. Mora har dock kvar sin gamla skötesynd att inte hålla stilen i två halvlekar. Nu såg det ett tag ut som
om Färnäs skulle ta igen hela Moras försprång på 6-2 och kamratförsvaret började trampa luft inför Kål Jannes och Per Erik Finns
attacker. Båda försvaren var alltså en smula ojämna, även om det fanns enstaka spelare som lyckades mycket bra.

Lyckad comeback. Toms Olle gjorde ny comeback i A-laget som högerhalv och under första halvlek hörde han till de absolut
dominerande. Knappast ett misstag kunde noteras för den slitstarke ytterhalven. Efter pausen hade Olle svårare att få grepp om
tekniske Finn, men han hörde ändå till försvarets hörnspelare. Bra var också backarna Pålsson och Holger Jansson som höll Färnäs
yttrarna i schack. Kaj Bertil håller också stilen fint, men får ta på sig första målet. P.A. Ragnar jobbade bra, men är litet väl frän i
tacklingarna. Mora kedjans farligaste vapen var Inge Back, som ny fick förnyat förtroende som kedjespelare. Tre mål antecknades på
honom och varenda gång han fick tag i lädret blev det farligt nere vid FSK-buren. Av de övriga gjorde ingen bort sig och nyförvärvet. Åhs
från Sälen på högeryttern var klart bättre än sina många föregångare på platsen. Att han missade ett par målchanser berodde kanske på
debutnervositet.

Darrigt Färnäs försvar. Färnäs försvaret visade nu många svaghetstecken och ibland var det panik. Sexton insläppta mål på
tre matcher i rad nu i höst tyder på något galet. Ytterhalvorna Rune Blomberg och Tage Molin var de enda som stod att känna igen.
Rune gjorde f.ö. en charmant match, men f.ö. var det inte mycket att hänga i julgranen. Färnäs kedjan har dock som tur är kvar sin
målfarlighet och aldrig sinande energi. Grabbarna tappade trots motgångarna aldrig sugen utan kom alltid igen. Farligast var som vanligt
Kål Janne och Per Erik Finn, två grabbar som kan mycket fotboll, och som har en kanon i vardera kängan. Grannas hade däremot svårt
att göra sig gällande mot Pålsson, och högersidan gick mera på energi än kunnande. Arne Färnström gjorde dock en hel del fina saker.

Stark Mora inledning. Mora inledde mycket starkt (rena kalasstarten) och redan efter 7 minuter hade de blå-vita tagit
ledningen med 3-0. Sune Ernlund inledde målgörandet efter Backs framspelning och tvåan hade Verner Heed till upphovsman, sedan
Back serverat en ny ”kalasmacka”. 3-0 ordnade Inge efter ett vackert genombrott. Först i 24:e minuten noterade Färnäs den första
farligheten, men Elfström klarade Finn:s hårda skott. Tre minuter senare var det dock klart för 3-1 genom Kål Janne, som släpptes fri i
mitten. Fyran sköt John Emanuelsson från cirka 35 meters håll och där borde nog Sture ha klarat. Bara en minut senare stod det 5-1
sedan Mora tilldömts en straff för hands på Magnus Eriksson. Kaj Bertil var säker exekutor. Ingen trodde nu att Färnäs skulle kunna resa
sig. I 6:e minuten var det dock Färnäs tur att få en straff och Finn gjorde inget misstag. 6-2 var ett faktum i 10.e minuten då Inge Back
behärskat nickade i nät. Nu började dock Mora försvaret vackla och sedan Arne Fernström i 23:e minuten gjort 6-3 blev Mora mer och
mer pressat.

Färnäs spurtade. I 3:e minuten nickade Kål Janne in fjärde Färnäs målet, och tände förnyat hopp bland supporterna och när sedan
Finn ordnade 6-5 med ett smart skot efter Jannes passning trodde man att en sensation var på gång. Fortfarande återstod nio minuter
av matchen. Fyra minuter för full tid säkrade dock Mora vinsten genom back som snappade upp en förlupen kula efter tvekan i
försvaret. Full tid 7-5. Domaren Folke Pettersson från Borlänge hade en del mystiska domslut, men bör ha en eloge för att han försökte
stävja hårt spel. Det gavs och togs friskt på båda sidor och lagen var i det fallet lika goda kålsupare. / Tewe.

Färnäs – Malung i seriefinal 2 000 åskådare tror ”Sura”
Om söndag smäller det för den första verkliga seriefinalen i division IV då Färnäs på hemmaplan möter argaste konkurrenten Malung.
Skinnarna ligger teoretiskt på samma poäng som Färnäs och laget som ställer upp ordinarie har ju mycket fotbollskunnande inombords.
De starkaste namnen är målvakten Erik Strand, backen Per Axelsson, snabbe stoppern, Boris Isaksson, tekniske innern Gidlund och
tunge storskytten Kjell Magnil. Färnäs står utan tvekan inför en svår uppgift, men då man nu slipper favoritskapets börda kanske formen
hittas på nytt. Lagledaren Ragnar ”Sura” Eriksson tror att det blir bortåt. 2 000 åskådare om, söndag och det är nog ingen omöjlig siffra.
Senast de bägge lagen möttes vann Färnäs med 4-3.

Malung vann seriefinalen 3-2 med mersmak i Färnäs. Färnäs SK-Malungs IF 2-3, Text från tidningsartikel. (Omg
24).
En kvart före slutsignalen fastställde Malung sin seger med 3-2 i seriefinalen i Färnäs på söndagen sedan hemmalaget haft ledningen i
paus med 1-0 och även haft 2-0 innan skinnarna började sin offensiv med tre raka mål under tjugo minuter. Segern var rättvis och
nämns kan att gästerna bl.a. hade tre skott i trävirket som lika gärna kunnat ge utdelning. Färnäs hade möblerat om ordentligt i laget
med Färnström på hh, Molin på vh, och Helin - Färnström som vi. Hemmalaget föreföll hela första halvlek behärska det hala väglaget
bättre än gästerna. Malung hade dock kunnat ta ledningen i åttonde minuten då hi, Eidlund var ensam igenom men i ivern slogs skottet
rakt på mv, 1-0 kom då hi, Finn, som överraskade med att lobba en boll över denna i mål. Efter paus blev det mera liv. Ett skott gick
utanför Färnäs målet innan det efter sju minuter stod 2-0 genom Axel Fernström. Fem minuter senare hade Malung reducerat till 2-1
genom hh, Olsson. I 20:e minuten var det klart för 2-2, hy, Halvarsson behövde nara sätta foten till en passning från vänster och styra in
bollen. Hi, Eidlund hade sedan en kanon i överliggaren men minuten efter nickade han rätt med ett skott från vänster och ställningen
var 2-3. Färnäs gjorde en del omplaceringar men det hjälpte inte. Visserligen hade Kål Janne i slut minuterna en nick på mål men det var
också allt. Malung vann på sin starka andra halvlek och på sin jämnhet i laget. Färnäs var ojämnt. Finn gjorde en god första halvlek där
hans teknik gav resultat i halkan och Kål Janne var som vanligt raka spårets man men hade alltför dåligt understöd. I gästernas lag
märktes resolute hb, Axelsson i försvaret medan hi, Eidlund var farligast i anfallet. Helge Andersson, Avesta, dömde inför 1400
betalande. En god siffra i det regntunga vädret. / Glad.

Birger Ottosson, malung hoppar glädjestrålande över en resignerad Stire Söderberg sedan kvitteringen till 2-2 är klar.

Storpublik såg Malung slå Färnäs i finalen. Färnäs SK-Malungs IF 2-3.Text från tidningsartikel.(Omg 24).
Färnäs (FK). Malung triumferade i den med stor spänning emotsedda seriefinalen i Färnäs med 3-2, sedan hemmalaget haft ledningen i
halvtid med 1-0. Resultatet var rättvist då Malung, särskilt under andra halvlek, hade det mesta av spelet. Genom dagens seger ligger nu
västerdalslaget på samma poäng som Färnäs, men med en match mindre spelad. Malung har därmed bättre bäddat för sig till
serieseger. Båda lagen ställde upp med ordinarie laguppställningar. Spelöppningen motsvarade inte publikens förväntningar då spelarna
av stundens allvar var för nervösa. Första farligheten hade Malung efter åtta min. spel då Gidlund ensam med Söderberg missade en
upplagd chans. Omedelbart därefter tog dock Färnäs ledningen. Per Erik Finn lyckades lyfta bollen över passive målvakten Strand.
Malung var 10 min. senare nära att kvittera, då Magnil hade en farlig nick dock aningen bredvid. Före halvtidspausen noterade de båda
lagen ånyo varsin farlighet. Först sköt Alf Cesar i stolpen och därefter missade Kål Janne en farlig framstöt. I andra halvlek blev det snart
bättre fart på spelet. Hemmalaget inledde bäst och lyckades även i 53:e min. öka sin ledning till 2-0. Axel Färnström nickade en vällagd
frispark vackert i nät. Glädjen bland Färnäs supportrarna blev dock inte långvarig då gästerna 2 min. senare reducerade genom Börje
Olsson. Initiativet gick nu till Malung, som genom sitt mål fick en verklig injektion. Ingenting kunde i fortsättningen hejda gästerna som
nu verkade helt överlägsna. Kvitteringsmålet gjorde Halvarsson i 65:e min. Dessförinnan hade dock strand fått uppbjuda sitt yttersta på
ett farligt skott från Kål-Janne. Gidlund sköt i 73:e min. en jättekanon i planken innan han två min. senare ensam löpte upp på vänster
sidan och gav Malung segermålet, genom ett skott via stolpens insida. Bästa spelare i ett gediget Malungslag var Per Axelsson och Erling
Jonsson och bland anfallsmännen Gidlund och Cesar. I hemmalaget skötte sig hela försvaret riktigt bra för ovanlighetens skull. Kedjan
däremot har vi sett betydligt bättre. Domare var Helge Andersson inför 1 400 personer. / M.E./

Färnäs ledde med 2-0 föll för skinnarspurt
Färnäs (DD). Den med stort intresse emotsedda uppgörelsen på Färnäs IP mellan tätlagen i div. IV Färnäs-Malung vanns av Malung som
vände en hemmaledning på 2-0 till ett rättvist 2-3. Det såg lovande ut för hemmagänget som kunde gå till halvtidsvila med 1-0 ledning.
Den ledningen ökades till 2-0 innan gästerna fick det mål som blev inledning till en stark Malungs press som avgjordematchen. När
utmärkte Helge Andersson blåste till spel fanns 1 500 åskådare på plats tots hotande regn men intre kan man med bästa vilja säga att de
fick mycket till livs första halvlek då spelet var nervöst och trevande. Hemmagängets bättre udd på sina anfall under denna period gav
också en 1-0 ledning som kom till redan i 8:e min. då per Erik Finn kunde lyfta bolen över utrusande Strand. Men dessörinnan hade
Gidlund en jättechans till Malungs ledning men missade. Vy, Caesar slog i 34:e min. ett hårt skoltt i ena stolpen men nio minuter senare
såg det ut att bli ytterligare mål för Färnäs, men Starnd kunde rädda. Malung inledde andra halvleken bra men Färnäs ökde ledningen i
7:e min. geno Axel Färnström som nickade en frispark från Kål janne i mål. I 9:e min. kom malungs första mål genom Börje Olsson vid
hörna sedan Söderberg klarat första skottet. Min. efter slog Magnild en hård frispark i trävirket, returen förpassades på samma plats.
Kål Janne rann igenom i 13:e min. men liggande Strand räddade tursamt skottet. Malung hade nu det mesta av spelet, pressen mot
Färnäs målet blev också stark. Gunanr Halvarsson kunde också utjämna i 20:e min. till 2-2. 3-2 kom till i 30:de min. genom Gidlund som
dessförinnan träffat trävirket. Hemmalagets uppställning var den bästa på länge i försvaret däre Arne Färnström och Bror Ernlund gick in
som backar. Bägge skötte sig bra i första perioden men föll tillbaka något i den andra. Ytterhalvorna Tage Mohlin och Rune Blomberg var
denna gång mindre offentsiva och var länge utmärkta men hade för dålig hjälp av inrarna under andra halvlek för att orka hålla stilen
matchen ut. I kedjan var Kål Janne mest till sin fördel och närmast honom kom Axel Färnström, Söderberg i målet tycks vara på
uppåtgående. I Malung som troligen går mot serieseger var ch, Boris Isaksson mycket bra. Hb, Per Axelsson skötte sig också utmärkt,
detsamma kan också sägas om ytterhalvorna Börje Olsson och Erling Jonsson. I kedjan överraskade vy, Caesar, Rolf Gidlund spelade upp
sig andra halvlek vilket också kan sägas om de övriga i kvintetten.

Från finalen i div. 4, Färnäs och Malung. Per Erik Finn har lobbat in 1-0 till Färnäs och målvakten Strand konstaterar faktum.

Kräftornas månad
Augusti är kräftornas tid, vilket för många anses var en högtid av stora mått. För de båda F-lagen, vilket uttytt skulle betyda Falun och
Färnäs har det just denna månad blivit en föga angenäm kräftgång. För Falu BS har det betytt endast en poäng av tio möjliga och
”ointagliga” försprånget på sju poäng har helt ätits in på dessa fem matcher. Det är väl sämre än den mest renodlade pessimist kunnat
ana och spekulera i. För första gången på över ett år blev BS därmed också detroniserat som ledarlag och intar nu tredje platsen, även
om det än så länge är på samma poäng som de framförvarande lagen Avesta AIK och Gränges, men med sämre målskillnad. Lika illa har
det gått för Färnäs som inte bara blivit ikappsprunget i tabellen utan även passerat. De största favoriterna till seriesegern just nu heter i
stället för F-lagen Avesta AIK och Malung. Grängesberg har naturligtvis sin stora chans, då man på söndag får stå som värd för en ny
seriefinal i vilken för ovanlighetens skull inte Falu BS figurerar utan Avresta i stället blir andra agerande part,. Samtidigt har BS figurerar
utan BS den föga avundsvärda uppgiften att resa till Säter, som alltid är en besvärlig motståndare och nu väl egentligen skall vara på
uppåtgående. De lyckligaste ur Falun synpunkt vore ifall Gränges-Avesta delade poäng och Falun samtidigt vann i Säter. Då hade BS åter
ett litet poäng försprång. Men den som bevittnade matchen i går på Kopparvallen tror kanppast på en sådan tingens ordning.

Malung på god väg mot division III. Bartz dirigerade VAIK till seger mot Färnäs SK
Vansbro (DD). Färnäs SK fick i söndags åter vända hem tomhänta från Vansbro även om denna gång var betydligt jämanre kamp om de
viktiga pinnarna än sist de båda möttes. 5-4 kom nu Vansbros seger att lyda på efter 3-2 i halvtid och man får förmoda att VAIK därmed
gav den defintiva dödsstörten åt Kål Janne & Co samtidigt som gav en hjälpande hand åt Malung som antagligen kommer att stanna i
toppen. Ty även om det ljusnade en aning på VAIK:s fotbollshimmel är det alldeles för sent att spekulera på serieguld för Vansbro
grabbarna. Vansbro kom bäst i gång och man väntade så smått på ett ledningsmål. Istället blev det gästerna som spräckte nollan i 17
min. genom hi, Per Erik Finn efter schabbel i hemmaförsvaret. I 22:e min. kom kvitterigen – efter ett fint anfall på vänsterkanten kunde
Allan Ohlsén avsluta med ett målskott. Två minuter senare tog VAIK hand om ledningen då Åke Gyllenvåg på sitt oefterhärmliga sätt
snappade upp en boll trasslade sig igenom Färnäs försvaret, fintade bort mv, och placerade lädret i maskorna. I 31 min. gjorde Per Erik
Finn sitt och Färnäs andra mål men bara några minuter för pausen tog VAIK ledningen Bartz sköt ett skott som målvakten boxade ut.
Lasse Pettersson nickade i ribban och returen sköt Björns i mål. Tur och skicklighet. Allan Ohlsén gjorde i andra halvlekens andra minut
från nära håll. Färnäs noterade för fyra hörnor i ett streck men fick ingen utdelning förrän i 12 min. då Kål Janne kunde göra 4-3. Efter
snyggt samspel med Lasse Pettersson sköt så Allan Ohlsén 5-3 i 19 min. men Färnäs nekade att ge tappt och Kål Janne noterade sig åter i
målprotkollet i 27 min. Matchens sista minuter blev ytterst nervpirrande och Färnäs var ett par gånger på vippen att utjämna men med
tur och skicklighet lyckades VAIK slå vakt om sin ledning. Filip Bartz hade åtrer tagit hand om dirigentpinnarna i anfallskvintetten och
det var till största delen hans förtjänst att melodin så ofta gick i dur i anfallen där Allan Ohlsén och Åke Gyllenvåg fick spela första fiolen.
Försvarets spel lämnade en hel del övrigt att önska och Öhman på ch, som tidigare varit den fasta klippan vacklade nu betänkligt.
Oförbrännelige Erik Nordin och unge eleganten åke Svensson på ytterhalvorna var de klart bästa. Färnäs ställde upp med förre hb,
Blomberg på centerplatsen och han gjorde en hygglig insats. Innertrion med honom, Per Erik Finn och axel Fernström ställde till en hel
del besvärligheter för Vansbro försvaret och också Kål Janne på vy, blixtrade till emellanåt. Försvaret levde främst på halvbackstrion
Frodekk, Hållams, Molin. Publiken uppgick till 719 betalde och Holger Sahlström, Borlänge skippade med stor bestämdhet rättvisa.
/ Lebe/

Div. IV-fotboll: Sex har chans vinna serien, de övriga fem i farozonen.
Dwet återstår visserligen sju omgångar ännu innan fotbollens div. IV är färdigspelad men det i hindrar inte att varje omgång är
thrillerbetonad och att varje match är av oerhörd stor betydelse för topp eller köstrid. De sex främsta lagen har teoretisk chans till
seriesegern medan de övriga feh faktiskt är inblandade i köstriden mer eller mindre. Ingen klubb är säker på att åka ur och ingen är
säker på att vinna. Kan man begära mer av en serie sett ur publin synpunkt. Det betyder med andra ord att det kommer att bjudas på
rafflande och fartyllda div. IV matcher i höst. Vi tror inte heller att varken topp eller köstrid blir definitivt avgjord förrän i de absolut
sista matcherna, kanske rentav i den allra sista. När serien starade i början av månaden föreföll Färnöäs ha ett fin fint utgångsläge i
tiooen, fyra poäng före närmaste konkurrent malung och sex före både Vansbro och Islingby. Nu har Malung emellertid ätiti upp hela
detta försprång och har till och med en match tillgodo på Färnäs laget. Men till att börja med såg det ut som om det skulle bli Islingby
som skulle bli det allvarligaste hotet mot serieledarna. Borlänge laget demostrerade en stålande höstform och noterade imponerade
siffror mot flera storklubbar. När så laget i första matchen besegrade Färnäs med 7-3 blev de en av de största aspiranterna på
seriesegern. Men så fick Islingby helt plötsligt lov att sätta in reserver för ett par av nyckelspelarna och i fortsättningen har det bara
blivit en poäng på sex möjliga, och när därtill samtliga matcher har spelats mot bottenlag är det inte många som just nu håller på
Borlängelaget. Malung bäst just nu? Nej då föregäller det som om malung för närvarande har det vassaste laget. I söndags blev det ju
seger i finalmatchen i Färnäs och om söndag bör det väl mänskligt sett bli ytterligare två poäng mot jumbolaget hemma i Malung. Om
det sedan blir Vansbro eller Färnäs som kommer att haka på malung får vi väl delvis svar på efter söndagens ”final” i Vansbro mellan
Färnäs och Vansbro AIK. Förlorar Vansbro den matchen så blir förspnget sex poäng till täten men om laget vinner så ärdet bara två till
Färnäs och en match mindre spelad. Det skulle i så fall betyda att det ligger trelag ganska tätt ihop i toppen efter söndagens omgång.
Björbo har ännu chansen. Islingby, Mora och Nusnäs har teoretiska chaner till serievinst även om det inte är så många som tror på dem.
Men om lagen hjälps åt att plocka poäng från tät trion så kan snart hela bilden ha förändrats. Björbo ligger sämst till i botten men läget
är ändå inte så hjälplöst som det föreföll när höstomgången startade. Då sladdade man ett tag med hela fem poäng efter Järna. Nu har
de båda kölagen spottat upp sig väldeliga och tagit vardera fyra poäng vilket gör att man tvekar med att utpeka Björbo och Järna som
div. V lag nästa år. Forssa BK som föreföll ha en ganska säker plats i mitten på tabellen har inte tagit en enda poäng hittills och äget har
mörknat åtskilligt för de blå-vita. Järna måste ta två pong för att inte förlora kontakten med de övriga avstigningskandidaterna. Malung
och Björbo. Här måste Malung vinna för att ev. övertaserieledningen medan Björbomåste vinna för att inte förlora hoppet om div. IV
spel ännu ett år. Mora-Leksand. Två poäng för Mora kan betyda ett litet hopp om serievinst medan två poäng för Leksand kanske räcker
för fönyat kontrakt så småningom. Vansbro-Färnäs. Det lag som vinner ligger bäst till för fortsatt strid om seriesegern. För Färnäsblir
dock inte läget ”hopplöst” om det blir förlust. Vi kan tydligen bereda oss på en spännnade omgång där väl som vanligt det kommer att
serveras en hel del sensationer. Men det är ju sådana som ger färg åt serien. / Ing /.

Thrillerbetonad uppgörelse när Vansbro betvang Färnäs.

Vansbro AIK-Färnäs SK 5-4, Text från tidningsartikel.

