Färnäs Sportklubb 1961. Text av Gunnar Axelsson, Dalarnas Fotbollsförbund. Sven Wåhlberg Sportchef DalaDemokraten. Textkälla Dalarnas Fotbollförbund årsberättelse 1961. Årets Ishockey Strömbergs Idrottsförlag 1961, Lars Kjell DalaDemokraten Falun. Text George Linnell.
De nationella division IV serierna spelåret 1961 bestod av 37 grupper varav 378 lag. 17 stycken dalakubbar har deltagit i de nationella
serier, därav två i division II, fem i division III och 10 i den dalabetonade division IV-gruppen.
Dalafotbollen fortsätter att stampa på samma fläck. Drömmen om en ny allsvensk Era tycks inte bli annat än just en dröm. Ännu efter
sju-åtta avverkade div. II-omgångar fanns det en viss förhoppning om att antingen Avesta eller Brage skulle kunna kvalificera sig för
slutspelet. Men så kom de tydligen oundvikliga vågdalarna. Spelat försämrades katastrofalt, speciellt för IK Brage i stället för serieseger
blev det en placering i tabellens mitt. Förhållandet irriterar inte bara de båda nämnda dalalagen utan hela det fotbollsintresserade
Dalarna. När Sandvikens IF nu tvingades ta steget ner till div. II står inga allsvenska lag tillbuds på närmare håll än Stockholm, Örebro
och Degerfors.
Ludvika FFI, som någon gång på 40-talet räknades till Sveriges 12 stora, återvänder till div. III sedan man med bred marginal tagit hem
div. IV. Det råder knappast tvivel om att laget normalt är av div. III-klass.
Avesta AIK och IK Brage har haft att försvara distriktets färger i näst högsta seriegruppen och i varje fall för Avestas del bjöd
våromgången på angenäma resultat, som gav hopp om en placering i tabellens absoluta topp, trots att bl.a. exmästarna Djurgården
fanns i bilden. Avesta avslutade för övrigt våromgången med seger över stockholmselvan. Östen medförde en rad motgångar för Avesta
AIK och slutstriden i serien blev en ren stockholmshistoria, som anrika Djurgården i kraft av bättre målskillnad avgjorde till sin förmån
före IFK Stockholm. Avestas goda poänghåvning under våren gjorde att man aldrig svävade i någon omedelbar degraderingsfara. Man
rutschade dock ned till mitten av tabellen och fick där kontakt med IK Brage, vars med- och motgångar under året kanske varit något
jämnare fördelade och gjort att man hela tiden hållit till i mittskiktet. 22 poäng för Avesta och 20 för Brage gav slutligen 6:e resp. 7:e
plats i tabellen och alltså nya kontrakt med klar marginal. Avstigningslag i denna seriegrupp blev IK City, IFK Sunne och Hallstahammars
SK.

Registreringar.
Utbytet av spelare mellan klubbarna har under året haft en rekordartad omfattning. Sålunda har distriktets kansli berörts av 347
övergångshandlingar. Fem utländska medborgare har dessutom meddelats tillstånd att medverka i dalaklubbars seriespel.

Slutord.
Ur sportslig synpunkt har 1961 varit ett i stort sett lyckosamt år. Gynnsamma väderleksbetingelser har gjort att serieprogrammen
kunnat genomföras utan friktioner och kvalitetsmässigt torde en viss stabilisering av topplagens prestationer kunna noteras. Ett visst
status Quo i division III ger dock anledning till betänkligheter och tydligt är att distrikt och klubbar gemensamt måste ta krafttag för att
inte ett vacum skall uppstå mellan de högre nationella serierna och den mera distriktsbetonade fotbollverksamheten. En fortsatt ökning
av antalet leg ger dock anledning till glädje och dalafotbollen kan på goda grunder hoppas, att tycket från de lägre serierna i sinom tid
skall bära frukt i form av en bredare topp.

1961 års serier har omfattat följande dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Allsvenska reservlagsserien
Distriktets reservlagsserier

0 lag
2 lag
5 lag
10 lag
16 lag
24 lag
52 lag
1 lag
16 lag

De inom parantes avser förra årets säsong.

(0)
(3)
(3)
(11)
(16)
(24)
(47)
(1)
(18)

Division, IV Dalarna.
Division IV fick redan under våromgången en sådan utformning, att det stod klart att Ludvika FFI nu på allvar tänkte koncentrera sig på
att ta steget upp i ”trean”. En 0-0 match mot Forssa medförde västerbergslagselvans enda poängförlust under våren och enda
matchförlusten drabbades man inte av förrän den 16 september, då Färnäs stod för bedriften. Ytterligare två oavgjorda matcher
kostade Ludvika FFI dock på sig mot Sollerön och Falu BS. Genom Ludvikas relativt klara dominans tilldrog sig bottenstriden största
intresset i denna seriegrupp. Ännu inför näst sistas serieomgången var fem lag indragna i nedflyttningsdiskussionen, inte minst därför
att den för Dalarna mindre lyckosamma av division III medförde risk för nedflyttning av tre lag från division IV. Efter framställning från
DFF:s sida har dock nya division IV utökats till 11 lag och därigenom kunde tredje lag från slutet i 1961 års serie, nykomlingarnas CRU,
Klara sig kvar på sina 12 poäng medan 10 poängarna Leksand och Korsnäs tvingade ta steget med i division V. Det blev aldrig riktigt
spännande vad toppen beträffar. Ludvika FFI, som någon gång på 40-talet räknades till Sveriges 12 stora, återvänder till division III sedan
man med bred marginal tagit hem division IV. Ludvika FFI tog på ett tidigt stadium hand om initiativet och hade när de första
motgångarna inställde sig ett så markerat försprång att det aldrig var någon fara på taket. Däremot var det spännande värre i kön. Här
var åtskilliga parter inblandade och först ett par omgångar före slutet tycktes man skönja konturerna av situationen: Korsnäs var inte så
starka denna säsong, frågan gällde vilket eller vilka lag som skulle göra sällskap ner. Det blev Leksand. Vanan trogen satsade man alla
krafter på en långspurt, satte in ishockeyvikingen Åke Lassas och hade så när lyckats. Anmärkningsvärt är att Sörsjön på nytt klarade
kontraktet. Det var en fin 50-års present åt ”fjällklubben”. Distriktsmästarna Säter kom tvåa i tabellen men hade egentligen ingen reell
chans att hota Ludvika FFI. Laget har ändå gjort en förbluffande god insats om man betänker de många spelarförluster man råkat ut för.
Färnäs Sportklubb intog sedvanligt en av de främre platserna och ett litet avancemang jämfört med fjolåret orkade Falun med. Falun
håller sig med seriens yngsta lag och kan bli att räkna med om ett år eller två.
Ludvika FFI visade redan under vårsäsongen, att man äntligen fått fram ett lag som var moget för seriesegern. Vårsäsongen
genomfördes nämligen synnerligen förtroendeingivande och den enda poängförlust man kostade på sig kom i bortamatchen mot Forssa
den 18 maj då resultatet blev 0-0. Vårtabellen toppade Ludvika med 15 poäng följt av tippade huvudkonkurrenten Säters IF som hade
12, samt sensationslaget Sollerö IF med 10. Sollerö IF kom direkt från div. V och gjorde en anmärkningsvärt fin start i den högre serien.
Sämre gick det för andra nykomlingen CRU (en ny föreningsbildning genom sammanslagning av Vikmanshyttan och Grim), som med sina
4 poäng delade jumboplatsen med Leksand. Höstomgången startade Ludvika övertygande, 7-0 mot Sörsjön. Enda förlusten kom den 16
september mot Färnäs, som då vann med matchens enda mål. Oavgjorda matcher kostade den blivande seriesegraren dessutom på sig
mot Sollerön och Falun. I god tid före slutomgången var dock seriesegern bärgad. I jumbostriden var fem lag ännu vid näst sista
omgången inblandade. Situationen komplicerades av, att dalalagens dåliga marknad i div. III förde med sig hot om nedflyttning av tre
lag i ”fyran”. Nu behövde trots allt inte någon tvångsned flyttning tillgripas (den nya div. IV ökades ut till 11 lag), utan nya CRU kunde
som tredje lag från slutet klara sig kvar på sina 12 poäng. Nedflyttade i div. V blev Leksand och Korsnäs. De förstnämnda spurtade dock
starkt och ökade på sin vårskörd från 4 till 10 poäng, vilket dock inte räckte den här gången.

