Färnäs Sportklubb 1959.

Text: Gunnar Axelsson, Dala-Demokraten, Falun. Sven Wåhlberg, Sportchef Dala-

Demokraten. Årsberättelse Dalarnas Fotbollförbund 1959. Årets Ishockey 1959 Strömbergs förlag. Gunnar Axelsson Dala-Demokraten
Falun. Text George Linnell.
I div. II Svealand kunde dalafotbollen åter glädja sig åt två representanter sedan Avesta AIK tagit steget upp från III-an och gjort IK Brage
sällskap i den högre serien. Denna gång kom Avesta bättre rustade än vid föregående gästspel och kunde hävda sig väl, även om seriens
jämnhet i mellanskiktet och den press tre lagsnedflyttningen innebar medförde att ”klubbens” förehavanden i slutskedet fick ett litet
stänk av balansgång. IK Brage har fortsatt att visa pålitlig div. II-klass och placerade sig åter på tabellens övre halva och hade när halva
programmet var genomspelat god chans att blanda sig i toppstriden. Höstomgången, den slutliga utvecklingen av div. II har redan
antytts. IK Brage förlorade en del mark under hösten, men lagets vara i serien var aldrig allvarligt hotat. Det blev så småningom en
sjätteplats i tabellen sedan man skrapat ihop exakt lika många poäng, 22 som man gjort matcher i serien. Bara tre poäng sämre var
Avesta AIK, men genom att nedre halvan av tabellen var ytterst jämn – om man undantar tidigt avsågade Västerås SK – räddade vårt
andra div. II-lag sitt kontrakt först i sista matchen och detta trots, att laget tillhört de flitigaste poängplockarna hela hösten. Frågan om
vem som skulle inta den tredje nedflyttningsplatsen blev ny en målskillnadsaffär mellan 10-poängarna Köping, Avesta och
Hallstahammar och dör drog Hallstahammar det kortaste strået.
IK Brage vann DM och placerade sig på övre halvan i division II, Avesta AIK överlevde första året i II:an – men ändå: årets lag i
dalafotbollen är utan tvekan Malungs IF! Laget från västerdalarna svarade för bedriften att tvärtemot många olycksprofeters
uppfattning – klara krisen i division III, dit man efter sju sorger och åtta bedrövelser äntligen nådde. Och till yttermera visso visades
ingen som helst respekt för storheterna i tredje divisionen. Efter en något tveksam inledning kopplade Malungskillarna på stora
maskineriet, vilket resulterade i en väldig klappjakt om seriesegern mellan i första hand IF Rune och just Malungs IF. Trots bortaplan i
sista och avgörande matchen mot ende konkurrenten lyckades Malung bärga ena poängen och därmed var man plötsligt division IIvärdiga.
Dalarna kan i stort sett vara belåtet med sina fotbollsgossars sätt att genomföra 1959. Till glädjeämnena hörde bl.a. att
representationen i div. II blivit stabilare. Där har tidigare IK Brage varit rätt ensam om att föra dalafärgerna, möjligen har man en säsong
i taget fått sällskap av några landslagskolleger, för det mesta Avesta AIK. Den här gången kom Avesta AIK tillbaks till tvåan bättre
rustade än tidigare och gjorde en insats som visserligen tabellmässigt fick ett lite inslag av lindanseri, men dock i poäng och spelkvalitet
gav belägg för att klubben hörde hemma i det fina sällskapet. IK Brage parkerade sig – sin vana trogen får man säga - på den övre
halvann och på sen hösten kom så ny dalaglädje, då det blev klart att Malung vunnit kapplöpningen i division III och gått upp som tredje
div. II-lag från Dalarna.
I Division IV Dalarna förföll Vansbro AIK från första stund vara inställda på att följa sina Västerdalskonkurrenter Malung upp i högre
serie. VAIK visade såldes direkt var skåpet skulle stå och genomförde vårens åtta matcher utan förlust och eftersom närmaste
konkurrenterna hjältes åt att slå varandra blev avståndet mellan ledarna och närmaste lag, Forssa, hela 5 poäng. I botten intog
nyuppflyttade Hulån och Heros positioner, som skvallrade om att lagen skulle få svårt att göra sin vistelse i de nationella serierna mer än
ettårig. I Division IV svarade Islingby för en anmärkningsvärd höstinsats med åtta segrar, en oavgjord och bara en förlust. Framgångarna
gick bl.a. ut över de lag som höll sig något sånär i närheten av ledande Vansbro och eftersom dessa i sin tur bara förlorade två matcher
under hösten var det snart avgjort att Vansbro AIK skulle bli nytt division III-lag. I botten märktes inte Hulån nämnvärt förbättra sitt läge
trots en stark höstperiod med sju poäng på fyra matcher. IK Heros fick i sista matchen chansen att klara sig kvar på Leksands bekostnad,
men Siljanslaget nådde oavgjort och räddade därmed kontraktet tack vare bättre målskillnad.
Totalt har 132 seniorlag tävlingsspelat under serie året och i juniorserierna deltog 44 lag. Antalet medlemsföreningar i Dalarnas
Fotbollsförbund var vid årets början 95. Att dessa föreningar även bedriver ett arbete på bredden och med tanke på återväxten framgår
av ungdomsverksamheten, som bl.a. avspeglar sig i ca 1 400 tävlingsmatcher, genomförda tävlingsmatcher, genomförda i cup och
serieform av distriktets 375 pojklag.

Dalarnas Fotbollsförbund 1959.
Föreningar.

Medlemmar.

1958

1959

1958

1959

95 stycken.

96 stycken.

12 420

12 480

Detta placerar Dalarna på plats 13 bland samtliga Sveriges distriktsförbund, räknad på antalet medlemmar.

1959 års serier har omfattat följande antal dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Allsvensk reservlagsserie
Reservlagsserien

0 lag
2 lag
5 lag
10 lag
16 lag
24 lag
47 lag
1 lag
15 lag

(0)
(1)
(5)
(11)
(18)
(24)
(45)
(1)
(14)

Inom parantes föregående fotbollssäsong.

Division IV, Dalarna Favoriten slog vakt om segern.
Det var naturligtvis bara i sin ordning att det lag, som så när snuvat Malung på seriesegern i 1958 års division IV skulle segla upp som
seriefavorit till topplats under det nya serie året. Men trots allt finns det anledning att beundra Vansbro AIK:s sätt att slå vakt om
favoritskapet. Vansbros lag var redan i seriestarten våren 59 klart att visa var skåpet skulle stå. Vårens åtta matcher genomfördes utan
förlust. En ”pinne” släpptes visserligen till Korsnäs, men det var liksom naturligt för Korsnäs, var ett av de få lag, som sedan skulle visa
sig kunna hålla spänningen kvar i toppen. Ytterligare en seriesegraraspirant, Islingby, sågades däremot tillfälligt av, dels genom att
Vansbro egenhändigt klarade ”Tigrarna” med 2-0 på bortaplan och dels för att andra konkurrenter hjälpte till att förstöra deras
tabellposition. Färnäs och Forssa hörde även till de lag, som under våren visade sig vilja ha ett ord med i laget, men när höststormarna
satte in räckte inte skärpan. Till sommarvila gick de tio ”fyrorna” med följande situation för ögonen.

Division IV, Dalarna 1959, Våromgången.
Vansbro
Forssa
Korsnäs
Färnäs
Islingby
Leksand
Nusnäs
Mora
Heros
Hulån

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
4
4
3
4
3
3
2
2
1

1
2
1
3
0
2
1
3
1
0

0
2
3
2
4
3
4
3
5
7

22-5 15
16-18 10
23-20 9
19-19 9
21-14 8
21-18 8
16-12 7
13-16 7
13-30 5
10-21 2

Vansbro AIK tog hem spelat i gruppen trots att man kostade på sig den lilla lyxen att förlora sista matchen mot Nusnäs på hemmaplan
med uddamålet av tre. Men både spelare och publik var införstådda med att seriesegern redan före den uppgörelsen var ett faktum och
tog inte så allvarligt på nederlaget. Dessutom passade hemmalaget även på att på grund av skador och andra orsaker pröva fem nya
spelare – ett lovvärt försök som trots nederlaget slog rätt väl ut. En av ungdomarna som prövades kommer man säkerligen att få stor
glädje av vad det lider. I botten kommer Hulåns IF, klar för nedflyttning redan före sista omgången, medan det stod och vägde mellan IK
Heros och Leksands IF, som möttes i sista matchen på Herosvallen. Leksand gick till verket i förvissningen om att oavgjort skulle räcka
för nytt kontrakt. Och beräkningarna slog heller inte slint. Hemmalaget, som var piskade till att vinna, kunde inte nå mer än 2-2 efter
tidvis ganska överlägset spel mitt på plan. Men det hela strandade i de allra flesta fall på det robusta Leksandsförsvaret. Och så var
dagen förstörd för Heros. (IK Heros, Smedjebacken).
Höstomgången svarade Vansbro genom att avfärda jumbolaget Hulån med 3-0 och samtidigt visade resultatet Islingby- Korsnäs, 4-3
varifrån hotet var att vänta. Islingby kom sedan upp i åtta segrar, en oavgjord och en förlust. Även Korsnäs travade på bra, men
förmådde lika litet som Islingby gå ifatt serieledarna, även om dessa var flotta nog att förlora mot sladdande Heros och Leksand. I
bottenstriden såg Hulån avsågade ut tidigt, men blixtrade till under hösten och noterade då sju poäng på fyra matcher. . Det räckte nu
inte utan deras division IV-vistelse blev bara ettårig. Sak samma gällde Heros, som dock i sista matchen på hemmaplan hade avgörandet
i egna händer, då man mötte Leksand i en ödesmatch. Det blev oavgjort, 2-2, och därmed klarade sig Leksand kvar på målskillnad.
Som ett nytt bevis för att Västerdalarna, tränger på hårt kommer Vansbros uppflyttning till division III. Vansbro har i åratal fört en topp
tillvaro i IV:an men inte förrän nu lyckats ta klivet upp i den finare kretsen. En god del av förtjänsten härav tillskrives lagets tyske
spelande tränare Philip Bartz. Men en fluga gör ingen sommar och övriga mannar är så bra att laget torde hävda sig gott i fortsättningen
trots att Bartz lämnar skutan. Från division IV kan vidare poängteras, att Leksand än en gång räddade sig kvar, den här gången på bättre
målskillnad. Som vanligt ställde ishockeyspelarna sig till förfogande när det började osa hett på höstkanten och si – Åke Lassas & Co.
Ordnade biffen. På bekostnad av Heros för övrigt. Bägge nykomlingarna. Heros och Hulån fick respass utan pardon. Återstår att se om
efterträdarna IFK Ludvika och Sörsjön har bättre tur med sig. Båda har förresten gått rakt igenon V:an.

Skytteligan.
I division IV Dalarna blev målskyttet i första hand en envig mellan Vansbros Allan Olsén och Korsnäs Östen Hansson. Olsén tacklade av
något mitt under höstsäsongen, men en stark spurt säkrade topplats.
18 mål:
17 mål:
13 mål:
12 mål:

A. Olsén, Vansbro AIK.
Ö. Hansson Korsnäs IF.
I.Back, IFK Mora.
B. Bergman IK Heros, Å. Gyllenvåg, Vansbro AIK, B. Jonsson Islingby IK, S. Thunell, Islingby IK
och S.Sundkvist, Forssa BK.

Resultaten i division. IV, Dalarna.

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

Forssa BK
Färnäs SK
IK Heros
Hulåns IF
Islingby IK
Korsnäs IF
Leksands IF
IFK Mora
Nusnäs IF
Vansbro AIK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X
1-2
5-1
3-2
4-0
5-1
1-0
2-2
3-2
3-2

4-3
X
3-1
1-3
3-2
4-5
2-2
2-2
3-3
3-1

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

3-1
5-1
3-1
X
2-1
4-1
2-3
3-1
2-1
3-0

1-6
4-2
0-3
1-3
X
3-1
3-1
1-4
5-3
2-2

2-1
3-0
2-3
3-2
4-3
X
2-4
1-2
2-4
2-2

3-2
1-1
2-2
1-4
2-1
7-2
X
2-2
3-1
5-1

4-4
1-1
3-0
1-1
5-3
2-5
2-3
X
0-1
1-0

3-1
1-1
0-0
3-0
1-0
2-1
1-3
4-2
X
1-2

3-7
1-5
3-1
1-2
0-2
3-6
2-1
0-3
0-2
X

(Islingby IK, Borlänge),( Forssa IK, Borlänge)och (IK Heros, Smedjebacken).

Färnäs SK inledde serien väldigt bra seger i premiäromgången på bortaplan den 1:a maj mot Hulåns IF 1-3. Den första förlusten kom
först i sjätte omgången, man förlorade på hemmaplan mot Vansbro AIK stort 1-5 till Vansbro. Av 16 möjliga poäng under våromgången
så tog Färnäs killarna nio poäng. Man delade poäng mot Nusnäs IF på bortaplan 1-1, IFK Mora 2-2 det också på bortaplan, Leksands IF 22 bortaplan. Förlusterna kom mot redan nämnda Vansbro AIK på hemmaplan 1-5 samt den andra förlusten kom mot Forssa BK hemma
med 1-2. Spelordningen för detta år för våromgången spelades det åtta matcher, sedan fick det bli tio matcher på höstomgången.
Höstomgången inleddes med att Färnäs SK spelade oavgjort 1-1 mot Leksands IF på hemmaplan sedan varvades det förluster, oavgjorda
och vinst matcher om vartannat. Färnäs SK slutade på fjärde plats i tabellen. På arton matcher blev det 6 vinster, 6 oavgjorda och 6
förluster. Tio poäng efter serie segaren Vansbro AIK. IFK Mora och Färnäs SK slutade på samma antal poäng 18, men Färnäs SK hade
bättre målskillnad. Färnäs SK 41-39 (+2) och IFK Mora 36-37 (-1).

Matchresultat division IV, 1959.
Våromgången.

Höstomgången.

1 maj
13 maj
17 maj
24 maj
30 maj
7 juni
10 juni
14 juni

13 aug
15 aug
23 aug
30 aug
9 sept
13 sept
20 sept
27 sept
4 okt
11 okt

Hulåns IF-Färnäs SK 1-3.
(Omg 1).
Nusnäs IF-Färnäs SK 1-1. (Omg 2).
Korsnäs IF-Färnäs SK 4-5. (Omg 3).
Färnäs SK-Islingby IK 4-2. (Omg 4).
IFK Mora-Färnäs SK 2-2.
(Omg 5).
Färnäs SK-Vansbro AIK 1-5. (Omg 6).
Leksands IF-Färnäs SK 2-2. (Omg 7).
Färnäs SK-Forssa BK 1-2. (Omg 8).

Färnäs SK-Leksands IF 1-1. (Omg 9).
IK Heros-Färnäs SK 3-1. (Omg 10).
Färnäs SK-IK Heros 2-1. (Omg 11).
Forssa BK-Färnäs SK 4-3. (Omg 12).
Vansbro AIK-Färnäs SK 3-1. (Omg 13).
Färnäs SK-IFK Mora 1-1. (Omg 14).
Islingby IK-Färnäs SK 3-2. (Omg 15).
Färnäs SK-Korsnäs IF 3-0. (Omg 16).
Nusnäs IF-Färnäs SK 3-3. (Omg 17).
Färnäs SK-Hulåns IF 5-1. (Omg 18).

Slutställning i division IV, Dalarna.
Sammanlagt
Vansbro AIK
Islingby IK
Korsnäs IF
Färnäs SK
IFK Mora
Nusnäs IF
Forssa BK
Leksands IF
IK Heros
Hulåns IF

18 13 2 3
18 12 1 5
18 10 1 7
18 6 6 6
18 6 6 6
18 7 3 8
18 6 3 9
18 5 4 9
18 5 4 9
18 4 2 12

Hemma
52-33
53-32
55-45
41-39
36-37
36-34
37-54
37-45
32-50
27-47

28
25
21
18
18
17
15
14
14
10

6
8
6
4
3
5
5
4
5
3

2
0
0
3
3
1
2
1
2
2

1
1
3
2
3
3
2
4
2
4

23-10
28-12
34-24
19-14
18-18
26-18
25-27
21-19
21-12
17-20

Borta
14
16
12
11
9
11
12
9
12
8

7
4
4
2
3
2
1
1
0
1

0
1
1
3
3
2
1
3
2
0

2
4
4
4
3
5
7
5
7
8

29-13 14
25-20 9
21-21 9
22-25 7
18-19 9
10-16 6
12-27 3
16-26 5
11-38 2
10-27 2

Fyra mål av piggt Hedemora och klar seger över Färnäs.
Hedemora svarade för en fin överraskning genom att på Rommeplanen besegra division IV-laget Färnäs med de rättvisa siffrorna 4-2.
”Sydlänningarna” visade upp ett väldigt piggt spel och ”norrlänningarna” från Färnäs hade märkbart svårt att hinna med i galoppen.
Färnäs hade i stort sett sitt ordinarie lag på benen och det var väl endast Grannas som saknades. Finn föredrog att ta igen sig under den
senare delen av matchen men hann i alla fall visa att han är lagets bäste spelare. Efter honom får man placera Kål Janne. I försvaret var
hh, Frodell (en av de goda nyförvärven från Orsa) den bäste och ch, Hållams spelade med stor rutin och ingav respekt. I Hedemora bjöd
ytterhalvorna Ahlin och Reander på ett energiskt och framgångsrikt spel i kedjan och fäste man sig särskilt vid snabbe och
genombrottsfarlige hi, Henry Eriksson. Vidare kan man framhålla Ungern födde vy, Csapo. Det var Finn som gav ”norrlänningarna”
ledningen efter inlägg från vy, kål Janne men hi, Eriksson rann igenom och kvitterade. 2-1 till ”södern” blev det på straff och vi, Blom
svarade för det målet. Orsa mannen Ledin gav Färnäs dess andra mål efter fint upplopp på vänster kanten. Därefter kom i snabb följd
två mål som gav Hedemora segern, det första gjort av cf, Mattsson och slutmålet av hi, Eriksson. Domare var Brandt, Hedemora. / V-n.

Årsunda föll mot masgäng.
Dalarnas bästa div. IV lag. Färnäs slog Årsunda i en vänskapsmatch på söndagen. Segern som skrevs med siffrorna 6-3 var rättvis även
om den var något för stor. I halvtid var resultatet 2-2. Det var två mycket jämna lag som möttes. Årsundas smånätta finurliga spel sattes
upp mot Färnäs tyngre och kraftfullare spelsätt. Båda halvlekarna var jämna med knapp dominans för Årsunda i den första och för
Färnäs i den andra. Det spel, som Årsunda presterade i första halvlekens andra hälft var mycket vackert och kombinationsrikt. Det var
främst innertrion bröderna Bertil, Acke och Sven Larsson som gång på gång sågade sig igenom gästernas försvar. Färnäs har ett bra lag
som levde högt på sin tyngd och genombrottsstyrka. Försvaret spelade många gånger kanske i hårdaste laget, men var mycket effektivt.
Mv, Sture Söderberg var en säker utpost och halvbackskedjan var finfin med vhb, Tage Molin som den bäste, i kedjan fäste man sig
särskilt vid vi, Per Erik Finn, som var mycket effektiv och cf, Jan Johansson. De övriga assisterade mycket gott. I Årsunda , som också
gjorde en mycket fin match, var försvaret kanske inte lika säkert som vanligt. Bäst lyckades den här gången ch, Lennart Johansson som
förresten sällan gör en dålig match i kedjan, som i sina bästa stunder spelade charmant, hade brödratrion Larsson utmärkt assiststans av
yttrarna särskilt då av tvåmålsskytten och trollgubben på hy, Stig Lindkvist.

Färnäs besegrade Ludvika i premiären på Hillängen. Text från tidningsartikel 15/3-1959.
Ludvika (DD). Det blev Färnäs som drog längsta strået i en kall och ruggig fotbollspremiär på Hillängens träningsplan, där Ludvika FFI tog
sig an div. IV-laget och det får anses som tämligen rättvist, eftersom gästerna hade den största lyckan med sig framför mål i en annars
tämligen jämn uppgörelse. Träningsplanen var inget trevligt underlag och köldgraderna hade skapat ett hårt och friset skikt, som på
intet sätt inbjöd till storspel. Matchen fick istället karaktär av en genomkörare i konditionsträningen. Ludvika mönstrade ett lag, som
inte innehöll många av fjolårets garnityr och för den begynnande säsongens del var det väl också jämn blandning av A- och Blagsspelare. Någon ingående kritik är inte motiverad för något av lagen. Det var ett första försök och det utföll ungefär som väntat.
Färnäs hade dock det lag som väntas bli ordinarie och lagens inbördes styrka gav matchen inget direkt besked om. Det dröjde, långt in
på första halvlek innan man lyckades hitta mätmaskorna. Då var det vänsterinner Roger Larsson som gav Ludvika ledningen genom att
perfekt ändra bollbanan med en nick efter hörna. Vänsterytter Harlan Grannas släpptes emellertid fri och ordnade kvitteringen före
paus. Bernt Larsson och Arne Fernström gav Färnäs sedan en 3-2 ledning, som dock Roger Larsson reducerade – åter genom nick sedan
Lasse Käck skjutit fint skott i ribban. Ivar Granlund, Ludvika, dömde inför ett 75-tal åskådare.

Färnäs innertrio ordnade segern, Inledningsnervositet fällde Hulån.

Hulåns IF-Färnäs SK 1-3, Text från

tidningsartikel, Omg 1.
Hulån (FK). Färnäs blev tipsenligt en alltför svår motståndare till nykomlingarna Hulåns IF i den med stor spänning emotsedda
seriepremiären i div. IV. Segersiffrorna 3-1 i Färnäs favör ger ändå en missvisande bild av det som utspelades på den förstklassiga och
vårgröna gräsmattan på Hulåns idrottsplats. Efter 10 min. spel hade nämligen Färnäs fått maximal utdelning – och kanske litet mer –
varigenom de ledde med 2-0. Den ledningen får helt tillskrivas motståndarna Hulåns dallrande nerver under de första matchminuterna i
den högre divisionen. I andra halvlek bet de ifrån sig betydligt bättre och dominerade stundtals rätt markant. Det var ett blekt
hemmalag som sprang in på planen och det syntes tydligt att självförtroendet och improvisationsförmågan var bortblåsta. Färnäs lade
märke till denna psykiska oro redan vid avsparken och spelade ut hela sitt register av gott fotbollskunnande från början. Det resulterade
i att hemmaförsvararna irrade omkring i bästa hönseristil och den enda som någorlunda hade läget under kontroll var säkert spelande
stoppern Jan Erik Stövling. Därför var Per Erik Finn:s granna kryssmål i fjärde minuten ingenting att orda om. Hulåns försvaret stod
alldeles paralyserat och på Finn:s rasande långskott räknade målvakten Thors fel och krökte inte ens ett finger för att nå bollen vid
krysset. Färnäs övertag fortsatte ännu en stund och kunde också härja lika fritt på Hulåns domäner. Kål Jannes mål i 10:e min. var f.ö. en
läckerhet då han ur minimal vinkel sköt otagbart för den dåligt placerade målvakten. Glädjande nog finns det inte bara negativa
synpunkter på Hulåns prestationer. Anfallsvingarna Granberg – Andersson och Berglund – Lindberg är på väg att bli precis så bra som
lagledningen har hoppats under försäsongen. Stig Berglunds dribblingar på små ytor är en delikatess och det kommer att bli ännu bättre
då han lär sig att utföra dem i högre tempo. Gubben i lådan och klart bäst i anfallskvintetten var Sven Granberg var rusher är en verklig
glädje att se. Det ligger något av Kurre Hamrin över hans spel och frågan är om han inte skulle göra mer nytta som kedjeledare. Hans
reduceringsmål i andra halvlek visade nämligen att han kan hålla sig framme i centrum och med en sådan centertank skulle nog

utdelningen blir större på målchanserna. I en 15-minutersperiod i mitten av sista perioden spelade f.ö. hela kedjan ögonfägnande och
de två fräsande skotten i vänstra stolproten var absolut värda ett bättre öde. Det vore fel att skylla förlusten på försvaret. De spelade
upp sig fint efter den första kallduschen då Färnäs fick sina ledningsmål. Stoppern Stövling gjorde en verkligt fin debut och var den klart
bäste i försvaret. Han hade god hjälp av sina försvarskollegor på höger kanten. Hilmer Eriksson och Per Hedlund. Sista utposten Thors
fick aldrig tillbaka självförtroendet efter den misslyckande inledningen men en snabb parad på ett skott från Kål Janne visade att han
har talang. Färnäs skall främst tacka sin innertrio för dubbelpoängen. Kål Janne Johansson, Rune Blomberg och Per Erik Finn var
hyperfarliga matchen igenom. De slog förstås av på tempot i andra halvleken, men det var ändå den klart bästa lagdelen. Framförallt var
det ytterhalvornas öppna diagonalbollar som gör Färnäs till ett snabbt anfallande lag. Dessa hårda markbollar ofta slagna på långa
avstånd luckrar effektivt upp motståndarförsvaret. Då anfallsmännen dessutom var startsnabba och kan glida igenom som hala ålar och
göra livet surt för motståndar keepern. Speciellt bra var denna gång Per Erik Finn som också gjorde två av de tre målen. I slutminuterna
ökade han ledningen till 3-1 sedan det stått och vägt en lång stund. Färnäs försvarets gamla kämpar Molin och Eriksson håller stilen
även i år. 608 personer såg matchen som leddes av Bertil Larsson från Falun, vars insats är värd högsta betyg. /Lan.

Två poäng till Färnäs i div IV-premiären. Hulåns IF-Färnäs SK 1-3. Text från tidningsartikel. Omg 1.