(Omg 25).
Vansbro (FK). Det var en mästerligt regisserad thriller som spelades upp på Vansbro Idrottsplats på söndagen då hemmalaget tog sig an
Färnäs i en match ingående i den bittra toppstriden. Atmosfären var laddad med spänning under alla de nittio minuterna. Även
slutskedet var raffinerat och när den för nervsystemet så lugnade slutsignalen förkunnades stod Vansbro som segrare med 5-4, halvtid
3-2. Slutresultatet i den segslitna och situationsrika matchen får betraktas som rättvis. Båda lagen spelade med en speluppbyggande
center och inrarna på topp, vilket gav massor av farliga framför målen. Efter en trevande inledning var det Vansbro som kom bäst igång
med många fina tillfällen främst genom inrarnas försorg. Första målet blev det dock gästerna. Det kom efter 17 minuters spel genom
Axel Färnström som utnyttjade ett försvarsslarv. Allan Olsén med bistånd av Gyllenvåg ordnade kvittering fyra minuter senare och efter
ytterligare en minut gav Gyllenvåg de sina ledningen efter en smart genom dribbling och skott i öppet mål. Per Erik Finn som kom loss
på sin kant kvitterade för gästerna i 41.a minuten innan hemmalaget strax före halvtidsvilan åter ökade målskörden. Bartz slog en
frispark som Söderberg halvklarare varpå Lasse Pettersson nickade bollen mot mål där Stig Björns höll sig framme och slog den i
nätmaskorna. Andra halvleken var blott en minut gammal då Olsén helomvände på ett inlägg och sköt hårt i nättaket. I 11:e min.
minskades tvåmålsförsprånget då Kål Janne i ”upphävd offsideställning” slog bollen förbi målvakten. Efter finurligt förarbete av Lasse
Pettersson kunde Olsén göra sitt tredje mål sju minuter senare. Färnäs fick nu mera att säga till om och man förstod att laget skulle bli
farligt nog mot slutet med sina outtröttliga kämpatakter. Kål Janne reducerade i 30 minuten och kvitteringen hängde i luften när det
återstod 5 minuter av matchen och Finn prickade överliggaren. Gästerna tryckte på i slutskedet, men hemmaförsvaret kunde med tur
och skicklighet slå ifrån sig och rädda två poängaren. Färnäs spelade bra fotboll trots de många nederlagen på sistone. Laget som förut
haft ett ganska billigt försvar, kunde nu visa upp två goda lagdelar. I målet gjorde Söderberg bra ifrån sig med en fantastisk
reflexräddning som topp. Av backarna får Arne Fernström ett plus. Hållams gjorde inga större tabbar som stopper och på högerhalven
presenterades ett nyförvärv vid namn Bo Flodell som laget säkert kommer att stor nytta av. I kedjan var Per Erik Finn den klart bäste,
men vänstervingen Fernström, Kål Janne var också ständigt farlig. Vansbros insats lämnade inte så mycket i övrigt att önska. Alla slet
som aldrig förr. Laget hade en fin första period då ledningen med litet tur kunde varit större. Filiph Bartz var oerhört nyttig som dirigent
med fina bollar fram till sina kedjekamrater. Inrarna Olsén och Gyllenvåg var i stöten och vållade gästförsvaret stora bekymmer. Av
yttrarna var Stig Björns mest till sin fördel. I försvaret var Åke Svensson en glad överraskning och visade på sin ytterhalv plats att han är
på stark uppåtgående. De övriga uteförsvararna skötte sig också med den äran men stoppern Bengt Öhman spelade inte så
förtroendeingivande som man är van vid. Ett tydligt bevis på den svåra målvaktskrisen i Vansbro gavs det dock bevis för men Bengt
Svensson kan inte lastas för sin insats då han är en nödlösning i dagens läge. Matchen leddes av föga meriterande av Holger Sahlström,
Borlänge inför en publik på 719 betalande. / Peer.

Thrillerbetonat i Vansbro när Färnäs ånyo förlorade. Vansbro AIK-Färnäs SK 5-4. Text från tidningsartikel.
(Omg 25).
Även Vansbro lyckades ta Färnäs skalp då de båda lagen på söndagen gjorde upp om de viktiga poängen som stod på spel. Segern kom
att lyda på knappa 5-4, halvtid 3-2, efter en match som höll de dryga 700 åskådarna i en oerhörd spänning från första minuten. Segern
var fullt rättvis med tanke på hemmalagets starka första halvlek då elvan skapade några chanser med täta mellanrum. Gästerna hade
väl helst sett att matchen varat ytterligare någon minut för de gröntröjade låg på hårt i slutskedet för att få en kvittering till stånd.
Färnäs kunde ganska oförtjänt ta ledningen i sjuttonde minuten genom Axel Färnström som utnyttjade ett försvarsslarv. Efter fyra
minuters spel, återställdes ordningen med kvittering som Olsén ombesörjde. Minuten efter hade siffrorna vänts i Vansbros favör genom
Gyllenvåg som behärskat lyfte bollen i öppet mål. I 31:a minuten rann Finn igenom på högerkanten och gjorde ställningen 2-2. Strax före
pausvilan kunde hemmalaget ånyo ta ledningen. Bartz slog en frispark som Söderberg halv klarade. Lasse Pettersson nickade returen
mot öppet mål där en medspelare dök upp och slog bollen i nät. Andra halvlek var bara en minut gammal då Olsén ökade med ett
resolut skott i nättaket efter passning från Bartz. En farlighet vid Vansbromålet i sjunde minuten utlöstes fyra minuter senare då Kål
Janne ensam med målvakten inte gjorde något misstag. Allan Olsén ökade till 5-3 i 18:e minuten efter förarbete av Lasse Pettersson.

Raffelspurt. Då Färnäs laget besitter en aldrig sinande energi var det sålunda upplagt för en thrillerbetonad avslutning, vilket det
också mycket riktigt blev. Kål Janne reducerade till 5-4 och Vansbro försvaret hade all möda att slå ifrån sig. Då kunde med ut och
skicklighet i alla fall försvara dessa siffror matchen ut. Färnäs spelade inte så dåligt som man kunnat förmoda efter deras fem förluster i
de senaste sex matcherna och är säkert fortfarande att räkna med i toppstriden. Sture Söderberg skötte sig bra i målet. Lagets backar
har blivit säkrare och bildade tillsammans med Hållams en hållfast bakre trio. Nyförvärvet Flodell skötte sig bra som hh. I kedjan var
Per-Erik Finn den klart bäste som med vänstervingen Färnström – Kål Janne bildade en stark ving.

Vansbro spelarna. Gjorde överlag en god insats och jobbade och slet som aldrig förr. Spelet gick också ganska hyfsat med Philip
Bartz som dirigent ifrån sin tillbakadragna position. Ett svagt kort återfanns dock i målet där Bengt Svensson gav bevis på den skrikande
målvaktsbristen. Backarna spelade säkert. Av två goda ytterhalvor överraskade Roger Svensson positivt och spelade stort spel. I kedjan
var Bartz den värdefullaste. Ett bra betyg förtjänade också inrarna Olsén och Gyllenvåg som ordnade farligheter när de kom fram.
Yttrarna Björns och Pettersson skall också ha en eloge men med ett klart minus för den sistnämnde som var ojämn. Domaren Holger
Sahlström från Borlänge övertygade inte. /Long/.

Malung tappade poäng. Malung kan bättre
Malungs IF tapapde en poäng i den match man kanske fruktat mest av alla, nämligen borta mot Leksand, som plötsligt kommit i den
situationen att man kanske mister tre poäng erövrade i matchen där en icke kvalificerad spelare medverkat. Det är angeläget för mig att
påpeka att domslut ännu inte avkunnats i affären. De straffsatser som finns i denna tidning häromdagen var således ”önsketänkande”.
Troligtvis kommer således själv att slippa undanmed en varning. Befinns det att spelaren inte varit klar lär dock inte Leksand slippa
undan utan att mista poängen och för lagledaren blir det också kännbart straff. Men detta skall som sagt var först behandlas. Matchen i
Leksand var direkt ful och en konsekvens av de tappade Leksandspoängen, då hemmaspelarna slog undan för brinnande livet väl
medvetna om att det gällde att åtminstone lugga serieledarna på en poäng. Malung hade inte förmåga att neutralisera det systemet
utan fick nöja sig med en skyhög ”poängseger”, och borde också ha tagit full pott med litet storre kyla i de avgörande momenten. Men
Vilgot Larsson är en kämpe av renaste vatten och har stor andel i poängen. Jag tror dock att Malung kommer att få det lättare i div. III ty
hur det nu än är så spelas det ju bättre fotboll ju längre upp i serierna man kommer och det passar Malung utmärkt. Lördagsmatchen i
leksand är ingen rättvis värdemätare för Malungs laget.

Från Moras sportfront
Söndagsomgången i division IV innebar bara en riktigt sensationell matchutgång. Det var Leksands erövrande pinne mot serieledarna
Malung, som visar att inget lag i serien är riktigt att lita på. Vansbro ser dock ut att komma och gick nu upp på samma poäng som
Färnäs, men ännu skiljer hela tre pinnar till tätlaget. Det luktar nog mest åt seger för ”skinnarna” trots allt, men givetvis finns det vissa
chanser ännu för Färnäs och Vansbro. Nusnäs spurtade förgäves mot Islingby, som dock inte visade några märkvärdiga takter. Olle
Hillströms pojkar får trösta sig med de två extra poäng man får för matchen mot Leksand. IFK Mora fick en pinne med sig från
bortamatchen i Korsnäs, vilket får anses som ganska bra. Nästa omgång upptar följande duster: Mora-Järna, Forssa- Nusnäs, FärnäsBjörbo, Malung-Korsnäs, Vansbro-Leksand. Klara favoriter är Mora, Färnäs, Malung och vansbro, Nusnäs får en ny besvärlig uppgift
borta mot Forssa och där blir det nog inte lätt att få poäng med. Från fotbollsavdelningen är vidare att notera att Brage pliktskyldigast
tar sina poäng i division II samt att Malung inte alldeles oväntat fick släppa ena ”pinnen” i Leksand. I puckmteropolen har man
förmodligen ilsknat till efter bråket med de icke spelklara mannarna. / Tewe /.

Färnäs bör slå jumbon Björbo
Färnäs SK har på söndag stira chanser att öka på poängskörden med två pinanr då man på hemmaplan tar emot jumbolaget Björbo. De
grön-vita måste absolut ha en vinst för att inte försitta den teoretiska chansen som ännu finns till serieseger. Vi tror att Färnäs vinner
med ganska bred marginal som det är drygt en månad sedan det sist blev full utdelning. Avspark sker kl. 16.

Björbo klart för degradering efter stor förlust mot Färnäs.

Färnäs SK-Björbo IF 8-2. Text från tidningsartikel.

(Omg 26).

Färnäs (FK). Färnäs besegrade övertygande jumbon Björbo med hela 8-2 segersiffror som med hänsyn till hemmalagets målchanser
kunde ha blivit ändå större. Gästerna har gått mycket tillbaka sedan de sist gästade Färnäs och får härmed helt skrinlägga
förhoppningarna att klara sig kvar i serien . I ett ihåligt försvar var det endast målvakten som får godkänt och i kedjan som var den bästa
lagdelen lyckades Henry och Boris Berg bäst. Hemmalaget som gjorde en av sina bättre matcher har fått ett nyförvärv, Bo Frodell från
Orsa som visade sig vara mycket bra, särskilt som speluppläggare. Färnäs noterade i denna match som första lag i serien sitt 100:e mål
och det var skytteligans ledare Kål Janne som stod för den bedriften. Hemmalaget hade tur i inlednings minuten då ett bra Björbo skott
via ribbans underkant med all säkerhet slog i marken innanför mållinjen men studsade ut. Domaren måste dock fria i detta fall. Sedan
gästerna därefter ett tag hållit spelet ganska väl uppe lyckades Färnäs i 20:e minuten ta ledningen, då Bosse Helin från långt håll slog på
en markfräsare som letade sig in i nätmaskorna. Omedelbart därefter hade Björbo sin andra stora chans då det blev straffspark.
Forsgren sköt dock inte bättre än att Söderberg kunde klara. 2-0 blev det i 37:e minuten då per Erik Finn tämligen ostörd gjorde mål
sedan Kål Jannegjort grovarbetet. Tage Molin slog därefter på ett jätteskott som dock tog i stolpen. I andra halvlek började målen trilla
in redan i andra minuten då Finn efter en hörna slog på en kanon. Fem minuter senare ändrade Frodell siffrorna till 4-0 då han nickade
bollen i mål. I 19:e minuten reducerade gästerna genom Börje Berg på en markboll som Söderberg aldrig fick riktigt grepp på. Kål Janne
svarade emellertid omedelbart med att ensam med målvakten göra 5-1. Finn hann sedan mellan med ett att skjuta i ribban innan han i
31 minuten gjorde 6-1 efter fin framspelning av Frodell. Fyra minuter senare gjorde så Kål Jannemål nr 100 då han ensam med
målvakten lurade denne att kasta sig åt fel håll. Strax därefter hade publike roligt då Finn framför öppet mål lyckades undvika
nätkänning. Björbo reducerade sedan till 7-2 vid en hörna då, Söderberg hade oturen att styra bollen i det egna målet. Rune Blomberg
fastställde slutresultatet efter en finpassning från Finn. Mycket bra domare inför 400 åskådare var Hans Söderlund, Borlänge. / M.E./

Färnäs har återfått stilen, Målkalas med 8-2 mot Björbo. Färnäs SK-Björbo IF 8-2. Text från tidningsartikel.
(Omg 26).
Björbo hade inte mycket att sätta emot Färnäs i söndagens seriematch som hemmalaget vann med klara 8-2, halvtid 2-0. Björbos båda
mål får föresten Färnäs målvakten ta på sitt konto. Björbo höll spelet väl uppe i första halvlek och hade redan i första minuten ett skott i
ribban. Efter 20 minuter stod det 1-0 genom hi, Bosse Helin. Minuten efter fick Björbo en straff som Sture i Färnäs målet dock tog. Cf,
Per Erik Finn ökande sedan till 2-0 och någon minut senare hade vh, Molin ett skott i Björbos målstolpe. Nära att reducera var sedan
Björbo men vb, Magnus Eriksson räddade påpassligt på mållinjen. Efter pausen droppade målen in med jämna mellanrum. Färnäs fick
alltmera övertaget och gästernas försvar kunde inte freda sig. Finn sköt ytterligare ett par mål, Kål Janne gjorde likaledes två varjämte
hh, Frodell och vi, Rune Blomberg sköt var sitt. Björbo reducerade till 4-1 genom vy, Börje Borg vilken sköt ett långskott som Sture inte
kunde hålla då han inte täckte med kroppen. 7-2 blev det på en hörna från vänster som Färnäs målvakten styrde in. Björbo hade
ytterligare ett par chanser och Finn ensam likaledes två tillfällen att öka sin målskörd. I gästernas lag kom försvaret helt bort mot Färnäs
snabba forwards i andra halvlek och kedjan fick inget understöd. I anfallet var vy, Börje Berg den ende som förmådde uträtta något,
skott farlig oh svårmarkerad som han är. I hemmalaget gjorde hh, Bo Frodell en övertygande debut, Han bröt säkert, matade med fina
bollar och understödde bra, I kedjan bildade Finn – Blomberg – Kål Janne en trio som med sin teknik och snabbhet totalt överspelade
Björbo försvaret. Hans Söderlund, Borlänge dömde inför 400 åskådare. /Blad/.

Färnäs vann stort efter ny kedjegiv
Färnäs (DD). Färnäs gladde hemmasupporters genom att vinna stort över gästande Björbo vid uppgörelsen på Färnäs IP. De 8-2 halvtid
2-0 som skrevs hade kunnat varit större, för bägge lagen missade chanser i en match som aldrig gav de cirka 400 årkådarna varken
spänning eller dramatik.Segern som var rättvis gav hemmalaget en god injektion inför slutstriden i serien. Färnäs omplacering av
mannarna med Rune Blomberg i kedjan och nyförvärvet Bosse Frodell på högerhalven slog väl ut, den senare artar sig att bli av verklig
klass och var för dagen uppläggareav många farliga anfall. Han var även utmärkt i defensiven genom att lugna spel. I försvaret var det
endast Söderberg i målet som visade svaghetstecken och får ta på sig skulden för de baklängesmål som blev. Per Erik Finn som center
var arbetsvilligare och tunnare över midjan än på mången god dag. Han gjorde också tre av målen. Kål Janne var rivig som vanligt.
Björbo skall ha en eloge för att de inte tappade lusten trots de många baklängesmålen till trots. Försvaret höll inte alls för Färnäs
kedjans attacker. Kedjan hade för dåligt understöd för att kunna oroa hemmaförsvaret tillräckligt. Men laget inledde opitmistiskt och
började med ett skott i trävirket. Färnäs tog sedan hand om spelet och i 20:e minuten kunde Bosse Helin inleda målkalaset. Minuten
efter fick Björbo straff sedan Hållams ”chansat” men bollen slogs rakt på Söderberg som kunde rädda. I 37:e minuten ökade Per Erik
Finn till 2-0. När 2 minuter gått av andra halvlek dundrade Per Erik Finn in 3-0 vid hörna. I 7:e minuten hörna igen och Bosse Frodell
nickade in 4-0. Börje Berg slog ett bra skott mot mål i 18.e minuten som Söderberg tappade och 4-1. I 23:e minuten ökade Kål Janne till
5-1 och Per Erik Finn fick strax efter en kalasboll som förpassades i mål och 6-1. Kål Janne kom fri i 35:e minuten och lurade omkull
målvakten och slog bollen behärskat i mål 7-1. Finn hade chansen att öka innan Björbo fick sitt andra mål genom att Söderberg boxade i
egen bur, självmål alltså. Blomberg avslutade målkalaset i 41:a minuten och resultatet var 8-2. / H /.

Div IV:
Mora-Dala Järna 2-2, Forssa-Nusnäs 5-2, Färnäs-Björbo 8-2, Malung-Korsnäs 7-2, Vansbro-Leksand 5-2.
Malung
Färnäs
Vansbro
Islingby
IFK Mora
Nusnäs
Forssa
Leksand
Korsnäs
Dala Järna
Björbo

26
26
26
26
26
26
27
27
26
26
27

18
16
16
13
13
12
10
8
8
7
2

2
3
3
6
5
4
4
4
3
2
5

6 86-49
7 101-63
7 82-46
7 81-64
9 65-52
10 58-61
13 70-74
15 66-89
15 49-61
17 57-89
20 57-121

38
35
35
32
31
28
24
20
19
16
9

Ny Färnäs chans till 2 ”pinnar”
Färnäs Sk möter i morgon, lördag, på hemmaplan Korsnäs IF i en seriedust. Hemmalaget har ännu vissa chanser till seriedust.
Hemmalaget har ännu vissa chanser till serieseger och går väl därför in för att ta full poäng. Korsnäs har visserligen ryckt upp sig på
senare tid, men Färnäs matchen i söndags visade ju att även de grön-vita hittat något av den förlorade melodin. Korsnäs mest kända
spelare är stoppern Gösta Lindkvist samt nyförvärvet Östen hansson från Lillhärdal. Matchen börjar kl. 16.

Korsnäs föll mot Färnäs i pigg och trevlig match. Färnäs SK-Korsnäs IF 3-1. Text från tidningsartikel (omg 27).
Färnäs (FK). Efter en match som bjöd på stundtals piggt och bra spel besegrades Korsnäs med 3-1 på lördagseftermiddagen i Färnäs.
Hemmasegern var rättvis och kunde ha varit större om inte Färnäs centern blivit skadad i början av matchen. Korsnäs å andra sidan var
inte ofarligt. Lagets snabba kedja skapade främst under första halvlek flera tillbud vid hemmamålet. Särskilt hy, Lindberg med god hjälp
av Manne Karlsson var vid ett par tillfällen ytterst nära nätkänning. Försvaret var ej heller dåligt. Jompa Englund tog vad som kunde tas
Casparsson & Co:s dueller med Färnäs kedjan var av hög klass. Hemmalaget gjorde gott dagsverke. Söderberg i målet skötte sig över
förväntan så även backtrion Färnström – Hållams – Eriksson som spelade resolut och bra. Kedjan haltade emellan något på grund av
Finns skada och vy, Grannas indisponibilitet. Det var först mot slutet av matchen som Grannas återfann sitt rätta jag. Kål Janne gjorde
dock en av sina toppmatcher och var smått otrolig i sin förmåga att ta sig fram i trängda lägen. Även Rune Blomberg spelade
övertygande. Särskilt målet som han gjorde var av högsta klass. Av ytterhalvorna lyckades Frodell bäst. Så gott som omedelbart efter
avspark kom första målet, då Kål Janne lyckades överlista Englund. Strax därefter hade Färnäs ytterligare ett par chanser men
Blombergs och Helin skott var aningen felriktade. Även Finn kostade på sig lyxen att missa en upplagd chans. Korsnäs hade sedan under

20 min. övertaget och lyckades också 1 14:e min. utjämna då vy, Mats Ek sköt direkt på en passning utan chans för Söderberg. Annars
strandade de väl upplagda anfallen i regel på hemmalagets bakre försvar. Mot slutet av halvleken hade Färnäs initiativet ånyo men
Korsnäs försvaret slog bra ifrån sig varför 1-1 stod sig halvleken ut. Under andra halvlek blev Färnäs överlägsenhet alltmer markant. Det
var bar under en 10-min period i mitten av halvleken som gästerna stack emellan med några farliga anfall. Sedan Kål Janne i 5o:e min.
missat en jättechans kom 2-1 minuten senare då Bo Helin lyckades näta på en passning från Kål Janne. Fem min. senare hade gästerna
ett ribbskott och strax därefter fick Söderberg göra en störtdykning för att klara ett jätteskott från Lindberg. I 31 min. gjorde Rune
Blomberg dagens snyggaste mål, då han från 25 m håll kanonhårt sköt bollen i mål via stolpens insida. Bo Helin hade i slutminuterna
oturen att från fem m håll och framför öppet mål slå bollen över. Bertil Larsson, Falun, var inte helt till sin fördel som domare, inför cirka
400 åskådare.