Division. IV, Dalarna, Herrar.
Ludvika FFI
Säters IF
Färnäs SK
Falu BS
Sollerö IF
Forssa BK
Sörsjöns IF
CRU
Leksands IF
Korsnäs IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
10
7
7
6
6
5
5
4

3
2
3
5
5
4
2
2
0
2

1
4
5
6
6
8
10
11
13
12

55-18
49-32
47-33
40-35
31-40
41-47
33-39
42-56
30-46
34-56

31
26
23
19
19
16
14
12
10
10

Resultaten i div. IV, Dalarna, 1961.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ludvika FFI
Säters IF
Färnäs SK
Falu BS
Sollerö IF
Forssa BK
Sörsjöns IF
CRU IF
Leksands IF
Korsnäs IF

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

7-0
1-0
2-1
1-1
2-1
1-2
x
2-9
3-0
2-1

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

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

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

Vår omgången.

Höst omgången.

30/4
6/5
11/5
13/5
19/5
27/5
4/6
10/6

5/8
12/8
19/8
27/8
2/9
10/9
16/9
24/9
1/10
8/10

Färnäs SK-Sörsjöns IF 2-1.
Sollerö IF-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Korsnäs IF 2-2.
Ludvika FFI-Färnäs SK 5-4.
Färnäs SK-Leksands IF 1-0.
Falu BS-Färnäs SK 2-3.
Säters IF-Färnäs SK 3-2.
Färnäs SK-CRU IF 0-2.

Färnäs SK-Forssa BK 6-2.
Forssa BK-Färnäs SK 5-2.
Leksands IF-Färnäs SK 3-1.
Färnäs SK-Sollerö IF 4-1.
Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4.
Färnäs SK-Säters IF 5-0.
Färnäs SK-Ludvika FFI 1-0.
Sörsjöns IF-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Falu BS 1-1.
CRU IF-Färnäs SK 3-4.

Allan Färnström, Pål Pålsson, Tage Molin, Eddie Forsén, Arne Färnström, Harlan Grannas och Gösta Hållams. Foto Mora Bygdearkiv.
Wille Persson.

Sammanfattning av fotbollsäsongen i efterhand så blev säsongen lite märklig om man studerar resultaten. Ludvika FFI vann serien
ganska så enkelt om man tittar på tabellen 31 poäng, hela fem poäng före tvåan Säters IF. Färnäs SK kom på tredje plats åtta poäng efter
seriesegraren Ludvika FFI. Ludvika FFI. 31 poäng, Säters IF. 26 poäng och Färnäs SK. 23 poäng. Färnäs killarna vann 10 matcher, 3 stycken
oavgjorda och förlorade i 5 matcher. Det som är lite märkligt med tanke på Ludvikas överlägesenhet så spelade Färnäs killarna jämnt
mot dem förlust borta den 19/5 med uddamålet 5-4, för att i hemma matchen den 16/9 revanschera sig vinst med 1-0. I matcherna mot
Säters IF förlust borta med uddamålet 3-2 för att sedan på hemmaplan krossar man Säters IF med hela 5-0. Matcherna mot Forssa BK
gör en förbryllad vinst hemma 5/8 med 6-2 men i omgången efter 12/8 förlorar man med 5-2.
Förlusterna kom mot Ludvika FFI en match, Säters IF en match, CRU IF en match, Forssa BK en match och Leksands IF en match. Om man
hade vunnit mot CRU IF, Leksands IF samt tagit sin borta match mot Forssa BK hade man endast kommit upp till 29 poäng det var de
lagens som placerade sig sämre än Färnäs SK i tabellen, det hade ändå inte hjälpt för Ludvika FFI slutade ju på 31 poäng. Serietoppen
hade endast blivit jämnare. Man skall inte leka med tanken tänk om… men ibland kan resultat förbrylla???
Sammanfattningsvis så gjorde Färnäs killarna det bra men man räckte inte hela vägen, resultaten kastades huller om buller med vinst
här och förlust där. Stolpe ut och stolpe in.

Färnäs segrade Klart över Morgårdshammar. Text från tidningsreferat. 19/3-1961.

Färnäs farlige cf, Harlan Grannas gör här det förstaav sina och Färnäs tredje mål mot Morgårdshammar.
Med klara 3-0, halvtid 1-0 avfärdade Färnäs på söndagen nya div. V-laget Morgårdshammar på ett något svårbemästrat Rommeplan.
Färnäs kan faktiskt vara nöjd med resultatet, eftersom Morgårn hade väl så mycket av spelet och speciellt i första halvlek låg de över
men kedjans ineffektivitet tillsammans med Färnäs säkra försvar gjorde det bara blev situationer. Färnäs hade de gamla bataljhästarna
som sina bästa. Bekymmer med målvaktsfrågan var det vid avresan och det löstes på så sätt att gamle lagledaren Sura Ragnar Eriksson
nu präktigt medbantad efter Vasalopp bl.a. fick hoppa in. Han gjorde en storstilad insats. Av ute försvararna fäste vi oss för unge Lasse
Stickå och Hållams samt även unge Tore Grannas. Kedjans främste som vanligt Harlan Grannas och Rune Blomberg. Tre Grannas mål,
efter en kvart fick Harlan Grannas en fin passning och sköt men målvakten halvklarade, returen förpassade dock Grannas på rätt ställe.
1-0 Morgårdshammar antecknades för ett ribbskott i första halvlek och Sura Eriksson fick göra en fin fotparad. Strax efter vilan ökade
Harlan Grannas till 2-0 på ett fint direktskott och samme man kunde i 24:e minuten fastställa 3-0 där Morgårdsförsvaret slarvade en hel
de . Före detta mål hade Morgår´n en straff men Göte Boströms välplacerade boll boxade Färnäs målvakten till hörna. Vollard Norrmén
dömde. / L-n /.

Lagledarhopp räddade Färnäs. Nollan klarades
Borlänge (DD). Trots det miserabla lördagsvädret med snö och kyla lyckades Erik Nygren och Co ordna en riktig bar spelarena till mötet
Morgårdshammar-Färnäs på söndagseftermiddagen. En förhållandevis bra match svarade de bägge lagen även för. Färnäs kunde tillslut
stå som segrare med 3-0 efter paus ledning på 1-0. Att Färnäs vann rättvist kan man håla med om men siffrorna blev alldeles för stora.
En uddamålsvinst hade räckt gott, för Morgårdshammar höll spelet väl uppe hela matchen och hade även under ett par perioder ett litet
övertag. Ingenting ville emellertid lyckas och när dessutom en straff missades så förstår man Morgårdshammar grabbarnas misströstan.
Bäst i Morgår´n sätter vi målvakten Billy Vikström, vb, Håkan Gustavsson samt hh, Göte Boström. Han var förresten lagets särklassigt
bästa spelare. Av kedjfolket får Ingvar Parling och Roland Alfredsson bästa betyget där dock deras everinnerliga tjat på planen hörde till
det negativa. Färnäs hade de gamla bataljhästarna som sina bästa. Bekymmer med målvaktsfrågan var det vid avresan och det löstes på
så sätt att gamle lagledaren Sura Ragnar Eriksson nu präktigt nedbantad efter Vasalopp bl.a. fick hoppa in. Han gjorde en storstilad
insats. Av uteförsvararna fäste vi oss för unge Lasse Stickås och Hållams samt även unge Tore Grannas. Kedjans främste var som vanligt
Harlan Grannas och Rune Blomberg. Tre Grannas mål! Efter en kvart fick Harlan Grannas en fin passning och sköt men målvakten
halvklarade returen förpassade dock grannas på rätt ställe, 1-0. Morgårdshammar antecknades för ett ribbskott i första halvlek och Sura
Eriksson fick göra en fin fotparad. Strax efter vilan ökade Harlan Grannas till 2-0 på ett fint direkt skott och samme man kunde i 24:e
minuten fastställa 3-0 där Morgårdshammar försvaret slarvade en hel del. Före detta mål hade Morgår´n en straff men Göte Boströms
välplacerade boll boxade Färnäs målvakten till hörna. Vollard Norrmén dömde. / L-n /.