Dålig start för Hulån bidrog till nederlaget.
Hulån (DD). Västerdalarnas nya div. IV lag Hulåns IF hade otur vid sin seriepremiär mot Färnäs SK på fredagen. Otur i dubbel bemärkelse
skulle man kunna säga, ty det nederlag på 1-3, halvtid 0-2 som man råkade ut för var inte rättvist. Oavgjort hade betydligt bättre speglat
vad som tilldrog sig under drabbningen. Dessutom brydde sig vädrets makter tydligen inte om att det var invigning av den nya
fotbollsplanen, ty vädret var vått och tråkigt och mindre lämpligt för fotboll. Man måste gratulera Hulån till en utmärkt arena och trots
regnet bjöd gräsmattan på ett hårt och fast underlag. Matchen som sådan var inte av högre klass och fördes i ganska högt tempo.
Hemmalaget led av en märkbarpremiärnervositet och det var gästerna som bestämde takten under den första kvarten då Färnäs kedjan,
som hade nerverna kalla, inom loppet av 13 min. skaffade sig en ledning på 2-0. Per Erik Finn svarade för det första hålet, en verkligt
grann sak. Han sköt en kanon från35 meters håll, som touchade ribban och gick i mål. Kål Janne Johansson spelade in andra målet efter
förarbete av vy, Grannas. Så småningom började Hulån få igång ett mera koncentrerat spel och spelet blev avsevärt jämnare. Färnäs
halvtidsledning måste docj betecknas som rättvis. Andra halvleken däremot gick klart till Hulån. Reduceringen kom efter åtta min. spel
då Sven Granberg efter en frisparkbröstade in bollen i öppet mål. Hulå grabbarna hade snudd på kvittering vid flera tillfällen men den
verkliga chansen hade man i 38 min. då först avlossade ett rungande skott mot Färnäs målet, bollen tog i stolpen. På den lika hårda
returen fick Färnäs Söderberg uppbjuda hela sin skicklighet för att klara till hörna. Färnäs drog så ner rullgardinen för det intensivt
kämpande Hulån genom att slå in 3-1, Per Erik Finn var lycklig hålskytt. Det var verkligen synd att Hulån fick en så svag inledningsperiod
denna match. Det var som sagt nerverna som spelade ett spratt men det går flera tåg och den ambitiösa elvan kommer absolut inte att
bli någon sparv i div. IV:s tranedans. Visst finns det svaga punkter i laget, men de uppvägs till stor del av ett fint kämpahumör. Per Erik
Hedlund på hh, var som så många gånger förr Hulåns store man i försvaret, där endast 17-årige ch, John Erik Stövling har alla
förutsättningar att bli en fin försvarsspelare, även om han nu ofta kom på mellanhand. I kedjan blev yttrarna särskilt då Sven granberg
till höger utsvulten på bollar. Det var synd eftersom Sven visade sig vara verkligt farlig när han fick bollen. Sixten Andersson var annars
den genomgående bäste av försvarsspelarna. Det i lila tröjor skrudade Färnäs spelade ingen större fotboll och kan nog tacka sin lyckliga
stjärna och Söderberg i målet att båda pinnarna bärgades. Visserligen tricksade vi, Finn och cf, Kål Janne i gammal känd stil ett tag i
första halvleken, men det blev ändå inte någon verklig slagkraft i kedjan. Vänstervingen Finn – Grannas lyckades hålla stilen bäst.
Halvbackstrion Mohlin – Hållams – Frodell var försvarets ryggrad, men Frodell som började strålande föll tillbaka mot slutet. Mellan
stolparna gjorde som nämnts Sture Söderberg en mycket bra match. Primärpubliken uppgick till 608 betalande och utmärkt pipblåsare i
den justa matchen var Bertil Larsson, Falun. / Lebe /.

För sent kom den här gången Färnäs Kål Janne Johansson. Hulåns målvakt John-Erik Thors boxar bort bollen ur det farliga grannskapet.
(John-Erik Thors kommer att spela i Färnäs SK lite senare, det kommer Ni att finna i denna historieberättelse om Färnäs SK).

En typisk situation vid Färnäs målet i andra halvleken sedan Hulån reducerat. Alla försöker att med alla medel slå bollen ur farozonen.

Gubben i lådan
Hulån (FK). Mycket bra i hemmalaget var Sven Granberg. Han satte Färnäs försvaret på mycket hårda prov många gånger och dök därvid
alltid upp som gubben i lådan, oberäknelig och snabb. Efter matchen berömde han förstås sina besegrare, som han tyckte spelade ett
vackert och effektivt spel. Förlusten tar han ändå inte så hårt och lovar komma igen med friska tag mot Hedemora på bortaplan. För oss
som kantade fotbollsplanen i Hulån var Sven det stora glädjeämnet. Han har energi som få och ger aldrig upp förrän domarens pipa går
för full tid. En äktas kämpe är han med andra ord, som Hulån säkert får stor glädje av i år. Hjalmar Lindkvist, lagledare i Hulån, tröstade
laget med att de gjorde en fin insats. Han var glad över Granbergs fina genombrott och tyckte liksom alla andra Hulåbor att stolpskotten
i andra halvlek borde ha gått in. Ragnar Eriksson, Färnäs lagledare, tyckte så här: Hulån behöver absolut inte bli seriens strykpojkar. De
spelade riktigt bra. Vi är nöjda med resultatet. Skönt förresten att det gick vägen, det är alltid nervöst i början av säsongen. Förra årets
kometlag i division IV Färnäs leder serien. Det är nu inte så mycket att fästa sig vid alldenstund endast en match avverkats hittills. Men
det var å andra sidan bra gjort att klara av uppåtgående Hulån, som gått in för debuten i 4:an med verklig frenesi.

Sixten Andersson t.v. Hulån, hoppar högre än Färnäs spelarna Tage Molin och Rune Blomberg och nickar bollen utom räckhåll för dem.

Hulån och Färnäs var första paret ut i division IV-fotbollen. För västerdalslaget var premiären desslikes dubbel – debut i nationella
seriesystemet. Starten kunde ha varit lyckosammare. Det blev förlust för Hulån. Härovan en duell om bollen framför Hulåns mål.

Rafflande derby i Färnäs i kväll
I kväll kl. 18.45 smäller det för årets första lokalderby i Mora och arena blir Färnäs idrottsplats. Det är Färnäs SK som skall ta nappatag
med gamla antagonisten Nusnäs IF om de åtråvärda seriepoängen. Ingetdera av lagen har övertygat nämnvärt hittills, men i kväll kan
man vara övertygad om att båda lagen kommer att göra sitt yttersta för att bärga segern. Det bör bli en jämn och spännande
uppgörelse, där den som har nerverna under bästa kontroll har de största chanserna. Båda lagen mönstrar sina starkaste uppställningar
och blir säkert en publikmatch av stora mått.
På fotbollsfronten blev det ordentligt bakslag för IFK Mora, som tydligen ännu inte hittat på en patentmedicin att slå Islingby, Nåväl
Islingby är kanske seriens bästa lag så det blir att spotta i nävarna och ta nya tag. Nusnäs och Färnäs spelar i kväll och det blir ett derby
som bör locka storpublik. Nusnäs brukar alltid kunna prestera fina saker mot Färnäs och de grön-vita får bereda sig på en ordentlig pärs.
Vem som vinner är dock omöjligt att tippa så här i början av säsongen. Och så noterar vi med tacksamhet att det blir två fina
fotbollsbesök i Mora i sommar. IFK Göteborg och Djurgården är ju Sveriges för närvarande bästa lag och båda får vi se i sommar. De
förstnämnda mot IFK och Djurgården mot Färnäs. Det bör bli nyttiga uppvisningar för Mora lagen, som enligt min mening brister för
mycket i teknik och taktik. Nusnäs är kanske de som hunnit längst i den vägen. Lennart Snees är f.ö. en av de få i mora som spelar ett
modernt backspel och inte hänger sig åt meningslöst tjongande. Arne Alm i Mora spelade också som en back skall spela – synd bara att
han nu tycks vara borta från fotbollen.

Färnäs och Nusnäs spelade ovgjort i första ”derbyt”.

Färnäs SK-Nusnäs IF 1-1. Text från tidningsartikel, omg 2.

Färnäs (FK). Nusnäs och Färnäs delade broderligt på poängen i onsdagskvällens seriematch på Färnäs IP, då slutresultatet blev 1-1 (1-1).
Matchen karakteriserades av dåligt spel i båda lagen och resultatet måste betecknas som rättvist. Både i Färnäs och Nusnäs syntes det
att spelarna verkade nervösa i inledningen då massor av fel lagda passningar noterades. Man trodde det skulle bli bättre i fortsättningen
men därav blev intet. Vänsteryttern Grannas i Färnäs hade ett fint tillfälle att göra mål efter en kvarts spel, då han frispelades av Kål
Janne, men skottet missade. Fem minuter senare var Nusnäs Per Erik Tysk igenom, men Söderberg i målet klarade. Strax därefter tog
Färnäs ledningen då Rune Blomberg ställde Larsson utan chans med ett målskott efter en idealpassning från Finn. Kvitteringen en stund
senare kom snöpligt för hemmapojkarna, då Frodell hade oturen att bli trängd av Per Erik Tysk slåbollen i det egna målet. I början av
andra halvlek hade Färnäs en jättechans att ta ledningen då Kål Janne helt plötsligt stod ensam med målvakten. Skottet som följde
hamnade emellertid rakt på denne. Gästerna hade annars övertaget i denna halvlek, men anfallen strandade i regel på det resolut
spelande Färnäs försvaret. Ett flertal hörnor blev den enda utdelningen. Lennart Snees och alltid idogt spelande Peva Matsson var bäst i
Nusnäs, medan däremot Hjelte var blekare än vanligt. Söderberg, Hållams och de båda backarna får bästa betyget i hemmaelvan. Sven
Rydberg, Ludvika, dömde bra inför 700 åskådare. / ME /.

Färnäs-Nusnäs spelade 1-1, men Nusnäs närmast segern.
Säsongens första Mara derby i fotboll på söndagskvällen mellan Färnäs och Nusnäs slöt salomoniskt 1-1 båda målen gjorda i första
halvlek. Nusnäs låg närmast segern genom att klara övertag i spel i andra halvlek, men forwards förmådde inte utnyttja chanserna.
Färnäs fåtagliga anfall var som regel farligare genom sin tyngd. Någon stor match var det inte som bjöds för de cirka 700 åskådarna.
Matchen startade nervöst och det dröjde drygt en kvart innan den första målfarligheten kunde antecknas. Det var Färnäs vy, Grannas
som kom igenom, men skottet gick tätt utom. I 19:e min. tog Färnäs ledningen genom Rune Blomberg som sköt otagbart på Finns fina
passning. Spelet var i första halvlek jämnt och det var därför fullt på sin plats att Nusnäs utjämnade även om kvitteringsmålet blev en
smula snöpligt. Per Erik Tysk och Bosse Frodell löpte ikapp om en boll som rullade mot Färnäs målet. FSK halven skulle slå bollen till mål
Söderberg, men dundrade i hastigheten på rena kanonskottet och bollen smet in i krysset. Andra halvlek inleddes med en jättechans för
Färnäs då Kål Janne var helt igenom men Lasse Larsson lyckades rädda. Färnäs tappade så plötsligt rytmen och Nusnäs fick mer och mer
att säga till om. De grön-vitas försvar fick slå ifrån sig ibland i ren panik för att freda buren från påhälsning. Nusnäs kedjan saknade dock
för kvällen all effektivitet och enda utbytet på övertaget blev en rad hörnor. Ett par indirekta frisparkar såg farliga ut, men även de
reddes upp och siffrorna 1-1 stod sig tiden ut. Darrigt Färnäs försvar. Trots att Nusnäs fick nöja sig med ett enda mål kan man knappast
säga att Färnäs försvaret övertygade. Det var alltför många missar och paniksparkar. Klart bäst lyckades hb, Arne Färnström, som väl
knappast tidigare gjort en så stark match. Sture Söderberg gjorde också några säkra ingripanden, men f.ö. var det darrigt och inte ens
tekniske Frodell var sig lik. Kedjan fick nu för dåligt understöd och såväl hy, Forsén som hi, Blomberg fick i andra halvlek mestadels jobba
i försvaret. Kål Janne var farligast, men hade inte rätta turen i avslutningarna. Finn gjorde enstaka bra saker, liksom vy, Grannas. Nusnäs
spelade den avgjort bästa fotbollen, men kedjan saknar ännu en ordentlig genombrottsman. Bengt Hjelte får ta på sig alltför stor
arbetsbörda för att hinna med i avslutningarna. Centern var dock den klart farligaste i NIF anfallet där han assisterades bäst av vi, Per
Erik Tysk. I försvaret glänste vb, Snees med massor av säkra ingripanden och slitvargen ”Peva” Mattsson ger sällan en boll förlorad. Han
vill dock gärna hålla lädret för länge. Åke Lindberg var bra i andra halvlek och Rune Larsson gjorde sitt utan att glänsa. Lasse Larsson
tappade ett par enkla bollar, men gjorde annars inte några misstag. Domaren Sven Rydberg från Ludvika får nog hållas som bäste man
på plan. / Tewe /.

Nervöst och hafsigt derby Färnäs-Nusnäs
Två fullträffar av hemmalaget – en i egen bur. Färnäs (DD). Den med stort intresse emotsedda uppgörelsen på Färnäs idrottsplats mellan
grannarna Färnäs och Nusnäs blev inte den thriller betonade match som de 700åskaådarna väntat. Vi fick i stället se ett nervöst och
hafsigt spel och de försök till ordning som gjordes kom från gästernas sida. Salomoniskt delade poängen med 1-1. Bägge målen gjordes i
första halvlek och inslagna av hemmaspelare. Inledningsminuterna gick helt i nervositetens tecken och den första verkliga chansen till
målkänning kom i 16 min, när Harlan Grannas kom fri på vänsterkanten och ensam med målvakten ”lyckades” slå bollen vid sidan om
målet. Efter en hörna av Färnäs fick Nusnäs en målchans utan resultat. I samma minut kunde hemmalaget ta ledningen på det för
kvällen bästa försöket till spel av hemma kedjan. Efter förarbete av Kål Janne Johansson och Per Erik Finnskickades bollen till Blomberg
som behärskat bredsidade den i mål. Jubel bland hemmasupporters. Men säg den glädje som vara beständigt. Nusnäs tryckte på och
undsättning kom i 35 min. sedan Färnäs högerhalv Bosse Frodell i trängt läge slog ett bakåtpass utom räckhåll för Söderberg och 1-1.
Andra halvlek började med två hörnor i följd för Nusnäs. Kål Janne kom sedan fri, men slog okoncentrerat bollen rakt på målvakten.
Sedan fick Nusnäs en jättechans, men Färnäs högerback Fernström lyckades slå bollen över eget mål. Nusnäs kämpade till sig ett flertal
hörnor i följd, mest på grund av hemmaspelarnas okoncentrerade spel. En indirekt frispark i farlig närhet av Färnäs målet blev
resultatlöst. Fler hörnor för Nusnäs tillkom innan matchen var tillända. Dåligt spel. Hemmakedjan gick denna gång inte alls. Blomberg
var den som mest försökte få någon mening i det hela. Ytterhalvorna hade en misslyckad kväll. Däremot får backarna Fernström och
Eriksson jämte målvakten Söderberg de bästa betygen. Nusnäs kedjan tycks ha tappat skjutförmågan men tråcklade ibland rätt fyndigt.
Vh, Evald Matsson slet som vanligt i anfall och försvar som var också gästernas bäste. Bra var också backarna Snees och Glimberg.
Larsson på ch, fick konstigt nog minst att bestyra. Bra domare var Sven Rydberg, Ludvika. / H. /.

Målrikt, jämnt och spännande när Färnäs besegrade Korsnäs.
Färnäs tog något överraskande båda poängen vid söndagens match på Korsnäs IP. Resultatet blev 5-4 efter 3-2 i halvtid. Matchen var
hela tiden spännande och jämn, och båda lagen fick som framgår av resultatet, bra utdelning på sina chanser. Hemmalaget tog
ledningen i 15:e min. genom Mats Ek som slog på ett otagbart kanonskott som ställde Sture Söderberg utan chans. Kvitteringen lät dock
inte vänta så länge på sig och kom genom Kål Janne Johansson efter fint växelspel med hi, Arne Fernström. På en droppboll, som
Korsnäs målvakten felberäknade gjorde så Finn 2-1. Det blev emellertid kvittering, denna gång genom Korsnäs centern Östen Hansson,
Innan paussignalen kunde dock Bosse Frodell ordna ny Färnäs ledning, sedan Korsnäs målvakten vänt ryggen till. I andra halvlek
utnyttjade Kål Janne ett missförstånd i Korsnäs försvaret och ökade till4-2 tur att reducera till 4-3 efter sologenombrott och ett vackert
skott. ”Jompa” Englund i Korsnäs målet, som hade en olycklig dag, felberäknade sedan en utrusning, och Finn var framme och slog in
5-3. En kvart före full tid fick så Korsnäs en straff, som Östen Hansson förvaltade på rätt sätt. Färnäs visade i denna match betydligt
stakare spel än tidigare under säsongen. I kedjan gladde man sig åt Per Erik Finns och Kål Janne Johanssons fina framstötar och
skjutskicklighet. Lovande takter visade också 16 årige Harlan Grannas och Rune Blomberg, liksom unge Bosse Frodell. Sture Söderberg i
målet arbetade förtroendegivande.

Underhållande drabbning när Färnäs uddamålslog Korsnäs. Korsnäs IF-Färnäs SK 4-5. Text från
tidningsartikel, omg 3.

Det är alltid roligt att titta på fotboll när det rasslar i nätmaskorna! Nio gånger hände det när Korsnäs tog emot Färnäs på pingstdagen,
och en Färnäs seger med 5-4 efter 3-2 i halvtidsvilan visade anteckningsblocket. Det hade varit fullt välförtjänt om siffrorna stannat vid
4-4 eller lika gärna 3-3men Jompa Englund i Korsnäs målet hade en helsvart dag och får ta åt sig ett par slarvmål. Det var gråkallt och
ruggigt väder, men faktum är att det hände så mycket på plan att man glömde kylan. Korsnäs centern Östen Hansson – frisk och framåt
matchen igenom – hade en jätte chans att i första anfallet ge Korsnös ledningen men slog bollen utanför det öppna målet. Efter en kvart
sumpade Per Erik Finn en straff – stolpskott – och på returen gjorde Jompa en verkligt flott räddning. Omedelbart efter detta slog mats
Ek in Korsnäs ledningsmål men säg den glädje som varar beständigt. Kål Janne Johansson kvitterade omgående till 1-1. Finn slog på en
droppmål mot Jompa och Färnäs ledningen med 2-1. Östen Hansson snyggade upp till 2-2 efter en flott ”Garrincha passning” från
Lennart Lindberg och halven Bosse Frodell gav gästerna ledningen med 3-2 sedan Jompa vänt ryggen till. Kål Janne ökade till 4-2 efter
missförstånd i Korsnäs försvaret och östen Hansson ordnade 4-3 efter en solorush och ett flott skott. Finn antecknade sig för 5-3 sedan
Jompa felbedömt en utrusning och Korsnäs straffen en kvart före slutsignalen förvaltades av Östen Hansson 5-4. Sen stod det och vägde,
men Färnäs lyckades hålla ett måls försprång och ta med sig hem ett par åtråvärda poäng. Som sagt: Det fanns mycket att titta på.
Korsnäs centern Östen Hansson är en stor tillgång genom sina snabba rusher, hårdhet och teknik och är klart bästa kortet i kvintetten.
Lindberg blev utsvulten på bollar, de gånger han fick lädret var det farligt. Bosse Björk på andra yttern verkar ännu inte ha kondition för
90 min. och Johnny Sundström är ännu lite valpig i sitt spelsätt för att helt övertyga. Gösta Lindkvist hade överlåtit centerhalvpostjobbet

till Sune Kasparsson. Sune har räckvidd och styrka och bör få flera chanser. Däremot tycker vi nog det är misshushållning att låta
Lindkvist spela back. Hans offensiva och fina passningar skulle komma mera till sin rätt som halva. Bengt Rustas krigade flott matchen
igenom och Tollman hade sina glädjestunder, men är lite ojämn. Färnäs har två kedjespelare, Janne Johansson och Per Erik Finn – två
hårdföra och stabila spjutspetsar som var ständig oroskälla för Korsnäs försvaret. Båda kan skjuta och båda går aldrig undan i
närkamperna. Yngsten i gänget 16-åriga Harlan Grannas har fina förutsättningar på ytterkanten och ishockeyliraren Rune Blomberg var
en fin länk mellan kedja och försvar på sin innerplats. Lilla Tage Molin ser mana alltid med glädje. Vad han saknar i längd har han i energi
och vilja. Bosse Frodell verkar ibland lite loj i sitt spelstil, men grabben är ung och teknisk. Hans huvudspel var en fin behållning, och
målet väger tungt. Gösta Hållams spelade utan anmärkning liksom backparet Magnus Eriksson och bror Ernlund. Sture Söderberg i målet
hade ingen chans på de fyra målen, men klarade många andra s.k. givna strutar. Domaren Göte Eriksson, Krylbo, dömde ytterst elegant
men säkert och får bästa betyget av samtliga agerande på planen. Till slut en liten blomma till Färnäs tränaren. En halvtimme före kick
off samlade han sina grabbar till en uppmjukning som säkert gjorde gott. Man är så van vid att spelarna ”trycker” i omklädningsrummet
till strax före avspark och kommer in både stela och olustiga. Färnäs statistiken borde användas av betydligt flera lag – även i ”finare”
serier än fyran….Ett par hundra tittade på med dalmasen Yngve Lindvall i spetsen.

Färnäs tar ledningen mot Korsnäs med 3-2, Bollen far i en hög lyra över Jompa Englund i Korsnäs målet. Färnäs målskytt Bo Frodell.

Dåligt spel av målvakten fällde Korsnäs mot Färnäs
Korsnäs(DD). Omkring 300 personer hade samlats runt Korsnäs IP för att se Pingstdagsmatchen Korsnäs-Färnäs. Tillställningen var hela
tiden spännande och oviss och endast två saker gjorde att det hela inte blev lyckat; de gråa moln som hängde över planen och som när
helst kunna släppa loss samt Korsnäs målvakten ”Jompa” Englund, som för dagen var helt ur slag och bidrog till att Färnäs vann med 5-4,
halvtid 3-2. Efter en del målchanser för båda lagen inledde så Mats Ek målgörandet genom i 15 min. slå ett jätteskott, som ställde Sture
Söderberg i Färnäs målet utan chans. 1-1 kom genom Janne Johansson som tillsammans med hi, Arne Fernström elegant sågade sig fram
på högerkanten. 1-2 gjordes i 21 min. genom en dalande boll, där ”Jompa” stod alldeles för passiv. 2-2 gjorde Lennart Lindberg som slog
ett skott ur liten vinkel från höger. 2-3 kom ytterligt snöpligt för Korsnäs: ett skott från vänster som Jompa själv boxade in. 2-4 får Sture
Caspersson ta på sig sedan han slagit en alltför lös bakåtpassning till Jompa. Janne Johansson var påpassligt framme och slog bollen i
mål. Östen Hansson svarade för reducering till 3-4 genom att ensam luta ett par försvarare och slå bollen förbi mv, Söderberg. I 33 min.
drogs rullgardinen totalt ner för Korsnäs. Per Erik Finn slog en lyra mot mål och Jompa rusade ut men bommade på bollen varvid 3-5.
Slutresultatet 4-5 fastställde Östen Hansson på straff sedan han fällts ojuste inom straffområdet. Färnäs var ett bra spelade lag, där
ingen bör sättas framför någon annan. Dock överglänste kedjans klart försvarets prestationer som ibland lämnade litet för öppna luckor.
I Korsnäs som med en för dagen mer lyckosam målvakt säkerligen vunnit, lade man särskilt märke till mycket fyndige och slitsamme
Lennart Källberg på hh. Undras om inte kedjan skulle bli mera farlig om han placerades bredvid cf, Östen Hansson? I kedjan märktes
mest nämnde Hansson. Domare i den justa matchen var Göte Eriksson från Krylbo och Korsnäs vann hörnorna med 6-5. / B-e /.

Smått & aktuellt, Dala-fotbollen åter populär.
Division IV fotbollen har redan rullat i tre fulla serieomgångar och med glädje kan de flesta av lagledarna konstatera att spelarna är i
toppform. Serien är i år jämnare än på mycket länge. Bottenlaget Hulån ger inte minst belägg för detta faktum – de har gjort jämna
matcher mot sina motståndare. I toppen ståtar förstås Vansbro och Färnäs, men deras tappade poäng mot resp. Korsnäs och Nusnäs ger
besked om att de också är sårbara. Det relativt hyggliga vädret under matcherna har också gjort att herrar klubbkassörer gnuggar
händerna av förtjusning – dalafotbollen är på väg att åter bli populär!
Bra Leksands målvakt. Mest uppåt är det i Leksand. De har fått en verkligt fin målvakt i ex finländaren Penti Sippelä som har gett hela
laget ryggrad. Det märkliga med Penti är att han blivit målvakt sedan han kommit till Leksand. På ungefär fyra år har han blivit en av
distriktets absolut främsta bollmotare – bra gjort Penti. Evigt unge centerhalven Lyck försvarar sin palts i laget med glans. – Vi har helt
enkelt ingen bättre att sätta in, säger lagledaren Anders Brisell. Lyck är 41 år nu och har spelat i den blå-vita dressen i 20 år – sannerligen
en stor sportbedrift. I kedjan som tidigare har saknat pigga yttrar, har Lollo Lassas och Stig Påfvels besatt dessa platser, med den äran.
Det brister bara på några få platser, men vi hopaps att komma i den övre tabellhalvan då serien är slutspelad, sade Brisell.
Färnäs bäst i ovansiljan. Färnäs sparrade av Ranar ”Sura” Eriksson har funnit formen igen efter genomklappningen i höstas. Laget är
utam tvivel det starkaste i Ovan Siljan för närvarade, främst genom att det har en effektiv kedja. Dessutom har man lyckats få in en fin
anda i laget, som har gjort att man sällan springer nervösa och stela in till matcherna. Man gör inte heller någon hemlighet v att man är
ute efter serieguldet.
Tore S i presslaget. I Vansbro är också tongångarnas optimistiska. De är förstås medvetna att ledarplatsen för med sig förpliktelser. Om
man skal kunna uppfylla dessa måste de ha lite tur med sig även om har lite tur med sig även i fortsättningen. Mål Tore Svenssons
fantom match mot Islingby vittnade i alla fall om att han är mogen för reentré i presslaget, då det blir så dags. För att det skall bli bättre
tempo i kedjan måste man nog prova några grabbar. Gamlingarna i all vördnad – men de har tyvärr inte snabbheten för att hänga med i
den ruschiga anfallsspelat. Där har ungdomarnas bättre chanser astt göra sig gällande än om de äldre rutinerade behövs i de bakre
regionerna för dirigeringen.
Felsatsning i Heros. Heros är sämre i år än i fjol. – Vi har tydligen satsat på fel hästar, säger ledaren Harry Carlsson. Man måste säga att
vi är långt ifrån nöjda med lagets insatser, och måste nog pröva några B-lagsspelare i de kommande kamperna. Bäst ligger kvartetten
Rolf Hultberg, Knut Göransson och sven Karlsson till för debut i representationslaget. Det finns glädjande nog många spelare att välja
på, varför vi får hoppas att tabellpositionen i botten endast är tillfällig, Vi siktar säkert bättre till höstsäsongen.
Forssa behöver pengar. Borlänge klubben i div IV har det besvärligare än sina kollegor ute i distriktet. Man har sällan mer än 200
åskådare på matcherna, och det är för lite för att verksamheten skall gå ihop. – Därför vore det bäst om vi kunde ta klivet upp i trean,
säger Forssas Arne Jansson. l Min hur skall det gå till, då storkstubbarna nyper våra stjärnor, så fort de kommer fram på fotbolls
firmamentet? I år har vi medvetet försenat träningen, så att formkurvan skallpeka uppåt fram till vårsäsongens slut.
Hemmasegrar. I kväll tjuvstartar fjärde omgången med matcherna Vansbro-Mora och Forssa-Hulån. Där bör normalt sett hemmalaget
vinna, men överraskningar ligger förstås på lut. Både Mora och Hulån är på väg uppåt, och de kan mycket väl knipa poäng. De övriga tre
matcherna mellan Färnäs-Islingby, Heros-Korsnäs och Leksand-Nusnäs är också hemmabetonade. Det enda lag i ”bortatrion” som skulle
kunna tänkas ta poäng är faktiskt Korsnäs, som alltså har haft lätt för att spela mot Heros. Islingby bör däremot bli ett lätt byte för
Färnäs, sedan Borlänge laget fått sin ”Pärla” Jansson skadad. / Lan /.

