Färnäs Sportklubb 1960. Text: Sven Wålberg Sportchef, Dala-Demokraten. Gunnar Axelsson, Dalarnas
Fotbollsförbund. Årsberättelse Dalarnas Fotbollförbund. Årets Ishockey 1960 Strömbergs Idrottsförlag. Text George Linnell.

Rune Börjesson en av sju landslagsmän som förstärker Färnäs mot IFK Göteborg
Färnäs SK planerar en stor fotbollsgala söndagen den 3 juli. Då kommer nämligen IFK Göteborg på besök med hela sitt ordinarie
allsvenska manskap. För att ytterligare göra propaganda för fotbollen ligger Färnäs SK i underhandlingar med inte mindre än fem
landslagsmän som skall förstärka hemmalaget i den matchen. Man räknar totalt med att sju allsvenska spelare skall ingå i laget. Hittills
är landslagets och Örgrytes målfarliga inner Rune Börjesson klar – bara detta en godbit som den fotbollsvultna orten säkerligen är
mycket nyfiken på.

Stående fr.v: Pias, Bernt Larsson, ”Fölet” Berntsson, Rune Blomberg, Lennart Nilsson, ”Tidan” Johansson, ”Bajdoff” Johansson, Arne
”Muffen” Eriksson, Pål Pålsson, Bernt Attermalm, Arne Fernström, Harlan Grannas, ”Sura” Pelle Pettersson, P E Finn, Okänd, Artur
Axelsson. Sittande nedre rad fr. v: Allan Fernström, Åke ”Dala” Gustavsson, Rune Börjesson, Nisse Ekroth, ”Råttan” Boman, Gunno
Lindberg, ”Zamora” Nyholm, Bo Frodell, Okänd, Okänd.
Fyra Decennier är ingen lång tid i den moderna idrottens dagar. När Dalarnas Fotbollförbund kan blicka tillbaka på denna period kan det
dock finnas anledning att på några rader föra en lite återblick, kanske inte minst därför att många och för det fortsatta arbetet
betydelsefulla händelser timat sedan vi sist slog på jubileumstrumman. Liksom vid 30-årsjubiléet kan det vara på plats att även nu
understryka, att fotbollen funnits som organiserad idrottsgren i Dalarna redan före DFF:s födelseår 1921. Enligt tillgängliga historieblad
spelades fotboll tävlingsmässigt i landskapet redan 1901. Pionjärklubb var IFK Falun, som raskt knöt kontakter utanför staden och bl.a.
såg Korsnäs och Gävle som motståndare. Det blev också IFK Falun förunnat att erövra första distriktsmästerskapet i final mot Mora
1911.
Tävlingsleken med läderkulan fick allt större bredd och 1914 ansåg Dalarnas Idrottsförbund tiden mogen att tillsätta ett ”arbetsutskott
för fotboll”, i vilket Ernst Romlin ingick som ordförande och Birger Lind som sekreterare. 1921 kunde så dalafotbollen stå på egna ben.
Dalarnas Fotbollförbund bildades den 17 april detta år och valde till sin förste ordförande Th Hanze och till sekreterare Elis Westergren.

1960 år serier har omfattat följande antal dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Allsvenska reservlagsserien
Reservlagsserien 18 lag

0 lag
3 lag
3 lag
11 lag
16 lag
24 lag
47 lag
1 lag

(0)
(2)
(5)
(10)
(16)
(24)
(47)
(1)
(15)

Inom parantes förra årets säsong.

Fotbollen i Dalarna.
Våromgången, dalafotbollen kunde inleda 1960 med hela tre lag i div. II Svealand, en representation i näst högsta serien som man får gå
åtskilliga år tillbaks för att finna motsvarighet till. Inledningen blev nu inte över hövan. Avesta AIK gladde dock med rejäl poänghåvning
hela våren medan Brage och malung hade det bekymmersammare med sina led. Västerdalingarna debuterade som div.II-lag synnerligen
ojämnt, men bet ifrån sig respektfullt så många gånger, att man efter våromgångens slut hunnit samla 8 poäng, en pinne mer än Brage
mäktat. Båda lagen låg i farozonen, men hade till synes goda chanser att förnya sina kontrakt. Avesta presenterade som antytts en serie
starka matcher och gick till sommarvila som tabelltvåa på 16 poäng, visserligen 5 efter ledande Örebro, men dock med inte bara
teoretisk toppchans.
Höstomgången, Avesta AIK mattades något under seriens slutfas, eller skall man kanske säga att Örebros särklass allt klarare och gjorde
striden om platserna närmast mindre intensiv än man väntat. ”Klubben” fortsatte dock att dokumentera sig som det klart bästa
dalalaget och slutade som fyra i tabellen med 26 erövrade poäng. Brage repade sig gott under sommarmånaderna och ökade på sin
vårskörd med 12 poäng, vilket visserligen bara räckte till fjärde plats från slutet, men dock förnyat kontrakt med klar marginal. För
malung blev hösten däremot dyster. Laget som redan under försäsongen blivit rätt sargat råkade ut för rader av skador och den
omstuvade elva som mot slutet fick representera mäktade inte öka poängen med mer än två pinnar frånvåren. Därmed var återgången
till div. III ett faktum.

Seriesystemet 1960 i division IV, 36 grupper med 367 lag detta är på det nationella planet.
Div. IV Dalarna bjöd traditionsenligt på mycket skarpa strider och åtskilliga lag var under våren ledarposition. När sommaren randades
fann dock Färnäs melodin på allvar och toppade med 14 poäng, en före blivande seriesegrarna Islingby, som dock hade en match mer
spelad. Falun, Nusnäs och Korsnäs var även inblandade i tätstriden. Anmärkningsvärd var nyuppflyttade Sörsjöns goda insats, man höll
klar distans till de egentliga bottenlagen. Islingby kom i gott slag under hösten, hämtade in Färnäs försprång och kunde mot slutet dra
ifrån konkurrenterna även om ledningen i tabellen växlade många gånger även i slutskedet. Nusnäs gjorde även en mycket god
höstomgång och bärgade andra platsen med 28 poäng, tre efter segrarna. Nusnäs skörd visade sig sedan räcka till div. III avancemang,

eftersom Svenska Fotbollförbundet genom vissa omdisponeringar av serierna fann det nödvändigt flytta upp Svealands bästa tvåa från
div. IV-grupperna. Nusnäs vann denna matematikövning och Dalarna fick en lika överraskande som glädjande extraplats i div. III.
Division IV springer man inte utan vidare igenom, det har bl. a. gamla storheter som Säters IF och Falu BS nogsamt fått erfara. Men i och
med Ludvikas inkorporering har serien ytterligare intresse för nästkommande spelår. Tyvärr blir det inga platsderbyn i ASEA-staden,
eftersom Kamraterna måste ta adjö efter endast ett års vistelse i nationella serien. IFK Mora gjorde IFK Ludvika sällskap till lägre
regioner. Det är förmodligen klen tröst för gamla Mora (köping) att småbyarna vid sidan hävdar sig bättre: Nusnäs tvåa och Färnäs tre i
samma serie. Islingby IK återknyter bekantskapen med division III genom sin serieseger i division IV. Borlänges s.k. second string – IK
Brage har alltid varit nummer ett. Islingby IK avgjorde serien med en strålande långspurt i den rafflande striden i fyran. Hela tre poäng
blev marginalen till slut sedan de närmaste konkurrenterna anfäktades av stora nervdarren i kritiskt skede. Nåja, Islingby hade också
vissa besvär med nervtrådarna. ”Tigrarnas” supporterskara såg hoppet fara när skyddslingarna på höstkanten gick åstad och tappade
båda poängen mot ”ofarliga” Leksand. Att fadäsen inträffade just som Islingby heroiskt segat sig upp till ledningen gjorde inte saken
bättre. Men som sagt, det ordnade upp sig för Borlänge laget. Nusnäs slogs ända in i det sista under det att Färnäs, Säter och Korsnäs
tappade taget redan några veckor före ”eld upphör”. Islingby IK spelar en teknisk och snygg fotboll och har utsikter att hävda sig gott i
III:an. Falu BS som härom året var uppe och nosade på division II, intar en blygsam sjundeplats i tabellen. Måhända förklaras fenomenet
av den genomgripande föryngringsprocess residensstadens fotboll för tillfället genomgår. Mer anmärkningsvärt, d.v.s. i positivt
hänseende, är Sörsjöns insats. Den lilla fjällbyns debut i nationella seriesystemet skedde utan minsta respekt för namnkunniga
motståndare. Sörsjön kom direkt från division, V och i besittning av hemmaplanen ”Skottvallen” bl.a . enkel grusplan och en mängd
energi och en handfull medlemmar var Johanssönerna & co. Praktiskt taget omöjliga att få bukt med. Laget höll sig förresten med
seriens speciella kulspruta: Hans Martinsson vann skytteligan med 23 tillverkade mål. Laget skrapade ihop 20 poäng och klarade
kontraktet med glans.
Vårsäsongen var ingen dans på rosor för de blivande serievinnarna. Förluster noterades mot Falu BS, Nusnäs IF och Forssa BK och mötet
mot Säters IF, slutade med de kufiska siffrorna 5-5. Betydligt stabilare verkade Färnäs SK som toppade vårtabellen med en poäng till
godo på Islingsby IK, som dessutom hade en match mera spelad.
Höstomgången inleddes med ett par veckor, då Islingby IK helt fick vila (11-lagsserien gav sådana konsekvenser i spelprogrammet). När
”Tigrarna” sedan satte igång gjorde man det dock med besked och kunde från den 14 augusti rada upp följande snygga månadssvit: 5-1,
5-0, 3-0, 8-1, 8-0, 1-0. Nästa omgång kom nämligen förlust med 1-0 mot föga märkliga Leksands IF samtidigt som Nusnäs IF vann derbyt
mot by grannen Färnäs SK och såg till att tabellen toppades på följande sätt:
Nusnäs IF

17 12 2 3 52-28

26

Islingby IK

17 12 1 4 51-29

25

Färnäs SK

18 11 1 6 40-27

23

Redan nästa omgång möttes dock de båda tätlagen och när Islingby trots bortaplan vann med hela 4-1 fick man klart besked vartåt det
hela lutade Nusnäs kostade sedan på sig att i avslutningsmatcherna släppa poäng till både Sörsjön och Korsnäs, varför man kan säga att
elvan kom undan med blotta förskräckelsen, när det gällde striden om den andraplats som sedan skulle visa sig räcka till en biljett till
division III.

Mora division IV-trio optimister men har respekt för nykomlingar
Mora (DD). Moras trio i div. IV IFK Mora, Färnäs SK och Nusnäs IF väntar samtliga en hård och spännande serie, där nykomlingarna både
uppifrån - Falu BS och Säters IF - och nedifrån - Sörsjöns IF och IFK Ludvika – inger respekt. Träningsintresset har varit gott hos samtliga
och Mora hoppas på den nya ungdomliga given, Färnäs på ”Muffens” reentré och Nusnäs på höstens lag. Minsta antalet flyttfåglar och
nykomlingar redovisar Färnäs och mesta åderlåtningar Nusnäs. Intressantaste tränare presenterar IFK Mora, som i mitten på maj får
Bengt Emanuelsson direkt från Gaza och till sommaren Agne Simonsson. Och Färnäs får besök av ”Fölet” Berntsson.

Foto: Mora Bygdearkiv, Wille Persson.
fr,v. Erik Olsson, Harlan Grannas, Ragnar ”Sura” Eriksson, Göran Höglund, Allan Färnström och Bosse Frodell.

Falu-Kuriren har ställt följande fem frågor till de olika fotbollsledarna i div IV.
1. Nyförvärv. 2. Spelarförluster. 3. Seriefavoriter. 4. Egna lagets placering. 5. Trolig laguppställning.
Det framgår klart at Säter och Islingby fått de flesta rösterna som favorit till seriesegern. I övrigt låter vi fotbollsledarnas uttalanden tala
för sig själva här nedan.
Muffen i Färnäs. Vi hoppas att Arne ”Muffen” Eriksson som föregående serie ”matchades” i Jägerbataljonen i Kiruna skall bli den som
sätter sprätt på kedjan säger ”Sura” Eriksson i Färnäs. Grabbarna har varit träningsflitiga värre där en 25-30 man varit med under Bernt
Larssons trimning. Vi har många bra ungdomar som kommer, men lugna gatan när dt gäller nytt och flykt. – Målet är att hålla oss kvar.
Vi blev 4:a i fjol men får svårt att försvara den placeringen nu. De nya från 3:an Falun och Säter samt Islingby inger största respekten.
Och dom här mannarna ingår i vårens representationslag: Göran Höglund, Sture Söderberg – Pål Pålsson, Allan Färnström, Magnus
Eriksson – Bo Frodell, Gösta Hållams, Arne Färnström, Kurt Lind – Tage Molin, Arne Eriksson, Harlan Grannas, Kål Janne Johansson, Rune
Blomberg, Erik Olsson.

”Sura” och några av hans unga gossar i Färnäs fr.v. Erik Olsson, Harlan Grannas, ”Sura”, Göran Höglund, Allan Färnström, Bo Frodell.
Färnäs SK, Ragnar Eriksson.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyförvärv: - Inga.
Spelarförluster: - Inga.
Seriefavoriter: - Striden kommer att stå mellan Islingby och Säter.
Egna lagets placering: - Vår fjärde placering i fjol skal vi försöka bättra på.
Trolig laguppställning: - Göran Höglund (junior), Pål Pålsson, Allan Färnström, Rune Blomberg, Gösta Hållams, Bo Frodell,
Tage Mohlin, Arne ”Muffen” Eriksson, Harlan Grannas, Kål Janne Johansson. Reserver: Arne Fernström, Erik Olsson.

Träningsmatch:
Vann säkert över Oxberg.
Mora (FK). Ett nästan ordinarie Färnäs gav inte Oxberg någon chans på Färnäs torra träningsplan. Efter starkt övertag vann med 5-2 (21). Färnäs bäste var Harlan Grannas som från centerplatsen gjorde fyra av lagets mål och som ser ut att gå mot sin bästa säsong.
Målvakten Göran Höglund (bara 16 år) gjorde fina ingripanden. Försvarets klippa var Pål Pålsson. Ch, Ljudén var bäst i Oxberg, som
förövrigt verkade ligga efter med konditionsträningen. Artur Axelsson dömde.

Seriematcher 1960:
Islingby slog Färnäs i händelserik match
Islingby inledde seriesäsongen på söndagen med att hemföra två poäng efter seger över Färnäs med 4-2 (2-1). Matchen kunde spelas på
en snöfri plan trots det häftiga snöfallet under natten och förmiddagen. Runt Idunvallen låg dock snövallarna höga, men klubbens
medlemmar hade haft ett drygt arbete med att ställa i ordning planen, Matchen blev riktigt underhållande och spännande och trots
halkan kunde man också glädja sig åt en hel del välspel. Färnäs hade en bra halvbackskedja trots att både Blomberg och Hållams
saknades. Allan Färnström på ch, var den bäste men ytterhalvorna Arne Färnström och Bo Frodell gjorde ifrån sig alldeles utmärkt.
Kedjan hade sina klart bästa inrarna ”Muffen” Eriksson och Kål Janne Johansson. Vy, Erik Olsson kom också bra fram på sin kant. Islingby
försvaret hade sina bästa i mv, Nilsson, vb, Vikström och Dahlgren. I kedjan var Bo Jonsson och Thunell de bästa. ”Pärla” var sig inte lik
och vågade nog inte satsa för fullt i dagens väglag. Yttrarna Berggren och Rosén behandlar ofta bollen alltför tidsödande. Islingby
inledde starkt och när 1-0 äntligen kom på straff efter hands hade Färnäs målet ofta svävat i fara. Straffexekutor var Hedlund. 2-0 kom
genom Berggren som blev fint frispelad. Färnäs målet i första halvlek kom litet snöpligt då Kål Janne snappade upp en död boll, och som
linjemannens tecken till domaren inte var klart nog kunde Kål Janne promenera genom det passiva Islingby försvaret och slå bollen i
öppet mål.”Ninne” Bergsten kunde på en förrädisk boll i andra halvleken öka Islingby ledningen till 3-1, och på en lika förrädisk
skruvboll spädde Jonsson på till 4-1. Slutresultatet ordnades på en hård frispark genom ”Muffen” Eriksson. Domare var Gösta Jacobsson,
Ludvika. / Vain /.

Förspelet till Islingbys straffspark. Centern ”Pärla” Jansson skjuter ett skott, vilket en försvarare ögonblicket räddar med handen.

Islinby klarade Färnäs i händelserik drabbning
Borlänge (DD). Det såg hopplöst ut för fotbollsmatch i Islingby vid middagstiden på söndagen, men en timme före kickoff på Idunvallen
var planen ren från snö. Medlemmar i klubben hade mött upp beväpnade med snöskyfflar och skrapade planen fri. Men förhindra ett
vått underlag kunde man inte och halkan beredde spelarna i Islingby och Färnäs stora svårigheter utan att det därför blev dåligt spel.
Matchen blev händelserik och slutade med en klar 4-2 seger för Islingby. Färnäs levde högt på sin halvbackskedjas. Arne FärnströmAllan Färnström-Bo Frodell. Kedjan hade sina bästa i inrarna. Arne Eriksson och Kål Janne Johansson . Den senare med sin vy, Erik Olsson
kom ofta fram i många farligheter. I hemmalaget gjorde mv, Göte Nilsson ganska bra ifrån sig och av ute försvararna var vb, Rolf
Vikström och ch, Kjell Dahlgren bäst. Kedjans främste var Bosse Jonsson. Forwards i övrigt började bra, men tappade stilen. Spelarna
måste verkligen nu ta sig en funderare på varför flertalet av deras anfall bröt samman på grund av offside. Islingby började med att
överspela Färnäs, men hade svårt att hitta och tillvarata målchanser. Tillslut måste dock en ute försvarare i Färnäs rädda målet från

påhälsning genom att ta med handen och straffen som följde satte vh, Hedlund säkert i mål. 2-0 till Islingby kom genom Bengt Berggren
som blev frispelad. Färnäs reducerade genom Kål Janne, som snappade upp en död boll – Islingby försvaret stannade upp – och kunde
slå bollen i öppet mål. 3-1 kom genom Sven Inge Bergsten, som slog bollen utom räckhåll, för mv,. 4-1 ordnades genom Jonsson som
slog på en skruvboll som totalt lurade mv. Och på en hård frispark av ”Muffen” Eriksson kunde resultatet ändras till 4-2 och domaren
Gösta Jakobsson kunde blåsa slutsignalen.

Turen hjälpte Islingby till seger över Färnäs.
Borlänge (FK). Islingby IK som tog emot gästande Färnäs fick skotta av Idunvallen för att matchen skulle komma tillstånd. Att det sedan
föll nära nog lika mycket snö under fighten bekom såväl spelare som åskådare märkbart. Det var mer än synd om alla parter. Islingby
vann med 4-2 (2-1). Resultatet var rättvist såtillvida att ”tigrarnas” anfall var vassare. Men efter spel och med liten gnutta tur borde
Färnäs åtminstone fått en poäng, men gästerna omhuldades inte av lyckogudinnan och därför gick det som det gick. För Islingby var
segern mycket värdefull eftersom de från Brage återvändande spelarna Inge Vedholm, Nils Norberg och Sune Bergström ännu inte är
spelklara. Men ersättarna är inte heller dåliga sådana. Knäskadade ”Pärla” Jansson, Sonny Thunell och Bo Jonsson är farliga herrar som
vet var målet är beläget. Förre Brage spelarna Rolf Wikström och Ninne Bergsten är dessutom mycket säkra försvarskort. Färnäs som
borde ha fått oavgjort var ett kämpa gäng som vanligt. Fina spelare var i första hand Allan Fernström och cf, Harlan Grannas. De övriga
kämpade väl men turen var dem inte bevågen. Den unge keepern Göran Höglund bör dock nämnas. 1-0 kom på straffspark i sjätte
minuten efter handpåläggning. ”Ladjo” Hedlund exekuterade. Bengt Berggren sköt i 30:e minuten förbi utrusande målvakten och Kål
Janne reducerade i 34:e minuten till 2-1 sedan Islingby försvaret stannat upp i väntan på signal. 3-1 sköt Ninne Bergsten på ett mycket
bra skott. 4-1 prickade Bo Jonsson in på ett långskott sedan keepern tappat den såphala bollen. Slutsiffrorna 4-2 fixade Arne ”Muffen”
Eriksson till på ett bra skott. Domare var Gösta Jakobsson, Ludvika.

På Moras fotbollsfront blev det glädjande nog full pott för både IFK och Nusnäs, vilket förutspåddes i förra krönikan. Nu skall man dock
inte dra för stora växlar på vinsterna, då båda grejades mot nykomlingar i serien. Nästa gång blir det nog hårdare bud för Mora lagen
och så här ser spelprogrammet ut:
Forssa-Mora, Färnäs-Falun, Islingby-Nusnäs, Korsnäs-Säter, Sörsjön-Leksand.
Svåra matcher både för Mora, Färnäs och Nusnäs och inga riktigt säkra poäng kan garanteras. Varje erövrad pinne måste betraktas som
en framgång och samtliga matcher är ytterst svår tippade. Nusnäs har kanske den allra svåraste uppgiften framför sig med Islingby på
borta plan. I division V startade Våmhus övertygande med seger hemma mot Järna. Det kan bli en topplacering även här för det
ambitiösa Våmhus gänget. Sollerön fick släppa ifrån sig ena poängen mot Hulån men kommer säkert igen.

Från Moras sportfront
Så har då seriefotbollen i division IV kommit i gång. Starten för ovansiljanslagen gav mager poängutdelning och både Nusnäs och Färnäs
kammade noll. Lagen mötte dock svåra motståndare på bortaplan och resultaten är därför inget att säga om. Färnäs saknade i matchen
mot Islingby både Hållams och Rune Blomberg, och när de båda rycker in i laget igen efter sjukdom höjs slagkraften givetvis betydligt.
”Muffen” Erikssons inträde i laget har gett kedjan ökad tyngd och i försvaret finns de lovande ungdomarna Göran Höglund och Allan
Färnström som komplement till de äldre kämparna. Nusnäs har i år att delvis nytt lag, en blandning av gammalt och ungt. Nu gäller det
att plocka så många pinnar som möjligt innan Bengt Hjelte sticker till Västerås. Sedan blir det nog svårare med den saken. Verner Heeds
omplacering till ytterhalv ser ut att ha lyckats bra, och får sedan de yngre grabbarna något år till att mogna på, kan nog laget bli att

räkna med i en ny toppstrid. Nu gäller det att i första hand försäkra sig om ett nytt kontrakt. Samma ska gäller också för IFK Mora, som i
ännu högre grad föryngrat laget sedan i fjol. Det är tur att Kaj Bertil gett sig med i leken igen. Han behövs mer än väl i försvarsspelet
med sin rutin. Största faran är väl att de unga grabbarna inte stoppar för det ganska hårda spelet i ”fyran”. Nästa omgång ser ut så här:
Nusnäs-Sörsjön, Falun-Islingby, Leksand-Korsnäs, Mora-IFK Ludvika, Säter-Forssa.
Det skall bli intressant att se vad nya Sörsjön går för i sin debutmatch i serien mot Nusnäs. En oviss kamp kan emotses där Nusnäs med
favör av hemmaplan kanske drar längsta strået. Falunfår svårt mot Islingby, liksom Leksand mot Korsnäs. IFK Mora tar emot en annan
nykomling IFK Ludvika och där bör nog hemmapojkarna knipa bägge poängen. Säter får hållas som klar favorit mot Forssa. Färnäs SK
står över och föredrar att titta på stormatchen SIF-Örgryte en dust som säkert kan ge många goda tips. Skall man våga hoppas på fyra
Mora poäng om söndag, d.v.s. seger för både Nusnäs och Mora. / Tewe /.
4:an blir av allt att döma en intressant historia säter, Islingby och Falun, som betraktats som huvudkonkurrenter om seriesegern
övertygade sannerligen inte om sina kvalifikationer. Säter fick visserligen en poäng med men i betraktande av att man häromåret
tvålade till Korsnäs med 15-0 förefaller 1-1 i futtigaste laget. Forssa levererade omgångens skräll med utklassningen av Mora. Sörsjöns
”historiska ” match – den första hemmauppgörelsen i nationella seriesystemet – medförde en välkommen poäng. Det blir förmodligen
fler av den varan, i varje fall på den egna banan.

Färnäs segrade 2-1 mot Falu BS
Färnöäs (DD). Hemmapremiären blev lyckosam för Färnäs som redan i inledningsminuten grundlade segern över Falu BS, som kämpades
ner med 2-1, halvtid 1-0. Matchen blev inte välspelad, men spännande med två goda försvar som dominerade matchen igenom. Som ett
kuriosum kan nämnas att bägge lagens målvakter endast var 16 år gamla. Nu spelade Färnäs i överkant defensivt i alla fall resultat för BS
forwards stångade av sig hornen på den taktiken. Som sagt började det hela bra för hemmalaget med 1-0 i inledningsminuten genom
Arne Eriksson som behärskat lyfte bollen över utrusande Christer Steen. Nära utjämning var det fyra minuter senare genom nick i
stolpen av cf, Persson. Lika mycket otur som förut tur hade hemmalaget i 32:e minuten, när Blomberg inför öppet mål sköt i stolpen.
Efter lika tafatta försök på bägge sidor kunde Falun utjämna till 1-1 i andra halvleks 32:a minut på hörna. Det var Fredriksson som
nickade in den. Slutresultatet tillkom i 36:e minuten, när Janne Johansson genom en räd på högerkanten kunde slå passningen till frie
Arne Eriksson som bara hade att kruta på och 2-1 var ett faktum. Hemmaförsvaret var för dagen bestämt i sina förehavanden med plus
för ch, Hållams. Målvakten Höglund blir bättre och bättre. Arne Fernström på hh, offrade sig matchen igenom. Däremot fick vi endast
glimtvis se bra spel av kedjan. Att yttrarna hade bytt sida bättrade inte upp det hela. Bägge har större vana på ordinarie platser. Falun
pådrivare var aldrig för gamle Bertil Hansson, men även han glömde sina unga och goda kamrater i kedjan. Fredriksson fick aldrig tillfälle
lossa sin berömda kanon. Kedjans bäste var cf, Åke Persson. Backarna Skarin och Pettersson var jämte ch, Gren en bra bakre trio.
Målvakten Steen kunde inte göra något åt de mål som blev. Holger Sahlström, Borlänge dömde inför cirka 450 åskådare.

Färnäs överraskade stort Falun besegrades med 2-1

Färnäs tog överraskande två poäng i hemmamatchen mot Falu BS på söndagen. Slutsiffrorna belv 2-1, halvtid 1-0. Färnäs klarade segern
främst genom ett klart offside mål som man fick godkänt. Färnäs tog ledningen redan efter en minuts spel genom hy, Bernt Larsson.
Falulaget hade strax efter en fin chans till kvittering men cf, Åke Persson nickade bolen i stolpen. Färnäs ledningen stod sig halvleken ut,
dock hade båda lagen en del chanser men det brast i avslutningarna framför mål. 24 minuter in på andra halvlek kvitterade Falu BS
genom Roland Fredriksson som gjorde mål efter hörna. Färnäs gjorde ännu ett mål i 26: minuten vilket dock dömdes bort för en offside.
Det dröjde ända ut till 34:3 minuten innan Färnäs cf, Arne Eriksson gjorde 2-1 på en passning från Janne Johansson. Ett mål som på lång
väg luktade offside. Bästa spelare i Färnäs var målvakten Göran Höglund, ch, Gösta Hållams och cf, Arne Eriksson, den senare drog dock
ned sitt betyg genom ojust spel. I Falulaget märktes mest strategen Bertil Hansson och cf, Åke Persson. Domare var Holger Sahlström,
Borlänge. Publik ca: 500 personer.

Färnäs vann över Falu BS. Text från tidningsreferat. Färnäs SK-Falu BS 2-1. 15/5-1960.
Färnäs gladde sina supporters på söndagseftermiddagen då BS fick vända åter till residensstaden med 2-1, halvtid 1-0, i baken.
Resultatet var rättvist. 450 personer hade kommit tillstädes för att se de båda för ett par år sedan uppmärksammade F-lagen göra upp
om poängen. Spelet blev dock av ganska dålig kvalité och med massor av höjdbollar och felpassningar. Spelöppningen blev lyckosam för
Färnäs då Arne Eriksson redan i första minuten påpassligt och behärskat lyfte bollen i nät. Falun hade sedan övertaget en bra stund men
anfallen fastnade på hemmalagets starka bakre försvar. Bästa chansen noterades i sjätte minuten då Åke Persson hade en nick i stolpen.
Hemmalaget fick så småningom hand om initiativet och i 32:a och 33:e minuterna hade Rune Blomberg två skott, det ena i stolpen som
var nära att resultera. Andra halvlek blev den första lik med övertag för gästerna till en början. Sedan Åke Persson i 89:e minuten nickat
aningen bredvid gjorde Fredriksson ställningen oavgjord då han i 67:e minuten nickade in en hörna. Färnäs hade emellertid farligare
anfall men det dröjde ända till 82:a minuten innan ”Muffen” lyckades avgöra matchen då han på Kål Jannes passning ställde Steen i
Faluburen utan chans. Det bakre försvaret var gästernas bästa lagdel med plus för hb, Karin. De vassaste i anfallet var Fredriksson och
Åke Persson och i halvbackkedjan Bertil Hansson som levererade högt på sin rutin. De bakersta i hemmalaget, målvakten Höglund och
trion Fernström, Hållams och Pålsson var omutliga. I övrigt får man främst nämna matchvinnaren och cf, Arne ”Muffen” Eriksson. Holger
Sahlström, Ludvika, dömde matchen. Före matchen förrättade Mora Nisse prisutdelning för Färnäs mästerskapen på skidor.

Nusnäs vann rättvist i derbyt över Färnäs. Text från tidningsreferat. Nusnäs IF-Färnäs SK 5-2. 18/5-1960.
Vårens första Mora derby i fotboll mellan Nusnäs och Färnäs slöt med en klar seger för pojkarna från trähäst byn. 5-2, halvtid 3-0 var
ställningen vid full tid och resultatet får i stort sett anses som rättvist. Nusnäs dominerade stort i första halvleken, men efter pausen
hade Färnäs mest att säga till om. Matchen var omväxlande men båda lagen hade långa perioder då man slarvade väl mycket. Nusnäs
hade det klart bättre lagspelet och vann matchen härpå. Nusnäs tog ledningen i 10:e min. genom ”Peva” Mattsson på retur sedan P.E.
Tysk skjutit. Hemmapojkarna hade flera mycket feta chanser och målvakten Göran Höglund i Färnäs buren fick göra ett par verkliga
prakträddningar. I 35:e min. var det dock klart för 2-0. Bengt Hjeltetillvaratog en gratischans. Blomberg tvingade sedan Lasse Larsson till
en strak räddning innan Nusnäs gjorde 3-0 på straff. Bengt Hjelte fälldes klart målläge och lade själv straffbollen tillrätta. Nusnäs spelet
var stundtals mycket hög klass i första halvlek och därför förundrades man över att laget efter pausen lade om till defensivspel. Färnäs
tog nu hand om kommandot och pressade stundtals hårt. ”Muffen” Eriksson hade en jättechans men Lasse kastade sig dödsföraktande
och räddade. Strax därpå borde nog Färnäs ha haft en straff sedan Kål Janne fasthållits av Snees. I 27:e min. ordnade ”Muffen” Eriksson
3-1 och matchen stod nu ett tag och vägde. Ett nytt slarv i Färnäs försvaret blev dock definitivt avgörande och ”Kurre” Hjelte ordnade
tacksamt 4-1. Nu hade Nusnäs fått upp ångan igen och i 36:e min. rusade Bengt Hjelte elegant igenom och slog in 5-1. Färnäs gav dock
inte tappt och fick sin belöning då Rune Blomberg slog en frispark perfekt i krysset sex minuter före full tid, 5-2. Fina ”Hjeltar”. Fyra
”Hjeltar” spelade i Nusnäs laget och samtliga gjorde bra ifrån sig. Det blir ett hårt slag för Nusnäs när Bengt lämnar gänget. Tre mål
svarade han för den här gången och han ser faktiskt ut att gå mot en ny vår. Överraskande bra spelade också unge Rolf Hjelte på ch. Han
tog ned ”Muffen” ganska ordentligt. I försvaret bör också Lennart Snees och Lasse Larsson ha en eloge och fint spel. Kedjan spelade
stundtals strålande med inrarna i tillbakadragen position. Per Erik Tysk lyckades särskilt bra som offensiv halvback. ”Peva” spelade för
dagen ytter. Färnäs laget innehåller många individuellt sett bra spelare och när laget då och då plockade fram lagspelet gick det riktigt
bra. Tyvärr hemföll man dock alltför ofta åt den gamla skötesynden med tjurrusningar som var dömda att misslyckas mot de snabba
Nusnäs försvararna. När nu dessutom nyckelspelarna i anfallet neutraliserades blev det klent med utbytet. Målvakten Göran Höglund
gjorde trots målen en stark insats och Bosse Frodell är ju en spelare md stora förutsättningar. I anfallet lyckades Rune Blomberg och
Harlan Grannas bäst. Domare var Bertil Larsson, Falun, som skipade rättvisa inför en talrik publik. / Tewe /.