Brage B-Färnäs. Text från tidningsreferat. Träningsmatch våren 1961.
Ovansiljanpojkarna kom till Rommehed med fem reserver och av dessa var fyra pojklagsspelare. Det trodde många skulle väga lite för
lätt mot Brages rutinerade och framgångsrika B-lag. Men ingenting var mera felaktigt. Grabbarna höll fint och skötte sig överlag mycket
bra. Hela laget höll jämna steg med Brage pojkarna som till sist fick sträcka vapen. Färnäs vann med 4-3 efter 3-2 i halvtid. Harlan
Grannas var som vanligt i fint slag och sköt tre av målen. Ytterligare en boll från hans fot blev mål men bortdömdes tvivelaktigt. Tage
Molin sköt det resterande.

Tre Grannas-mål när Färnäs vann
Borlänge ((DD). Bragereserverna fick uddamålsstryk av Färnäs på Rommehed i söndags med 3-4. Matchen var av ganska skral kvalitet –
blåsten förstörde det lilla av spel som det gjordes ansatser till att få igång. Färnäs anfallet var hela tiden målfarligt särskilt då centern
Harlan Grannas, som svarade för tre av målen. Tage Molin sköt Färnäs fjärde mål. Ovansiljans elvan hade inte mindre än tre pojkspelare
med. I Brage märktes mest de båda nyförvärven Bengt Jansson och Bengt Kling. Kling agerade inte utan en viss framgång högerinner.
Kling gjorde två mål och Uno Malmling det tredje på straff. / F /.

Brages reservlagsytter Malmling nickar mot Färnäs målet men utan resultat.

Färnäs slog Brage bilagan i jämn och bra match, 4-3.
Det blev Färnäs som hemförde segern i söndagens möte på Rommehed med Brage reserverna, och resultatet blev 4-3. Spelet var så
jämnt och chanserna så bra fördelade att ett oavgjort resultat efter en Brage seger hade varit en lika rättvis utgång på matchen. Brage
lyckades dock aldrig få ledningen i målprotokollet men kvitterade dock via två tillfällen. Det var annars bra tempo över uppgörelsen, och
det bjöds på friska tag från båda hållen. Färnäs hade ett knappt övertag i början av matchen och fick också så småningom utbyte av
detta i form av mål genom Tage Molin. Brages Bengt Kling kvitterade emellertid. Varefter Färnäs centern Harlan grannas ordnade ny
ledning. Det blev dock nästan omgående ny kvittering. Brage fick en straff, som Bengt Jansson slog rakt på målvakten. Uno Malmling
hann dock fram i tid på returen och slog bollen i mål. Grannas fullbordade sedan sitt hat trick genom två fina mål. Vid det ena kom han
fullständigt fri med Brage målvakten sedan försvaret öppnats på vid gavel. Bengt Kling fastställde sedan slutresultatet till 4-3 med ett
hårt skott. I Brages lag lade man särskilt märke till de två nyförvärven Bengt Jansson och Bengt Kling, som både skulle ha behövts mer än
väl i A-laget. Tyvärr blir ingen av dem spelklar till seriestarten. Kling som egentligen är försvarsspelare hade nu satts in som hi, och
visade sig klara av även den platsen med glans. Han uppvisade en utmärkt skjutförmåga – det blev bl.a. två mål – och en energi som
lovar det bästa. I försvaret lade man mest märke till Rolf Boström. Färnäs hade sina bästa spelare i de två målskyttarna, Harlan Grannas
och Tage Molin. Försvaret verkade dock ihåligt. / Jon /.

öteborgsläger skapar serieform för fotbollsspelare i Färnäs SK.

Vinterns återkomst kom mycket snöpligt i fotbollssäsongens förberedelser för Färnäs liksom så många andra föreningar i länet. Trots
vårvintern fortsätter dock träningen med läderkulan och på bilen ovan är det fr.v. Gösta Hållams, Rune Blomberg, Arne Färnström och
Eddie Forsén som leker med lädret trots rådande snöyra.

Harlan Grannas leker med bollen vid träningslägret i Göteborg 1961.

Färnäs SK på träningsvecka i Göteborg. Fjolårstrean kommer med två nya spelare.
Färnäs (DD). Två lag gick upp från fyran förra säsongen och Färnäs SK som blev trea skulle alltså rent matematiskt ligga väldigt bra till för
att komma på tur. Ragnar ”Sura” Eriksson & Co är dock försiktiga, varnar främst för Säter, Falun, Forssa och fruktar också Sörsjön och
nykomlingarna Sollerön och målet är främst ett nytt kontrakt med fyran. Ett led i förberedelserna för en lyckad vårsäsong är en
träningsvecka i Göteborg och så har man två nyförvärv norrifrån i bakfickan. Den 26 januari började man träningen som sedan pågått
två gånger i veckan. Till en början i läroverkets gymnastikhall och senare en hel del utomhus företrädesvis med boll. Tränare för tredje
året i följd är Berndt Larsson. Intresset har varit mycket gott och en bidragande orsak härtill är säkert den stimulerande veckan i
Göteborg. Fin återväxt finns i de egna leden genom det goda arbetet som handlagt bl.a. på pojkfotbollen. De avverkade
träningsmatcherna är dom här: Morgårdshammar 3-0, Hulån 1-1 och mot den egna bilagan 4-1. Den enda spelaren som gått är Arne
”Muffen” Eriksson som flyttat till Göteborg för att ägna sina tjänster åt Västra Frölunda i både ishockey och fotboll. Två fina nyförvärv
kan man redovisa i Sen Åke Hedlund som kommer ända från Jokkmokk. Han är 23 år, spelar helst ytterhalv eller inner och blir spelklar i
juni. En av förgrundsfigurerna i sexans norra grupp förra året Tore Wahlström, Idre har också skrivit på för Färnäs. Han är 23 år och en
all round begåvning som man kan vänta sig mycket av. Också han blir klar i juni. Färnäs träningsvecka i Göteborg inträffar mellan den
12-23 april och förläggningen blir Göteborgskamraternas fritidsgård Skatås. Träningen som kommer att ledas av ”Fölet” Berndtsson,
Holger Hansson och Berndt Larsson kommer att vara förlagd till gamla Ullevi. Med på sejouren kommer en trupp på 23 man och i denna
siffra ingår både aktiva och ledare. Tre matcher kommer att spelas i Göteborg, varav en mot Göteborgs kamraternas B-lag eller C-lag.
Hisingsstad och Jonsered. Så får man också tillfälle studera allsvenskt då man bevistar premiären mellan IFK Göteborg och Hammarby.
Och med en sådan upptakt på fotbollssäsongen måste ungdomen i Färnäs vara belåten.

Sture Söderberg är våryster bollfångare i Färnäs SK. Takterna ser ut att finans kvar.