Färnäs vinst mot Islingby trots tre underkända mål. Färnäs SK-Islingby IK 4-2. Text från tidningsartikel, omg 4.

Färnäs (FK). Färnäs besegrade klart Islingby vid söndagens uppgörelse på Färnäs IP. Resultatet 4-2 efter 0-0 i halvtid var fullt rättvist.
Matchen var hela tiden händelserik och underhållande för publiken och den fotboll som presenterades var av god kvalitet. Hemmalaget
hade bl.a. inte mindre än tre underkända mål under första halvlek och det hör precis inte till vanligheterna. Gästerna ställde upp med
reserver för ”Pärla” Jansson som skadades förra söndagen och Nisse Norberg som ligger på lasarett för bråck. Färnäs hade övertag
matchen igenom sånär som en tiominutersperiod i slutet av första halvlek. Andra halvlek inleddes med ett markant övertag från
hemmalagets sida och det dröjde heller inte längre förrän 1-0 var ett faktum. Målgörare var Rune Blomberg som från strafflinjen
överlistade Nilsson med ett skott som smet in vid vänstra stolproten. Minuten därefter kvitterade emellertid gästerna och tog 5 min

senare ledningen, Båda lagen gjorde Bengt Berggren. Vid det senare som han nickade in via stolpen råkade han stöta ihop med en
hemmaförsvarare med ett fult skrubbsår i huvudet som följd. Med tio man fick därmed gästerna oturligt nog spela matchen tillslut.
Sedan Blomberg skjutit i stolpen kunde Färnäs genom Kål Janne kvittera tio min senare. 3-2 kom strax därefter då en Islingby försvarare
hårt trängd av per Erik Finn slog bollen i det egna målet. Slutsiffrorna fastställdes Grannas tre min före slutet då han påpassligt slog en
boll i nät sedan Nilsson halvklarat ett skott från Blomberg. Gästerna hade ett rörligt och trevligt spel. Särskilt märktes villigheten att
hjälpa till i försvaret. Med Pärla Jansson på sjuklistan. Bäste försvarare var Rolf saknar dock laget en genombrottsman. Wikström och i
anfallet var Berggren den farligaste. Färnäs gjorde en av sina bättre matcher men anfallet med Finn och Kål Janne som spjutspetsar hade
en del otur i avslutningarna. Försvaret är svårforcerat och särskilt Hållams och Ernlund är pålitliga. Ivar Granlund från Ludvika dömde
bra inför 600 åskådare. / M.E. /

Färnäs till serieledningen Islingby förföljt av otur
Färnäs gick upp i serieledningen genom att i söndagens match slå Islingby med 4-2 (0-0) i en växlingsrik match. Gästerna hade otur,
sålunda tog de ledningen med 2-1 på ett mål av vi, Berggren en kvart efter pausen men samtidigt blev denne skadad och Islingby måste
spela sista halvtimmen med decimerat lag. Segern var trots detta rättvis ty i första halvlek kunde Färnäs haft ledningen med 3-1 efter
spelet och vidare var emmalagets spurt sådan att segern var berättigad. Gästerna ställde upp med Kurt Wahrén som ersättare för
Norberg på centerhalvposten och med Bo Jonsson som center i stället för ”Pärla” Jansson. Större delen av första halvlek fastnade alla
Islingbys anfall i det resoluta hemmaförsvaret. I slutet kom dock ett par verkliga chanser. På en hörna missade Färnäs målvakten bollen
men lyckligtvis stod backen Ernlund redo att slå ut ett annars givet mål och strax före signalen hade Islingby ett knallhårt skott som
strök över ribban. Före hade Färnäs haft hand om initiativet och även tre bollar inne i mål som dock bortdömdes för offside eller för att
bollen varit ”död” före. Per Erik Finn och ”Kål Janne” hade upplagda chanser men av dessa blev intet. Efter paus blev det fart på
målskjutandet. Då tio minuter gått gav Rune Blomberg hemmalaget ledningen på en otagbar markboll men ett par minuter senare stod
det 1-1 efter ett snärtigt närskott av vi, Berggren. Ett par minuter senare gick samme man upp i luften i en nickduell om bollen med en
Färnäs försvare. Berggren lyckades styra bollen så att den via stolproten gick i mål, 1-2. Färnäs segade nu upp sig i ett övertag och i
halvlekens mitt utjämnade ”Kål Janne” påpassligt till 2-2. Fem minuter senare stod det 3-2 på något som likande självmål efter det att
både Finn och ”Kål Janne” varit i aktion framför Islingbys mål. Islingbys målvakt gjorde senare en paradräddning då han stod ensam med
”Kål Janne”. Ett par minuter före slutsignalen slog Rune Blomberg på en hård boll som målvakten motade men inte kunde hålla. Vi,
Harlan Grannas var påpassligt framme och petade in bollen 4-2. Gästernas anfall visade endast i slutet av första halvlek någon förmåga
att komma till rätta med hemmaförsvaret. Annars var det luftbollar och uddlöst i anfallet. Försvaret spelade upp sig men var för pressat
för att kunna understödja anfallet tillräckligt. Decimeringen gjorde givetvis sitt till för att slå ner humöret och försvaga anfallen. I
hemmalaget var halvbackskedjan och backarna i gott slag. Jämnast i anfallet var ”Kål Janne”. Per Erik Finn blev tamare efter första
halvlek då konditionen tröt. I övrigt misskötte sig ingen i kvintetten. Ivar Granlund, Ludvika dömde inför en publik på 600 personer.
/ Blad /.

Kål Janne Johansson i FSK börjar åter koma i stöten och här snuvar han Kjell Dahlgren medan dennes kollega avvaktar.

Färnäs bättrade sig och klarade Islingby
Färnäs (DD). Det blev Färnäs förunnat hålla kontakt i div. IV toppen genom att ta båda poängen i mötet med Islingby på Färnäs
idrottsplats. Med siffrorna 4-2 kämpades tigrarna ner sedan ställningen trots tre inslagna bollar av hemmalaget varit 0-0 i halvtid.
Islingby är till hälften ursäktade genom att i 30 min i andra halvlek spela med tio man sedan vi, Bengt Berggren nickat ihop med en
Färnäs försvare. Resultatet kan betecknas som frukten av viljan att vinna till varje pris. Färnäs gick genast till anfall och Per Erik Finn
provade mv, med ett bra skott. I 9:e min låg bollen i Islingby målet men målet dömdes bort för offside. Efter 10 min spel i andra
halvleken noterades 1-0 av Blomberg sedan hy, Berggren utjämnade till 1-1. Samme man ordnade i 14:e min Islingby ledning, men fick
samtidigt planen efter att ha stött ihop med en Färnäs spelare. Färnäs tryckte på och Kål Janne utjämnade i 24:e min. Fyra min senare
tog hemmalaget ledningen sedan Kål Janne som dragit sig ut på högerkanten och passat till per Erik Finn. Två min från slutet hade

Blomberg en kanon som mv, halvklarade och tillrusande Hållams – Grannas kunde förpassa i mål och målsiffrorna var 4-2. Hemmalaget
gjorde bättre ifrån sig denna match än i mötet med Nusnäs. Särskilt tempot i andra halvlek uppmärksammandes mest. Kedjespelet
började komma igång och chanstagaren Kål Jannes dag var särskilt lyckad. Försvaret slog ifrån siig med eftertryck. Islingby var inte sig
likt från tidigare matcher men jämnheten var frapperande med något plus för vi, Berggren. Ivar Granlund, Ludvika dömde säkert inför
600 åskådare. / H /.

Från Moras sportfront
Färnäs gick upp till serieledningen i ”fyran” genom söndagens hemmaseger mot Islingby. Grön-vitt har hittills bara släppt en pinne som
tydligt är att ”Sura” Erikssons gossar har siktet inställt på den översta toppen. Det är dock inte säkert att Färnäs vunnit om Islingby haft
sina främsta spelare, stoppern Nils Norberg och centern ”Pärla” Jansson. Serien är dock just nu betydligt sämre än i fjol och klart slår att
Färnäs har goda chanser att vinna serien om man fortsätter på den inslagna poänghåvningsvägen. Vansbro tycks inte vara särskilt
märkvärdiga, och om vi skulle tro att Nusnäs som vann en meriterande seger i Leksand, just nu är den farligaste motståndaren. Får
Islingby tillbaka sina ess, får man nog också räkna med Borlänge laget. Mora saknar helt anfallsspel, konstateras efter IFK:s
söndagsmatch i Vansbro och det vill nog till en uppryckning i de blå-vita leden snarast. Spelarmaterial finns utan tvekan. I Nusnäs elvan
ar det glädjande att Yngve Fyhr fick en ny chans. Han spelade mycket förtroendegivande i premiärmatchen mot Vansbro och han tycks
ju ha skött sig med den äran också i Lesand. Om lördag smäller det för Mora derby nummer två: IFK Mora mot Färnäs. Det bör bli en
publikmatch. / Tewe /.

Färnäs närmat men delad poäng i derbyt i Mora.
Mora (DD). Att släkten är svår att tampas med fick Färnäs erfara i lördagens derby mot Mora på Wasaliden där man delade lika i mål 2-2
(1-1) och poäng. Spel och utbudsmässigt borde Färnäs ha tagit båda poängen men ser man till de verkliga chanserna var det fifty-fifty.
Att sedan Färnäs slarvade bort segern vid flera tillfällen bl.a. slogs en straff bort är en annan femma. Matchen som sådan var av ren
derbykaraktär och lockade aldrig de 40 vid planside till några ovationer. Färnäs spelade på knock och redan i första min. fick Bränd Evert
vittja buren sedan Rune Blomberg prickat in 0-1. Kvitteringen till 1-1 lät vänta på sig till 25 min. då John Emanuelsson slog en frispark
direkt i nättaket. Verklig dramatik utspelades vid Mora målet i 20 min. först slog Finn en rökare tätt utom, några sekunder senare fälldes
Kål Janne och Finn slog straffen i stolpen. Men minuten senare fick man kompensation då Finn passade till fria Harlan Grannas som lätt
gjorde 1-2. Ett par minuter före full tid gjorde ”Lillis” Persson 2-2 ur fritt läge förbi väl passive Söderberg. Ingressvis skrevs att Färnäs
slarvade bort segern. Med detta menas att skapa sådana öppningar för målskott som man gjorde i andra halvlek, så låta bli att skjuta
och dessutom spela utan en genombrottsman på topp, det var dagens ofattbara hos gästerna. Nu kom visserligen Kål Janne ur rytmen
genom en kollision med Kaj Bertil i första halvlek men ändå. Bror Ernlund och Gösta Hållams var bäst i bakre leden. Bosse Frodell var
bästa ytterhalva. Kedjan klaffade inte och här var Kål Janne Johansson nyttigast. Moras bakre kvartett Evert Eriksson, John Smeds,
Holger Jansson och Bertil Andersson skötte sig till belåtenhet. För ytterhalvornas del är litet så och så med matningarna: Kedjans bästa
kort var Inge Back och junioren Lasse Hed, som spelade förståndigt emellanåt. Skarp matchledare Hans Söderlund, Borlänge. / Vepe /.

Färnäs innern Per Erik Finn visar fint driv när han stormar mot målet förföljd av Mora backen John Smeds.

Hafsigt spel i svag match Mora – Färnäs delade lika. IFK Mora-Färnäs SK 2-2. Text från tidningsartikel. Omg 5.

Derbyn är derbyn och därför var det kanske inte helt oväntat att Mora kunde lugga Färnäs på en poäng vid lördagsmötet på Wasaliden
trots att de flesta väl väntat Färnäs vinst. Nu slutade det hela 2-2 sedan resultatet i halvtid varit lika broderligt 1-1. Det rättvisa i dom
siffrorna kan dock diskuteras. Matchen kan inte hänföras till någon av de bättre mellan de två lagen därtill skapades alldeles på tok för
lite rejäla målchanser. Nu var det mest skott från långa håll och mera försvarens misstag än forwardsförmågan, som gav målvakterna
arbete. Rune Blomberg gav Färnäs 0-1 på ett krysskott redan efter ett par minuter. John Emanuelsson kvitterade med en frispark i
nättaket i 27:e min. Största chansen att ändra på det rättvisa halvtidsresultatet hade Inge Back. Färnäs tog initiativet under andra
halvlekens inledning, men utan farligare målkänning. När drygt 20 min. gått fälldes Kål Janne inom straffområdet. Per Erik Finn slog den
efterföljande straffsparken i stolpen och returen rann ut i intet. Per Erik reparerade skadan strax då han passade till Harlan Grannas som
ordnade Färnäs ledning 1-2. Denna kvitterades ett par minuter före slutet då Sven ”Lillis” Persson sköt förbi Söderberg. Om Färnäs kan
sägas att rollerna denna gång var ombytta d.v.s. försvaret höll måttet, men att man väntat sig mera av kedjan. Ernlund, Eriksson,
Hållams och Frodell gjorde ett gott dagsverke. I en kedja utan udd var Kål Janne Johansson, Harlan Grannas och Arne Fernström de
bästa. Målvaktsveteranen Bränd Evert Eriksson tycks ha återgett Mora försvaret dess tidigare stadga. Smeds – Jansson – Andersson
släpper inte gärna någon förbi. Ytterhalvorna bryter bra men kan inte bygga upp anfallet som hade sin bäste man i Inge Back. Bäste man
på plan var domaren hans Söderlund från Borlänge. Störtregnet före matchen skrämde bort storpubliken som nu uppgick till omkring
800 personer. / Tewes vik /.

Mora kvittering på slutet gav en poäng mot Färnäs
Lokalderbyt i div IV mellan IFK Mora och Färnäs Sk på Wasaliden slutade oavgjort, 2-2 (1-1). Matchen spelades på lördagen på mycket
hal plan. Regner slutade dock till matchen början. Båda lagen kunde känna sig nöjda med resultatet. Matchen fick en för Färnäs
lyckosam öppning. Redan i tredje min. gjorde cf, Rune Blomberg 1-1 på ett vackert långskott efter frispark, Med tanke på att dessa
derbyn brukar bli målrika – Mora vann med 7-5 förra året – var man inställd på många ”strutar” även nu. Efter ytterligare ett par min.
räddade Magnus Eriksson på mållinjen efter nick av Mora hy, Heed. Spelet jämnade ut sig, men i mitten av perioden fick Färnäs ett klart
övertag. Skotten lossades dock för långt håll och gick i regel högt över. Mora målvakten Evert Eriksson måste ändå tippa ett par rökare
till hörna. I 34:e min. fick Mora en frispark strax utanför Färnäs straffområde. Hh, Per Arne Ragnar passade till vh, John Emanuelsson
som krutade på i högra krysset. Söderberg i Färnäs målet stod alldeles maktlös. I slutet på första halvlek hade Mora det mesta av spelet.
Cf, Inge Back var ensam med målvakten men sköt högt över. Samma man hade i slutminuterna ett skott i ribban. Andre perioden var till
en början tam. Efter ett Mora övertag kom Färnäs mer och mer. ”Kål Janne” drog upp fina anfall från högersidan. Vid ett sådant tillfälle
fälldes han av hb, Smeds. Straffen lade vi, Finn i stolpen och returen sköt vy, Grannas utanför. I 26:e min tog Färnäs åter ledningen
sedan Grannas fått en gratischans. Nu drog Färnäs tillbaka sina styrkor, varför spelet omedelbart blev av sämre kvalité. Först i 40:e min.
lyckades Mors kvittera. Det var vi, ”Lillis” Persson som fann en blotta i det kompakta Färnäs försvaret. Med tanke på den hala planen
var det en ovanligt bra match. Färnäs spelade betydligt bättre än t.ex. mot Nusnäs. Söderberg i målet gjorde inga misstag och av
backarna var Bror Ernlund de bättre. Hh, Frodell var bäst av halvbackarna. Arne Fernström är hyperfarlig på hy, Kål Janne Johansson
fordrade som vanligt stark uppmärksamhet, medan vänstersidan Finn- grannas syntes mindre. Cf, Blomberg kom ofta på mellanhand i
sin position som långt tillbakadragen center, särskilt i andra halvlek. Mora spelade också betydligt bättre än vanligt. Kedjan haltar litet
ännu. Även här gick högersidan - Åhs-Heed – bäst. Vi, ”Lillis” Persson gjorde en stark andra halvlek. Halvbackskedjan Ragnar AnderssonEmanuelsson, uträttade ett jättearbete. Mv, Evert Eriksson borde kanske ha klarat långskottet från Blomberg, men gjorde i
fortsättningen en helgjuten insats. Bra domare i den för lokalderbyn ovanligt justa matchen, var Hans Söderlund, Borlänge. 523
personer gick igenom vändkorsen. Nilu /.
I fotbollens division IV övertog Vansbro serieledningen, sedan Färnäs fått släppa en pinne mot Mora. Derbyn brukar sällan bli välspelade
och lördagens match hörde inte till undantagen. Nusnäs fick överraskande hårt jobb mot Hulån, men även den matchen tycks ju ha gått i

”semesterstilen”. NIF har dock fint häng på täten och det bör ju inspirera till fortsatt poängplockning. Mora tycks ha löst målvaktsfrågan
i och med gamle Bränd Everts återinträde och därmed har hela försvaret vunnit i stadga. Kunde sedan kedjan få litet bättre sprätt på sig
skulle det inte vara någon fara på taket. Den fotboll som presteras i ”fyran” är annars sannerligen inte mycket att hurra för, och det
märkvärdigaste är att folk kommer tillbaka match efter match – ibland i åtskilliga hundratal. Det finns division 3 matcher som inte
samlar så mycket folk.

Stor seger för Vansbro i ”finalen” mot Färnäs.

Färnäs SK-Vansbro AIK 1-5. Text från tidningsartikel, omg 6.

Det var högsommarvärme och torr plan och det var bäddat för en stormatch i finalen mellan Färnäs och Vansbro i Mora på söndagen.
Någon fotboll av bättre märke kunde dock inget av lagen visa upp, därtill var de för hårt spända inför den viktiga uppgörelsen. Redan
inledningen var tvekande och båda lagen gick in för att känna på vad motståndaren hade att bjuda på. Första kvarten gick dock utan att
några farligheter kunde åstadkommas. I 17:e minuten tog Vansbroledningen, då vi, Åke Gyllenvåg tog vara på ett grant inlägg från
höger och ställde målvakten utan chans. I 32:a minuten skadades Färnäs innern Kål Janne i en sammanstötning med Vansbros målvakt.
Han fick axeln ur led och Färnäs fick spela resten av tiden med tio man. Resten av första halvleken gick i makligt tempo och
halvtidsledningen för Vansbro blev 1-0. I andra halvlek tilldömdes Färnäs en straff sedan vy, Grannas fällts. Blomberg gjorde inget
misstag utan lade straffen säkert till rätta i Vansbro buren. 1-1 och bättre spel i några minuter. I 16:e minuten var det Vansbros tur att få
en straffspark. Vh, Stig Björns lurade Söderberg att kasta sig i fel hörn och 2-1 var ett faktum. Detta var upptakten för ett klart övertag
för Vansbro under resten av matchen. I 30:e minuten kom Allan Olsén igenom och gjorde 3-1. I 38:e minuten blev det ett nytt mål
genom Gyllenvåg som även strax före slutsignalen ordnade sitt tredje och lagets femte mål. Vansbro spelade med inrarna Gyllenvåg och
Olsén på topp och centern Bartz tillbakadragen. Dessutom spelade centerhalven Bengt Öhman förträffligt. I övrigt var målvakten Tore
Svensson en ypperlig sista utpost. Färnäs hade sin klart bästa spelare i vy, Harlan Grannas. Även Söderberg i målet började
förtroendegivande, men drog ned sitt betyg genom att simulera för mycket för skador o. dyl. Domaren Nils Dahlberg, Ludvika, var ställd
inför det ganska bra. Publiken uppgick till 650 personer. / Breve /.

Vansbro vann stort sedan Kål Janne skadats i Färnäs
Seriefinalen i Färnäs mot Vansbro blev en underlig och matt tillställning, där gästerna triumferade med 5-1, halvtid 1-0. Segersiffrorna är
alltför smickrande för Vansbro då inte mindre än tre av målen var diskutabla. Dessutom skadades strategen ”Kål Janne” så illa att
hemmalaget större delen av matchen fick spela med tio man. Match vinnare för Vansbro blev så många gånger förr Åke Gyllenvåg som
gjorde fyra mål. Färnäs började bäst och var i inledningsminuterna nära att ta ledningen då ”Kål Janne” och Blomberg avslutade två
anfall med skott aningen bredvid. Det blev istället Vansbro som tog ledningen då Gyllenvåg påpassligt bredsidade in en crossboll i målet.
Efter en halvtimmes spel fick Söderberg i Färnäs målet visa vad han kunde då han två gånger med fotparader fredade målet. Strax därpå
var Vansbro målet i stor fara och i 34:e minuten hade olyckan med ”Kål Janne” vid en sammanstötning med Tore Svensson. Fem minuter
in på andra halvlek kvitterade Färnäs genom på straff. Tio minuter senare återtog gästerna ledningen nu på en underligt dömd straff
genom Philip Bartz slog i nät. Hemmalaget höll spelet i fortsättningen väl uppe men den stympade kedjan hade inte förmåga att skapa
några situationer. Under den sista kvarten gjorde så Gyllenvåg tre minuter samtliga på likartat sätt. De två sista tillkommo ur klara
offsidelägen. De som märktes mest i Vansbro laget var i försvaret Rune Elisasson och Stig Björns och i kedjan Gyllenvåg och Bartz.
Centerhalv Hållams uträttade det mesta i hemmaförsvaret och i den uddlösa kedjan var Rune Blomberg den som tog på sig den största
arbetsbördan. Nils Dalberg, Ludvika var för dagen inte så lyckad som domare. Publik 750 personer.

Åke Gyllenvåg härjar i Färnäs försvaret. T.v. Bo Frodell, Åke Gyllenvåg i svart tröja, och Kurt Lind Färnäs SK.

Gyllenvåg fyramålsskytt då Vansbro slog Färnäs
Färnäs (DD). Matchen mellan de båda topplagen i div IV. Färnäs och Vansbro som spelades på Färnäs idrottsplats blev långt ifrån någon
toppmatch. Gästernas kraftfotboll gav ett decimerat hemmalag, sedan Kål Janne skadats efter en halvtimmes spel, ingen pardon, utan
med siffrorna 1-5 (0-1) blev det Vansbro förunnat att öka försprånget i serien. Nu blev segersiffrorna för stora, då ett av målen tillkom
efter en tvivelaktig straff, sedan bollen varit död och gästernas sista mål gjorde Gyllenvåg efter solklar offside. Den lille vansbroiten
svarade förresten för bedriften att göra fyra av målen. Knappast någon av de 800 åskådarna kunde anse att tillställningen blev något
njutbart att lägga på minnet. Ett evigt tjongande, efterslängar och småruff, retade mera än förströdde fotbollsinnena och domaren Nils
Dahlberg, Ludvika, som började pipblåsandet bra, övergick till att lyssna på spelarnas tycke vidbedömningen. Ett bakslag som psykiskt
tycktes bryta ned hemmalaget blev Kål Jannes skada vid en sammanstötning med Tore Svensson. Efter den händelsen förlorade kedjan
udden, men unga Harlan Grannas ytterspel hade med bättre rörlighet av sidokamraten Finn, ändock kunnat bli av det positiva slaget. Av
ytterhalvorna var Frodell den bättre i framspelningarna, men tillät Gyllenvåg allför lätt glida förbi. Molins brytningar är goda, bara han
också kunde lära sig passa ordentligt. Debutanten Kurt Lind på hb, kommer bara det lider, medan vb, Ernlund och mv, Söderbergs spel
var av sedvanlig klass. Gyllenvåg fyramålsskytt. Av Vansbro hade man väntat sig mer i spelhänseende, men laget lever högt på sin
hårdhet, där det särskilt i försvaret används både justa och ojusta metoder för att stoppa forwards. Vad mv, Tore Svensson riktigtgick
för fick vi inte se denna gång. Däremot var taktiken med långbollar till mannar på topp (läs: Gyllenvåg) för dagen effektiv. Kedjans
förehavanden med Bartz som tillbakadragen center blev mera ett springande efter bollar, som kom från försvaret men, som resulterade
i mål. Efter jämnt spel blev det 0-1 i 17 min. sedan Ernlund missat en brytning och en långboll till alltid på språng varande Gyllenvåg
makades i mål. Efter 5 min. spel i andra halvlek fälldes Harlan Grannas och den straff som följde förvaltades av Blomberg rätt. I 17 min.
kom den tvivelaktiga straffen. Björns gjorde inget misstag. Alltid på offiside gränsen varande Gyllenvåg gjorde sedan de övriga målen.
/ H /.

Leksand-Färnäs dominerade varsin halvlek – delade lika. Leksands IF-Färnäs SK 2-2. Text från tidningsartikel,
omg 7.
Leksand (DD). Leksand och Färnäs delade broderligt på poängen vid mötet på Siljansvallen då lagen spelade oavgjort 2-2 efter att
Leksand haft ledningen i halvtid med 2-0. Om första halvlek var Leksands så gick den andra helt till Färnäs, som hela andra halvlek hade
ett övertygande grepp och spelet. Leksand hade dock en mycket stark spelöppning och man hade liksom på känn att något skulle hända.
I 8:e min. var det klart för 1-0 då Kalle Ehrn slog in en boll mot målet, som Åke Lassas förpassade i mät. Sedan dröjde det ändå till 39:e
min. innan Leksand kunde öka till 2-0. Denna gång var det Stig Påvels som ensam med målvakten slog in bollen på pass från Erik
Stenholtz. I andra halvleks 3:e min. kom 2-1 då hy, Eddy Forsén utnyttjade sin upplagda chans. Allteftersom tiden led försämrades
Leksandspojkarnas spel betydligt och det tidigare så flygande samspelt föll alldeles samman. Nu var det så gott som bara ett lag på
planen. I 10:e min. kom kvitteringen genom vi, Per Erik Finn som slog på ett hårt skott förbi Leksandsmålvakten. Att sedan Åke Lassas
när ungefär 20 min. återstod, måste lämna banan efter en sammanstötning gjorde naturligtvis inte saken bättre för Leksands
försvarskraft blev ytterligare försvagad och anfallet tappade totalt stilen.

Leksandsseger mot Färnäs men Åke Lassas skadades.