Ny Färnäs seger på hemmaplan 3-1 mot Korsnäs i underkant. Färnäs SK-Korsnäs IF 3-1, Text från
tidningsartikel. (Omg 27).
Färnäs SK fortsätter att hänga med i toppstriden i division fyra och på lördagen bärgades två säkra pinnar i hemmamatchen mot Korsnäs
IF. Segern kom att lyda på 3-1 (1-1) vilket var i underkant efter spelfördelningen. Särskilt i andra halvlek dominerade Färnäs stort,
Nyförvärvet Bosse Frodell gjorde en ny övertygande match och framstod som hemmaförsvarets säkraste kort. Färnäs inledde med mål
redan i första anfallet genom Kål Janne som elegant rann fram på sin kant och slog lädret i nät ur minimal vinkel. Hemmalaget hade
chanser till fler nätkänningar men i stället blev det Korsnäs som efter 14 minuter kvitterade på ett mycket grant skott av vy, Mats Ek.
Mellan 20-30 min. hade Korsnäs sin bästa period, men det blev ingen riktig spets på anfallen. Mot slutet av halvleken kom Färnäs igen
och laget gick nog miste om åtminstone en given straff för grov hands. Per Erik Finn fick känning av en sträckning och kunde i
fortsättningen inte göra sig full rättvisa. Halvtid 1-1.

Bra Färnäs spel. I andra halvleken verkade det lossna för hemma pojkarna som skisserade upp en rad snygga anfall. Kål Janne
inledde med att skjuta ur fint läge, men i 6 min. var det klart för Färnäs ledning genom Bosse Helin, som bara hade att sätta foten till
Jannes fina pass. Korsnäs stack emellan med en farlig nick i ribban innan Rune Blomberg fastställde slut siffrorna med ett jätteskott via
stolpen i nät. Innan slutsignalen hann Helin slå en boll över målet från cirka 2 meters håll.

Hemmaförsvaret. Skötte sig utmärkt överlag . Frodell är en prima förstärkning med väl avvägt spel och bergsäker på huvudet. I
övrigt ger man ett extra plus i kanten för Söderberg i målet, vb, Magnus Eriksson och ch, Gösta Hållams. I kedjan var Kål Janne farligaste
vapnet, trots att frimärkmarkerades av gästernas hb, Kaspersson. Blomberg har fina idéer och bra drag i skotten och Bosse Helin blir
värdefull med mera rutin. Finn besvärades svårt av sin benskada och hy, Grannas tycks befinna sig i en vågdal.

Korsnäs spelade. Inte så pjåkigt i första halvlek bjöds ett gottmotstånd av den svart-gula elvan. Hb, Kaspersson och ch, Gösta
Lindkvist höll samman försvarstrådarna och Moras hockeyelegant Folke Gustavsson gjorde också en hel del nytta. Kedjan broderade
ibland riktigt prydligt, men ineffektiviteten finns fortfarande kvar. Hi, Manne Karlsson och cf, Lennart Källberg drog tyngsta lasset.
Domaren Bertil Larsson, Falun gjorde ingen övertygande insats. Publik: Cirka 300 personer. /Tewe/.

Färnäs kom efer pausen och besegrade Korsnäs 3-1
Färnäs (DD). Färnäs lyckades ta full poäng i mötet med Korsnäs i lördags. Matchen som spelades på Färnäs idrottsplats, blev inte av
något finare märke, men innehöll ändock fängslande perioder som hemmalagets Kål Janne kan ta åt sig äran av. Resultatet 3-1, halvtid
1-1 blev en rättvis värdemätare för vad som hände för Färnäs hade efter paus ett klart övertag över spelet. Har hemmaförsvaret risats
imatch efter match må blomster givas för lördagens insatser. Söderberg i målet gjorde sin bästa match på länge och den bakre trion
Fernström – Hållams – Eriksson hade en av sina bättre dagar. Lilla Molin lämnade denna gång inte sina försvarskamrater för offensiva
framstötar som brukligt är. Hb. Bosse Brodell var åter utmärkt. Kedjan, som alltid brukar vara Färnäs gängets glädjekälla, kom inte upp
till vanlig standard genom den skada som Per Erik Finn ådrog sig. Kål Jannes dråpliga dueller med Korsnäs försvaret lade ändock tyngd
på vågen. Blomberg har blivit den arbetsmyra som saknas och utträttar också mycket från sin tillbakadragna position. Korsnäs spelade
bra och välberäknad fotboll ute på plan men i närheten av motståndarmålet suddades förmågan bort nästan totlat. Laget saknade en
genombrottsman men hade däremot goda försvarare i hb, Kaspersson och ch, Lindkvist. Matchen började med vanlig artighet av
värdarna för Korsnäs fick omgående oroa vid Färnäs målet. Kål Janne hade annan åsikt och gav redan efter en minut hemmaledning
efter soloraid. Hemmalaget tryckte på och ett par goda tillfällen gavs innan Korsnäs utjämnade i 14 min. genom Mats Ek. Andra
halvleken var fem min. gammal när Bosse Helin efter passning från Kål Janne gav hemmaledningen 2-1. Den senare hade dessförinnan
ett bra tillfälle att förbättra sin målskörd. Skott i trävirket noterades av Korsnäs, men Färnäs hade nu det mesta av spelet. I 31 min. slog
Blomberg på ett långskott, som via ena stolpen, fortsatte in i nätmaskorna och ställningen var 3-1. Bertil Larsson, Falun, dömde inför
300 åskådare. / H /.

Kål Janne vinner fyrans liga
Kål Janne Johansson säkraqde förmodligen segern i div. IV genom att göra två mål i matchen mot Korsnäs. Nu är försprånget fyra mål till
klubbkamraten Per Erik Finn, det bör räcka för seger.
34 mål:
30 mål:
27 mål:
24 mål:
22 mål:
19 mål:

Kål Janne Johansson, Färnäs
Per Erik Finn, Färnäs
K. Magnil, Malung
I. Back, Mora
A. Olsén, Vansbro
S. Påvels, Leksand
B.Hjelte, Nusnäs

18 mål:

R. Jansson, Islingby
Å. Gyllenvåg, Vansbro
B. Danielsson, Dala Järna
A. Eriksson, Färnäs
V. Hed, Mora
P.E. Tysk, Nusnäs
S. Björns, Vansbro
B. Lassas. Leksand

16 mål:

15 mål:

På fotbollsfronten går man nu in i seriespurten. Färnäs gick upp på andra platrs efter Vansbros oväntade hemmaförlust mot Järna. Man
måste beklaga att det skiljer tre pinnar fram till ledande Malung, som nog blir svåra att hota. Det har varit roligt om Ovansiljan fått ett
lag i en högre division. Nusnäs gjorde bra motstånd mot serieledande malung och ledde ett tag med 3-2. För Mora tycks det ha låst sig
på något sätt. Islingby var nu inte märkvärdigare än att en seger kunde ha bärgats. Men oturen var också efterhängsen vid flera
tillfällen. I botten drar det ihop sig till en dråplig strid melan Leksand, Korsnäs och Järna. Björbo är redan avsågade. Järna har spottat
upp sig så pass att Leksand och Korsnäs får se upp ordentligt. Tre spelomgångar pterstår och söndagsprogrammet upptaqr följande
duster: Järna-Malung, Korsnäs-Vansbro, Leksand-Färnäs, Nusnäs-Mora. Det blir svåra matcher för topplagen mot nedflyttningshotade
elvor. Varken malung, Vansbro eller Färnäs kan känna sig säkra på segern och Nusnäs – Mora blir en match där allt kan hända. En
synnerligen intressant omgång.

Färnäs fick oförtjänt ena poängen i Leksand.

Leksands IF-Färnäs SK 2-2. Text från tidningsartikel, (Omg 28).

Leksand (FK). Leksand och Färnäs delade broderligt på poängen i söndagens seriematch på Siljansvallen. Slutresultatet 2-2 (0-1), är
smickrande för Färnäs , då Leksand – som för dagen förstärkts med bl.a. Åke Lassa – hade de betydligt farligare chanserna och
åtminstone borde haft två mål till. Färnäs tog ledningen i första halvlekens 36 minut genom Rune Blomberg, som slog en frispark rakt
upp i nättaket. Detta blev första halvlekens enda mål, men båda lagen hade åtskilliga chanser att göra ytterligare några mål. Det brast
dock betydligt i avslutningarna på anfallen, främst hos Leksandsspelarna.
I andra halvlekens 10 minut ökade Kål Janne Johansson till 2-0 efter ett missförstånd i Leksandsförsvaret. I 34 minuten kom
hemmalagets reduceringsmål, som ombesörjdes av Åke Lassas. Han sköt ett vackert långskott, som gick i högra hörnet, utan chans för
Sture Söderberg i Färnäs målet. Minuten efter kvitterade brodern ”Lollo” till 2-2 efter att ha utnyttjat ett missförstånd i Färnäs
försvaret. Stig Påvels hade några minuter innan senare en jättechans att ge Leksand ledningen, men sköt otursamt utanför.
I Leksand stod återigen Pentii Sipilää i målet efter en månads avstängning. Han tycks inte ha tappat den goda formen genom vilan och
gjorde en fin match. Bland de övriga försvararna var Pära Carlström dagens överraskning och gjorde en genomgående bra match. Även
ch, Lyck bör omnämnas . I kedjan var inrarna ”Lollo” Lassas och Erik Stienholtz de bästa, men yttrarna Stig Påvels och Åke Lassas
misskötte sig inte heller. Bland gästerna var målvakten Söderberg och vh, Tage Molin de bästa i försvaret. Vänstervingen Rune Blomberg
– Kål Janne Johansson var farligaste anfallsdelen. Hemmalaget vann hörnorna med 8-6. Domare inför omkring 300 åskådare var Folke
Pettersson, Borlänge. Resultatet torde innebära att Färnäs är definitivt avsågat från striden om serieseger och att Leksand säkrat
fortsatt kontrakt.

Färnäs räddade en poäng. Leksand närmast segern
Leksand Leksand fick ena poängen mot Färnäs i söndagens match på Siljansvallen och slutresultatet kom att lyda på 2-2, halvtid 0-1.
Nära var det också att Leksand skulle bärga båda poängen men Stig Påvels stora misslyckande i slutet av matchen då han var ensam
med målvakten och sköt utanför spolierade alla förhoppningar på en seger. Visserligen låg Leksand över starkt efter den snabba
kviteringen men som sagt några flera mål blev det inte. Färnäs pojkarna hade man egentligen väntat sig mera av och det är en aning
konstigt att de kan återsinnas så högt upp i tabellen om de presterar samma spel som denna gång . Placeringsförmågan var det i alla fall
inget fel på, och de som skötte sig bäst av kedjespelarna var vi, Rune Blomberg och vy, Kål Janne Johansson. Försvarets bästa var Tage
Molin, magnus Eriksson, Arne Färnström och målvakten Sture Söderberg. Penti Sippelä i leksandsburen var litet blek denna gång, me4n
man får hoppas att det var en tillfällighet. Bosse Österberg och ”Pära” Karlström däremot skötte sig bra, främst den sistnämnde som
stred mycket tappert. Kedjan var blek och hur man än möblerade om blev det inget resultat förrän mot slutet. Domare inför 300-talet
personer var Folke Pettersson, Borlänge.

Nära dubbelpoäng, men oavgjort för leksands IF mot Färnäs SK
Leksand (DD). Det blev mot slutet en mycket spännande match då Färnäs och Leksand möttes på Siljansvallen och slutresultatet kom att
lyda på 2-2 halvtid 0-1 och mycket nära var det också att Leksand slulle ta båda pinnarna, då Stig Påvels 4 min. från slutet var mycket
nära slutet vr mycket nära nätkänning, då han kom ensam med målvakten men olyckligtvis sköt hårt utanför. Vad som mest saknas hos
Leksand för att det skall bli riktigt efektivt är en spjutspets som kan göra mål. Det fanns i viss mån denna gång mot slutet då man
möbelrade om i kedjan och ”Lollo” Lassas kom ut på vy. En annan sak som också saknas i laget är spänsten och sällan är det man ser en
Leksands spelare hoppa högt då det behövs och säkert skulle det blivit större farligheter framför målet, då vid det stora otalet hörnor.
Färnäs var ett lag som man egentligen hade väntat mer av och om man använt sig av samma spelstil under hela säsongen med den
tabellplaceringen, så måste laget varit utrustat md mycket tur. Det förekom många små knuffningar och ojustheter och vad man då
främst bör nämna är Färnäs målvakten Sture Söderbergs fula slag på Åke Lassas i andra halvleken. I övrigt skötte sig målvakten bra och
av de övriga försvarna lade man mest märke till Magnus Eriksson. En rivig och mycket teknisk spelare är Tage Molin som skötte sig bra.
Av kedjan som i helhet var mycket säker och med god placeringsförmåga lade man främst märke till vänsterkanten Rune Blomberg och
Kål Janne Johansson som uträttade bra saker. Leksandslaget var som sagt inget vidare bra och endast Steinholtz får godkänt av
kedjespelarna. Visserligen var både Åke och Lollo Lassas bra mot slutet med de båda målen som resultat men i övrigt var det inte
mycket. Penti Sippelä har inte kommit igång riktigt ännu efter bortavaron och även Stig Lyck var sig olik. Däremnot var ”Pära” Karlström
ett stort namn denna gång och skötte sig bäst av försvarna. Första halvleken gick mest i lugnets tecken och noterbart där var endast
Leksands fyra hörnor i tät följd utan utdelning eller farligheter. Svagt av Stickan Påvels som var skyldig till samtliga dessa. Färnäs första
mål kom i 34 min. på en frispark som Rune Blomberg sköt perfekt rakt i krysset. Andra halvan hann bli 12 min. innan Färnäs ökade
ledningen genom Kål Janne som överspelade Leksandsförsvaret och lade enkelt bolen tillrätta bakom Penti Sippelä. I 34 min.
reducerade så Leksand bakom Åke Lassas som välplacerat sköt i mål. Endast en halve minut senare var det brodern ”Lollos” tur att måla
och det skottet kom ur mycket snäv vinkel varvid det tog på insidan av krysset och in. Det blev nu några spännande slutminuter och
värre blev det då Stig Påvels gjorde sin stora generalmiss till allmän sorg för den trehundra hövdade publiken. Domaresom såg litet för
mycket mellan fingarna med ojustheterna var Folke Pettersson. / Steve /.

Från Moras sportfront
Färnäs utsikter att vinna division fyra försvann defintivt i och med att de grön-vita tappade en poäng i söndagens bortamatch mot
Leksand. Malungs försprång (ny fyra poäng) är tyvärr ingenting att göra åt. Det är möjligt att FSK klarat hem biffen med Bror Ernlund i
laget. Vidare var det synd att inte Frodell blev spelklar tidigare.med dessa kuggar i försvaret hade säkert en hel del kalängesmål
undvikits. Kedjan har ju visat många prov på att den kan göra mål. Mora Kamraterna begick i söndags sin gamla slötesynd att slockna
totalt i andra halvlek. Det är inte första gången ett säkert försprång förvandlats till nederlag. Nusnäs saknade nu tre av sina bästa
spelare (Bengt Hjelte, Rune Larsson och Per Erik Tysk) och det var väl därför litet genant för Mora att ta stryk av pojkarna från trähäst
byn. Uppenbart är att det finns väldiga brister rent taktiskt. När man vet hur det brukar gå efter pausen, varför inte rätta mun efter
matsäcken och snålspela. En 3-0 ledning borde ha kunnat försvaras om man spelat förståndigt. Mora vilar om söndag då programmet
har följande utseende: Björbo-Järna, Färnäs-Nusnäs, Malung-Forssa, Vansbro-Islingby, Leksand-Korsnäs. Höstens sista Mora derby
utspelas alltså, och det kan bli en verkligt spännande affär, särsklit om Nusnäs kan få med sina skadade spelare. Lyckas inte detta får
nog Färnäs hållas som favorit. I övrigt bör Järna, Malung, Vansbro och Leksand ligga närmast dubbelpoängen. / Tewe /

Utvisning och stort slagsmål. Mellan Färnäs-Nusnäs, Domaren hotades av publiken.
Färnäs SK-Nusnäs IF 0-2, Text från tidningsartikel. (Omg 29).

Färnäs (FK). Matchen mellan Färnäs och Nusnäs slutade på ett ut idrottssynpunkt tragiskt sätt. När 88 minuter spelats och alltså endast
två minuter återstod av matchen inträffade en kollision mellan hemmalagets Eddie Forsén och Nusnäs Lennart Fernström som slutade
med att Forsén blev så svårt skadad i ansiktet att han måste föras till lasarettet i Mora för att lappas ihop. Han blödde svårt och svårt att

få klart besked om, men den ofrivilliga olyckshändelsen kom att upptakten till en serie känslomässiga händelser som kom den lilla
fredliga Idrottsplatsen i Färnäs att under den närmaste timmen ge intryck av ett ”Little Rock” i miniatyr. Färnäs högerhalv Rune
Blomberg sprang på domaren vilket tappade pipan och tillgrep genast det drastiska domslutet att visa ut Blomberg från planen. Nu tog
det ordentligt eld bland publiken och spelarna i de båda lagen och under den sista minuten av matchen rådde ett enormt oväsen från
publiken. När slutsignalen ljudit och då båda lagen skulle hurra för varandra saknades en del spelare som demonstrativt lämnade planen
utan att hurra. Blomberg var efter utvisningen inte alls villig att lämna planen och lagledningen fick använda al sin övertalningsförmåga
innan han lät sig nöja med domarens beslut. Efter matchen stannade en stor del av publiken kvar utanför omklädnings- arrangörshytten
och ”Sura” som fick ta högtalaranläggningen till hjälp och tala om att matchen var slut. Samt vädja till publiken att lämna området inom
10 minuter. Över en halvtimme efter matchens slut stod dock en handfull personer kvar. När domaren skulle lämna området fick han
eskort av Färnäs lagledare och några övriga sansade personer under sin vandring runt bilen. Under de 88 minuter som matchen spelades
fullt korrekt hade båda lagen var sin halvlek. Nusnäs vann klart den första delen med 1-0 på ett mål som Ingvar Matsson slog in mycket
elegant i Söderbergs vänstra kryss. Redan i de första minuterna hade emellertid Färnäs center Per Erik Finn prövat Lars Larsson i Nusnäs
målet med ett hårt direktskott som Larsson enkelt fångade. Även i fortsättningen gjorde Lasse Larsson ett flertal finas räddningar både
direkta och så kallade reflexräddningar. Den andra halvleken dominerades klart av memmalaget . Mitt under pressen mot Nusnäs målet
kunde så Nusnäs Sigurd Hjelte öka till 2-0 genom att säkert slå in en straff som hemmalagets centerhalv drog på sig då han försökte
avvärja ett Nusnäs anfall med att boxa bort bollen. När sedan sista minuternas händelser inträffade var matchen redan avgjord genom
Nusnäs ledning med 2-0 och händelserna kommer därför att framstå som onödiga och överilade för alla parter. Spelet var inte av hög
kvalitet och tydligt är att serien varit för lång. Både spelare och domare verkar tröttkörda och det är inget att undra på. I hemmalaget
gjorde Kål Janne Johansson i kedjan en god insats och av försvararna drog Orsa grabben Frodell till sig uppmärksamheten med bra
brytningar och goda passningar. Nusnäs spelade bra med tanke på att såväl anfall som försvar vanligtvis dominerade spelare Bengt
Hjelte och ch, Rune Persson saknades. Perssons ersättare, junioren Yngve Fyhr, gjorde också en bra match och tillsammans med backen
Lennart Snees och halvorna Gunnar Hjelte och Ingvar Matsson var det ett säkert bakre led som mönstrades. När sedan den sista
utposten. Målvakten hade sin stora dag så är bilden fullständig. Domaren John Eriksson från Borlänge hade efter matchen en lång
pratstund med Färnäs lagledning och spelare. Att matchen kommer att föranleda rapport till förbundet är tvunget. / BEN/.

Släkten värst på Färnäs IP. Nusnäs triumferade med 2-0.
Färnäs (DD). Att släkten är värst dokumenterade derbymatchen Färnäs-Nusnäs på Färnäs idrottsplats. Grannen Nusnäs tillät inte Färnäs
göra ett enda mål men slog ofint nog istället in två boller i Färnäs målet et i vardera halvleken. Det sista målet tillkom på starff i
slutminuterna sedan halvleken igenom variit en enda press mot Färnäs målet, som fredats med både tur och skicklighet. Färnäs borde
ha vunnit matchen inom denna halvlek men däremot kunde halvtidsresultatet vara rättvist genom Nusnäs mannarnas bättre ordnade
samspel. Någon finspelad match blev aldrig det hela därtil var felpassningarna alltför många. Halkan bidrog kanske till en del men den
gåfotboll som Färnäs edan visade upp gav belägg för att träningenskötts dåligt. Ingen i kedje kvintetten får godkänt för sin första
halvlek. Någon bättring blev det efter paus men mannarna kunde inte skapa verkliga målsituationer. Försvaret var både gott och ont.
Första halvlekens matningar till kedjans fångades upp av Nusnäs ytterhalvor ”Peva” mattsson och Gunnar Hjelte som tackade och tog
emot. Däremot kan deras brytningar efter pausen komma på plussidan. Nu blev det för mycket långbollar utan adress en sak som även
målvakten felade på. Nusnäs gänget kan brösta på sig som inofficiella ovansiljansmästare även om Fortuna höll mannarna i hand om
andra halvlek. lasse larsson i målet verkade lugnare än på länge men unge Yngve Fyhr på ch, var Nusnäs lagets överraskning och ställde
inte till några måltillfällen. Kedjan var tämlingen blek, en sak som blev markantare allteftersom matchen pågiick. Nunsäs hade övertag i
första halvlek och fick lön för sitt slit allt i 33 min. under hörna, där ”Peva” Mattsson kunde slå in bollen i mål, 1-0. Andra halvlek blev en
enda press mot Nunäs målet men Färnäs övertaget kunde inte utnyttjas med målgivning. Larsson i Nusnäs målet fick göra flera goda
ingripanden men Nusnäs fick i slutminuten en straff sedan Hållams onödigt ade tagit bollen med handen. ”Kurre” Hjelte gjorde inget
misstag, resultatet blev 0-2. Domaren John Eriksson, Borkänge, övertygade inte inför 650 åskådare. / H /.