Nusnäs seger över Färnäs Hat trick av Hjelte
Mora (FK). Lokalderbyt i div IV på Morängen, Nusnäs mellan hemmalaget och Färnäs Sk blev en pigg och målrik tillställning som Nusnäs
fullt rättvist vann med 5-2 (3-0). Hemmalaget hade ett säkert grepp om spelet i första halvlek och 3-0 ledningen var i underkant. Nusnäs
spelade till sig feta chanser som ibland oturligt och ibland oskickligt missades. I andra avdelningen defensivspelade man omedelbart och
Färnäs fick hand om spelet. Även om deras chanser då inte var så öppna som hemmalaget i första halvlek, stod matchen och vägde
sedan Färnäs reducerat till 3-1. Nu fick Nusnäs vid ett ströanfall matchen mest psykologiska mål och därmed nyvind i seglen.
Vindsnabbe Bengt Hjelte betyder, mycket i Nusnäs kedjan. ”Kurre” Hjelte är också framfusig, men har inte Bengts styrka i
avslutningarna. ”Peva” Mattsson visade förvånandsvärd snabbhet på sin kant. Lennart Snees demonstrerade sin snabbhet genom att
helt radera ut ”Kål Janne”. Unge Göran Höglund i Färnäs målet kan inte lastas för något av målen – möjligen det viktiga fjärde, men i det
hade ch, Hållams minst lika stor del. Frodell var bäst halvback och i kedjan Rune Blomberg och i någon mån Harlan Grannas. ”Muffen”
Eriksson kom inte upp i sin vanliga klass. Laget fick inte igång något spel utan det var mest kraft fotboll. Sedan Per Erik Tysk ensam
skjutit rätt på målvakten och ”Muffen” missat ett skottläge kom hemmaledningen efter 10 min. av ”Peva” på en retur. 2-0 av Bengt
Hjelte efter 35 min. på försvarstabbe. Det presterades snabb fotboll långa stunder denna halvlek med klar dominans av Nusnäs. I 43
min. blev det 3-0 på straff inprickad av Bengt Hjelte som Höglund hade händerna på. Andra halvlek gick Nusnäs mera på försvar och
gästerna fick strax mera att säga till om. ”Muffen” var ensam med Lasse Larsson, men denne tog bollen från fötterna på anfallaren.
Strax därpå blundade domaren för en straff som Färnäs borde haft. Först efter 27 min. fick gästerna lön för mödan. Det var ”Muffen”
som reducerade från nära håll. Så kom det avgörande Nusnäs målet då Bengt Hjelte fullbordade sitt hattrick. Slutresultatet fastställde
Rune Blomberg på frispark. Bertil Larsson, Falun, dömde.

Nusnäs effektivare kedja avgjorde grannderbyt: 5-2

Färnäs-Nusnäs: Tremannastrid vid Nusnäs målet, där Rolf Hjelte och Per Erik Tysk försöker stoppa Färnäs Rune Blomberg.
Nusnäs (DD). Nusnäs kedja var bättre än Färnäs försvar och på den skillnaden vann Hjeltarna och ca: en rättvis seger i onsdagskvällens
Mora derby på Morängen. Siffrorna 5-2 efter 3-0 i paus motsvarade i stort de verkliga målchanserna. Matchen var situationsrik och båda
lagen bjöd glimtvis på fint spel och trots att Nusnäs hela tiden låg före i målprotokollet så stod matchen faktiskt och vägde så sent som
när en kvart återstod. Sen Färnäs reducerat till 3-1 i 27:e min. hade ”Suras” pojkar chansen tills Nusnäs täppte till poängresonemanget
till 4-1 i 30:e min. Ingvar Mattsson inledde målfabrikationen på en målvaktsretur och Bengt Hjelte slog in 2-0 på en passning från Tysk.
”Kurre” Hjelte försökte dribbla av målvakten men Göran Höglund knep bollen. Ett fint skott av Rune Blomberg tippade Lasse Larsson till
hörna. – 3-0 kom på en straff som Bengt Hjelte slog in sen han själv fällts. Nusnäs spelade mer tillknäppt och mindre offensivt i andra
halvlek då Grudd Lasse till en början hade mer att bestyra än Göran Höglund. ”Muffen” Eriksson försökte också han dribblade av
målvakten. Men misslyckades. Men så i 27:e min. kom 3-1 då samme man rätt förvaltade en passning från Rune Blomberg, 3 min.
senare sprang ”Kurre” Hjelte in 4-1 sen Färnäs målvakten missat Verner Heeds genombrott. 5-1 sköt Bengt Hjelte överraskande på fel
sida om målvakten och 5-2 fastställde Rune Blomberg på en frispark i krysset. Färnäs kedjan hade väl inte så väl genomtänkta
kombinationer men med Arne ”Muffen” Eriksson som spjutspets och fint understödd av Rune Blomberg och Harlan Grannas ( i första
halvlek) så var anfallet faktiskt vassare än försvaret. Detta överspelades lite för lätt av Nusnäs forwards. Göran Höglund, Allan
Färnström och Bosse Frodell var nyttigast här. Nusnäs visade ett bättre lagspel med mera tanke bakom, i försvaret var Rolf Hjelte,
Lennart Snees, Rune och Lasse Larsson nyttigast. ”Peva” Mattsson gjorde en bra match som ytter men måste tygla humöret. Bengt
Hjelte ser ut att komma tillbaka på och gjorde en bra match. Utmärkt matchledare inför 617 betalande var Bertil Larsson, Falun.
/ Wepe /.

Från Moras sportfront
Fotbollen rullar och ur Mora synpunkt är det angenämt att se Nusnäs i en absoluta toppen. Utan tvekan har det lossnat på sistone för
pojkarna från trähästbyn med segrar mot Islingby och Färnäs som följd. Snart försvinner dock två viktiga kuggar i laget, nämligen Bengt
Hjelte och mål Lasse Larsson. När allt kommer omkring kanske den sistnämnde blir svårast att ersätta. Den gode Lasse är nu i kalasform
sedan han opererats för varbildning i huvudet och tydligt är att Sollerön här har gjort ett verkligt kap. Målspottaren Bengt Hjelte blir det
nog inte heller lätt att få ersättare för, men de lovande ungdomar som föreningen just nu har borgar dock för en ljus framtid för Nusnäs
fotbollen. Nästa uppgift mot Falun i morgon blir ett nytt mogenhetsprov. Klarar man den uppgiften är det fint bäddat för fortsättningen.
Färnäs bör väl ganska lätt klara av Leksand, som just nu är ganska tama. Värre blir det för Mora att få något med mot Sörsjön, som
visade sin klass genom att ta poäng mot självaste Säter på bortaplan. Kamraterna bör nog skaffa kedjan mera tyngd om det skall gå
vägen i fortsättningen. Flytta upp Inge Back och Åhs i kedjan och sätt åter ner Bo Kärn på halven. Då bör det gå bättre än nu. Både
Sollerön och Våmhus föll i sina söndagsmatcher i div. V så inte blev omgången någon viktoria för lagen från Ovansiljan. Nästa omgång i
div. IV:
Islingby-Säter, Falun-Nusnäs, Färnäs-Leksand, Korsnäs-Ludvika, Sörsjön-Mora.
Oavgjort blir vårt tips i matchen Islingby-Säter medan Nusnäs får vår röst mot Falun, Färnäs bör vinna mot Leksand och Korsnäs bör orka
med IFK Ludvika. Sörsjön slutligen vinner nog mot Mora. / Tewe /.

Mest planlösa långbollar när Färnäs slog Leksand
Färnäs SK vann torsdagens seriematch på hemmaplan mot Leksand med 2-1, ett rättvistresultat efter spelet. I halvtid var ställningen 1-1.
Matchen var som helhet ganska dålig med alltför många planlösa långbollar från båda sidor. Färnäs hade dock ett klart spelövertag.
Leksand tog ledningen genom cf, Christian Årjes som utnyttjade ett missförstånd i Färnäs försvaret. Kvitteringen ombesörjde hy, Harlan
Grannas på straff i 28:e min. sedan en Leksands försvare tagit med handen. I andra halvlek förde Färnäs för det mesta spelet på
gästernas planhalva. Det rättvisa ledningsmålet kom också i 14:e min. genom Harlan Grannas som sköt snyggt i nät. Även i
fortsättningen hade Färnäs goda chanser men mv, Penti Sippilä i Leksands buren var omutlig. Mot slutet av matchen ryckte Leksand upp
sig och hade ett par farligheter som var ytterst nära att resultera. Ena gången räddade Arne Färnström på mållinjen till hörna. Färnäs
ställde upp med Sture Söderberg i målet i stället för skadade Göran Höglund. Vh, Bo Frodell dominerade stort i försvaret som inte
annars verkade särskilt pålitligt. I kedjan spelade vy, Granans bra men en samladedirigent saknas. ”Muffen ” Eriksson hade svårt att göra
sig gällande mot Leksands stoppern Steinholts. Leksandskedjan som bestod av idel ishockeyspelare verkade tam. Endast cf, Årjes kunde
åstadkomma några farligheter. I försvaret gjorde mv, Sippelä och Stenholtt goda insatser. Domare var Folke Petersson, Borlänge, iför
400 åskådare. / Tewe /.

Färnäs hade jobb med Leksand: 2-1. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Leksands IF 2-1. 26/5-1960.

Färnäs (DD). Färnäs kunde bärga två värdefulla poäng genom att på hemmaplan besegra leksand med 2-1 (1-1). I en match där det fanns
mycket att önska ifråga om spel. Resultatet kan anses rättvist även om Leksand var mycket nära utjämning i andra halvlekens 33:e min.
då hemmaförsvaret var passivt. Leksand kunde i matchens 5 min. ta ledningen genom Christian Årjes sedan Söderberg i hemmamålet
missat en bakåtpassning. I 23 min. noterades ett stolpskott av Kål Janne Johansson innan Färnäs fick en straff sedan en leksands
försvarare tagit bollen med händerna. Som exekutor stegade Harlan Grannas fram och gode Sippelä fick kapitulera och ställningen var
1-1. I andra halvlekens 12 min. fick Färnäs en jättechans men Magnus Eriksson, som spelade hy, fickhalvmiss på bollen. Två minuter
senare fick grannas en kalaspassning av Blomberg och utrusande Leksandsmålvakten hade ingen chans. Ställningen var 2-1. Sedan kom
den i ingressen nämnda chansen för leksand och hemmasupporters kunde andas ut. Hemmakedjan är fortfarande problemet och har
svårt att få igång något spel. Bästa forward och på planen var Harlan Grannas. Pålsson var försvarets bäste. Att Leksandsspelarna kan
åtskilligt bättre på is syntes, för laget bestod större delen av ishockeyspelare. Målvakten Pertti Sippilä och ch, Erik Stenholtz var jämte
vi, ”Lollo” Lassas lagets nyttigaste. Bra domare av Folke Pettersson, Borlänge, inför cirka 300 åskådare. / H /.

Knapp seger för Färnäs mot Leksand
Färnäs (FK). Trots stor överlägsenhet från början till slut blev Färnäs segersiffror bara 2-1 mot Leksand på söndagseftermiddagen. Båda
lagen presterade dålig fotboll och matchen blev på det hela taget tämligen intresselös. Gästerna hade flera av sina ishockeystjärnor
med, Per Agne Karlström, Vilgot Larsson, Lollo Lassas och Stig Påvels. Deras insatser hade man kanske väntat sig mera av. Man
frapperades bland annat av deras dåliga kondition. Mv, Sippelä var bästa spelaren och av backarna lyckades Bertil Sundkvist bäst. Minst
dålig i anfallskvintetten var centern Årjers. Också hemmalaget misslyckades med det mesta med massor av felpassningar och onödigt
höjdspel. Bakre försvaret med Hållams och Pålsson var sig tämligen likt, d.v.s. stabilt med undantag av tabben vid leksands nätkänning.
Spelöppningen blev lyckosam för Leksand, då Årjers noterade sig för mål sedan en hemmaförsvarare och målvakten slarvat grovt. I
fortsättningen blev det hemmapress matchen ut och leksingarna lyckades endast sporadiskt komma in på hemmalagets planhalva.
Ineffektiviteten i Färnäs anfallet belyses en del av att Färnäs kvitteringsmål tillkom på straff genom Grannas i 36:e min. Dessförinnan
hade dock Kål Janne ett skott som varit värt ett bättre öde. Tolv min. in på andra halvlek missade ”Muffen” Eriksson en jättechans innan
Grannas tre minuter senare svarade för matchens ljusglimt då han ensam löpte fram på sin kant och gjorde vinstmålet. I 28:e min var
samme man nära att göra om bravaden, men denna gång stod Sippelä i vägen. Folke Pettersson dömde bra inför 300 åskådare. / M.E. /

Säter och Falun som spelade i division III i fjol, fick på söndagen en ny påminnelse om att livet i division IV inte heller är någon dans på
rosor. Det blev poängförluster på båda hållen och för ögonblicket är inget av lagen mogna för comeback i 3:an. Vem som slutligen når
den positionen är tills vidare en öppen fråga.

Färnäs med fyra reserver kämpade sig till Säter vinst. Text från tidningsreferat. Säters IF-Färnäs SK 1-2.
28/5-1960.

Säter (FK). Färnäs snuvade på söndagen Säters IF på två poäng då de gästande säters IF. Slutresultatet blev 1-2, halvtid 0-1. Spelmässigt
sett var säter överlägset men Färnäs grabbarnas sisu vägde tyngre. Nämnas bör att Färnäs fick ställa upp med fyra reserver och bland
annat saknades målfarlige Kål Janne Johansson. Matchens klart bäste spelare var match vinnaren vi, Harlan Grannas som med smarta
dribblingar, eleganta passningar och rungande skott ofta ställde till med oreda i Säter försvaret. Matchen inleddes mycket
förtroendeingivande spelmässigt sett. Målsituationerna avlöste varandra snabbt vid de båda målen. Redan i första minuten ställdes cf,
Sixten Lindgren öga mot öga med Färnäs målvakten men ur svår vinkel sköt Lindgren rakt på denne. I 8:e min. var det åter Lindgren som
höll sig framme. Denna gång med ett skott som räddades av en försvarare på mållinjen. I 15:e min. var det klartför 0-1. Vi, Grannas fick
ostört ladda för skott och på hans kanon i ena krysset från 15 m håll var Säter målvakten Isfält chanslös. Minuten efter hade samme
man en jättechans att öka ledningen med en Säter försvarare dök upp som en räddande ängel på mållinjen. Säter kom igen och då
framförallt kedjans vänster ving som kom fram i flera fina målsituationer men det slarvades otroligt mycket med skotten. Säter låg klart
över i spel under andra halvleken men man lyckades endast göra ett enda mål, vilket tillkom då endast 15 min. återstod. Dessförinnan
hade vi, Grannas gjort Färnäs enda fullträff. Med både tur och skicklighet slog sedan Färnäs vakt om sin ledning. I Säter laget fattas
framförallt spelglädjen, men frågan är väl ifall inte laget saknar den kondition och snabbhet som fordras för att den rätta spelglädjen
skall finnas. I Säter kedjan var vy, Bengt Åke Johansson den klart livligaste och han fick också nöjet att göra ”tröstmålet”. I försvaret
spelade de båda backarna Andersson och Karlsson säkert och resolut. Färnäs store man var som förut nämnts vi, Harlan Grannas.
Försvaret var jämnstarkt med hh, Arne Färnström som primus. Domare var Knut Karlsson från Borlänge som kom undan med äran i
behåll. Publiken protesterade helt omotiverat vid flera tillfällen. Kan verkligen domaren belastas för Säters oförmåga att göra mål.
/ J o. /

Uddamålsseger för Färnäs SK
Säter (DD). Säter noterade sitt första nederlag i serien på söndagen, då gästande Färnäs fullt rättvist lade beslag på båda poängen och
noterade segersiffrorna 2-1 efter en halvtidledning med 1-0. Matchen spelades i hällande regn och blev långt ifrån välspelad.
Målsumpningarna var många på båda sidor, men gästernas större tyngd i anfallen avgjorde matchen. Gästerna förfogade dessutom över
effektivt och resolut spelande försvar. Säter tycks ha svårt att få något system över sitt spel denna vår och söndagens framträdande
utgjorde intet undantag. Försvaret övertygade inte och var stundom helt överspelat. Bäst i de bakre leden var Roger Isfeldt i mål och vb,
Erik Karlsson. Kedjan kom inte långt mot det robusta Färnäs försvaret och Sixten Lindgren var alltför väl påpassad för att kunna
åstadkomma något positivt. Bäst lyckades för dagen vy, Åke Johansson medan hans vingkamrat Franz Ramprecht hade en helsvartdag
med flertal målsumpningar. Färnäs levde högt på sitt goda försvar, där utmärkte Sture Söderberg i målet var säker sista utpost.
Halvbackstrion gjorde en fin insats med ch, Gösta Hållams som effektiv uppvaktning pt Säter centern. Anfallet, som hade sin bäste man i
vi, Harlan Grannass, visade stundom prov på fyndigt kombinationsspel. Noteras bör att Färnäs ställde upp med fyra reserver bl.a.
saknades legendariske Kål Janne Johansson. Matchen öppnades i snabbt tempo och första kvarten blev jämn. I 15 min. tog Färnäs
genom vi, Grannas som av ett tveksamt Säter försvar tilläts slå på ett skott från strafflinjen, 0-1.Farten sjönk betydligt efter paus och
andra halvlek gick i spelhänseende klart till hemmalaget. Helt överraskande ökade Färnäs till 2-0 även denna gång genom Grannas, som
överlistade Säters ch, Bosse Lindgren och i ensamt majestät kunde rusa mot mål och slå bollen förbi Isfeldt. I 35 min. reducerade Åke
Johansson till 1-2 och det blev signalen till en konstant Säter press, som dock inte gav utdelning i målprotokollet. Domare var Knut
Karlsson, Borlänge och ca: 200 personer trotsade regnet.

Färnäs sensation i Säter. Grannas gjorde båda målen
Färnäs gav säter en riktig tankeställare i söndagens div. IV match genom att besegra forna div. III laget med 2-1 på dess egen plan. det
kan man säga en sensationell seger men skall sanningen fram så är Säter inte bättre just nu. Men ändock så borde hemmalaget ha haft
åtminstone ena poängen med. Färnäs vann första halvlek fullt rättvist med 1-0 men säters starka avslutning borde ha gett mer än ett
mål. Färnäs matchvinnare var vi, Grannas som svarade för båda målen och därtill var bäst i anfallet: Gästernas kedja spelade en
överraskande snygg och kombinationsrik fotboll och tog det rörsiktigt i det hala väglaget. Det regnade nämligen matchen igenom.
Däremot spelade försvaret mest tjong fotboll och det räckte mot dagens bleka Säter lag. Färnäs vi, Grannas är nämnd som en bra

spelare, men lagets utan tvekan bäste man var mv, Söderberg, som tog allt och när han vid tre tillfällen blev överspelad uppträdde en
försvarskamrat på mållinjen och sopade undan bollen. Sänt är tur skall en bra målvakt ha. Säters föryngring efter div. III sejouren har
satt sina tydliga spår. De fem juniorspelarna har ännu inte vuxit in i lagmaskinen. I anfallet är Sixten lindgren så gott som ensam numera
eftersom K.E. Linder som hi, arbetar mera på defensiven. Försvaret har gamle vb, ”Changen” Karlsson och vh, ”Pekka” Norman kvar.
Annars är det nytt på alla platser. Efter spelets inledning att döma såg det till en början ut som om säter skulle vinna lätt. Färnäs
försvaret spelade nämligen nervöst, vid Säters ettriga attacker i början. Efter 1-0 ledningen i 15;e minuten fick Färnäs mera stadga i
spelet medan det i Säter lägret spred sig en osäkerhet som var förvånansvärd. I först halvlek ficj vi, Grannas göra ett mål alldeles
omarkerad. 2-0 tillkom i andra halvlekens 20:e minut ungefär på samma sätt. Ostörd fick han promenera mot mål och skottet tog Säters
mv, Isfeldt men råkade slarva in bollen under sig. Då först tycktes säter vakna och spelet i fortsättningen förlades på Färnäs planhalva.
Vy, Johansson åstadkom reduceringsmålet i 28:e minuten. Vid en farlig situation fem minuter före full tid räddade en Färnäs försvare
omedvetet med händerna. Kurt Karlsson, Borlänge, dömde inför 100 personer. / Jean /.
I fotbollen noterade Färnäs en lika överraskande som välkommen seger mot Säter på bortaplan. En stark prestation! Matchvinnare blev
nu liksom i torsdags Harlan Grannas som nu med fyra fullträffar hjälpt till sitt lag till lika många poäng. På pingstafton är det dags för
nästa Mora derby, då Färnäs på hemmaplan tar emot IFK Mora. Kamraterna har nu fått ordentligt bottennapp i serien och hoppet ståt
väl nu till tränaren Bengt Emanuelsson inhopp i laget. Han blir spelklar tillmatchen mot Nusnäs den 17 juni. Sen är det frågan om Bengt
kan uträtta några underverk. Vad nu främst behövs är väl ett ordentligt ytterspel. Nu skall allt spel grötas ihop i mitten. Nästa
spelomgång ser ut som följer: Färnäs-Mora, Falun-Säter, Islingby-Ludvika, Nusnäs-Leksand, Sörsjön-Forssa. Här kan det mycket väl bli
hemmasegrar över hela linjen. Möjligen kan Forssa klara Sörsjön.

Färnäs vann Moraderbyt mot Kamraterna med 2-0. Text från tidningsreferat. Färnäs SK-IFK Mora 2-0. 4/6-1960.

Färnäs vann på pingstafton en rättvis arbetsseger över gästande Mora med 2-0, halvtid1-0. Matchen var en typisk derbytillställning med
nervöst och hafsigt spel från båda håll. Färnäs pressade under större delen av första halvlek men forwards hade skotten illa riktade.
Mora saknade dock inte chanser och Inge Back hade en farlig nick hårsmånen över ribban. Strax därpå tippade Sture Söderberg i Färnäs
buren ett kanonhårt skott från Bosse Kärn till hörna. Färnäs tog ledningen i 37:e minuten genom vi, Harlan Grannas sedan en Mora
försvarare tappat balansen och misslyckats med en bakåt passningen till målvakten. Harlan snabbade upp den förlupna kulan och slog
den i nät. halvtid 1-0. Slutresultatet fastställde Harlan Granans efter fint samspel med Rune Blomberg och Harlans skott satt precis i
krysset. Moras bästa chans kom två minuter före slutet då Lillis Persson kom ensam med Sture Söderberg men skottet gick rakt på
målvakten. Vid returen låg Sture i målet totalt försvarslös men Lillis lyckades ändå toffla bollen över målet. I Färnäs slet hh, Arne
Fernström fördömligt och Bosse Frodell bröt bra. I kedjan var Grannas och Blomberg de bästa, och målvaktens nolla talar för sig själv.
Moras bästa mannar var juniorerna Bengts och Söderström. Lekander var bra i uteförsvaret, och Inge Backs återplacering i kedjan var
lyckad, även om den inte denna gång gav något eftermäle i målprotokollet. Domare var Birger Helander, Domnarvet. / Bell /.

Färnäs-Mora 2-0
Färnäs (FK). Derbyt i Färnäs på Pingstafton mot IFK Mora slutade som väntat med hemmaseger. Segersiffrorna 2-0 borde efter
spelfördelningen att döma varit större, men Mora stoppern ”Kaj Bertil” och mv, Sune Bengts var de som i första hand svarade för att
målsiffrorna hölls nere. Grannas blev åter matchvinnare genom att egenhändigt göra båda målen. Färnäs kedjan var icke heller denna
gång helt till sin fördel. Bakre försvaret arbetade säkert som vanligt och av halvorna stred Bosse Frodell framgångsrikast. Gästerna kom
sälaln i närheten av Färnäs målet. I 15:e hade centern Back en farlig nick och sekunderna därefter sköt Heed ett skott som Söderberg
räddade till hörna. Därefter hemmaöverlägsenhet matchen igenom. Första målet kom i 37:e min, då Grannas kvickt var framme vid en
bakåtpassning till målvakten. Fem min. senare var ”Muffen” Eriksson framme vid en frispark men målvakten klarade. Färnäs forwards
hade flera tillfällen att pröva skottlyckan i fortsättningen men Blomberg & Co hade ingen tur. Först en kvart före slutet kom utdelningen
då Grannas träffade prick i ena krysset. Samme man var ytterst nära att göra om bravaden några minuter senare men fenan gång
räddade Mora målvakten grant. Domare var Birger Helander, Borlänge, inför 561 åskådare. / M.E. /

Färnäs klarade Mora med 2-0 i derbymatchen
Färnäs (DD). För att vara lokalderby blev mötet Färnäs – Mora på Färnäs idrottsplats en spänningsfattig och nästan trist uppgörelse där
de 600 åskådarna saknade uttryck för entusiasm och satt tysta som möss matchen igenom. Nu vann visserligen hemmalaget fullt rättvist
med 2-0, halvtid 1-0, Men hemmaförsvarets lit till avblåsning för offside hade så när kunnat ge gästerna ena poängen. Matchen inleddes
nervöst och trevande och femton minuter gick utan större chanser till målkänning. Först i 37:e mim första målet sedan Färnäs haft
övertag i spel. Vh, Lekander slog en bakåtboll till målvakten, men påpasslige Harlan Grannas var framme och gjorde målvakten chanslös,
1-0. I andra halvlekens tredje minut fick gästernas cf, Inge Back ett tillfälle, men skottet slogs över. Hemmamålvakten tyckte på och
Mora målvakten fick i 15:e minuten visa sitt kunnande . I 34:e min. hade Mora en målchans innan Grannas på pass från Blomberg slog
ett jätteskott från högerkanten som gjorde Bengts i Mora målet chanslös och ställningen var 2-0. Gästernas bästa var för dagen
målvakten Bengts, ch. Kaj Bertil Andersson men även backarna Alm och Jansson var utmärkta . Vy, Söderström och hi, Kärn var de bästa
i kedjan. I Färnäs var försvaret som många gånger förut lagets bästa del där alla ges hedersomnämnande . Grannas i kedjan är
fortfarande en klass för sig, men även vy, Blomberg gjorde många försök till god assistans. Domare var Birger Helander, Borlänge. / H /.

Ny bomb av Sörsjön i div IV
Speleldiga Korsnäs höll undan i toppen av div. IV. Det lag som närmast syns vilja peta ned ledarna från Islingby, som börjar få fart på sin
speciella kulspruta. Inge Vedholm. Det blev hatattric för centern denna gång. Stor mållösning ordnade Nusnäs till. I hemmamatchen mot
Leksand och vad skall man säga om Sörsjön, som på Skottvallen lät en nyas rekordpublik se hur Forssa slogs tillbaka med 7-2. Falun
börjar komma igång sp smått och gav tidigare div. III Kollegan Säter respass med 4-0 och Färnäs klarade av grannen Mora som tycks få
svårt att hänga med i år.

Skall Säter hänga täten eller Falun lämna kön
Kopparvallen blir på pingstdagen valplatsen för det verkliga fotbollsderbyt, då möts Falu BS och Säters IF. Matchen mellan dessa båda
lag brukar höra till säsongens mest rafflande och intressanta. Det bör matchen i morgon också bli, och kanske mera välspelad än på
länge. Båda lagen har föryngrats avsevärt och en lagom blandning av de unga spelivriga och de äldre rutinerade grabbarna spelar fin
fotboll.
Färnäs-IFK Mora 2-0. Falu BS-Säter 4-0, Islingby- IFK Ludvika 3-1, Nusnäs-Leksand 9-2, Sörsjön-Forssa 7-2.

Ludvika-Färnäs 0-1
Ludvika (FK). Div. IV matchen mellan Ludvika och Färnäs på Hillängen på söndagen slutade 0-1, halvtid 0-0 men med litet tur kunde
Ludvika ha vunnit med både två och tre måls övervikt. Det var dock så att Färnäs svarade för spelet och Ludvika fick målchanserna.
Färnäs hade visserligen en boll i mål under första halvlek som bortdömdes för offside. Ludvika hade två rejäla målchanser, som borde ha
gett utdelning. I andra halvlek blev det i stort sett likadant. Henry grankvist var ensam igenom i 10 min, men trots öppet mål slog han
bollen utanför. Färnäs mål gjorde i 12 min. av Bosse Frodell som slog på ett långskott som smet igenom försvaret och under målvakten. I
19 min. hade vy, Sven Ahlberg ett fint inlägg som Färnäs målvakten knappt klarade. Grankvist var ensam med målvakten i 25 min. men
lyckades heller inte denna gång. Färnäs spelade mycket läckert ute på planen men sämre framför mål. Halvbackstrion FernströmHållams-Frodell var bästa lagdelen. Reservmålvakten Sture Söderberg gjorde några fina räddningar, I anfallet var det mest cf, Rune
Blomberg och hy, Tage Molin som glänste. IFK kedjan hade också mycket svårt att knyta samman anfallen. Det slarvades på det mest
otroliga med passningarna med den allra minsta skärpning hade det blivit fullutdelning. Bäst var vänstersidan Fäldt-Ahlberg. Försvaret
lyckades hålal rent framför mål och största arbetet uträttade Kurt ”Knatten” Karlsson och Nils Wass i halvbackskedjan. Domare inför ett
100-tal personer var Nils Källström, Borlänge. / Tovén /.

Färnäs SK blev hårt pressat men räddade segern i Ludvika

Färnäs blev ordentligt pressat i andra halvlek vid besöket på Hillängen i Ludvika i söndags men laget lyckades hålla undan i försvaret och
1-0 ledningen stod sig tiden ut. I halvtid var ställningen 0-0 vilket var något smickrande för hemmalaget IFK Ludvika för i första halvlek
var det Färnäs som hade det mesta av spelet. Färnäs fick ställa upp med tre reserver bl.a. saknades Kål Janne medan hemmalaget

ställde upp ordinarie. Gästerna tryckte på ordentligt hela första halvlek men hemmaförsvaret klarade sig utmärkt och höll Färnäs kedjan
stången trots många chanser till nätkänning, men IFK:arna hade också en del chanser bl.a. vy, Ahlberg och hi, Lars Fäldt. Färnäs hade
varit förtjänt av ledningen i paus. I amdra halvlek var Henry Grankvist igenom Färnäs försvaret men i häpenheten fick han på ett lamt
skott utanför målburen. Strax därefter blev det 0-1 genom vh, Bosse Frodell som drog på för fullt från straffområdet utan chans för IFK
målvakten. Hemmalaget fick allt mer att sägs till om efter detta och många chanser skapades vid gästernas mål men hemmagrabbarna
sköt så dåligt och kunde inte spräcka nollan varför resultatet sto sig. Färnäs spelade stundtals riktigt hyggligt ute på plan men det blev
sämre ju närmare målet man kom och avslutningarna var direkt dåliga. Det saknades udd på anfallen och en genombrottsman. Bra var
ch, Hållams som är en klippa i försvaret och närmast honom skall vh, Bosse Frodell framhållas. Den arbetsammaste i kedjan var hy, Tage
Molin. IFK Ludvika är för ojämnt, det finns några spelare som klart höjer sig över de övriga t.ex. ”Knatten” Karlsson på ch, men så finns
också en del direkt svaga punkter, särskilt i kedjan och en del omplaceringar måste nog till om det skall bli några fler poäng. I sanningens
namn måste nog sägas att laget hade varit förtjänt av den ena poängen i denna match. Bra och säker domare var Nils Källström,
Borlänge, inför ett par hundra åskådare. / Olf /.