Leksands IF-Färnäs SK 2-2, reportage från

tidningsartikel, Omg 7.
Leksand (FK). Leksands IF fick endast ena poängen med mot Färnäs i onsdagens seriedrabbning på Siljansvallen, men borde haft båda.
Slutsiffrorna blev 2-2 sedan hemmalaget i halvtid haft ledningen med 2-0. Det var en i spelhänseende ganska egendomlig uppgörelse.
Leksand startade mycket vackert och spelade i början fullkomligt ut Färnäs men fick endast två mål av den pressen. I andra halvlek
vände sig till en början bladet fullständigt och det föreföll som om Leksandspojkarna totalt tappat melodin. Färnäs lyckades reducera
och när sedan Åke Lassas vid en sammanstötning framför Färnäs målet blev skadad och först linkande högerytter en stund för att i
mitten av halvleken lämna planen, trodde man det var färdigt för hemmalaget. Gästerna kunde dock inte utnyttja övertaget och
Leksand var faktiskt närmare segermålet då laget hade tio man på plan. Första halvlek gick klart i Leksandsfavör och i de tjugo inledande
minuterna visade Leksands anfallet upp ett fiffigt och effektivt samspel. Det var under denna press som första målet inspelades med en
vacker nick av Åke Lassas., sedan Kalle Ehrn gjort förarbetet, strax därefter var Stenholtz nära att öka till 2-0 men hans nick tog i stolpen.
Det blev istället Stig Påvels som svarade för Leksands andra mål sedan han mycket elegant frispelats av Stenholtz. Andra halvleken var
blott tre minuter gammal då Färnäs reducerade till 2-1, målskytt var Forsén. Där efter pressade gästerna intensivt en stund och i 10:e
min. kom kvitteringen genom Per Erik Finn som slog på en rökare från 20 meter utan chans för skymda Vilgot Larsson i Leksandsmålet. I
25.e min. lämnade Åke Lassas banan, men Leksandsförsvaret skötte sig fint i fortsättningen och höll rent. I Leksandsförsvaret slet Molly
Sjöholm men kom även Stig Lyck och Vilgot Larsson är värda en eloge för sitt goda spel. Anfallet gick som smort i ungefär en halvlek men
sedan gnisslade det. Lollo Lassas var på lekhumör och snurrade friskt med Färnäs försvararna. Erik Stenholtz spelade fint på höger
innern, kanske för långsam ibland. Åke Lassas var farlig då han var ”hel”. Vänsterhalv Tage Molin uträttade det mesta i Färnäs försvaret
och i kedjan var Per Erik Finn och Eddie Forsén de bästa. Domare var Gösta Jacobsson, Ludvika. Publik 175 betalande. / Olle.

Leksand hade segervittring men stark Färnäs spurt gav 2-2
Leksand hade på onsdagskvällen Färnäs som gäster på hemmaplan och lagen delade broderligt på poängen efter slutresultatet 2-2,
halvtid 2-0. Första halvlek gick klart i Leksands favör, och den andra lika klart till Färnäs, vilket också halvlekssiffrorna visar. I andra
halvlek kom Leksand ingen vart, utan spelet grötade ihop sig, och det var ingen adress på passningarna., medan Färnäs då passade på
att kvittera. Vilgot Larsson hade hoppat in som målvakt i Leksands lag igen istället för ”Penty” Pettersson, och han skötte sig bra, även
om det andra Färnäs målet såg en smula konstigt ut. I försvaret spelade denna gång Bengt Liss och Molly Sjöholm bäst, nedan Åke
Lassas. Erik Stenholtz och ”Lollo” Lassas gjorde bra ifrån sig i kedjan. Åke Lassas blev i slutet av andra halvlek justerad, och Leksand fick
spela med en man mindre återstoden av matchen. Färnäs målvakten Sture Söderberg gjorde en förnäm insats med mångas granna
räddningar. I uteförsvaret märktes för dagen Magnus Eriksson och Tage Molin mest, medan Per Erik Finn och Eddie Forsén lyckades bra i
anfallet. Spelet började lovande från Leksands sida och redan i 8:e minuten sköt Kalle Ehrn ett fint inlägg från Åke Lassas som slängde
sig och nickade bollen i nät. Två minuter senare hade Leksand en bra chans då Erik Stenholtz nickade i stolpen. I 16:e minuten drog
Leksand upp ett fint anfall, som ”Lollo” Lassas avslutade med ett skott tätt utanförstolpen. Efter hand blev spelet jämnare och i 31
minuten hade Färnäs ett hårt skott mot mål som den snabbe Leksandsmålvakten dock klarade. Under de följande fem minuterna var
det en Färnäs press men utan noteringar i målprotokollet. I 39:e minuten blev Stig Påvels frispelad av Stenholtz och sköt in tvåan förbi
den utrusande målvakten. I andra halvlekens tredje minut reducerade Forsén genom att elegant skjuta bollen i nättaket. Sju minuter
senare kvitterade Per Erik Finn som sköt ett skott i den högra stolpen förbi skymde Vilgot Larsson. I 12:e minuten hade Påvels en
jättechans då han ensam med Färnäs målvakten sköt utanför. Resten av matchen var Färnäs det klart dominerande laget och hade
många fina chanser. Domare var Gösta Jacobsson, Ludvika. Inför ca: 200 åskådare. / Mats /.

Forssa sensation med 2-1 i Färnäs. Färnäs SK-Forssa BK 1-2. Text från tidningsreportage, omg 8.
Färnäs (DD). Det lyckades för Forssa i en intressant och fartfylld match på Färnäs IP behålla den2-1 ledning, som laget tillskansade sig
före pausen trots en intensiv halvtimmens press av hemmalaget. Ingen orättvisa hade skett om resultatet blivit det omvända såsom
Färnäs forwards snurrade framför Forssa målet, men Forssa försvaret redde upp farligheterna och behöll pinnarna och passerade Färnäs
i tabellen. Nederlaget till trots gjorde hemmalaget årets bästa insats på hemmaplan. Nu fattades en genombrottsman av Kål Jannes
klass, men ersättaren Eddie Forsén eleganta och tekniska spel var ändå en sötsak i malörtsbägaren. Ytterkamraten Harlan Grannas
skötte sig och utmärkt, men däremot Blev Bernt Larssons debut på gott och ont. Magnus Erikssons spelstil är mera passande för en
halvbacksplats medan Bosse Frodell frigörande passningar behövs i kedjan. Rena Brunkebergs plumpen var denna gång Gösta Hållams
på ch, Blomberg på hh, var lyckad. Att Forssa ligger rätt högt i serien är ingen tillfällighet. Laget var homogent och ville spela boll.
Insatsen var den bästa som laget presterat på mycket länge på Färnäs plan. Målvakten Bo Hagberg var av god klass och särskilt var hans
utrusningar lyckade. Hb, Rosell visade snabbhet. Kedjans farligaste man var hi, Sundkvist men även yv, Rolf Sundberg märktes. I högt
uppdrivet tempo av god div. IV-klass inleddes det hela. 12:e minuten kunde Bernt Larsson glädja hemmasupporters med nätrassel på
retur sedan Finn slagit mot mål. Forssa forwards började bli närgångna hos Söderberg och i 32:a minuten fick vy, sundberg en
gratischans med utjämning som följd, i 37:e minuten sprintade Sixten Sundkvist ifrån sin uppvaktning och ökade till 2-1. Andra halvlek
blev till större delen hemmalaget som tryckte på men kunde inte överlista gästernas målvakt utan resultatet 2-1 till Forssa stod sig tiden
ut. / H /.

Harlan Grannas skjuter i flygande fläng, men även den gången missade Färnäs en chans till kvittering.

Färnäs överlägset i spel men Forssa tog två poäng
Färnäs (FK). Forssa BK tog överraskande båda poängen på söndagseftermiddagen i Färnäs. Resultatet 2-1 är helt missvisande, då
hemmalaget hade övertaget matchen igenom förutom en 20 minuters period i slutet av första halvlek. särskilt andra halvlek var en
konstant press mot Forssa buren men otur och en skicklig burväktare blev gästernas räddning. Hemmalaget ställde upp med två
nyförvärv. Bernt Larsson och Pål Påhlsson av vilka särskilt den sist nämnde visade sig vara en avgjord förstärkning. Kål Janne har ännu
inte repat sig från smällen mot Vansbro och var därför icke spelklar. Matchen började med ett markant övertag för hemmapojkarna och
efter ett par fina tillfällen blev det utdelning i 12 min. då Per Larsson sköt otagbart invid högra stolpen. Pressen mot Forssa målet
fortsatte men målen uteblev. I stället gled initiativet så småningom över till gästerna och i 32 min. blev det 1-1, sedan vy, Sundberg
hunnit före Söderberg vid en bakåtpassning. Fem minuter senare lyckades Sundkvist ge gästerna ledningen och – som det senare visade
sig vara – vinstmålet, som dock föregicks av klar offside, som märkvärdigt nog inte observerades av linjemannen. Andra halvlek blev en
konstant press mot gästernas bur och det är och förblir en gåta hur bollen under dessa 40 minuter kunde undgå att hamna i
nätmaskorna. Förutom målvakten Hagberg var hb, Rosell bäste försvare hos gästerna medan den farligaste i kedjan var hi, Sundkvist.
Samtliga i hemmalaget spelade bra. Bäste man i försvaret var ch, Hållams och i kedjan hy, Forsén. Helge Andersson, Avesta, dömde bra
inför 400 åskådare. / M.E. /

En nickduell framför Forssas mål.

Färnäs föll mot Forssa trots stort spelövertag.
Trots att Färnäs SK hade ca: 75 procent av spelet i sista hemmamatchen i serien före sommaruppehållet blev det gästande Forssa som
tog hem poängen. 1-2 skrevs segersiffrorna, samtliga mål gjorde i första halvlek. Färnäs ställde upp med nyförvärvet Pål Pålsson som hb,
och tränaren Bernt Larsson som hi, medan Kål Janne saknades. Färnäs började bra och hade ett säkert grepp om spelet den första
halvtimmen. Det ville dock inte bli någon riktig udd på anfallen. 1-0 blev det i alla fall i 14:e minuten på ett påpassligt skott av Bernt
Larsson. Kvitteringen kom en smula snöpligt i 32:a minuten på självmål av en av Färnäs backarna och sju minuter senare kunde Sixten
Sundkvist ge Forssa ledningen. Andras halvlek inleddes med en kollision mellan Sundkvist och Färnäs målvakten Söderberg men båda
piggnade till efter en stund och kunde fortsätta. Färnäs pressade nu starkt och Per Erik Finn noterade ett par rökare som var ytterst nära
att resultera. Forssas bästa chans var en bra bakåtboll i överliggaren. På slutet av matchen sattes Pål Pålsson upp som cf, men han
kunde ingenting göra utan siffrorna stod sig tiden ut. Forssa hade ett par verkliga försvarsklippor i målvakten Bo Göran Hagberg och
stabile stoppern Åke Olsson. Båda fick verkligen slita hårt för traktamentet. Hh, Börje Vikström var en fin sammanbindande länk mellan
försvar och kedja. Av forwards var Sixten Sundkvist klart bäst men även hy, Alm glimtade till emellanåt. Forssas starkaste sida var att
man lät bollen göra arbetet men för övrigt var inte laget på något sätt märkvärdigt. Färnäs laget har många starka kuggar, men på ett
par punkter brister det betänkligt. Bäst i laget lyckades hh, Rune Blomberg, som gav kedjan ett suveränt stöd. Pål Pålsson rensade
skapligt utan att komma upp till sin bästa standard. En fin förstärkning är han dock utan tvekan. I kedjan sakandes Kål Janne kollosalt.
Nu fanns ingen ordentlig genombrottsman. Finn gjorde enstaka verkligt bra saker, men långa stunder försvann han helt ur bilden. Man
borde nog ha spelat mera på yttrarna, som båda lyckades ganska bra. Domare var Helge Andersson, Avesta, inför ca: 400 åskådare.
/ Tewe /.

Per Erik Finn försöker dribbla sig igenom Forssas försvar, men misslyckas.

Från Moras sportfront
Fotbollens Våromgång i division IV är slut och det är dags för en liten summering av intrycken. Först som slut kan man konstatera att
standarden överlag varit sämre än i fjol och inget lag i serien har övertygat helt. Inte ens serieledande Vansbro. Serien är påfallande
jämn och det är bara Hulån som kommit en aning på efterkälken trots att laget faktiskt spelar bättre än många av sina kollegor.
Skjutförmågan tycks dock vara, skral. Det som brister mest är dock utan tvekan passningsspelet. Ofta ser man att sju av tio passningar
går till fel adress och det är ju på tok för mycket. Påfallande många spelare slår bollen med vristen i stället för att använda en gammal
hederlig bredsida. Vristpassningarna behärskar inte många och följden blir att bollen för det mesta far dit näsan pekar. Vidare grötar
spelarna ihop sig kring bollen i stället för att konsekvent hålla sina platser. Bristen på ordentliga ytterhalvor är skriande medan det finns
gott om hyggliga stoppers och backar i serien. Vansbro har nu ett försprång på hela fem poäng och Västerdalingarna lär väl bli svåra att
hota om seriesegern. Korsnäs har kanske överraskat mest på sistone och deras center Östen Hansson har ju den rätta känslan för var
målrutan är belägen. Av Ovansiljanslagen fick Färnäs oturligt släppa andraplatsen genom förlusten mot Forssa. Nederlaget var dubbelt
försmädligt då de grön-vita fick ett självmål på halsen och dessutom ett mål som smakade ganska mycket offside. Nu går det som tur är
flera tåg och med Kål Janne tillbaka som center bör effektiviteten öka avsevärt. Nusnäs får en åtminstone på pappret stark kedja till
hösten när Sigurd Hejlte kommer igen. Hanspers-Heed- Bengt Hjelte-Tysk- Sigurd Hjelte är ingen dålig formation. IFK Mora har tagit tre
poäng på de två sista matcherna, trots att spelet inte inbjudit till jubelrop och med det får man väl vara nöjd med. Kontraktet bör utan
vidare kalras av alla tre Mora lagen. Och så ställer vi in siktet på midsommardagens stora händelse – matchen mot svenska mästarna IFK
Göteborg. Det bör ge fotbollsälskaren full valuta för entréslanten.
Och så är det dags för seriestart i division fyra. Inledningsmatchen i dag mellan Mora och Nusnäs blir väl som vanligt en rafflande
tillställning. Mora har inte övertygat i vänskapsmatcherna, men laget brukar skärpa sig till seriespelet och då särskilt till derbyna.
Nusnäs visade dock tjusig fotboll i söndags mot Värmländska Hökarna och får hållas som favoriter i kvällens match. I morgon är det
Färnäs tur att på hemmaplan ta sig an Leksand. De grön-vita får hållas som troliga segrare särskilt om man får med matchvinnaren Kål
Janne. Ett intressant fotbollshöst stundar.

Leksand slog ifrån sig bra Färnäs fick nöja sig med 1-1. Färnäs SK-Leksands IF 1-1. Reportage från
tidningsartikel. Omg 9.
Färnäs (DD). Även andra mötet i pågående serie blev delad pott mellan Färnäs och leksand när lagen premiärspelade på Färnäs IP på
torsdagskvällen. Nu borde hemmalagets surr i andra halvlek framför Leksandskassen ha varit avgörande men leksandsförsvaret med 42årige Lyck som primus slog ifrån sig med eftertryck och halva poängskörden kunde följa med till ishockeymetropolen. Med 1-1 som
resultat sedan Färnäs hållit halvtidledning. Inte saknade Leksand chanser som delvis ett nonchalant Färnäs försvar hjälpte dom till. Men
Söderberg i målet var för dagen i utmärkt slag och klarade ett par s.k. givna mål. När man summerar intrycken så finner man att
semestern ännu satt kvar i bägge lägren för någon match i den högre stilen fick vi inte se. Hemmakedjan spelade för mycket i sidled och
saknade udd. Visserligen krutade Per Erik Finn på men riktningen var det mesta skogstopparna. Kål Jannes ruscher kom bort mot det
bryska leksandsförsvaret, och det bästa som visades upp av hemmalaget var backar och ytterhalvor. Leksands främsta i försvaret var
som redan nämnda gamlingen Stig Lyck, men inte heller övriga försvarsmannar gav någon pardon. Ernst Stenholtz inhopp i kedjan i
andra halvlek gav den mera sting de stunder de fick bollen. Unge centern Örjas var annars kedjans trumfkort. Det hala började kritskt
vid Färnäs målet ty när fyra min. var gångna nickade Örjas i trävirket och bollen hamnade hos en leksing men Söderberg kunde rädda.
Finn krutade på flertalet gånger och i 32:a min. trodde man att målet var givet men chansen slogs bort. I 39:e min. kunde Färnäs dock ta

ledningen sedan Kål Janne och Färnström frispelat Finn och denna gång hamnade bollen i nätmaskorna. I andra halvlekens 5:e min. kom
Leksandscentern åter fri men skottet slog bredvid. Samme man prövade lyckan på nytt i 23 minuten och hade nöjet se det sneda skottet
ändra riktning via en Färnäs försvarare. Söderberg gjorde ett försök att avvärja men välplacerade linjemannen gjorde domaren
uppmärksam på att bollen varit innanförmållinjen 1-1. Leksands sista chans kom i 4 min senare på bra nick av Broling. Sedan blev det
bara Färnäs till halvlekens slut men det oavgjorda resultatet stod sig tiden ut. Bra domare inför 250 betalande var Bertil Larsson, Falun.
/ H /.

Färnäs borde ha vunnit seriepremiären mot LIF
Färnäs (FK). Färnäs SK måste släppa en poäng till Leksand i seriematchen i går kväll. Seriepremiären slutade nämligen 1-1 halvtid 1-0.
Matchen hörde långt ifrån till de bättre. Till spelarnas försvar skall dock sägas att planen inte alls är bra för närvarande. Men hade
hemmalagets kedja kunnat lugna ned sig litet i avslutningarna så hade det blivit en rättvis seger. Leksand spelade nämligen en loj och
enkel fotboll där tjongandet utgjorde största ingrediensen. Dessutom verkade även konditionen inte vara vad den borde på många håll.
Detta gäller båda lagen. Gästernas målvakt Penti Sillilä var en säker sista utpost och centerhalven Stig Lyck fick ibland tillfälle att glänsa
genom hemmaförsvarets höjdbollar till kedjan. I den geistlösa Leksandskedjan märktes mest Erik Stenholtz. Björn Lassas från sin starkt
tillbakadragna position som vänsterytter, verkade oinspirerad. Hemmalaget borde som sagt kunnat hemföra en komfortabel seger, men
förutom att passningsspelet inte lyckades var även skyttelyckan obefintlig. Sture Söderberg kunde inte göra mycket åt målet. Paul
Paulsson var bäste back och Gösta Hålalms hade inga svårigheter att hålla rent i mitten. Rune Blomberg borde kanske ha skjutit mera
vid de öppningar som skapades. Per Erik Finn spelade center, men hade dålig hjälp. Han uträttade en del fina saker på plan men syndade
mest med skotten. ”Kål Janne” på yttern var ovanligt blek och kom ingen vart. I 40:e min. kom hemmalagets ledningsmål på matchens
vackraste anfall. Kål Janne fick bollen och passade till centern som i sin tur vackert vidarebefordrade den till Finn. Han hade sedan raka
spåret. Men trodde att det skulle lossna för hemmalaget som för ett tag verkade riktigt piggt. I stället kom Leksand i et ströanfall som
inte såg alltför allvarligt ut. Stenholtz centrade till Årjes som sköt ett skott som söderberg räddat om inte Hållams råkat ändra
riktningen, 1-1. Detta hände i 24:e min. strax efter fick Söderberg göra en vacker räddning men sedan var det bara Färnäs. Bra domare
var Bertil Larsson, Falun. Ca: 300 personer tittade på. / Nilu /.

Färnäs-Leksand delade poängen i svag match
Färnäs och Leksand bjöd på en svag fotbollsunderhållning i höstpremiären i div. IV. Poängen delades broderligt och ställningen vid eld
upphör var 1-1 sedan Färnäs haft ledningen i halvtid. Matchen karaktäriserades av ideliga luftpastejer och felpassningar och härvidlag,
syndade båda lagen ungefär lika mycket. Leksand ställde upp utan Åke Lassa men nog hade han behövts, för kedjan saknade nu helt en
sammanhängande länk. Stickan Påvels började som hy, men så småningom drog han sig ner i försvaret där han gjorde större nytta. Lollo
Lassas lyckades relativt bäst i den tama kvintetten. I Leksands försvaret hade 44 årige stoppern stig Lyck en tacksam uppgift och han
dominerade luftspelet fullständigt. En hyfsad insats gjorde också vh, Molly Sjöholm, liksom målvakten Sippelä. Färnäs hade ingen av
sina bättre kvällar och spelet gick helt på lösa bolliner. Ingen placerade sig för att ta emot bollen och när det hände att bollen
serverades, hamnade den oftast hos fel adressat. Färnäs försvar dominerades av hb, Paul Pålsson och ch, Gösta Hållams medan
ytterhalvorna slarvade för mycket. I kedjan åstadkom Kål Janne de flesta farligheterna utan att han därför kom upp till sin bästa
standard. Per Erik Finn sköt över ur fint läge i 13:e minuten, men rehabiliterade sig då han i 39:e min. ordnade 1-0 på Kål Jannes
passning. Efter pausen hade Färnäs det mesta av spelet men inget ville lyckas och därför kom inte heller Leksands kvittering oväntat.
Det var cf, Eriksson som i 25:e minuten nätade, sedan Sture Söderberg i Färnäs målet gjort ett desperat försök att rädda. Båda lagen
kämpade hårt för att komma till ett avgörande, men 1-1 stod sig turen ut. Domare var Bertil Larsson, Falun, inför ca: 300 åskådare.
/ Tewe /.

Bra match av Heros även Färnäs besegrat. IK Heros-Färnäs SK 3-1. Text från tidningsartikel, omg 10.
Det var tydligen inte någon tillfällighet att Heros besegrade Forssa häromkvällen. I lördags var det ett nytt topplag i div. IV. Färnäs SK,
som fick bita i gräset för Smedjebackselvan, vilket nu börjar få det rätta stinget. 3-1, halvtid 1-1, blev slutresultatet i matchen som blev
betydligt snabbare än mötet mot Forssa. Färnäs statade dock bäst och Herosförsvaret fick göra sitt yttersta för att freda målet från
påhälsning. Men laget arbetade sig snart upp och fick så småningom ett knappt spelövertag. Heros anfall visade sig dessutom vara
betydligt farligare och det såg hotande ut många gånger vid Färnäs buren. Färnäs tog ledningen i 21:a minuten genom cf, Harlan
Grannas men Heros kvitterade efter en halvtimmes spel. Målskytt var Hans Bergman. Heros gästade starkt efterpaus och efter sju
minuter var det klart för 2-1, denna gång genom Rolf Hultberg. Nu gick Heros spelet riktigt bra och gästerna fick allt svårare att freda sig.
Efter en kvarts spel avgjordes matchen. En Färnäs försvarare stoppade bollen med armen inom straffområdet. Den pålitlige exekutorn
Hans Barkskog gjorde heller inte nu något misstag. Sista kvarten satte Färnäs allt på ett kort men resultatet stod sig. I Heros laget gjorde
Rolf Hansson i målet en bra match liksom backarna Barry Jacobsson och Helmer Karlson. Rolf Polander var denna gång kedjans primus
men även Hans Bergman var till sin fördel, dock utan att komma upp i sin vanliga klass. Färnäs laget visade sig besitta ganska mycket
fotbollskunnande och Heros får det säkert betydligt svårare i returmatchen borta om söndag. I försvaret var Pål Pålsson, Gösta Hållams
och Tage Molin bäst, medan Janne Johansson, Harlan Grannas och Per Erik Finn var nyttigast i kedjan. Nils Källström, Borlänge, dömde
inför 300 personer. /Raj /.

Ny praktmatch av Heros Färnäs besegrades med 3-1.
Smedjebacken (FK). Heros svarade för en ny sensation i sin andra seriematch denna höstsäsong, och den som fick vidkännas Heros
pånyttfödda form var Färnäs SK, som med klara siffror som 3-1, halvtid 1-1, besegrades. Färnäs startade mycket starkt och med snabba
hårda markbollar gick man till attack mot Heros försvaret, men då dessa var väl på sin vakt blev det inget mål av denna press. Färnäs
kunde ta ledningen med 1-0 i 21:a min. genom cf, Harlan Grannas. Heros kämpade vidare i förhoppningen om att utjämna och i 35 min.
kröntes dessa strävanden med framgång då hi, Gösta ”Knäppis” Persson gav Bergman en fin passning som han sköt otagbart i mål. Efter
pausen hade Heros från början ett knappt övertag men den sista kvarten satsade Färnäs allt och spelade helt på offensiven, men utan
resultat. Heros övertag resulterade i att cf, Rolf Hultberg i 7:e min. gjorde 2-1 och i 15:e min. gjorde en Färnäs försvarare en
handpåläggning på bolen innanför straffområdet och exekutor var Hans Barkskog som ändrade siffrorna till 3-1. Nu skall man inte gå
och tro att Heros blivit så bra i all hast att dom kommer att vinna mach för match. Trots segern klaffar det inte riktigt bra och så finns
det mindre tillförlitliga spelare på någon plats. I kedjan som stundtals spelade bra kom inte Bergman upp i samma klass som i senaste
matchen men han var aningen bättre än de övriga. Rolf Polander en stormatch och var bäst av halvbackarna medan backarna Barry
Jacobsson och Helmer Karlsson var jämngoda och Rolf Hansson i målet gjorde åter en fin insats. Färnäs snabbhet och hårda bollar
frånman till man är ett spelsätt som kan bringa vilket lag som helst på fall, Sture Söderberg gjorde sitt för att reda målet från påhälsning
och av ute försvararna var det Pål Pålsson, Gästa Hållams och Tage Molin som var bäst och i kedjan svarade Harlan Grannas och Janne
Johansson för det bästa spelet. Nils Källström, Borlänge, dömde utmärkt inför ca: 300 personer.

Heros vy, Jarl Gleisner på väg igenom Färnäs försvaret. Spelaren som rusar till undsättning är hh, Bo Frodell, Färnäs SK.

Det blir ljusare för Heros. Även Färnäs mötet gav fullt
Smedjebacken (DD). Det börjar att ljusna en hel del i serien för Heros efter den nya dubbelpoängen mot Färnäs på Herosvallen. Segern
som bärgades satt nu betydligt hårdare inne än i matchen mot Forssa och kom att lyda på 3-1 sedan ställningen i pausen resultatet får
efter det som hände på planen anses som rättvist fast Färnäs i den sista kvarten hade ett par feta chanser att reducera. Och laget
pressade just då Heros försvaret ganska ordentligt. Heros började bra och spelade sig igenom Färnäs försvaret rätt enkelt men det var
dåligt beställt i avslutningarna. Särskild otur har cf, Rolf Hultberg. På inte mindre fem minuter hann han med att missa tre givna mål. Det
blev Färnäs som gjorde första målet, cf, Grannas fick en stickare och löpte ifrån det högt uppdragna Heros försvaret och förpassade
bollen i mål, 0-1. Kvittering blev det i 35 min. då hy, Hans Bergman från nära håll sköt 1-1. Det var bäddat för en rafflande andra halvlek
och då man visste att Färnäs är ett mycket farligt lag på slutet så heros tvingade att skaffa sig ett eller annat ledningsmål vilket också
laget lyckades med. 2-1 föll i sjunde min. då cf, Rolf Hultberg fick tag i bollen och forcerade förbi sin uppvaktning och sköt förbi den
utrusande målvakten. I 15 min. ruffade en Färnäs försvarare inom straffområdet och den efterföljande straffen sköt vi, Hans Barkskog
säkert i mål och 3-1. Detta var säkerligen heros räddning, ty Färnäs kom allt mer och Heros pressades tillbaka men lyckades rida ut
stormen och klara segern. Matchen var hela tiden juste och båda lagen gick hela tiden in för spela spelet och vilket man kan säga att de
också lyckades med. Färnäs försvar var till en början ganska öppet men luckorna tätades snart till och Heros kedjan hade det nog så
besvärligt att komma igenom. Backarna Eriksson och Pålsson får godkänt och i halvbackskedjan var ch, Gösta Hållams och ettrige Tage
Molin bäst och svåra att forcera. Färnäs kedjan kombinerade stundtals elegant och de mest framträdande var här hy, Janne Johansson
och vi, Per Erik Finn. I Heros gjorde återigen mål Hansson en bra insats och samma gäller backarna Jakobsson och Carlsson.
Ytterhalvorna gjorde heller inte bort sig. Kedjespelet går mycket i innertrion och man släpper ogärna ut bolen på yttrarna. Nils
Källström, Borlänge, dömde mycket bra. / E.J. /.