Borlänge-domare fick eskorteras efter utvisningsdrama i Färnäs, Text från tidningsartikel. (Omg 29).
Höstens sista Mora-derby i fotboll mellan Färnäs och Nusnäs på söndagen fick ett dramatiskt slut. Händelserna nådde sin kulmen
minuten före slutsignalen då Färnäs – innern Rune Blomberg blev utvisad efter en kontrovers med domaren John Ericsson, Borlänge. Det
blev smått kalabalik på banan med spelare och ledare i en enda röra innan matchen kunde avblåsas. Nusnäs vann med 2-0 (1-0) trots
stark Färnäs-press efter pausen. I första halvlek hade Nusnäs det mesta av spelet. Nusnäs ställde upp utan Bengt Hjelte, Per Erik Tysk
och Rune Larsson, varför det var en vacker prestation att ändå vinna. Laget vann på att man lät bollen göra arbetet. Försvaret fick
arbeta hårt, men klarade sig utmärkt och kedjan som praktiskt taget bestod av centern Sigurd Hjelte och hy, Hanspers, var inte ofarlig i
sina framstötar. I de bakre leden dominerade ”Peva Mattsson” och Gunnar Hjelte planens mittfält särskilt i första halvlek och unge
Yngve Fyhr på stopperplatsen gjorde en charmant insats. Backarna spelade också gott och Lasse Larsson var också på sitt bästa
bollfångar humör i buren. I andra halvlek gjorde han ett par verkliga prakträddningar.

Färnäs i baklås. Färnäs hade en dag då ingenting ville lyckas. Försvaret gjorde nu det bästa intrycket och särskilt backarna Arne
Färnström och Magnus Eriksson samt ch, Gösta Hållams gjorde starka insatser. I kedjan spelade Eddie Forsén för dagen hy. Han
skadades vid en olyckshändelse strax före det bråkiga slutet. Forsén råkade skalla ihop med Lennart Färnström då båda böjde sig ned för
att ta bollen i samband med ett inkast. Kål Janne borde ha spelat center hela matchen. Nu kom han aldrig in i rytmen och ingen i kedjan
förtjänar godkänt. Några målöppningar skapades sällan.

Nusnäs. Hade ett gott grepp om spelet under den första halvtimmen. I 34:e minuten var det klart för 0-1 genom ”Peva Mattsson”
som sköt en skruvad boll i nät. För övrigt var det händelsefattigt. Efter pausen blev det Färnäs för hela slanten. Nusnäs mv, Larsson
räddade briljant vid flera tillfällen och en gång räddade stolpen målet från påhälsning. Då en och halv minut återstod fick Nusnäs en
straff medan Hållams onödigt tagit bollen med handen. Sigurd Hjelte gjorde inget misstag och slutsiffrorna 0-2 var ett faktum.

Dystert slut. Efter matchen samlades en del fantaster för att ”vänta ut” den i deras tycke svaga matchledaren, trots att det dröjde
en dryg halvtimme efter matchen innan domaren visade sig måste denne eskorteras till en bil. Enligt signaturens förmenande gjorde sig
matchledaren inte skyldig till några större tabbar och det var verkligen synd att en liten klick fotbollsfantaster skall få uppträda på detta
sätt. Arrangörernas kan inte lastas för det inträffade då publiken i högtalare uppmanades att gå hem. / Tewe /.

Inte min avsikt att springa på domaren påstår Blomberg efter Färnäs intermezzot.
(Text från tidningsartikel).
Intermezzot upp i Färnäs på söndagen då Rune Blomberg blev utvisad och fungerande domaren John Eriksson utsattes för en del
trakasserier i form av diverse tillmälen från publikens sida har även på måndagen fortsatt uppröra sinnena. Till en del får Falu-Kurierens
sportredaktion ta på sig av missnöjet, då man med tydligt fog opponerar sig mot att det skulle ha rått något slagsmål kring arenan,
såvida man inte anser att den förlöpning som Blomberg påstås ha gjort sig skyldig till kan rubriceras på så sätt. För att få fram alla fakta i
saken har FK-sport därför nu tagit kontakt med olika berörda parter för att kunna deras version om saken. Först har vi talat med
ordförande i Färnäs, alltså sansade och lugne Mats Elin, som inte på något sätt var inkopplad på saken har att berätta följande: -olyckan
med Forsén var att berätta som helt oavsiktlig. Vad Rune Blomberg beträffar så påstår han med bestämdhet att han inte avsåg att
springa på domaren. Att så blev fallet berodde på att Blomberg tittade åt annat håll och inte observerade matchledaren. Att domaren
skulle ha sett på Blombergs blick, att påhoppet var avsiktligt, som denne sagt efter matchen verkar långsökt. Vi anser att domaren
kanske blivit en smula irriterad redan tidigare på grund av publikens stundtals livliga demonstrationer mot dennes sätt att leda
matchen. När utvisningen kom tog det än mera fyr i publiken och även i Blomberg som stundtals kan vara litet hetsig av sig. Först sedan
matchen blåstes av, vilket inträffade omedelbart efter utvisningen gick dock publiken in på planen, vilken den brukar göra då den går
hem. Att detta skulle vara demonstrativt är således oriktigt. Inte heller blev mig veterligt domaren antastad, medan däremot Ragnar
”Sura” Eriksson då han tog mikrofonen till hjälp för att vädja till de kvarvarande att bege sig hem, fick veta att det var en impopulär sak.
Kanske hade en del av de unga åskådarna fått för sig, och säkert i så fall helt orimligt, att match ledaren John Eriksson kanske gynnade
Nusnäs då den klubben har Olle Hillström som tränare och Olle Hillström samtidigt tillsätter domare. Ingen sansad person skulle dock
kunnat dra en sådan slutsats och jag vill understryka att det alls inte är vår åsikt. Olle Hillström påpekar att han inte ens var närvarande
uppe i Färnäs varför det verkar fullkomligt obegripligt att man över huvud taget kan snudda vid tanken att domaren skulle gynna ”hans”
klubb. Han vill också helt frita John Eriksson från något sådant.
– John Eriksson är förbundsdomare och vet bättre. Möjligtvis kan man tro en ung aspirant om sådant, men knappast ens det. Jag har
dock haft besök av John Eriksson under måndagen, då han ville diskutera igenom rapporten till Svenska Fotbollsförbundet. Jag kan ju
inte veta hur det ligger till, men är det riktigt som John Eriksson säger, så torde det inte räcka med en månads avstängning för Blomberg,
en sak som dock Fotbollsförbundet får ta ställning till.
– Bollen gick vid ett tillfälle död och två spelare kivades om vem som skulle få göra inkastet, berättar matchledaren själv. Jag tilldömde
Nusnäs inkastet och då spelarna stått framåtlutade, reste sig upp råkade de skalla ihop, helt oavsiktligt, varvid Forsén skallades. Strax
efter detta intermezzo såg jag Blomberg komma rusande mot mig. Han satte in en ”ishockeytackling”, men då jag såg vad som skulle ske
var jag förberedd och föll inte omkull. Däremot tappade jag pipan. Jag tog upp den igen och blåste av matchen och visade ut Blomberg.
Denne vägrade att lämna planen tills ”Sura” ingripit och talat förstånd med spelaren. Då matchen i detsamma var slut ställde lagen upp
för att hurra för varandra. Blomberg frågade mig då om han fick vara med och hurra. Jag sade år honom att det fick han. Blomberg
replikerade då att ”det bryr jag mig inte i”, samt avtågade från planen tillsammans med ytterligare några Färnäs spelare.
- At tacklingen mot mig, var avsiktlig vidhåller jag absolut, fortsätter John Eriksson. Jag stod stilla och ingen spelare var emellan mig och
Blomberg, varför han inte kan säga sig vara skymd. Från publiken blev jag inte föremål för någon attack om man frånser att en äldre
man stötte till mig med armbågen när jag gick ut, en sak som jag inte bryr mig om och inte ämnar rapportera. Uppe i Färnäs påstods det
att det skulle ha varit slagsmål mellan anhängare till Färnäs och Nusnäs, men eftersom jag själv inte sett något, vågar jag inte uttala mig
på den punkten. Detta är således några av de inblandades åsikter. Efter domarens rapport blir det Blombergs tur att yttra sig och
därefter får man se vilka ytterligare åtgärder Fotbollsförbundet kan anse vara värda att vidtaga. /Stam/.

Sprang omkull domaren, vägrade gå från planen
Mora (Expressen). Svåra publikuppträdanden jämte allvarliga kontroverser på planen ägde ru, när Mora lagen Färnäs och Nusnäs på
söndagen gjorde upp om poängen i div. IV. Domaren John Eriksson från Borlänge måste efter matchen eskorteras från planen, då ett
hundratal åskådare stod kvar för att ”prata” med honom. Fotbollsförbundet kommer under måndagen at få en rapport om det
inträffade. Matchen pågick utan intermezzon i 88 minuter. När två minuter var kvar blev emellertid Eddie Forsén illa skadad vid en
sammanstötning. Svåt blödande fick han föras till lasarettet i Mora. Olyckshändelsen inledde bråket då publik och hemmaspelare fick
för sig att det gällde en regelrätt stämpling mot Forsén. Hur olyckshändlesen tillgått, är emellertid inte fullt klartlagt. Färnäs högerhalv.
Rune Blomberg inledde ”kriget” med att springa omkull domren, som förlorade sin pipa. Blomberg omedelbart utvisad från matchen.
Blomberg vägrade emellertid att gå ut och måste halvt om halvt bäras bort av lagledningen. Matchen slutfördes under ett enormt
oväsen från publikens sida. När slutsignalen gick, vägrade spelarna att hurra för motståndarna. Man upptäckte då att en rad spelare
också redan hade lämnat planen före slutsignalen. Publiken som stannade kvar på idrottsplatsen måste flera gånger lugnas i högtalare.
Färnäs lagledning fick tillsammans med några handfasta personer eskortera domaren ut till bilen. / Expressen /.

Hårda bud i Färnäs. Publiken i uppror
Färnäs (DD). Slutsekunderna blev dramatiska i matchen Färnäs-Nusnäs. Helt plötsligt sm en tromb kom senare fram som man trodde
hörde hemma i sydligare latituder än Färnäs. Händelsförloppet inleddes med att Färnäs hy, Eddie Forsén fick en nick över ögonbrynen

så att blodet forsade när han skulle fatta bollen för inkast. Forsén måste lämna planen för läkarvård. Samtidigt km Färnäs vi, Rune
Blomberg i kontrovers med domaren John Eriksson, Borlänge sedan denne påstått, att Blomberg med flit knuffat till honom så att han
tappat pipan, för han såg detta på blicken, påstod han. Blomberg menade att inte domaren kunde se detta eftersom han hade fått
knuffen i ryggen. Domaren gav då Blomberg order att lämna planen. Händelsen rörde upp sinnena hos en del av publiken, som väntade
utdomaren, som fick eskorteras till sin bil. Arrangörerna gjorde allt för att lugna ner den upprörda publiken och uppmanande dessa i en
högtalare att lämna idrottsplatsen. Domarens version. Med anledning av detta har DD kontaktat domaren John Eriksson som relaterar
fallet enligt följande. – Vid ett inkast från långsidan kivades en Färnäs- och Nusnäs spelare om bollen men det dömdes inkast för Nusnäs.
När Nusnäs spelaren reste sig råkade han skalla till Färnäs grabben så att en sårskada uppstod och han måste söka läkarvård. Efter det
kastet blivit utfört rusade så Rune Blomberg mot mig, omtalade John Eriksson, och gav mig en hård tackling i ryggen så att jag tappade
pipan. I sista momangen upptäckte jag Blomberg hur han kom springade mot mig, så jag var i någon mån beredd. Omtalas kan att bollen
ej var i närheten av mig. Jag tog upp pipan och båste av spelet och visade ut Blomberg. Denne protesterade och ville inte lämna planen,
men lagledaren Ragnar Eriksson kom in och hämtade honom varefter spelet återupptogs. När matchen var slut kom Blomberg fram till
mig och frågade om han fick avhurra motståndarna vilket jag samtyckte till. Blomberg och några fler Färnäs spelare lämnade dock
planen utan att hurra för Nusnäs. Som man ser har domaren helt klart för sig hur fallet utvecklats och det är bara att beklaga att det på
planen skall bli sådana otrevligheter som de nyssnämnda. John Eriksson känner vi sedan gammalt som en mycket sansad och säker
bedömare och det blir nu förbundet som får ta åt sig detta delikata fall för vidare utredning. / L-n /.

Div IV:
Björbo-Dala Järna 6-3, Färnäs-Nusnäs 0-2, Malung-Forssa 4-2, Vansbro-Islingby 2-1, Leksand-Korsnäs 3-1.
Malung
Vansbro
Färnäs
Islingby
Nusnäs
IFK Mora
Forssa
Leksand
Korsnäs
Dala Järna
Björbo

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

21
18
17
14
14
13
10
9
8
8
3

2
3
4
7
4
5
5
6
3
2
6

6 98-55
8 88-52
8 106-68
8 87-70
11 67-69
10 70-59
14 74-80
15 73-94
18 53-70
19 64-99
20 65-126

44
39
38
35
32
31
25
24
19
18
12

Fjärde divisionen ligger en omgång efter trean och tvåan och spelet slutar först om söndag. Trots att Maöung försäkrat sog om guld och
avancemang rymmer serien ett stycke spänningen ändå in i det sista. Ryktena går om en eventuell serieomläggning, vilket kan ge 2:an
och kanske 3:an chanser till uppflyttning. Oklart är det vidare om två eller tre lag skall flyttas ned. Söndagsronden har med andra ord
storbetydelse för.
Vansbro som ligger tvåa och håller den positionen om man slår Nusnäs borta, förlorar Färnäs är saken klar ändå;
Färnäs som ligger trea och i händelse av vinst i Dala Järna passerar Vansbro om VAIK förlorar (eventuellt spelar oavgjort);
Dala Järna som ligger näst sist i tabellen men går förbi Korsnäs om man slår Färnäs hemma (och Korsnäs samtidigt förlorar);
Leksand som tappat tre poäng på protest och dragits in i farozonen. LIF har spelat färdigt och kan ingenting göra åt situationen;
Korsnäs som har chansen att gå förbi Leksand i sista matchen. Hewmmaseger mot Björbo för laget upp på samma poäng. Korsnäs har
bättre målskillnad.
Spännande värre! Hårdaste uppgörelsen stundar tycligen i Järna där bägge kontrahenterna har anledning att ta i lite extra. Apropå
nedflyttning kan man inte tro annat än att endast två lag drabbas. Samtliga dalalag i division III klarade sig ju kvar vilket synes utesluta
risken för överbefolkning i 1959 års 4:a.men lita bara inte blint på att det räcker med en tredjeplacering från slutet. Korsnäs och Järna.
/ Wågte /.

Pampigt farväl av Järna. Färnäs utklassat med 8-1
Järna tog farväl av div, IV på ett hedrande sätt genom att tillfoga Färnäs dess största nederlag i serien. Den sensationella storvinsten,
som kom att lyda på 8-1 (5-1), var hur välförtjän spm ejlst och kunde mycket väl ha varit tvåsiffrig. Hemmalaget hade nämligen en
mycket lyckad dag soffermässigt och det var dock på ett mycket hedrande sätt man tog farväl av fyran. Spelet innehöll nämligen all den
effekt som tidigare saknats. Hemmalaget dominerade matchen från dess första till dess sista signal och kunde på ett behagligt sätt spela
ut de svaga gästerna efter konstens alla regler. I första halvleken började Järna kedjan mycket grannt med det ena anfallet vackrare än
det andra då motståndarförsvararna verkade som rena statister. Första målet kom i femte minuten genom frispelade Åke Berg.
Situationerna avlöste varandra och i 14:e minuten kund eLasse Käck öka till 2-0 med ett västerskott i stolpens insida inför en
paralyserad målvakt. Mellan 18:e och 20:e minuten var det ytterligare Järna chanser på löpande band dock utan resultat varpå vy,
Harlan Grannas utnyttjade ett försvarsslarv och slog in reduceringsmål. Halvlekens tre sista minuter fälldes et definitivt avgörande för
matchen då hemmalaget spelade in lika många mål. Skytter var Lasse Käck två gånger och unge hy, Lasse Olsson. I andra halvlek sjönk
hemmalagets spelkvalité nära nog till Färnäs nivå men det var fortfarande farligt framför Färnäs buren. 6-1 ordnade Börje Berglund i
48:e minuten på ett studsande långskott som Söderberg felberäknade varpå vy, Bror Danielsson ökade tio minuter senare med att nicka
i öppet mål. Slutresultatet fastställde Danielsson – Berglund fem minuter för slutsignalen med en exakt kopia av sitt första mål.I Järna
laget gjore samtliga en god insats lasse Käck var kanske den allra effektivaste med ett stort register. De annars framträdande spelarna
Börje Winkler och Bror Erik Morén saknades för dagen men i deras ställe fyllde Gunnar Bössfall och reserven Sigurd Käck till full
belåtenhet. Högerförsvaret var starkt med ungdomarna Hans Nordén och Kjell Villman. Målvakten Gunnar Karlsson hade en lugn dag. I
Färnäs laget som man aldrig sett spela så håglöst och dåligt var ytterhalvorna Bo Frodell och Tage Molin av hygglig klass, i övrigt var
undermåligt om man undantar ett par mycket braq räddningar av målvakten Sture Söderberg. I kedjan blev det inte mycket uträttat och
spelet gick totlat i baklås. Ivan Granlund dömde matchen med stor pondus och publiken uppgick till ungefär 300 personer. Hörnor 4-2 i
Järnas favör. / Long /.

Färnäs fortsätter kräftgången. Järna på målhumör gjorde 8-1
Dala Järna (DD). Det är ett faktum att Järna gör sina bästa matcher mot topplagen. Detta bevisade laget ånyo vid sista seriematchen på
söndag hemma, då Färnäs fick bita i gräset med hela 8-1, (5-1) efter en fin och juste match. Trots bottenläget för hemmalaget
presterade pojkarna ett av sitt bästaspel. Bolen gick fint från man till man och avslutades i de flesta fall med hårda skott. Det ser ut att
Lasse Käck, som återkommit från militärtjänsten är en stor tillgång för laget och på sin centerplats satte han i system i kedjans spel.
Publiken gladdes åt ett juste spel från båda lagen. Färnäs måste få en eleoge för att de inte tappade humöret trots baklängesmålen.
I Vinklers frånvaro spelade Bössfall ch, och i hans ställe som vb, sattes sigurd Käck in. Vidare prövades unge Lasse Olsson med den äran
och på hh, och Morén fick ge plats för Villman på vh. Detta visades fullständigt lyckat medan Färnäs omplaceringar genom Blombergs
frånvaro var mindre lyckat. Redan i 5:e min. fick Söderberg i Färnäs målet plocka ut första bolen efter skott från hi, Berg. Det dröjde
sedasn tills 15:e min. då cf, Lasse Käck via stolpen förvaltade i mål en fin passning från vy, Danielsson. Min. efter gjorde söderberg i
Färnäs buren två fina räddningar på skott från hy, Olsson och hi, Berg. Färnäs fick sedan mera ordning på anfallen och reducerade
genom vy, Grannas i 27:e min. efter schabbel i Järna försvaret och 6 min. senare hade cf, Janne Johansson ett farligt skott utanför.
Hemmapojkarna pressade hårt i slutet av halvleken och presterade tre målpå två och en halv min. genom kanonskott, det första av cf,
Käck de två andra av hy, Olsson. 3 min. in på andra halvlek var det vi, berglunds tur att ”näta” med ett välplacerat skott vid vänstra
stolpen. I 14:e min. mål på nick av vy, Danielsson. Samme man brände en straff för hands med ett skott över i 34:e min. och 5 min. före
slutet fastställde vi, Berglund slutresultatet. I hemmalaget gjorde alla en helhjärtad insats. Försvaret var jämnt och fint. Om någon skall
nämnas särskilt i kedjan är det Lasse Käck med ett fint centerspel. Färnäs hade ingen lyckad dag och backarna spelade för öppet. De
bästa i försvaret var målvakt Söderberg, ch, Hållams och vh, Molin. I kedjan var cf, Johansson och vi, Finn de mest lyckade. / Alt /.