Ett mål för Färnäs räckte mot Ludvika i dålig match
Ludvika (DD). En provkarta på ineffektiv fotboll presterade IFK Ludvika och Färnäs i söndagens match på Hillängen. En tämligen otrevlig
tillställning blev det också med speciellt i andra halvlek massvis med fula efterslängar i bägge lägren. Spelet kom i andra hand. Färnäs
vann med 1-0 (0-0) och fick två välbehövliga poäng för toppkontakten medan Ludvika kamraterna får finna sig att passeras av spellediga
Leksand. Färnäs svarade dock för det bästa av det som förekom i spelväg och resultatet får betraktas som rättvist. I första halvlek var
underhållningen någorlunda acceptabel. Färnäs hade ett övertag i spel men Ludvika de flesta målchanserna. En hemmaledning i pausen
med 2-0 kunde det faktiskt ha varit om inte Sven Ahlberg och Lars Fäldt missat solklara målchanser. Spelkvalitén sjönk katastrofalt efter
vilan och man ägnade sig mer åt små skärmytslingar än fotbollsspel. Henry grankvist fick en varning av domaren Nils Källström,
Borlänge, men borde nog inte ha vasrit ensam om den anteckningen. Vh, Bosse Frodell sköt segermålet välplacerat efter 16 min. i andra
halvlek. med tanke på att gästerna hör hemma i tabellens övre skikt måste Hillängsinsatsen betraktas som en klar besvikelse. Försvaret
var litet darrigt med undantag av hb, Pål Pålsson som tog nästan allt på sin kant och uppträdde som räddande ängel vid flera tillfällen.
Harlan Grannas och Rune Blomberg svarade för det bästa i kedjeväg. En avsevärd uppryckning måste till i IFK lägret annars blir
4-vistelsen utan tvivel bara ettårig. Försvaret var nu den bästa lagdelen med Åke Larsson som framgångsrik sista utpost. Några
överbetyg kan inte ges kedjemännen. Och så efterlyser man som så många gånger förr den kontakt mellan främre och bakre led som väl
åvilar ytterhalvor och inrar och betyder rörlighet. / Tehå /.

Färnäs-Forssa möts i morgon. Text från tidningsreferat.
Färnäs SK möter i morgon Kväll Forssa BK i en seriematch att ytterligare förstärka sin fina tabellposition. Färnäs har nu fyra raka segrar
och man vill säkert spräcka den fina serien. Forssa är dock alltid ett farligt lag, varför det gäller att inte underskatta motståndet.
Nyförvärven ”Slana” Österberg och Sven Vadell är ett par fina tillgångar i Borlängeelvan. Avspark sker kl 19.

Grannas glänste när Färnäs SK slog Forssa BK. Text från tidningsreferat. Färnäs SK-Forssa BK 4-0. 16/61960.

Mora (FK) Färnäs tog tag i går kväll två poäng mot Forssa BK genom att göra två mål i vardera halvleken, därav två på straffsäkert
inskjutna av Grannas. Visserligen hade Forssa såväl solen (i första halvlek) och domaren (mest i andra) emot sig men med så dåligt och
virrigt spel i båda försvar och anfall var inget faktiskt inte värda ett bättre öde. Forssa blev en stor besvikelse och till slut fick
hemmapojkarna härja efter behag. Harlan Grannas har väl näppeligen blomamt ut så som i går. Man får hoppas att distriktsledningen
har honom i åtanke för större uppgifter. Även ”Muffen” Eriksson trivdes bra på sin ytterplats och höll kanten föredömligt. Rune
Blomberg som tillbakadragen center var vital värre. Försvaret hade det tämligen lätt mot Forssas höjdbollar och misslyckade samspel.
Forssaförsvaret började virrigt – bästa perioden hade man i början av andra halvlek. Målvaktsreserven Kjell Holmgren kunde knappast
göra något åt målen. Vh, Erik Vadell var bäst i de bakre leden. Högervingen Sundberg – Alm var bäst i kedjan. 1-0 kom efter 7 min.
genom Arne Eriksson, I 32:a min. kom 2-0 på straff av Grannas. I andra halvlek kom den andra straffen – mycket diskutabel f.ö. Då
målchans näppeligen förelåg, Grannas ställde åter Holmgren maktlös, 3-0 ”Muffen” Eriksson gjorde 4-0. Det målet ”smakade” en hel del
offside. Tage Eriksson, Älvdalen, dömde inför ett par hundra personer. / Nilu /.

Färnäs tog femte raka. Forssa lätt match, 4-0

Inte heller Forssa lyckades stoppa Färnäs framfart i div. IV utan Färnäs pojkarna kunde tämligen lätt vinna i torsdagskvällens match med
4-0 efter 2-0 i halvtid. Forssa var en klar besvikelse men inte heller hemmalaget gjorde någon av sina större matcher. Segern får dock
tillskrivas deras hetare vilja. Redan efter sex minuters spel gjorde Färnäs 1-0 inspelat av vy, Arne Eriksson. I 38:e min. tilldömdes Färnäs
en straff som vi, Harlan Grannas slog i mål. Redan från första minuten i andra halvlek tog Färnäs initiativet och hade sedan en konstant
press mot Forssa målet. Halvleken var 14 minuter gammal då Färnäs ånyo tilldömdes en straff som får betecknas som synnerligen
mystisk. Inte heller denna gång gjorde Harlan Grannas något misstag. I 18.e min. hade Arne Eriksson en jättechans framför öppet mål
men han slog bollen långt långt utanför. I 25:e min. kunde han dock göra sitt andra mål och därmed fastställde han slutresultatet till
4-0.Matchens sista minuter dominerades dock helt av Forssa men något mål lyckades de som sagt inte göra då. Sture Söderberg i Färnäs
målet var omutlig och genom flera fantomräddningar tog allt som kunde tas. Han var tillsammans med Harlan Grannas och Pål Pålsson
sitt lags bästa spelare. Forssa var en klar besvikelse och v ”Slana” Österberg såg man inte mycket. Lagets bäste spelare utan tvekan vh.
Erik Vadell. Domaren Tage Eriksson, Älvdalen får betyget med tvekan godkänt. / Herra /.

Färnäs kedjan bra när Forrsa slogs
Färnäs (DD). Färnäs sista framträdande i våromgången inför hemmapublik blev lyckosam. Genom att med överlägset spel besegra Forssa
med 4-0, halvtid 2-0. Matchen som stundtals var fängslande, uppvisande också hemmakedjans bästa framträdande i år. Två straffar
inkluderades i målskörden. De första 5 minuterna blev Forssas men i 7:e min. fick Arne ”Muffen” Eriksson en boll från Harlan Grannas
som lyfte bollen över målvakten och 1-0. I samma minut farligt igen vid Forssa målet, vilket upprepades i 17:e och 20:de min. Forssa
sumpade en chans och två gånger i följd osade det katt vid Forssa målet, som till sist utlöstes i straff för Färnäs i 40min. Harlan Grannas
stegade fram och lade bollen till rätta i nätmaskorna 2-0. Ett ingripande av hemmamålvakten föregick ruff av Forssa försvarare som
resulterade i straff i andra halvlekens 13:e min. Grannas åter exekutor och 3-0. Hemmakedjan tråcklade grant en stund men utan
resultat när Forssa stack upp men dagens bäste insats med skott två gånger mot mål. Sedan kom dagens snabbaste anfall av
hemmalaget i 25:e min. avslutat med mål av ”Muffen” Eriksson, 4-0. Färnäs bästa var Grannas men Blomberg och ”Muffen” Eriksson
visade också god vilja. Även Forsén, så länge orken fanns, och Molin på hy, hade ibland lyckade stunder. Halvarna Frodell och Fernström
understödde bra. Bäst i gott försvar var Pålsson och Söderberg. Forssa kom aldrig igång med något spel. Kände ”Slana” Österberg
märktes mycket litet medan vh, Erik Wadell och vi, Börje Vikström var de mest lyckade. Domare Tage Eriksson, Älvdalen, hade ingen
lyckad kväll inför cirka 250 åskådare.

Korsnäs har mist stinget Färnäs blir seriefavorit. Text från tidningsreferat. Korsnäs IF-Färnäs SK 0-4. 19/6-1960.

Korsnäs-Färnäs: Klart för 1-0 till Färnäs. Matchbollen går långt utanför Gunnar Johansson räckvidd.
Just lagom till ”sommarlovet” i fyran drar det sig ihop sig riktigt i toppen. Korsnäs som presterat en rad fina matcher och för någon
vecka toppade serien har ny ramlat tillbaka någon pinne och tydligt är att Korsnäs behöver en månads vila från fotbollen just nu. I går på

Dalavallen fick vi se ett Färnäs, som verkligen spelade boll, inspirerat och bra, och ett Korsnäs som totalt tappat melodin och sting. 4-0
till Färnäs är bara att notera efter 3-0 i halvtid. Färnäs målvakt Sture Söderberghåller på att slå ett litet rekord. På fyra matcher har han
inte släppt in en enda boll. Det är något för försvaret att veta, och i går var aldrig Sture hotad. En fin målvaktstyp – greppsäker och
reaktionssnabb. När vi nu är inne på reseavdelningen, så skyndarman omgående att hämta Harlan Grannas i kedjan. Två granna
fullträffar svarade han för, och spelade överhuvudtaget ett fint spel. Eddie Forsén dundrade in ettan, sedan Korsnäs försvaret ännu
knappast blivit varmt i kläderna. Arne Eriksson ordnade gästernas fjärde fullträff i slutet av matchen. – En snygg nick som Gunnar
Johansson i Korsnäs målet bara hade att beundra. Sen tyckte vi att halvan Bo Frodell hade en lyckad dag. En välväxt lång grabb som
Färnäs kommer att få mycken glädje av. Slutomdöme om gästerna: Ett bra gäng utan någon svag punkt, snabba på bollen och tekniska
lirare i kedjan. Färnäs seglar upp som seriefavorit…. Nu har kotten flyttat. Tollman saknades i försvaret och det innebar en del
ommöbleringar. Kanske gjorde det att laget miste sin skärpa., kanske hade gänget en helsvart dag, då ingenting ville lyckas. Lennart
Källberg på Kottens plats kom aldrig i gång och Börje Carlsson var endast en skugga av sitt forna jag. Möjligen ger man ett hyggligt betyg
till Gösta Lindkvist på centerhalven. Klokast är nog att glömma den här matchen så fort som möjligt – ur Korsnäs synpunkt alltså.
Grabbarna får komma igen till ”hösten”. Helge Andersson, Avesta, dömde mycket bra vi var trehundra runt Dalavallen, vars fina gröna
matta blev såphal genom en störtskur. / Sir /.

Korsnäs-Färnäs: Östen Hansson skjuter men Allan Fernström hinner få ett ben emellan och så var den chansen tillspillo.

Östen Hansson i Korsnäs försöker med ett skott mot Färnäs målet, där målvakten Sture Söderberg dock har paraden klar. Gösta Hållams
gör även sitt bästa att irritera skytten och det bidrog till att skottet inte blev så över sig.

Korsnäs utan udd jade ingen chans mot pigga Färnäs
Färnäs snabba och effektiva kedja raderade nästan ut Korsnäs försvaret vid mötet på Dalavallen. Fyra mål lyckades de fabricera och
Korsnäs får känna sig glada för att det stannade där. Korsnäs kedjan arbetade sig fram bra i första perioden där man bl.a. sumpade ett
par givna chanser. Resultat 0-4. Korsnäs saknade vb, Sven Tollman och det betydde en försvagning, enär inte Åke Eriksson hade någon
lycka med sig. Han befann sig som regel på fel sida av motspelaren. Korsnäs får välvänja sig ett tag att ha en nolla i sitt protokoll, för
kedjan saknar nu absolut en avslutnings- och skottman sedan ”Kotten” Johansson har slutat. Hi, ”Golden” Källbergs återkomst bådar
gott, men det tar väl en tid innan kedjan kommer att flyta igen. 0-1 kom snöpligt redan i 2:a minuten. Vi, Harlan Grannas passade till fria
hi, Eddie Forsén, som fick en tämligen enkel uppgift. I 10:e och 12:e min. var Korsnäs kedjan framme och bombarderade och det får
nästan räkna som otur att de inte fick ett par mål i utdelning, även om gästernas mv, Sture Söderberg gjorde resoluta ingripanden.
Grannas gjorde 0-2 och 0-3 i 24:e och 29:e min. efter ett verkligt fint spel av Färnäs kedjan. Under andra halvleken sjönk spelkvalitén
betydligt. Gästerna verkade nöjda och hemmagrabbarna resignerade och framhöll till sparka och spring. Några minuters
kombinationsspel hade de i mitten av perioden. Vh, Bengt Rustas var den enda som provade målet vid ett par tillfällen med bl.a. ett
skott i överliggaren. Färnäs var dock aktiva hela tiden och 0-4 kom i 37:e min. då vy, Arne Eriksson knoppade bollen en meter fån mål.
Halvleken var som helhet blek. Det är ingen tvekan om att Färnäs kommer delta i toppstriden i fortsättningen. Försvaret verkade dock
inte alldeles ogenomträngligt ehuru mv, Söderberg var bra. I halvbackskedjan hade hh, Arne Fernström en hel del fina saker att servera
sin kedja. I den jämna goda kedjan märktes vi, Harlan Grannas. Kornäs saknade för dagen allt, t.o.m. turen. Ingen i hela laget stod att
känna igen. Passningarna gick för det mesta till gästerna. Något klart skinande ljus fanns alltså inte. Hörnstatistik 7-4 till gästerna. Publik
drygt 400 och utmärkt domare Helge Andersson, Avesta. / Stix /.

Storseger för Färnäs mot Korsnäs borta, 4-0

Färnäs SK hade inga som helst bekymmer med att besegra Korsnäs på dalavallen i Falun i går. 4-0 till Färnäs efter 3-0 i halvlek är ett fullt
rättvist resultat och det är ingen tvekan om att kan Färnäs upprepa det här spelet i fortsättnigen, blir det åtskilliga poäng. Det var
särskilt Harlan Grannas och Eddie Forsén i Färnäs kedjan som första halvlek hade stor uppvisning. Forsén inledde med att redan efter ett
par minuter göra 1-0 och Grannas spädde på med två granna (!) mål efter ungefär en halvtimmes spel. Färnäs fjärde fullträff svarade.
Arne Eriksson för på en fin nick. Sture Söderberg i Färnäs har nu matcher, och även om han igår inte alltför mycket att göra, visade han
dock sin fina klass. Resen i försvaret, Pål Pålsson på ena backen minns man gärna liksom ch, Gösta Hållams. För vår del skulle vi, dock
vilja ge Bo Frodell allra bästa betyget” en effektivt spelande halva, som hann med en hel del i kedjan dessutom. Korsnäs hade en genom
svart dag där ingenting lyckades och ”Kotten” Johansson och Tollman saknades ofantligt. Försvaret var mycket ihåligt och i kedjan
åstadkoms inte mycket av glädje. Östen Hansson på centern var totalt ensam i sina många gånger ganska meningslösa ruscher. En juste
och trevlig match kunde vi i alla fall få uppleva, vi 300 på Dalavallen. Domaren Helge Andersson från Avesta, får utmärkt betyg.
Fjärde divisionen blir tydligen en mycket delikat historia. Lagen slår varandra lite huller om buller. Färnäs har över uppehållet övertagit
ledarpositionen av Korsnäs, vars förlust av strategen och inte oävne skytten ”Kotten” Johansson tydligen får svåra konsekvenser.
Islingby, Falu BS och Säter lurar i vassen. En målskillnadsaffär kan bli följden så småningom.

Korsnäs-Färnäs: Östen Hansson och Sture Söderberg (Färnäs målvakten) strider om bollen på Dalavallen.

Färnäs-Sörsjön blev mållöst
Färnäs låg närmast segern i en intresselös och synnerligen semesterbetonad premiär mot Sörsjön och resultatet 0-0 belyser i stort vad
som tilldrog sig. Färnäs låg över hela tiden samtidigt som Sörsjön spelade defensivt. Grannas var alltför uppvaktad för att kunna
åstadkomma något positivt och därmed blev det Blomberg som mest märktes i anfallskvintetten. Försvaret spelade utmärkt och
Sörsjöns berömda genombrottsmän kom ingen vart med Pålsson & Co. Bosse Frodell var bäste försvarsspelare, samtidigt som han med
sitt huvudspel kvävde många Sörsjö anfall i sin linda. Söderberg slutligen håller fortfarande nollan efter halvdussinet spelade
seriematcher. Man var faktiskt inställd på ett svårare motstånd än det Sörsjön bjöd på. Visserligen spelade försvaret utmärkt där
målvakten Arnesson och ch, Harry Johansson var de bästa. Anfallet däremot hade man väntat sig mera av. Taktiken lyste med sin
frånvaro och ansatserna till samspel var få. Det enda notabla situationerna från matchen var en livlig kalabalik vid Sörsjö målet i 30:e
minuten, då Sörsjöns center fick en gratischans, som han dock förvaltade så dåligt att han från tre meters håll sköt över, i 42:a minuten,
då Blomberg sköt i plankan, och slutligen hade Grannas ett par fina loppar som fint klarades upp av Arnesson. Ivar Granlund dömde den
stillsamma matchen i värmen inför cirka 300 åskådare. / M.E: /

Ledarlaget blev utan mål mot försvarsstarka Sörsjön. Text från tidningsreferat. 31/7-1960.
Färnäs SK-Sörsjöns IF 0-0.

Färnäs (DD). Den med stort intresse emotsedda uppgörelsen mellan serieledande Färnäs och kometlaget Sörsjön blev en besvikelse för
de 540 åskådarna som kantade idrottsplatsen. Hemmalaget som hade det mesta av semesterlunkandet i hettan var artiga och delade
poängen lika och det 0-0 som blev kan tillskrivas saknad udd på hemmanfallen. Att västerdalingarna blev nöjda med resultatet kan tas
för givet med de anfall Johanssönerna skapade var nog så farliga. Laget hade ett storväxt försvar som kunde konsten att täppa till där
särskilt ch, Harry Johansson inte lät lura sig av hemmaforwards försök. Den av mannarna som märktes mest, särskilt i andra halvlek, var
mv, Yngve Arnesson som med resoluta utrusningar och säkert grepp på bollen inte behövde kapitulera. Kedjan hakade för det mesta
upp sig på Färnäs försvarets offsidetaktik. Söderberg i hemmamålet höll nollan för femte gången i följd, vilket är anmärkningsvärt. De
övriga försvararna tillät inte Sörsjöns kanoner att komma i närheten av målet. De gånger som blev var lätt räknade. Bäst av
ytterhalvorna var för dagen Bosse Frodell, men även han var för lam i matningarna. Kedjans tråcklande var till en början av matchen
trevligt att se på, men när ingen avslutning kom efter alla genombrott verkade det hela sövande. Bättre takter behövdes av ett lag i
toppen. Bollen hölls på Sörsjöns planhalva de första 20 min. och det såg lovande ut i hemmafavör men Sörsjön stack upp med ett anfall
och söderberg fick ingripa på en nick. Omgående fick Sörsjöns cf, Sune Johansson en gratischans men sköt över. Ett skott i överliggaren
av hemmalagets Blomberg avslutade halvleken. Sörsjöns mv, fick göra flera räddningar i andra halvlek och en lobb av H. Grannas var
nära att resultera. Matchen avslutades med hörna för Sörsjön som med tur hade kunnat gett seger. Inar Granlund, Ludvika, dömde.
/ H /.

Färnäs fick oavgjort 0-0 i svag match mot Sörsjön

Färnäs-Sörsjön: Arnesson har kastat sig och fångat bollen fram Färnäs spelarna Eddie Forsén och Rune Blomberg. Jonny steen avvaktar
utgången.
Färnäs och Sörsjön delade poängen broderligt i seriepremiären för hösten på Färnäs IP. Hemmalaget hade visserligen övertag i spel men
resultatet får ändock betecknas som rättvist. Det var rena semesterliret som bjöds i den mållösa matchen och båda lagen höll sig med
skjutsvaga kedjor. Tempot var dåligt, vilket kanske till en del berodde på den tryckande värmen i vilken matchen spelades. I första
halvlek hade Färnäs ett markant spelövertag, men kedjan grötade ihop sig i mitten och fick inte ut mycket av ansträngningarna. Bästa
chansen kom på ett fint skott av Blomberg men bollen tog oturligt i ribban. Sörsjöns fåtagliga anfall var dock långt ifrån ofarliga son i
20:e minuten räddade Söderberg ett bra skott från vy, Göte Johansson. Minuten senare sköt Martinsson över öppet mål. Andra
halvleken gick helt i slöhetens tecken och kedjorna gick bet på uppgiften att överlista försvaren. I Färnäs gjorde Pålsson en stark match
och raderade helt ut Sörsjöns målfarlige vy, Göte Johansson. I hemmaförsvaret framträdde också ch, Gösta Hållams och vh, Bo Frodell.
Färnäs kedjan blev däremot en besvikelse och inte ens Harlan Grannas var sig lik. Rune Blomberg hade en del fina saker men är litet för
långsam i avgörande moment. Av Sörsjön hade man väntat sig bättre takter. Även där hade man sin styrka i försvaret, där målvakten
Yngve Arnesson var en säker sista utpost. Bra spelade också ch, Harry Johansson som knöt ihop försvarssäcken effektivt. I kedjan ges ett
plus för hy, Åke Johanson men i övrigt var den slätstruken. Domarskapet sköttes bra av Ivar Granlund, Ludvika. / Tewe /.

Hat tric av Martinsson när Sörsjön slog Färnäs. Text från tidningsreferat. 7/8-1960. Sörsjöns IF-Färnäs SK 3-1.
Genom tre mål av vi, Martinsson och starkt spel av försvaret lyckades Sörsjön i höstpremiären på Skottvallen besegra serieledande
Färnäs med 3-1. Sörsjön fick en lyckosam start. Redan i matchens andra minut kunde vi, Martinsson överlista Söderberg i målet. I 8:e
minuten spädde samme man på till 2-0 på en retur av cf, Sune Johansson. Därefter följde jämnt spel halvleken ut med en del farligheter
vid bägge målen. Sålunda hade Färnäs ett farligt anfall i 14:e minuten men målvakten Arnesson var på sin vakt. I andra halvlekens 11:e
minut ökades Sörsjöns ledning till 3-0 genom Martinsson som därmed fullbordade sitt hat tric. Efter detta strandade Sörsjöns anfall för
det mesta på Färnäs försvar och taktik. I matchens 43:e minut fick Färnäs sitt enda mål genom hb, Pålsson som övergett sin ordinarie
plats och gått upp i kedjan. Båda lagen hade i denna halvlek ett flertal farligheter men skottlyckan var inte den bästa. Hemmalaget
visade ett starkt och jämnt försvar med något plus för målvakten och hb, Jonny Sten. I kedjan glänste hy, Åke Johansson och målgöraren
Martinsson. Även Färnäs hade ett jämnt försvar med hb, Pålsson som primus motor. I kedjan märktes vi, Fernström och vy, Grannas.
Publiken uppgick till 300 betalande. Bra och bestämd domare var Hugo Sahlström, Borlänge. / E /.

Bra Sörsjö start gav två poäng
Sörsjön (DD). Serieledande Färnäs fick se sig klart besegrade med 3-1 i dagens match på Skottvallen, halvtid 2-0. Redan i 2:a min
bredsidade vi, Mans Martinsson in Sörsjöns första mål. I 7 min var åter Hans Martinsson framme och ordnade 2-0 vilka stod sig
halvleken ut. I andra halvlekens 8 min gjorde samme man sitt och Sörsjöns tredje mål. I 27 min fastställde vy, Grannas slutresultatet
3-1. Givetvis var vi, Hans Martinsson dagens man i Sörsjöns elva med sina tre mål. Han är alltid påpasslig framför mål och har en kolossal
arbetsvilja ute på planen. Försvaret är absolut Sörsjöns starkaste lagdel, med mv, Yngve Arnesson i spetsen. Det var sällan Färnäs yttrar
kunde passera Sörsjöns snabba backpar Jönsson och Steen. Ytterhalvorna ”Nappa” Karlsson och Sten Olsson täckte och bröt som vanligt
elegant. I mitten gjorde säkre stoppern Harry Johansson en av sina bästa matcher i fyran. Färnäs verkade komma helt ur balans efter de
tvenne överraskningsmålen i snabb följd. Färnäs försvar spealde annars en fin offsidetaktik, som många gånger satte stopp för Sörsjöns
framstötar. Bäst i försvaret var backparet Pålsson – Eriksson samt i kedjan Rune Blomberg och vy, Grannas. Bra domare var Holger
Sahlström från Borlänge. Publik omkring 500 personer.

Sörsjön startade på K.O. och slog ledande Färnäs
Sörsjön (FK). Det var uppåt från första stund vi Sörsjöns hemmamatch mot serieledande Färnäs, som slutade med hemmaseger 3-1. De
400 åskådarna trodde väl knappast sina ögon när Hans Martinsson i första minuten gjorde1.0 efter ett vackert kortpassningsspel i
innertrion. För ovanlighetens skull tycktes Sörsjö grabbarna gå in för knock från första stund. Redan i 7:de min, var det klart för 2-0,då
ett anfall på högersidan avslutades med en centrering till cf. Sune Johansson som sköt hårt, men Färnäs målvakten Söderberg klarade,
men dock inte bättre än att välplacerade Hans Martinsson kunde näta. Efter denna sensationella spel öppning fick Färnäs mera uträttat,
men trots goda tillfällen blev det ingen målutdelning. Kedjan verkade vara renons på skyttar. Efter en period av Färnäs övertag kom
Sörsjön åter med upprepade snabba anfall. I 37 min. blev en Färnäs försvarare varnad för olämpligt uppträdande och Sörsjön tilldömdes
indirekt frispark. Halvtid 2-0. Man väntade nu friska takter från Färnäs. Så blev det dock inte, Sörsjön höll stilen och i 7 min. hade vy,
Göte Johansson nöjet att slå bollen i nät i samma ögonblick som han hörde domarens offsidesignal. I 11 min. var det dock intet att göra
åt hans Martinssons hat trick, 3-0. Ganska retfullt rullade bollen in i Färnäs målet mellan målvakten och en av backarna. Nu började
Färnäs försvaret med en offside taktik som satte stopp för massor av Sörsjö anfall. Sista halvtimmen pressade Färnäs hårt och i 28 min.
blev det vy, Grannas förunnat att slå in Färnäs enda mål för dagen. Att Sörsjön kommer att stanna i div IV är knappast någon tvekan om.
Laget vann en välförtjänt seger som kunde blivit än större. Vi, Hans Martinsson hade en av sina stora dagar och i kedjan hade man
glädjen att se båda yttrarna i toppform. Åke Johansson till höger har blivit snabbare och bättre än i våras och Göte Johansson på vy,
klarade sig fint mot stadige hb, Pålsson i Färnäs. Halvbackarna Olsson och Karlsson är samma slitvargar som i våras och tog loven av
serieledarna grant, upplagda anfall. Harry Johansson, som spelade tillbakadragen centerhalv, gjorde detta mycket bra. Yngve Arnesson i
målet gjorde åter en praktmatch. Färnäs har två ypperliga yttrar i Grannas och Molin. Det finurligt spelande försvaret är värt en eloge.
Domare var H. Sahlström, Borlänge, som inte helt kunde stävja oppositionslusten hos en del spelare. I stort får han dock godkänt.

Div. IV-finalen vanns av Färnäs. Text från tidningsreferat. 14/8-1960. Färnäs SK-Korsnäs IF 4-1.

Färnäs (DD). Toppmötet Färnäs Korsnäs på lördagen blev en klar seger för Färnäs på en genomsur och svårbemästrad plan. Resultatet 41 (2-0) ger inte full rättvisa åt spelfördelning och chanser i den trevliga matchen, för Korsnäs saknade ingalunda tillfällen. Färnäs nya giv
Allan Färnström i kedjan blev dock den farligaste på länge och tre av målen kom från Fernströms fot. Spelet stod länge och vägde innan
Östen Hansson i 25 min. fick i 25 min. fick en chans, men skottet slogs vid sedan av målet. 3 min senare fick Färnäs högersida äntligen
låna bollen. Efter förarbete av Molin och Forsén passade den sistnämnde till Färnström som sköt i nät. samme man slog i 38 min på ett
långskott, som Englund i Korsnäs mål inte kunde klara, 2-0. När 5 min var gångna av andra halvlek fick Färnström bollen utanför
strafflinjen och fick en vänster skruv att smita in vid stolpen. 3-0 Östen Hansson kom fri i 12 min men sköt okoncentrerat bredvid. Hi ,
Kjellberg kompenserade dock efter det ordnade 3-1 sedan Färnäs försvaret missat sin offsidetaktik. Hy, Tage Molin, som fått mer att
uträtta denna halvlek, klippte i 18min till från högerkanten och ställningen var 4-1. I hemmalaget sattes Söderberg i målet på prov några
gånger vid utrusningar och klarade sig bra. Försvarets taktik med hb, Pålsson som andre ch, såg som många gånger förr öppen ut, men
gick bra tackvare Pålssons snabbhet. Ch, Hållams slog för mycket utan adress, men var bra i brytningarna. Magnus Eriksson på vb,
klarade sig bra trots oträning. Kedjans spel med hjälp av ytterhalvorna var konstifikt enär spelet första halvlek gick nästan på
uteslutande vänstersidan. Harlan grannas på vänsterkanten blev sedan i andra halvlek desto mer övergiven t.o.m. av sin lagkamrat Allan
Färnström, vars goda insats i övrigt är nämnd. Korsnäs store man i försvaret, hb, Capersson var också lagets bäste man. Av
kedjespelarna som försökte med platsbyten, var Lennart Kjellberg och Östen Hansson de mest lyckade. Bra domare var Nils Dahlberg,
Ludvika. 200 åskådare tittade på. / H /.

Vilja och engergi i Färnäs SK gav klar seger över Korsnäs

Trots dåliga yttre betingelser gjorde Färnäs SK en alldeles utomordentlig match på lördagen mot Korsnäs IF. Det fanns både vilja och
kunnighet hos hemmalaget och med samma glöd i fortsättningen är en serieseger inte utesluten. Segern kom att lyda på 4-0 (2-0) trots
att Korsnäs ingalunda gjorde någon dålig match. Tvärtom spelade gästerna mycket prydligt på planen, men i fråga om effektivitet var
det klasskillnad. I Färnäs försvaret var det framförallt två man som framstod som verkliga klippor, nämligen Paul Pålsson och Gösta
Hållams. Pålson spelade så starkt att han torde ha få övermän i dalarna och Gösta Hållams gjorde inte ett misstag på hela matchen.
Sture Söderberg knep ett par verkligt svåra bollar och för övrigt gjorde alla sitt bästa i försvaret. Kedjan har fått en skytt med tyngd i
Allan Fernström som också besitter stor bollkunnighet. Tre målgjorde han nu och det var säkert ingen tillfällighet att Rune Blomberg
gjorde massor av nytta som tillbakadragen center. Grannas var däremot inte sitt rätta jag ännu, men det lossnar nog när som helst. Tage
Molin bör också ha en blomma för sitt friska ytterspel. Korsnäs spelar mycket fin fotboll men kedjan skulle vinna på att skjuta mera.
Försvaret var ganska bra med plus för ch, Gösta Lindkvist och hb, Sune Kasparsson. I kedjan finns mycket bollkunnigt folk och samspelet
flöt stundtals fint ”Golden” Källberg sätter vi som nummer ett. Färnäs tog ledningen genom Allan Färnström på ett bra skott. Fem
minuter före paus var det klart för två noll, åter med Allan som målskytt. Där borde ”Jompa” Englund ha klarat men han fastnade
tydligen i smörjan. Sex minuter inpå andra halvlek fullbordade Fernström sitt hattrick med matchens vackraste mål. En helomvändning
och direktskott i nät. ”Golden” Källberg reducerade till 3-1 efter fint spel i trettonde minuten innan Tage Molin fastställde slutsiffrorna.
Han tillvaratog fint en gratischans efter grovt slarv i Korsnäs försvaret. Bra domare var Nils Dalberg, Ludvika. / Tewe /.