I division fyra i fotboll är ställningen just nu så jämn att endast serieledande Vansbro är på den säkra sidan när det gäller nedflyttning.
Futtiga två poäng skiljer tvåan Korsnäs och näst jumbon Heros, som dock tycks vara i stöten ordentligt nu med två raka segrar. Nusnäs
tog ett par viktiga poäng genom sin suveräna spurt den sista halvtimmen mot Islingby. Där ser man att allt kan hända i fotboll och att
man inte bör ge slaget förlorat i förväg. En förlust hade gjort läget prekärt för Nusnäs. Mora fick jobba hårt för att få en pinne med mot
Hulån, som är långt ifrån så dåliga som tabell läget visar. Kamraterna hade nu dessutom oturen att få Curt Berglund nyckelbenskadad
och därmed är två högerförsvarare ur spel. Taisto Lindstöm skadades redan vid Nusnäs matchen. Färnäs tycks just nu ha långt till
storformen och de grön-vita har gjort den svagaste starten av Ovansiljans lagen med bara en poäng och Nusnäs två. Nästa veckohelg
vänder serien enligt följande:
Islingby-Hulån, Mora-Hulån, Färns Heros, Korsnäs-Leksand, Vansbro-Forssa.
Största favoriten är Vansbro och Korsnäs och Kortedala som vann sina bortamatcher och nu bör vinna klart. Mora bör väl också orka
med en tvåpoängare med fördel av hemmaplan. Islingby är väl ute efter revansch mot Nusnäs, men om de lyckas återstår att se, och
Färnäs får säkert jobba hårt om man skall klara Heros.

Grannas bäst på plan då Färnäs slog Heros. Färnäs SK-IK Heros 2-1. Text från reportage från tidningsartikel, omg 11.

Färnäs (FK). Färnäs tog revansch och slog Heros med 2-1,halvtid 1-1, på söndagseftermiddagen i Färnäs. Hemmasegern var fullt rättvis
och kunde till och med efter spelfördelningen att döma ha varit större. Färnäs anfallet är emellertid f.n. ineffektivt framför mål. Heros
som var en ny bekantskap för hemmapubliken var ett jämnt lag med ett plus för högervingen bergman – Persson som gjorde några fina
kombinationer under första halvlek. l Även målvakten spelade resolut och säkert men borde kanske ha klarat första målet. I stället för
Frodell som var sjuk hade Färnäs satt in junioren Allan Färnström på centern, som ännu är lite otränad. Bäst i kedjan (och på plan) för
dagen var Harlan Grannas. I försvaret utmärkte sig som vanligt Hållams och Pålsson. Hemmalaget var överlägset så gott som hela
matchen, men gästerna gav aldrig slaget förlorat. Det blev också gästerna förunnat att ta ledningen i 13:e min. sedan hy, Bergman
påpassligt överlistat söderberg efter en frispark. Strax före hade Heros center skadats så att han fick ”linka” ytter resten av matchen.
Rune Blomberg kvitterade i 23:3 min. på ett tämligen enkelt skott varefter Kål Janne skadades. Trots 10 man höll hemmapojkarna spelet
väl uppe under resten av matchen. Vinstmålet gjorde Grannas efter 8 minuters spel in på andra halvlek. Han fick en passning från P E
Finn, dribblade av ett par försvarare och lade bollen till rätta i nätmaskorna. Färnäs hade sedan många goda chanser att öka
målskörden, medan Heros endast sporadiskt kom upp i anfall. Helge Andersson, Avesta dömde bra inför 500 åskådare. / M.E. /

Kämpastarkt Färnäs klarade Heros 2-1
Färnäs (DD). Vändningen i div IV serien blev också vänding resultatmässigt för Färnäs, som kunde vinna returmötet mot Heros med 2-1,
efter1-1 i halvtid. Segern kan tillskrivas hemmamannarnas kämpaglöd. Heros ledde med 1-0, när Kål Janne blev justerad och lämnade
planen, men de grönvita ville vinna, och två värdefulla poäng blev också frukten. Färnäs hade satt in unge Allan Färnström på
centerplatsen och grabben misskötte sig inte. Harlan Grannas och Per Erik Finn arbetade bra på vänsterkanten och svarade också för
många fina saker. Blomberg och Molin slet både i försvar och anfall. Den förre var särskilt i stöten. Hårt i överkant spelade det bakre
försvaret och drog också på sig frisparkar av vilka en resulterade i Heros ledning. Heros som var en ny bekantskap för de flesta var inget
ofarligt lag. Kedjan som spelade bra så länge konditionen tillät hade sin farligaste man i Hans Bergman. Försvaret verkade svårforcerat
och släppte sällan till öppningar. Det hela började nervöst och rivigt och i 12 min. fälldes en Heros spelare med frispark som följd. Bollen
slogs till Bergman, som i ett passivt försvars åsyn kunde göra 0-1. Färnäs utjämnade i 17 min. genom Blomberg, som ensam kunde
springa genom försvaret och 1-1 som följd. I 26 min skadades Kål Janne och lämnade planen vilket endast resulterade i att
hemmainsatsen skärptes. När 5 min. var gångna av andra halvlek fick Harlan Grannas en passning ifrån Finn, grundlurade två försvare
och till sist även målvakten och 2-1 var ett faktum. Hemmakedjan fick sedan flera tillfällen att öka målskörden, men chanserna slogs
bort. Helge Andersson dömde inför 550 åskådare. / H /.

Heros-Färnäs: FSK målvakten Sture Söderberg har fångat bollen medan däremot Gösta Persson hamnat i nätmaskorna, 3.an är Pål
Pålsson, Färnäs SK:

Färnäs vann mot Heros 2-1 trots dåligt spel.
Färnäs vann söndagens viktiga hemmamatch mot Heros med 2-1 (1-1) och tog därmed revansch för nederlaget förra spelomgången. De
grönvita kan därmed andas ut ett tag då det var två viktiga pinnar som bärgades. Segern satt dock ganska långt inne och matchen som
helhet var inte mycket att hurra för . Njutbaraste fotbollen svarade Heros för under den första kvarten men därefter blev det mest
sparka och spring från båda hållen med massor av meningslösa luftpastejer. Heros inledde som sagt i stor stil och trillade bollen mycket
elegant. 0-1 blev det också i 15:e minuten genom Hans Bergman. Färnäs fick till att börja med slå ifrån sig för fullt för att klara sig och ch,
Hållams varnades för ojuste spel. Heros tappade så småningom stilen och lade sig på försvar och det var inte så lyckat. ”Kål Janne”
justerades och fick lämna planen under en stor del av speltiden men även Heros var handikappat då centern på ett tidigt stadium fick en
smäll som gjorde honom i det närmaste värdelös för laget. I 28:e minuten gick Rune Blomberg fram och slog en välplacerad markboll
utom räckhåll för heros keepern. Halvtid 1-1. Efter pausen visade Färnäs bättre takter. Särskilt gällde det den första kvarten och i 52:a
minuten blev det 2-1 på en stilig fullträff av vy, Grannas. Yttern dribblade först av två försvarare innan han lurade målvakten och lade
lädret till rätta. Heros ut jämnade spelet så småningom men lyckades inte få in kvitteringsbollen utan 2-1 stod sig tiden ut. Färnäs hade
sin klart bäste spelare i vy, Harlan Grannas, en pojke som har mycket fotboll i kroppen. Vi, Per Erik Finn var också betydligt bättre än på
länge och juniorcentern Allan Färnström bör få fler chanser. Försvarets bästa kuggar var hh, Rune Blomberg och hb, Pål Pålsson. Flera
spelare tjongar dock för mycket och till griper ibland för bryska metoder i närkamperna. Heros kommer säkert vad det lider och laget
kan spela fotboll, det såg man under inledningskvarten. I försvaret, som inte verkade helt pålitligt märktes ch, Helge Zander och mv, Rolf
Hansson var heller inte så dålig. Kedjan bäste spelare fanns i hy, hans Bergman men även vi, Hans barkskog gjorde många fina saker.
Säker och bra domare var Helge Andersson, Avesta, och cirka 500 tittade på. / Teve /.

Första höstsegern för ojämna Forssa Ovissa slutminuter. Forssa BK-Färnäs SK 4-3. Text från tidningsartikel,
omg 12.
Borlänge (DD). Ojämna Forssa lyckades med mycken möda ta sina första höstpoäng mot ett ovanligt blekt Färnäs. Visserligen verkade 40 ledningen betryggande när bara 20 minuter återstod av matchen men Färnäs kom med en spurt som så när gett delad pott. Ett
oavgjort resultat hade nog också varit det mest tättvisa i den fartfyllda men knappast välspelade uppgörelsen som slutade 4-3 för
Forssa. Färnäs började bäst och hade ett klart grepp som spelet i inledningskvarten då bl.a. Blomberg okoncentrerat satte en straff i
Hagbergs högra stolprot. Straffmissen var en bra injektion för Forssa som i 18 min. tog ledningen genom hi, Alm som förpassade hy,
Vikströms fina inlägg i mål. 2-0 kom i 19 min. då Alm var igenom men hakades upp av mål Söderberg. Straffen slog Vikström in perfekt.
Forssa blixtrade i andra perioden och gjorde omgående 3-0 genom Alm som nickade in ett vackert Vikströms pass. När sedan Sundkvist i
21 min. sprang in med 4-0 trodde man saken var klar, men först nu visade Färnäs litet av de friska takter man är van med från det hållet.
Blomberg gjorde 4-1 sedan ch, Olsson missat grovt och vi, Grannas makade in 4-2 på en ribbretur. I 44 min. gjorde Pålsson 4-3 och det
var ett Forssa som var rejält i gungning när slutsignalen gick. Forssa kan nu tacka sina två för dagen ypperliga forwards Vikström och Alm
för fullpoängaren. De svarade i gott samarbete för tre av målen och spelade även i övrigt fullgott. Sixten Sundkvist var som vanligt
framåt men ack vilken bedrövlig bollbehandling. Bästa försvarskort: ettrige hb, Lennart Bruus och lille välspelaren på vh, Stig Eriksson.
Färnäs kom utan sin bäste man Kål Janne till det uddlösa kedjespelet. Nu gjordes ju också två av målen av försvarsspelare. En taktisk
finess om man nu kan tala om finess gjordes i andra halvtid då vy, Färnström drogs ned som extra försvarsspelare. Det kanske hade varit
motiverat om Färnäs lett med 2-0 men nu gällde det ju att kvittera. Nu blev kedjans bäste man Grannas för ensam på västersidan för att

kunna bryta igenom. Som helhet får man säga att det var en mellandag för Färnäs som verkar en aning down just nu. Ivar Granlund från
Ludvika skötte domarskapet utan större felprocent inför 40 betalande. / Ohå /.

Forssas kämpatag gav seger Färnäs nära kvittera, 4-0
Forssa tog på lördagskvällen två viktiga poäng i division IV genom att på Domnarvsvallen slå Färnäs SK med 4-3 efter 2-0 i halvtid.
Genom dessa två poäng tog Forssa ett stortsteg mot nytt kontrakt och bör med den kämpaglöd och det spel, som visades, ledigt klara
sig kvar. Det var väl endast mot slutet av matchen som det blev en aning virrigt, då Färnäs sakta men säkert började knappa in på
Forssas ”säkra” 4-0 ledning. Färnäs satte genast efter avspark i gång en hård press mot Forssa målet och när laget i åttonde minuten fick
en straffspark var man beredd att notera Färnäs ledning, men hh, Rune Blomberg slog bollen i stolpen, och det hela redde upp sig. Detta
var signalen tillallmän uppryckning i Forssa och i 17:e minuten gjorde Forssa innern Jarl Alm 1-0. 2-0 kom nästan omgående på straff,
säkert inslagen av hy Vikström. Forssa hade nu ett gott grepp om spelet och var ideligen igenom Färnäs försvaret, men resultatet stod
sig halvleken ut. I andra halvlek trodde man Färnäs skulle komma igen med friska tag men Forssa överraskade med att direkt ta hand
om kommandot även i denna halvlek. jarl Alm lyckades i 2:a minuten få skallen på bollen efter ett fint inlägg med 3-0 som resultat. 4-0
svarade hi, Sixten Sundkvist för då han påpassligt sprang fram i en lucka och i sista sekunden fick en ta på bollen. Sista kvarten gick helt i
Färnäs tecken och man hade så när kvitterat den stora ledning som Forssa hade. 4-1 gjorde Rune Lomberg, som flyttats upp i kedjan. 4-2
kom nästan omgående med vi, Grannas som skytt. I sista minuten fick så vb, Magnus Eriksson som flyttats till kedjan, en tå på bollen
och fastställde därmed slutresultatet till 4-3. I det segrande Forssa laget som gjorde en av sina bästa matcher i år, lade man särskilt
märke till cf, S-E Hagberg, som med eleganta frispelningar och ihärdigt slit hade den största andelen i Forssa segern. En annan
kedjespelare som överraskade stort var vi, Jarl Alm som visade stor framfusighet och ständigt var farlig framför mål, vilket hans två mål
vittnar om. I försvaret, som kämpade storstilat matchen igenom, glänste halvbackskedjan E. Hedman-A. Olsson-S. Eriksson med
storstilade brytningar och fina matningar. Färnäs har tydligen förlorat det eleganta spel som laget visade i våras och får nu se upp om
nytt kontrakt skall kunna bärgas. Laget blev nu långs stunder helt överspelat av Forssa. Elvan hade sina bästa i ch, Gösta Hållams, hh,
Rune Blomberg samt i kedjan hi, P-E Finn som verkligen kan spela fotboll när han lägger den sidan till. Ivar Granlund, Ludvika, dömde
säkert inför ett hundratal personer. / B /.

Forssas vi, Jarl Alm gör här 1-0 och Färnäs försvararna har bara att konstatera faktum.

Vansbro AIK mot seriesegern Färnäs slogs 3-1.
Vasbro (DD). Serieledarna Vansbro AIK tog sig samman efter förra veckans nederlag och återställde i söndags ordningen genom att klart
besegra gästande Färnäs SK. 3-1 kom VAIK:s segersiffror att lyda att det var rätt lag som tog poängen är de tingen tvekan om. Även om
en uddamålsseger kanske legat närmare till. Det behövdes dock närmare en timmes sparkande innan första målet kom och innan dess
hade ingenting märkvärdigt i fotbollsväg presterats från någondera sidan i det gassande solskenet. Vansbro ledningsmål som kom efter
10 min. spel i andra halvlek var ganska turbulent. Färnäs målvakten söderberg fumlade en ganska ofarlig boll från Stig Björns förbi och
Vansbros vy, Lars Pettersson höll sig påpassligt framme och behövde bara maka in bollen i den tomma buren. Målet tycktes få både
hemmalaget och gästerna att vakna upp ur slöheten och VAIK vakande tydligen snabbast ty bara 3 min senare låg den andra bollen
bakom Färnäs keepern. Björns lade ett inlägg mot mål Åke Gyllenvåg sprang till men blev ojust bortknuffad. Domaren avvaktade och
tillskyndade. Allan Olsén kunde istället göra mål. Det blev spännande värre då Färnäs i 22 min. reducerade till 2-1 genom vi, Rune
Blomberg efter schabbel i hemmaförsvaret. I sin iver att kvittera lämnade dock gästerna blottor i sitt försvar och 8 min. före full tid fick
Färnäs nådestöten, då ett överraskande skott från Lasse Pettersson gick i mål via stolpen. Ett gammalt känt fotbollsnamn dock åter upp i
Vansbros färger denna match. Det var Erik Nordin vars comeback på hh, platsen dock var på både gott och ont. Åke Svensson till
vänster gjorde faktiskt en bättre match och i mitten var Öhman klippan som alltid. Jörgen Friberg raderade i det närmaste ut sin snabbe
ytter Grannas. Yttrarna kraftige Lars Pettersson med obändlig energi och framåt anda samt spenslige men finurlige Stig Björns var

anfallets triumfkort denna gång. Gästerna saknade sin kedjeledare Kål Janne men förre backen Magnus Eriksson är heller inte ovän på
den platsen. I försvaret kunde man märka en viss ihärdighet. Bo Frodell på vh, var den ende halvback som höll stilen och hb, Pål Pålsson
var bäst i bakre förvaret. / Lebe).

Vansbro vann över Färnäs på sin fina andra halvlek.
Vansbro (FK). Vansbro mötte på söndagen Färnäs på Vansbro idrottsplats. Den vackra september söndagen med tryckande värme
inverkande menligt på spelarnas prestationer. I synnerhet under första halvlek spelades på ömse sidor dålig fotboll med idel långbollar
och felpassningar. Vansbros annars pigga kedja var synnerligen tam och inga farligheter uppstod vid gästernas mål. Det enda som kan
noteras från denna spelperiod var i 43 min. då Allan Olsén nickade över ribban. Halvleken slutade 0-0. Man hade dock på känn att
Vansbro skulle komma på slutet och detta blev även fallet. Vansbro började andra halvlek med sin inlärda lekfulla stil och farligheterna
började på Färnäs planhalva. Det började sedan lossna mer och mer för Vansbro och i 6 min. höll sig Lasse Pettersson framme och sköt
bollen i mål sedan mv, Söderberg halvklarat ett skott från högersidan, 1-0. I 59 min. blev det 2-0 genom Allan Olsén. Färnäs som
fortsatte sin spelstil från första halvlek med ideliga långbollar lyckades i 65 min. genom vi, Blomberg reducera till 1-2. I 80 min. gjorde
Lasse Pettersson 3-1 via målvakten och högra målstolpen. I 88 min. sköt Björns över det öppna målet. I 89 min. var Blomberg ensam
med Tore Svensson i Vansbro målet men sköt bredvid. Som helhet måste matchen betraktas som mindre lyckad. De båda lagen kan
mycket bättre fotboll än vad som nu visades. I Vansbro laget var backarna Friberg och Eliasson som vanligt säkrast och hh Erik Nordin,
som gjorde comeback i laget, gjorde en mycket bra match, varför det är att han blir kvar. I kedjan var för dagen vy, Lasse Pettersson dess
bäste man och även bäste man på plan. Övriga i kedjan arbetade som vanligt bra under andra halvlek. I Färnäs framträdde i försvaret
hh, Pål Pålsson och stoppern Gösta Hållams som de bästa medan Rune Blomberg och Arne Färnström står över de övriga i kedjan.
Mycket bra domare var Folke Pettersson från Borlänge. Publik 479 betalande. / Becksen /.

Vansbros många målchanser gav seger över Färnäs, 3-1. Vansbro AIK-Färnäs SK 3-1. Reportage från
tidningsartikel, omg 13.
I söndagens seriematch mellan Vansbro och Färnäs segrade hemmalaget med 3-1 (0-0) vilket kan anses rättvist då Vansbro hade många
fina målchanser. Första halvlek var jämn och bjöd på dålig underhållning och inget av lagen fick igång något spel. Andra perioden blev
spelet bättre och i sjunde minuten kunde vy, Lasse Pettersson på ett fint inlägg från hy, Björns göra 1-0. Åtta minuter senare kom
ytterligare en fin passning från Björns som hi, Allan Olsén sköt i mål, 20. Gästerna fick nu mera grepp om spelet och efter ha spelat sig
fram i nästa anfall kunde vi, Rune Blomberg göra 2-1. Vansbros tredje mål gjorde vy, Lasse Pettersson på ett hårt skott utan chans för
Söderberg i Färnäs buren. I Vansbro kedjan var vy, Lasse Pettersson och hy, Stig Björns de som svarade för de flesta farligheterna.
Halvbackslinjen Åke Svensson – Öhman – Nordin var bra liksom vb, Rune Eliasson och Tore Svensson i målet. I gästernas försvar var det
backarna Pålsson, Allan Färnström och ch, Hållams som hörde till de bättre. I kedjan skall centern Magnus Eriksson, vi, Rune Blomberg
och vy, Harlan Grannas framhållas. Bra domare var Folke Pettersson, Borlänge. Inför 480 betalande. /E.A. /

Per Erik Finn till Malungs IF
Per Erik Finn – Färnäs duktige forward – har skrivit på för Malungs IF. Han deltog inte i derbyt mot IFK Mora i går och blir således
spelklar för ”skinnarna” till vårsäsongen. Malung är att gratulera till det fina nytillskottet i kedjan. Finn hoppas at hans kommande
lagkamrater sköter sig så att det blir div. II spel nästa säsong.

Från Moras sportfront.
IFK kan utan tvekan göra skäl för epitetet ”höstens Mora lag”. Nio poäng av tio möjliga har laget plockat och så här prydlig ser
höstsviten ut: Nusnäs (h) 4-2, Hulån (b) 1-1, Hulån (h) 3-1, Leksand (b) 3-2 och Heros (h) 3-0. Därmed har laget kommit upp i toppskiktet
tillsammans med Vansbro, Korsnäs och Islingby. Om söndag är det upplagt för en raffelmatch i Färnäs då FSK på hemmaplan skall möta
IFK Mora. Skall Mora fortsätta segerraden eller blir Färnäs för svåra – det är frågan. De grön-vita är ännu inte på den säkra sidan i
tabellen och i höst har det gått trögt med poängplockningen. Endast tre poäng har bärgats på fem matcher. Nusnäs räddade
dubbelpoäng mot Forssa i grevens tid, trots att hemmapojkarna hade stort övertag i spel. En poängförlust mot Forssa hade betytt ett
farligt läge för Nusnäs som nu kan hämta andan ett tag. Just nu ser det ut som om Leksand och Hulån skulle sladda, men ännu så länge
är inte ens tolvpoängarna på dem säkra sidan. I toppen är väl Vansbro rena klara vinnare, medan striden om andraplatsen blir hård
mellan Korsnäs, Islingby och Mora. Programmet nästa veckohelg blir:
Forssa-Korsnäs, Färnäs-Mora, Hulån-Nusnäs, Leksand-Vansbro.
Idel svårtippade matcher även om Vansbro givetvis får hållas som favorit mot Leksand. Korsnäs kan få det knivigt mot Forssa, som
brukar spela bra hemma, och Heros-Islingby blir nu högst oviss match. Oavgjort ligger nära till hands. Kryss kan det också bli mellan
Färnäs och Mora. Nusnäs bör väl ha största chanserna mot Hulån, men man får inte underskatta jumbolaget. / Tewe /.

Färnäs och Mora delade på poängen. Färnäs SK-IFK Mora 1-1, reportage från tidningsartikel, omg 14.
Färnäs (DD)Lika delade Färnäs och Mora poängen i söndagens bollsparkeri på Färnäs idrottsplats med var sitt inslaget mål. En
besvärande vind i planens längdriktning förryckte matchen som borde ha vunnits av hemmalaget genom en bättre genomförd andra
halvlek. Bort blåste också den stämning och spänning som brukar finnas i lokalderbyn men sim gav Holger Sahlström, Borlänge en lätt
uppgift inför 650 åskådare. Färnäs överraskade med ett par föryngringar genom 15-årige Göran Höglund i målet och 16-årige Allan
Fernström som vb. Nu fick inte höglund några svårare uppgifter att klara men är onekligen en mv-talang. Fernström visade också upp ett
gott gry som bör förvaltas. Ch, Gösta Hållams och hb, Pålsson höll rent framför målet men den förre borde tänka mera på samspelets
fördelar. Genom snittligt bäst av alla i laget och på planen var vh, Bo Frodell. I kedjan var Blomberg och Grannas de mest lyckade. Mora
saknade liksom Färnäs kedjan som kunde skapa farligheter men däremot var försvarets mannar mera lyckade i sina förehavanden med
motorn. ”Kaj Bertil” som primus. Det var nästan bara bollar i luften under första halvleken en tendens som höll i sig matchen ut. Det
enda av värde som kunde noteras var ett hårt skott av Blomberg som Eriksson i Mora målet klarade elegant innan Mora kunde ta
ledningen i 37 min. genom nick av Inge Back på hörna. I andra halvlekens femte min. fick Mora en rullande boll i trävirket men spelet
borde dessförinnan ha blåsts av för offside. Utjämningen kom i 12 min. genom cf, Magnus Eriksson på ett långskott som Mora mv,
felberäknade på. Hemmalaget tyckte på och en mångfald med hörnor noterades men 1-1 stod sig tiden ut. / H /.

Mora derbyt Färnäs-Mora. Inge Back osynlig på bilden har gjort 0-1. Färnäs juniormålvakt Göran Höglund är utan chans och Allan
Färnström (3:an) ser bara att bollen sitter i nätet.

Färnäs närmast seger i blåsigt Mora derby
Seriematchen mellan Färnäs och Mora blev en besvikelse vad spelet beträffar. Det blåsiga vädret gjorde sitt till men allt kan inte skyllas
på detta. Nu delades poängen med resultatet 1-1 sedan Mora i halvtid haft ledningen. Efter pausen hade hemmalaget ett klart grepp om
spelet men den ineffektiva kedjan orkade inte med mer än ett enda mål. Båda lagen hade möblerat om i sin uppställning. Mora kom
med Mats Lind på högerbacken. Färnäs hade placerat 15 årige Göran Höglund i mål och lika unge Allan Färnström bredvid Pålsson på
backen. Halvbackar var Bernt Larsson, Gösta Hållams och Bo Frodell, medan kedjan från höger bestod av Arne Fernström, Rune
Blomberg, Magnus Eriksson, Tage Molin, Harlan Grannas. Kål Janne är fortfarande justerad och vidare saknades i kedjan Per Erik Finn
som lär vara på glid från Färnäs till Malung. Mora började med den kraftiga vinden i ryggen. Efter någon minut hade Färnäs så när tagit
ledningen på en kanon från Rune Blomberg, som Bränd Evert, en hands klarade på en reflexrörelse. Blåsten förstörde spelet och dådet
inte hölls efter marken blev det de mest underliga bollar. I 40:de minuten tog Mora ledningen på en hörna från vänster som cf, Inge
Back nickade in så det sjöng i nätmaskorna. Efter paus kvicknade Färnäs till och med vindens hjälp hölls stundtals ett gott tryck mot
mora målet. I 5:e minuten hade vy Lillis Persson en upplagd chans på öppet mål, men petade bollen vid sidan. Färnäs hade sedan några
skott mot mål innan cf, Magnus Persson i 12:e minuten på ett långskott, som helt överraskade Bränd Evert., ordnade 1-1. Färnäs
övertaget var nu markant med dubbelhörna och ett skott i målgaveln en stund senare. Mot slutet fick Mora en hörna, som hy,
Söderström hade en upplagd chans att nicka in men inte lyckades. Moras försvar satsa på hårda prov i en andra halvlek men Holger
Jansson fint assisterad av Mats Jansson, fint assisterad av Mats Lind och Kaj Bertil, red ut stormen. Åhs på hh, visade god kondition, och
sidokamraten Emanuelsson spelade mest på halvdistans innan ha måste hjälpa till i försvaret. Kedjan hade en svart dag. Ingendera
övertygade och Inge Back hade inte möjlighet att uträtta mycket. I Färnäs försvaret var Pål Pålsson klippan och unge Allan vid hans sida
kan bli en stor back. Målvaktsdebutanten var lovande men saknar rutin. Halvbackskedjan var jämn och nyttig i försvar och anfall, medan
kedjan var ett sorgligt kapitel. Yttrarna Grannas och Fernström fick ut något av sitt slit, medan de övriga inte kom till sin rätt i
sammanhanget. Holger Sahlström, Borlänge, dömde inför 650 personer.