Järna fann formen för sent jätteseger mor Färnäs, Text från tidningsartikel. Dala Järna IK-Färnäs SK 8-1, omg 30.
Järna (FK). Järna gjorde sitt yttersta i ödesmatchen mot Färnäs för att hålla sig kvar i serien men kämpade genom Korsnäs seger hot mot
Björbo förgäves. Den egna styrkan var det dock inget fel på, vilket den sensationellt stora segern lydande på 8-1 (5-1) mot de forna
serieledarna talar om sitt tydliga språk. Järna spelade särskilt under första halvlek ett passningsspel som man inte trott laget mäktigt
och dyrkade lekande lätt upp det vimsiga Färnäs försvaret gång på gång. Målchanser skapades nästan på löpande band genom perfekta
markbollar från man till man och utdelningen borde varit större Färnäs hade inte mycket att säga till om och oroade sällan
hemmaförsvaret. I andra halvleken sjönk kvalitén på spelet och det blev stundvis parodi på fotboll men det hindrade inte Järna att
spela in ytterligare tre mål. Järna drabbades av ett hårt öde genom att spela så bra och ändå få ta steget ner i div. V men formen infall
sig tyvärr för sent. Gunnar Karlsson i målet hade en av sina allra lugnaste dagar. Gunnar Bössfalls vikarierande som stopper med bravur
och visade än en gång sina fina klass som back. Även reserven på den andra backplatsen. Sigurd Käck skötte sig bra. Av ytterhalvorna var
Kjell Åke den lyckosammaste. I kedjan var Lasse Käck det stora namnet med många fina saker på sitt konto men han föll tillbaka något
efter pausen och därmed förlorade anfallet det mesta av effekten. Inrarna Åke Berg och Börje Berglund skötte sig också hedrande och
unge yttern Lasse Olsson visade lovande takter. För Färnäs gick spelet totalt i baklås och det var beklämmande att se hur svagt laget

spelade. Ingeting ville lyckas för någon och särskilt det bakre försvaret visade upp stora brister. Målvakten Sture Söderberg hade en
otacksam uppgift men gjorde flera granna räddningar av välkänt märke. Den bakre försvarstrion kan ej nämnas medan ytterhalvorna Bo
Frodell och lille Molin skötte sig hyggligt. I kedjan gjorde framförallt ”Kål Janne” Johansson och Per Erik Finn lovvärda försök att nå
resultat. 1-0 kom i 5:e minuten genom Åke Berg, som blev frispelad av käck. Denne spelade sig själv igenom i 9:de minuten och slog in
tvåan via stolpen. I 20:e minuten fick gästerna sitt tröstmål genom vänsterinner Grannas. Halvlekens tre sista minuter blev som nämnts
lyckosamma för Järna då Käck, Lasse Olsson och Käck igen spädde på med ytterligare tre mål. I andra halvlekens sjätte minut blev det
6-1 på ett studsande skott från Börje Berglund och 10 minuter senare nickade Bror Danielsson in sjuan i öppet mål. I 79:de minuten
hade Järna en straffspark vilket Söderberg tippade över ribban varpå Berglund avslutade målskjutandet fem minuter före slutet med ett
nytt studsande skott. Domare med bestämda och bra domslut var Ivar Granlund, Ludvika, inför en publik på 300 personer. / Pee /.

Div IV (slutspelad):
Järna-Färnäs 8-1, Forssa-Mora 1-4, Islingby-Malung 1-1, Korsnäs-Björbo 4-0, Nusnäs-Vansbro 2-6.
Malung
Vansbro
Färnäs
Islingby
Nusnäs
Mora
Forssa
Korsnäs
Leksand
Järna
Björbo

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
19
17
15
15
14
10
9
8
9
6

3
3
4
7
4
5
5
3
5
2
3

6 99-56
8 95-54
9 107-78
8
83-66
11 68-71
11 74-60
15 75-84
18 57-72
17 65-89
19 72-100
21 66-131

45
41
38
37
34
33
25
21
21
20
15

En ändring har skett i tabellen. Eftersom Leksand använt sig av en icke spelklar spelare i matcherna mot Nusnäs och Islingby, mister de
poängen från dessa matcher. I matchern mot Nusnäs vann de med 4-1 och mot Islingby blev resultatet 5-5. Målkvoten för dessa matcher
blir nu istället 0-0 och Nusnäs och Islingby får poängen. Detta har medräknats i ovanstående tabell. Malungs IF uppflyttas till div III.
Nedflyttade till div V: Dala Järna IK och Björbo IF.

Från Moras sportfront
Fotbollssäsongen är slut. Tack och lov, säger nog både spelare och publik. Maratonserien har faktiskt blivit i längsta laget. Intresset har
också sjunkit sedan det stod klart att inte Färnäs kunde konkurrera om seriesegern. Appropå Färnäs så tycks laget alldeles ha tappat
stilen i sista matchen. Nu förspillde man också alla chanser att komma på andra palts och därmed följande trolig uppflyttning till div. III.
Nusnäs höll inte riktigt i sista mtchen trots att laget inte var underlägset i spel mot Vansbro. Pojkarna från trähästbyn har annars gjort
en ganska hygglig höstsäsong och placerade sig nu en poäng före Mora. Kamraterna vann nu i elfte timmen en match borta mot Forssa.
Det var på tiden då Moras förra seger härrör sig från augusti månad då Leksand hemmabesegrades. Placeringen med Verner Heed som
ytterhalv med lyckad och det är möjligt att Verner är rätta mannen att bygga upp anfallen. Teknik och blick för spelet har han i ovanligt
hög grad. Till höstens lag i Mora skulle jag viljautse följande elva: Lars Larsson, Nusnäs, Pål Pålsson, Mora, Lenanrt Snees, Nusnäs, Bo
frodell, Färnäs, Bertil Andersson, Mora, Janne Johansson, Färnäs, Verner Heed, Mora, Inge Back, Mora, Per Erik Finn, Färnäs, Sigurd
Hjelte, Nusnäs. Detta lag skulle utan tvekan ha toppchanser i div III.

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

18
18
18
18
18
18
18

15
11
9
8
4
5
3

2
0
3
5
5
3
1

1
7
6
9
9
10
14

73-24
63-38
42-36
46-31
40-58
32-59
35-85

32
22
21
18
13
13
7

Reservlagsserien, Norra gruppen
Malung-Dala Järna 4-2, Mora-Leksand 13-1, Vansbro-Färnäs 4-3, Dala Järna-Mora 1-2, Leksand-Färnäs 2-6, Vansbro-Nusnäs 8-1,
Färnäs-Dala Järna 1-5, Malung-Leksand 10-3, Mora-Nusnäs 3-1. Dala Järna-Malung 2-2, Färnäs-Vansbro 5-4, Leksand-Nusnäs 2-1,
Malungs IF-Leksands IF (uppskj), Nusnäs IF-IFK Mora 1-2, Vansbro AIK-Dala Järna (uppskj). Leksand-Vansbro 3-5, Färnäs-Mora (uppskj),
Malung-Nusnäs 7-0, Dala Järna IK-Nusnäs IF 1-2, Leksands iF-Färnäs SK 2-2, Vansbro-Malung 3-1, Mora-Järna 1-2. Färnäs-Dala Järna 1-2,
Vansbro-Dala Järna (inställd), Färnäs-Mora 2-2, Färnäs-Leksand 5-2, Malung-Järna 0-2, Leksand-Malung 2-1, Mora-Vansbro 3-1, NusnäsJärna 1-6, IFK Mora-Nusnäs IF 6-1, Malungs IF-Leksands IF 4-0, Vansbro AIK-Färnäs SK (uppskj.), Färnäs-malung 1-1, Leksand-Mora 1-7,
Vansbro-Dala Järna 3-1, Vansbro-Färnäs 6-1.
I den Södra Gruppen spelade följande lag.
Avesta AIK, Säters IF, Falu BS, Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Islingby IK och Forssa BK. Seriesegrare: Avesta AIK.

Reservlaget hösten 1957. Stående fr.v. Albert Svärd, lagledare, Bosse Helin, Eddy Forsén, Ingvar Strandberg, Georg Lundgren, Kurt Lind,
Lasse Karlsson. Knä stående fr.v. Lennart Böhlin, Bruno Klas, Holger Mårthen, Allan Färnström och Knut Jansson.

Hat tric av Bengt Hjälte när Dalsland besegrades. Text från tidningsartikel 1958.
Färnäs (DD). Matchen på Färnäs IP mellan ovansiljans kombinationen och Dalslands landskapslag, blev en trevlig lördagsunderhållning,
med bra spel av bägge lagen. Ofint nog besegrades gästerna med 4-3, halvtid 2-2. Ett oavgjort slutresultat hade legat närmare för någon
av de s.k. ”rökare” som svedde trävirket vid hemmamålet hade väl kunnat resultera. För att vara vänskapsmatch hölls högt tempo
nästan hela matchen igenom. Endast under en period i andra halvlek fick de 400 åskådarna bevittna spel i semesternivå. Kontentan av
kombinationernas arbete gav ett mycket gott intryck . Ingen tvekan råder om, att finge laget bestå, skulle raka spåret till högre
divisioner bli ett faktum. Sture Söderberg i målet gjorde många fina räddningar, men tvekade ett par gånger vid utrusningar. Backarna
Snes och Pålsson lyckades bara med sina uppgifter. Stoppern Kaj Bertil Andersson lever högt på sin rutin, men i nickduellerna med
reslige Olle Vidén hade han det besvärligt. Ambitiöse ”Peva” Matsson på vh, härjade i första halvlek onödigt på bägge sidor, för på hh,
fanns Rune Blomberg, som matchen igenom både bröt och matade bra. Bra Grannas. Vad skall ordas om unge Harlan Grannas spel på
vänsterytterplatsen. Grabben gjorde inte en felpassning under hela matchen och var upphovsman till flera farliga anfall, därav två som
resulterade i mål. Vi, Per Erik Tysk skadades i ett tidigt stadium och fick så småningom byta plats med hy, Kål Janne. Hi, Hed vill gärna
hålla bollen för länge, men är snabb i uppfattningen. Hans mål när målvakten hade rusat ut bevisade detta. Cf, Bengt Hjälte blommade
ut ordentligt. Han frispelades av sina kamrater och gjorde också tre av målen. Dalsland som dagen innan slagit medelbad med 5-4

ställde upp direkt efter en 40-milafärd. Laget bestod av division III-spelare på två undantag när. Reslige Gunnar Moodh i målet var av
god klass, liksom hela försvaret där ch, Lasse Mossberg var primus. Hi Sterner Lindblad, vy, Rune Nilsson samt kanonskytten Ove
Johansson drog mest uppmärksamheten till sig i anfallet. Hemmalaget tog ledningen i 11 min. genom B. Hjälte sedan H. grannas passat
perfekt. I 19 min. fick man skåda et mycket grant mål av gästernas vi, Ove Johansson, som från 25 meters håll lade på en kanon som via
överliggaren tog mark bakom Söderberg och ställningen var 1-1. Efter jämnt spel fick Hjälte i 39 min. åter ge kombinationen ledningen
sedan Grannas och Tysk gjort förarbetet. Utjämning till 2-2 blev det 41 min. sedan vy, Rune Nilsson påpassligt hållit sig framme efter
missförstånd i försvaret. Gästerna tog ledningen efter 7 minuters spel i andra halvlek genom hy, Karl Erik Karlsson. I 30 min. var Hed
påpasslig och slog bollen i mål från halva plan sedan målvakten hade lämnat målburen, 3-3. Kål Janne på vi, platsen gav i 38 min. Hjälte
en idealboll, som bara hade att sätta bredsidan till och ställningen var 4-3. Nära utjämning var det i slutminuterna, när ett rungande
ribbskott studsade ut på plan och returen strök trävirket. Domaren Artur Axelsson, Mora hade en lugn afton. / H /.

Foto: Wepe foto från Mora Bygdearkiv.

Förstärkt Våmhus möter Färnäs SK. Text från tidningsartikel.
I morgon kväll får Våmhus publiken stifta bekantskap med överlägset serieledande Färnäs i en match mot ett hemmalag, som på vitala
punkter förstärkts ned f.d. Våmhus spelare. För flera år sedan var Färnäs en av Våmhus argaste konkurrenter och det har utspelats
många bittra, bittra och för publiken underhållande uppgörelser mellan lagen. Bland gästernas främsta spelare kan nämnas säkre
Söderberg i målet, rutinerade vh, Rune Blomberg, snabbe och alltid målfarlige hy, Kål Janne liksom tekniske vänstervingen P. E. Finn –
Harlan Grannas jämte ex-allsvenske Fernström. Våmhus kommer att förstärkas på 2-3 platser. En säker sista utpost har man fått
målvakten Ellis Eriksson vilken blir spelklar till seriestarten. På ch-platsen Göte Svén, vilken i Östersund spelar i div. II. Gösta Lundmark
och Erik Gut kompletterar i halvbackskedjan. Våmhus sönerna Verner Heed och P.E. Tysk (Mora resp. Nusnäs) blir inrar om Tysks skada
ej lägger hinder i vägen och cf, Evert Tysk är en talang i såväl fotboll som ishockey. Vidare har Våmhus i junioren Nils Back en lovande
talang.

Från Moras sportfront. Text av Tewe, tidningsartikel.
Fotbollsäsongen är slut. Tack och lov säger nog både spelar och publik. Maratonserien har faktiskt blivit i längsta laget. Intresset har
också sjunkit sedan det stod klart att inte Färnäs kunde konkurrera om seriesegern. Apropå Färnäs så tycks laget alldeles ha tappat
stilen i sista matchen. Nu förspillde man också alla chanser att komma på andra plats och därmed följandetrolig uppflyttning till division
III. Nusnäs höll inte riktigt i sista matchen trots at laget inte var underlägset i spel mot Vansbro. Pojkarna från trähäst byn har annars
gjort en ganska hygglig höstsäsong och placerade sig nu en poäng före Mora. Kamraterna vann nu i elfte timmen en match borta mot
Forssa. Det var på tiden då Moras första seger härrör sig från augusti månad då leksand hemma besegrades. Placeringen med Verner
Heed som ytterhalv blev lyckad och det är möjligt att Verner är rätta mannen att bygga upp anfallen. Teknik och blick för spelet har han
i ovanvanligt hög grad. Till höstens lag i Mora skulle jag vilja utse följande elva: Lars Larsson, (Nusnäs), Pål Pålsson, (Mora), Lennart
Snees, (Nusnäs), Bo Frodell, (Färnäs), Bertil Andersson, (Mora), Kål Janne Johansson, (Färnäs), Verner Heed, (Mora), Inge Back, (Mora),
Per Erik Finn, (Färnäs), Sigurd Hjelte, (Nusnäs). Detta lag skulle utan tvekan ha toppchanser i division III.

Sju klubbar representerade, I året presslag Kål Janne med som center!
Pressens UK sammanträdde på torsdagen för att nominera det lag som skal mötas förbundslaget på onsdag kl. 19.30 i Borlänge. Efter
moget övervägande beslöt man sig för att fastna för följande elva spelar: Arne Silfverlin, Ludvikas FFI, Rold Zidén, Falu BS, Ingvar Byberg,
Brage, Lennart Eriksson, Grängesberg, Boris Isaksson, malungs IF, Kjell Magnil, malungs IF, Sören Nilsson, Brage, Karl Erik Linder, Säters
IF, Kål Janne Johansson, Färnäs SK, Nicke Fantenberg, Grängesberg och Jörgen Åker, Grängesberg. Pressen är så flott att den håller sig
med en spelande journalist, vilken naturligtvisd blir lagkapten. Det är Lennart Eriksson, Falu Kurirens Ludvika redaktör, som är känd
under signaturen Kaj, och som nu får ikläda sig detta maktpåliggande uppdrag. Lagledare blir liksom i fjol Sigvard Hjärpe.

Pressen – Förbundet.

Förbundets egna arrangemang under sommar månaderna kom, icke minst publikmässigt, att påverkas av VM-turneringen. Traditionellt
inleddes dock matchen mellan förbundslaget och ett av dalapressen nominerat lag. Mötet ägde rum i Borlänge den 4 juni. Inför ca: 2500 åskådare kunde förbundslaget tillskriva sig en klar seger med 4-2.
Förbundets lag: Börje Nyström, Brage, Curt Persson Brage, S.E. Jansson, Grängesberg, Bertil Hansson, Falun, Sven Andersson, Brage,
Ingvar Matsson, Nusnäs, Åke Wester, Ludvika FFI, Bengt Sjögren, Avesta AIK, Jan Johansson, Avesta AIK, Nils Nordahl, Brage och Inge
Vedholm, Islingby.

Pressens lag: Arne Silfverlin, Ludvika FFI, Harry Löfgren, Falun Ingvar Byberg, Brage, Lennart Eriksson, Grängesberg, Boris Isaksson,
Malung, Kjell Magnil, Malung, Sören Nilsson, Brage, K.E. Linder, Säter, Kål Janne Johansson, Färnäs, N.O. Fanternberg, Grängesberg och
Jörgen Åker, Grängesberg.
Förbundets mål: Jan Johansson (2), Åke Wester samt ett självmål. Pressen fick sina fullträffar på straff, inslagna av Lennart Eriksson,
Grängesberg.

Smått & aktuellt. Text från tidningsartikel.
Årets Ovansiljan-match.
Så är vi framme vid den tidpunkt som för Ovansiljans del brukar till i fotbollskretsar nämligen matchen mellan Förbundet-Pressen, men
den matchen kallas här upp fullt korrektför lagfyran-Pressen, av den anledningen att det är inte något förbund utan helt enkelt
lagledningen i de tre ovansiljansklubbarna IFK Mora, Färnäs och Nusnäs som gemensamt tagit ut lagfurans elva. sedan dessa höga herrar
vrakat och valt, och med dessa finurliga leenden tänkt sig in i hur oerhört starkt lag de lyckats prestera, gäller det för oss signaturer att
av resterna, konstruera fram ett spelade lag. I fjol utförde vi den bedriften att vi fick fram ett lag som fullständigt spelade ut lag fyrans
med då klara siffrorna 4-2. I den stunden var det många som undrade vem som först fått välja lag., och det lär också i pausen ha
framförts trevare från lagfyrens håll om att fördela om lagen, men vi lät oss ej muta utan fortsatte utspelningen. I år är förbundslaget
starkare än i fjol även sett ur press synpunkt och det kan därför bli en betydligt jämnare match denna gång. Glädjande är dock att se att
lagfyren tagit lärdom av fjolårets match och nu plockat in på mindre än fyra man i fjolårets presslag, nämligen centerhalven Rune
Larsson, Nusnäs, de båda yttrarna Harlan Grannas och Janne Johansson från Färnäs samt på innerplatsen Per Erik Tysk, Nusnäs, (ifjol
Våmhus). I fjol var det väl Harlan Grannas och i viss mån Per Erik Tysk som blev pressen söner och det glädjer signaturen alldeles
speciellt att dessa två välspelande ungdomar sedan dess utvecklat och gått stadigt framåt. Som helhetsintryck, vid en jämförelse med
fjolårets lag, kan man säga att lagfyrans lag är klart starkare i år medans pressens är ungefär av samma klass. Tittar vi sedan på
föreningarnas representation i de båda lagen så finner man att Mora i år har med sju spelare i de båda lagen mot 9 i fjol. Färnäs har i år
sex spelare vilket är det samma som i fjol medan Nusnäs ökat sin representation i de båda lagen från sex till sju. Det blir sammanlagt 20
spelare och de båda andra representerar div. V-laget Oxberg (Kjell Blumenberg) samt div. VI-laget Våmhus (Evert Tysk). IFK Mora har i
endast med två spelare i lagfyrans lag men tack vare pressen så finns det i alla fall sju Mora spelare på planen. För Nusnäs är
förhållandet det rakt motsatta fem spelare återfinns i lagfyran men endast två i presslaget. Om vi så skulle ge oss på en detaljgranskning
av lagen och börjar med lagfyrans så fanns där rätt många namn om vilka lagledningarna var helt ense. Sture Söderberg i målet var
ingen diskussion om, ej heller Pål Pålsson på backen. Som halvback Ingvar Mattsson självskriven och på centern Bengt Hjelte. Även
fjolårets pressfynd på vänsteryttern Harlan Grannas var i år självskriven i lagfyran. Efter dessa namn började väl diskussionerna och
Rune Larsson på centerhalven samt Per Erik Tysk på vi, tog det väl en stund innan de starka herrarna enats om . I presslaget var sådana
namn som Bertil Andersson, Evert Tysk, Per Erik Finn och Åke Lindberg lätta att enas om men sedan behövdes det uppskjutna
förhandlingar i ett par omgångar innan den definitiva uppställningen kunde skrivas. Signaturen är den förste att skriva under på att det
till sist blev en lyckad kompromiss mellan en snabb och välspelad kedja, en kanske något vek men meningsfyllt spelande halvbackslinje
och ett par resliga och resoluta backar. Kan vår elva hinna bli samspelad ordentligt blir det en verkligt sevärd match där allt kan hända
och ett tips pekar på ett jämnt resultat. Lagfyrans lag har som bekant redan tjuvtränat med att spela mot Dalsland, och bör väl vinna
första halvlek med 3-1 medan våra pojkar i andra halvlek allt mera låten teknik och taktik kombineras och reducerar slutresultatet till en
knapp förlust på låt oss säga 4-5 till lagfyrans fördel. Den publik som vill ha en bra plats ombedes komma i god tid. Om Sj. ämnar sätta in
några extratåg inför denna match känner signaturen i skrivande stund inte till men omöjligt är det inte. / Ben /.

Malmahed 1958.
Distriktet har i likhet med de två närmast föregående åren deltagit med grupp på elitpojklägret på Malmhed, vilket i år hölls tiden 28/72/8. Truppen bestod av 11 st. lovande pojkar i åldern 14-16 år från skilda delar av länet.