Säker seger för Färnäs
Färnäs (FK). Färnäs vann övertygande lördagskvällens seriematch mot Korsnäs IF på hemmaplan. Segersiffrorna blev 4-1, halvtid 2-0
vilket får anses rättvist. Trots det regnvåta underlaget blev det en bra match med juste och trevligt spel från båda sidor. Färnäs tog
ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom cf, Allan Färnström, som sköt otagbart i mål. Fem minuter före halvtidspausen
ordnade samme man 2-0, men det skottet borde Korsnäs målvakt ha klarat. Färnström var för dagen på prima skjuthumör och svarade
även för 3.0 sex minuter efter pausen. Hi, Källberg stack så emellan med ett reduceringsmål inan hy, Tage Molin fastställde
segerresultatet efter en grov försvarstabbe av gästerna. Färnäs försvaret spelade för dagen mycket säkert med plus för Pålsson, ch,
Hållams och vh, Frodell. I kedjan spelade Allan Färnström första fiolen, medan Harlan Grannas inte var sig riktigt lik. Rune Blomberg
spelade också fint i sin tillbakadragna centerposition. Korsnäs spelade fin fotboll på planen, men kedjan kunde inte fullfölja sina anfall
effektivt. Bäst i kedjan var högersidan Karlsson – Källberg, medan försvarets främsta tillgång fanns i ch, Lindkvist och hb, Kasparsson.
Bra domare inför ca: 200 åskådare var Nils Dahlberg, Ludvika. / Nilu /.

Från Moras sportfront
Nusnäs och Färnäs i topp i division fyra gläder alla fotbollsvänner i Ovansiljan. Båda lagen har chanser till seriesegern, men man får se
upp med framförallt Islingby som teoretiskt ligger på samma poäng som Mora Lagen. Det är bäddat för en hyperintressant fortsättning
då både Nusnäs och Färnäs just nu är i god form. ”Peva” Mattssons skada kom dock mycket olämpligtför Nusnäs. Den slitstarke halven
är troligen borta för säsongen och han blir mycket svår att ersätta. Men mycket kan hända under de många omgångar som återstår.
Mora Kamraterna ser ut att gå raka vägen till division fem, såvida inget under inträffar. Redan i morgon är det dags för en ny
spelomgång enligt följande:
Forssa-Färnäs, Korsnäs-Islingby, Ludvika-Falun, Mora-Nusnäs, Säter-Leksand.

Klart för ett nytt Mora derby alltså, där Nusnäs får hållas som stor favorit. I övrigt får Färnäs se upp då Forssa alltid är svårt at tas med
på Domnarvsvallen. Islingby får en benig uppgift i korsnäs, likaså leksand i Säter. Falu BS bör klara Ludvika trots bortaplan. Om söndag
spelas så följande matcher:
Falun-Mora, Färnäs-Ludvika. Islingby-Forssa, Nusnäs-Säter, Sörsjön-Korsnäs.
Falun Färnäs, Islingby är där klara favoriter medan det i övriga matcher blir hugget som stucket. Mern Sörsjön verkar oslagbara på sin
hemmaplan och det är bara Islingby som lyckats med uppgiften att ta hem poängen där. / Tewe /.

Fyra Färnäs mål i andra halvkek
Färnäs (DD). Färnäs tog som väntat bägge poängen i mötet med IFK Ludvika på Färnäs idrottspalts. Men 5-0, halvtid 1-0 kan inte sägas
vara en rättvis utgång. Att bottenlagen inte får underskattas fick hemmalaget snart erfara för med den kämpaglöd som Ludvika
mannarna inledde matchen med, hade med större tur kunnat ge matchen en annan utgång. Men efter vilan var det Färnäs som tog hand
om spelet och därmed dämpades gästernas vilja betydligt. Första tillbudet kom i 7 min då Söderberg i Färnäs målet fick rusa ut och
rädda framför fötterna på vi, Olle Eliasson, för att i 33.e min. visa upp ett gott målvaktsarbete genom reflexräddningar och utrusningar. I
40 min. kom sedan 1-0, genom Harlan Grannas som höll sig framme när försvaret tvekade . Redan efter 2 min i andra halvlek fick Allan
Fernström göra 2-0 sedan Blomberg och Arne Fernström gjort förarbetet. Ludvikas vb, kunde nicka bort bollen på mållinjen innan Färnäs
tilldömdes straff efter målvaktsruff på Harlan Grannas den senare var själv aktiv exekutor och gjorde 3-0. På en frispark i 27:e min.
ändrade Allan Fernström ställningen till 4-0 och 5-0 kom i 37:e min sedan Blomberg passat till fristående Harlan Grannas. Fina Färnäs
ungdomar. Hemmaförsvaret var som många gånger förr de som offrade sig mest i motgångens stund, även om denna gång turen var
behjälplig. Alla i den bakre linjen är värda en blomma. Trots fem inslagna mål är ännu inte hemmakedjan riktigt samspelt. Molin på hy,
är på uppåtgående, vilket också kan sägas om Blomberg. Ungdomarna Allan Fernström och Harlan Grannas kom i stöten först under
andra halvlek, ytterhalvorna Frodell och Fernströms framträdanden gick i vågor. IFK Ludvika är efter dagens match att döma bättre än
vad tabellen visar. Lagets bästa mannar var i kedjan cf, Anders Grönberg och vi, henry Grankvist, men även vb, Kurt Karlsson och hh,
Börje Winkler var utmärkta i sina förehavanden. Kart Karlsson dömde inför 250 åskådare. / H /.

Färnäs vann stort över IFK Ludvika
Färnäs (FK). Färnäs SK besegrade IFK Ludvika som väntat men resultatet 5-0 blev en smula i överkant med tanke på gästernas fina första
halvlek. Ludvika var en ny bekantskap för hemmapubliken och laget var betydligt bättre än väntat och vad tabellplaceringen visar. De
spelare man särskilt fäste sig vid var gale Börje Winkler, vb, Karlsson och anfallet vänstersidan med Henry grankvist i spetsen.
Hemmalaget var sig inte riktigt likt och åtminstone första halvlek verkade det som om laget tagit ut segern i förskott. Detta höll på att
straffa sig men genom en del tur klarades situationerna upp. Pål Pålsson var bäst i försvaret och i kedjan lyckades Grannas och Blomberg
bäst. Vid tre olika tillfällen under första halvlek var det mycket nära att Ludvika tagit ledningen. I g:e min, var vy, Eliasson igenom men
Söderberg räddade genom en lyckad utrusning. Strax därefter var det ny kalabalik vid hemmamålet men Färnäs hade tur och
åtminstone tre gånger räddades bollen på mållinjen. Första målet blev emellertid hemmalagets då Grannas fem min. före
halvtidspausen genom en solorusch överlistade Bergström i Ludvika målet. Det var ett pånyttfött Färnäs som kom ut till andra halvlek
och då var det aldrig någon diskussion om vart segern skulle gå. Redan i andra min. ökade Allan Färnström till 2-0 efter en idealpassning
från Blomberg. Efter en kvart gjorde Grannas 3-0 på straff och 10 min. sköt Allan Färnström en frispark direkt i mål. Samme man var
strax därefter ånyo nära att göra mål men en reflexräddning från Bergström gjorde att målet klarades. Grannas fastställde i 82 min.
slutresultatet då han bredsidade in en passning från Blomberg. Bra domare inför 250 åskådare var Kurt Karlsson från Borlänge.

Ny storseger för Färnäs över Ludvikakamraterna. Text från tidningsreferat. 21/8-1960.
Färnäs SK-IFK Ludvika 5-0.

I en seriematch full av tillbud och överraskningar slog Färnäs på söndagen gästande IFK Ludvika med hela 5-0 (1-). Underlaget var
tämligen halt av veckans myckna regnade men de övriga yttre betingelserna var i det närmaste idealiska. Matchen inleddes med en
konstant Ludvika press under vilken Färnäs blev totalt överspelat. I 5:e minuten var det bäddat för första chansen, vilket Färnäs stod för

Ludvika pressen till trots Allan Färnström fann sig ensam med utmärkte Börje Bergström i Ludvika målet men fick bara halvträff på
bollen och sköt rakt på målvakten. Två minuter senare var det Ludvikas Henry Grankvists tur att stå solo framför Färnäs målet. Han sköt
hårt, men bollen hamnade i bröstet på utrusande Söderberg och gick till hörna. Ludvika pressen fortsatte och tillbuden radades upp på
löpande band men alltid var ett Färnäs ben i vägen. I 40:e minuten var det klart för första målet. Grannas kapplöpte med en back.
Innanför straffområdet snubblade han på bollen så att den ändrade riktning och slank in i nätmaskorna. 1-0 stod sig halvleken ut. Redan
i andra halvlekens andra minut sköt Allan Färnström i fritt läge 2-0. Färnäs pressade uppmuntrad av framgången medan Ludvika aldrig
kom igång med det smånätta spelet från första halvlek. I 15:e minuten ringde det igen. Grannas fälldes fult innanför straffområdet och
domaren pekade obevekligt på straffpunkten. Grannas slog själv in straffen. Det dröjde till 27:e minuten innan något nytt målskott
resulterade. Allan Färnström sköt en frispark, och bollen satt fastnitad i nättaket, och vi noterade 4-0. Femte målet lät vänts på sig till
37:e minuten. Det var frukten av ett fint samspel mellan kedjemännen och Grannas sköt kallblodigt slutresultatet 5-0. I hemmalaget var
försvaret starkt. I kedjan överglänste målskyttarna Färnström och Grannas sina kamrater. Ludvikas innertrio Andersson, Grönberg och
centrallinjen Bergström, Eldrot, Grönberg spelade bra matchens igenom och målvakten kan absolut inte lastas för baklängesmålen. Bra
var även Börje Vinkler. Utmärkt domare var Kurt Karlsson, Borlänge, inför 150 personer.

Färnäs förde fyrans femmåls fight. Forssas färre framstötar farliga.
Borlänge (DD). Forssa blev Färnäs för svåra i tisdagskvällens match på Domnarvsvallen och hemmalaget kunde efter många om och men
segra med 3-2. Gästerna var mestadels det dominerade laget på planen men i framstötar mot mål var Forssa minst lika farliga. Matchen
förstördes i viss mån av regnet och en del av spelarna blev märkbart lidande därpå. Färnäs och planens dominant var hh, Arne
Fernström som visade upp fina brytningar och delikata framstötar. I övrigt var hb, Pål Pålsson och ch, Hållams de bättre i försvaret. I
kedjan kombinerade högervingen Allan Fernström och Tage Molin bäst. I hemmalaget verkade försvaret ganska öppet utanför
straffområdet och Färnäs kunde där bygga upp det ena anfallet efter det andra. I första halvleken var ch, Åke Olsson och vb, Lennart
Brus de bästa men i halvlek visade också hb, Sixten Sundkvist och vh, Erik Wadell bra takter. Bengt Tångring på hh, spelade alltför lojt.
Mera sisu och framåtanda behövs där liksom också hos hi, Rolf Sundberg. Hy, Göran Johansson gjorde den allra bästa insatsen i kedjan
och med mera fräckhet och självförtroende skulle han bli hyperfarlig. 1-0 till Forsa kom genom ”Slana” Österberg som bröt sig fram
perfekt bakom förvånade Gösta Hållams. De flesta anfallen och många prydliga sådana kom dock från Färnäs men kedjan hade bara
laddat med ärtpistoler denna gång. ”Slana” hade en jättechans men blev felaktigt avblåst för offside. Även Börje Wikström kom ensam
igenom men mv, Sture söderberg täckte utmärkt. Färnäs kom sedan med kvittering genom Harlan Grannas som slog en straff i mål.
Nästa mål svarade Forssa för genom Rolf Sundberg som efter en frispark slog bollen i mål och återigen kom kvittering från Färnäs genom
hi, Allan Fernström. Slutmålet som gav Forssa segern ordnades av vy, Sven Rydberg, Ludvika. / Ving /.

Färnäs missade värdefulla poäng
Topplaget Färnäs förlorade två mycket värdefulla poäng i den bittra och ännu ovissa slutstriden i fjärde divisionen. Matchen i går kväll
mot hemmalagets Forssa BK på D-vallen resulterade i seger för hemmalaget med 3-2 (1-1). Ett alldeles onödigt nederlag alldenstund det
var Färnäs som dominerade stort. Gästerna höll lekstuga med de tungrodda vitskjortorna hela första halvlek, men mattades av i den
andra genom att falla in motståndarna envisa sparka och spring. Det blev deras öde och Forssa som slog ifrån sig matchen igenom utan
både adress och mening var inte på något sätt värda att vinna drabbningen. Det var enbart långbollar till ”Slana” Österberg för hela
slanten. När sedan Färnäs försvararna spelade för offensivt och brast med markeringen var olyckan skedd. Första målet kom i åttonde
minuten. ”Slana” fick en boll i mitten och ch, Hållams stannade upp för offside. Troligen var det ingen och ”Slana” sköt hårt i nät.
Kvitteringen kom i 36:e minuten på straff, sedan Tångring slagit omkull yttern. Hi, Allan Färnström målade säkert. Dessförinnan hade
gästerna många feta tillbud och ännu en klar straff men signalen uteblev. En kvart in på andra halvlek tog Forssa ånyo ledningen.
Signalen kom för en ofrivillig hands och frisparken petade Wikström över till helt omarkerade Rolf Sundberg som bara hade att kruta på.
2-2 blev det i 22.a minuten genom Harlan Grannas på närskott. Forssas segermål prickade jarl alm in sedan ”Slana” vunnit en höjdduell
med målvakten Söderberg. Forssas bättre mannar var ”Slana” Österberg och hy, Göran Johansson, Bengt Tångring bröt säkert men
missade passningarna liksom de övriga i halvbackskedjan. Färnäs spelarna var både kvicka och rörliga över lag med stort plus för Arne
Fernström och hy, Tage Molin i första halvlek. Domaren Sven Rydberg, Ludvika, tog litet för lätt på uppgiften, men hade ingen direkt
hjälp av linjemännen. Hörnstatistiken vann Färnäs med 6-5, inför cirka 200 åskådare som trotsade regnet.

Fina kämpatakter hos Forssa gav knapp seger över Färnäs. Text från tidningsreferat. 23/8-1960.
Forssa BK-Färnäs SK 3-2.

Forssas Rolf Sundberg är framme och oror men Färnäs målvakten sture Söderberg är med på noterna och bryter bollbanan.
Att Forssa kan ställa till med obehagliga överraskningar för de flesta topplag på Domnarvsvallen besannades åter vid tisdagens match
mot Färnäs SK. Med 3-2 halvtid 1-1, slogs Siljanspojkarna tillbaka i n match som trots det miserabla vädret stundtals bjöd på bra spel.
För detta var det mest Färnäs som stod, men även hemmapojkarna skall ha en eloge för sina försök till ordnade anfall. Färnäs började
bäst, och laget sågade sig gång på gång igenom Forssa försvaret som föreföll ha vissa svårigheter med markeringen. Trots detta gjorde
hemmalaget 1-0 i 10:e min. genom Slana Österberg efter att Färnäs försvaret stannat upp i tron på att ”Slana” var i offsideläge. Färnäs
kom dock starkt igen och särskilt Harlan Grannas hade många tillfällen att kvittera. I 37:e min. fick han så äntligen utdelning då han
otagbart slog en straff för ruff på vy, Forsén. I andra halvlek tycktes Färnäs gå hårt in för ett avgörande men otur och dålig koncentration
i skottögonblicken räddade Forssa målet från påhälsning. I stället började hemmalaget allt mera sticka upp och i 15_e min. fick Rolf
Sundberg fullträff på bollen med 2-1 som följd. Fyra minuter senare kom så rättvist 2-2 genom Grannas på ett fint skott i nättaket.
Därefter tycktes Färnäs lägga av på tempot och Forssa hade de sista 25 minuterna ett gott grepp om spelet. Under denna period kunde
också Jarl Alm göra 3-2 sedan han fått en tå på bollen i klunga framför Färnäs målet. I Färnäs försvaret som använde sig av effektiv
offsidetaktik var hh, Arne Färnström suverän som hängde bra med i såväl försvar som anfall. Av de övriga gjorde särskilt ch, Gösta
Hållams en bra insats. I kedjan som ibland fann varandra i vackra kombinationer, var inrarna Allan Färnström och Harlan Grannas de
mest framstående. Forssa gjorde en kämpainsats och särskilt halvbackskedjan H. Tångring – A. Olsson – E. Vadell offrade sig helhjärtat. I
kedjan märktes mest högersidan Rolf Sundberg och Göran Johansson och särskilt den sistnämnde gjorde nog en av sina bättre matcher i
Forssa. Domare var Sven Rydberg, Ludvika. / Bj /.

Skytteligan division IV
R. Sundberg, Forssa
S. Lindgren, Säter
H. Grannas, Färnäs
H. Martinsson, Sörsjön
I. Österberg, Forssa
O. Norman, Säter
I. Wedholm, Islingby
Ö. Hansson, Korsnäs

16
15
15
13
12
11
10
10

S. Hjälte, Nusnäs
H. Grankvist, Ludvika
P. E. Tysk, Nusnäs
A. Persson, Falun
R. Fredriksson, Falun
K. Hansson, Falun
V. Heed, Nusnäs

10
9
9
9
9
8
8

Från Moras sportfront
Nusnäs och Färnäs håller sig alltjämnt i täten på division IV, detta trots att pojkarna från trähäst tappade ena pinnen mot Säter. Nu åts
den till synes säkra 3-0 ledningen upp av Sixten Lindgren & Co. detta tror vi aldrig ha skett om ettermyran ”Peva” Matsson kunnat spela
med. Det kan gå så långt att ”Pevas” skada gör att Nusnäs går miste om seriesegern. Färnäs ligger nu teoretiskt sett t.o.m. en poäng före
Nusnäs, men säter och Islingby följer envist i hälarna. Just nu är den en öppen fråga vilket av dessa fyra lag som skall vinna serien. En
mycket spännande fortsättning följer. Av bottenlagen visade både Ludvika och Mora hyggliga takter i söndags, men ännu ser det långt
ifrån ljusblått ut för de båda elvorna. Färnäs var ute i riktigt blåsväder i början av söndagens match, men försvaret visade sin klas och
lyckades än en gång hålla nollan. De grön-vita har för övrigt hela seriens säkraste försvar med endast fjorton insläppta mål. Nusnäs och
säter håller sig med de målpiggaste kedjorna. Mora med de skjutsvagaste. I söndags svarade Sörsjön för genom att torpedera Korsnäs
med hela 6-0. Men det var förstås på hemmaplan. Om söndag är det klart för ännu ett Mora derby IFK-Färnäs på Vasaliden.
Spelprogrammet upptar följande matcher: Forssa-Sörsjön, Leksand-Nusnäs, Ludvika-Islingby, Mora-Färnäs, Säter- Falun. Favoriter är
Forssa, Nusnäs, Islingby, Färnäs och säter, men överraskningar ligger på lur. / Tewe /.

4-2 för Färnäs men IFK-otur. Text från tidningsreferat.28/8-1960. IFK Mora- Färnäs SK 2-4.
Mora (DD). Mora har ingen tur i årets div. IV det kan man med fog påstå efter att ha set derbyt mot Färnäs på Wasaliden. Där hade IFK
60 procent av spelet, de klart flesta målchanserna, trots att man under 52 min. fick spela med 10 man, och fick stryk med 4-3 (1-0). Och
skall man resonera tabell mässigt så måste spelets kontenta bli att Färnäs f.n. inte är något verkligt topplag och Mora inte heller något
bottenlag. De viktigaste chanserna och målen var dessa: Gunnar Andersson hade ett bra skott på ett Åhs inlägg i 9 min. Minuten
efternickade Eric Åhs ihop och fick åka till lasarettet för att få ögonbrynet ihopsytt. Mora föll trots 10 man greppet om spelet. I 25 min.
tog Färnäs oförtjänt ledningen då Blomberg med ett vackert långskott överraskade Bränd Evert. I 47 min. ökade Färnäs till 2-0 sedan
Hasse Borg slagit ett bakåtpass i eget mål. Allan Färnström ökade i 50 min, genom en försvarstabbe till 3-0. Färnäs gjorde i samma veva i
17 min. 4-0 på ett lamt Arne Färnström skott. Sedan kom Eric Åhs med igen. Detta blev en extra vitamininjektion i Mora som letade
efter turen i 27 min. Då man hade tre chanser på löpande band. Men så lossnade det i 38 min. då Inge Back grant nickade in Erik Åhs
pass och man fastställde 4-2 i 44 min. sedan ”Lillis” passat. Färnäs försvaret levde högt på offsidetaktik och hade sin klart bästa man i
målv, Sture Söderberg, därnäst kom trebackslinjen Pålsson – Hållams – Eriksson. Kedjan som för det mesta gick på s.k. lösa skruvar hade
sina bästa tillgångar i Allan Färnström och Rune Blomberg. Mora som mest förde spelet hade glimtvis bra genomtänkta kombinationer.
Men tyvärr vill det sig inte när bollen skall över linjen. Försvaret får underbetyg för 0-2 och 0-3 men skötte sig annars bra. Halvbackarna
Borg – Alm – Emauelsson var klart effektivast. Kedjans nyttigaste man var utan tvekan tekniske Bo Kärn. Efter Åhs återkomst blommade
också Inge Back upp, men nog vill vi ha honom på centern. Curt Carlsson, Borlänge hade svårt få blåsningarna stämde med linjemännen
men klarade uppgiften med gott betyg inför ca: 500 åskådare. / Wepe /.

Färnäs håller tätkänning men utan något storspel
Mora (FK). Färnäs SK håller sin toppkänning i div. IV utan att uppvisa något storspel. Gårdagens derby på Wasaliden mot IFK Mora vann
Färnäs med 4-2 (1-0). IFK Mora hade oturen att få spela med tio man större delen av matchen. Färnäs imponerade som sagt inte och de
flesta målen tillkom ganska lättvindigt – ofta med Mora försvarets benägna bistånd. Målvakten Sture Söderberg gjorde en fin insats
med reaktionssnabba ingripanden. Pål Pålsson var bäste back och Bo Frodell säkraste halva. Försvaret spelade en farlig, men denna
gång effektiv offsidetaktik. Kedjan fick inte igång något samspel. Bäst var inrarna Allan Färnström och Harlan Grannas – den senare
kanske mest beroende på brister i Moras bakre försvar. IFK Mora har inte på något sätt turen med sig. Men det fattas också mycket i
skjutskicklighet och samspel. Evert Eriksson i normal form borde ha klarat åtminstone två av målskoten. Bäst var halvbackskedjan med
extra plus för ch, Arne Alm. I kedjan var finurlige vy, ”Lillis” Persson och hy, Eric Åhs de bättre. Tyvärr skadades den senare efter 10 min
spel och fick sy ihop ena ögonbrynet. Han kom tillbaka i slutskedet av matchen och var trots skadan upprinnelsen till ena
reduceringsmålet. Matchen blev föra njutbar – det tjongades på tog för mycket och långa stunder var det rean gåfotbollen. Före Åhs
skada hände bara att Söderberg gjorde en fin räddning på cf, Anderssons skott. Även ”Lillis” Persson prövade den omutlige Söderberg.
Efter en del farligheter framför Mora målet fick Färnäs en hörna som hamnade hos cf, Blomberg. Han slöt vacker i mål från långt håll. Tid
29 min. 0-2 kom ganska omgående i andra halvlek då mv, Eriksson kastade ut bollen och var helt paralyserad på hh, Borgs bakåtpassning
som sakta, sakta tilläts rulla i mål. Även det tredje målet efter 15 min. var följden av slarv i Mora försvaret. Målskytt hi, Fernström. Bara
två minuter senare gjorde Fernström om bravaden. Den bollen borde målvakten ha klarat. Vi, Kärn fick sedan gå alldeles ensam mot
Söderberg, men lyckades med konststycket att få bollen över målet från mycket nära håll. Efter 40 min. gjorde hy, Åhs ett fint inlägg
som vi, Back nickade i mål, 1-4. Fria min. senare reducerade samme man till 2-4 nu på passnig från vy, Persson. Curt Carlsson, Borlänge,
dömde bra men hade osäkra linjemän till hjälp. Publik: 546 personer.

Olycksmatch för Mora i derbyt mot Färnäs SK
IFK Mora förlorade oturligt nog söndagens derby på Wasaliden mot Färnäs SK och därmed minskades chanserna till nytt kontrakt för de
blå-vita till ett minimum. 2-4 var ställningen vid fulltid efter 0-1 i pausen. Mora hade de klart flesta målchanserna, men det verkade
länge som förgjort att kunna överlista Sture Söderberg i Färnäs buren. Till råga på olyckan skadades Erik Åhs och under drygt tre kvart
fick Mora reda sig med tio man. Färnäs spelade för dagen långt ifrån som ett topplag och man kan nog främst tacka Sture Söderberg för
poängen. Hans tre, fyra fantomräddningar kom att avgöra matchen. Försvarets offsidetaktik var ganska riskabel med Pålsson som ett
slags andra centerhalv. Gästa Hållams var bäst av uteförsvararna. I kedjan svarade Rune Blomberg och Tage Molin för det mesta och
bästa. Mora laget är i sin nuvarande form egentligen för bra för att behöva åka ur serien. Med undantag för målvakten, som hade en
nattsvart dag, klarade sig försvaret hyfsat med plus för ch, Arne Alm. I kedjan var Bosse Kärn trots sina målmissar klart bäst. Han har
fina intentioner men missförstås ofta av sina kamrater. Inge Back borde ha fått spela center, där han kommer bäst till sin rätt med sin
tyngs och målfarlighet. ”Lillis” Persson kom oftast in i Färnäs offsidefällor men gjorde trots detta en del fina saker och Erik Åhs var bar
de stunder han fick spela med. Domaren Curt Carlsson från Borlänge hade en svår uppgift, då båda linjemännen var synnerligen svaga.
Drygt 500 personer såg matchen. / Tewe /.

Från Moras sportfront
Söndagsderbyt mellan FK Mora och Färnäs SK var i många avseenden en underlig match, där man knappast kunde se att det var ett
topplag och ett bottenlag som möttes. Nu blev det en olycksmatch i många avseenden för IFK Mora som skulle ha behövt poängen mer
än väl. Hade lagen exempelvis bytt målvakter är det ingen tvekan om att Mora vunnit. Nu var Bränd Evert totalt ur slag och får ta på sig
minst två av målen. Hasse Borgs bakåtpassning borde han ha hunnit klara, likaså Arne Färnströms enkla långskott som gav 4-0 ledning.
Färnäs keepern Sture Söderberg var däremot i strålande form och hade t.o.m. händerna på Inge Backs kanonhårda nick sju minuter före
full tid. Till Mora olyckorna kom också Erik Åhs skada. Med honom i laget hela matchen vet man aldrig hur det hela slutat, för den
snabbe yttern tog sig fram mycket lätt på sin kant de stunder man kunde delta i spelet. Färnäs hade en typisk mellandag och skall det bli
någon serieseger vill det till betydligt bättre takter. Nusnäs håller serieledningen men skillnaden mellan de fyra tätlagen är så liten att
vem som helst kan vinna. De flesta håller nog sina slantar på Islingby som krossade Ludvika med hela 8-1 i söndags trots borta plan. På
söndag skall Mora möta Islingby i Borlänge. Brr, sa Kasper! Färnäs möter Säter i något som kan liknas vid en seriefinal. Moras chanser
att hålla sig kvar i serien är just nu ganska små. Minst tre av de fem återstående matcherna måste vinnas och det är inte ens säkert att
nio poäng räcker. Leksand har ett par tämligen lätta matcher kvar. Just nu ser det ut som om Mora och Ludvika skulle få lämna båten.
Mora har dock i de senaste matcherna visat så pass goda takter att det är tråkigt om laget skulle åka ur serien. Turen har dock svikit de
blå-vita fullkomligt och ibland är det faktiskt bara olyckscentimetrar som har hindrat nätrassel. Till slut vill jag rikta ett varmt tack till
alla sportvänner i Ovansiljan för gott samarbete. Från och med i dag är min verksamhet tills vidare förlagd till Mora Tidnings Malungs
redaktion. Vi ses och hörs på annan plats i spalterna. Men fortfarande skall jag hålla tummarna för Mora bygdens sportfolk. / Tewe /.

Säter men inte Färnäs kan ännu hota täten. Text rån tidningsreferat 4/9-1960. Färnäs SK-Säters IF 1-4.
Mora (FK). Färnäs förstörde av allt att döma chanserna till serieseger genom förlust mot Säter. Resultatet 1-4 var rättvist även om
gästerna hade maximal tur i inledningen. När bara en kvart av speltiden gått hade Söderberg fått plockas inte mindre än tre bollar ur
nätmaskorna. Säter hade ett bra lag, framför allt var snabbheten mycket god och Färnäs försvaret blev gång på gång överflyglat. Särskilt
högersidan med bröderna Olle och Hasse Norman hade lättast att ta sig fram, men även försvaret verkade omutligt och hemmakedjan
kom sällan i skottpositioner. Färnäs spelade under sin förmåga. Ch, Hållams var halvskadad och var sig ej lik. Pålsson var bäst i försvaret.
Anfallskvintetten lyckades för dagen endast sporadiskt komma fram, särskilt slarvades det med passningarna. Redan efter två minuter
noterades 0-1, sedan Ole Norrman efter slarv i hemmaförsvaret kunde lyfta bollen över Söderberg. Strax därefter hann Allan Fernström
prova skottlyckan, men med mindre lyckat resultat, innan Olle Norman fick göra 0-2 på en av allt att döma feldömd straffspark. 1 14
minuten blev det så 0-3 då, vy,Åke Berg ensam med Söderberg inte gjorde något misstag. Det var så dags sedan för Färnäs att ta
initiativet, som varade halvleken ut. Laget gav ingalunda slaget förlorat men övermakten var för stor. Två minuter in på andra halvlek
kom 0-4 sedan Bengt Åke Johansson kommit fri och tio minuter senare 1-4 då Grannas förvaltade en straffspark på rätt sätt. Ännu en
straff, denna gång till Säters fördel blev dömd men Söderberg var reaktionssnabb och räddade grant. Hans Söderlund från Borlänge var
domare inför 500 åskådare. / M.E. /.