Mora derby med delad pott men Färnäs det bättre laget
Färnäs (FK). Söndagens derby i Färnäs mot Mora slutade oavgjort 1-1 sedan gästerna haft ledningen i halvtid. Men efter
spelfördelningen att döma skulle båda poängen ha stannat i Färnäs. Särskilt i andra halvlek var hemmalaget markant överlägset. Spelet
var av dålig klass hela matchen igenom. Till en del beroende på det blåsiga vädret. Båda lagen hade synnerligen svårt för att skapa några
situationer hade därmed litet att bestyra. Mora ställde upp ordinarie medan Färnäs saknade söderberg. Finn och Kål Janne. Starkaste
lagdelen i Mora laget var försvaret med Bertil Andersson, Mats Lind och Åhs som de mest uppmärksammade. Kedjan var emellertid helt
ofarlig och kom ingen vart med Hållams & Co. Planens dominerande spelare var hemmalagets vänsterhalv tekniske Bo Frodell som
knappast gjorde ett enda misstag under hela matchen. Färnäs har för övrigt en stark backtrio i Färnström, Hållams och Pålsson. Och
Söderbergs ersättare i målet, 15 årige Höglund son till 30 talets centerkanon i Ovansiljan Sven Höglund visade påpasslighet och lugn i
sina förehavanden. I kedjekvintetten som fortfarande inte kan göra mål spelade grannas och Blomberg bäst. De få notabla situationerna
från själva matchen är i 4ë min. ett bra skott av Blomberg som Evert Eriksson en handsparaderade. I 37:e min. Inge Backs otagbara nick i
mål på hörna. 48:e min chans för Mora med avslutanden bollen rullade i stolproten. 57:e min. Magnus Erikssons skott som resulterade i
kvittering, ett skott som Evert i målet borde ha klarat. 61:a min. fyra hörnor i följd för Färnäs. 70:e min. Arne Fernströms stolpskott.
Holger Sahlström från Borlänge dömde bra inför 700 åskådare. / M.E. /

Från Moras sportfront.
Köstriden i division IV spetsades till genom Leksands oväntade hemmavinst mot Vansbro och Nusnäs bortaförlust mot jumbon Hulån.
Därmed ligger Leksand, Nusnäs och Heros alla på elva poäng och det blir säkert en förbittrad strid om vilket lag som skall göra Hulån
sällskap ner i ”femman”. Inget lag i serien tycks vara pålitligt och serieledande Vansbro åker ibland på oväntade smällar. Mora behöll
nollan i förlustkolumnen för höstens matcher, men spelet i lokalderbyt mot Färnäs var inte mycket att hurra för. FSK har ju förresten
gjort en stor förlust då Per Erik Finn skrivit på övergångspapper för Malung. Nusnäs får skärpa sig ordentligt i de avslutande matcherna
och nästa omgångs hemmauppgörelse mot Leksand kan bli direkt avgörande. Heros-Nusnäs söndagen därpå blir också en
viktiguppgörelse och NIF har alltså ödet i egna händer. Vinst mot konkurrentlagen i botten innebär förnyat kontrakt. Övriga matcher
mot Färnäs och Vansbro lär inte ge så värst mycket i poängväg. Färnäs restprogram är förresten inte heller så enkelt och enda ”säkra” är
väl hemmamatchen mot Hulån i sista omgången. Forssa tycks vara det verkliga varannan dagsgänget och segern mot Korsnäs var
verkligen en överraskning. Det var förresten många oväntade resultat den senaste omgången. Nästa omgång omfattar följande
matcher:
Hulån-Forssa, Nusnäs-Leksand, Islingby-Färnäs, Korsnäs-Heros, Mora-Vansbro.
En ny svår omgång. Klaraste favorit är Korsnäs, men i övrigt blir det hugget som stucket.På spelarfronten är det ganska livligt för
närvarande. Finn går alltså från Färnäs till Malung. IFK Mora förlorar Per Arne Ragnar och Curt Berglund som går till Rättvik, där de har
sina arbeten. Per Erik Tysk rapporteras på glid tillbaka till Våmhus så det är alltså omsättning i spelarmaterialet.

Islingby segrade knappt över hårdspelande Färnäs. Islingby IK-Färnäs SK 3-2. Reportage från tidningsartikel,
omg 15.
Islingby behöll sin andraplats i tabellen genom att i söndagens division 4 match mot Färnäs vinna med 3-2, halvtid 2-2. Segern satt långt
inne, kanske för hemmakedjans oförmåga att kunna nicka en boll i mål, ty de hade en tre fyra givna tillfällen därvidlag. Färnäs hade
oturen att få sinmålvakt skadad när cirka 20 minuter återstod, men om det kunde inverka på förlusten är svårt att säga, för gästerna var
hårt pressade före detta. Islingbyns vy, Vikström åkte också på en smäll och måste lämna planen för en stund. Färnäs laget kämpar hårt
överlag och tar ingen hänsyn till varken medspelare eller motståndare. Det fick i varje fall deras målvakt Sture Söderberg erfara då han
blev så pass skadad av en medspelare att han tillslut måste linka högerytter. Ch Hållams visade vid ett tillfälle sådana takter att en
utvisning varit befogad. Lagets och planens bästa spelarna hade gästerna i vy, Harlan Grannas. I övrigt kan vh, Frodell och inrarna
Blomberg och Molin få gott betyg. I Islingby var försvararna Dahlgren, Vikström och Östling de bästa. I kedjan får hi, Jonsson och vy,
Rosén de flesta rosorna. Islingby tog ledningen genom cf, Thunell, men det dröjde inte länge innan vy, Grannas kvitterade. Thunell
fortsatte så med att göra 2-1, men inte det heller passade Färnäs ty Blomberg ordnade 2-2. I andra halvlekens slutminuter gav hi,
Jonsson Islingby vinsten på en boll som Färnäs målvakten felberäknade. Domare var Bertil Larsson, Falun. / Valn /.

Målvaktsskada kostade Färnäs minst en poäng mot Islingby
Borlänge (FK). Seriematchen mellan Islingby och Färnäs blev en rivig och ganska hård match. Inte mindre än fyra man fick sig ordentliga
smällar, två i vardera laget. Samtliga kom igen men var märkbart sårade. Svårt skadad blev gästernas målvakt Sture Söderberg efter en
kollision med en av de egna försvararna. Söderberg kom visserligen tillbaka efter behandling men kunde inte ens linka ytter på grund av
ryggskadan. Ställningen var då 2-2 när Magnus Eriksson som fick hoppa in i målet. När o minuter återstod av matchen felberäknade
vikarien ett långskott från Bo Jonsson och Färnäs öde var beseglat. Det var mer än oturligt tycktes det och inte helt rättvist. Färnäs
kämpade matchen igenom även om det satsades onödigt hårt många gånger. Med lite mera beräkningar och mindre gåpåaranda hade
nog laget klarat åtminstone den ena poängen. Islingby fick en verkligt fin start, men ju längre matchen led ju mera samspelet av sig.
Första målet kom efter tio minuters spel genom cf, Sonny Thunell som ur offsideläge sköt ett närskott i mål. Fem minuter senare
kvitterade Färnäs efter schabbel i hemmaförsvaret. Påpasslig målskytt var hi, Rune Blomberg. Islingby tog ånyo ledningen i 20 minuten.
Även den gången genom Sonny Thynell som snyggt och prydligt nickade in Berggrens granna inlägg. Kvitteringen kom redan i 35:e
minuten och blev en exakt kopia av den tidigare. Rune Blomberg krutade på ur klungan och Göte Nilsson var chanslös. Halvtid 2-2.
Islingbys segermål kom först i slutet som tidigare nämnts. I Färnäs var Rune Blomberg klart bäst, gott assisterad av energiknippet Tage
Molin. Försvararna var i stort sett bra och jämna. Islingbys bästa var Rolf Wikström, Rolf Östling och Göte Nilsson i de bakre leden och i
kedjan var målfarlige Sonny Thynell och Bo Jonsson de tongivande. I stridens hetta åkte hy, Arne Fernström på en befogad varning av
domaren. Bertil Larsson, Falun, som klarade en svårdömd match med hedern i behåll. / Hag /.

Sonny Thunell tvåmålsskytt när Islingby slog Färnäs
Borlänge (DD). Nog var det rafflande så det förslog i matchen på söndagen mellan Islingby och Färnäs som de förstnämnda vann med
3-2. Färnäs kämpar mot nedflyttningsspöket och de som känner detta lag vet att de kan kämpa med besked. Detta fick Islingby på nytt
erfara, men i sin iver var de inte så litet omilda mot bl.a. sina medspelare och deras egen målvakt fick i slutet av matchen lämna
målvaktssysslan åt sin center Magnus Eriksson sim själv linka högerytter. Flera av Färnäs spelarna spelade mest kraftfotboll och i
synnerhet, hb Pål Pålsson lade in all kraft . Men detta förty hade han svårt hålla rent på sin kant. Hållams var en annan herre som inte
lade fingrarna emellan och hans fällning av Islingby centern borde ha renderat honom en varning med straff som påföljd, men domarens
intresse hade redan riktat sig åt annat håll. Vh, Frodell spelade vårdat och kedjans bästa man vy, Harlan Grannas är en ypperlig spelare.
Inrarna Molin och Blomberg hörde också till de bättre. Islingbys bästa försvarare var ch, Dahlgren och närmast honom bör hh, Östling
nämnas. I kedjan överraskade hi, Jonsson och vy, Rosén med friskare spel än vanligt och dessa båda får bästa betyget. En uppgift som
tränaren i Islingby borde ta itu med på allvar är huvudspelet, för däri brister det kolossalt och ett par tre givna mål gick tillspillo av
denna orsak. Islingby tog ledningen genom Sonny Thunell, men genom Grannas kvitterade Färnäs. Inte heller 2-1 målet tillverkat av
Thunell fick kvarstå som ledning då Blomberg genom klunga fick bollen i mål. Andra halvleken bjöd alltmera på spel som på slutet när
Färnäs målvakten skadad övergick helt taktikspel från gästernas sida. Det betydde två man i kedjan och övriga hade bara till uppgift att
hålla rent från mål. Det hade så när lyckats, men till slut felberäknade ”Magnus” en boll och Jonssons mellanting ”skott” och ”passning”
gick i mål. Domare var Bertil Larsson, Falun. / In /.

Islingbys cf, Sonny Thunell gör sitt lags första mål i segermatchen mot Färnäs på Idunvallen.

Klar Färnäs vinst 3-0 mot Korsnäs. Färnäs SK-Korsnäs IF 3-0. Reportage från tidningsartikel, omg 16.

Färnäs (DD) Färnäs lyfte sig till hälften ur farozonen genom att på hemmaplan med klara siffrorna 3-0 besegra div. IV-trean Korsnäs
sedan den första och spelmässigt bästa perioden slutat 1-0. Segern, som efter chanserna att döma borde ha varit större, han betecknas
som frukten av aldrig sinande kämpa tag. Nu var det et tämligen blekt Korsnäs lag som agerade motståndare men som trots
baklängessiffrorna visade upp de bästa mannarna i försvaret. Hb, Casparsson och hh, Källberg behövdes också på den sidan för
stoppade av hemma flyern Grannas. Gästernas kedja kom ingen vart med hemmaförsvaret som för närvarande är klassen bättre än den
egendomligt hopsatta kedjan. Trion Pålsson – Hållams – Färmströmgav unge Höglund i målet säkerhetskänslor som han också visade
upp. Bosse Frodell gjorde åter en bra match och hans goda nickförmåga renderade laget ledningsmålet. Kål Jannes reentré var den
injektion som behövdes och han var jämte Blomberg och Grannas bäst i anfallet. Hemmalaget inledde bäst. Först i 43:e minuten kunde
hemmapressen ge lön för mödan genom Frodells nickmål på hörna. Efter paus fick Korsnäs mera att säga till om men i 23:e minuten
ökade Kål Janne målskörden genom behärskat göra andra målet. Sedan drog Grannas sig ut på högerkanten och dribblade sig igenom
försvaret men stoppades med ojustheter och straffen som följde slog han själv via stolpen i mål. Bra domare var Ingvar Eriksson,
Morgårdshammar. Inför 500 åskådare. Under pausen delades medaljer till det segrande laget i Dala demokratens pojkserie i Mora.
Segrarna befanns vara påläggskalvarna från Färnäs. / H /.

Kål Janne gav Färnäs udd och klar seger mot Korsnäs
Färnäs (FK). Färnäs var klart överlägsna Korsnäs och segersiffrorna 3-0 (1-0) hade utan att någon orättvisa skett kunnat vara större. Kål
Jannes återinträde efter långvarig skada gjorde att hemmakedjan äntligen fick udd på sitt anfall. Kasparsson & Co i Korsnäs försvaret
gjorde ingen dålig match, däremot har vi sett kedjekvintetten bättre. Särskilt framträdde inte Östen Hansson så markant som man är
van att se honom. HB, Lennart Källberg var bäst i laget. Hemmaförsvaret var denna gång omutligt och målvakten Höglund hade därför
en mycket lugn dag. Av halvbackarna glänste särskilt Bo Frodell och kedjan Grannas, Blomberg och Kål Janne. Tage Molin lyckades också
ganska bra medan cf, Magnus Eriksson trots att han kämpade bra har svårt att fördela bollarna. Hemmalaget var överlägset hela
matchen igenom och det var endast sporadiskt som gästerna kom i närheten av Färnäs buren. Det dröjde emellertid ända till 44:e min.
innan det äntligen blev utdelning, då Bosse Frodell grant nickade in en hörna. Farligaste Korsnäs anfallet på hela matchen kom fem
minuter in på andra halvlek, som efter en het strid vid hemmamålet avslutades med en resultatlös hörna. I 69:e min. fick så Kål Janne
lön för mödan, då han ensam med Johansson i Korsnäs målet lyckades slå bollen i mål. Fem minuter senare hade Magnus Eriksson en
jättechans men sköt över från tre meters håll, Kål Janne hade sedan ett ytterligare måltillfälle och Frodell en nick aningen över innan
Grannas före slutet fastställde slutsiffrorna 3-0 på straff. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, dömde bra inför ungefär 300 åskådare.
/ ME /.

Ljusning för Färnäs besegrade Korsnäs
Färnäs tog i söndagens hemmamatch två värdefulla poäng mot Korsnäs och segrade övertygande med 3-0 efter 1-0 i halvtid. Vädret var
kallt och ruggigt och et strilande regn föll, till men för både spelare och publik. Segern måste anses rättvis, då Färnäs med Kål Janne
visade sig ha bättre sting än på länge. För övrigt var det försvarens dag, som i båda lagen dominerades av backlinjen. Hemmalaget tog
hand om initiativet omedelbart efter avspark och hade ett flertal fina tillfällen att ta ledningen. Vänstervingen Blomberg-Grannas
sågade sig fram med den äran men i avslutningarna som Blomberg skötte visade sig Englund i Korsnäs målet vara omutlig. Korsnäs
kedjan uträttade ej mycket matnyttigt under första halvlek och sköt alltid illa. Deras kortpassningsspel passade inte alls in på dagens
före och hemmaförsvaret kunde avvärja farligheterna. Först i 44:e minuten resulterade hemmapressen. Vh, Frodell nickade vackert i
mål efter hen hörna från vänster. Andra halvleken vände Korsnäs en aning på bladet och tog hand om spelet. Östen Hansson och Åke
Eriksson bytte plats i kedjan som nu hittade något av sin melodi. Avslutningarna blev dock miserabla ur Korsnäs synpunkt och skotten
gick långt utanför. I stället ökade Färnäs sin ledning. Det var kämpen Kål Janne som påpassligt var framme och petade boll en i nät.
Minuterna efter var Färnäs Magnus Eriksson frispelad men slog bollen okoncentrerat över. Korsnäs åke Eriksson kom så fint igenom
men Färnäs junioren Göran Höglund i målet räddade mycket elegant. Matchens sista mål kom på straff som Harlan Grannas slog i nät.
Färnäs var för dagen en överraskning. Man hade helt lagt bort kraftbollen och spelade nu en offensiv och kombinationsrik fotboll.
Grannas-Blomberg och Kål Janne var kedjans bästa kort och o försvaret backjätten Paulsson-Färnström. Frodell visade också ett mycket
säkert huvudspel och hade två farliga nickar mot mål varav den ena resulterade. Korsnäs pojkarna var för dagen för okoncentrerade och
slarvade oupphörligt med passningarna. Domaren Ingvar Eriksson från Morgårdshammar hade situationen under kontroll. / zap /.

Från Mora s sportfront
Söndagsomgången i fotbollsfyran innebar att det klarnade något både i topp och i botten. Vansbro är nu definitivt klart för ”trean” men
nog får de svartvita skärpa sig avsevärt om det skall gå vägen där. . Det finns dock flera verkligt fina spelare i laget, och Tore Svensson
håller klassen som Dalarnas bästa målvakt. Mora Kamraterna måste få fram en bättre kedja om det skall bli poäng i fort- sättnigen. Det
går inte att lita så enbart på försvaret som får för stor arbetsbörda som får för stor arbetsbörda när inte forwards kan hålla bollen.
Hårdmarkeras Inge Back som i söndags, är kedjan faktiskt ofarlig. Erik Åhs gjorde för all del många nyttiga saker och har blivit en
värdefull allroundspelare .P.A. Ragnar bör vara en back och hans placering som halv måste betraktas som en ren nödlösning. Glädjande
nog visade sig ryktena om övergång till Rättvik för Per Arne och Curt Berglund vara ogrundade. Mora Kamraterna gör dock efter serien
en förlust i och med att John Emanuelsson blir spelade tränare i Älvdalen där han nu slagit ned sina bopålar. Det är tur för Mora att man
redan har sitt på det torra i serien. Nusnäs visade i lördags att man vill vara med i ”fyran” även i fortsättningen. Trots reserver blev det
en säker vinst mot Leksand. Kan NIF nu söndag även besegra Heros som tycks vara ur slag just nu, är kontraktet i det närmaste klarat.
Men det gäller att vara på den säkra sidan då tre lag mycket väl kan bli nedflyttade. Trots Hulåns fina uppryckning på sistone, betraktar
vi, står striden mellan Nusnäs, Färnäs, Leksand och Heros som alla befinner sig i farozonen. Leksand har lättaste programmet kvar och
kan med bröderna Lassas hjälp ta full pott i de tre matcherna mot Hulån. Forssa och Heros. Heros ligger illa till, men kan givetvis klara
sig om man tar minst fyra pinnar till. Färnäs måste ha tre poäng till för att vara på den säkra sidan och programmet som är kvar är inte
lätt. Hulån kan bli en avgörande faktor i seriespurten. / Tewe /.

Från Moras sportfront
Det ljusnade för Mora lagen i division IV efter söndagens omgång och just nu ser det faktisktut som om både Färnäs och Nusnäs skulle
kunna hålla undan för botten trion Hulån, Leksand och heros. Märkligast är att jumbolaget Hulån nu tagit hem tre segrar, men tyvärr har
nog laget satt in sin spurt lite för sent. Visserligen kan man komma upp på 13 poäng, men det räcker inte till nytt kontrakt. Skulle tro att
16 pinnar behövs för att undvika nedflyttning. Hulån, Leksand och heros skall mötas i inbördes matcher och måste då ta poäng från
varandra, varför det torde bli svårt för den trion att hanka sig kvar. Nusnäs och Färnäs möts om söndag och blir det t.ex. oavgjort då har
man med säkerhet tre Mora lag i ”fyran” även nästa säsong. Vansbro har redan seriesegern klar och Islingby ser ut att kunna ordna
andraplaceringen. Nästa år blir nog ”Tigrarna” med sina Brageförvärv givna favoriter. Islingby får då ett verkligt kanonlag och det blir då
intressant att knyta kontakten med spealre som Nisse Norberg och Inge Wedholm. Båda är ju av bra division II klass. Kål Jannes
återkomst var tydligen rätta medicinen för Färnäs, vars kedja med ens återfick farligheten. När se inte hade någon större dag var det
bara att tacka och ta emot. Mora laget gjorde enligt rapporterna en ganska inspirerad match mot Forssa, men IFK har väl just nu inte så
mycket att spela för då kontraktet är klart. Inge Back håller dock sin fina målaptit och i söndags smällde han dit två nya fullträffar.
Därmed är han uppe i dussinet jämnt. / Tewe /.
Grattis Vansbro! Så lyfter vi på hatten för Vansbro som redan säkrat segern i div. IV och förefaller att springa hem med en överlägsen
trumf. Man ligger fem poäng före nu och har på det återstående programmet. Korsnäs borta och Nusnäs hemma. När nu segern är klar
och man inte behöver spänna sig tippar vi att det blir fullpoängare i båda dusterna och 30 poäng som slutresultat. Islingby förefaller att
bärga andra platsen. Vem följer Hulån? I botten är det Hulån som har vår stora beundran. Tre raka segrar på de sista matcherna mot
sådana motståndare som Leksand, Forssa och Nusnäs är inte fy skam. Tyvärr räckr det inte till förnyat kontrakt. Men vilket lag skall göra
Hulån sällskap till div, V står ännu skrivet i stjärnorna. Det förefaller dock att bli något av lagen Leksand, Heros eller Nusnäs på 11, 12
respektive 14 poäng. Forssa och Färnäs på 15 erövrade pinnar bör mänskligt sett klara sig kvar, då lagen under även skall möta varandra.
Vi tror dock att det Ljusnar betydligt efter söndagens omgång som bjuder på följande matcher:

Hulån-Heros, Korsnäs-Vansbro, Islingby-Mora, Leksand-Forssa, Nusnäs-Färnäs.
Och sedan återstår som sagt slutomgången den 11 okt. / Ing /.

Nusnäs och Färnäs delade poängen och klarade sig kvar. Nusnäs IF-Färnäs SK 3-3. Reportage från
tidningsartikel, omg 17.

Nusnäs och Färnäs delade poängen i höstens sista Mora derby och därmed är båda lagen klara för division IV-spel även nästa säsong. 3-3
blev slutresultatet sedan Nunsäs haft ledningen i halvlek med 3-2. Oavgjort var i stort sett rättvist efter händelserna på planen även om
Nusnäs visade upp ett mera genomtänkt kombinationsspel. Matchen hade samlat rekordpublik på Nusnäs nya IP – cirka 800 personer.
Första halvlek blev mycket underhållande ur publiksynpunkt. Spelet växlade snabbt och målsituationerna avläste varandra. Färnäs gick
på knock direkt och hade den första kvarten bra grepp om spelet. Redan i 4:e minuten var det klart för 0-1 genom hy, Tage Mohlin.
Färnäs hade för dagen satt in Arne ”Muffen” Eriksson som spjutspets vid sidan av Kål Janne. ”Muffen” visade sig ha kvar sin gamla
målinstinkt och chansade på varje boll. Nusnäs svarade med ett rungande krysskott av Bengt Hjelte men bollen tog i trävirket och
studsade ut. Rune Blomberg hade också ett fint skott som Lasse Larsson tvinades tippa till hörna. I 18:de min. drog Kål Janne upp bollen
och passade in i centrum där ”Muffen” dök upp och slog in bollen. 0-2. Men Nusnäs gav sig inte utan gick upp ur underläge. Det började
med att ”Curre” Hjelte gjorde 1-2 på närskott via stolpen i 25:e min. Kvitteringen ombesörjde Verner Heed efterslarv i FSK försvaret och
fyra minuter före paussignalen slog Per Erik Tysk på en verkligrökare från långt håll otagbart i krysset. Andra halvlek blev betydligt
sämre än den första och det blev mest ställningskrig. Mor slutet blev det också all mera friskning. Vy, Grannas hade en farlig nick utom
och Nusnäs centern var ytterligt nära att glida igenom ett par gånger innan slutresultatet fastställdes i 27:e min. av ”Muffen” Eriksson
efter missförstånd i Nusnäs försvaret. Sista kvarten gick man in för att hålla ställningarna och det lyckades också på ömse sidor. I Färnäs
laget saknades för dagen Pål Pålsson. Bästa försvarare var nu vb, Allan Färnström och vb, Frodell. Unge Höglund i målet gjorde en verklig
kalasräddning och hade inte stora chanser på de bollar som gick in. Kedjan inledde i stor stil men melodin kom bort under långa
perioder. ”Muffen” Eriksson på centern var ett välbehövligt nytillskott och bra som vanligt spelande vy, Grannas. Nusnäs hade sina
främsta tillgångar i målvakten Lasse Larsson, vb, Lennart Snees och vh,”Peva” Mattsson. Särskilt Snees var omutlig. Kedjan visade
stundtals prov på vackert samspel och inrarna Heed och Tysk föreföll ha mått bra av vilan. Domare var Holger Sahlström, Borlänge. /
Tewe /.

Arne ”Muffen” Eriksson gjorde comeback i Färnäs i derbyt mot Nusnäs och han svarade för två av målen. Här fläker Arne och slår in 2-0
efter kamp med Rune Larsson. T.v. målvakten Lars Larsson och ch, Åke Lindberg.

Oavgjort Nusnäs-Färnäs räddade båda lagen kvar
Nusnäs (FK). Inför ny rekordpublik – cirka 800 personer – på Nusnäs nya idrottsplats, möttes på söndagen grannklubbarna Nusnäs och
Färnäs på sista seriederbyt. 3-3 (3-2) blev slutresultatet efter en spännande fartfylld match där ovissheten var stor i det sista. Därmed
har båda lagen säkrat nytt kontrakt till nästa år. Färnäs ställde upp med Arne ”Muffen” Eriksson på centern medan backen Pålsson
saknades. Även Nusnäs mönstrade sitt starkaste lag. Färnäs startade bäst och redan i fjärde minuten var det klart för 0-1 genom hy,
Tage Molin. När så Färnäs ordnade 0-2 genom ”Muffen” Eriksson i 18:e minuten trodde nog de flesta att det lutade åt Färnäs vinst. Men
Nusnäs vände snabbt på bladet och innan paussignalen var det de blåvita förunnat att ta ledningen. Det började med att ”Kurre” Hjelte
ordnade 1-2 i 25:e minuten. Kvitteringen ombesörjde Verner Heed som utjämnade ett försvarsslarv och så kom ledningsmålet på en
veritabel stänkare av Per Erik Tysk i 41:a minuten. Första halvleken bjöd på bra spel och gott tempo men i andra halvlek blev det
betydligt mattare. Båda lagen hade dock goda chanser att öka målskörden men nerverna klickade i de avgörande ögonblicken.
Slutsiffrorna fastställde ”Muffen” i 27:e minuten då han ostörd fick hand om lädret efter grovt missförstånd i Nusnäs bakre led. Nusnäs
hade sin starkaste lagdel i kedjan som stundtals broderade riktigt grant. Inrarna Heed och Tysk blev ovanligt pigga och assisterade Bengt
Hjelte på centern bra. I försvaret framträdde framför allt vb, Lennart Snees men även ”Peva” Matsson hade en god dag. I Färnäs laget
var vb, allan Fernström och vb, Bo Frodell de mest framträdande i försvaret medan vy, Grannas får sättas som nummer ett i kedjan.
Målfarlige ”Muffen” Eriksson bör också få ett plus i protokollet medan Kål Janne märktes mindre än vanligt. Domare var Holger
Sahlström, Borlänge.