Allan Fernström
Då vi måndagen den 28 juli styrde kosan mot Malmköping och Malmahed, var vid ett första påseende en samling för varandra litet blyga
dalagrabbar. Allt eftersom vi närmade oss målet och speciellt efter gemensam kafferast i Eskilstuna Folkets Park hade full kontakt nåtts
med varandra. Förväntas på vad denna vecka skulle bjuda på var stor. Vi var den trupp som kom sist till malmköping, så det var bara att
kasta oss i våra overaller och gymnastikskor och upp på ”Heden” för uppställning. På detta läger deltog förutom de närmare 300
svenska grabbarna även två från vardera Norge, Danmark, Finland och England. Efter flagghissningen hälsades vi välkomna av SFF:s
ungdomskommittés ordförande Olle Halldén. Var och en av de 10 instruktörerna fick på sin lott tre distriktsledare och 33 grabbar. Från
och med nu hade startskottet gått och de 33 grabbar. Från och med nu hade startskottet gått och de 100-tals bollar som fanns där, var
genast i farten. Målvakterna trimmades under Roland Mattssons ledning. De övrigas leddes av sin instruktör och samtidigt överinseende
av distriktsledarna. Att intresset var stort bland grabbarna för fotbollen bevisades flera gånger. Trots ca: 4 tim. teknikövningar varje dag
samt spel i den s.k. cupturneringen, var de pigga på att spela landskapsmatcher på sidan om. Under sådana förhållanden spelade
Dalarna mot Bohuslän och vann med 2-1. Det blev bara denna match under hela veckan, för efter vår match förbjöds sådana umgängen
mellan distrikten på grund av risken för skador. Ledningen hade dåliga erfarenheter från tidigare år. Men så mycket hann dalagrabbarna
vis upp att det fanns flera mycket lovande förmågor bland dem. En är dock att det hädanefter till dessa läger, ordnas med en särskild
uttagning innan grabbarna skickas till Malmahed. Det är trots allt SFF:s baktanke att på sitt pojkfotbollsläger få dit eliten från varje
distrikt. De tekniska färdigheterna innöttes grundligt. En insida t.ex. först genomgicks förfarandet, sedan kanske passning i triangel,
passning under löpning, spel 2 mot 2 inom ett avskilt område. Samtidigt fick det inte slarvas med mottagandet. Lekar och realistiska
övningar i olika former avslutade proven. Förutom de tekniska finesserna fick grabbarna även del av taktiska sådana, tips på
uppläggning av träningen under ett år, regeltolkning m.m. På kvällarna fick de se många färska VM-filmer. Att våra instruktörer på detta
läger kan vad de lär ut fick alla grabbarna se då på fredagskvällen ledarna tog fram instruktionsboken och spelade ut Malmköpings AIK.
Tyvärr stod inte konditionen i paritet till kunnandet och matchen slutade med seger med 3-2. Även grabbarnas finaler i de två
cupturneringarna blevo spännande och ovissa. Vid detta läger 1958, deltog Allan Fernström från Färnäs Sportklubb.

Stora DM 1958.
I Stora D.M. deltog utom de direkt kvalificerade lagen från nationella serierna även finallagen i 1957 års lilla D.M. alltså Gustafs och
Nyhammar. I den inledande kvalomgången kvalificerade sig Gustafs därvid för fortsatt spel genom seger över Korsnäs. Bland
anmärkningsvärda resultat i första omgången må nämnas Nusnäs seger över Säter. Gustafs sensationsvinst över Färnäs och Vansbros
borta seger över Ludvika. Två av matcherna i denna omgång avgjordes först efter förlängning, nämligen Forssa-Grängesberg och
Malung-Leksand. Kvartsfinalerna bjöd på stora segrar för Brage, Falu BS och Vansbro över resp. Malung, Gustafs och Nusnäs. Hårdare
blev det däremot mellan Grängesberg och Avesta AIK och här måste förlängning tillgripas innan Grängesberg kunde gå vidare.
Semifinalerna resulterade i stora segrar för Falun över Grängesberg och för Brage över Vansbro, i båda fallen på hemmaplan. Till finalen
kvalificerade sig sålunda gamla ”trätobröderna” från grannstäderna Falun och Borlänge och finalen som spelades så sent som den 14
september på Kopparvallen i Falun, fick helt naturligt en derbyprägel. Hemma laget visade därvid att den kraftiga regressen i serien inte
var någon tillfällighet och IK Brage hade inga svårigheter att lägga beslag på mästartecknen genom en seger på 4-0. Drygt 1 600 personer
såg på finalen.

Kvalomgång: Korsnäs IF-Gustafs GoIF 2-3,

Dala Järna IK-Nyhammars IF 2-1.

Första omgången.
Forssa BK-IFK Grängesberg 1-2,
Gustafs GoIF-Färnäs SK 3-2,
Dala Järna IK-IK Brage 1-5,

Ludvika FFI-Vansbro AIK 3-4,
Falu BS-IFK Mora 2-1,
Malungs IF-Leksands IF 6-2.

Avesta AIK-Islingby IK 3-2,
Nusnäs IF-Säters IF 2-1,

Hemmalaget brände straff men slog ändå IV-ledarna.
Gustafs (DD). Gusafs svarade i kvällens DM match för en prima sensation genom att slå ut Färnäs med 3-2. Färnäs var ju före matchen
storfavoriter. Segern var rättvis och kunde till och med varit större då hemmalaget i slutminuterna missade en straff. Det blev en jämn
match med växlande målchanser. Faligaste chanserna hade hemmalaget även om gästerna några gånger visade sin farlighet, men man
var alltför passiva i målskjutandet. Starten belv för Gustafs del lyckosam då vy, harry lundqvist redan i 7:e minuten gav
hemmalagetledningen sedan han kommit ensam med målvakten, I 27:e minuten kvitterade gästerna genom Kål Janne som vid klunga
framför målet bröstade in bollen. Redan en minut senare tog Färnäs ledningen. Det var hy, Färnström som ostört fick skjuta från långt
håll i nät. Efter ytterligare en minut slarvade Färnäs målvakten med en utspark och bollen gick till hi, Uno Andersson i Gustafs och 2-2
var ett faktum. 3-2 till hemmalaget kom i 38:e minuten, ganska snöpligt. Det var cf, jan Tunander som slog en långboll mot mål. Färnäs
målvakt halkade omkull och bollen lade sig tillrätta i nätet. Andra halvlek blev mållös. Färnäshade dock ett markant övertag i spel de
första 20 minuterna, men det fint spelande Gustafs förvaretredde upp det hela. Gästerna hanndocj notera ett ribbskott. Sedan arbetade
hemmalaget upp sig bra och kunde oväntat avancera vidarei DM. Gusafs var för dagen precis så bra som resultatet visar. Det fanns
ingne svagpunkt i laget och allal gjorde en stark insats. Försvaret var säkerheten själv med extra plus för vb, Kurt Jansson samt slitvargen
ch, Birger Andrén och synnerhet i matchens början skijade kvinteten fintmed Färnäs försvaret. Klart bäst var vy, Lundqvist. Även
reserven GöranRohdin bör nöämnas för fint arbetepå vi, platsen. Ledarlaget fån div. IV blev en klar besvikelse och visade med undantag
för en period i andra halvlek inget prov på någon fin fotboll. Kedjan hängde i luften. Kål Janne tycktes skulle allt bestyra men han hade
en svart kväll. Bäst var vy, Grannas och cf Johansson. Försvaretvar bäst på vänster sidan, backen Eriksson och vh, Molin. Domare John
Eriksson, Borlänge.

Kål Janne ”kom bort” när Gustafs slog Färnäs.
Nederlagstippade Gustafs ställde till med en prima sensation i torsdagskvällens hemmamatch i stora DM och vann övr div. IV ledarna
Färnäs med 3-2 samma resultat rådde även i halvtid. Matchen gick hela tiden i ett högt tempo och var både just och underhållande.
Npgon njutbar måltillverkning förekom dockinte, utan fyra av de fem målen var av billig kvalité. Gustafs kvinteten gick riktigt bra. I
första hand vil man framhålla cf, Jan Thunander och vy, Harry Lundqvist. En god överraskning var vi, Göran
Rohdin.”Brunkebergspumparna” i ett bra försvar var hb, Kurt Jansson och vh, Biger Andrén, den senare tog för övrigt ner Kål Janne i
Färnäs. De bättre i Färnäs var vänster sidan, i försvaret backen Bror Ernlund och halvan Tage Molin och i kedjan vy, Harlan Grannas.
Domare var John Eriksson från Borlänge. Publik 150 personer. / Öde /.

Gustafs slog oväntat Färnäs.
Gustafs ställde så smått till med sensation i DM-turneringens första omgång genom att bessegra ledarlaget i div. IV Färnäs med 3-2 alla
målen inspelade i första halvlek. 1-0 gjordes av vy, Harry Lundqvist. Färnäs kvitterade till 1-1 genom ”Kål Janne” och tog
ledningengenom Arne Fernström. Gustafs kvitterade till 2-2 genom hy, Uno Andersson. Slutresultatet 3-2 fastställde cf, Jan Thunander
10 min. före halvtidsvilan. Bästa spelarna i Färnäs var vb. Bror Ernlund och vy, Harlan Grannas. Gustafs och planens bäste spelare var cf,
Harry Lundqvist och försvarets främsta kort var Birger Andrén. Domare. John Eriksson. Borlänge och publik ca: 150.

Kvartsfinaler.
IK Brage-Malungs IF 5-0,
Gustafs GoIF-Falu BS 0-6.

IFK Grängesberg-Avesta AIK 4-3,

Semifinaler. Falu BS-IFK Grängesberg 5-0,
Final. Falu BS-IK Brage 0-4

Vansbro AIK-Nusnäs IF 6-2,

IK Brage-Vansbro AIK 5-1.

Distriktsmästare 1958: IK Brage.

D.M. för Juniorer. 1958
Grupp 2.
Nusnäs IF
Färnäs SK
IFK Mora
Orsa IF
Sollerö IF
IFK Ore

10
10
10
10
10
10

8
7
4
4
3
0

1
1
4
0
1
1

1
2
2
6
6
9

24-9
29-16
16-11
21-21
6-15
8-32

17
15
12
8
7
1

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1. Oxbergs IF, IFK Våmhus, Sälens IF och Älvdalens IF. Seriesegrare: Oxbergs IF.
Grupp 3. Falu BS, Korsnäs IF, Islingby IK, Siljansnäs IF, Bullermyrens IK och Sundborns GoIF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 4. IK Brage, Långshyttans AIK, Säters IF, Stora Skedvi IK, Vikmanshyttans IF och Forssa BK. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 5. Avesta AIK, IFK Hedemora, Horndals IF, Avesta IF och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 6. Ludvika FFI, IK Heros, IFK Grängesberg, Nyhammars IF och IFK Ludvika. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 7. Vansbro AIK, Nås IF, Hulåns IF, Malungs IF och Dala Järna IK. Seriesegrare: Vansbro AIK.

Klar seger för Brages juniorer.
Bragejuniorerna slog Färnäs d:o med klara siffror i den första semifinalmatchen. Söndagens match på Tallmon slutade nämligen 4-0 och
alltså måste Färnäs i nästa söndagsreturmatch vinna med minst 5-0 för att få figurera i finalen. Den uppgiften tror man emellertid inte
att Färnäs går iland 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
operera 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 Bp Görna Hagberg. Dennes ingripande i fort sättningen var blott
sporadiska och i andra halvlek var han helt arbetslös. Brages ”Lill-Massa” Johanssonhade en god chans ensam med målvakten men sköt
strax utanför. Ett mål skarvade vänterinner Bo Tångring elegant i nät på en frispark och 2-0 gjorde centern ”Garvis” Andersson ett par
minuter senare. I fortsättningenbestämde 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 lag får alla godkänt. Domare var Isidor Karlsson,
Ludvika. / Ke y /.

Semifinalseger för Brages jun.
Borlänge (DD). I slutspelet om junior-DM soealde på söndagen i Borlänge Brage och Färnäs. Matchensom var semifinal slutade med en
överlägsen seger med 4-0 för Brage. Bragejuniorerna 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:e minut kunde högerinner Leif Isberg öka hemmaledningen till 3-0, varefter ch. Göran Hedin i
25:e min fastställde slutresultatet på frispark. Bratge som verkar starkare än undet de senaste åren, torde ha stora chanser att bli
distriktmästare, åtminstone efter dagens spel att döma. Hela försvaret arbetade förtroendeingivande med extra plus för hb. Bernt
Andersson. I anfallet som flöt bättre i sista matchen mot Dala Järna märketes framförallt vi. Bo Tångring (yngre broder till Bengt) samt
vy. Stig Johansson. / S /.

Åter Brageseger i jun-semifinalen.
Färnäs (DD). Bratge juniorer vann som väntat returmötet i junior-DM semifinalen på Färnäs idrottsplats. Vinstsiffrorna blev 4-0 efter 1-0
i halvtid. Färnöäs 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 genst 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. Yångring i sek. före slutsignalen gjorde4-0. Vad gästernas försvar gick för fick
man aldrig se, men kedjemannarna Stoor, Andersson, Tångring och Lill-Massa Johansson var en god klass. Färnäs bästa var Robert
Olsson och vh. Ivar Lindberg. Sixten kratz, Mora dömde och 100 personer tittade på.

Junior D.M. fick ett anmärkningsvärt förlopp på grund av den segslitna finaluppgörelsen mellan Avesta AIK och Vansbro AIK. Tre
matcher och sammanlagt tre och en halvtimmes spel behövdes innan D.M.-final vana Avesta stod som segrare. Finalmatcherna
föregicks av ett slutspel i vilket gruppsegrarna Oxberg, Nusnäs, Vansbro, Falun, Brage, Ludvika FFI och Avesta AIK var parter. Avestas
slutspelsväg till finalen gick via Falun, sedan laget i egenskap av titelförsvarare fått stå över första omgången. Finalsegern över Vansbro
skrevs med 3-2 i den avgörande tredje matchen, som spelades i Borlänge den 4 oktober. Dessförinnan hade klubbarna spelat 0-0 i två
möten.
Vinnare av Junior-DM 1958: Avesta AIK.

IFK Göteborg segrade klart i juniormatch.
Juniormatchen i fotboll på Färnäs idrottsplats i går kväll mellan Göteborskamraterna och en ovansiljanskombination slutade 0-4, efter 02 i halvtid. Om kombinationen skulle man vilja säga, att grabbarna var rätt bra var för sig, men det blev platt intet av samspelet som
hade behövts. Försvaret var svagt i förstahalvlek, men i den andra blev det något bättre. Ch, Allan Färnström var den bäste. Anfallet var
inte oävet och hy, Erik Olsson spelade fint i första halvlek. I den andra halvleken spelade Harlan Grannas med i alget på den andra
ytterplatsen och då var han den dominerande i kedjan. Göteborgskamraternas juniorer var betydligt snabbare på stegen i det hala
väglaget och speciellt hi, Alf Ödberg gjorde en fin match med inte mindre än tre mål på sitt konto. Göteborgarnas sista mål sköt en av
halvbackarna från långt håll. Våra juniorer fick här tillfälle att se vad en aning snabbare bollbehandling och ett typiskt lagspel kan
åstadkomma.

Färnäs 1932-(25 år)-1957 Sportklubb.
Den 27 november 1932 utlyses ett möte med intresserade, för att om möjligt bilda en idrottsförening i Färnäs. Hösten 1957 kunde
Färnäs Sportklubb gå in i sitt 25 års firande som sportklubb i jubileumsskriften som gavs ut då finns det följande att läsa.

Ragnar ”Sura” Eriksson. Lagledare Färnäs Sportklubb.

Frivilligt arbete glädjande stort.
Färnäs Sportklubb som i år firar sitt 25-års jubileum, har varit – och hoppas jag bli – till stor nytta och gagn för byns ungdom. Värdet av
att vi har denna institution i byn kan nog inte uppskattas. Det är icke oväsentliga saker, som byns ungdom genom sitt intresse för sin
klubb under de gångna åren skapat. Genom sitt arbete och känsla av ansvar för klubben, och genom det goda kamratskap som odlats
och rått har ungdomarna fostrat sig själva till goda samhällsmedborgare. Byn står i stor tacksamhetsskuld till klubbens stiftare, och då
främst till de arbetsfyllda första 10 årens ordförande Hansjons Johannes Nilsson. Även under de 8 år som jag haft förtroendet att vara
klubbens ordförande har medlemmarnas insatser varit stora för att inte säga märkliga såväl det gällt idrottsplanens och ishockeybanans
utformning, som fotbollslagets framgångar. Bl. a. har fotbollsplanen beklätts med gräsmatta, träningsplanen ställts i ordning,
omklädningspaviljongen och ishockeybanan utbyggts. Klubbstuga uppförts och representationslaget i fotboll klättrat upp i högre serie
och f.n. på god väg att klättra än högre. Riksidrottsförbundet, Mora Kommun och Färnäs By:s samfällighet har till vår glädje och
tacksamhet lämnat ekonomiska bidrag. Dessa bidrag är dock små i förhållande till medlemmarnas personliga insatser. Mycket arbete
återstår inom skilda områden av vår klubbs verksamhet. Mina förhoppningar för fortsatta framgångar är stora och tillsammans skall vi
genom fortsatt utvecklande av ett gott kamratskap och intresserat samarbete lyckas i våra strävanden.
Leve Färnäs Sportklubb.

Färnäs SK firade festligt 25-årsjubileum.

En del av den festsmyckade salen där prosten Erik Hillerström vid honnörsbordet tackar för maten.

Utmärkelser: Vid Färnäs SK:s 25-års jubileum tilldelades nämnda förening minnesfat samt Jannes Bång och Oscar Jansson DFF:s medalj.

Ragnar ”Sura” Eriksson.

Mats Elin, ordförande.

Färnäs SK, Styrelse 1957.

Färnäs SK första styrelse.

Nils Nilsson, Sven Erik Hermansson, Mats Elin,
Erik Söderlund och Kål Olle Johansson.

Johannes Nilsson, Johannes Gudru, Karl Stickå,
Elis G. Norén och Nils Trogen.

Fotbollen främst hos jubilerande Färnäs SK
Sex olika idrottsgrenar under 25 lyckosamma år
Färnäs Sportklubb firar om lördag 25-årsjubileum med en större festlighet på Sandängarna. Klubben bildades den 27 november 1932
och redan vid starten anmälde sig 40 medlemmar. Klubbens ordförande under de första tio arbetsfyllda åren var Hansjons Johannes
Nilsson. Av de sex idrotter som klubben genom åren idkat har fotbollen blivit den alltmer dominerande. Skidåkning, bandy, ishockey,
orientering och allmänidrott har dock utövats med växlande framgång och klubben har inom sina led fostrat många goda idrottsmän
vilket framgår av den trevliga jubileumsskrift som utgivits. MT-sport vill sälla sig till ledet av gratulanter på högtidsdagen, väl medveten
om att sportklubben betytt och betyder mycket för ungdomens fostran i Mora bygden.

Fotbollen. Fotbollen blev klubbens första gren. Ända från början av 1900-talet hade leken med läderkulan omhuldats i byn. Den 13
augusti 1933 spelades den första seriematchen i Färnäs och den slutade med seger 5-1 mot Orsa. Sean starten har fotbollsidrotten sakta
men säkert gått framåt och jubileumsåret kan firas med en sexpoängsledning i div. IV.

Spelare. Klubben har under de gångna åren fostrat en hel rad framstående spelare, Kål Nils Johansson och Axel Färnström har t.ex.
spelat allsvenskt för Brage resp. IFK Göteborg och inom klubbens led har man ju också haft att räkna med AIK-aren och
landslagsmannen Börje Leander. Sedan 1952 har laget hört hemma i division IV. där ”Kål Janne” Johansson toppar statistiken både vad
beträffar spelande matcher och gjorda mål. På 101 seriematcher har Janne dundrat in 75 fullträffar. Målvakten Sture Söderberg har
spelat jämt 100 seriematcher för FSK. Tvåa i sammanlagda skytteligan ligger Per Erik Finn med 52 mål, med Gösta Hållams på tredje med
49.

Bandyn. Upptogs 1934 på programmet. En bandyplan iordningställdes på den första grusbelagda fotbollsplanen, men många
matcher spelades också på Siljan. Skididrotten var sedan gammalt omhuldad i byn och efter Sportklubbens start blev det bättre fart på
tävlingarna. De hölls såväl inom klubben som mot närgränsade byar med växlande framgång. Speciellt den 1937 startande
byalagsstafetten rönte de första åren ett väldigt intresse med ända upp till 25-talet startande lag. Först 1941 lyckades FSK hemföra
segern i denna byalagsstafett genom Anders Nilsson, Erik Örn och Toms Karl Olsson.

Vasaloppet och skidåkning. Ett 10-tal skidåkare från byn har prövat på Vasaloppets strapatser. Numera ligger tyvärr
skididrotten i dödvattnet, och intresset för längdskidåkning tycks ha försvunnit helt. Skolungdomstävlingarna fortsätter dock och dessa
har alltid rönt stort deltagande.

Friidrotten. Den fria idrotten har inte rönt samma intresse som fotbollen inom klubben. Under 1930-talet då fotbollsplanen bestod
av frus och sten och där friidrottsutövarna också fick hålla till, hölls intresset uppe ganska bra. Detta får till stor del tillskrivas
idrottsälskaren och löparen Anders Nilsson, som nedlade ett självuppoffrande arbete inom denna idrottsgren. Från starten 1932 till
1939 då kriget kom, arrangerade klubben varje år en nationell terrängtävling. Ett DM i terräng fick klubben äran att arrangera 1937.
Även klubbmatcher och klubbmästerskap utkämpades. 1933 blev Axel Lindberg distriktsmästare i spjutkastning. Han var i början av 30talet Dalarnas främsta i grenen med bl.a. landskapssegrar och flera segrar i nationella tävlingar. Klubben hade även på sin tid ett rätt så
bra stafettlag som deltog med framgång bl.a. i stadslöpningen i Falun. Laget bestod av Karl Holin, Nils Trogen, M. Viktor Olsson, m
Anders Olsson, Anders Nilsson och Nils Nilsson. 1939 kom dock kriget och satte stopp för den fria idrotten och på planerna att bygga
kolstybbsbana på Färnäs Idrottsplats-. Efter kriget visade det sig att intresset för fotboll var mycket stort och önskemålet blev då att
gräsbelägga fotbollsplanen, vilket också utfördes. Man får hoppas att fria idrottens vägval är tillfällig och att man under nästa 25-års
period klubben skall få möjlighet att anlägga kolstybbsbanor på idrottsplatsen.