Göteborgslägret gav Färnäs bra form men inga segrar
Färnäs Sk hade under förra veckan en period som gick helt i fotbollens tecken. Laget var nämligen förlagt till Göteborg på ett
fotbollsläger för att skapa fram formen till seriestarten mot Sörsjön om söndag. Resultaten i de fyra avverkade matcherna blev inte så
goda, men inom Färnäs SK tar man inte så hårt på resultaten eftersom motståndarna var mycket längre komna i träning. Huvudsaken
mot läget var att sammansvetsa pojkarna till en lagenhet, och detta mål har man nått då alla var nöjda med veckan. Bernt Larsson har
haft hand om träningen, som varit förlagd till gamla Ullevis plan. Dagligen har hankört två träningspass med pojkarna. Den första
matchen spelades på Rambergsvallen i Göteborg och motståndare var Utsikten. Detta lag spelar i division IV, liksom övriga motståndare
A-laget mötte. Utsiktens seger siffror blev 3-1. På tisdagen var dt B-lagets tur att vara i elden och det klarade sig hedersamt mot div. V
laget. Hisingsstad, som vann med 5-3. Största förlusten under turnén kom på onsdagen då Stenkullen vann med hela 12-3. Nämnas bör
dock att Stenkullen tidigare under säsongen besegrat div. II laget. Östersund. Sista matchen under veckan spelades på fredagen och
motståndaren BK Atos vann med 3-0. Målgörare under matcherna var: A-laget Harlan Grannas 2, Arne Färnström och Allan Färnström .
B-lagets mål i matcherna mot Hisingsstad gjordes av Lennart Böhlin, Magnus Eriksson och Tore Wahlström. Förutom träningen och
matcherna har Färnäs truppen även studerat fotboll i högre serier. Samma dag som man anlände till Göteborg var pojkarna åskådare vid
matchen GAIS-Oddevold, förra söndagen såg man IFK Göteborgs utklassning av Hammarby och på vägen hem stannade man i Degerfors
och var åskådare när hemmalaget föll mot Örebro SK.

Färnäs Sportklubb har storuppslutning vid bollträningen. Här instruerar Bernt Larsson och fr.v. ser vi Rune Blomberg, Gunnar Jons, Mats
Gummås, Bror Ernlund, Sture Söderberg och Lasse Stickå. Framför dessa fr.v. Allan Färnström, Pål Pålsson, Tage Molin, Magnus Eriksson.

Från Moras sportfront
Enligt programmet skulle seriefotbollen ha rullat igång i Mora på söndagen men tyvärr var Morängen i för dåligt skick för att detta skulle
bli av. Vi får nu istället väntas till kommande helg och hoppas att Färnäs har större tur med sin hemma premiär mot Sörsjön. Värmen de
senaste dagarna har gjort underverk med Färnäs IP och div. IV premiären kan tydligen gå programenligt. När det inte kunde bli något
seriespel för Nusnäs passade man istället på att vänskapsspela mot Falu BS och bese div. II premiären i Borlänge: laget gjorde en hygglig
match i Falun. Oavgjort är bra gjort då, enligt rapporter från tidigare matcher i vår går mot en fin säsong. Vad som särskilt hedrar Nusnäs
var att laget kunde ta sig upp ur underläge med 1-4 till slutresultatet 4-4. Spelet var inte heller inte så dåligt, så kanske vi kan hoppas på
en hygglig insats i Hofors om söndag. Det var synd att Nusnäs måste inställa matchen mot Vansbro. Det är betydligt lättare att göra
debut i en högre serie på hemmaplan än borta. Det hade mycket väl kunnat bli tvåpoäng mot Vansbro och detta hade betytt förlig vind
för Nusnäs skutan i fortsättningen. Nu blir debuten i den högre serien betydligt svårare. Hofors tillhör troligen seriens bättre lag och är
framför allt på hemmaplan svårslaget. Sollerön generalrepeterade inför seriepremiären i Falun om söndag med en match mot IFK Mora
på sandängarna. Sollerö laget gjorde vad man väntat av det och gör en intressant debut i fyran. Laget är en god blandning av ungdom,
rutin, teknik och hårdhet. Falu BS får se upp om söndag, eftersom Solleröns lagledare Bo Jansson lovat signaturen att det blir två Sollerö
poäng i seriestarten. Jansson lät så övertygad om detta så vi tror honom. Trots allt får Solleröns första match anses svårare än Färnäs.

FSK inleder mot Sörsjön och eftersom västerdalingarna är ett typiskt hemmalag bör Färnäs vinna. ”Sura” Eriksson lät dock bekymrad
efter Färnäs matcher i Göteborg förra veckan. Resultaten blev inte så goda som man väntat, men lagen från västra Sverige ligger säkert
långt före i träning, så vi tror på Färnäs. För IFK Mora blev helgen helsvart. Det blev nederlag över hela Linjen. A-laget förlorade stort
matcherna mot Sörsjön och Sollerön och B-laget föll lika stort mot Orsa. Nu behöver dock inte Mora se mörkt på framtiden ändå.
Förlusterna kom mot lag från högre serier och var väntade. IFK ledningen har dock matchat sitt lag bra så inte beror det då på match
oträning om resultaten skulle utebli när serien startar om två veckor.

Grannas blev matchvinnare åt Färnäs SK. Färnäs tog båda poängen i jämn match mot
Sörsjön. Text från tidningsreferat. Färnäs SK-Sörsjöns IF 2-1. 30/4-1961.

Det vackra vårvädret hade lockat över 400 personer till seriepremiären på Färnäs IP på söndagen. Det blev en lyckosam seriestart för
hemmalaget, som vann med 2-1 (1-1). Efter spelfördelningen och målchanser har Färnäs all anledning att känna sig nöjda över detta
resultat eftersom Sörsjön hade väl så mycket att säga till om. Båda lagen ställde upp med samma mannar som i fjol, med undantag av
att Färnäs saknade skadade Tage Molin. Det blev en rätt travande tillställning där dock båda lagen försökte spela fotboll. I 27.e minuten
fick Färnäs en frispark, som lyftes över gästernas försvar, men kunde endast halvklaras av målvakten. Eddie Forsén hade bara att sätta
foten till och notera att det var han som stod för Färnäs första mål i serien i år. I 32: a minuten utsattes Färnäs målet för ett formligt
bombardemang där samtliga Sörsjön forwards lossade skott innan hh, Sten Olsson avslutade med ett grant mål. Båda lagen verkade
vara nöjda med detta resultat och det dröjde ända till sju minuter före full tid innan Färnäs center Harlan Grannas kunde ordna hemma
seger med 2-1. Sörsjön satte alla klutar till för att utjämna, bl.a. kan antecknas två skott i stolpen. Färnäs verkar att lägga an mer på
lagspel, än vad tidigare varit fallet, men markspelet flyter ännu för dåligt . Var det månne utflykten till Göteborg som var anledning till
ändring av spelsätt? Bäst i Färnäs var pål Pålsson, vilket ändå hade svårt att hänga med Sörsjöns vy, Göte Johansson. Cf, Harlan Grannas
fick vandra fritt omkring, men han understöddes för dåligt och fick själv skapa sina tillfällen tilll skott. Rune Blomberg slet hårt, men
lyckades inte helt. Sörsjön spelade i gammal god stil och blir att räkna med i fortsättningen. Bäst var vy, Göte Johansson, men även
målvakten, som inledde svagt visade fina takter. Han hade en väldig räckvidd. Domaren Bertil Larsson, Falun hade en lätt uppgift. /
Breve /.

Färnäs vann, fin start
Mora (FK). Färnäs tog två poäng i serieupptakten mot Sörsjön. Segern kom att lyda på på 2-1 efter 1-1 i halvtid. Ett oavgjort resultat,
hade man inte kunnat säga något om. Det var mest dåligt spel från båda sidor. Sörsjöns taktik var att gå rakt på mål skapade som vanligt
många farligheter. Av de storväxta och ovanligt snabba Sörsjö spelarna var det cf. Sune Johansson och vy, Göte Johansson de starkaste
anfallskorten. Bäst i laget var dock halvbackarna Sten Olsson och Bengt Karlsson. I Färnäs var det framförallt två spelare som höjde sig
över de övriga nämligen vb, Allan Fernström och yttern Erik Olsson. I sjunde minuten fick Färnäs en tursam ledning, då Eddie Forsén var
framme på en halvklarad frispark. Mot slutet av halvlekens pressade Sörsjön hårt och i 53:e minuten kom avgörandet, då Grannas
gjorde mål på dagens finaste anfall. Sedanblev det fart på Sörsjön, men bara ett par stolpskott noterades. 400 betalande såg matchen
och Bertil Larsson, Falun dömde.