Delad poäng mellan Nusnäs-Färnäs. Bra comeback av Arne Eriksson.
Nusnäs (DD). Salomoniskt delade Nusnäs och Färnäs på poängen med 3-3 i lokalderbyt på Nusnäs nya idrottsplats. När Holger
Sahlström blåste till spel fanns 700 åskådare på plats som väntade raffel, men i stället fick se en mycket bra och välspelad första halvlek,
som gästerna et tag ledde med 2-0 innan bladet vände sig och Höglund i Färnäs målet fick kröka rygg och detta tre gånger innan
halvleken var till ända. Arne Eriksson debuterade i Färnäs och gjorde två mål. Nervositet märktes i hemmaförsvaret i början av matchen,
men sedan släpptes inte det pånyttfödda Färnäs kedjan från så lätt. Den omkastning som gjordes genom att låta Lindberg och Larsson
byta plats visade sig vara fördelaktigt, men primus var ändå vb, Snees, ”Peva” Mattson var som vanligt arbetssam. Kedjan var för dagen
nyttigare änpå länge i första halvlek, men hjälptes i sina förehavanden av ett nonchalant Färnäs försvar. I Färnäs saknades Pålsson, men
ersättaren Eriksson knöt till säcken ordentligt efter paus. Höglund i målet sattes på hårdare prov i denna match och gjorde flera granna
räddningar. Allan Färnström fick litet att bestyra efter pausen på grund av hemmalagets ensidiga spel. Frodell var åter bästa halvan,
Chanstagande och målfarlig visade sig ”Muffen” Eriksson vara och kedjebekymren har lättat för Färnäs ledningen och
kedjeuppställningen får därmed fortsatt förtroende. Ett snabbt och trevligt spel från bägge hållen inleddes det hela, men redan i tredje
min. kunde 0-1 noteras genom Mohlin genom schabbel i Nusnäs försvaret. 2-0 noterades genom ”Muffen” Eriksson på passning som Kål
Janne slog in. Detta gick hemmalagets ära för när så Sigurd Hjelte började målskörden i 24 min. kvitterade till 2-2 och Nusnäs ledningen
kom till i 39 min. från bra skott av Per Erik Tysk. Spelkvalitén sjönk i andra halvlek och den periodens enda mål svarade Eriksson för i 27
min. / H /.

Från Moras sportfront
Fotbollen sjunger nu på sista versen och om söndag spelas sista omgången i division fyra. Det ser glädjande nog ut nog ut som om vi får
behålal alla Mora lagen i serien till nästa år. Mora och Färnäs är definitivt klara. Nusnäs kan åka ur om man förlorar med stora siffror i
Vansbro samtidigt som Leksand klarar Heros med god marginal. Nio mål bättre är dock Nusnäs målskillnad och i kraft av den klarar man
nog skinnet. Heros är dödsdömt då man har för dålig målkvot. Forssa ligger också så till att Leksand (troligast) kan rädda skinnet på
Borlänge elvans bekostnad. Förlust mot Islingby samtidigt som Leksand klarar Heros borta betyder att Forssa får spela i femman nästa
år. Men Leksand står inför ett svårlöst problem om söndag. Nästa hela ishockey laget har uttagits att medverka i landskapsmatchen mot
Västerbotten i Skellefteå om söndag. Och utan ishockeyspelarna lär man näppeligen klara sig mot Heros. Ett delikat problem! Sista
omgången omfattar följande matcher:
Forssa-Islingby, Färnäs-Hulån, Heros-Leksand, Mora-Korsnäs, Vansbro-Nusnäs.
Islingby bör väl slå Forssa i Borlänge derbyt, men kanske räcker man en hjälpande hand och låter Forssa få ena poängen. Färnäs bör
klara Hulån. Heros-leksand blir den verkliga ödesmatchen. Leksand måste helt enkelt vinna för att klara sig. Mora bör kunna klara
Korsnäs som inte verkar så farligt på bortaplan. Vansbro är favorit mot Nusnäs.

Färnäs –Hulån möts söndag
Färnäs sportklubb spelar om söndag sista matchen för hösten och laget möter då seriejumbon Hulån. Gästerna får dock ingalunda
underskattas då laget nu tagit tre raka segrar. Man tar säkert miste om man håller Hulån som ett av de bättre lagen i serien just nu.
Gästerna har dock satt in spurten för sent och kan inte undgå degradering, men man tänker tydligen kämpa”to the bitter end”. Det är
upplagt för en trevlig match, där en hemmaseger inte är så alldeles given. Normalt sett bör dock ”Sura” Erikssons pojkar klara hem en
tvåpoängare. Avspark sker kl 13.30.

Färnäs i slag 5-1 mot Hulån. Färnäs SK-Hulåns IF 5-1., reportage från tidningsartikel, omg 18.

Färnäs (DD). Färnäs avslutade serien med att inför hemmapublik besegras Hulån med klart 5-1, halvtid 3-1. Resultatet får anses vara
rättvist i en juste och av hemmalaget bra genomförd match. Det började bra för Hulån som 7 min tog ledningen genom Yngve Lindberg
med ett hårt skott som Höglund i Färnäs målet hade händerna på, men ej mäktade hålla. Blomberg utjämnade till 1-1 i 10 min.
hemmaanfallen kom sedan tätt och 1 14 min. frispelade Kål Janne centern Harlan Grannas och 2-1 var ett faktum. Samma sak
upprepades i 21 min. och Färnäs kunde gå till halvtidsvilan med 3-1. I andra halvlekens sjätte minut fick Färnäs en frispark intill
hörnflaggan som nickspecialisten Frodell mötte med huvudet, och ställningen var 4-1. Frodell var ytterst nära att göra ännu ett nickmål
på hörna, men Hulåns ch, klarade på mållinjen. Kål Janne fastställde sedan 5-1 efter passning från Blomberg. Färnäs fick en straff som
Grannas inte slog bättre än att Hulåns målvakt kunde klara, sedan första försöket fått göras om. Gästernas lag som nästa år återfinnes i
div V bestod av unga och och jämna som skulle vinna i slagkraft genom bättre kontakt mellanhalvor och kedja. Det bakre försvaret
mannar fick plus i protokollet för sitt arbete. I Färnäs skötte alla sina uppgifter bra. Vilket betygsätter även de nya mannarna hb, Kurt
Lind och hy, Erik Olsson. / H /.

Föryngrat Färnäs gladde 5-1 vinst mot jämna Hulån
Färnäs (FK). Att det inte är någon risk för återväxten i Färnäs blev uppenbart för hemmasupporters när Hulån besegrades med 5-1, (3-1)
i årets sista seriematch på Färnäs IP. Då matchen hade liten betydelse för serieutgången hade ett par nya förmågor – Kurt Lind och Erik
Olsson – fått chansen att visa vad de kunde. Resultatet blev över förväntan, Harlan Grannas spelade center och det blev tämligen klart
att detta är rätta platsen för honom. Annars gladdes man mycket åt Linds och Frodells halvbacksspel. Gästerna var över lag tämligen
jämna men det är på sin plats att laget får förbättra sitt kunnande nästa år i div. V. Backarna slog ifrån sig bra medan halvbackskedjan
märktes mindre. Kedjan kom ingen vart mot det resolut spelande hemmaförsvaret. Trots detta var det Hulån som gjorde första målet
efter sju minuters spel genom vi, Lindberg. Tre minuter senare kvitterade hemmalaget genom Blomberg, och i 14:e resp. 21:a min. sköt
Grannas 2-1 och 3-1. Med båda målen hade han god hjälp av Kål Jannes förarbete. Under andra halvlekens första kvart fick Bosse Frodell
fyra gånger tillfälle att visa sin farlighet med huvudet. Den första nicken resulterade i 4-1, men andra räddade en hulåback på mållinjen.
I 24:e minuten nätade Kål Janne till 5-1 på en passning från Rune Blomberg och tre minuter senare blev det straffspark för Färnäs.
Grannas sköt dock inte bättre än att målvakten kunde rädda. Matchen avslutades med en konstant Färnäs press men siffrorna 5-1 stod
sig tiden ut. Sven Hjelte, Nusnäs dömde bra inför 250 personer. / ME /.

Klar Färnäs vinst, 5-1 mot resignerat Hulån
Med 5-1, halvtid 3-1, slog Färnäs jumbolaget Hulån vid söndagens serieavslutning. Hemmalaget dominerade klart och Hulåm föreföll att
resignera sedan Färnäs skaffat sig en ledning med 3-1 i mitten av första halvlek. Det blev gästerna som tog ledningen efter sju minuter
på en boll som vi, Yngve Lindberg sköt in via Färnäs målvakten s nypor. Fem minuter senare stod et 1-1 på vi, Rune Blombergs precisa
skott invid stolpen. Strax där på ordnade cf, Harlan Grannas 2-1 efter förarbete av Kål Janne och på samma sätt tillkom 3-1 ehuru det
luktade en aning offside. Vh Bo Frodell ökande sex minuter efter paus till 4-1 på en nick vid klunga framför mål efter frispark. Strax
därpå hade Färnäs en öppen målchans då en Hulåback räddade på linjen och i 15:e minuten hade Frodell en fin nick i planken. Någon
minut senare var Frodell åter framme med huvudet men ”skottet” nickade ch, Göransson ut. Slutresultatet 5-1 fastställde hi, Kål Janne
eftr Blombergs förarbete. I 28:e minuten fick Färnäs en straff. Harlan Grannas sköt men målvakten - hade rört sig för tidigt - klarade
skottet. Straffen gick om men Harlan Grannas lyckades inte heller nu skjuta förbi målvakten. Färnäs prövade två nya spelare Erik Olsson
på vy, som inte misskötte sig, och snabbe Kurt Lind som hh, som säkert blir bofast på den platsen. Färnäs kedjan gick bättre än på
mången god dag. Ytterhalvorna Lind och Frodell understödde braq och om någon i hela laget skall nämnas före de andra är det Frodell.
Han bryter säkert, lägger fina passningar och är med sitt eleganta huvudspel alltid farlig framför mål. I Hulån fick bakre försvaret arbeta
hårt . Mellanrummet mellan försvar och anfall blev för stort. Endast vänstervingen Lindberg-Berglund skapade några farligheter på sin
kant men i övrigt var kedjan rätt tam. Sven Hjelte, Nusnäs dömde inför endast 200 åskådare.

Från Moras sportfront.
Så har då fotbollen definitivt gått i vinteride. Först av allt bör Malung saluteras för sin stronga prestation att gå upp i ”tvåan”. Därmed
har Moraborna chans att få se litet ordentlig fotboll om man åker sju mil. Till Borlänge är det ju tio så det blir alltså litet kortare till
skinnarmetropolen. Om Malungs chanser i ”tvåan” är det för tidigt att yttra sig, men troligen måste laget förstärkas på ett par – tre
punkter då skillnaden mellan divisionerna är ganska markant. Mora får även nästa år nöja sig med division IV fotboll, men vi får ju vara
glada för att ingen av våra elvor behövde flyttas ned. Verklig tur hade Leksand som undgår degradering just på Malungs bekostnad.
Hade Malung stannat i trean hade detta med fört att tre lag måste nedflyttas i fyran. Nu blir det endast Heros som får göra Hulån
sällskap. Nusnäs gjorde en strong avslutning genom att ta två poäng borta mot Vansbro, som dock visat mycket stor opålitlighet. Färnäs
tycks ha hittat den verkliga formen i serieslutet och de tre avslutande matcherna gav fem poäng. Tack vare bättre målskillnad lyckades
också de grön-vita passera Mora, som hade chansen att komma trea, men förspillde den genom den onödiga förlusten mot Korsnäs.
Fotbollssäsongen har haft både ljusa och mörka sidor. Höjdpunkterna har varit IFK Göteborgs och Djurgårdens gästspel. / Tewe /.

Distriktsmästerskapet 1959.
Anrika IK Brage spelade sig till finalplats för 26:e gången och lade beslag på DM-tecknen för 23:e gången. Finalmotståndare denna gång
var1956 års mästare Grängesberg.

DM-resultaten 1959, Stora DM.
I Stora D.M.deltog samtliga från de nationella serierna direktkvalificerade lagen samt finallagen i 1958 års Lilla D.M., av vilka IK Heros i
egenskap av nytt division IV-lag hade dubbeltäckning för sitt deltagande i Stora D.M. Första slutomgången medförde en del
överraskningar, såsom Heros seger över Avesta AIK och Korsnäs eliminering av Falu BS, för dock vilket dockomspel krävdes. Säter
betvingade Färnäs först efter förlängning. Kvartsfinalerna bjöd på bl.a. på Västerdalsderbyt Vansbro-Malung, som resulterade i att
division III-ledarna och blivande seriesegrarna fick se sig besegrade med 4-0. Via Vansbro och Ludvika FFI gick sedan Grängesberg och IK
Brage till finalen, som spelades i Falun den 31 juli. IK Brage som nu figurerade i sin 26:e D.M. final bärgade mästerskapet för 23:e
gången.

Kvalomgång.
IFK Mora-Hulåns IF 3-2 (förl.),

Nås IF-Forssa BK 0-2.

Första omgången.
Leksands IF-IFK Grängesberg 0-0,
Forssa BK-Ludvika FFI 2-3,
Vansbro AIK- IFK Mora 6-2 (förl.)

Falu BS-Korsnäs IF 0-0,
Säters IF-Färnäs SK 5-2 (förl.),
Malungs IF-Nusnäs IF 3-1.

Islingby IK-IK Brage 0-3,
IK Heros-Avesta AIK 2-1,

Omspel. Korsnäs IF-Falu BS 3-0.
Kvartsfinaler.
Säters IF-IK Brage 1-3,
IFK Grängesberg-IK Heros 3-2 (förl),

Ludvika FFI-Korsnäs IF 4-1,
Vansbro AIK-Malungs IF 4-0.

Semifinaler. IK Brage-Ludvika FFI 3-0,

Final.

IFK Grängesberg-Vansbro AIK 4-1.

IK Brage-IFK Grängesberg 3-1 (Matchen spelades i Falun).

Dala reservlagsserie Norra Gruppen.
Färnäs B-Vansbro AIK B 3-0, Färnäs B-Hulån B 1-1, Vansbro AIK B-Färnäs B 8-0,
Hulåns IF B
Malungs IF B
IFK Mora B
Färnäs SK B
Vansbro AIK B
Nusnäs IF B

10
10
10
10
10
10

4
5
5
4
4
2

4
2
1
2
0
3

2
3
4
4
6
5

32-20
31-21
30-30
26-32
28-31
25-38

12
12
11
10
8
7

I den andra gruppen, Södra reservlagsserien spelade följande lag.
Säters IF B, Avesta AIK B, IFK Grängesberg B, Ludvika FFI B, Falu BS B, Islingby IK B, IK Heros B, Forssa BK B och IK Brage C. Seriesegrare:
Säters IF B.

D.M. för Juniorer 1959.
Grupp 2.
IFK Mora
Färnäs SK
IFK Ore
Sollerö IF
Orsa IF
Boda SK
Nusnäs IF
IFK Rättvik

14
14
14
14
14
14
14
14

12
9
6
7
5
5
3
1

2 0
1 4
3 5
1 6
2 7
2 7
3 8
2 11

63-8
25-22
25-19
22-24
20-31
14-19
14-19
3-43

26
19
15
15
12
12
9
4

I de andra grupperna spelade följande lag.
Grupp 1. Sälens IF, IFK Våmhus, Malungs IF och Älvdalens IF. Seriesegrare: Sälens IF.
Grupp 3. IK Brage Islingby IK, Leksands IF, Forssa BK, Bullermyrens IK, Insjöns IF och Siljansnäs IF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 4. Säters IF, Falu BS, Stora Skedvi IK, Korsnäs IF, Långshyttans AIK och Gustafs GoIF. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 5. Avesta AIK, Horndals IF, Vikmanshyttans IF, IFK Hedemora, Avesta IF och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 6. Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Nyhammars IF, IK Heros, Östansbo IS, IFK Ludvika och Säfsnäs IF. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 7. Vansbro AIK, Dala Järna IK, Björbo IF, Hulåns IF, Nås IF och Dala Floda IF. Seriesegrare: Vansbro AIK.
Junior-D.M. Genomfördes som vanligt med en förberedande serie i sju grupper. Gruppsegare blev Sälens IF, IFK Moras, IK Brage, Säters
IF, Avesta AIK, Ludvika FFI och Vansbro AIK. Efter slutspelets kvalomgång kvarstod som semifinallag Säter, Avesta, Sälen och Vansbro.
Matcherna blev anmärkningsvärt jämna och fick exakt samma förlopp. Bortalagen Avesta och Vansbro van i första matchen båda med
1-0 och lyckades sedan klara 1-1 i resp. returer. Finalen blev alltså en ren upprepning av 1958 års med Avesta och Vansbro som
agerande. Avesta vann nu första mötet på sin hemmaplan varefter det blev Vansbros tur att triumfera i returen. Siffrorna var dock 2-0
resp. 2-1, vilket innebar att Avesta ånyo blev juniormästare.

Rapporterad pojkfotbollsverksamhet.
Färnäs SK. Serie: 6 lag, 45 matcher.

Leksandslägret för morgondagare invigt. Text från tidningsartikel 1959.

Falu-Kurirens träningsanalys startar Idag med mest om fotboll.
- Från Falu-Kurirens utsände LAN –
Leksand, måndag, Sven Bergsten, Ludvika tränaren, har fått förtroendet att instruera våra morgondagare inom fotbollssporten. Denna
uppgift tar han som en genomkörare inför det kommande storlägret för hela Sveriges fotbollsungdom i Malmköping, där Sven är en av
fotbollsförbundets tränare. I Leksand ämnar han studera var och en av de 17 grabbarnas stil och sedan fe dessa tips om vilken plats i
lägret de bör spela. – Det är säkert fel att läsa juniorerna på en enda plats i lagelvan, säger Bergsten, det är inte alls säkert att den killen
passar där då allt kommer omkring. En bra vänsterinner i ett klubblag kan mycket väl vara en ännu bättre back eller halvback. Detta är
ett av ändamålen med detta läger. Sedan tillkommer den teoretiska sidan, där kunskaperna slås in på skolbänken i Norets skola. Där
skissar tränaren upp olika situationer på svarta tavlan, för att timmen därpå öva momenten på Siljamsvallens fotbollsplan. Sist på
kursplanen står lagspelets metodik, men det är också det mest avancerade och kommer att tas upp först sedan de individuella
färdigheterna blivit tillräckligt bra. Bergsten är populär bland pojkarna och minsta lilla order lyder de in i detalj. Han kan allt om fotboll
och det vet också deltagarna, varför tipkorta förmaning det framgår inte minst då man ser våra seniorer i aktion – de missar alltför
många enkla bollar! Detta läger har fått en lovande upptakt och då de lärt känna varandra finns anledning förmoda att vi får ett
vältränat och samspelt landskapslag, då dessa vuxit upp till seniorålder. Detta är trots allt den främsta målsättningen med denna

sammandragning av morgondagare – kommande ”Nordahlare och Grensen och tillrättavisningarna faller i god jord. De flesta storväxta
för sin ålder och detta tyder på att sporten ger dem ett fysiskt försprång som är ytterst värdefullt i denna ålder. I morgon ämnar han
komponera det första laget av detta kommande spelmaterial. De skall sparas av ett Leksandslag om allt går enligt beräkningarna. Längre
fram hägrar en plats i Dalarnas juniorlag I den kommande matchen mot Gästrikejuniorerna skall nämligen några av lägerdeltagarna
sättas in, och då är det bara att beklaga att några av distriktets storklubbar inte sänt sina bästa juniorer hit till Leksand. De hade
lagenheterna kunnat trimmas in redan här uppe, vilket givetvis skulle ha betytt mycket då grabbarna ställer upp mot det duktiga
kollegorna i grannlandskapet. Det är ingen överdrift påstå att dessa, som till övervägande delen spelar med i sandvikens juniorlag är
Sveriges bästa. De har fina meriter bakom sig i riksomfattande cupturneringar mellan juniorlag. Till alla fotbollspojkar i länet riktar Sven
Bergsten några förmanande ord om att börja med det enklaste och lära sig detta ordentligt. Det ligger mycket pedagogik bakom detta.

Till vänster är de sjutton kursdeltagarna framför instruktör Bergsten på Siljansvallen. Bredvid dem diskuterar kvartetten Sören
Johansson, Hedemora, Erik Olsson, Färnäs, Leif Bergkvist, Ludvika och Harlan Grannas från Färnäs ett fotbollstaktiskt problem. Under en
actionbild från gårdagens inledande träningspass.

Lägerbrevet.
Leksand (FK). Onsdagskvällens fotbollsmatch mellan lägerkombinationen och leksandsjuniorerna bjöd på bra spel från båda håll och
många mål. Uppgörelsen slutade oavgjord 4-4. Lägret hade ett bra lag med Harlan Grannas, Färnäs, Leif Åkerlund, Krylbo och Jan
Relander, Hedemora, som de mest framträdande. Grannas svarade för tre av målen och Dan Asplund från Svärdsjö det fjärde. I
leksandslaget medverkade bl.a. Jan Erik Lyck från Insjön, som svarade för två av målen. Olle Öst och Bengt Olsson spelade in ett var.
Torsdagen har varit en ”mellandag” utan några särskilda större händelser. Dagens trevligaste inslag var eftermiddagens
programsynpunkt ”Skojigt i skogen”. Detta var en trevlig miniatyrorientering arrangerad av S.O Jansson i terrängen kring Lugnet. På
förmiddagen hade varje idrottsgren genomgång av tävlingsregler och så var det praktisk idrott under förmiddagspasset. Dagen
avslutades med ett besök på Himlaspelet. / Olle /.

”Fotbollspelarna vill visa att de kan sköta sig fint”. Text från tidningsartikel. 1959.

Jag tror aldrig jag sett fotbollsinstruktören Sven Bergsten så allvarlig som när han försökte förklara för mig att det finns många verkligt
goda fotbollsämnen bland de 17 pojkarna. Harlan Grannas från Färnäs SK är utan tvekan den mest lovande, säger han. Han är faktiskt
redan i besittning av det mest a som en god fotbollspelare bör ha och om han utvecklas på normalt sätt och får stå under kunnig tränare
så tror jag blint på att han skall kunna bli bl.a. en fin center med tiden. Sven Bergsten vet säkert vad han talar om. Det är inte första
gången han hittar lovande ”plantor” bland unga fotbollspojkar. – Hur många gånger händer det inte på en fotbollsträning att det står ett
tiotal grabbar och skjuter mot mål säger han. Det går kanske flera minuter mellan varje gång en spelare får slå bollen. Det är det största
fel man kan göra på en träning. Mottot skall vara alla i arbete hela tiden. Tennis fotboll, med den s.k. tennisfotbollen som vi kör flitigt
här uppe är detta möjligt. Deltagarna delas upp på var sin sida om ett nät och så spelar man precis som i tennis. På det viset blir alla i
rörelse hela tiden och man övar också upp tekniken ordentligt. - Jag har också lärt pojkarna en annan sak som det brister mycket i ute
bland föreningarna, nämligen konsten att träna en målvakt. Den saken kan alla när dom åker härifrån på lördag, det garanterar jag. Vi
prövade igår kväll och det dröjde inte länge förrän den målvakt vi hade var ”färdig”. – Så är det förstås anfalls och försvarstaktik både i
teorin och i praktiken. Vi har ju här den fina möjligheten att vi kan rita upp det hela på svarta tavlan och omedelbart därefter gå ut och
omsätta det i praktiken. – Jag är också glad, säger Bergsten till sist att fotbollen fick vara med på det här lägret. Nu har vi chansen att
visa att fotbollspojkarna är lika ordentliga som andra idrottsmän. Elaka tungor vill ju tätt som oftast berätta om motsatsen. Pojkarna har
skött sig fint hittills på Leksandslägret och jag hoppas det går bra de två dagar som är kvar också. Var finns Borlänge spelarna? En sak
som jag fäste mig speciellt vid när jag studerade deltagarlistan var att det saknades deltagare från Borlänge samtidigt tre storklubbar,
Brage, Islingby och Forssa. Hur är det med återväxten i Dalarnas största fotbollsstad? Det berodde inte på platsbrist. Lägret hade kunnat
ta emot en hel del till. På onsdagskvällen spelade lägerlaget en match mot ett förstärkt juniorlag från Leksand. Resultatet där blev
salomoniskt 4-4, men de övriga lägerdeltagarna lär visst inte ha blivit imponerande av spelet och nu har de utmanat fotbollspelarna till
en match innan veckan är över.

Djurgårdens IF på besök i Färnäs, sommaren 5/7-1959.

Harlan Grannas center i Dalarnas juniorlag. Text från tidningsartikel.3/9-1959.

Det juniorlag som skall representera dalarna i lördagens landskampsmatch mot Gästrikland på Avestavallen har nu tagits ut och
innehåller följande mannar: Lars Erik Karlsson, Brage, Jan Larsson, Falu BS, Bengt Landen, Grängesberg, Ante Lindmark, Avesta AIK, Bo
Lindgren, Säter, Håkan Cedergren, Brage, karl Arne Sjöström, Avesta AIK, Olle Norman, Säter, Harlan Grannas, Färnäs, Bertil Lindström,
Korsnäs och Göran Johansson, Forssa. Reserver är Willy Hammar, Grängesberg, Håkan Hagberg, IK Brage, samt Leif Åkerlund, Krylbo IF.
Tar man laget i närmare skärskådande skall man finna att några namn som man kanske väntat finna inte finns med. Det beror dels på
att Ludvikas och Vansbros juniorer skall göra upp om en plats i slutspelet och dels på några fina juniorspelare bl.a. målvakterna Jan
Forsman, Avesta och Roger Isfelt har A-lags uppgörelser att tänka. Jan Larsson har ju gjort bra matcher i Faluns A-lag, hans backkollega
Bengt Landen har rutin från tidigare uppgörelser och halvbackskedjan har en fin ryggrad i Säters Bo Lindgren så försvaret håller nog på
påfrestningarna. Kedjemännen är samtliga utom Bertil Lindström väl beprövade. Sjöström och Grannas och ju gjort fler matcher i större
sammanhang. Olle Norman är en av de många bra spelare i Säter som bär namnet Norman och Göran Johansson tillhör Borlänges bästa
juniorer. Bertil Lindströms uttagning är ett intressant experiment och en uppmuntran för ynglingen som bl.a. uppmärksammandes på
lägret i Malmahed. Matchledare blir Helge Andersson, Avesta, och blåser till spel kl. 17.30 på lördag.