Färnäs helt i baklås. Säter vann klart, 4-1
Färnäs åkte vid söndagens match mot Säter på sin första hemmaförlust i serien på ett och halvt år. Säters segersiffror blev 4-1, halvtid
3-0. Färnäs hade en helsvart dag, överrumplades helt i spelöppningen och efter en kvart var ställningen 0-3. Gästerna ställde upp utan
sin matchvinnare cf, Sixten Lindgren men som kedjan nu blommade upp torde hans frånvaro inte ha betydd någon försvagning denna
dag. I slutet av första halvlek kom en hård regnskur och under andra halvlek regnade det också varför planen blev hal och svårspelad.
Första målet kom redan efter tre minuter då Säters vi, Bengt Åke Johansson lobbade in en lös boll över Sture i målet, som stod helt
overksam. Färnäs hade senare en given chans på ett hårt närskott som dock gick vid sidan om mål. Säters unga högerving Hasse och Olle
Norman med den senare som primus ordnade en hel del farligheter. Efter tolv minuter fick Säter en straff och Olle Norman gjorde intet
misstag, 0-2. Ett par minuter senare stod det 0-3 sedan Säters cf, Hans Sarin dribblat sig igenom. Färnäs målvakten räddade före paus ett
givet mål genom en reflexräddning vid ett hårt närskott. Ett par minuter efter paus stod det 0-4 efter sologenombrott av Bengt Åke

Johansson. Ytterligare en målboll som sedan var på väg in, nickade ch, Gösta Hållams bort på mållinjen. Efter tolv minuter fick Färnäs en
straff, som verkade kompensation för den som säter erhållit förut, och hi, Harlan Grannas kunde reducera till 1-4. Hemmalaget
chansade sedan med att låta hb, Pål Pålsson byta med vi, Allan Fernström. Pål skapade en del farligheter men fick ej rätta löpbollarna.
En kvart före slutet fick Säter ytterligare en straff, men Olle Normans skott klarade Sture Söderberg elegant. Vidare hade Säter ett skott i
stolproten. I slutminuten hade Pål Pålsson en öppen målchans men skottet blev för lamt. Hemmalaget har sällan setts spela mera ur slag
både i försvar och anfall. Kedjan låg hela första halvlek på linje, med cf, Blomberg något tillbakadragen, utan att göra några försök att
dra upp bollar. Så hårt pressat som försvaret var blev det dålig matning från halvbackarna. Den ende som fick något uträttat i
kedjeanfallet var Blomberg. Grannas har helt kommit ur slag och de övriga hade en svag dag. I halvbackskedjan visade inte ens vanligtvis
säkre Frodell och Hållams sin vanliga stil och säkerhet. Pål Pålsson skötte sig hyggligt på hb, medan vb, Magnus Eriksson överspelades av
gästernas tekniske högerving. Sture i målet borde ha kunnat ingripa vid första och fjärde målet, men gjorde annars en del goda
räddningar. Gästernas försvar verkade säkert och hade en lätt uppgift. Den ungdomliga kedjans fina spel var dagens behållning. Hi, Olle
Norman agerade framspelare med utmärkt resultat och i övrigt lade man märke till vi, Bengt Åke Johansson. Hans Söderlund, Borlänge,
övertygade inte som domare. Publik 400 personer. / Blad /.

Säter öppnade starkt och besegrade Färnäs
Färnäs (DD). Efter en lyckosam inledning med tre bollar i Färnäs målet inom loppet av 14 min. triumferade Säter rättvist med 4-1 i
uppgörelsen på Färnäs IP sedan hemmalaget mäktat hålla jämna 1-1 i andra halvlek. Planen var hal och svårspelad i regnet och satte
spelarnas tekniska kunnande på svåra prov. Någon match som de 400 åskådarna kommer att lägga på minnet blev det aldrig.
Hemmainsatsen blev blekare än väntat och kedjan hade mycket svårt att tränga igenom ett bra Säter försvar där den bakre trion jämte
speluppläggare hh, Linder Norrman – Karlsson – Lindgren inte gav hemmamannarna några blottor. De löften som så vackert lyste i
försommarens matcher hade nästan slocknat. Däremot var Eddie Forsén till sin fördel i andra halvlek. Arne Fernström på hh, hade en
del lyckade stunder men däremot och Hållams en misslyckad dag. Att Söderberg i målet lyckades rädda en straff gav honom slutpoäng i
ett annars osäkert uppträdande. Säters försvarsmannar är rean nämnda men även kedjan hade goda mannar i Hasse och Olle Norman.
Målsituationer: Redan i andra min. kunde vi, Bengt Åke Johansson lyfta in första bollen bakom utrusande Söderberg 0-1. I 12 min. slogs
bollen i överliggaren och ner på en Färnäs försvarares händer och den straff som följde slog Olle Norman in 0-2. Två min. senare skrevs
0-3 och denna gång var det centern hans Sarin målgörare. Nästan inledningsmålet i repris blev det andra halvlekens och samma
Johansson var målgörare 0-4. I 13 min. fick Färnäs sitt tröstmål på straff sedan Eddie Forsén fälldes. Harlan Grannas verkställde
bestraffningen, 1-4. En straff i 32 min. kunde Söderberg boxa till hörna. Domare var Hans Söderlund, Borlänge. / H /.

Klar Färnäs vinst mot tamt Leksand. Text från tidningsreferat 10/9-1961. Leksands IF-Färnäs SK 0-3.
Leksand (DD). Leksands kamp mot det nära föreståendenedflyttningshotet resulterade inte heller denna gång i några poäng utan
gästande Färnäs kunde utan nämnvärd svårighet ta hem segern med 3-0 sedan man i halvtid haft ledningen med 1-0. Det skall till
hemmalagets försvar sägas att matchen mycket väl kunde fått en annan vändning om leksands övertag i matchen inledning, då man
bl.a. hade ett rungande stolpskott, gett ett bättre resultat. Men vad spelet senare beträffar sp klaffade det inte alls och att bästa laget i
andra halvtid hette Färnäs är fullkomligt klart. Gästernas snabba och varierande kombinationer satte hemmaförsvaret på svåra prov och
det var sannerligen inte bara tre gånger som man kom på efterkälken. De bästa i försvaret var dock Sven Erik Erikson och Stig Lyck
medan ”Lollo” Lassas uträttade mest i anfallet. Färnäs snabbfotade anfallsmän visade stundtals en ganska så hyfsad fotboll med Harlan
Grannas som primus motor, väl assisterad av Tage Molin och Eddie Forsén medan Magnus Eriksson och Allan Fernström hörde till de
säkraste korten i de bakre linjerna. Första halvlekens enda fullträff inspelades i 34:e min. av Harlan Grannas sedan han promenerat
igenom Leksandsförsvaret. Andra halvlek var inte mer än två minuter gammal när Harlan Grannas återigen lade bollen tillrätta i
Leksandsburen. Slutresultatet fastställdes 19 minuter senare och målgöraren hette Bernt Larsson. / Andå /.

Färnäs var klart bättre än Leksand
Leksand (FK). Leksand fick på lördagseftermiddagen finna sig i ett 3-0 nederlag då Färnäs kom på besök. Om resultatet kan man inte
säga annat än att det var fullt rättvist då gästerna stundtals spelade riktigt fin fotboll. Segern kunde till och med blivit större men å
andra sidan hade Leksand några feta chanser som med litet bättre koncentration av anfallsspelarna borde givit resultat. De bästa
spelarna i Leksand var som så många gånger förr Lollo Lassas på vänsterinnern och i försvaret resen Stig Lyck, men även Sven Erik
Eriksson bör ha en eloge för spelet för sin backplats och även Pentti Sippelä trots att han får ta på sig andra målet. I det gästande laget,
som för övrigt var mycket jämnt var, i kedjan hy, Tage Molin samt högerinner Harlan Grannas de bästa. I försvaret var vb, Magnus
Eriksson och ch, Allan Fernström svår forcerade för Leksands forwards och får sättas något före sina kamrater. Målfabrikationen började
efter en halvtimmes spel då Harlan Grannas tog sig förbi Stig Lyck och gjorde 1-0 utan chans för Pentti Sippelä i Leksandsmålet. I andra
halvlekens andra minut ökade Färnäs på sin ledning till 2-0. Det var återigen Harlan Grannas som svarade för den bedriften, men som
sagt det målet får nog Pentti Sippelä ta på sig stor del av. I 21:a min. kom förre Leksandsspelaren Bernt Larsson fri och hans slog säkert
bollen i nät och ordande 3-0. Det resultatet stod sig tiden ut. Bra domare inför ett 100-tal personer var Bertil Larsson, Falun.

Jämnt och bra Färnäs lag besegrade Leksand, 3-0

Leksand besegrades på lördags eftermiddagen av Färnäs med 3-0. Segern var rättvis kunde noga blivit större. Leksand hade flera goda
tillfällen att spräcka nollan men forwards slarvade i det avgörandeögonblicket. I hemmalaget var som vanligt Lollo Lassas bäst av
anfallsmännen och i försvaret var det Stig Lyck som klart höjde sig över sina kamrater men även sven Erik Eriksson bör ha en eloge för
bra backspel. Färnäs är ett mycket jämnt lag och de bästa spelarna återfanns i högerytter Tage Molin och hi, Harlan Grannas. I försvaret
var ch, Allan Fernström en svårforcerad herre för Leksandsspelarna men även vb, Magnus Eriksson spelade synnerligen säkert.
Målfabrikationen inleddes efter en dryg halvtimme genom Harlan Grannas som utan chans för Leksandsmålvakten slog bollen i nät. I
andra halvlekens andra minut ökade Färnäs sin ledning till 2-0, det var återigen Harlan Grannas som svarade för den bedriften.
Slutresultatet 3-0 svarade förre Leksandsspelaren Bernt Larsson för. Publik cirka 100 personer. / B /.

Vanliga visan i fyran
Den lokala fotbollen bjöd också på sina besvikelser. D.v.s. numera betraktas Malungs stora nederlag som något självklart . Men man
hade faktiskt hoppats på Avesta i Stockholm. I fyran har sensationerna inte upphört. Sedan Islingby tidigare bröstat sig fram till lednigen
troddes vägen till 3:an vara jämnad för tigergänget. Men små tuvor etc. Föga märkvärdiga Leksand välte lasset på Idunvallen men
Islingby kunde trösta sig med att Sörsjön sköt Säter i sank på Skottvallen där gästande lag tycks ha mycket svårt att göra sig gälande. För
dagen är emellertid Nusnäs närmast 3:an, men mycket hinner vad man kan förstå hända under de tre återstående spelomgångarna.

Nusnäs aktier steg, Nusnäs till tabelltopp efter vinst mot Färnäs
Färnäs (DD). Det är sannerligen ingen sinekur att vara topplag i div. IV med alla dessa derbyn i Ovansiljan. Det fick Nusnäs nogsamt
erfara på söndagen, där man till slut nog Färnäs med 2-0 efter en mållös första halvlek. Nusnäs stod för det bästa i spelväg men målen
satt längt inne. Det första föll efter 70 min. och det andra efter 80 min. spel. Och nog var spelarnas derby nerver spända till
bristningsgränsen, det syntes på prestationerna. En publik på omkring 900 personer såg på och känslorna upprördes mest vid Nunsäs
omdiskuterade första mål. I den mållösa första perioden hade det kunnat vara både tre och fyra mål men nerverna och slumpen
hjälptes åt att hålla nollan. Nusnäs hade minst av spelet, men deras liksom Färnäs chanser var snarare ett utslag av försvarens misstag
än egna kombinationer. Bästa tillbuden hade Kurre Hjelte som sköt över tom bur, Heed som rullade utom och Leif Hjelte i stolpens
insida. Största chansen hade dock Färnäs när Tage Molin öppnat försvaret och Harlan Grannas missade avslutningen. Diskutabelt mål.
Färnäs kom igång efter paus och Allan Fernström sköt utom i bra läge. Verner Heed kvitterade chansen med att slå över. Så förde
Nusnäs spelet i mittfältet men åstadkom intet på en hel kvart. Så i 25 min. föll 0-1 genom Kurre Hjelte, ett mål som vållade våldsamma
Färnäs publikprotester då man ville ha hands på Hjelte men domare och linjeman var obevekliga. Efter detta hårdnade spelet till men
Nusnäs hade greppet om matchen. Så hann Matti Hanspers med att slå över tom bur innan Per Erik Tysk i 35 min. drillade in 2-0 sedan
Kurre Hjelte svarat för ett kallt förarbete. Två min. före slutet bortdömdes ett tredje Nusnäs mål för hands. Nusnäs hade, som nämnts,
svårt med nerverna. Den som bäst höll dem i styr i försvaret var Lennart Snees och Sune Persson. Kedjan bars upp av Kurre Hjelte.
Hyggligt gick också Verner Heed och Matti Hanspers. Sture Söderberg, Pål Pålsson och Bosse Frodell skötte sig bäst i Färnäs försvaret
samt Allan Fernström och Harlan Grannas i kedjan. Holger Sahlström, Borlänge dömde. / Vepe /.

Nusnäs lyckades besegra Färnäs i fafflande match. Text från tidningsreferat 18/9-1960. Färnäs-Nusnäs IF 0-2.
Färnäs (FK). Derbyt Färnäs-Nusnäs slutade med seger för Nusnäs med 2-0 efter en allt igenom underhållande tillställning, som blev
närmast sydländskt dramatisk mot slutet. Dramatiken inleddes då en Nusnäs spelare slog in bollen med bägge händerna, när en kvart
återstod av matchen. Domaren Holger Sahlström från Borlänge var förmodligen skymd eller hade ögon på annat håll och dömde 1-0 till
Nusnäs. Hela Färnäs laget protesterade men ingenting kund få domaren att ändra uppfattning. Även flera Nusnäs spelare tycktes tappa
fattningen genom det spelade målet. Kullerbyttor och målgöraren Kurt Hjelte blev föremål för närmast sydländska omklappningar.
Innan detta hände var matchen synnerligen underhållande och spännande situationer avlöste varandra. Än hade Färnäs övertaget, än
Nusnäs. Dock var det Nusnäs som var något bättre. Samspelet flöt bättre och snabbheten var större, så segern var nog rättvis även om
turen denna gång också gjort sitt till. Nusnäs är att gratulera och står nu bara en tuppfjät från div. III. De bästa tillfällens att göra mål
hade Färnäs i sjunde min. då Grannas passning till Fernström var något för hård., i elfte min. då Fernström skötbra, men mitt på
målvakten, i 22 och 30 min. då Mohlin var igenom i 48 min. och 73 min. då Fernström åter hade ett par bra chanser. Nusnäs kom fram
farligast i nionde min. då Kurt Hjelte nickade aningen över. I 30 min. Då Heed missade ett upplagt tillfälle i 35:e. då Leif Hjelte ut ingen
vinkel träffade stolpen och i 77 min. då Hanspers framför öppet mål bredsidade över. Gästernas andra mål gjorde Per Erik Tysk på
passning från Kurt Hjelte i 81 min. Publiken uppgick till ca: 708 personer. / M.E. /.

Bra spel av Nusnäs i andra halvlek överspelade ineffektivt Färnäs lag
Klar seger och serieledning inför 1 000 personer. Nusnäs marscherade upp till serieledningen i div. IV fotbollen genom att slå i en hetsig
och nervös derbymatch snuva Färnäs på de poäng som behövdes till ledarplatsen. 2-0 blev slutresultatet. Det enda som åstadkoms i
spelväg stod Nusnäs för då laget i andra halvlek helt överspelade det ineffektivt tjongande Färnäs försvaret. Matchen började trevande
och med spel mitt på planen. Ett litet Färnäs övertag kunde efter hand märkas. Backsell i Nusnäs målet fick styvt jobb men klarade sig
med bravur. Första riktiga målchansen hade dock Nusnäs Kurre Hjelte i nionde minuten då hans nick på ett inlägg svedde både målvakt
Söderbergs fingertoppar och överliggaren. Minuten efter hade Färnäs vi, Allan Fernström en jättechans då han hade fritt skottfält mot
mål men sköt inte än att Backsell kunde rädda. Matchen stod nu och vägde ett längre tag. Verner Heed hade en jättechans att vända
matchen då han i 19:e minuten stod ensam med Söderberg men missade hårresande. Färnäs började jämna ut Nusnäs övertag och förde
matchen till 30:e minuten då årets målsumpning ägde rum. Två Färnäs forwards stod framför mål, fick en passning från hy, Molin. Alla
sparkade, halvträffade och bommade så att Backsell kunde ta bollen. Andra halvlek blev livligare. Båda lagen satte allt på ett kort och
det friskades på hårt från båda hållen. Nusnäs spelade och Färnäs kämpade. I nionde minuten var det bäddat för första farligheten.
Kurre Hjlte rundade ch, Hållams och passade till Verner Heed som sköt i burgaveln. Detta var inledningen till en Nusnäs press. De vitblå
spelade ut Färnäs försvaret och höll en oavbruten kanonad mot, som det tycktes den omutlige keepern Söderberg. I 25:e minuten föll så
första målet. Kurre Hjelte vann en kapplöpning om bollen med Hållams och Söderberg och bröstade in bollen i mål. I 34:e minuten föll
0-2 inspelat av Per Erik Tysk. Sekunderna före full tid hade Verner Heed en tredje boll inne vilken felaktigt bortdömdes för hands.
Färnäs bästa spelare var vb, Frodell och målvakt Söderberg, medan Nusnäs hade sina bästa i bröderna Kurre och Rolf Hjelte. Även
målvakt Backsell och Heed är värda en blomma. Bra domare med pondus var Holger Sahlström, Borlänge. Publik ca. 1 000 personer.
/ Lara /.

Från Moras sportfront
Utgången av matchen Islingby-Leksand hälsades med både glädje och sorg i Mora med omnejd. För Nusnäs betydde Leksands
sensationella seger att chanserna till en slutseger förbättrades åtskilligt medan den för IFK mora betydde att chanserna till förnyat
kontrakt med IV: an blev minimala. Nu är dock serien långt ifrån klar ännu, men att man konstatera: Islingby eller Nusnäs kommer att bli
Dalarnas nya lag i division III nästa säsong. De återstående matcherna för dessa båda klubbar ser ut att vara lika svåra. Lagen möts redan
om söndag på Nusnäs IP och vinner Nusnäs denna match vill vi satsa våra slantar på Mara laget i kampen om slutsegern. Så alldeles
säkert är det nu inte at det blir hemmaseger i denna match. Trots segern i derbyt mot Färnäs i söndags gjorde Nusnäs en föga
övertygande match, och det behövs betydligt bättre takter för att klara av Islingby om söndag. En del kanske tror det motsatta med
tanke på Islingbys förlust mot leksand, men vi tror inte att Islingby spelar så huvudlöst två omgångar å rad. En sak synes klar: det
kommer att bli trångt på Nusnäs IP om söndag.

Färnäs slog Falu BS, Två mål av Blomberg. Text från tidningsreferat. Falu BS-Färnäs SK 1-2. 24/9-1960.
Färnäs kunde utan på något sätt övertygas lura Falu BS på båda poängen i lördagsmatchen på Kopparvallen. Med segersiffrorna 2-1 (1-1)
kunde ovansiljanspojkarna lämna banan och har fortfarandechansen till seriesegern när det nu drar ihop sig i slutspurten. Hemmalaget
fick ställa upp med sin reservmålvakt Hans Hedström istället för friidrottande Christer Steen och han borde nog ha tagit första målet.
Bertil Hansson har återkommit och han får tillsammans med ch, Berndt Skarin det bästa betyget i ett fullgottspelande BS försvar. I
kedjan skötte sig junioren ”Acka” Larsson alldeles utmärkt i första halvlek, men både han och hela laget föll tillbaka i den andra.
Genomgående bäst får man nog hålla Roland Fredriksson och Åke Persson. Färnäs rese i försvaret var ch, Gösta Hållams och han hade
god hjälp av vh, Bo Frodell. Laget utnyttjade ytterspelet föredömligt och hade även sina bästa kedjemannar i de båda yttrarna Tage
Molin och Harlan Grannas. Ett plus även för tvåmålsskytten Rune Blomberg. Spelet: De första 45 minuterna var, utan att man skall vara
alltför generös rätt underhållande och båda lagen presterade god fotboll med ett litet övertag i spel för hemmalaget. I 15 min. fick
”Fredrik” perfekt tillslag på bollen och hemmalaget ledde välförtjänt med 1-0 efter att man dessförinnan fått tvåmål bortdömda för

offside. Efter 32 min. kunde hi, Rune Blomberg kvittera för Färnäs sedan c, Berndt Larsson lagt en frispark som Blomberg tersade förbi
en passiv Falumålvakt. Största chanserna till ledning i fortsättningen hade Falun. Bl.a. hade ”Fredrik” en jättechans men sköt utanför. I
andra halvlek sjönk spelkvalitén katastrofalt och bättre blev det inte när Rune Blomberg gav gästerna ledningen med 2-1 med sitt
andramål för dagen, på en väl avvägd frispark som smet in i bortre krysset. Nu slag Färnäs vakt om sin ledning och BS spelarna sprang
ideligen i de utlagda offsidefällorna. I den här halvleken fick Falun Åke Persson justerad och Färnäs Allan Färnström, utan att det
förekom några hårdare tag på banan. Domare inför 208 betalande var Lars Tapper, Krylbo, och han får fullgott betyg. / Gehå /.

Färnäs besegrade Falun i blöt och svag match
Färnäs besegrade Falu BS på en ganska blöt och olustig Kopparvallen 2-1 till Färnäs, (1-1) blev resultatet och båda gästernas mål föll från
Rune Blombergs doja. Faluns mål antecknade sig Roland Fredriksson för. Rättvist resultat? Ja, det är hugget som stucket. Färnäs hade
andra halvlek och Falun den första, men Färnäs lyckades trots spel med tio man sista halvleken – Allan Färnström fick en smäll på benet
och fick lämna planen –ta ledningen och behålla den. Gösta Hållams spelade effektiv och bra fotboll hela matchen från sin
centerhalvpost, och Arne Färnström kommer inte långt efter. Sture Söderberg hade inte mycket att bestyra. Bosse Frodell är stark och
teknisk och i kedjan får lilla Tage Molin överbetyg. Blombergs två mål väger tungt och Bernt Larsson var inte så tokig på centern. Allan
Färnström och Harlan Grannas bildade en målfarlig vänsterving. Klart bästa betyget i Falu BS ger vi Bent Skarin – centerhalv. I övrigt
hade laget laborerat lite väl mycket med laguppställningen och inte höll de unga grabbarna som provades måttet. Halvorna Rolf
Asplund och Bertil Hansson försökte nog ge kedjan en hel del fina saker, men sällan blev det någon utdelning. Lars Tapper, Krylbo,
dömde. / Ria /.

Färnäs målvakt slänger sig och lyckas boxa undan bollen för anstormande Kjell fransson i matchen mellan Falu BS och Färnäs.

Falu BS med flera unga pojkar slagna av Färnäs med uddamålet
Det återstår inte mera än två matcher för Falu BS i fyran – mot Islingby och Sörsjön – tabellplaceringen blir någonstans i mitten. Efter
lördagsuppgörelsen på Kopparvallen mot Färnäs SK, som slutade med seger för Färnäs SK med 2-1, (1-1) är det alltså dags att nu pröva
nytt och piggt folk i BS. Lagledningen är inne på den linjen, och i lördags fick Anders ”Acka” Larsson chansen. Han är visst 17. Första
kvarten rusade han runt som en Real Madrid lirare – men var självklart inte lika effektiv – men sen slocknade han betänkligt och fel
passningarna var många, men men. Den kvarten visade att Anders Larsson tänker jobba för en ordinarie plats i kedjan. Han är snabb.
Precis raka motsatsen är Håkan Mattsson – säkerligen en bra grabb, men han är alltför långsam på en fotbollsplan och kan tränaren få
grabbena att träna snabbt finns det hopp – annars ”ny man till rakning”. Hans Hedström fick känna på målvaktsjobbet igen. Nåja flera
prov vill man se för att falla i trance. Vi tyckte uppriktigt sagt att Färnäs första mål var litet snöpligt. Bertil Hansson hör ju inte till
tonåringarna längre – man han hängde med ändå – även om Bertil nu gett sitt bästa för Falu BS. Sen ger man bästa betyget av samtliga
BS spelare till Bengt Skarin. Vilken centerhalv som BS fått i den grabben. Han verkar ha en enorm styrka och snabbhet och är oöm. En
rad om Roland Fredriksson och Kjell Hansson. Kjell prövade center jobbet före paus – utan större framgång. Sen skiftade Roland och
Kjell platser, d.v.s. Kjell fick överta Rolands ytter jobb. Det var inga lyckliga lösningar någondera. Båda hade svårigheter att skapa blottor
i ett offside taktiskt spelande Färnäs försvar. Bolltrollaren Åke Persson fick en smäll och var mer eller mindre borta efter den. Det blev
lite för mycket. BS den här gången. Men det är glädjande att man försöker satsa på ungt folk just nu i BS – och egna grabbar. Det finns
alltså ännu hopp för fotbollen i Kopparstan. Färnäs spelades bort första halvlek – men ineffektiviteten framför mål är utmärkande för BS
kedjan. Det blir tjatigt, men skjut och skjut åtminstone på mål. Andra halvlek kom Färnäs gänget med friskt och optimistiskt spel och
grabbarna hade den där heliga viljan som ger segrar. Rune Blomberg får väl stå som målskytt för de två fullträffarna – även om ett BS
ben var till mycket godhjälp vid andra målet. Fredriksson dundrade in Faluns mål i första halvlekens 15:e minut. Färnäs mönstrade idel

kända ansikten. Hur många år har yttern Tage Molin snurrat bort försvarare? Hur många år har Gösta Hållams spelat dominerande och
säkert som centerhalv? De gamla märkena står sig och det är glädjande. Fint betyg till Arne Färnström och Bo Frodell – effektiva och
snabba ytterhalvor och Allan Färnström skötte sig också fint, även om man inte begriper en huvudlös tackling av Falu målvakten i andra
halvlek, som slutade med att Färnström fick lämna planen. Färnäs tabellplacering är ingen tillfällighet, och gänget har inte en svag
punkt. Lars Tapper verkade lite osäker den här gången som domare. Publik 200. / Sir /.
IFK Mora har tyvärr sagt sitt ord i division IV för minst ett år framåt. Formen har ett tag verkat vara i annalkande, men i lördags var det
nattsvart mot Forssa på Sandängarna. Trots att gästerna ställde upp med ett reservspäckat lag kunde Mora inget göra åt dem.
Visserligen hade IFK väl så mycket av spelet, men det var sorgligt ställt med effektiviteten framför mål. Nu har Mora ett ungt lag, så det
kanske inte skadar med ett år, då man bygger upplaget i en lägre serie.

Från Moras sportfront
Färnäs räddade i någon mån ansiktet för Mora fotbollen i helgens omgång i division IV genom segern i Falun, många hade nog trott att
Nusnäs skulle bli det största glädje ämnet med att säkra en serieseger genom vinst över Islingby i seriefinalen på Morängen. Den tron
kom dock på skam ty Nusnäs laget var sig inte likt och var alldeles chanslöst mot det för daggen mycket stabila Islingby. Alla var efter
matchen överens om att rätt lag hade vunnit. Aldrig har väl Nusnäs ställt sitt hopp till grannarna Färnäs som just nu. Av allt att döma är
Färnäs det enda lag som kan hjälpa Nusnäs till en lockande serieseger. Man håller säkert tummarna för Färnäs när laget möter Islingby i
den sista serie omgången. Nu är dock frågan: Räcker det med en eventuell Färnäs seger mot Islingby? Nusnäs har själv en svår match
mot Sörsjön borta om söndag. Det är inte alls säkert att Nusnäs vinner den uppgörelsen. Sörsjön har förlorat endast en match pp
hemmaplan i pågående serie, och det var mot Islingby. Dessutom övertygade laget i söndags med en 7-0 seger mot Leksand borta. Ni
kommer väl ihåg att Leksandför drygt en vecka sedan besegrade Islingby? Håller alltså Nusnäs tummarna för Färnäs så gör Islingby det i
lika hög grad för Sörsjön, och håller Sörsjön vad Islingby hoppas så gör det alldeles detsamma hur mycket Färnäs infriar förväntningarna
sista matchen. Färnäs blev alltså glädjeämnet för helgen. Det var verkligen starkt gjort att klara av Falu BS på bortaplan, Bedriften stiger
i värde när man tillägger att Färnäs tvingades spela med tio man under sista halvlek. Det var faktiskt då matchen avgjordes.
Tredjeplatsen i serien är därmed vikt för Färnäs. Någon högre placering lär det knappast bli detta år då man har en match mera spelad
än Nusnäs och Islingby. Vi tycker dock att det snart är på tiden att Färnäs lyckas helt under en seriesäsong. Varje år håller laget till i
toppen av serien, men får några svaga perioder och därigenom blir det aldrig någon serieseger. Till sist visar vi söndagens
matchprogram, som innehåller två toppmatcher, de på Idunvallen i Borlänge och Skottvallen i Sörsjön. Islingby-Falun (lördag),
Forssa-Säter, Korsnäs-Leksand, Ludvika-Mora, Sörsjön-Nusnäs. / Carl /.

Från Moras sportfront
Som många befarat blev Sörsjön det lag som beseglade Nusnäs öde och hjälpte Islingby till en hägrande serieseger. Än har för all del
Nusnäs en möjlighet att vinna serien tyvärr högst teoretisk. Slår t.ex. Färnäs Islingby med två mål om söndag måste Nusnäs vinna över
Korsnäs med minst sjutton måls övervikt på Morängen. Vi tror inte att Korsnäs får stryk med så stora siffror även om man skulle sända
sitt B-lag till den avslutande matchen. Nusnäs får istället inställa sig på att vinna serien nästa år och hoppas på en bättre avslutning då.
IFK Mora visade ännu en gång att laget är seriens sämstas. I matchen om den absoluta jumboplatsen vann IFK Ludvika på hemmaplan
med övertygande siffror och därmed fick Mora inte sista platsen i serien. Den platsen får också behållas eftersom laget är det enda i
serien som spelat färdigt. Sollerön kommer med stormsteg och efterträder nästa säsong IFK Mora i division IV. Laget har hela säsongen
visat en påtaglig form och man släppte inte av på takten i den sista matchen i serien mot Grycksbo borta, trots att seriesegern redan var
klar. Grycksbo fick vara med om en lustiger dans som inte slutade förrän Sollerö kedjan placerat bolen sex gånger bakom Åke Bergström
i Grycksbo målet. Sollerön har flera fina nyförvärv att sätta in i laget till sin debut i IV:an, så kanske ”Mas Åkes” pojkar blir att räkna med
nästa år.

Färnäs hade Islingby i gungning men seriesegrarnas spurt gav 4-2. Text från tidningsreferat.
Färnäs SK-Islingby IK 2-4. 9/10-1960.

Islingby säkrade sin serieseger i söndagens avslutning mot Färnäs på bortaplan. Matchen spelades i hällande regn och blev därför långt
ifrån njutbar, och något spel av klass kunde lagen inte prestera. Det som i främsta hand roade den fåtagliga publiken var alla dråpliga
situationer som uppstod framför målen. Målchanser uppstod nämligen på så gott som varje anfall, men genom halkan kunde inte
forwards göra mål på mer än bråkdelar av alla chanser. Islingby vann i alla fall rättvist och slutsiffrorna stannade vid 4-2 sedan
ställningen varit 1-1 i halvtid, och Färnäs lett med 2-1 då en kvart hade gått av andra halvlek. denna målsiffra var dock i minsta laget,
och ett resultat på 8-6 hade varit normalt. Islingby är därmed klar för division III, och det är inget tvivel om att seriens bästa lagvunnit.
Trots att laget kan göra verkliga plattmatcher så har det visat att när det verkligen gäller, så vinner man. Spelprestationerna bör tas i
beaktan av att det var svårtför alla att göra sig rättvisa i halkan. Särskilt målvakterna hade det svårt, men även forwards kunde göra
otroliga sumpningar inom målområdet. Roland Wennström blev Islingbys matchvinnare genom att göra tre mål., men liksom sina
forwardskamrater sumpade även han ett otal chanser. Av övriga forwards bör knut Rosén nämnas. Försvaret verkade osäkert ibland,
men detta får liksom så mycket annat skyllas på väglaget. Ingvar Byberg vill vi i alla fall nämna före de övriga. Färnäs laget var farligt i
början av matchen, då dess mera rakt på målspel visade sig vara melodin, och Islingby var då allvarligt i gungning. Lagets bästa spelare
var pådrivaren hh, Arne Fernström. Målvakten Sture Söderberg arbetade bra. Av forwards var vi, Harlan Grannas den för dagen bästa.
Färnäs öppnade bäst och det var nära mål flera gånger innan cf, Bernt Larsson i 17:e minuten gjorde 1-0. I fortsättningen av första
halvlek var Islingby dock bästa laget, och särskilt Roland Wennström hade goda chanser tillkvittering. Han svarade också för 1-1 i 24:e
minuten men han borde även kunnat göra ledningsmål för sitt lag före paus. Även i andra halvlek började Färnäs bäst och i 4:e minuten
tog laget ledningen med 2-1. Harlan Grannas gjorde målet på straff sedan en Islingby försvare tagit bollen med hand. Fortsättningen
blev Islingbys både i målprotokollet och spelet. Cf, Sonny Thunell gjorde 2-2 i 12:e minuten och fem minuter senare var Roland
Wennström påpassligt framme vid ett missförstånd i hemmaförsvaret. Islingbys sista mål, som Roland Wennström gjorde i 24:e minuten
borde domaren ha dömt bort för offside. Domare var ”Tapper”, Krylbo.