Grannas blev matchvinnare åt Färnäs SK

Färnäs (DD). Någon njutbar anrättning fick inte de 510 åskådarna sig till livs när Färnäs och Sörsjön inledde serien på Färnäs Idrottspalts
som resulterade i en 2-1 seger för hemmalaget, mera tursamt än rättvist. Sörsjöns rakt-på-mål-spel särskilt i andra halvlek gav
Söderberg i Färnäs målet mera arbete än vad Färnäsmannarnas små tråcklande kunde åstadkomma mot Sörsjö keepern. Men det såg i
inledningen lovande ut för de gröntröjade och redan i sjunde minuten låg bollen i Sörsjö målet sedan Blomberg slagit en lyra på frispark
och Forsén fick bollen i mål på retur. I 20 min. varade övertaget men sedan började Sörsjö forwards avfyra kanonerna och i 13:e min.
slog hh, Sten Olsson på ett skott från långt håll som smet in vid Söderbergs ena stolpe och ställningen var 1-1. Andra halvlek fick Färnäs
försvaret arbeta hårt och mv, fick flera hårda skott att klara innan Färnäs avgjorde genom ett snabbt anfall i 38:e min. som avslutades
med skott i mål av Harlan Grannas. I de återstående minuterna pressade Sörsjön för utjämning och ett stolpskott och en verklig rökare
hade kunnat resultera. Att Färnäs ännu inte funnit formen visade detta första framträdande för hemmapublik. Anfallen gick för saktas
på ett undantag när och forwards tyckte ha fått skyttesalva. En överraskning var däremot Erik Olssons ytterspel och han jömte
Söderberg i målet får godkänt. Kämpaglöd och skottvilja men utan större teknik visade Sörsjömannarna upp: men det fanns snabbhet
ho en del av Johanssönerna. Lagets vänstersida vi, Hans Martinsson,vy Göte Johansson var jämte slitvargen Sten Olsson de som märktes
mest. Bertil larsson, Falun hade inga svårigheter i sitt rättskipande. / H /.

Sollerön och Färnäs fick delad pott i första derbyt. Text från tidningsreferat. Sollerö IF-Färnäs SK 1-1. 6/5-1961.

Mora (FK). Stockholmstränade Sollerön och Göteborgstränade Färnäs var första paret ut då Sollerön begick sin hemmapremiär i div. IV.
Det med intresse motsedda lokalderbyt slutade 1-1 efter en mållös första halvlek. De färdigheter man ev. belastat sig med under
träningsjourerna camouflerade dock lagen noga. Planen var såphal och svårbemästrad. De som bespetsat sig på en i överkant hård
drabbning blev också besviken – inte minst domaren Söderlund som tog fram gällaste pipan i början blev sedan allt mer överseende.
Färnäs hade ett hemligt vapen. ”Muffen” Eriksson hade kallats hem från Göteborg och försetts med tröja nr 7. Han låg dock på topp
mest på vänstersidan där han bjärt demonstrerade sin ”enbenhet”. Han hade dock ett par fina nickar varav den ena resulterade. Annars
var vänsterförsvaret vb, Fernström och vh, Bo Frodell de klart starkaste korten. Resultatet kan betraktas som fullt rättvist. Färnäs var
det jämnare laget men Sollerön hade de avgjort farligaste skotten. Hemmalaget visade inget av det ruffbetonade spel som beskrevs från
Falumatchen. Men man såg sällan något av det samspel som laget kan prestera. Halvbackarna bröt bra men matade slarvigt. Bäst var
hb, Sven Eriks och ch, Gunnar Andersson som helt neutraliserade Harlan Grannas. Torsten Axelsson var mäkta farlig genom sin snabbhet
när han placerades in i centrum. Per Erik Finn visade ett par gånger sina snabba skott. Efter en nervös upptakt kom Finn igenom och sköt
kanonhårt men Sture Söderberg räddade vackert men mycket turbetonat. Även i början av andra halvlekfick Söderberg göra en
prakträddning på hy, Axelssons skott. Rune Blomberg lade ett par fina frisparkar innan. ”Muffen” Eriksson nickade i ribban. Sollerö
anfallet gick ofta i Färnäs försvarets offsidefällor. 1-0 nickade ”Muffen” in sedan det uppstått ett missförstånd i Solleröns bakre försvar.
Allt gick därpå mest på måfå för hemmalaget. Så småningom kom dock Axelsson fri mot Färnäs målet men fälldes utanför straffområdet
av ch, Hållams. Sollerön ryckte allt mer upp sig. Axelsson kvitterade med en välplacerad nick på ett inlägg från vy, Stoltz. Hans
Söderlund. Borlänge, dömde och över 400 hade trotsat regnet. / Nilu /.

Sollerön-Färnäs delade poängen
Färnäs (DD). Ovansiljansderbyt mellan Färnäs och Sollerön på Sollerö IP i lördags blev precis så segt och hårdspelat som man väntat
resultatet blev 1-1. Första halvlek slutade också mållöst trots fina chanser från båda sidor. I 32 min. sköt vi, Per Erik Finn ett hårt skott
från nära håll medan söderberg reagerade snabbt och reflexräddade. Två minuter senare hade ”Muffen” fri skottriktning mot mål men
tog fel fot och drog skottet strax utanför. Andras halvlek började precis som den första med Sollerö press. Efter 1 min. prickade Torsten

Axelsson krysset med bollen och Gidlund rusade på returen, men Söderberg hann före. Färnäs spelarna kom dock ingen och pressade
ganska bra ett längre tag med både skott i ribban och strax utanför. I 17 min. min. var det också klippt för ledningsmålet sedan man
lyckats luras ut Lasse Larsson. Målskytt var påpasslige Arne ”Muffen” Eriksson. Detta var signalen till en uppryckning för Sollerön och i
26 min. höll Torsten Axelsson på att rinna igenom på en löpboll men fälldes fult av Hållams, strax utanför straffområdet, vilket
renderade i en varning för Färnäs försvararen, 1-1. I 40 min. var det så klart för kvittering. Vy, Stolt hann bollen precis nere vid
hörnflaggan och hittade Torstens Axelssons huvud med bollen som vidarebefordrades i mål otagbart för Söderberg. Bägge försvaren
visade stora brister med alltför många blottor. De båda kedjorna får man nog säga vara jämngoda. I Färnäs försvaret får Pål Pålsson och
målvakten Söderberg godkänt medan kedjans primus var ständigt farlige ”Muffen”. Solleröns bäste var nu som i söndags mål Lasse
Larsson och naggande gode Torsten Axelsson. Den senare utnyttjades dock alltför litet av övriga kedjemän. Om matchen i helhet kan
sägas att resultatet var fullt rättvist. Hans Söderlund, Borlänge dömde inför en publik på ca: 400 personer. / Pera /.

Färnäs spelet utan system. Sollerön klarade oavgjort
Lördagens div. IV premiär på Sollerö idrottsplats mellan lokal konkurrenterna Sollerön och Färnäs slutade 1-1. Att Färnäs har svårt att
vinna på Sollerön besannades också i dagen match. Första halvleken hade Färnäs fullt med att hålal Per Erik Finn och Co på behörigt
avstånd. De skott som Färnäs forwards kunde lossa gick också i regel långt bredvid buren. Det dröjde ända in på andra halvlekens 15
minut innan ”Muffen” hårt trängd kunde nicka in1-0 för Färnäs. Kvitteringen 1-1 kom 5 minuter före full tid på nick av vy, Torsten
Axelsson, som mot slutade flyttades in på centern. Sollerön spelar ännu för orutinerat och har all anledning att vara tacksam för
resultatet. Felaktiga inkast och avblåsningar för offside drogs ner lagets apelstyrka avsevärt. Målvakten Lasse Larsson gjorde en bra
match men borde ha klarat målet. Farligast i kedjan var vy, Torsten Axelsson, men han blev utsvulten på bollar under andra halvlek tills
han mot slutet sattes in som center och ordnade kvitteringen. Per Erik Finn slet, men borde ha tänkt mera på sina lagkamrater. Färnäs
spelade utan system men borde ha kunnat ordna en klar seger. Söderberg i målet gjorde sitt bästa med en stark räddning på mållinjen i
sista halvlekens början. Erik Olsson på vy, spelar fin fotboll, men Allan Fernström på hb var den stöttespelare som bar upp laget. Hans
Söderlund, Borlänge, dömde inför ca 400 åskådare. / Breve /.