Orientering. Sedan 1920-talet fanns många orienteringsvänner i Färnäs och när Sportklubben bildades fanns redan ett gott intresse
i byn. Anders Nilsson och Kål Axel Johansson blev de största pådrivarna. Man fick snart se resultat i prislistorna och utom de nämnda
höll sig Karl Holin Hugo Olsén, Gunnar Andersson och Toms Oskar Olsson fint framme. Men även här avtog intresset i slutet av 40-talet
till stor del beroende på Anders Nilssons bortgång 1949 samt Kål Axel Johanssons av flyttning till annan ort. Ledarbristen är ett speciellt
krux för sporten.

Ishockeyn. Upptogs 1946 och rönte från början livligt intresse. 1952 deltog laget i en ishockeyturnering anordnad av Dalarnas
Ishockeyförbund och klubbens unga lag (medelåldern 17 år) gick segrande ur striden. Framgången sporrade till ytterligare krafttag och
påföljande år anmäldes ett lag till Dalaserien. Från första början fick laget vind i seglen och vann sin grupp och kvalificerade sig till
division IV. Där spelade Färnäs puckarna några år med växlande framgång för att 1956 vinna serien och ta steget upp i division III.
Sejouren här blev bara ettårig då det unga gänget inte stoppade för motståndet. En del spelare har i år lämnat klubben, men man
hoppas på nya tag av Färnäs puckarna.

Klubbstugan ”jubileumspresent”. Lagom till jubileet har FSK fått sin fina klubbstuga klar – ett resultat av många timmars
frivilligt arbete och en rejäl jubileumspresent till klubben. I stugan kan styrelse, sektioner och medlemmar träffas och under kamratlig
samvaro dryfta frågor till nytta för klubben och idrottsrörelsen. Medlemmarnas intresse för klubben har alltid varit enastående och den
idealism som präglar Färnäs SK bådar gott för framtiden. / Tewe.

Färnäs Sportklubb 25-årsjubilerar med fotbollslaget som div. IV-suverän
Färnäs Sportklubb firar sitt 25-årsjubileum på lördag. Det sker med en festlighet i paviljongen på sandängarna där pionjärerna och de
framgångsrikaste försvararna av klubbens färger under årens loppkommer att få sin välförtjänta hyllning.

Till jubileet har en jubileumsskrift utgetts. Den ger en fyllig och intressant bild av den livaktiga klubbens verksamhet Dalahövdingen
fabrikör Yngve Lindvall har signerat en av skriftens första artiklar ” Då idrotten kom till byn”. Han ger däri en träffande bild av den
optimism och det idrottsintresse som alltid präglat arbetet inom den jubilerande klubben. Prosten Erik Hillerström vilken var den som
på sin tid invigde klubbens idrottsplats berättar om detta och betygar sin glädje över de förhoppningar han då uttalade om att
ungdomen i denna väldiga by skulle få nytta och nöje av sin tävlingsbana slagit in och överträffats. Så berättar en hel del av pennor ur
klubbens egna led om hur det var de första åren om hur glädjeämnen och prövningar i det dagliga arbetet. Den första hjälpen utifrån
erhölls i form av ett lån som beviljades av Riksidrottsförbundet. Det var 700 kr. och användes till planering av den gamla bollbanan, så
att denna bättre skulle motsvara kravet på en bollplan. Borgensfrågan höll dock på att stjälpa hela hjälpen. Ett par hemmansägare i byn
ställde sig som borgensmän för lånet, men då det också krävdes särskilt intyg om dessa var goda för de 700 kr. de ställde si i borgen för,
backade sportklubbens dåvarande ledning och sade ifrån att inför sådana små fjuttigheter skramlar vi väl samman dessa pengar på
annat sätt. Det behövdes dock inte. Inför den förklaringen betalades beloppet ut utan vidare skriverier och intyg. Pengarna användes
till planerings- och schaktningsarbeten varvid med lemmarna erhöll en ersättning på 1:50 kr. per dag.
De första åren var också friidrotten livaktig inom klubben och den hade i Axel Lindberg dalarnas på 30-talet bäste spjutkastare. Anders
Nilsson var en annan av klubbens bästa idrottsmän från denna tid. Han hörde till dalarnas bättre terräng och banlöpare. Klubben saknar
dock löparbanor på sin idrottsplats och detta torde vara en av anledningarna till att den fria idrotten inte kunnat vidmakthålla sin
ställning. Ett av målen för nästa 25-årsperiod blir att utbygga idrottsplatsen till att omfatta även kolstybbsbanor.
Ishockey och skidåkning finnes också på klubbens program, men det är främst i fotboll som det stora intresset gjort sig gällande och där
som man haft det största antalet aktiva under årens lopp. I år jubileumsåret ligger klubbens fotbollslag efter höstomgången som
suveränt ledande topplag i div. IV. 23 poäng har samlats in och det är sex mer än närmaste lag orkat med. En av klubbens
fotbollsspelare i förskingringen Axel Fernström numera Göteborgskamrat, berikar jubileumsskriften med en skildring av sin resa till
Sydamerika med IFK Norrköping. / Ronno.

Båda händerna i luften och Färnäs SK var döpt.
När Färnäs SK skulle få sitt namn hade det inkommit flera förslag. Sålunda hade det inkommit flera förslag. Sålunda hade det föreslagits
Färnäs Idrottsförening, Färnäs Idrottsklubb. Att det slutligen blev Färnäs Sportklubb som godkändes har sin egen lilla historia, och nu så
här långt efteråt kanske man vågar berätta den. Erik Gustavsson numera bosatt i Stockholm hade till mötet inkommit med förslaget
Färnäs SK som han prompt ville att klubben skulle heta. Men striden stod hård och slutligen blev det omröstning mellan de två
förslagen, Färnäs IK och Färnäs SK. På mötet fanns 32 röstberättigade medlemmar, men i protokollet står att läsa att Färnäs SK antogs
som klubbens namn med 17 röster mot 16. En enkel addition ger vid handen att här måste ligga någon hund begraven, såvida inte man
gjort fel vid röstsammanräkningen. Men de ansvariga kunde intyga att det inte förelåg något fel i sammanräkningen. Röstningen

företogs på gammalt hederligt sätt genom uppräckande av en hand, och att det blev 17 händer i luften För Färnäs SK kan Erik
Gustavsson förklara på följande sätt: - Jo, jag tyckte att Sportklubben var ett bra namn och ville gärna att det skulle antagas. När så
förslaget FIK kom upp såg jag till min fasa att halva styrkan röstade på detta. Jag hade nu endast en chans att klara situationen. När mitt
förslag kom upp så sträckte jag helt enkelt upp båda nävarna i luften. Ingen märkte mitt tilltag och Färnäs hade segrat i omröstningen.
Naturligtvis kanske det inte var så vackert gjort, men nu är det ingen som skulle vilja byta ut namnet på vår klubb, och då får man väl
anse att synden är förlåten och ta det hela som ett gott skämt.

Harlan Grannas, mångsidig junior i Färnäs SK blev livligt hyllad för sina insatser under året.

De 260 fest deltagarna stortrivdes inga döda punkter på programmet.
- Vi har inte gjort upp något program utan det hela blir ytterst improviserat, men vi lovar att bjuda på en och annan överraskning under
kvällen yttrade bl.a. Färnäs SK:s ordförande Mats Elin i sitt hälsningstal vid klubbens 25-års jubileum, som firades på sandängarna i Mora
på lördagskvällen. Och det skall i sanningens namn erkännas att det bjöds på överraskningar. Den allra första bestods man då man
inträdde in i Sandängarnas väl tilltagna dansarena, där inte mindre än 260 personer hade bänkat sig vid prydligt dukade långbord. När
man betänker att hela föreningen inte omfattar mer än cirka 150-talet medlemmar, förstår var och en att man onekligen kände sig
ytterst imponerad av detta hav av människor. När man sedan efter Mats Elins hälsningstal börjat ta för sig av bordets läckerheter må
det väl ursäktas om den tanken ”att en supé i stora sällskap och vid högtidliga tillfällen vill gärna bli lite långtråkig, och kanske blir det
samma sak i kväll”, inställde sig. Men ack – då hade man inte tagit i beräkningen att man var gäst hos Färnäs SK. I det sällskapet finns
inga döda punkter, och var så säker – inte ens den suraste gamla enstöring hade kunnat undgå att hela tiden känna den smittande
glädje och det goda humör som överallt var rådande. På estraden underhöll musiken med glättinga tongångar under måltiden, och då
och då blev man avbruten i en ”tugga” genom Ragnar ”Sura” Erikssons uppenbarande på estraden där han medryckande och roligt fick
hela sällskapet med sig i för kvällen egenhändigt hopplitade allsånger. ”Sura” lät också på bästa revy charmörsätt sin stämmas välljud
fylla salen med allehanda fyndigt hopkomna ”nidvisor” om sina klubbkamrater. Mera sång och musik bidrog till gästernas
underhållning. Färnäs sonen och numera Stockholmaren och medlemmen av operakören Erik Gustavsson, sjöng mästerligt ”Tonerna” av
Sjöberg och ”Dalkarlsvisa” till ackompanjemang av sin fru, och när prosten Erik Hillerström hoppade upp på estraden och tog hand om
pianistens roll visste munterheten ingen gräns. Efter supén (tack alla söta flickor för snabb och perfekt service) följde så gratulationer
från dalaförbunden, grannklubbarna, kommunen och flera andra innan prosten Erik Hillerström på ett ytterst spirituellt och charmfullt
framförde gästernas tack för maten i ett tal som belönades med kanske kvällens kanske kraftigaste applåd. Sen var det dags för dansen,
som leddes av ”Sura” Eriksson på ett lika skojfriskt som säkert sätt. Det var hela raddan av gags och muntra inslag och i dansens virvlar
såg man alla de gamla kända FSK profilerna som Nils Trogen, Johannes Nilsson, bröderna Stickå, Toms Oskar Olsson, Kål Olle Johansson
och Johannes Gudru svänga omkring med sina damer lika spänstig och käckt som våra dagars aktiva spänstiga aktiva idrottsmän. Tage
Molin, Kål Janne Johansson, Magnus Eriksson eller ”Sveriges allmänna landslag” som han ibland presenterar sig, Gösta Hållams, Rune
Blomberg, Harlan Grannas och allt vad de heter. Fram på småtimmarna klämde så ”Färnäs SK:s egen trio” som ”Sura” uttryckte det, till
gästernas stora jubel i med smittande jazz rytmer, där kapellmästaren ”Sura” avslöjade sig som en verklig virtuos på trummor, Bror
Ernlund skötte dragspelet och Erik Söderlund ”ståfelan”. Men det var inte slut med detta. ”Sura” hade fler överraskningar i beredskap.
Innan festdeltagarna han skiljas fram på nattkröken hade han hunnit utdela förtjänsttecken, hederspriser och diplom av det mera
skämtsamma slaget till större delen av sportklubbens medlemmar. Som sagt från början tillslut en fest med idel överraskningar och
muntra inslag där sportklubbens härliga kamratanda smittade av sig och gjorde att alla kände att ”detta, ja det var en riktig
jubileumsfest”. /Lördag 23 november 1957 Reportage : Mac, FK/.

Stiligt och stämningsfullt när Färnäs SK 25-årsjubilerade.
Färnäs SK:s jubileumsfest på Sandängarna blev en högtid utöver det vanliga med mängder av uppvaktningar från såväl förbund som
enskilda,. Klubbens ordförande mats Elin konstaterade i sitt hälsningsanförande att aldrig har så många av klubbens medlemmar
träffats samtidigt. Han välkomnade representanterna från Dalarnas idrottsförbund. Dalarnas fotbollsförbund, kommunerna,
grannföreningarna och pressen. Under kvällen uttalades många erkännsamma ord om klubbens verksamhet. Operasångare Erik
Gustavsson sjöng i början av samvaron. Tonerna av Sjöberg och Dalmastrall ackompanjerad av fru Dagmar Lindjo. Under middagen
ledde ”Sura” Eriksson allsång.
Första talare i raden var Thore Mattsson, Falun som representerade Dalarnas idrottsförbund. Han prisade den goda sammanhållningen i
klubben och utdelade förbundets diplom till sju ledare. Nils Stickå, Olle Johansson, Mats Elin, Erik Nilsson, Nils Trogen, Erik Örn och
Hansjons Johannes Nilsson. Nils Winkler, Ludvika talade för Dalarnas fotbollförbund och gratulerade 25-åringen. Han överlämnade
förbundets medalj i silver till Jannes Bång och Oskar Jansson. Folkskollärare Ernfrid lagborg gratulerade å IFK Moras vägnar och
överlämnade föreningens standar. Nusnäs IF:s lyckönskningar framfördes av Sven Abrahamsson och föreningens gåva bestod av en stor
Dalahäst. Karl Sens representerade Mora Sockens Kommunalnämnd och för maten tackade prosten Erik Hillerström i ett spirituellt tal.

Dignade prisbord. Den jubilerande klubben passade på att dela ett större antal hederspriser. Prisbordet på scenen formligen
dignade under pokalernas mängd. FSK:s diplom tilldelades följande personer: Anna Stickå, Mary Jansson, Sonja Eriksson, Jannes
Nilsson, Elis Norén, Jannes Gustavsson, Karl Stickå, Nils Trogen, Erik Stickå, Ragnar Eriksson, Albert Svärd, Karl Axel Johansson, Böl
Gunnar Andersson, Bror Ernlund, Erik Gudru, Gösta Hållams, Kål Janne Johansson, Kål Olle Johansson, Erik Nilsson, Nils Henriksson, Axel
Nilsson och Anders Nilsson. A, B- och juniorlagen i fotboll samt ishockeylaget tilldelades pokaler och fotbollsjuniorerna fick dessutom
motta klubbens bronsmedalj för seriesegern. Sture Söderberg och Kål Janne belönades av klubbens supporters för 100 respektive 101
spelade matcher i division fyra. Till ”årets medlem” korades enhälligt Nils Nilsson som nedlagt ett uppoffrande jobb på klubbstugans
tillkomst och dessutom varit ”huvudredaktör” för den utkomna jubileumsboken.

Trivsam underhållning. Kvällens underhållning leddes av Ragnar ”Sura” Eriksson som på ett suveränt sätt sjöng, spelade,
spexade och ledde allsång. Särskild succé gjorde ”Färnäs trion” med Bror Ernlund på dragspel, Erik Söderlund, bas och ”Sura” själv på
trummor. För kvällens dansmusik i övrigt svarade Blue Rock Boys och stämningen var på toppunkten till långt på småtimmarna. /Tewe/.

Trevlig jubileumsfest för 25-åriga Färnäs SK.
Mora (DD). Den 27 jov.1832 vildas Färnäs Sportklubb och fick vid starten 48 medlemmar. På lördagskvällen firade man de gångna 25
åren med en jubileumsfest på Sandängarna. Tillfesten kom omkring 250 personer. Massor av medlemmar, idrottsförbundsgubbar och
andra celebra gäster. Skillnden mellan de båda november dagarna var således stor och den här också påtagligt. Vittnesbörd om att det
togs ett steg som hade fram tiden för sig den här gången. En sak som ytterligare underströks vid de tal som hyllade tjugofemåringen.
Klubbordföranden mats Ehlin hälsade välkommen och vid den efterföljande middagen bjöds gästerna på underhållning på löpande
band. Den Färnäs yngling som en gång i tiden rådde för namnet Färnäs Sportklubb borde ju vara med en sådan här gång och han kom
som operasångaren Erik Gustavsson och han gav ett utsökt prov på sin konst i Tonerna av Sjöberg och Dalmastrall. Vid desserten var det
dags för talen och först kom Dalarnas Idrottsförbund vilka genom v. ordföranden Thore Matsson lyckönskade och tackade hjärtligt FSK
för vad de uträttat inom idrotten. Han hade också nöjet överlämna Dalarnas Idrottsförbunds förtjänstdiplom till Nils Stickå, Olle
Johansson, mats Ehlin, Erik Nilsson, Nils Trogen, Hansjons Jannes Nilsson och Erik Örn. Från Dalarnas Ishockeyförbund överlämnade han
till föreningen ett fat. Dalarnas Fotbollsförbundshyllning och tack framfördes av v. ordföranden Nils Winkler, vilken överlämnade ett fat
till klubben. Två av Färnäs fotbollens trotjänare Jannes Bång och Oscar Jansson fick förbundets silvermedalj. För grannen Mora talade
IFK ordf. E. Lagborg och överlämnade Mora kamraternas standar. Nusnäs och Färnäs är nära grannar och bistra fotbollskonkurrenter i
div. IV men ordf. Sven Abrahamsson var inte avundsjuk. Han konstaterade bara att Färnäs alltid varit ett steg före, nu är dom 25 och vi
24 och i serien är det samma sak där är också Färnäs steget före. Hyllningspresenten var en stor trähäst. För det kommunala talade
Mora sockenskommunal nämndsordföramde Karl Sens. Gästernas tack för maten framfördes av prosten Erik Hillerström och han
pratade på ett verkligt kul sätt. Anlända telegram upplästes av Ragnar Eriksson. Färnäs sportklubbs egna priser och diplom utdelades till
många förtjänta personer. Diplomen bl.a. till klubbens första styrelse Elis G. Noren, Jannes Gustavsson, Jannes Nilsson, Karl Stikå och
Nils Trogen, Kål Janne Johansson och Sture Söderberg fick pris för sina hundra seriematcher pokaler fick spelarna i A-, B- och juniorlagen
samt i sockenlaget. Till årets medlem i klubben hade enhälligt utsetts Nils Nilsson. Vad vore en jubileumskväll förutan nöjen och vad
hade denna kväll blivit utan nöjespappan Ragnar ”Sura” Eriksson. Mannen som var allt mellan allsångstextförfattare, allsångsledare och
musiker till konferenciär. Vilka idéer, vilket humör och vilken kondition. Dansen träddes till tvåsnåret och för oss är det bara att tacka
för en trevlig kväll. / Wepe /.

Färnäs jubileum. Goda vänner och trogna grannar. Inget fel på hjärtligheten hos Nusnäs Sven Abrahamsson t.h som här gratulerar
Färnäs ordförande Mats Elin med en trähäst från trähästbyn.

Färnäs ishockey 1958, Ishockeyn i Dalarna 1958.
Dalaserien klass 1.
Det går snabbt ibland att rusa mot höjderna på ishockey himlen. Det har bl. a. Brage, Insjön och Orsa fått erfara, hela denna trio
återfanns säsongen 1956-57 i Dalaserien klass 2. Men aktade inte för rov att direkt efter uppflyttningen rusa genom klass 1 i jakten efter
en plats i de nationella serierna. Brage vann seriens grupp 1 med hjälp av de ungdomar hela laget är nästan juniorer, som stått till
ledarduon Bengt Björkes och ”Rulle” Perssons förfogande. Enda poängförlusten i serien kom mot Vikmanshyttan som på sin hemmaplan
lyckades snuva Borlänge pojkarna på 1 pinne. 67 plusmål hann laget dock med på de åtta matcherna, bl.a. efter ett så respektabelt
målkalas som 13-2 mot Stollberg. 67 fullträffar blev det även för segrarna i grupp 2. Alltså Insjön, som under den gångna säsongen
frånsett seriesegern kunde glädja sig åt även en ny fin hockeyrink. Seriespelet började dock litet tokigt för Insjön, som i förra matchen
åkte dit mot Dala åsarna med hela 11-4. Man kom emellertid igen med besked och i fortsättningen blev det idel fullpoängare, avslutade
med revansch på Åsarna med 8-1. Redan i årets ishockey 1957 förutspådde vi en ljus framtid för Orsas ”myggbetonade” lag. Pojkarna
från slipstensocknen har heller inte kommit förväntningarna på skam, utan promenerade hem med grupp 3 utan poängförlust. Efter den
lyckosamma seriestarten mot Garsås (12-0) tummade lagmedlemmarna på att man skulle ha en målskillnad på 50 plusmål efter
seriesäsongen. Målsiffrorna blev 69-20 så löftet hölls på ett mål när, Orsa som nu på två säsonger gått rakt igenom två serier är det
verkligas kometlaget med tonvikt på lag. Individuella stjärnor vill, man inte veta av och betecknande för andan i gänget är, att man inte
anstränger sig att hålla reda på vem i laget som gör mest mål. Vi hjälper till allesammans även om en måste snudda vid pucken sista
gången, säger Orsa grabbarna. Slutspelet mellan Brage, Insjön, Orsa dokumenterade hur jämna dessa lag är. Poängfördelningen blev
visserligen resp. 3,2,1, med Insjön som segrare, men målskillnaderna var 9-8, 8-9 och 9-9.

Stående fr.v. Erik Karlsson, Tore Grannas, Mats Gummås, Yngve Henriksson (Kål Yngve), Börje Jansson (Djos Börje), Erik Nilsson (Klirk)
Lagledare. Knästående fr.v. Nils Matsson (Mases Nils), Yngve Matsols, Torsten Nilsson, Anders Jons och Ingvar Olmås.

Dalaserien klass 1, grupp 3.
Orsa IF
Äppelbo AIK
Sollerö IF
Färnäs SK
Garsås IF

8
8
8
8
8

8
5
4
2
0

0
0
0
1
1

0 69-20
3 39-31
4 37-44
5 20-36
7 18-52

16
10
8
5
1

Slutspel:

Insjöns IF-IK Brage 4-4,

Orsa IF-Insjöns IF 4-5,

IK Brage-Orsa IF 4-5.

Segrare: Insjöns IF.
I de övriga grupperna spelade följande lag:

Grupp 1: IK Brage, IF Vulcanus, Hedemora SK B, Vikmanshyttans IF och Stollbergs SK. (A-lagstabellen, som gällde rätt till kvalificering
vanns av IK Brage med 11 poäng följde Vulcanus 8 poäng, Vikmanshyttans IF 4 poäng och Stollbergs SK 1 poäng).