Gösta Hållams stoppar Sonny Thunells skott på Färnäs idrottspalts.

Islingby IK har tagit steget tillbaka till tredje divisionen.
Islingby säkrade seriesegern genom att även besegra Färnäs

Bernt Larsson nickar i stolpen i matchen mot Islingby. Det väl samlade Islingby försvaret når inte bollen, så i det här fallet ljuger faktiskt
kameran.
Mora (FK). Seriesegrarna Islingby gästade Färnäs i avslutningsmatchen i div. IV och vann med 4-2 (1-1) i en stort sett jämn uppgörelse.
Islingby har ett mycket jämnt och tekniskt lag som säkerligen inte kommer att falla ur ramen i div. III. I går såg man på den oerhört hala
planen framförallt att laget överlag var mycket snabbare på bollen än motståndarna. Det var emellertid Färnäs som tog ledningen. Detta
skedde i 17:e min. genom Bernt Larsson. Strax därpå hade hemmalaget ett stolpskott. I 24:e min. kom kvitteringen genom vi, Roland
Wennström. Fem min. senare hade Färnäs vi, Larsson en nick i stolpen. I andra halvlekens fjärde min. fick Färnäs straff som Harlan
Grannas förvaltade på rätt sätt, 2-1. Efter 13 min. kom åter kvitteringen, genom cf, Sonny Thunell. 2-3 blev det fem min. senare genom
Wennström efter grov försvarstabbe i hemmamålet. I matchens sista minut gjorde Söderberg i Färnäs målet en fin räddning. Bollen
hamnade hos vi, Wennström som sköt från långt håll ett skott som söderberg lät gå förbi sig då han uppenbart väntade en
offsideblåsning på en Islingby spelare som låg ensam framför målet. Han deltog inte i spelet och målet godkändes. Hemmalagets bakre
försvar schabblade ofta upprörande. Ch, Hållams var klippan i försvaret medan vh, Frodell överdrev tråcklingarna. Kedjan sågade sig
fram ganska bra. Målvakten Hedlund gjorde en fin insats i Islingby målet och hela laget verkade helgjutet på något vis. Kedjans innertrio
var bästa lagdelen med särskilt plus för tremålsskytten Wennström. Domaren Tapper, Krylbo var en ny och god bekantskap. Efter
matchen gratulerade Färnäs motståndarlaget Islingby till seriesegern med en blomsterkvast och ett leve.

Islingsbys kapten Rolf Wikström blomsterhyllas för seriesegern av Färnäs kapten Gösta Hållams.

Islingby avslutade fyra med vinstmatch i Färnäs
Färnäs (DD). Avslutningsmatchen på Färnäs IP blev ett värdigt avsked ur div. IV för Islingby genom en seger över Färnäs med 4-2, halvtid
1-1 i en jämnare uppgörelse än vad resultatet visar. Det ihållande regnandet gjorde planen såphal och för ryckte en del av den väntade
underhållningen som ett tag såg ut att sluta i hemmafavör., men gästerna kom igen och ordnade poängen och de hundra åskådarna
sunde applådera 1960 års seriesegrare. Att Islingby mannarna äro värdiga segrare kunde konstatera där jämnheten, snabbhet på bollen
och teknik i förening jämte skott vilja har blivit utslagsgivande. Mv, Erik Hedlund gjorde en del fina räddningar och bra skötte sig även
backarna Rolf Wikström och Ingvar Byberg. Ch. Nils Norberg var som vanligt svårforcerad ch ytterhalvorna Helén och Hedlund
samarbetsvilliga. Kedjans mest lyckade matchvinnare var Roland Wennström som svarade för tre av målen, men även de övriga
mannarna i anfallet var jämngoda i spel. Hemmalaget gjorde överlag bra ifrån sig och med litet tur hade siffrorna kunnat sluta
annorlunda, enär tre stolpskott noterades. Plus poäng får vh, Bo Frodell, hi, Blomberg, hy, Olsén och hb, Pål Pålsson. Sedan Färnäs i 14:e
och 15:e minuten hade fina måltillbud tog laget ledningen i 17:e minuten genom Bernt Larsson. Utjämning kom i 24:e minuten genom
Roland Wennström. I andra halvlekens 4:e minut återtog Färnäs ledningen genom Harlan Grannas på straff. Islinbys cf, Sonny Thunell
utjämnade i 13:e minuten till 2-2 Wennström var åter framme när hemmaförsvaret slarvat och ökade till 2-1 och samme man kunde på
ett långskott i 44:e minuten fastställa 2-4 sedan Söderberg i hemmamålet inte gjort någon ansats att ta bollen i tron att det var offside.
Domare var Lars Tapper, Krylbo. / H /.

Blandad fotbollsfacit för lagen från Mora. Text från tidningsreferat, 1960.
Mora (DD). Den runda bollen har slutat rulla för detta år och slutet på fyrans serievisa blev att av de tre moralagen stannade två kvar i
serie och nästa år. Alla fotbollsfans hade dock hellre set ett lag i trean än Mora i femman. Ändå har det gått framåt: Nusnäs tvåa och
Färnäs trea är den förnämsta facit Ovansiljan lagen någonsin redovisat. Att sen Mora åkte ur är en annan femma. Nusnäs har
tillsammans med Islingby svarat för seriens speltekniskt bästa fotboll. Men Sven Abrahamssons gossar har varit litet ojämna. Resultaten
har pendlat mellan största vinst Leksand 9-2 och största skräll Säter 0-6. Svåraste motståndare var inte Islingby utan Korsnäs och säter
som tagit 3 poäng var. Däremot har man inte råkat för dubbelförlust mot något lag. Men dubbelvinster mot Färnäs, Leksand, Mora och
Ludvika. Och kronan på ojämnheten är väl Islingby som man slog i Borlänge med 2-0 men tog stryk mot på Morängen med 1-4.
Helhetsintrycket är dock gott med tanke på att Bengt Hjälte spelat i Västerås och ”Peva” var justerad lång tid ihöst. Islingby, Nusnäs
svåra för Färnäs. Färnäs har varit jämnast av Mora lagen. Inga stora skrällar åt något håll. Men det finns framförallt tre lag som varit
verkligt svåra för ”Suras” gossar, Islingby och Nusnäs som har tagit full pott och Sörsjön som tagit 3 poäng. Full utdelning tog man mot
Korsnäs (!). Falun (!), Leksand, Mora och Ludvika. Med tanke på de åstadkomna resultaten så kanske det inte skulle skada med en taktik
konferens mellan Nusnäs och Färnäs inför nästa års serie. Det kan tänkas att en sådan skulle bädda för en plats i 3:an. Leksand och
uddamål petade Mora . Uno Eliassons gossar lämnade div. 4 och de givande derbyna för en plats i femman. Detta beklagar inte minst
Sollerön som väntat sig stora kassor för repriserna från en gång i tiden. Nu gick det alltså inte och det var framförallt Leksand som
stjälpte Mora. Tre poäng av fyra möjliga knep Lyck & C:o. Att det sen var nära med bara uddamålsförluster i några matcher hjälpte nu
inte. Mest meriterande resultat var vinsten mot Sörsjön och en poäng i Korsnäs. / Wepe /.

Resultaten i division IV , Dalarna, 1960.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Falu BS
Forssa BK
Färnäs SK
Islingby IK
Korsnäs IF
Leksands IF
IFK Ludvika
IFK Mora
Nusnäs IF
Säters IF
Sörsjöns IF

x
3-3
2-1
4-2
5-3
1-1
3-3
1-8
2-0
4-2
3-2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3-3 1-2 4-3 3-3 6-3 2-0
x
3-2 2-1 2-2 3-1 3-1
4-0 x 2-4 4-1 2-1 5-0
3-0 4-2 x 2-0 0-1 3-1
3-1 0-4 0-5 x 5-2 5-0
3-1 0-3 0-1 1-3 x 4-1
1-3 0-1 1-8 1-3 3-2 x
1-2 2-4 0-4 1-3 0-0 3-1
5-1 5-2 1-4 1-1 9-2 5-1
3-1 1-2 0-1 0-3 7-3 7-0
7-2 3-1 1-2 6-0 1-1 3-0

2-1
8-1
2-0
8-0
1-1
3-0
3-0
x
2-0
3-1
6-0

3-1
3-3
0-2
0-2
3-2
0-2
1-2
1-3
x
6-0
3-3

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

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

Skytteligan:
23 mål:
21 mål:
19 mål:
17 mål:

H. Martinsson, Sörsjöns IF.
R.Sundberg, Forssa BK.
I.Wedholm, Islingby IK. Harlan Grannas, Färnäs SK.
S. Lindgren, Säters IF.

Hemma
Islingby IK
Nusnäs IF
Färnäs SK
Korsnäs IF
Säters IF
Forssa BK
Falu BS
Sörsjöns IF
Leksands IF
IFK Ludvika
IFK Mora

7
7
6
6
6
7
7
7
3
3
2

1
2
1
2
1
3
2
2
1
1
1

Borta

2 34-14
1 38-16
3 22-13
2 25-19
3 34-16
0 34-17
1 32-18
1 36-11
6 14-25
6 18-29
7 13-30

15
16
13
14
13
17
16
16
7
7
5

8
5
6
4
4
2
1
1
1
0
0

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

33-11
20-20
23-19
19-21
29-25
14-35
25-28
20-29
16-36
5-40
4-38

16
12
12
11
11
5
5
4
4
0
1

Division IV, Dalarna 1960, Sluttabell.
Islingby IK
Nusnäs IF
Färnäs SK
Korsnäs IF
Säters IF
Forssa BK
Falu BS
Sörsjöns IF
Leksands IF
IFK Ludvika
IFK Mora

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
12
12
10
10
9
8
8
4
3
2

1
4
1
5
4
4
5
4
3
1
2

4
4
7
5
6
7
7
8
13
16
16

67-25
58-36
45-32
44-40
63-41
48-50
57-46
56-40
30-61
23-69
17-68

31
28
25
25
24
22
21
20
11
7
6

Vår omgången.
1/5
15/5
18/5
26/5
29/5
4/6
12/6
16/6
19/6

Islingby IK-Färnäs SK 4-2.
Färnäs SK-Falu BS 2-1.
Nusnäs IF-Färnäs SK 5-2.
Färnäs SK-Leksands IF 2-1.
Säters IF-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-IFK Mora 2-0.
IFK Ludvika-Färnäs SK 0-1.
Färnäs SK-Forssa BK 4-0.
Korsnäs IF-Färnäs SK 0-4.

Höstomgången.
31/7
7/8
13/8
21/8
23/8
28/8
4/9
11/9
18/9
24/9
9/10

Färnäs SK-Sörsjöns IF 0-0.
Sörsjöns IF-Färnäs SK 3-1.
Färnäs SK-Korsnäs IF 4-1.
Färnäs SK-IFK Ludvika 5-0.
Forssa BK-Färnäs SK 3-2.
IFK Mora-Färnäs SK 2-4.
Färnäs SK-Säters IF 1-4.
Leksands IF-Färnäs SK 0-3.
Färnäs SK-Nusnäs IF 0-2.
Falu BS-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Islingby IK 2-4.

Enligt kalendern Fotbollboken för 1959 som redovisar spelordningen för säsongen 1960 skulle dessa matcher spelas enligt följande
datum 13 maj Färnäs SK-Nusnäs IF, 24 maj: Färnäs SK-Islingby IK, i kalendern är inte Falu BS matcher inlagda.
I fotbollsboken för 1960 står Färnäs SK-Nusnäs IF matchdag 18 september, Färnäs SK-Islingby IK matchdag 9 september. Falu BS-Färnäs
SK matchdag 24 september.

Sammanfattning Färnäs SK premiärspelade mot Islingby IK borta match i Borlänge med förlust med 4-2. Första segern för säsongen kom
mot Falu BS. Förlust i första derby matchen mot Nusnäs IF med 5-2. Sedan kom Färnäs killarna in i en trevlig vinst trend med 6 raka
vinster. De ovanstående matcherna bör ha spelats under hösten därför är det lite svårt att sammanfatta, men tydligen så har resultaten
blandats med vinster och förluster hur som helt. Islingby IK vann serien med 31 poäng med Nusnäs IF som tvåa med 28 poäng Färnäs SK
kom på tredje plats med 25 poäng. Korsnäs IF kom på fjärdeplats med samma poäng som Färnäs SK men med mycket sämre målskillnad.
Färnäs SK vann 12 matcher, 1 match slutade oavgjord 0-0 mot Sörsjöns IF och 7 stycken förluster. Varav 2 förluster mot Islingby IK
respektive Nusnäs IF. Man kan säga krasst om man inte kan plocka någon plocka någon poäng av det lag som placerar sig ovanför en i en
tabell så är tabellen rättvis. Noterbart är att Harlan Grannas gjorde 19 mål denna säsong av Färnäs SK sammanlagda 45 mål.
Nusnäs IF, två i division IV Dalarna uppflyttades till div III Norra Svealand genom Svenska FF:s Beslut och efter en hård målskillnadsstrid
med tvåan i div IV Västmanlands, Västanfors IF.

Stora DM 1960.
Inte mindre än 24 gånger av de 27 laget figurerat i DM-final har IK Brage från Borlänge klarat av dalamästerskapet. När 1960 års
turnering startade var det inte många tecken som pekade på att de grönvita skulle lägga en ny triumf till de många tidigare. Seriespelet
under vårsäsongen hade varit knaggligt värre. I takt med att IK Brage fick några av sina många nyförvärv disponibla lossnade det för
Borlänge laget.

Första omgången.
Falu BS-Ludvika FFI 0-3,
Islingby IK-Vikmanshytans IF 7-3,
Malungs IF-IFK Mora 3-1,

IF Garparna-Avesta AIK 1-5,
Korsnäs IF-Vansbro AIK 1-6,
Nusnäs IF-IK Brage 0-1.

IFK Ludvika-IFK Grängesberg 5-7,
Leksands IF-Färnäs SK 1-2,

Färnäs gick vidare i DM Tursam seger i Leksand. Text från tidningsreferat. Leksands IF-Färnäs SK 1-2.
22/6-1960.

Färnäs gick på tisdagskvällen vidare i årets DM-fotboll genom att besegra Leksand med 2-1 i Leksand. Om resultatetkan man säga att om
Leksand fått utdelning på sina målchanser hade det blivit stor hemmaseger. Hemmalaget överraskade i första halvlek genom ett fint
samspel och förmåga att skapa målchanser men det hela rann ut i sanden genom dåligt skjutförmåga hos forwards. Spelupplägare var
som vanligt Lollo Lassas. Han hade dock inte det understöd av sina kamrater som behövs för att kedjan skall kunna hålla bollen och ge
försvaret andrum. Av försvarsspelarna är Stig Lyck den som har minst snedsparkar och felpassningar på sitt konto. Målvakten Penty
Sippliä gjorde många snabba ingripanden och är värd beröm. Färnäs spelade nonchalant och en del av spelarna t.ex. Arne Eriksson, tog
till allt för hårda tag så att laget kan sägas vara en besvikelse. Klart bäst var sympatiskt spelande Harlan Grannas, som har massvis med
fotboll i kroppen. Andra bra Färnäs spelare var ch, Gösta Hållams och snabbe backen Paul Paulsson. Leksand tog ledningen i första
halvlek genom Stig Påfvels. I andra halvlek kvitterade Arne Eriksson fastställdes av Grannas på straff. Domare var Birger Helander,
Borlänge, inför ett 50-tal personer. / B /.

Kvartsfinaler.
Färnäs SK-IK Brage 0-3,
Vansbro AIK-Islingby IK 3-4.

IFK Grängesberg-Malungs IF 6-2,

Ludvika FFI-Avesta AIK 3-2,

Färnäs tvangs på defensiven av Brage
Färnäs (FK). Brage marscherade vidare i jakten om DM tecknen genom att slå Färnäs i kvartsfinalen på Färnäs IP. Matchen bjöd inte på
något skönspel från något håll men Brage hade ett markant spelövertag matchen igenom. Färnäs tvingades till defensivspel och Brage
härjade tämligen fritt på anfallssidan. Första halvlek inleddes med att Brages högerhalv sköt 1-o i andra minuten förbi den solbländande
Göran Höglund i Färnäs målet. Brage spelade och lekte i Färnäs försvaret och utsatte Höglund för en veritabel kanonad. Denne red dock
ut stormen och fredade buren från ytterligare påhälsning. Då halvleken började lida mot sitt slut stack Färnäs upp i några farliga anfall,
vilka Harlan Grannas var mannen bakom. Färnäs öppnade andra halvlek med offensivt spel och i 3:e min. hade Eddie Forsén en
vänsterkanon i överliggaren som varit värd ett bättre öde. Brage hämtade sig snabbt och i 9:e minuten var det bäddat för 0-2. Bengt
Bornström snappade åt sig ett inlägg, rundade en man och målvakten, varpå han prydligt lade bollen tillrätta i nätmaskornas. Brage
pressen fortsatte men strandade mestadels på Färnäs försvaret som slog ifrån sig bra. Spelet jämnade ut sig men något mål blev det
inte förrän i 44:e min. Bengt Bornström rundade en man och lurade omkull målvakten, passade snett bakåt till ensamstående Sören
Nilsson som bara hade att sätta foten mot bollen och rulla den i mål. Slutresultatet blev sedan Nilsson putsat upp siffrorna 0-3. I Brage
spelade vänsterhalv Rolf Östgren föredömligt liksom Sven Kiltäpp Andersson. Kedjan var på både gott och ont. Det goda svarade snabbe
Sören Nilsson och Bengt Bornström för och Nils Nodahl var heller inte bland de sämsta. I Färnäs förtjänar juniormålvakten Göran
Höglund och cf, Harlan Grannas beröm . Allan Fernström spelade bra back och Rune Blomberg spelade bra bredvid Grannas. Domare var
Artur Axelsson, Mora. Publik ca: 150 personer. /Bell /.

Semifinaler. IK Brage-Islingby IK 4-1,

Ludvika FFI-IFK Grängesberg 1-2.

Final. IK Brage- IFK Grängesberg 9-0 (Spelades i Ludvika).

Dala reservlagsserie. Norra gruppen.
Hulåns IF
Malungs IF
Nusnäs IF
Vansbro AIK
Sollerö IF
Dala Järna IK
IFK Mora
IFK Våmhus
Färnäs SK

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
12
8
8
8
7
6
5
0

3 2 59-22
0 4 45-19
4 4 61-25
1 7 45-39
0 8 43-46
2 7 37-44
2 8 26-43
1 10 24-51
1 15 19-70

25
24
20
17
16
16
14
11
1

I den andra gruppen, Södra gruppen spelade följande lag:
Avesta AIK, Säters IF, Islingby IK, IFK Grängesberg, IK Brage, Falu BS, IFK Ludvika, Forssa BK och Ludvika FFI. Seriesegrare: Avesta AIK.
Järna-Hulån 2-2, Färnäs-Vansbro2-3, Malung-Sollerön 7-0, Våmhus-Nusnäs 1-7.

D.M. För juniorer 1960.
Grupp 1.
IFK Mora
Färnäs SK
IFK Våmhus
Orsa IF
Nusnäs IF
Älvdalens IF

10
10
10
10
10
10

8
6
4
3
3
0

2
2
3
3
1
1

0
2
3
4
6
9

29- 7
20-13
16-14
15-23
15-23
6 -31

18
14
11
9
7
1

I de andra grupperna spelade följande lag:

Grupp 2. Sollerö IF, Insjöns IF, Leksands IF, IFK Ore, Siljansnäs IF och IFK Rättvik. Seriesegrare: Sollerö IF.
Grupp 3. IK Brage, Forssa BK, Bullermyrens IK, Björbo IF, Islingby IK och Dala Floda IF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 4. Säters IF, Falu BS, Korsnäs IF, Långshyttans AIK, Vikmanshyttans IF, Gustafs GoIF och IFK Hedemora. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 5. Avesta AIK, Avesta IF, Krylbo IF, IF Garparna och Horndals IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 6. Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Östansbo IS, Nyhammars IF, IK Heros, IFK Ludvika och Morgårdshammars IF. Seriesegrare:
Ludvika FFI.

Grupp 7. Hulåns IF, Vansbro AIK, Malungs IF, Dala Järna IK, Sälens IF och Lima IF. Seriesegrare: Hulåns IF.
Slutspel mellan seriesegrarna. Vinnare av Junior-D.M. 1960: Avesta AIK.

Färnäs grabbarna dominerade i Moras och DD:s pojkfotboll
Mora (DD). Det blev dubbelt Färnäs i DD:s och Morakamraternas pojkfotboll som nu avslutats. 19 seriematcher och en slutspelsmatch
har avverkats och ett 150-tal spelare har medverkat och Torsten Karlsson & Co har haft några jobbiga veckor i äldsta gruppen vann
Färnäs knappt med bättre målskillnad över Fluminense och Vika slutade också på samma poäng. Bland de yngre toppade Färnäs,
Nusnäs och Noret i grupp A och Vika, Morkarlby, Östnor i grupp B. I finalen vann sedan Färnäs över Vika med 2-1 (samma siffror också i
fjol). Det blev alltså två Färnäs lag som fick DD:s fotbollsplakett.

Sluttabellerna äldsta gruppen.
Färnäs
Fluminense
Vika
Broåker

3
3
3
3

2
2
2
0

0
0
0
0

1
1
1
3

9-2
9-4
3-4
1-12

4
4
4
0

Foto Mora Bygdearkiv. Wille Persson.
John Erik Persson, Toms Gunnar Olsson, Hilmer Aspelin, Göran Höglund, Erik Karlsson, Nedre raden fr.v. Lennart Jons, Leif Wahlberg,
Krister Larsson, Lars Stickå, Tore Grannas.
Yngre A.
Färnäs
Nusnäs
Noret
City
Oden

Yngre B.
4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

4
1
1
0
0

4
1
1
3
4

22-2
9-6
5-5
3-15
0-11

8
5
5
2
0

Vika
Morkarlby
Östnor
Tumo
Valhall

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

24-2
11-3
2-2
0-19
0-11

8
6
4
2
0

Tyvärr så har tryckfels nisse varit framme i tabellen Yngre B. lag Tumo har i tabellraden 1 vinst redovisad, men inga mål gjorda. Som Ni
förstår så är detta ganska så orimligt, men tyvärr så kan jag inte redovisa den rätta uppgiften för detta lag.

Pojklag Färnäs SK. Foto Mora Bygdearkiv. Wille Persson.
Stående fr.v. Gunnar Haglind, Bo Asp Andersson, Stig Ove Hansjons, Nils Erik Böhlin, Kent Hansjons, Nils Göran Hallin. Nedre fr.v.
Gunnar Eriksson, Leif Lödöen, Jan Wahlberg, Nisse Lindh och Kurt Asp.

IFK Göteborg till Färnäs Börjesson förstärker FSK. Text från tidningsreferat. 1960.

Just nu……
Fint främmande. Dalarna får fint fotbollsfrämmande i helgen en sak som vi precis inte är bortskämda med. Det är Göteborgskamraterna
som kommer på besök både till Ludvika (lördag) och Färnäs (söndag). Med tanke på att det knappast finns något som heter
mellansäsong, så får man räkna med att allsvenskarna vill visa att man kan spela fotboll, samtidigt som man provar en del nya ansikten
och vill se vad dessa går för. Det bör bli hyggliga matcher som presteras, då arrangörslagen, IFK Ludvika och Färnäs SK varit förutseende
nog att förstärka. Färnäs alltid optimistiske ”Sura” Eriksson möter upp med ett verkligt kanongäng, in i det sista var man tydligen ute på
lånarstråten. För först på fredagskvällen blev det klart att Hammarbys vänsterytter Lasse Boman blir med. Med flera Norrköpingsspelare
i laget bör Färnäs bjuda hyggligt motstånd.

Förstärkt Färnäs bör ge Göteborg fint motstånd
Färnäs Sportklubb förstärkt med landslagsspelarna ”Zamora” Nyholm, Åke ”Bajdoff” Johansson, Sven Axbom och Rune Börjesson bör ge
IFK Göteborg ett icke oävet motstånd då de drabbar samman i den hitintills mest intressanta vänskapsmatch, som någonsin spelats på
en plan i norra Dalarna. Färnäs har lyckts få Sveriges just nu bästa spelare som förstärkningar och det bör bli en fröjd för den fotbolls
bitne att få se dessa stjärnspelare i aktion. IFK Göteborg har meddelat följande laguppställning från mål till vy: Gunro Lindberg
(nyförvärv från Finspång) – Nisse Johansson, Nils Ekroth – Åke ”Dala” Gustavsson, Lennart Nilsson, Åke Bengtsson – Bengt ”Fölet”
Berntsson, Arne Knutsson, Ove Olsson, Nils ”Tidan” Johansson och Janne Johansson. Färnäs SK ställer upp följande lag: Bengt ”Zamora”
Nyholm –Påhl Påhlsson, Sven Axbom – Bo Frodell, Åke ”Bajdoff” Johansson, Arne Färnström – Tage Molin, Rune Blomberg, harlan
Grannas, Rune Börjesson, och ”Muffen” Eriksson. I andra halvlek spelar för Färnäs Gösta Hållams, Eddie Forsén och Allan Färnström.
Domare Artur Axelsson, Mora. En timme före huvudmatchens början möts Färnäs och Vika pojklag.

4 landslagsmän i Färnäs vid match mot Göteborg
Vid söndagens fotbollsmatch på Färnäs IP kommer inte mindre än tio landslagsspelare att vara närvarande i de båda lagen. Aldrig
tidigare har så många landslagsmän samtidigt spelat någon match i Ovansiljanstrakterna. Vid senaste landskampen mot Finland var fyra
av de medverkande spelarna representerade i A-landslaget medan de andra medverkade i B-upplagan. Färnäs förstärkts av Rune
Börjesson, som i matchen mot Finland fick Kabom pokalen för planens bäste spelarprestation. Han hålls enligt expertisen för att vara
landets just nu främsta spelare, ”Zamora” Nyholm, som spelat 178 allsvenska matcher utan avbrott för Norrköpingskamraterna vaktar
målet för hemmalaget. Vidare kommer Åke ”Bajdoff” Johansson och Sven Axbom att medverka i Färnäs. Någon presentation av dessa är
helt överflödig då båda sedangammalt är kända i landslagssammanhang. IFK Göteborg, ställer upp med bl.a. A-landslagsmannen ”Fölet”
Berndtsson, Owe Ohlsson och Lennart Nilsson, den först nämnde var planens bäste spelare mot Finland. Ett annat känt namn i
kamratgänget är Nils ”Tidan” Johansson. Alltså bäddat för tidernas fotbollsmatch i Färnäs på söndag.

Åke ”Bajdoff” Johansson, IFK Norrköping.

Bengt ”Zamora” Nyholm, IFK Norrköping.

Färnäs och Ludvika gästas av fotbollsstjärnor i helgen
Färnäs (DD). En riklig mängd av svenska toppspelare årgång 1960 strålar samman på Färnäs idrottsplats söndag kväll, då IFK Göteborg
möter en hemmaförstärkt Färnäs SK. En hastig inventering säger att åtta av de agerande spelarna representerat Sverige och de flesta så
sent som i år mot Finland. Möjligt är också att Gunnar Gren nyutnämnd tränare för Göteborgskamraterna dyker upp vid planside, då
laget direkt från Färnäs åker till ett träningsinternat i Sveg. Namn som ”Fölet” Berndtsson, Owe Ohlsson, ”Tidan” Johansson, ”Zamora”
Nyholm, Sven Axbom, Åke ”Bajdoff” Johansson, Runo Börjesson och Lennart Nilsson säger väl allt om fotbollskunnandet. Laget: IFK
Göteborg: Gunro Lindberg nyförvärv och lovande sådant från Finspång – Nisse Jonsson, Nils Ekeroth ett välspelande och rutinerat
backpar – Åke ”Dala” Gustavsson f.d. Landskrona, Lennart Nilsson. Åke Bengtsson – ”Fölet” Berndtsson, A-landslagets hy, som stannar i
Färnäs som tränare under två veckor. Arne Knutson, Owe Ohlsson, vl.a. 3-målsskytten mot Finland B. Nils ”Tidan” Johansson en fin
bolltrollare med landskamper bakom sig, Janne Johansson, Skadade ”Bebben” Johansson kan inte spela men följer med till Färnäs.
Färnäs SK: Landslagsmålvakten bengt ”Zamora” Nyholm, IFK Norrköping, Pål Pålsson, Sven Axbom, IFK Norrköping flitigt anlitad i
landslaget, - Bosse Frodell, Åke ”Bajdofff” Johansson, IFK Norrköping A-landslagets ch, Arne Färnström, - Tage Molin, Eddie Forsén
spelar varsin halvlek, Rune Blomberg, Harlan grannas, Rune Börjesson, Örgryte IS vann skytteligan i allsvenskan i fjol leder nu, fick
Kabompokalen mot Finland, Arne ”Muffen” Eriksson, Allan Färnström byter i pausen.

Detta år blev Åke ”Bajdoff” Johansson och Bengt ”Zamora” Nyholm. Svenska mästare med IFK Norrköping. Rune Börjesson med Örgryte
IS kom trea i Allsvenskan. Lasse Boman med Hammarby IF kom på sjunde plats detta spelår. Från matchen mot IFK Göteborg den 3 juli
1960 som Färnäs SK. Överraskande vann med 4-3. Här ses de fina förstärkningar som klubben hade nöjet att fåtill matchen. Från v. Lasse
Boman, Hammarby IF, Åke ”Bajdoff” Johansson IFK Norrköping, Runo Börjesson Örgryte IS, sittande bakom Bengt ”Zamora” Nyholm
också IFK Norrköping. Samtliga tillhör yttersta eliten inom svensk fotboll, Flickan i ”Bajdoffs” knä heter Anna Marit Nilsson.

Åke ”Bajdoff” Johansson – mästarlaget IFK Norrköpings och landslagets kapten och centerhalva – tilldelades av en enhällig jury
Stockholms-Tidningens Guldboll såsom varande 1957 års bäste svenske spelare med särskild hänsyn tagen till hans insats som lagspelare
för sin klubb och sitt land. Segrare i den allmänhetens omröstning som föregick juryns beslut blev Arne Hodin, Sandvikens IF som
samlade 23 900 röster mot Bajdoffs 12 087, medan Orvar Bergmark, Örebro SK blev ”folktvåa” 19 336. ST:s populära utmärkelse har
tidigare tillfallit följande svenska storheter: 1946 – Gunnar Green, 1947 – Gunnar Nordahl, 1948 – Bertil Nordahl, 1949 – Knut Nordahl,
1950 – Erik Nilsson, 1951 – Olle Åhlund, 1952 – Kalle Svensson, 1953 – Julle Gustavsson, 1954 – Sven Ove Svensson, 1955 – Gösta
Löfgren, 1958 – Gösta ”Knivsta” Sandberg. En representativ samling onekligen. En hel del av dessa goda fotbollsspelare har varit på
fotbollsbesök på Färnäs IP i olika sammanhang.