Färnäs i första. Korsnäs i andra
Färnäs (DD). Det blev delad pott, 2-2 mellan Färnäs och Korsnäs i en uppgörelse på Färnäs idrottsplats, där hemmalaget vidhalvtidsvilan,
med Korsnäs spelares hjälp skaffat sig en halvtidsledning med 2-0. Men gästerna kom igen och utjämnade fullt rättvist och var ett tag
nära att rycka åt sig bägge poängen i en match som inte förmådde värma upp de huttrande 300 åskådarna något nämnvärt. Färnäs
visade även denna gång upp den bättre sidan i första halvlek och tryckte et tag ganska konstant på mot Korsnäs målet, men utan
resultat. När i 28 min. ”Muffen” Eriksson slog över en passning som vb, Tollman oturligt nog nickade i eget mål. 2 min senare var 2-0 ett
faktum genom Harlan Grannas som lyfte bollen över utrusande Englund. Var den första halvleken hemmalagets så blev den andra ännu
mera markant gästernas. I 24 min pekade domaren sven Rydberg på straffpunkten för ruff. Cf, Lennart Källberg i Korsnäs stegade fram
som exekutor och bollen gick i mål. Målet blev upptakten till friskare takter av Korsnäs och ett stolpskott noterades innan utjämningen
till 2-2 kom i 36 min. genom Per Anders Jansson. I de sista minuterna ryckte Färnäs upp sig och ribbskott med åtföljande jättechans på
retur slogs bort innan pipan ljöd för full tid. Ingen i hemmalaget lyckades helt men, genomgående bästa ansatserna visades av Blomberg
som spelade vh, i Frodells frånvaro. Kedjan som sågade sig fram på vänsterkanten första halvlek som sedan ingenstans mot ett resolut
spelande Korsnäs försvar. De senare gjorde genom sing långbollar till kedjemännen upphov till många farligheter. Hb, Casparsson och cf,
Källberg var lagets nyttigaste spelare. Sen Rydberg, Ludvika behövde inte anstränga sig för rättskipningen. / H /.

Färnäs och Korsnäs delade poängen, 2-2
Färnäs möttes på söndagen i en av de sämsta matcher som presterades i Färnäs på mången god dag. Det var ingenting annat som kunde
roa den till 250 personer uppgående publiken än de dråpliga situationer, som uppstod då spelarna på de mest hårresande sätt missade
upplagde målchanser. Matchen slutade oavgjord och det var Färnäs andra oavgjorda i följd. 2-2 blev slutresultatet efter 2-0 i halvtid. Att
Färnäs har svårt att finna fjolårsformen besannades också i dagens match. Under matchens första 25 minuter verkade det som om
äntligen skulle lossna för hemmalaget men sedan vaknade Korsnäs till och tog i någon mån hand om spelet. De skott som lossades av
forwards på båda sidor gick i regel långt vid sidan om buren. I 28 min. fick så Färnäs siitt första mål med hjälp av en Korsnäs försvare,
som nickade bollen så olyckligt att den gick otagbart i mål. Två minuter senare var Harlan Grannas fint framme och kunde göra 2-0 för
hemmalaget, ett resultat som stod sig tills pausvilan trots båda lagens många målchanser. Andra halvlek blev den första lik och första
målet, ett reduceringsmål för Korsnäs lät vänta på sig till 22:a min. Färnäs försvaret hade strax innan räddat på mållinjen men tagit
händerna till hjälp. Straffexekutorn Lennart Kjällberg gjorde inget misstag och 2-1 var inget annat än ett faktum. Korsnäs tycktes nu få
nytt liv och skapade ett flertal fina målchanser men Sture Söderberg i Färnäs målet var omutlig tills 37:e min, då Per Anders Johansson
fastställde slutresultatet 2-2. Korsnäs spelar i år betydligt sämre än föregående år och har all anledning att vara tacksamma över
resultatet. Målvakten John Englund gjorde en bra match. Farligast i kedjan var Lennart Kjällberg och Åke Eriksson. Färnäs spelade helt
utan system men borde ha kunnat ordna en klar seger. Sture Söderberg i målet räddade ett par s.k. givna mål. En extra blomma får
också Allan och Arne Färnström, men även målgöraren Harlan Grannas får godkänt. Den senare har dock en bra bit till fjolårsformen.
Bra domare var sven Rydberg, Ludvika.

Korsnäs tog upp två mål
Färnäs (FK). Färnäs och Korsnäs delade poängen vid gårdagens div. IV match i Färnäs. Resultatet blev 2-2, sedan Färnäs gjort sina mål i
första och Korsnäs sina i andra halvlek. Därav framgår att lagen hade spelet var sin halvlek och i ungefär lika stor utsträckning, varför
resultatet kan betraktas som rättvist. Spelet var ganska medelmåttigt: Gästernas bästa var mv, Englund och Mats Ek i försvaret. Laget
hade en pigg och snabb innertrio bestående av Jansson, Kjellberg, Hansson. Sture Söderberg var bra i målet hos Färnäs men hade inte så
mycket att bestyra. Ch, Hållams och för övrigt hela bakre försvaret var bästa lagdel i hemmalaget. Kedjan går däremot fortfarande
mindre bra. Genomsnittligt bäst var nu Rune Blomberg . Färnäs började mycket bra, men kom mer och mer bort för att bitvis i andra
halvlek vara helt under isen. 1-0 kom på ett grovt självmål av Korsnäs försvaret. Andra målet gjorde Grannas på ett behärskat lyft över
målvakten. Korsnäs kom starkt i andra halvlek och hade ett ribbskott innan reduceringen kom på straffspark, som lades av cf, Kjellberg.
Strax därpå sprang hy, Jansson igenom och kvitterade. I slutminuten hade hemmalaget sånär avgjort matchen till sin fördel, då
Blomberg sköt en frispark i ribban. Bra domare var sven Rydberg, Ludvika. 300 personer åsåg matchen.

Ludvikas 4-1 i andra halvlek nära att hämtas upp av Färnös. Text från tidningsreferat. Ludvika FFI-Färnäs SK
5-4. 13/5-1961.

”Hit, men icke längre”, säger Gösta Hållams till Hans Bergman, Ludvika.

Ludvika var på vippen att förlora mot Färnäs i söndagens match på Hillägen. Nu blev det seger med 5-4 halvtid 3-1, efter ett mycket
övertygande och trevligt spel före paus. Men alltför mycket slarv i andra halvlek gjorde att Färnäs knappade in Ludvikas 5-2 till 5-4.
Dessutom hade gästerna en kvitteringsboll inne, men målet bortdömdes för offside. Underlaget var mycket surt och halt, varför spelet
blev ganska vanskligt. Ludvika öppnade fint och redan efter 5 minuter noterades 1-0. Det var Åke Wester som ut liten vinkel sköt i nät.
Färnäs kvitterade i 20.e minuten. Harlan Grannas kom fri med Silfverlin men denne halv klarade skottet och Eddie Forsén satte returen i
nät. den väntade Ludvika ledningen kom i 37:e minuten, då Bo Leo Andersson utnyttjande ett missförstånd i Färnäs försvaret. 3-1 kom i
40:e minuten åter genom Bo Leo Andersson. I andra halvlek blev det 4-1efter tre minuters spel på nick av Leif Karlsson efter hörna. I
10:e minuten reducerade Arne Eriksson till 4-2 på nick. Ludvikas spelövertag var dock säkert, och i 18:e minuten gjorde Hans Bergman
5-2. I 21:a minuten kom 5-3 genom Arne Eriksson och i 32:a minuten reducerade Arne Eriksson till 5-4. Färnäs hade en kvitteringsboll
inne i 41:a minuten då backen Pål Pålsson från långt håll sköt bollen i nät. Men dömde offside på en av anfallsspelarna som var långt
borta från händelsernas centrum. Arne Sifverlin kan inte lastas för målen utan dessa får uteförsvaret ta på sig. Av backarna var Runo
Pettersson bäst även om han lät Tage Molin komma i läge för fina inlägg litet väl ofta. Offsidetaktiken är bra om den kan genomföras
konsekvent. Bäst i halvbackstrion var Hans Danielsson och som de främsta i anfallet sätter vi Leif Karlsson och Åke Wester. Färnäs
kommer säkert att bli ett av topplagen i serien. Laget spelade fin fotboll, men hade svårt att komma underfund med Ludvikas

offsidetaktik. När det väl lyckades att överlista Ludvika försvaret var det mycket farligt. I anfallet var det inrarna Arne Eriksson och
Harlan Grannas som var de klart bästa. I försvaret var stoppern Gösta Hållams ett säkert kort, liksom backen Pål Pålsson. Domare var
Biger Helander, Borlänge, inför 325 betalandeåskådare. / Essal /.