Grupp 2: Insjöns IF, Sågmyra IF, IFK Rättvik, Dala Åsarna IF, Gagnefs IF och IK Buloc. Seriesegrare: Insjöns IF.
Dalaserien klass 2.
Lägsta distriktsserien nöjde sig denna säsong med fem geografiska grupper, i vilka 23 lag, därav 17 A-lag, deltog. Överlägsnaste
gruppsegern ordnades till av ishockey färska, men uppåtgående Mockfjärds IF, som bara tappade 1 poäng i serien och det var som sig
bör mot serietvåan Segro. Speciellt notabla målsiffror hittar bl.a. i grupp 1, där Skedvi (som dock bara blev tvåa) besegrade jumbolaget
By med 15-1 och Bonäs B-lag, som trea i grupp 4 på sina två matcher mot Skattungbyn lyckades notera respektabla 37-8. Slutspelet i
klass 2 bjöd bl.a. på en märklig formförbättring för Avesta BK:s B-lag som först oavgjort 4-4 mot Vad och sedan vann med 14-1 i
omspelet. I finalen blev det sedan förlust för Avesta mot Mockfjärd, som nu alltså kan fortsätta sin starka fram marsch i klass 1. Följande
lag deltog i seriespelet 1958 i klass.

Grupp1: Avesta BK B, Stora Skedvi IK, Karlbo IK, Horndals IF, Krylbo IF och By IK. Seriesegrare: Avesta BK B.
Grupp 2: Vads SK och IF Vulcanus. Seriesegrare: Vads SK. (Saxdalens IF deltog i denna grupp utom tävlan).
Grupp 3: Mockfjärds IF, IK Segro, Nås IF, Vansbro AIK B och Bjursås IK. Seriesegrare: Mockfjärds IF.
Grupp 4: Stackmora SK, IFK Ore, Bonäs IK B, Skattungbyns SK och Vikarby IK. Seriesegrare: Stackmora SK.
Grupp 5: IF Nornan, Gävunda SK, IK Skinnarna B, Särna SK och Lima IF. Seriesegrare: IF Nornan.
Slutspel:

Stackmora SK-IF Nornan 6-5,
Omspel: Avesta BK B-Vads SK 14-1.

Final:

Mockfjärds IF-Avesta BK B 6-3.

Vads SK-Avesta BK B 4-4,

Mockfjärds IF-Stackmora SK 7-4,

Senior-DM.
Att ett “stormästarlag” av Leksands Kaliber skall behöva återfinnas I något som heter kvalificerande omgång i en DM-turnering verkar
måhända barockt. lottningsutfallet inför 1958 års mästerskapstrid i Dalarna medförde dock att leksingarna redan i starten fick ta sig an
Mockfjärds IF, som är praktiskt taget nybörjare i tävlingssammanhang in om hockeyn. Denna uppmjukningsmatch gav dock
titelförsvararna tillfälle att teckna exakt samma segersiffror, som man gjorde i föregående års DM-start. 16-2 blev det då mot Krylbo och
samma siffror noterades nu mot Mockfjärd. Från denna kvalomgång kan f.ö. minnas att just nämnda Krylbo vann över nykomlingarna
och grannarna Karlbo med hela 16-0.

Senior-DM 1958, kvalificerande omgång.
Skinnarna-Vansbro 4-8,
Vulcanus-Grängesberg 1-10,

Nås-Häradsbygden 0-8,
Karlbo-Krylbo 0-16 ,

Sollerön-Björbo 2-9,
Mockfjärd-Leksand 2-16.

1:a omgången.
Blivande mästarna klarade ”åttondelen” med 8-3 borta mot Avesta medan Moras allsvenskar i denna omgång inledde turneringen
genom att besegra Orsa med 11-1.
Färnäs-Älvdalen 5-2,
Grängesberg-Ludvika 2-2,
Häradsbygden-Dala Åsarna 13-1,

Orsa-Mora 1-11,
Ludvika-Grängesberg (omspel) 8-3,
Vansbro-Björbo 5-2,

Falun-Hedemora 3-5,
Morgårdshammar-Krylbo 9-6,
Avesta-Leksand 3-8.

Kvartsfinaler:
I kvartsfinalerna kom skrällarna. Trots bortaplan knöt division III-laget Vansbro AIK upp svansen på allsvenskt vittrande
Morgårdshammar och ett annat division II-lag, Ludvika FFI besegrades av Hedemora. Mora hade föga besvär med Färnäs och Leksand
noterade hela 11-0 på grannen, för att inte säga ”filialen”, Häradsbygden.
Morgårdshammar-Vansbro 5-9,
Leksand-Häradsbygden 11-0.

Hedemora-Ludvika 5-2,

Färnäs-Mora 0-9,

Semifinaler:

Vansbro-Hedemora 3-6,

Mora-Leksand 1-4.

Redan i ena semifinalen avgjordes sedan mästerskapet, eftersom Leksand och mora fördes samman, medan ”uppstickarna” VansbroHedemora möttes på andra halvan. Liksom i seriesammanhang dokumenterade Leksand att man numer håller ett visst kvalitativt
avstånd till sina arga ovansiljans konkurrenter och Hedemora bevisade, att toppen i Norra Östsvenskans C-grupp var bättre än i seriens
D-grupps topp.

Final:

Hedemora-Leksand 2-7,

Leksand-Hedemora 10-1.

Finalmotståndare i 1958 års dalamästerskap blev alltså tidigare niofaldiga mästarna från Leksand samt Hedemora SK, som nu begick sin
första DM-final. Slutspelet avgjordes genom dubbla matcher och redan i första mötet i Hedemoravisade leksingarna med en klar seger
på 7-2, varåt det hela lutade. Leksand spelade i denna match utan bl.a. Åke Lassas, Vilgot Larsson och ”Pära” Karlström men återstående
manskap behövde trots detta inte förta sig för att säkra segern. Hedemora fick i viss mån plåster på såren genom att man kunde räkna
in 2 200 betalande åskådare på matchen, d.v.s. ca: tusentalet mer än vad som tidigare noterats för ishockey i Dalarnas äldsta stad. Rena
lekstugan blev det sedan vid andra finalmatchen som slutade med siffrorna 10-1 till Leksand. Märkligt var att bara 86 hockeyfrälsta
själar hade lockats att bevittna hur DM-tecknen fann sina ägare.

Junior-DM 1958.
Juniorerna spelade i fyra olika grupper, varav segrarna ur respektive grupp gick till semifinal om DM-tecknen.

Grupp 4.
Mora IK
Orsa IK
Älvdalens IF
Färnäs SK
Äppelbo AIK

8
8
8
8
8

7
6
4
2
0

0
1
1
0
0

1
1
3
6
8

59-16
31-22
30-37
34-46
13-46

14
13
9
4
0

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Långshyttans AIK, Avesta BK, Hedemora SK, Karlbo IK och Krylbo IF. Seriesegrare: Långshyttans AIK.
Grupp 2: Ludvika FFI, Morgårdshammars IF, IK Brage, IFK Grängesberg och Björbo IF. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 3: Leksands IF, Falu BS, Bjursås IF, Stora Skedvi IK och Korsnäs IF. Seriesegrare: Leksands IF.
Semifinaler:

Ludvika FFI-Långshyttan AIK 4-4,
Leksands IF-Mora IK 2-1,

Långhyttan AIK-Ludvika FFI 10-6.
Mora IK-Leksands IF 1-10.

Finaler:

Långshyttans AIK-Leksands IF 1-6,

Leksands IF-Långshyttan AIK 11-1.

Erik ”Klirk” Nilsson, Kurt Lind, Arne Sundberg, ???, Åke Finn, Arne Lindberg, Arne ”Muffen” Eriksson. Nedre raden från vänster: Ingvar
”Peva” Mattsson, Tage Molin, Sune Jansson, Ragnar ”Sura” Eriksson, Nils Mattsson, Allan Lindberg.

Ragnar ”Sura” Eriksson. Foto mora Bygdearkiv. Wille Persson.

Från Moras sportfront. Mora gör fina hockeyförvärv.
Mora Ishockeyklubb har i dagarna gjort ett par fina nyförvärv. Det gäller Per Erik Finn, Färnäs gode fotbollsinner, som är minst lika bra i
ishockey. I vintras spelade Per Erik hockey för Falu BS. En norrlandsklubb är nu ute efter Finn i fotboll, men man får hoppas att han inte
gör allvar av flyttningsplanerna. I så fall gör Färnäs en svår förlust. Mora har också fått den duktige målvakten Arne Wallin, tidigare Orsa
och Falu BS, Wallin gjorde en fantommatch i vintras då Mora gästade Orsa för en vänskapsmatch. Det var helt Wallins förtjänst att inte
Mora vann med mera än 4-2, sedan laget pressat från början till slut. Erik Jäderström, som i vinter skall spela ishockey för Falu BS, har
skrivit på i fotboll för Nusnäs IF.

Arga fotbollskonkurrenter sluter fred varje vinter. Mora utan hockeylag om inte kriget blåses

av! Av Karl-Gunnar Bäck, Expressen.
Mora (Expressen). Färnäs, Nusnäs och Mora är de argaste fotbollskonkurrenter man kan leta upp i Dalarna. De krigar hårt om spelare,
publik och poäng i division IV. Under vintern blåser man emellertid av kriget. Alla förenar sig för att jobba för Mora ishockeyklubb.
Hockeybas i Mora är Sven Abrahamsson – ordförande i Nusnäs – och lagledare Ragnar Eriksson – han har samma jobb i Färnäs
fotbollslag! Hockeyspelarna i Mora kommer ofta från småklubbarna runt om i Ovansiljans trakten. Ingen lagledare är dock ledsen för
att någon spelare går till Mora IK. – Vi anser att de bästa spelarna helt enkelt skall finnas i Mora, säger lagledarna runt om. De andra
hockeyklubbarna får vara ”plantskolor”. 32-årige Ragnar ”Sura” Eriksson – ”Sura” kommer av Surahammar – är ny lagbas i Mora i år.
Han har haft det motigt en tid, men på söndagen lossnade det med besked för masarna som vann den viktiga uppgörelsen mot
Hammarby. För två sedan klarade sig Mora kvar på Hammarbys bekostnad… ”Sura” Eriksson har själv fina meriter inom hockeyn. Han
var Moras målvakt under lagets förra allsvenska sejour. Sista matchen gjorde han mot Göta. ”Sura” kom emellertid bort från ishockeyn
efter en bilolycka som han och ”Professorn” Lundström var ute för. En parallell alltså till unge Leksandsledaren Rune Mases, som också
varit aktiv i laget, men kom bort efter sjukdom. Bägge kom igen som ledare. ”Sura” har blivit en omtyckt lagledare. Målvakter har Mora
gott om nu för tiden med Jan Erik Johansson i praktslag – i söndags överglänste han omskrivne Kurre Andersson i Hammarby – och Arne
Wallin i reservledet. Solidariteten med Mora inskränker sig emellertid inte bara till ledarna. Spelarna själva lägger av sina klubbkänslor
för sommarföreningarna och samsa i Mora IK under vintern. Det hopsvetsade kamratgänget från Mora innehåller därför arga
konkurrenter från fotbollsklubbarna. Rune Blomberg och Per Erik Finn (forwards) samt ”Muffen” Eriksson (back) återfinns alla i ”Suras”
lag – Färnäs. Per Erik Finn är lagets stöttespelare i anfallet – Rune Blomberg en färgstark ytterhalva som senaste säsongen snackade väl
mycket med domaren. Per Erik Tysk och Ingvar ”Peva” Matssson bägge forwards spelar fotboll i konkurrentklubben Nusnäs. Evert Tysk –
känd från ungdomslandslaget – spelar fotboll i Våmhus. Hans Westberg spelar fotboll för Vansbro. Lagets ”ankare”, Mas Åke Larsson är
den ende som är Mora, närmare bestämt IFK, trogen på somrarna. Forwardseleganten Folke Gustafsson spelar ibland för
hemmaklubben Korsnäs i div. IV. På vintern företräder han dessutom IFK Rättviks bandylag i division II.

VINTER FRED SLUTEN. Fotbollsspelarna i Ovansiljan har för vinterhalvåret samsats i Mora ishockeyklubb. Bakre raden fr.v. Ragnar
”Sura” Eriksson (lagledare), Rune Blomberg, Ingvar ”Peva” Mattsson, Evert Tysk, Mats Lind, Folke Gustavsson, Per Erik Finn, Arne Bogg,
Per Erik Tysk, Mats ”Tuppen” Lönn, Främre raden fr.v. Mas Åke Larsson, Arne ”Muffen” Eriksson, Arne Wallin, Jan Erik Johansson, Kjell
”Rövarn” Eklind, Hans Westberg och tränaren Sven Holmberg.

Taisto Lindström stående fr.v. nummer 2. Har representerat Färnäs Sportklubb i fotboll och ishockey.

Protokoll fört vid höstmöte med medlemmar i F.S.K. tisdagen den 23.9.57.
§ 1.

Mötet öppnades av ordföranden varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Per Erik Finn och Knut Jansson.

§ 3.

Beslut fattades om att ishockeysektionen skulle bestå av tre personer samt dessutom någon som skötte planen.

§ 4.

Nils Nilssons förslag, om att endast en person skulle väljas, vilken i sedan i sin tur skulle ordna ytterligare två
personer som frivilligt åtog sig sektionsjobbet godkändes enhälligt.

§ 5.

Till detta uppdrag valdes Erik Söderlund.

§ 6.

Vidare beslutades att ett anslag ang. ungdomsverksamheten skall sökas hos Riksidrottsförbundet.

Färnäs den 23/9-57
Lars Eric Hermansson Sekr.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för F.S.K:s medlemmar den 12 jan. 1958.
§ 1.

Föreningens ordf. Mats Elin hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet, samt föredrog dagordningen för mötet.

§ 2.

Mats Elin valdes enhälligt till ordf. för dagens förhandlingar.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Erik Nilsson och Berndt Norén.

§ 4.

Styrelsens och de olika sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 5.

Kassa och revisionsberättelser upplästes och godkändes varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 1957.

§ 6.

Jannes Nilsson anmärkte på uppställningen av de gjorda boksluten från de olika sektionerna och ansåg att detta
borde ordnas på ett bättre sätt under de t kommande året.

§ 7.

Till styrelse för 1958 valdes återval d.v.s. Mats Elin, Olle Johansson, Erik Söderlund, Lars Eric Hermansson och Nils
Nilsson.

§ 8.

Till styrelsesuppleanter valdes Erik Grannas och Arne Krång.

§ 9.

Till revisorer för år 1958 valdes återval d.v.s. Erik Nilsson och Johannes Nilsson.

§ 10.

Till revisorssuppleanter valdes Per Erik Finn och Målar And. Olsson.

§ 11.

Till fotbollssektion valdes återval, således Ragnar Eriksson, Nils Stickå Albert Svärd, Jannes Bång och Karl Holmer.

§ 12.

Styrelsen fick i uppdrag att utse en kassör till fotbollssektionen.

§ 13.

Till ungdomssektion valdes Janne Hansjons, Bengt Larsson och Nils Henriksson ”Firpo”.

§ 14.

Till Byggnads och idrottsplatskommitté valdes Erik Grannas, Felix Wigren, Erik Örn, Karl Holin och Erik Jansson.

§ 15.

Till fest kommitté utsågs: Arne Eriksson (Krång), Sune Jansson, Arne Krång, Mary Jansson samt Bengt Stickopers.

§ 16.

Mötet beslutades att Gösta Holmberg även i fortsättningen skulle anställas om tränare.

§ 17.

Till pimpeltävlings kommitté valdes Ragnar Eriksson, Kål Olle Johansson och Lars Eric Hermansson.

§ 18.

Mötet avslutades efter ca: 3 tim handläggning.

Färnäs den 12 jan 1958
Lars Eric Hermansson Sekr.

Justeras: Erik Nilsson

Berndt Norén

Protokoll fört vid höstmöte med medlemmarna i klubbstugan den 18 sept 1958.
§ 1.

Mötet öppnades av ordf. varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Ordf. föredrog ishockeyns ekonomiska ställning under fjolåret.

§ 3.

Ordf. ställde frågan. ”Ishockeyns vara eller inte vara” Varefter ordet förklarades fritt.

§ 4.

Efter diverse diskussioner beslutades att man skulle fortsätta med ishockey inom klubben.

§ 5.

Sedan bestämdes att ishockeysektion skall bestå av tre personer, ordf., kassör och sekr. samt dessutom en
vaktmästare som också skall fungera som materialförvaltare.

§ 6.

Till ishockeysektion valdes Torsten Nilsson, Erik Söderlund, Erik Nilsson samt suppleant Nils Mattsson. Till ordf.
valdes Erik Söderlund.

§ 7.

Nils Nilsson föreslog att ishockeysektion skulle begära ett anslag hos byn.

§ 8.

Nils Stickå föreslog att en Curlingsektion skulle väljas vid det ordinarie årsmötet.

Färnäs den 18 sept 1958
Lars Eric Hermansson Sekr.

Inventarieförteckning över matrl. Och byggnader tillhöring Färnäs Sportklubb.
Idrottsplatsen.
1 st Gräsklippare med tillbehör
1 st Kritmaskin
1 st Skottkärra
7 svenska flaggor
3 st Lövkrator
5 st sopar
1 st Måttband (tyg)
4 st Hörnflaggor
2 Mått D:

400 kr
25 kr
25 kr
28 kr
3 kr
5 kr
1 kr
4 kr
2 kr

2 Linjemäns D:
1 kr
1 Konserv. apparat
0,25
1 Kokplatta
5 kr
1 Spegel
0,25
2 Mössor (ordningavakt) 1 kr
2 Bord
2 kr
1 Dansbana
25 kr
1 Vält
15 kr
1 Sladd
5 kr Summa: 547,50

1 st Bränn Järn F.S.K.
1 Bågsåg
1 st Skiftnyckel
40 m. Gummislang med munstycke
2 st Bänker
3 st Taburetter
8 st Penslar
Stängselnät
Takplåtar
1 Skopa
1 Tvättfat
2 st Rotborstar
2 st Trunkar
1 st Hamamre
1 st Tång
1 st pump
1 st Rensnål
2 st Skoläst
12 Träningshäckar

0,50
1 kr
1 kr
10 kr
2 kr
0,75
1 kr
100 kr
50 kr
0,25
0,25
0,75
10 kr
0,50
0,50
1 kr
1 kr
2 kr
6 kr

1 st Spade
1 st Spett
1 Målskynke
100 st Nummerlappar
1 st Diskus
2 st Spjut
1 D: junior
1 Kula
1 Kulring
1 Kronometer
1 par Hoppstälningar
2 Målnät Sämre
2 D: Plast
5 Fotbollar (repareras)
22 D: 8 kr St
35 par Fotbollsskor 10 kr st
85 par snören 0,10 kr
100 st dobbar 0,10 kr
3 Målvaktströjor
2 Målvaktshandskar
Summa 904 kr

Summa 744,50

Trpt: 1 648,50

60 kr
30 kr
5 kr
60 kr
24 kr
0,50
1,50
6 kr

Ishockeybanan
2 Målburar
2 D: Nät
2 D: drapperier
1 Spoltunna
1 Vedkamin med rör
1 Fotogenkamin
3 Snöskrapor
3 D: Spadar
3 D: al.
2 D: på medar
10 Långsopar
1 Hammare
Trpt: 17 427,50
2 Tidtagarur
1 Skiftnyckel
2 Par Målvaktsbenskydd
1 par D: skulderskydd
2 par D: handskar
2 par D: byxor

Transport 547,50

Summa 197,00
Trpt: 197,00

1 kr
1 kr
0,50
5 kr
1 kr
2 kr
1 kr
1 kr
0,50
5 kr
0,50
20 kr
300 kr
5 kr
176 kr
350 kr
8,50
10 kr
12 kr
4 kr

Trpt: 1 648,50
12 st Fotbollsdräkter blusar gröna
10 st D: tröjor lila
10 st D: tröjor gröna
30 par D: byxor vita
24 par D: strumpor damasker
1 par Benskydd
2 par Knäskydd
12 Handdukar
Byggnader m.m.
Klubbstuga
Omklädningspav. Inkl Gasolanl.
2 Vändkors
Kiosk
Materialhus
Biljettkur
Stängsel (uppsatt)
Skyddsplank D:
7 Flaggstänger med linor

12 000 kr
2 000 kr
500 kr
100 kr
50 kr
20 kr
200 kr
60 kr
35 kr

10 kr
6 kr
2 kr
2 kr
5 kr
25 kr
3 kr
9 kr
9 kr
10 kr
10 kr
1 kr Summa 92 kr
40 kr
1 kr
30 kr
5 kr
20 kr
2 kr

Telefon
Hydrofonanläggn.
Trpt: 17 000,50
Högtalaranl.
Plank till bänkar
Vattenledn.
Matjord
Skrivmaskin
Div. skruvmaterialer

Högtalaranläggn.
30 m. El Kabel gummi

100 kr
3 par skridskor
100 kr
2 st Bröstskydd
Summa 15 165 kr 2 klubbor
25 D: spelar
100 kr
50 kr
12 Dräkter
25 kr
9 D: (äldre)
100 kr
25 kr
Byggnader m.m
100 kr Summa 300 kr
Omklädningspav.
25 kr
D: (äldre)
10 kr Summa 35 kr 2 Måldommarburar
Sarg (nymålad)
Stängselnät (uppsatt)

75 kr
20 kr
10 kr
300 kr
90 kr Jordkabel
Summa 693 kr

500 kr
50 kr
20 kr
100 kr
100 kr

15 kr
30 kr Summa 815 kr

Trpt: 18 935,50
60 m. Gummislang

60 kr

Summa kronor:

18 995,50

Östnor den 31/12 1957. Nils Nilsson material förv.
På den här tiden 1957 var 18 995 kronor omräknat till dagens penninvärde var detta en väldigt stor summa.
Föreningen bedervs av frivilliga krafter och ett stort intresse för idrotten samt ett stort hjärta för föreningen Färnäs
Sportklubb.