Det är nu klart att Göteborgs-Kamraterna gästar Färnäs söndagen den 3 juli. Göteborgarna har lovat sända sitt starkaste lag och för den
skull kommer Färnääs laget att förstärkas med ett flertal storspelare. Örgrytes elegante inner Rune Börjesson är redan klar för spel i

grön-vitt och underhandlingar förs just nu med ytterligare fyra landslagsspelare. Till slutet av veckan hoppas man få besked även från
dessa. Allt är alltså upplagt för en fotbollsfest av stora mått i Färnäs. Det är inte vardagsmat på våra breddgrader att få toppfotboll.
Enbart Rune Börjesson är ju en sevärdhet. Han toppar allsvenska skytteligan och är väl just nu tillsammans med kompisen Agne
Simonsson Sveriges bästa fotbollsforward.

Färnäs energiske lagledare Ragnar ”Sura” Eriksson välkomnade Bengt ”Fölet” Berndtsson som ska träna Färnäs laget i fjorton dagar.

Förstärkt Färnäs klarade Göteborg, Verklig propagandamatch inför 1 800 på Färnäs IP.
Text från tidningsreferat. 3/7-1960.

Färnäs (DD). Mötet landslagsförstärkta Färnäs och Göteborgskamraterna blev en sensationernas match och dessutom den bästa, som
någonsin spelats i Ovansiljan. Händelserik, välspelad och snabb gav anrättningen de 1 800 åskådarna god valuta för entréavgiften som
enbart avklarades av landslagsmålvakten Zamora Nyholms kattlika reflexräddningar. Att sedan hemmalaget vann det hela med 4-3 och
unga Harlan Grannas gjort hat trick och dessutom ett forwardsspel fullt i klass med de mera kända på planen gladde och överraskade
hemmapubliken i hög grad. Av de annonserade stjärnspelarna var det i hemmalaget Norrköpings Axbom som saknades och i
Göteborgskamraterna Ove Olsson som utbyttes mot Bernt Attermalm och i Åke Bengtssons ställe spelade Sura Pelle Pettersson. Tack
vare att hemmalaget lyfte slå över de vanliga blev matchen mycket mera jämn än vad någon optimist kunnat drömma om. Det hela
började också mycket ljusblått för Färnäs för redan i tredje min låg bollen i Göteborgsmålet sedan Börjesson klacksparkat en passning
till Grannas. Det tillkom en kalldusch till för allsvenskarna innan de hunnit bli varma i kläderna, när Grannas i 10 min, slog mot mål och
Börjesson irriterade mv, som i tron att denne skulle skarva blev lurad, 2-0.Sedan fick ”Zamora” visa sitt kunnande ett flertal gånger som
drog ner applåder för öppen ridå, för Göteborgarna ville utjämna. Först i 26 min. kunde Arne Knutsson reducera till 2-1. Efter
bombardemang mot landslagsmv, fick denne återigen kapitulera i 28 min. genom Dala Gustafssons hårda skott och 2-2. Knutssongav
gästerna halvtidledning med 2-3 två min. före halvlek. Efter grant samspel Börjesson – Grannas kvitterade Färnäs med skott i mål 3-3 i
18 min. på andra halvlek. 4-3 kom i 20 min. sedan Boman slagit mot mål och Börjesson påpassligt skarvat. Att ”Zamora” Nyholm i målet
var en upplevelse för de flesta är givet. Åke ”Bajdoff” Johansson visade upp ett halvbackspel som sällan skådats men även
hemmabackarna Pålsson och Fernström överraskade. Landslagets Börjesson visade prov på nedtagning av skarvningarna som förmådde
ett stort kunnande. Hammarbys Lasse Boman gick riktigt bra tillsammans med Börjesson och grannas och var dessutom mycket
arbetsam. Grannas var dagens sensation genom sitt finurliga spel, men en sensation blev också lille Molin som ryckte in i andra halvlek

Färnäs lånet ”Zamora” Nyholm har säkert tagit hand
bollen och Bernt Attermalm i Göteborg har inget
annat än att konstatera att den gången blev det
ingen när känning.

Ty de är ju från samma kvarter… Sura Pelle Pettersson och Ragnar Sura Eriksson
har träffats igenom och utbyter tankar och minnen från hembygden. Sura-Pelle
har som alla vet hamnat i Göteborg och Ragnar ligger i med näbbar och klor för
att försöka få upp Färnäs i en högre serie. Vi önskar bägge pojkarna lycka till.

och som aldrig tidigare gjort ett sådant framträdande. Göteborgarna visade stor jämnhet ty särskilt nyförvärven halvorna Dala
Gustafsson och Sura Pelle Pettersson var arbetsvilliga. ”Fölet” Berntsson tog det hela lite lugnt stundtals men snabbhet, fintningar och
dragningar förmådde mästaren. Tidan Johansson var snabb i skotten men arbetsammast i kedjan var centern Arne Knutsson.
Vänstersidan Bernt Attermalm och vy, Janne Johansson spelade utmärkt men tycktes resignera mot slutet. Backarna Nisse Johansson
och Nils Ekeroth var hårda i brytningarna. Mv, nyförvärvet Gunno Lindberg visade upp goda talanger och gjorde en del bra saker.
Domare var Artur Axelsson, Mora, som hade en lätt uppgift.

3-4 förlust för IFK Göteborg – mot Färnäs!
- Från vår specielle medarbetare – Mora: Vi har nu hunnit med att avverka även den andra matchen på vår turné, men denna gång var vi
inte så lyckosamma i våra förehavanden som i går utan fick se oss besegrade med 4-3 mot Färnäs, vilka hade förstärkt sitt lag med tre
landslagsspelare, ”Zamora” Nyholm, Åke ”Bajdoff” Johansson och Rune Börjesson och som ytterligare förstärkning en gammal
bekanting. Lars ”Råttan” Boman från Hammarby som vänsterytter. Det var i första hand dessa som stod för farligheterna i kedjan, och i
försvaret var naturligtvis de båda Norrköpingsspelarna de bästa tillgångarna för Färnäs. Målen gjordes för Färnäs av Rune Börjesson och
centern två vardera. För oss nätade cf, Knutsson två gånger och ”Sura-Pelle” en. Owe Ohlsson spelade inte denna gång på grund av en
smäll som han ådrog sig i matchen mot Ludvika men vi hoppas att få honom med i nästa match, som spelas i Sveg kommande onsdag.
Det kommer nu att bli några dagars vila för oss uppe i Backdals folkhögskola i närheten av Sveg och det kanske är behövligt för spelet
var inget att hurra för i dag. Vädret har inte visat sig på sitt bästa humör i dag utan det har regnat en aning och varit kallt. Men resan
mellan Ludvika och Färnäs gick utmärkt och vi hade nöjet att se kyrkrodden i Leksand, där det samlats mängder av folk trots det dåliga
vädret. Efter detta tog oss bussen upp till utsiktstornet Vidablick i Rättvik där det bjöds på kaffe och dopp och med en vidunderlig utsikt
över Siljan innan färden gick vidare mot Färnäs och nederlaget. / Bengt /.

Arne Fernström nickar bort bollen ur Bernt Attermalms grannskap.

Dalaidrotten
Hade ett rätt så omfattande program under veckoslutet trots att det är semestertider. Göteborgskamraterna drog stor publik 1 500 på
Hillängen och 1 800 i Färnäs. Göteborgslaget kunde vinna med 12-4 i Ludvika, men fick finna sig i 3-4 nederlag mot förstärkta Färnäs SK.
Det var en verklig propaganda match som spelades upp inför ovansiljans publiken. 2 500 X 5! I går var det cirka 2 500 Färnäs bor som
glatt och villigt betalde var sin femma i entré. Ragnar Eriksson lade fram 2 600 kronor på bordet till IFK Göteborg, som
vänskapsmatchade, och så hade han förstärkt med landslagsmålvakten Bengt ”Zamora” Nyholm, Åke ”Bajdoff” Johansson, Norrköping,
Rune Börjesson, Örgryte IS och Lasse ”Råttan” Norman, Hammarby IF. Den kvartetten var den bidragande orsaken till att div. IV laget
Färnäs vann över IFK Göteborg, som i lördags vann med 12-4. De fyra tillfälliga Färnäs spelarna var billiga. Resa, traktamente och en
”ringa ersättning” för förlorad arbetsförtjänst och samtidigt kunde Ragnar ”Sura” Eriksson välkomna Bengt ”Fölet” Berndtsson från IFK
Göteborg som tränare i fjorton dagar. Han och hans fästmö har nämligen fått egen fäbod i Färnäs. Djurgården kommer .
Göteborgskamraterna spelade sin match på väg upp till Sveg, där de ska ha ett veckolångt träningsläger. Debut i laget gjorde ishockeyns
landslagsman Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson, som med framgång spelade centerhalv. Det var ”Zamora” Nyholm som blev den store
publik idolen som rev ner applåder, och ”Bajdoff” Johansson var det stora lugnet själv i halvbackskedjan. Lasse Boman och Rune
Börjesson dominerade helt i anfallet. Göteborgarna hade märkvärdigt svårt att klara av de hårdspelande Mora karlarna, men
naturligtvis var det ”Fölet” Berndtsson, Lennart Nilsson och nye målvakten Gunro Lindberg som märktes mest. Halvtidsresultatet var
2-2. Men Färnäs SK ger sig inte med det här. Den 12 juli tar man emot ordinarie Djurgården med bl.a. nyförvärvet Leif Eriksson från
Köping. 16 åringen som i vinter ska spela med i Aston Villa.

Förstärkt Färnäs slog Göteborg. Grannas gjorde tre av fyra mål

Färnäs – förstärkt med landslagmännen Zamora Nyholm och åke ”Bajdoff” Johansson från Norrköping. Rune Börjesson, Örgryte och
Lasse ”Råttan” Boman från Hammarby – överraskande med att slå Göteborgskamraterna i söndagens vänskapsmatch i Färnäs med 4-3
halvtid 2-2. Cf, Harlan Grannas i Färnäs svarade för tre av målen. Börjesson för det fjärde i segerlaget. Matchen bjöd på trevligt och bra
spel. Göteborg kom med ordinarie uppställning så när som på att skadade cf, Owe Ohlsson ersattes av hi, Arne Knutsson och på dennes
plats spelade B. Attermark. Vidare prövades på hh, nyförvärvet ”Sura Pelle” Pettersson, känd landskapsspelare i ishockey. Färnäs kom
med annonserat lag så när som på vb sven Axbom fått förhinder. Han ersattes med Allan Fernström i första och Magnus Eriksson i andra
halvlek. Vidare hade man som vy, lyckats få Hammarbys Lasse Boman. Efter tio minuter stod det 2-0 till Färnäs. Börjesson slog en
passning bakåt till Harlan Grannas som sköt 1-0. Andra målet svarade också dessa två för. Grannas sköt ett skott mot mål. Börjesson
rusade till för att mota bollen samtidigt som målvakten. Börjesson rörde emellertid inte bollen utan den fick rulla förbi den bortgjorde
målvakten. Göteborg tog mer hand om spelet undan för undan. ”Fölet” Berndtsson sköt över och hade en nick i plankan, och även andra
farligheter avvärjde Zamora i målet, t.ex. ett snärtigt närskott av ”Sura-Pelle”. I 26 minuten fick han dock kapitulera för cf, Knutsson, och
ett par minuter senare reducerade ”Dala” Gustafsson till 2-2 efter bombardemang mot mål. Zamora visade ytterligare en fin
enhandsräddning innan cf, Knutson ett par minuter före paus kunde ge Göteborg ledningen med 3-2. Efter paus hade samme Knutsson
chans att ökas ledningen då han var ensam igenom, men skottet knep Zamora elegant. Så blev det 3-3 i 18:e minuten. I trängt läge
lyckades Börjesson få över en passning till Harlan Grannas som fullbordade sitt hat trick. Tre minuter senare förunnandes Börjesson att
på passning från vy, Boman fastställa 4-3. Hy, Molin i Färnäs, som efterpaus ersatte Arne Eriksson, var nära att öka ledningen på en boll
som han själv drog upp. Göteborg hade i fortsättningen en del goda anfall som främst ”Fölet” drog upp, men de strandade i sista hand
på omutlige Zamora. I Färnäs laget var Zamora i målet den nyttigaste i försvaret och räddade åtminstone fyra – fem annars givna mål.
Åke ”Bajdoff” Johansson på ch, spelande elegant och säkert. I kedjan kom Harlan Grannas på centern mycket väl överens med Börjesson
på vi, och Boman på vy, och dessa tre svarade för de flesta farligheterna från hemmalaget. Göteborgskamraterna visade upp en jämnhet
i spelet som säkert resulterat i bättre utdelning om inte förstärkningarna i försvaret hjälpt Färnäs. De flesta anfallen kom från
högerkanten genom ”Fölet” Berndtsson, men det var dock cf, Knutsson som bra understödd av halvbackarna åstadkom målen. Artur
Axelsson, Mora dömde i det något blåsiga och kyliga vädret inför omkring 3 000 personer. I en förmatch möttes Färnäs och Vika pojklag
varvid vika vann med 2-1. / Blad /.

Mora kullan Kicki Nilsson uppvaktar med en dalahäst Lasse Boman, Hammarby IF, Bengt ”Zamora” Nyholm IFK Norrköping, Åke
”Bajdoff” Johansson IFK Norrköping och Rune Börjesson Örgryte IS. Som för en kväll spelade i division IV klubben Färnäs SK.

Förstärkta Färnäs var i praktslag Grannas blev tremålsskytt. Text från tidningsreferat. 3/7-1960.

Färnäs (FK). På söndagseftermiddagen spelades det fotboll i Färnäs i den högre skolan. Utan tvekan var det den bästa match som
överhuvudtaget spelats i Ovansiljan. Färnäs – förstärkt med landslagsmännen ”Zamora” Nyholm, ”Bajdoff” Johansson, Lasse ”Råttan”
Bohman och Rune Johansson – besegrade IFK Göteborg med 4-3. Den stora publiken över 1 800 personer, fick skåda en match som
överträffade allas förväntningar, ja, det var fotbollspropaganda i allra högsta bemärkelse. Färnäs SK är allt tack värda sin förmåga att år
efter år kunna ordna matcher med kända stjärnor som medagerande. I år till och med dubbelt, då Djurgården redan den 12 i denna
månad kommer på besök. Gästerna uppvisade den fotbollskultur, som kanske bara Göteborg i hala landet kan visa. Här skall inte
framhållas någon särskild. Hela laget spelade lekfullt och på ett sätt, där alla fick vara med och leka. I Färnäs var det ovannämnda och
Harlan Grannas som vann matchen. Särskilt då grannas som egentligen gjorde tre mål. Göteborgskamraterna uttalande efter matchen
kanske bäst belyser Grannas insatser: - Han var bäst i Färnäs kedjan trots alla namnkunniga spelare. Honom får inte Färnäs behålla länge
till! ”Zamora” var en upplevelse helt enkelt. Vilket målvaktsspel! Hade inte Färnäs haft honom i målet, hade målsiffrorna varit helt
annorlunda. ”Bajdoff” synts inte röra sig så mycket, men var ändå effektiv intill fulländning. Aldrig tog han sig till något i onödan. Och så
trion Börjesson, grannas, Bohman. Ja det var fotboll av högsta klass. Matchen blev händelserik från början. Redan i 3:e min. kom första
målet, då Grannas nickade sedan Börjessonöppnat Göteborgsförsvaret med en klackspark. Sju minuter senare sköt Grannas 2-0 hårt
efter marken. Börjesson sprang fram och irriterade målvakten alldeles lagom mycket för att bollen skulle slinka in. Göteborgaren
började nu inse allvaret. ”Fölet” Berndtsson sköt aningen över i 14 min. ur fint läge. Minuten efter nickade Berndt Attermark i ribban.
Omedelbart därefter fick ”Zamora” två gånger motta publikens jubel för verkliga kalasräddningar. I 26:e min. reducerade Göteborg, då
cf, Arne Knutsson tämligen ostört sköt i mål. Minuten därefter hade ”Fölet” en nick i stolpen och strax därefter blev det 2-2. Åke ”Dala”
Gustafsson sköt kanonhårt i mål, sedan ”Zamora” försatts ur spel. Minuterna före halvtidsvilan tog Göteborgarna ledningen, då
Knutsson en aning tursamt fick en tå på en boll som gick i nättaket. I andra halvlekens början hade Göteborg initiativet ännu en stund,
men Färnäs fick då så småningom allt mera att säga till om. I 7:e min. kom en läcker kombination mellan Börjesson, Bohman och
Grannas, men det avslutande skottet gick aningen utanför. I 17:e min. räddade ”Zamora” åter ett s.k. givet mål framför fötterna på
Knutsson. Minuten därefter kvitterade Färnäs genom Grannas med god hjälp av Börjesson och två minuter senare nickade Grannas i
stolpen. Börjesson fastställde därefter slutresultatet till 4-3 sedan han fått en stickare från Bohman. Färnäs hy, Tage Molin förvånade

sedan genom ett grant upplopp och en lopp som dock räddades på mållinjen. I slutminuterna fick man åter se prov på en mängd läckra
kombinationer och flera s.k. tillfällen på båda sidor, men resultatet stod sig tiden ut.

Dagens tips till fattiga småklubbar: Gör som Färnäs – skaffa stjärnor för semesterfotboll

Mora (Aftonbladet). Det är lätt för en liten fattig idrottsklubb att skaffa många sköna tusenlappar i kassaskrinet. Det är bara att
engagera ”Cirkus Zamora Nyholm” och en rad andra kända bolltrollare. Det bor 1 200 personer i Mora byn Färnäs, men dubbelt så
många satt i går kväll bänkade kring fotbollsplanen och division IV laget Färnäs vann med 4-3 över IFK Göteborg. Fotbollsfesten var ett
påhitt av lagerföreståndare Ragnar Eriksson, som är högsta bas i Färnäs SK. Han borde bli kung i byn, eftersom klubben i går förstärkte
sin kassa med mellan sex till sju tusen kronor. Det här påhittet med att låta landslagsspelare delta i matcherna på byns lilla fotbollsplan
kommer alltså från Ragnar ”Sura” Eriksson, som är Färnäs allt i allo. Han betraktar sig som äkta dalkarl! Och går klädd i tofsbyxor och
skinnförkläde. Men han kom till Mora för cirka tio år sedan och det bör Färnäs borna vara tacksamma för. Sedan han kom till byn,
inflyttad från Surahammar för att spela ishockey för Mora, har man fått en idrottens finansminister. Det är han som ser till att Färnäs SK
står på stabila ekonomiska ben. Man har som regel inte mer än 3-4000 åskådare på de bästa hemmamatcherna. Verksamheten går inte
ihop. Men ”Sura” har fått iden till det här med att våra mest välkända fotbollstjärnor ska vara publik lockare och kassaförstärkare. –
sådana här matcher ger oss pengar för en hel säsongs idrottsliv. Men inte nog med det. Vi har fått öka publikintresse bland ungdomen.
Förr var det 8-10 smågrabbar som tränade på kvällarna. Nu har vi ett 50-tal små pojkar på träningspassen, säger Ragnar ”Sura” Eriksson.
Han vet att om man inte lockar med kända fotbollsspelare så blir det ingen stor publik i byn och inte heller några tusenlappar i
klubbkassan och så trivs div. IV spelarna i Färnäs att få spela mot landslagsmän. / Ingvar Vestlund, Aftonbladet /.

Personligt brev från Lars Boman till Harlan Grannas.
Hej Harlan!
Dy tycker väl att jag är en underlig lirare som inte hört utav mig på så lång tid jag håller med dig. Det är slarvigt av mig för jag borde ha
sänt dig detta brev långt tidigare. Det har gått till så här. Jag har vid flera tillfällen fått inspiration och börjat skriva, men sedan har det
kommit något annat i vägen och så har jag skjutit upp skrivandet till nästa dag och då har jag haft något annat för mig och glömt bort
dig. Nu hoppas jag att du skall sända iväg detta brev till Sollefteå så får vi göra klart med lumpen och en eventuell övergång. Du skall
veta att vi behöver dig till hösten. Jag skulle sluta men är tvungen att spela våren ut. Jag skriver några rader som jag tror skall gå hem
hos befälen uppe i Sollefteå.
Undertecknad, som den xx/xx 1961 skulle inrycka för fullgörande av min rekryteringstjänstgörning vid T 3, Sollefteå anhåller härmed
vördsamt att chefen för armen beviljar min anhållan att förlägga min utbildning till I 1 eller annat regemente i Stockholm. Som skäl för
detta vill jag åberopa.
1.

2.
3.

Jag är studerande och har senast genomgången Mora Folkskola. Min avsikt är att under rekryten fortsätta mina studier i
Stockholm. Givetvis utan att det påverkar min militära utbildning. Studiemöjligheterna i Stockholm är ju mycket överlägsna
andra platser.
Redan tidigare har jag preliminärt förberett min förflyttning till Stockholm och under alla omständigheter kommer jag att i
fortsättningen bosätta mig där.
En del av mina studier kommer att möjliggöras genom att jag spelar fotboll för Hammarby IF. En närmare ettårig vistelse i
Sollefteå skulle försvåra mina möjligheter att för framtiden kunna utnyttja föreningens ekonomiska välvilja.

Med hänvisning till vad ovan anförts anhåller jag chefen för armén måtte bevilja min anhållan om förflyttning.
Mora den XXXXX
XXXXXX XXXXXXX

Värnpliktsbok, förflyttningsbetyg o, andra handlingar.
Om du skriver detta brev för hand och skikar det så ser det nog inte så mörkt ut, utan det finns chanser at det lyckas. I flyttningsintyget
skall du uppge en adress. Du kan ta min adress vilken är Lars Boman. Skebokvarnsvägen 311 IV tr. Bandhagen.
Jag ringer dig i nästa vecka så får vi prata vidare, om det skulle vara något oklart så kan du ringa mig. Tel 010/86 40 61. Hälsningar Lasse.

Agne Simonsson och Fölet Berndtsson. Ned i Färnäs mot Djurgården
Man gör sig inte skyldig till någon överdrift genom att påstå att Färnäs SK är länets villigaste arrangörsklubb inom fotbollens gebit. Varje
år svarar den lilla klubben från Ovansiljan för något storevenemang. I år har det blivit två stycken. För en tid sedan gästade IFK Göteborg
grabbarna från Färnäs. I dag är det Djurgårdens IF som tar och prövar sin form mot ett förstärkt Färnäs. Djurgårdens läge i allsvenskan är
prekärt och det gäller för svenska mästarna att finna storformen. Man ligger därför på träningsläger i Sveg och testar formen med några
matcher mot dala föreningar. I söndags var det Sörsjön som gästades. I dag kl. 19.15 spelar man mot Färnäs. Till dagens match har
Färnäs förstärkt sitt lag med ett par landslagsmän. Det är Bengt ”Fölet” Berndtsson, vilket tränar klubben några veckor, samt Agne
Simonsson, vilken likaledes förlagt sin semester till Dalarna och kombinerar den med träning i Mora samt diverse gäst framträdanden.
Färnäs SK med förstärkningar ställer upp med följande formation: Söderberg, Påhlsson, Snees, Frodell, Hållams, Bengt Emanuelsson,
”Fölet” Berndtsson, Johan Malmberg, Agne Simonsson, Per Erik Finn, Harlan Grannas. Djurgården mönstrar sitt allsvenska garnityr enligt
följande: Arne Arvidsson, Lasse Arnesson, ”Knivsta” Sandberg, ”Lill-Lappen” Hellström, Nisse Andersson, Sigge Parling, Berndt
Andersson, Leffe Skiöld, Birre Eklund, Hasse Tvilling Eje Nilsson.

Foto: Mora Bygdearkiv. Wille Persson.

Djurgården på dalainternat. Text från tidningsreferat. 3/7-1960.
Färnäs (DD). Färnäs managern Ragnar ”Sura” Eriksson kör hårt med celebra fotbollsframträdanden och nästa stormatch är utlyst till den
15 juli då Djurgården spelar i Färnäs. Men inte bara där, de prominenta gästerna 1959 års svenska mästare spelar redan den 10 juli i
Sörsjön och håller stort träningsläger i Fryksås med början den 9 juli och en vecka framåt. Bakom den dalaturnén som förresten börjar i
Fagersta med match den 8 juli ligger ”Sura” och gästerna transporteras ända från Stockholm i en av Erlandssons bussar. Under
hårdträningen i Fryksås bor man på Fryksåsgården och med hela bunten av kända stjärnor med Sigge Parling, Arne Arvidsson, Hasse
Mild i spetsen. Synnerligen intressanta nunor utgör nyförvärven Leif Eriksson, Köping och Weine Walinder, Arboga.

Foto: Mora Bygdearkiv, Wille
Persson.

Djurgården spelar i Färnäs ”Fölet” med i hemmakedjan

Fjolårets svenska mästare i fotboll Djurgårdens IF, spelar i morgon en vänskapsmatch på Färnäs idrottsplats. Hemmalaget har skaffat sig
en del förstärkningar för att få frambästa motstånd mot allsvenskarna. Färnäs har sålunda lånat Lennart Snees från Nusnäs på
vänsterbacken. Bengt Emanuelsson från Mora på hh, hemmasonen Per Erik Finn släpper Malung till och från Rättvik får man Johan
Malmberg. Dessutom spelar ”Fölet” Berndtsson hy, i hemmalaget. Djurgården uppställning från mål till vy, Arne Arvidsson, Lars
Arnesson, Knivsta-sandberg, Olle ”Lappen” Hellström, Lasse Andersson, Sigge Parling, Berndt Andersson, Leif Sköld, Birger Eklund, Hasse
Tvilling, Eje Nilsson. Reserver: Jompa Eriksson och Ronny Pettersson. Färnäs: Sture Söderberg, Pål Pålsson, (andra halvlek), Allan
Fernström, Lenanrt Snees, Nusnäs, Bengt Emanuelsson, Mora, Gösta Hållams, Bo Frodell (Arne Fernström), ”Fölet” Berndtsson,
Göteborg, Per Erik Finn, Malung, Harlan Grannas (Rune Blomberg), Johan Malmberg, Rättvik, Eddie Forsén (Tage Molin).

Djurgården hade målkalas mot förstärkt Färnäs, 12-2
Det blev en förkrossande Djurgårdenseger när allsvenskarna på tisdagen mötte förstärkta Färnäs i en vänskapsmatch i Färnäs.
Slutresultatet blev hela 12-2 efter 8-1 i halvtid. Färnäs försvaret sprack totalt i första halvlek då Djurgårdens forwards fick härja efter
behag och spelade i fullständig utklassningsstil. I andra halvlek ändrades Färnäs lag till det klart bättre, och då blev också motståndet ett
helt annat. Bästa skyttar i Djurgårdens lag blev hy, Berndt Andersson och hi, Birger Eklund som gjorde fyra mål vardera. De övriga fyra
målen delades lika mellan vi, Hans Karlsson och cf, Jompa Eriksson. Färnäs båda fullträffar svarade landslagscentern Agne Simonsson
för. I Djurgårdens lag lade man mest märke till hy, Berndt Andersson och vi, Hans Karlsson av anfallsmännen, medan försvaret hade sina
bästa spelare i vh, Sigge Parling och Nisse Andersson. Bäste försvarsspelare i Färnäs lag var Bengt Emanuelsson. I kedjan dominerade
givetvis de tre ”lånen” Fölet Berndtsson, Agne Simonsson och Johan Malmberg, och särskilt de två förstnämnda gladde publiken med en
rad applådknipande finesser. Arthur Axelsson, Mora, dömde. Publiksiffran blev betydligt mindre än väntat, endast 400 personer. / Pe /.

Föreningar och medlemmar.
Verksamheten har varit organiserad på 25 distriktsförbund. Antalet till Svenska Fotbollsförbundet anslutna föreningar uppgick vis årets
slut till 2 931 med sammanlagt 358 260 medlemmar. Dalarna har 13 320 medlemmar vilket placerar Dalarna på plats 10 för hela riket.
Domare från Ovansiljan under säsongen 1960 har varit, Arthur Axelsson. Mora och Tage Eriksson. Älvdalen.
Seriesystemet för division IV under spelåret 1960 omfattade 36 grupper och 367 lag.

Pojkcupen.
Tävlingen, som i år var den 11:te i ordningen, samlade 38 deltagande lag. Minskningen från ifjol med 8 lag. Delvis kanske beroende på
att en del föreningar ej kom med anmälan inom fast ställd tid. I slutspelet gav semifinalmatcherna följande resultat:
Vansbro AIK-Färnäs SK 3-0,

Falu BS- Avesta AIK 1-1 (fulltid), 4-1 efter förlängning.

Finalen spelades i Falun och gav till resultat att Falu BS besegrade Vansbro AIK med hela 5-0.
Färnäs Sportklubb serie 2 lag, 10 matcher.

Foto Mora Bygdearkiv. Wille Persson.
Stående fr.v. Ove Jansson, Börje Jansson, Hans Gummås, Lennart Hansson, Bo Andersson, Pelle Jons. Nedre raden fr.v. Sven Åke
Larsson, Lennart Ehlin, Olle Frääs, Anders Grannas och Gunnar Eriksson.

Foto Mora Bygdearkiv. Wille Persson.
Stående fr.v. Bo Eriksson, Kent Hansjons, Stig Ove Hansjons, Jan Klockar, Hans Trogen, Christer Forsgren. Främre rad fr.v. Nils Erik Örn,
Leif Lödöen, Nils Erik Böhlin, Erik Holmer, Nils Lind.

Färnäs Ishockey 1960, Ishockey Dalarna 1960.
Dalarnas ishockey år 1959-60 kan betraktas som en säsong på både gott och ont. Det var en besvikelse att inte Leksands IF kom upp i
slutspelet om SM och att Mora inte kunde klara kvalet till division I. På plussidan noterar man med glädje att såväl Avesta som Vansbro
kom upp i tvåan samtidigt som ingen klubb ramlade ur denna serie. Ett annat plus är att ungdomshockeyn håller bredden och att
division III och lägre serier har höjt den tekniska spelstandarden. Topplaget Leksands IF gjorde en rätt stark säsong, men man tycks vara
inne i en brytningstid mellan gammalt och nytt och därför räckte inte laget riktigt mot de stora. Någon fara att leksand skall falla tillbaka
ytterligare tror vi inte det är. Många lovande ämnen finns och de tycks snart vara mogna för större sammanhang. Mora blev en
besvikelse i kvalet. Även om motståndarlagen var bra, så hade man väntat sig mera efter en relativt hygglig serieinsats. Tydligt var att
Mora spelarna var utbrända när kvalspelet började, på något annat vis kan man inte förklara fallet. Mora kommer säkert tillbaka,
intresse finns och spelarmaterial som är lovande har man också. Vad som saknas är dock en konstisbana för Mora pojkarna. Krafter är i
rörelse i ovansiljans köpingen för att ordna konstis; har man lyckas återstår att se. Morgårdshammars mindre goda insats kanske får ses
mot bakgrunden av att laget två år i rad misslyckats i kvalen. När det gällde på sluttampen kom dock Morgårdshammar igång. Ludvika
FFI överraskade denna säsong med bättre spel och med unga lovande spelare i laget. Efter de senaste årens lindans var det välkommet
för ASEA-stadens ishockey med en tredje placering i serien. Kvalen till division II klarades denna gång av såväl av Avesta som Vansbro.
Det var glädjande föregående säsong kom inget dalalag upp i tvåan. Spelet rapporteras ha blivit bättre i trean överlag och det visar ju
dalalagens insatser i granndistriktens klubbar i samma serie. Division V har breddats och ett annat lag kan säkert betraktas som coming.
Stollbergs SK blev slutsegare och med det spelarmaterial som finns i Morgårdshammar trakten bör laget klara sig hyggligt i fyran. IF
Noretpojkarna från Mora är även ett lag som man säkert kan räkna med i fortsättningen, Färnäs SK gjorde en mycket god insats och
slutade två i serien efter IF Noretpojkarna.