Ludvika ledde klart men fick knapp seger
Ludvika (DD). Ludvika FFI kom undan med rena förskräckelsen vid söndagens seriematch mot Färnäs SK. En betryggande ledning i andra
halvlek med 5-2 förbyttes innanslutsignalen till 5-4 hemmafavör sedan Färnäs presterat en fin spurt, vilket medförde att lagen även
hade kvitteringsbollen inne. Av någon underlig anledning dömdes dock målet bort för offside. Hemmalaget presterade i första halvlek
ett stundtals gott spel och halvtidledningen 3-1 var ingalunda oförtjänt. När ledningen sedan i andra halvlek först ordnat till 4-1 och
därefter till 5-2 troddes saken vara klar. Sista halvtimmen blev dock rena mardrömmen för hemmasupporters som fick se ett sällsynt
virigt Ludvika försvar helt överspelade av de pigga Färnäs pojkarna. Orsaken till det fatala regressen kan i viss mån pålastas vh, Gunnar
Rydberg, vilken genom sin offensivlusta och ofrivillighet att deltaga i försvarsarbetet skapade blottor som snabbt utnyttjades av
gästerna. Rune Pettersson på vb, kämpade förtvivlat mot övermakten men kunde inte hindra att farligheterna radades upp på löpande
band på gästernas högersida. Genomsnittligt bäst i försvaret var ch, Jan Rönngren. Forwardskedjan som i och med försvarets
genomklappning även ledes tappade kontakten andra halvlek hade sin bästa uppställning sedan Åke Wester placerats som hy, och hans
Bergman som hi, Bo Leo Andersson får inte de bollar han skall ha men visade dock sin målfarlighet genom två påpassliga mål . Leif
Karlsson bör träna upp snabbheten för att bli riktigt effektiv och Rolf Ferngren som vikarierade för Allan Hansson på vy, bör ges flera
chanser. Färnäs hade en utmärkt arbetande halvbackskedja i Arne Fernström - Hållams – Blomberg där den förstnämnde i andra
halvlek helt dominerade sitt fält. Kedjan hade sitt stakaster kort vi, Arne Eriksson, vilket grant nickade in två mål. Hemmalaget öppnade
grant med mål i femte min. genom Åke Wester. Genom försvarstabbe kvitterade Färnäs genom cf, Eddie Forsén i 20:e min, varefter Bo
Leo Andersson fastställde halvtidsresultatet till 3-1 genom mål i 37:e och 40:e minuterna. Andra halvlek var bara tre min. gammal då
Leif Karlsson nickade in 4-3. 4-2 kom grant genom Arne Eriksson och till 5-2 ökade Hans Bergman genom att utnyttja ett missförstånd i
gästernas försvar. 5-3 till Färnäs var ett självmål, då Silfverlin onödigt lämnade målet varvid Ribergs bakåtpass passerade honom och
slutligen 5-4 i 33:e minuten genom nick av Arne Eriksson. Domare Birger Helander, Borlänge, gjorde sin enda tabbe genom att låta inte
godkänna Färnäs kvitteringsboll. Publik 250 personer. / Tewe /.

Ludvika ledde med 5-2 men Färnäs nära poäng
Ludvika (FK). Ludvika Ludvika slog Färnäs slog Färnäs på Hillängen i söndags division IV match med 5-4 (3-1). Ludvika hade en säker
ledning med 5-3 när Färnäs började komma igång och hade farliga anfall med två mål som resultat och reducerade till 5-4 och dessutom
ett kvitteringsmål inne, som bortdömdes för offside. Där fick Ludvika ett klart bevis på att man inte bara kan promenera hem en
serieseger utan det måste kämpas alla de 90 minuterna på planen. I första halvlek tog Ludvika ledningen efter fem minuter genom Åke
Wester, som avslutade ett fint anfall med skott ur liten vinkel. Kvitteringen kom i 20:e min sedan Ludvikas offsidetaktik misslyckats och
H. Grannas kom ensam med målvakten Arne Silfverlin halv klarade skottet och returen slog Eddie Forsén i nät. Ludvika gjorde 2-1 i 37:e
min. genom Bo Leo Andersson, som fick en gratischans av Färnäs försvaret, och samme man svarade för 3-1 i 40.e min. efter ett fint
anfall, som drogs upp av Leif Karlsson. I andra halvlek ökade Ludvika till 4-1 genom Leif Karlsson som reducerade en hörna i nät. Arne
Eriksson reducerade till 4-2 genom att nicka in ett inlägg från Tage Molin. Hasse Bergman ökade till5-2 i 18.e min. och sedan var det slut
med Ludvikas framgångar. Bertil Risberg missade helt ett bakåtpass till utrusande Silfverlin och Arne Eriksson hann mellan och slog
bollen i nät. det blev virrigt i Ludvika laget och inget ordnat spel. Färnäs reducerade till 5-4 i 32:a min. åter var det Arne Eriksson som
skallade in ett inlägg från Tage Molin. Färnäs hade en kvitteringsboll inne i 41:a minuten då Olsson slog på ett långskott i nätet, men
målet bortdömdes för offside. I försvaret blir det bra betyg till Arne Silfverlin i mål till backen Rune Pettersson samt till Hans Danielsson
i halvbackstrion. De var de klart bästa. Annars är egentligen försvaret mycket starkt bara de håller nerverna under kontroll. I anfallet var
för dagen Leif Karlsson och Åke Wester de bästa medan Rolf Ferngren stundtals hade granna saker för sig men han var lite välosnabb för
att spela ytter. Färnäs spelar en bra fotboll och hade en hyperfarlig innertrio där speciellt Arne Eriksson och Granans var farliga. I
försvaret var Gösta Hållams den bättre i halvbackstrion och av backarna får Pål Pålsson högsta betyget. Domare var Birger Helander,
Borlänge, inför 325 personer. / Toven /.

Färnäs hade otur i söndags. En poängskulle laget ha haft med sig från mötet med serie ledande Ludvika FFI. Även Ludvika publiken
medgav att domaren gjorde fel när han dömde bort Pål Pålssons mål i slutet av matchen för offside. Visserligen stod en Färnäs spelare
offside, men han var inte alls i händelsernas centrum, och då han inte hade med spelet att göra, skulle målet ha godkänts. Annars tillhör
Färnäs serien bättre lag och et kan nog bli tätkänning i fortsättningen.

Tre Färnäs försvarare avvaktar, medan Leif Karlsson och Rune Blomberg dansar runt med bollen.