Dalarna-Gästrikland oavgjort i juniormatch. Text från tidningsartikel. 5/9-1959.

Gästrikland låg närmast segern i junior landskapsmatchen mot Dalarna på Avestavallen på lördagen. Resultatet blev1-1. Dalarna
ramlade på ett snöpligt baklängesmål i början av matchen, varpå kvittensen kom fem minuter före slutet. Det var endast drygt 200
betalande på Avestavallen. Någon stor match var det inte men tempot var högt, åtminstone Gästrikarna svarade för en del bra
kombinationer. I stort sett hade lagen varsin halvlek, varav Dalarna den första. Upptakten var som sagt olycklig för Dalarna då
Gästrikarnas ledningsmål efter en minuts spel genom hy, Hans Dahlöv närmast var en skänk från Dalarna. Dalarna lät sig inte nedslås av
motgången utan i sjunde minuten hade vy, Göran Johansson en ypperligkvitteringschans. Halvtid 0-1 var inte rätta värdemätaren på
denna period, då Dalarna hade snarast litet mer av spelet. Dalacentern Grannas visade vid flera tillfällen förmågan att dyka upp i luckor
och han hade ett par fina chanser i andra halvlek innan kvitteringen kom genom vi, Bertil Lindström (Korsnäs). Dessförinnan hade
Gästrikland bränt en straff. Med to spelare från Sandviken kände gästerna varandra bättre och hade också det mest ordnade spelet. Hi,
Sören Andersson framstod som planens bästa forward. Dessutom framträdde vb, Kjell Jonsson. I Dalalaget uppenbarade sig Lars
Forsman i målet. (Den från början uttagne Lars Åke Karlsson, Brage kunde inte deltaga på grund av skada). Nyttigast var cf, Harlan
Grannas och ch, Bo Lindgren samt hb, Ante Lindmark. / blom /.

Ovansiljans juniorkedja kan bli farlig för Götet.

Text från tidningsartikel. 14/8-1959.

I kväll kl 19 är det dukat för toppfotboll på Färnäs IP. IFK Göteborgsjuniorer möter då som nämnts en Ovansiljanskombination från
Färnäs, Mora och Nusnäs.

Ovansiljanslaget verkar på pappret mycket starkt och särskilt intressant blir det att se hur kedjan slår. Här finns verkligt bollkunniga
pojkar och kan man någorlunda svetsas ihop med lagspel bör det bli hett om öronen för Göteborgarna. Personligen tror vi dock att
kedjan blivit starkare med Söderström som center. Nisse Back på vi, och Harlan Grannas på vy, där han spelar i Färnäs A-lag. Söderström
ör nämligen knappast någon inner och Back gör sig också bättre inner än ytter. Göteborgslaget spelar en teknisk och fin fotboll och allt
är upplagt för en mycket trevlig match.

Ovansiljansjuniorerna gladde med flott spel mot Göteborg. Text från tidningsartikel. 14/8-1959.

Mora (DD). Med det grannaste spel som visats upp på mången god dag på Färnäs idrottsplats gav Ovansiljans juniorer de mera kända
gästerna Göteborg en läxa i att inte underskatta en motståndare. Efter ett snabbt och fantasifullt spel som kombinationen kan ta sig
största äran av blev slutresultatet 2-2 sedan masarna spelat åt sig en 2-0 ledning efter konstens alla regler. Ovansiljans UK kan brösta
sig genom det lag som visades upp. Ändock hade dom på två platser tvingats till ersättare, men de två reserverna Kjell Blumenberg,
Oxberg och Björn Pettersson, Mora, skötte sig mycket bra. Framhålla någon före de övriga kan man inte ty alla medverkande till
fredagskvällens överraskning. Göteborgarna blev säkert konfunderade över det oväntade motståndet och gjorde några utbyten i
pausen. Nig för att det märktes vilka som medverkat i större sammanhang men laget i övrigt är synnerligen jämnt. Man trodde knappast
sina ögon när man fick se siljansgrabbarna ta hand om spelet. Efter 10 min. provade Grannas målvakten med en ”rökare”. Samma sak
upprepades 4 min. senare och med bollen som dagligen på ett snöre skickades kulan mot öppet mål menräddades på mållinjen av en
försvarare. I 16 min. fick gästernas målvakt tippa bollen över ribban efter skott av Grannas. Göteborg hade ett skott i ribban innan
ovansiljanslaget åter provade målvakten, Minuten före paus hade göteborgarna sin första verkliga chans. Efter paus hade 2 minuter gått
när Grannas dundrade in en välförtjänt 1-0 ledning. Spelet drevs upp ytterligare en kugge och en nick i ribban kunde noteras. I 12 min.
ökade hemmalaget till 2-0 efter ett snabbt anfall, som Nils Back avslutade. Först i 23 min. kunde Göteborg reducera genom hy Kurt
Schiller. 2-2 kom något snopet två minuter före slutet eftersom flera välplacerade vittnen kunde ta gift på att målskytten Öberg stod
offside. Oskar Jansson dömde inför 300 åskådare.

Ovansiljanskombinationen nära slå IFK Göteborgs juniorer. Text från tidningsartikel. 14/8-1959.

En verklig lyckad kombination av juniorspelare från Färnäs, Mora, Nusnäs, Våmhus och Oxberg ställde på fredagskvällen till med
sensation genom att i Färnäs spela oavgjort 2-2 mot IFK Göteborgs juniorlag. Trots att gästerna i sitt lag bl.a. hade ett par spelare som
haft förtroendet att representera i juniorlandslaget ingav dessa ingen större respekt för hemmalaget. I stället var det kombinationen
som låg närmast segern och ledde med 2-0 till fem minuter före slutsignalen. Spelare som särskilt gladde hemmasupporters var
vänstersidan av anfallet back, Blumenberg och centern Grannas. Säker backtrio var bröderna Hjälte och Fernström. Höglund i målet
gjorde en helgjuten insats. Redan i inledningsminuterna visade Grannas sin farlighet då han vid tre olika tillfällen var nära överlista
Göteborgsmålvakten. Strax därefter noterade Göteborg sin första målkänning då hi, Öberg lyfte bollen över utrusande Höglund, men
bollen tog i överliggaren. Två minuter in på andra halvlek tog kombinationen ledningen genom Grannas som äntligen fick lön för mödan.
Gästerna svarade med en nick i ribban av Gunanrsson. I 12:e min. kom Inge Back igenom och gjorde 2-0 och minuten senare hade
Göteborgarna sin tredje boll i trävirket då Schiller sköt i stolpen. 5 min. före slutet reducerade samme man till 2-1 och strax innan
signalen kom kvitteringsmålet genom hi, Öberg. Oskar Jansson dömde den trevliga matchen inför 200 åskådare.

Hur slog serieomläggningen ut? Text: Bengt Ahlbom, sign. Bom, Sportchef i Stockholms-Tidningen, intervjuar Tore Brodd.
Tore Brodd är mannen bakom genomförandet av den radikala serieomläggningen till vår – höst, som föregicks av den långdragna och
smärtsamma förlösningsprocedur som hette mammutserien över tre säsonger i slagskuggan av VM. Det var ingen måtta på alla
beskärmelser som mötte detta reformbeslut – ja, ett slag låg det strejkhot i luften. Herrar kritiker har emellertid blivit påfallande tysta
under årets erfarenheter. Allsvenskan i sin nya form – med bara sex veckors högsommaruppehåll och slutspurt i oktober – blev en
dundrande succé. Efter att i fem år ha visat en farligt fallande tendens steg publikfrekvensen med ens, så att man kunde summera ner
ett glänsande alla tiders rekord, som ett par hundra tusen åskådare överträffade den gamla toppnoteringen från 1954. Inte ens
nyordningens allra hetaste anhängare vill dock tillskriva enbart omläggningen förtjänsten av detta.
Många orsaker har samverkat till att göra den första vår – höst serien till en sällan skådad framgång. Vädret var fenomentalt gynnsamt.
Knappast en regndroppe föll över allsvenska planer från april till oktober. De nykomna lagen, Örgryte och Hammarby, spelade en
utomordentligt trevlig och spirituell fotboll, pressade de gamla storheterna och drog massvis med folk till arenorna.
Spelet blev genomgående offensivare och roligare och matcherna blev målrikare.
- Rent ekonomiskt spekulerade vi nog vid omläggningen i att vad vi vill till äventyrs skulle förlora på våren, skulle vi ta igen med ränta på
hösten. Varför? Jo, på våren då andarna vaknar går folk gärna och ser fotboll, men inte på hösten om man inte lockas av något särskilt
spännande. Efter serieomläggningen kommer de avgörande matcherna på hösten. Jag var beredd på en myckenhet skepsis och jämmer,
ty efter VM måste följa en reaktion, och hela mammutserien var en enda långt ekonomiskt äventyr i baissens tecken. Det fick vi ta med
jämnmod eftersom det var en engångsföreteelse. Vi kund med fördel studera Danmark som lade om året före oss. Också där möttes
reformen med kompakt motstånd, men när det kom till kritan blev allt bra. Går man till grunden med problemet så är det väl logiskt att
all idrott följer klimatet. Fotbollen är som friidrotten – det är naturligt att den när klimax på hösten. Eller för att vända på steken och
plocka fram motsvarande vintersport: Vad skulle man säga, om det föreslogs att ishockeyförbundet skulle starta sina serier fram på
vintern, göra paus över sommaren och sedan spela färdigt på senhösten? Det ligger i allt seriespels natur att om möjligt bör flyta jämnt
och kontinuerligt och inte hackas söder av olika uppehåll, allra minst långa sådana. Man märker bäst hur känsligt detta är, när serien
avbryts av landskamper en söndag. Påföljande serieomgång är undantagslöst publikmässigt dålig.
När allsvenskan gjorde uppehåll över hela vinterhalvåret och sedan satte igång igen, där den slutade hade folk glömt både
tabellställningen och lagens styrka och det var inte samma lag med samma spelstyrka som mötte uppefter den långa pausen. I vår/höst
serien hålls lagen intakta serien igenom. För oss i förbundet och seriekommittén innebär också omläggningen stora fördelar. Tidigare
har det varit ett fruktansvärt jäkt att under korta sommarveckor iordningställa de nya serieprogrammen. Och det blir allt svårare att få
frivilliga oavlönade krafter att jobba under sommar semestern. Nu kan vi i lugn och ro lägga upp ritningarna efter höstsäsongens slut,
och det blir också tid för klubbar och förbund att smälta och dryfta erfarenheterna av det gångna spelåret. Tore Brodd avslutar intervjun
med att han tror att femdagarsvecka och ändrade fritidsvanor inom en snar framtid kommer att göra onsdagar och torsdagar till de
största speldagarna och att därvid speldagarna och därvid elljuset får större betydelse.

Färnäs Ishockey 1959, Ishockeyn i Dalarna 1959.
De tre seriegrupper som tillsammans bildade högsta distriktsserien i Dalarna fick samtliga klart avskilda segrare och någon
poängdramatik under de sista omgångarna förekom inte. Anmärkningsvärt är dock, att inget lag kunde gå igenom säsongen helt
obetvingat. Vulcanus från Blötberget vann visserligen sin grupp med fyra poäng till goda på andralaget, Segro, men just Segro blev det
förunnat att lugga seriesegrarna på en dubbelpoäng, enda förlusten för övrigt. Även Mockfjärd i grupp 2 var det andralaget, som oroade
genom att vinna ett av lagens möten. Mockfjärd förlorade ytterligare en poäng, nu mot Dala Järna, Älvdalen började i sin grupp med
övertygande10-1 på bortaplan mot Färnäs, men efter ytterligare ett par segrar släpptes två poäng till Stackmora (som så småningom
blev tvåa) och även mötet med Äppelbo gav förlust. I seriens slutskede övertygade dock älvdalingarna helt och tabellen vanns med klar
marginal. Division IV spelades i tre grupper denna säsong och de fick följande utseende när säsongen var slutspelad.

Division IV, Dalarna. Grupp 3.
Älvdalens IF
Stackmora IF
Sollerö IF
IF Nornan
Äppelbo AIK
Färnäs SK

10
10
10
10
10
10

8
6
6
4
3
2

0
1
0
0
1
0

2
3
4
6
6
8

59-30
46-27
39-35
40-49
30-35
34-72

16
13
12
8
7
4

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: IF Vulcanus, BK Segro, Långshyttans AIK, Stora Skedvi IK och Vikmanshyttans IF. Seriesegrare: IF Vulcanus.
Grupp 2: IFK Mockfjärd, IFK Rättvik, Dala Järna IK, Sågmyra IF och Dala Åsarna IF. Seriesegrare: IFK Mockfjärd.

Slutspel och kval till division III.
Den form som Älvdalen demonstrerade i serieslutet kom sedan väl till pass i slutspelsmatcherna mot Vulcanus och Mockfjärd, ett
triangeldrama, som klubben från norra Dalarna vann med en poäng för Vulcanus, sedan Älvdalen vunnit den inbördes matchen med 7-4.
Älvdalen-Vulcanus 7-4,
Älvdalens IF
IF Vulcanus
IFK Mockfjärd

2
2
2

Mockfjärd-Älvdalen 4-4,
1 1 0
1 0 1
0 1 1

11- 8
16-10
7-16

Vulcanus-Mockfjärd 12-3,

3
2
1

Senior-DM 1959.
Vårvädret under större delen av mars månad satte myror i huvudet på hockeyledningen i Dalarna och så småningom nödgades man bita
i det sura äpplet och slå fast att seniorernas distriktsmästerskap inte kunde avgöras under säsongen. Nu hoppas man i stället kunna kora
mästarna under försäsongen 1959-60. D.v.s. under innevarande kalender år. Fram till semifinaler hann man dock spela innan isarna
slaskade bort och man kunde konstatera, att allsvenskarna Mora och leksand (som sig bör) klarade finalplatserna, men att denna gång
satt mycket hårt åt. Division II-lagen Ludvika och Morgårdshammar stod för motståndet. Leksand klarade Morgårdshammar med
knappa 5-4 medan Ludvika och Mora trots förlängning inte kunde skiljas åt i första mötet i Ludvika. 5-5 slutade matchen, varför omspel
måste tillgripas och då vann Mora på hemmaplan med 6-4. Från turneringens tidigare omgångar kan nämnas att jumbolaget i division IV
Färnäs i ”åttondelen” slog ut Brage från division III med 7-6. Det fick dock Färnäs sota för i kvartsfinalen, då Leksand frossade med hela
29-0.

Resultaten i slutspelet.
Orsa-Leksand 4-13,
Färnäs-Brage 7-6,
Hedemora-Krylbo 2-4,

Gävunda-Mora 3-11,
Ludvika-Vansbro 6-4,
Falun-Häradsbygden 7-2.

Skinnarna-Björbo 6-5,
Avesta-Morgårdshammar 4-7,

Mora-Skinnarna 7-4,

Leksand-Färnäs 29-0,

Ludvika-Mora 5-5,

Morgårdshammar-Leksand 4-5,

Kvartsfinaler.
Krylbo-Ludvika 1-5,
Morgårdshammar-Falun 6-2.

Semifinaler:

Mora-Ludvika (omspel) 6-4.

Final:

Leksand-Mora 7-3,

Mora-Leksand 2-9.

Segrare: Leksands IF.

Arne ”Muffen” Eriksson duktig fotbollsspelare i
Färnäs SK, även duktig i spelare i ishockey med Mora IK.

DM-semifinalen mellan Ludvika och Mora slutade oavgjort 5-5,
I Mora:s dräkt Rune Blomberg

Medelåldern i Färnäs hockeylag 17 år.
Färnäs (DD). Färnäs SK går mot vinterns serieprövningar i ishockey med två förutsättningar nämligen att ställa upp bättre
träningsförberedda och att satsa på ungdomen. När vi häromkvällen gjorde ett besök på den ospolade rinken var ett 20-tal ungdomar i
farten och dessa kördes hårt av Torsten Nilsson. En och halv månad har man hållit på och hela tre kvällar per vecka. I fjol gick det bra
under DM-turneringen säger Erik Söderlund, men i serien var orken som bortblåst. Men det träningsintresse grabbarna visat nu tror jag
inte detta skall behöva upprepas. Vi i ledningen, fortsätter han, satsar helt på de unga och A-laget i vinter med dubbelt backpar och tre
kedjor skulle få en medelålder av 17 år. Dessutom kommer vi att köra med juniorlag som dock kommer att bli en hel del A-lagsbetonat
med tanke på åldern.

En för alla och alla för en går Färnäs unga ishockeygäng serien tillmötes. Bakre raden fr.v. Gunnar Jons, Nils Karlsson, Håkan Grahn,
Yngve Henriksson, Bror Persson och Johnny Andersson. Framför t.v.Mayri Rohdin (Målvaktsnyförvärv) och Torsten Nilsson (tränare).

Historiär frå Färnäs

Av Harlan Grannas.

Stäst svänskamerikan frå Färnäs va Karlström.

Nidå Analtn, Karlström ad skriva em å sagt at an skuld kummå em frå merika jänn dag mitt i vittern.

An skuld kummå min tåg. Äd

add an luvå fler gångur färr. Nu add man färi nida analtn min äst å trilla fö å möt an. Tåjä kam å stanä men ingen Karlström gikk åv. ”An
kam int em nå isn gåndjen äld” säjd däm så väntä. Men då tåjä for så vä äd två resväskur å jänn kall så stack up ir snjon å åder säjdu
sporä. Karlström add uppa åv tåjä a sumu åldä som an add gått up å tåjä då an for. An visst int att däm ad rivi station station mäss an va
bårtå å att däm add bidja jänn analtskur å åder säjdu. So va Karlström. An ivirraskä jämt.

Busstation, Då an kam em frå merikun brukä an berätt fö våss ur ä va dar. Vir som va småär upå 50-talä tiktum att bussstation i
Färnäs va stur. Ä säjdum i a Karlström. Men Karlström berättä att släjkä åis som busstation i Färnäs uppä dem jämfota ivir i merikum.

Fotbollsmatch, Karlström berätta fö våss småpojker att an add väj å spilå fotboll i Chicago. Äd va jän jämn å ård match. Åd va så
årt att däm sparkä åv mi benä berätta an. Karlström berättä sä fö mig att an spilä ändå. Men då däm sparkä åv mi åder benä åg då ”
gick” i åv plan, säjd an. Karlström va jänn ård spilär.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för F.S.K:s medlemmar den 17 januari 1959.
§1.

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

§ 2.

Mats Elin valdes till ordförandedagens förhandlingar.

§ 3.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Magnus Eriksson och Acke Hellgren.

§ 4.

Styrelsens och de olika sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 5.

Kassa och revisionsberättelser upplästes och godkändes varvid styrelsen beviljandes
ansvarsfrihet för år 1958.

§ 6.

Kål Olle Johanssons förslag om att en medlem ur styrelsen obligatoriskt skal ingå i dom olika sektionerna,
diskuterades och avslogs. I stället godkändes ett förslag från Oskar Jansson om att det även i fortsättningen skall
arbetas efter de PM som tidigare är uppgjorda för de olika sektionerna.

§ 7.

Nils Nilssons förslag om att 2 styrelse medlemmar väljs vartannat år och 3 vartannat, godkändes enhälligt. Vid detta
val väljes de 3 som får de flesta rösterna för två år.

§ 8.

Till styrelse för år 1959 valdes: Mats Elin 30 röster, Nils Nilsson 30 röster och Olle Johansson 31, Bengt Jansson och
Lars Erik Hermansson 26 röster.

§ 9.

Till styrelsesuppleanter valdes Erik Nilsson 6 röster och Erik Söderlund 4 röster.

§ 10.

Mats Elin, Nils Nilsson och Olle Johansson är således valda för två år.

§ 11.

Till revisorer för år 1959 valdes Per Erik Finn och Per Mats Persson.

§ 12.

Till revisorssuppleanter valdes: Målar Anders Olsson och Johannes Nilsson.

§ 13.

Till fotbollssektion för år 1959, valdes Ragnar Eriksson, Nils Stickås, Albert Svärd, Erik Örn och Målar Anders Olsson.

§ 14.

Till idrottsplatskommitté valdes: Felix Wigren, Erik Jansson, Karl Holin, Torsten Nilsson, Nils Asp, Erik Nilsson
och Erik Stickå.

§ 15.

Till festkommitté valdes: Ragnar Eriksson, Arne Krång, Olle Wik, Axel Lassis, Inger Rombo, Sven Trogen och Erik
Söderlund.

§ 16.

Till suppleanter för festkommittén valdes: Anna Stickå och Mary Johansson.

§ 17.

Till ungdomssektion valdes Jannes Hansjons, Gunnar Gren och Nils Henriksson.

§ 18.

Nils Stickås återtog sitt förslag om bildande av curlingsektion.

§ 19.

Ordförande förklarade ordet fritt, varefter ishockeyns vara eller inte vara diskuterades.

§ 20.

Bengt Janssons förslag om väljande om skidsektion godkändes.

§ 21.

Till skidsektion valdes Kål Janne, Magnus Eriksson och Berndt Norén.

§ 22.

Mötet avslutades efter ca: 2 timmars handläggning.

Justeras:
Axel Hellgren

Magnus Eriksson

Färnäs den 17 januari 1959
Lars Eric Hermansson / sekr/.

Protokoll fört vid höstmöte i klubbstugan den 15 sept. 1959.
Närvarande: Torsten Nilsson, Albert Svärd, Nils Nilsson, Berndt Hållams, Mats Elin, Olle Johansson, Bengt Larsson, Acke Hellgren, Nils
Mattsson och Lars Eric Hermansson.
§ 1.

Mötet öppnades av Mats Elin varvid dagordningen upplästes och godkändes.

§ 2.

Till ordförande för mötet valdes Mats Elin och till sekreterare undertecknad.

§ 3.

Ordförande föredrog ishockeyns ekonomiska ställning under fjolåret.

§ 4.

Kassarapporten diskuterades, varvid man kom fram till att materialkostnaden skall kunna minskas ner med ungefär
hälften. Förslag framlades om att klubben skulle inköpa ett antal klubbor och att spelarna sedan skulle få köpa dessa
för ex 5 kronor för att använda dom på hänvisning. Matchklubbor skall naturligtvis hållas av klubben.

§ 5.

Till ishockeysektion för säsongen 1959-60 valdes: Nils Mattsson, Torsten Nilsson, Kål Olle Johansson, Erik
Nilsson och Axel Lassis.

§ 6.

Nils Nilsson föreslog att en kommitté för midsommarfesten i Fåsås skall väljas vid årsmötet.

Färnäs den 18 sept.
Lars Eric Hermansson
Sekr.

Inventarieförteckning över material och byggnader tillhöring Färnäs Sportklubb.
Idrottsplatsen Byggnader
Klubbstugan
Omklädningspav.
Materialbod
Kiosk
Biljettkur

15 000 kr
2 000 kr
500 kr
100 kr
20 kronor

Summa 17 620 kr

Inventarier m.m. i Klubbstugan

5 st Bord hopfällbara 50 kr/ st
1 ar D= bättre
35 Stolar stapelbra 15 kr/st
3 st Lampskärmar 10 kr/st
2 st D.
10 kr/st
Gardiner
Draperier
1 st Bordsduk
1 st Trasmatta 4,5x2,3 met.
1 st Plastmatta 6x0,7 met.
3 st Förskärare
3 kr/st
3 Slidkvivar
1 kr/ st
Summa 1 220 kr
Trpt:
6 st Skärbräden 1 kr/st
3 st böcker 2 kr/st
1 st D:
6 duss. Dessertskedar 10Kr/duss.

250 kr
150 kr
525 kr
30 kr
20 kr
40 kr
65 kr
5 kr
75 kr
48 kr
9 kr
3 kr
18 840 kr
6 kr
6 kr
5 kr
60 kr

2 st Askfat stora á 5 kr
1 st ordförandeklubba
1 Gästbok
7 st Fotografier (inram)
2 st Vaktmössor á 3kr
5 st Armbindlar med bricka á 1 kr
17 st D: m. tryck á 0,50
Telefon 10 kr
Priser
1 st Keramikfat
2 st Porslinsfat á 10 kr
2 st Jubileumsfat á 15 kr
1 Silverfat
8 st Diplom á 5 kr
1 st Minnestavla (Posten)
4 st Standar á 10 kr
Klubbstugan

10 kr
3 kr
20 kr
35 kr
6 kr 5 st
5 kr
8,50
Summa 99,50

15 kr
20 kr
30 kr
5 kr
40 kr
8 kr
40 kr
Summa 148 kr

trpt: 1 888,10

2 st Vimplar á 5 kr
6 st Pokaler stora á 10 kr
2 st Pokaler små á 5 kr
2 st Statyetter fotboll
1 st D: skidor
2 st bandyklubbor (AIK:s autogr)
1 st Trähäst

Summa 19 508,10
10 kr
60 kr
10 kr
15 kr
15 kr
10 kr
50 kr

6 duss. D: gafflar 7 kr/duss.
6 duss. D. Skedar 7 kr/duss.
4 duss Kaffe D. 3 kr/duss.
6 duss D: Koppar 4 kr/duss.
1 duss Handdukar
2 st D:
100 st Tallrikar djupa á 0,50
100 st D: Flata á 0,50
52 st Drickglas á 0,30
5 st Kaffekannor Porslin á 2 kr
15 Gräddkannor á 1 kr
7 st Sockerskålar
3 st Glas D: á 5kr/st
1 st Kaffepanna al. 5 lit.
1 Kastrull 6 lit.
1 Plasthink
Klubbstugan
trpt: 1 640,60
Trpt:
1 st Plastskopa
1 st Skurhink
1 st Bunke emaljerad
1 st Diskunderlägg

42 kr
42 kr
12 kr
24 kr
10 kr
4 kr
50 kr
50 kr
16,60
10 kr
15 kr
5 kr
15 kr
25 kr
20 kr
4 kr
Summa 420,60

3 st Fotbollar med autogr.á 30 kr
Jordkabel
Vattenledning
Summa Klubbstugan

19 260,60
2 kr
5 kr
3 kr
2 kr

90 kr
Summa 260 kr
100 kr
25 kr
2 148,10
Transport: 19 893,10

Idrottsplatsen Div. materialer m.m.
2 st Vändkors
Stängsel med grindar
Skyddsplank
7 st Flaggstänger m. linor
Hydrofon anläggn.
Gasolanläggning
Högtalaranläggning
Grammofonskivor
El Kamin
65 plankor till bänkar á 5 kr
Skrivmaskin
Div. skrivmaterial
2 st Portföljer á 25 kr
7 st Svenska flaggor á 4 kr
4 Hörnflaggor á 1 kr
2 Mitt flaggor á 1 kr
2 linjemansflaggor á 0,50
Stängselnät

500 kr
750 kr
50 kr
70 kr
100 kr
500 kr
50 kr
50 kr
25 kr
325 kr
25 kr
10 kr
50 kr
28 kr
4 kr
2 kr
1 kr
50 kr

Trpt:

2 590 kr
Transport . 22 483,10

Fortsättning:

trpt:

1 st Gräsklippare med tillbeh.
1 st Kritmaskin

2 590 kr
350 kr
25 kr

Trpt:

22 483,10