Divison V,Grupp 7.
IF Noretpojkarna (Mora)
Färnäs SK
Vikarby IK
Bonäs K B

6
6
6
6

5
3
1
1

0 1
1 2
2 3
1 4

39-17
26-23
24-31
20-38

10
7
4
3

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Karlbo IK, Horndals IF, Skogsbo SK, IF Garparna och Fors IK. Seriesegrare: Karlbo IK.
Grupp 2: Morgårdshammars IF B, Stollbergs SK, Åsmamsbo IF, Söderbärke GoIF och Backbyns IF. Seriesegrare: Stollbergs SK.
Morgårdshammars IF B deltog utan tävlan.

Grupp 3: Ludvika FFI, Nyhammars IF, Rämshyttans IF, Håksbergs IF och Sellnäs IF. Seriesegrare: Nyhammars IF. Ludvika FFI deltog
utan tävlan.

Grupp 4: Nås IF, IFK Mockfjärd B, Vansbro AIK B, Gagnefs IF och Björbo IF B. Seriesegrare: Nås IF.
Grupp 5: Vintjärns IK, Svärdsjö IF, Envikens IF och Lumshedens IS. Seriesegrare: Vintjärns IK.
Grupp 6: Dala-Åsarnas IF, Bjursås IK, Godtemplarnas IF (Falun), Korsnäs IF och Vika IF. Seriesegrare: Dala-Åsarnas IF.
Grupp 8: Sörsjöns IF, Evertsbergs SK, Särna SK, Älvdalens IF B och Flötningens IF. Seriesegrare: Sörsjöns IF.
Slutspel:
Stollbergs SK-Karlbo IK 10-3,
IF Noretpojkarna-Sörsjöns IF 9-0,

Final:

Nås IF-Nyhammars IF 7-3,
Nås IF-Stollbergs SK 2-7,

Dala Åsarnas IF-Vintjärn 11-0.
Dala Åsarnas IF-IF Noretpojkarna 4-5.

Stollbergs SK-IF Noretpojkarna 3-2.

Dalarnas division V-hockey har nu börjat få ordentlig bredd och hela åtta grupper avverkades. Glädjande är att så många rena
landsbygdslag förekommer liksom att det i de större orterna bildas flera lag, vilket ökar bredden och ger bättre underlag för
rekryteringen även till de större klubbarna. Det blev Stollbergs SK som tog hem slutspelet efter finalseger mot Noretpojkarna. Stollberg
ligger som bekant inte långt från Morgårdshammar och där är ju ishockey intresset stort, så man har all anledning att tro på klubben.
Noretpojkarna är en Mora klubb och även där bör det ju finnas uppsjö på spelare. Om gruppvinnarna kan nämnas att Dala Åsarna
återkommer till division IV medan finalisterna i slutspelet, Stollberg och Noretpojkarna, liksom Karlbo, Nyhammar, Nås, Vintjärn och
Sörsjön är nya i högre sammanhang. Förmodligen kommer varje gruppvinnare att återfinnas i högre serie nästa säsong.

Junior-DM.
Grupp 4.
Leksand
Mora
Färnäs
Orsa
Skinnarna

8
8
8
8
8

8
6
3
2
1

0
0
0
0
0

0
2
5
6
7

80-11
23-21
17-37
15-34
11-43

16
12
6
4
2

Junior DM spelades 4 olika grupper, med följande lag i respektive grupp.

Grupp 1: Horndal, Krylbo, Hedemora, Avesta och Skogsbo. Seriesegrare: Horndal.
Grupp 2: Brage, Morgårdshammar. Ludvika, Dala Floda och Grängesberg. Seriesegrare: Horndal.
Grupp 3: Falun, Bjursås, Stora Skedvi, Godtemplarna och Enviken. Seriesegrare: Falun.
Slutspel:
Horndal-Brage 3-7,
Leksand-Falun 2-2,

Final:

Brage-Horndal 3-0,
Falun-Leksand 1-5.
Leksand-Brage 12-0,

Brage-Leksand 1-2.

Segrare Leksands IF 14-1.

I juniorhockeyn har Leksand dominerat genom att ta hem DM. Men man fick ”bara” oavgjort i ena slutspelsmatchen mot Falun. Det är
naturligtvis de större klubbarna som dominerar, men att dalahockeyn börjar få bredd vittnar ”lilla” Horndals gruppseger i juniorhockeyn
om. Att Leksand dominerar understryks av att klubbens seniorlag finalist i DM, där man i höst möter Mora i finalen. Vad som vore
önskvärt för Dalarna är att flera konstisbanor kunde anläggas. Nu har man bara leksand att sätta sin lit till och det räcker inte till om det
blir dåligförvinter, som det var sistlidna säsong. Mu finns det dock planer på konstisbanor i såväl Morgårdshammar, Ludvika, Falun,
Moras i första hand och åtminstone något av projekten verkar genomförbart inom de närmaste säsongerna. Ja, kanske någon bana kan
vara klar till spelåret 1960-61. En annan sak som är viktig är tränarfrågan för klubbarna. Om det skall bli ökad klass på det tekniska
kunnandet måste man goda tränarkrafter. Det är att hoppas att man får fram egna förmågor på distriktskurserna, som kan ta hand om
lagen och instruera spelarna på det rätta sättet.

Kämpecupen distriktsturnering för pojklag.
Kvartsfinaler:
Krylbo-Hedemora 3-2,
Färnäs-Nornan 5-2.

Leksand-Björbo 13-0,

Semifinal:

Brage-Krylbo 1-2,

Final:

Krylbo-Leksand 0-8.

Brage-Grängesberg 2-1,

Färnäs-Leksand 0-6.

I det serievinnande laget Mora IK fanns det några personer som har betytt väldigt mycket för Färnäs Sportklubb bl.a. i fotboll. Rune
Blomberg på bilden i översta raden nr. 6 från vänster. Bl.a. kan man läsa, Rune Blomberg 26 år. Egen produkt. Fin målskytt och bra
spelare, som medverkat i 10-talet år i A-laget. Har spelat i landslaget. God fotbollsspelare i Färnäs SK. Ragnar ”Sura” Eriksson lagledare i
Mora IK (översta raden nr 1. Från vänster). Man kan bl.a lästa om Ragnar ”Sura” Eriksson. Lagledare för Mora IK har varit Ragnar ”Sura”
Eriksson som i slutet av 40-talet var allsvens målvakt i Surahammars IF samt sedermera Mora IK. Ragnar Eriksson har gjort en massa
olika betydelsefulla insatser för Färnäs SK under den senare delen av 50-talet. Bl.a. var han en av flera som organiserade Fåsås festerna.
Han var också en stor estradör med många rolig och underfundiga sångtexter för Färnäs Sportklubb vid större sammankomster som
Färnäs SK 25 år, 1957. Även Ingvar ”Peva” Mattsson 26 år. Spelare av god klass med strategisk blick. Även duktig god fotbollsspelare i
Nusnäs IF. Säsongen 57-58 kunde man återfinna honom i Färnäs Ishockeylag. (översta raden nr 4 från vänster).

Serietävling på skidor i Färnäs.
En serietävling på skidor var på söndagen anordnad i Färnäs för pojkar och flickor. Ett tjugotal ungdomar deltog. De bästa resultaten.
Pojkar: 1) Lasse Wikström, 10.29, 2) Lasse Hedberg, 10.57, 3) Kalle Suther 11.03, 4) Stig Ove Hansjons 11.43, 5) Kjell Böhlin 11.48.
Flickor: 1) Kristina Fernström 11,36, 2) Kristina Spansk 11.53, 3) Gerd Jansson 12,37, 4) Ingegerd Larsson 12.48, 5) Ulla Karin Spansk
13.19.
Äldre pojkar: 5 km. 1) Börje Andersson 23.08, 2) Gunnar Olsson 24.00.

Färnäs skidmästerskap samlade 90 deltagare.
Mora (FK) Färnäs mästerskapet på skidor för skolungdom och juniorer avgjordes på söndagen med 90-talet deltagare. Start och mål
hade förlagt till övre skolan. Prisutdelningen förrättades av Bengt Larsson. Alla deltagare som fullföljde tävlingen erhöll ett pris.
Resultat:
Flickor 3-4 år, 250 m: 1) Karin Eriksson 3.10, 2) Hillevi Lundgård 6.45.
Pojkar 3-4 år, 250 m: 1) Lars-Åke Larsson 3.00.
Flickor 5-6 år, 250 m: 1) Britt Björkman 1.50, 2) Anita Karlsson 2.13, 3) Ulla-Britt Johansson 2.30.
Pojkar 5-6 år, 250 m: 1) Thomas Nilsson 2.00.
Pojkar 1-2 klass, 1 km: 1) Ingemar Björn 8.17, 2) Jan Prandes 9.30, 3) Anders Frost 10.15.
Flickor 1-2 klass, 1 km: 1) Anneli Norén 11.11, 2) Solveig Frid 11.36, 3) Lena Larsson 13.19.
Pojkar 3-4 klass, 1 km: 1) Kent Björkman 7.12, 2) Sven-Olof Johansson 7.36, 3) Tommy Cederberg 8.10.
Flickor 3-4 klass, 1 km: 1) Inger Nilsson 8.00, 2) Kerstin Lasnis 10.08, 3) Karin Sens 11.10.
Pojkar 5-6 klass, 2,5 km: 1) Stig Ove Hansjons 9.42, 2) Arne Turesson 10.31, 3) Nils Erik Böhlin 10.49.
Flickor 5-6 klass, 2,5 km: 1) Gerd Jansson 10.33, 2) Maj-Lis Grannas 13.40, 3) Agneta Nilsson 15.02.
Flickor 7-8 klass, 2,5 km: 1) Berit Olspers 13,06, 2) Svea Nilsson 13,36, 3) Inga Britt Frid 15,13.
Pojkar 7-8 klass, 5 km: 1) Anders Grannas 19,38, 2) Leif Jansson 25,26.
Yngre juniorer 5 km. 1) Gunnar Olsson 19.00, 2) Nils Karlsson 20,13.

Anneli Norén målgång Färnäs skidmästerskap segare klass 1-2, 1 km.

Nya klubbstugan en viktig etapp inom Färnäs SK.

Prisbelönta vid Färnäs SK:s årsfest blev bl.a. Lasse Stickå, Hedersjunior, Pål Pålsson, mest träningsvillig i A-laget, och Göran Höglund i
B-laget.
Mora (DD). Färnäs Sk har hållit årsavslutning med ett trevligt samkväm i östnorsbygdegård där drygt 200 medlemmar mött upp.
Klubbordf. Mats Elin tackade medlemmarna för det intresse man visat och det arbete man nedlagt som gott året ett gott ekonomiskt
resultat. Han erinrade om att skapandet av klubbstugan var en viktig etapp i föreningens arbete och att den står öppen för alla
medlemmar inte bara för det idrottsliga utan också för annan verksamhet. Närmast är en simbadsanläggning aktuell. Den frivilliga
insatsen i klubben har alltid varit stor och det är den som gjort klubbkänslan så stark, sade han avslutningsvis. Så förrättades
prisutdelning av mats Elin, Nils Nilsson och Ragnar Eriksson. A-lagspelarna som gjort minst sju seriematcher fick varsin badrumsvåg,
reservlagsspelarna varsin barometer och juniorerna knivar med inskription, liksom medlemmarna i festkommittén. En del andra priser
utdelades också för diverse insatser. Träningspris i fotboll för A-laget tillföll Pål Pålsson, för B-laget Göran Höglund och hedersjunior blev
Lasse Stickå. Pris för 100 matcher i div. IV fick Rune Blomberg och till årets medlem korades Felix Wigren Gästerna trakterades med
kaffe, vickning, dans och underhållning med Ragnar ”Sura” Eriksson som nöjesvärd. / Wepe /.

I Färnäs Sk satsar man på de unga. Text från tidning Fredag 25 november 1960.
Elljusspår och simbad hoppas man förverkliga.

Det rör på sig en hel del på idrottsfronten i Färnäs. Fotbollssäsongen är överstånden, lyckligt påstår en del, mindre lyckligt säger andra,
och nu håller man som bäst på att förbereda vinterns övningar som även den här gången kommer att koncentreras kring
ishockeyrinken. Men nästa vinter hoppas man att det planerade elljusspåret är verklighet och då får betydligt flera chansen att ut och
röra på sig. Hockeybanan används ju i regel endast av pojkarna, fast på vintern kommer den vissa timmar att stå till förfogande för
damer och barn under vilken tid både puck och klubba är banlysta. Att man siktar framåt, satsar på ungdomen och är relativt
optimistiska i sportklubben, det blev vi genast på att klara med när vi träffade några stycken av ledarna. ”Det är ungdomen det skall
bygga propageras från alla håll och kanter och på det har man tydligen tagit fasta på inom Färnäs SK. Man har en ungdomssektion med
omkring 70 deltagare, därav 20-talet flickor, som endast betalar 5 kronor i årsavgift. Fem kronor, det var väl inte billigt, säger ni säkert.
Jodå det är det visst det och om vi talar om vad man för den femman får gratis entré till alla fotbollsmatcher på sommaren och alla
ishockeymatcher på vintern så förstår alla att det är rena förtjänsten att vara med i Färnäs ungdomsavdelning.

Bra kontakt med skolan. Och ungdomarnas har sannerligen nytta av pengarna i dubbel bemärkelse. Sektionen, där Janne
Hansjons där den drivande kraften, gör allt den kan för att de skall få många tillfällen att få både idrotta och ha kul. En sak är man
speciellt glad för i Färnäs SK just nu och det är att man fått ett par lärare vid skolan Sven Ivar Renhall och Anders Flodin som är båda
duktiga och intresserade av att hjälpa till så mycket de kan. Och vad en idrottsintresserad lärare betyder för en klubb (och även för ett
samhälle) i dessa tider förstår var och en. Den ungdom man lyckas knyta till idrotten är det sällan någon fara med, den vet man var man
har och den blir i regel förutom skötsam och ordentlig, även fysiskt stark.

Elljusspår nästa vinter. Man planerar också som sagt att anlägga ett elljusspår i Färnäs till nästa vinter, vilket i så fall säkert
betyder att det blir skidor upptaget på klubbens program. Man kommer att undersöka frågan med det snaraste. Det beror givetvis på en
hel del hur det ligger till med elkraften bl.a. Rikidrottsförbundets IP-kommitté är dock mycket intresserad av saken och det är bara att
hoppas att man lyckas föra arrangemanget i hamn. Banan kommer i så fall troligen att bli omkring 2,5 km lång med vändpunkt och utgå
från idrottsplatsen.

Tvivlar på en sammanslagning. Ordföranden Mats Elin var bortrest när vi hälsade på i föreningen häromkvällen men vice
ordföranden Nisse Nilsson träffade vi. Denne har förresten bott i Östnor i flera år numen sina rötter har han kvar i Färnäs och där ämnar
han säkert kämpa på så länge han orkar. Han berättade att en idrottsförening inom en by som Färnäs har en mycket stor uppgift att fylla
och han tvivlade mycket på pratet om en sammanslagning av klubbarna i Mora. – Det har kanske både för och nackdelar, säger han men
jag tror nackdelarna blir störst och jag är säker på att efter några år är man tillbaka i den gamla trallen igen. Nu tror jag förstås heller
inte att det blir av över huvudtaget.

Simbad är en viktig sak. En viktig sak som vi också går inför på allvar inom sportklubben berättar Nilsson vidare är ordnandet
av ett ordentligt simbad statistiken visar tyvärr att det är mycket dåligt med simkunnigheten i Färnäs vilket givetvis främst berott på att
det inte förrän i somras varit något ordnat med simkurser. En sak som man i Färnäs är både glada och stolta över är det stora reportage
med vackra färgbilder från föreningens midsommarfest, vilket återfinns i årets upplaga av jultidningen ”julstämning”. – Det är också till
en genom den festen som vi klarar vår ekonomi skapligt säger Nisse Nilsson och omtalar vidare att man av de pengar som ev. blir över
köper man material. Man skaffar strålkastare, högtalare o.s.v.

Orsa och Särna blir svåra. Nu när man som bäst uppe i förberedelserna för vinterns hockeysäsong. Man satt och studerade
serieprogrammet, man håller till i division V. och konstaterade att serien börjar redan den 11 december och att Orsa B och Särna
förmodligen blir de svåraste konkurrenterna. Men spännande skall det bli och inte har man gett slaget om en tätplacering förlorat på
förhand. /Ing/.

Idrottsfolkets röst
Fotbollsintresserade Mora bor. Att så många tänkt lika om samma sak, trodde jag inte. Eller är det så att de har en annan tanke tiger?
Men tiga brukar ju annars betyda ja. I varje fall så har ingen av de trevliga telefonpåringningarna varit av annan mening än att vi bör ha
ett Mora FF. Men detta var tydligen betydligt känsligare sak än jag från början trodde. Eller varför vägrade ett par stycken att tala om
vem dom var när dom ringde? Nåja. Jag döljer ju mig själv bakom en signatur, såvida man inte läser som kineserna. Vad har nu de
fotbollsintresserade Mora borna sagt mig? Här ett axplock i koncentrat: Låt Sollerön och Orsa även gå med Mora FF. Skaffa startkapital
genom insamlingar i pressen. Du som är opartisk kalla till ett möte, jag ska bli din livvakt. Bilda ingen bylags serie förrän Mora FF
kommit upp i div. tre, sedan kommer vi andra med. Låt köpingen ta hand om sandängarna så slipper Mora FF hyra plan. Enande vi stå –
söndrade vi falla, fotboll är inget undantag för den frasen. Se till att ”Sura” kommer med i styrelsen, någon Hjelte och glöm inte
Holmberg. Sätt igång med FF även om styrelserna för befintliga fotbollsklubbar röstar mot. Till detta kan jag cittera Voltaire som säger:
”Alla sätt äro bra utom de tråkiga”. Av ovanstående axplock är dock det sistnämnda det tråkigaste. / Mörtsyn /.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för F.S.K: s medlemmar den 30 jan 1960.
§ 1.

Föreningens ordf. Mats Elin hälsade de 26 närvarande medlemmarna välkomna till årsmötet, samt föredrog
dagordningen för mötet.

§ 2.

Genom ett förbiseende har ett förslag från Erik Nilsson om att idrottsplats kommittén även skall sköta
ishockeyplanen icke blivit upptaget på kungörelsen. Detta skall enligt mötets beslut upptagas under övriga frågor.

§ 3.

Mats Elin valdes enhälligt till ordf. för dagens förhandlingar.

§ 4.

Till justeringsman för dagens protokoll valdes Janne Hansjons och Berndt Norén.

§ 5.

Styrelsens och de olika sektionernas berättelser upplästes och godkändes.

§ 6.

Kassa och revisorernas berättelser upplästes och godkändes varvid styrelsen beviljandes ansvarsfrihet för år 1959.

§ 7.

Upptogs Erik Nilssons förslag om att idrottskommittén skal ta hand om ishockeyplan. I denna fråga beslutades att
detta inte skall upptagas förrän till höstmötet, enär endast några matcher återstår av den gångna säsongen.

§ 8.

I stället för Nils Nilssons förslag om att en kommitté för Midsommarfesten skall väljas beslutades, att ta 2 man ur
festkommittén skall ta hand om Midsommarfesten.

§ 9.

Till valberednings kommitté valdes Bengt Larsson, Lars Eric Hermansson och Mats Elin.

§ 10.

Nils Nilssons förslag om att årsmötet skall flyttas till hösten, beslutades enhälligt.

§ 11.

En avsägelse från Kål Olle Johansson upplästes, varefter Kål Olle föredrog en motivering, som påvisade en del brister
inom olika sektioner.

§ 12.

En kommitté bestående av Mats Elin och Gösta Hållams valdes, vilka skall försöka utreda de brister som Kål Olle
påvisade.

§ 13.

Till styrelse för år 1960 valdes omval, det vill säga Bengt Larsson, och Lars Eric Henriksson som var i tur att avgå
återvaldes. Kål Olles plats är t.v. vakant i avvaktan på utredningen.

§ 14.

Till styrelse suppleanter valdes Torsten Nilsson och Erik Nilsson.

§ 15.

Till revisorer valdes per Mats Persson och Per Erik Finn.

§ 16.

Till revisorssuppleanter valdes Lennart Klockar och Målar And. Olsson.

§ 17.

Till fotbollssektions föreslags återval, men fotbollssektionen ville inte åta sig uppdraget förrän utredningen
beträffande Kål Olles avsägelse var klar.

§ 18.

Med anledning av detta beslutades att årsmötet skulle uppskjutas i två månader i avvaktan på utredningen.

Färnäs den 30 jan 1960
Lars Eric Hermansson, Sekr.

Justeras: Janne Hansjons Berndt Norén.

Protokoll fört vid fortsättning av årsmötet den 13 feb. 1960.
§ 1.

27 medlemmar var närvarande när ordf. Mats Elin hälsade välkommen till det första årsmötet i klubbstugan.

§ 2.

Redogjordes för den utredning som beslutades vid mötet den 30 jan. Denna resulterade i att Kål Olle stod fast vid sin
avsägelse, och en ny man skulle väljas i stället för honom.

§ 3.

Till efterträdare för Kål Olle valdes Felix Wigren.

§ 4.

Till fotbollssektion för 1960 valdes återval d.v.s. Ragnar Eriksson, Nils Stickå, Albert Svärd, Målar And. Olsson och
Erik örn.

§ 5.

Till ungdomssektion valdes: Janne Hansjons, Nils Henriksson, och Bud Nils Olsson.

§ 6.

Till festkommitté valdes: Bengt Larsson, Axel Lassis, Hans Larsniss, Gösta Larsson, Hans Elin, Nils Nilsson samt Inger
Rombo.

§ 7.

Till idrottsplats kommitté valdes styrelsen Erik Stickå, Nils Asp och Janne Hansjons.

§ 8.

En sport 60 kommitté valdes som består av Bengt Larsson, Bertil Lundgård och Janne Hansjons.

§ 9.

Under övriga frågor diskuterades badplatsfrågan och styrelsen fick i uppdrag att ta reda på de möjligheter som
finnes för anläggande av en badplats.

Färnäs den 13 febr. 1960 Lars Eric Hermansson

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 20 november 1960 i klubbstugan.
§ 1.

Föreningen ordf. Mats Elin hälsade ett 50 tal medlemmar välkomna till årsmötet.

§ 2.

Till ordf. för mötet valdes Mats Elin och till sekreterare lars Eric Hermansson.

§3.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Verner Sars och Bud Nils Olsson.

§ 4.

Styrelseberättelsen och den ekonomiska redogörelsen upplästes. Med anledning av detta undrade Kål Olle
Johansson vad orsaken var till förlusten på fotbollen. Sektionens kassör Erik Örn redogjorde då för detta och
framhöll att största orsaken var dom ökade resekostnaderna för tränare, och spelare som bor på annan ort.

§ 5.

Ragnar Eriksson uppläste fotbollssektionens årsberättelse, varefter ordf. föredrog dom övriga sektionernas.

§ 6.

Dom upplästa berättelserna godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7.

Simbadsfrågan diskuterades, varefter beslutades att en kommitté skulle tillsättas.

§ 8.

Nästa punkt på dagordningen var Elljusskidspår. Nils Nilsson redogjorde för vilka anslag som skulle gå att fås till
detta. Bud Nils Olsson föreslog att en kommitté skulle tillsättas och utreda frågan. Kål Olle Johansson avslog helt
förslaget om elljusskidspår och föreslog att pengar istället skulle satsas på ishockeyn. Ordf. ställde då frågan vilket av
dom två förslagen skulle väljas. Ordf. fann att Kål Olles förslag blev godtaget. Nils Nilsson begärde då votering.
Jannes Nilsson begärde då ordet och uppmanade Nils Nilsson återta voteringen och Kål Olle att återta förslaget om
avslag. Varefter han föreslog att styrelsen skulle undersöka frågan om Elljusskidspår. Detta beslutades också
enhälligt.

§ 9.

(Se § 6.)

§ 10.

Val av styrelse för 1961, i tur att avgå var Mats Elin och Nils Nilsson. Mats Elin från sa sig återval på grund av hans
arbete tog för mycket tid i anspråk. Nils Nilsson från sa sig också uppdraget, han motiverade med att en viss
oenighet rådde inom klubben och att han inte ville vara med under sådana förhållanden. Kål Olle föreslogs som
medlem i styrelsen, men han hänvisade till fjolårets avsägelse, och ville inte komma ifråga förrän det var utrett.
Ragnar Eriksson begärde då ordet och meddelade att även han från sa sig alla uppdrag inom klubben under de
förhållanden som nu rådde. Efter ca: en halvtimmes hetsig diskussion slog ordf. klubban i bordet och citerade orden
”Eniga vi stå söndrade vi falla” varefter han föreslog att inga avsägelser skulle gälla och att det som man tvistade om
skulle glömmas bort, då ju alla innerst inne jobbade för klubbens bästa. Detta godkändes också enhälligt Mats Elin
och Nils Nilsson återvaldes alltså för två år i styrelsen.

§ 11.

I fotbollsektion föreslogs omval vilket godkändes av mötet. Till suppleanter valdes Erik Stickå och Hans Larsniss.

§ 12.

Till idrottsplatskommittén valdes styrelsen plus Erik Stickå.

§ 13.

Fest kommittén: Ragnar Eriksson, Bengt Larsson, Lars Erik Hermansson, Gösta Larsson, Hans Elin, Hans Larsniss, Inger
Rombo.

§ 14.

Ishockey sektion: Felix Wigren, Nils Mattsson, Gösta Hållams, Lennart Jons, Göran Höglund.

§ 15.

Ungdomssektion: Janne Hansjons, Sven Ivar Renhall, Lasse Stickå, Bud Nils Olsson, Lennart Böhlin.

§ 16.

Simbadskommittén: Folke Hansjons, Verner Sars, Erik Sens.

§ 17.

Damsektion: Sonja Eriksson, Gerda Hansjons, Ann Mari Färnström, Siv Blomberg, Margit Eriksson, Inger Rombo.

§ 18.

Valberedningskommitté: Nils Nilsson, Bengt Larsson, Lars Eric Hermansson.

§ 19.

Revisorer: Per Mats Persson, Berndt Norén. Suppleanter: Bengt Stickopers, Målar And. Olsson.

§ 20.

Lotterikontrollant: Arne Eriksson.

§ 21.

Under övriga frågor föreslog Berndt Norén att några listor skulle göras i ordning och några personer skulle gå runt i
byn och försöka få in lite pengar till förbättring av ishockeyplan.

§ 22.

Mötet avslutades efter ca 3 timmars diskussion.

Färnäs den 20 nov 1960
Lars Eric Hermansson

Färnäs Klubbstugan 60-talet.

Justeras:

N.Olsson

V. Sars

Idrottsfamilj i Färnäs:

Text från tidningsurklipp. Skrivet av sign Ing.1960.

Det är endast mamma som duger när tävlingsskidorna skall vallas.
Vi satt hemma hos den lugna och trivsamma familjen Janne Hansjons i Färnäs by en kväll och pratade. Samtalet kretsade kring litet av
varje, fast mest rörde det sig förstås om idrott. I den familjen är det aldrig något gnat i stil med ”Skall du ut med den där idrotten igen”
eller ” Nu får det vara slut på idrottandet, jag är trött på att ta reda på svettiga kläder”.
Hur är detta möjligt, frågar sig säkert många, och på det kan vi endast svara på att det handlar om en verklig idrottsfamilj där far Janne,
och mor Gerda är precis lika intresserade som barnen, Evy 15 år och Stig-Ove 12 år. Nu kan det förstås hända att Stig Ove leder med ett
par hästlängder när det gäller idrottsintresset som kanske är i största laget. – Nog är det fint att pojken är idrottsbiten säger pappa
Janne men frågan är väl om det inte blir lite för mycket av det goda. Det vill gärna bli så att idrotten kommer före bl. a. skolarbetet och
det är i alla fall inte meningen. Vi har fullt jobb med att hålla igen honom. Då är det bättre med Evy, där går skolarbetet självklart först.
Både Stig Ove och Evy är fina och lugna ungdomar, som inte gör mycket väsen av sig annat än när det kommer på tävlingsbanan. Men då
blir det fart, speciellt då i skidspåret. Båda drömmer givetvis om att bli en ny Sixten Jernberg och en ny Sonja Ruthström. Och varför
inte? Sanningen i det här är nämligen att båda är ytterst lovande i det vita spåret. I vintras vann de var sin klass i Lilla Vasaloppet, Stig
Ove förresten med hela 40 sekunder (på 2,5 km) och fortsätter de i samma stilytterligare några år så får Dalarnas skididrott säkert glädje
av dem. Sprinter löpning och längdhopp är också en av Stig Oves starka sidor. Det finns ingenting som han tycker är så roligt som när
han är med de stora pojkarna och tränar fotboll och han lyckas springa från dem på löpningen.

Hoppgrop hemma i trädgården.

Hoppgrop saknas på Färnäs Idrottsplats, liksom alla andra banor för friidrott. Men Stig

Ove visste på råd. Med fars och mors tillåtelse grävde han en hoppgrop hemma i trädgården (inte morotslandet, men strax intill) och där
höll han till och tränade varje ledig tid. Och en dag kom hela skolklassen hem och höll tävling. Och där stod läraren i den Hansjonska
trädgården och antecknade resultat. Primitivt var det visserligen, men trivsamt i allra högsta grad, det var alla villiga att skriva under på.

Bra orientererska. Men naturligtvis har de här två duktiga idrottsungdomarna i Färnäs att brås på. Mamma Gerda var i slutet
av 1930-talet en av distriktets bästa orienteringskor och dessutom var hon fin på skidor med en del goda placeringar på DM. (Hon
tävlade då för älvdalen där hon är ifrån). Och skidmeriterna har hon nytta av än idag. När Stig Ove och Evy skall ut och tävla och
laggarna skall vallas då är det bara mamma som duger. Vilket välfrämst hänger ihop med att hon för det mesta fick valla sina skidor
själv. Det var inte så vanligt att man skulle ha hjälp med allting på den tiden. – Vilket säkert bara var nyttigt, säger hon själv.

Kanske damhandboll. Nu är Gerda förutom vallningsexpert i familjen, med i den nybildade damsektionen inom klubben. Och
vad har hon för planer? – Ja, vi har ju inte satt igång vår verksamhet, vi är ju bara valda säger hon. Men om vi får ett el-ljusspår så
hoppas vi förstås att vi får ut både flickor och damer på allvar. Och till sommaren vore det ju roligt om det till exempel kunde bli ett
handbollslag, säger hon slutligen. Den fjärde familjemedlemmen, pappa Janne själv, visar upp en outtröttlig energi när det gäller Färnäs
SK:s ungdomsavdelning. Där har han lagt ner ett jättearbete på det 70-tal ungdomar i åldern 12-16 år som är medlemmar och även om
han inte är specialist på skidvallning, trots att även han har skidat en del i sina dar så kan han en del om fotboll. Han har tillhört Färnäs
fotbollslag sedan det startades och på senare år har han också tjänstgjort som domare. Så nog får hans adepter lära sig både hur man
skall göra och inte får göra.

Ut på söndag alla Färnäsbor.
”För att kunna ge ungdomarna inom Färnäs möjligheter till förströelser och friluftsliv under vintern har Sportklubben även denna säsong
beslutat hålla en skridskobana öppen. Men det kostar mycket pengar och arbete. Vi vädjar därför till föräldrar och övriga intresserade
att stödja oss i vårt arbete. De svaga isarna på tjärnar och sjöar kräver årligen många ungdomars liv, därför är det en självklar sak att en
landisbana bör ordnas. Ovanstående är saxat ur den vädjan som Färnäs SK sänt ut till befolkningen och där man samtidigt inbjuder till
en träff på skidskoisbanan på söndag klockan 11.00 med hammare, såg, yxa eller andra lämpliga verktyg. En nyhet presenterar man
också till vintern. Vissa tider kommer banan att hållas öppen endast för småbarn med föräldrar och då är det förbjudet att använda
klubba och puck. Dubbel anledning alltså för Färnäsborna att mangrant möta upp på söndag och ge klubben det stöd den väl så
behöver.

Ulla Wigren och Annelie Norén, Färnäs ishockeyrink.

Färnäs Ishockeyplan 1960.