Från Moras sportfront
Om denna Fotbolls vår hittills varit framgångsrik för övriga Dalarna så kan tyvärr inte vi från Ovansiljan medverka i denna glädje. Det
verkar tyvärr som spelet gått i baklås för de flesta lagen och poängerövringarna har varit minimala. Nusnäs har inte lyckats så bra som
många hoppats, och trots att serien nyss börjat, måste vi tyvärr säga att det ser mörkt ut för att ett nytt kontrakt med trean skal bärgas.
Ett par givna poängmatcher, som de mot Skutskär och Vansbro, har förlorats och det hade nog behövts poäng åtminstone i dessa
matcher för att laget skulle ha haft någon chans att hänga med. Nusnäs är inte sämre än förra året, men tempot är för lisigt för att det
granna samspelet skall ge resultat i division III. I en högre serie gäller det att kunna explodera i de avgörande ögonblicken och
därigenom nå effektivitet. Vi får hoppas att Bengt Hjelte snart blir spelklar. Han kan skapa udd på anfallen och kanske ge sitt lag poäng. I
de två närmaste matcherna blir det dock svårt att ta poäng, även om kedjan skulle bli effektivare. Grängesberg och Fagersta är nog
seriens två bästa lag och släpper ogärna ifrån sig någon poäng. Sollerön har blivit en stor överraskning hittills och poängutdelningen har
blivit bättre än väntat. Nu får vi hoppas att det inte bara är en början i tillfällig kometstil som nykomlingarna gjort, utan att laget även
har stadga så att det kan bli utdelning i fotsättningen också. Vad ska man säga om IFK Mora? Först skaffar sig laget n in målkvot genom
att slå Hulån med 7-1, men redan efter nästa match står laget på minuskvot. Vi får hoppas att fortsättningen blir i stil med den
förstnämnda matchen så att inte Järna drar ifrån. I sina bästa stunder tillhör onekligen IFK seriens topp. / Carl /.

Arne Eriksson matchvinnare, Hemmasegern blev för liten. Text från tidningsreferat Färnäs SK-Leksands IF 1-0.
19/5-1961.

Färnäs (DD) Färnäs SK kunde med ett nödrop trots övertag i spel och chanser rädda bägge pinnarna i mötet med Leksand på
fredagskvällen på Färnäs IP. Det 1-0 resultatet som blev hade kunnat utökas med ett par mål till utan att någon orättvisa skett. Tre
hemmaskott i krysset hade kunnat rönt ett bättre öde. Matchens inledning lovade gott och uppvärmande för huttrande 300 åskådare.
Men det som värmde räckte bara 20 minuter för att sedan återfalla till en stil som grabbarna inte behöver visa upp om bara lugnet
kunde behållas. Men ändock kunde det skönjas friskare takter av hemmaspelarna än vid föregående framträdanden. Kan nu för dagen
utmärkt spelande ytterhalvorna Arne Färnström och Rune Blomberg omväxla ännu mera med crossbollar kommer nog kedjan så
småningom då yttrarna Mohlin-Olsson kan slå hårda inlägg. Försvaret gjorde inte bort sig och reservmålvakten Göran Höglund behövde
aldrig visa sitt kunnande. Leksand var nästan helt nytt från förra säsongen och hade ett par spelare i särklass i hh, Curt Persson, f.d.
Brage och målvakten Penti Sippälä, Den förre visade prov på fina bollar till kedjekamraterna, men tyvärr gav inte framspelningarna
frukt. Farligast för Färnäs försvaret blev långbollarna till hy, Olle öst, som var flyfotad värre. Matchen började med ett tryck mot

Leksandsmålet. I 9:e minuten trodde man 1-0 var givet när Arne Eriksson kom igenom men han slog bollen skyhögt över. I 17.e minuten
rehabiliterade han sig och gjorde 1-0 på konstmål, han slog bollen bakåt över sig i mål, sedan han skarvat Blombergs frispark. Ett
ribbskott av Färnäs och en chans för Leksand och två för Färnäs avslutade halvleken. Spelet dalade i kvalité i andra halvleken men
hemmalagets två ribbskott och en solklar chans för Grannas kunde noteras. Nils Källström, Borlänge, var lugnet och rättvisan själv. / H /.

Färnäs fick välförtjänt men för liten hemmavinst
Färnäs (FK). Färnäs tog i går kväll full poäng på hemmaplan genom en seger med 1-0 över Leksand. Segern var full rättvis och borde ha
varit något mål större. Det var Färnäs försvar, som vann matchen. Leksands kedja vägde nämligen alldeles för lätt mot snabba hemma
försvarare. Där var särskilt backarna På Pålsson och Allan Fernström bäst. Även halvbackskedjan flöt bra, men i kedjan var det bara
”Muffen” Eriksson. Han gjorde en fin match och fordrar alltid specialbevakning. Leksand har visserligen gått framåt spelmässigt, men var
för dagen en besvikelse. Curt Persson dominerade stora ytor, slog på fina krossbollar som förvaltades illa och var den som allt skulle
bestyra i Leksand. I kedjan var högervingen öst – Holmberg minst dålig. Färnäs öppnade bra och hade ett klart övertag de första 20
minuterna. Under denna period kom också matchens enda mål. Det var ”Muffen” Eriksson, som ändrade riktingen på en frispark, som
målvakten Sippelä missade skruvningen op. Dessförinnan hade Färnäs haft mycket fina målchanser. Sedan jämnade spelet ut sig allt mer
men blev sämre och sämre. I början av andra halvlek var det till en början högre tempo. Spelet växlade mycket snabbt. Men fortfarande
hade Leksand stora svårigheter att komma i närheten av hemmamålet. I senare delen av matchen slocknade gästerna alldeles och bara
turen räddade Leksandsburen för vidare påhälsning. ”Muffen” nickade bl.a. fint i ribban och passade behärskat inom straffområdet till
Harlan Grannas, som dock sköt över. Slutintrycket blev dock en ganska trist och dålig fotbollsunderhållning med missar och
felpassningar på båda håll. Nils Källström, Borlänge, dömde inför cirka 300 personer.

Färnäs 1-0 i underkant mot ensidigt Leksand
Ett mål räckte till för två poäng för Färnäs vid fredagens seriematch mot Leksand på Färnäs IP. Färnäs segern var fullt rättvis och borde
efter målchanser ha varit åtskilligt större. Match vinnare blev Arne Eriksson som i första halvlekens 17:e minut prickade in det värdefulla
målet. Färnäs inledde matchen mycket bra och det såg hotfullt ut för Leksand till en början. Så småningom sprang dock hemmalaget av
sig den värsta spelyran och spelet sjönk i kvalitet. Färnäs gjorde dock en av sina bästa matcher för säsongen och laget bör kunna hänga
med i toppen. Ytterhalvorna Arne Färnström och Rune Blomberg var arbetsvilligas och gjorde en god insats och i kedjan var Arne
Eriksson alltid farlig. Han borde dock ha gjort ytterligare något mål chanser. Leksands spelande tränare, Curt Persson skulle allt bestyra i
sitt lag och var en av planens dominerande spelare. Leksand bör dock variera sitt spel något, då det blev allt för ensidigt när alla bollar
skulle gå förbi Curt. Målvakten Penti Sippelä gjorde som vanligt en god match och räddade sitt lag från ett större nederlag. Kedjan var
blek och Bengt Bornström är efterlängtad. Bäst i kedjan var nu hy, Olle Öst. Arne Eriksson gjorde som nämnts Färnäs mål i 17:e minuten
och de bästa chanserna utöver detta var treskott i trävirket hos Sippelä. Bra domare var Nils Källström, Borlänge. / Per /.

Blir det en ny stor dag för fotbolls lagen i Mora?
Den gångna helgen blev en fullträff för Ovansiljanslagen i fotboll. Färnäs seger mot Leksand var väntad medan Solleröns dubbel
poängare kom mera överraskande och Nusnäs segern i Grängesberg har man inte ens i sin vildaste fantasi kunnat tro på. Därmed har
det ljusnat betydligt för de tre lagen. Nusnäs fick nytt hopp om att kunna ta sig ur bottenträsket medan Färnäs och Sollerön biter sig fast
i mitten av IV-an och har häng på topplagen. Söndagens serieomgång ser svår ut för de tre lagen och det vill till nya överraskningar om
det skall bli mer än en seger. Nusnäs möter Fagersta på hemmaplan och det blir ingen lätt match. För ett par veckor sedan vore nog en
Fagersta seger given, men det har blivit ändrig på det nu. Nusnäs som sagt fått nytt liv medan Fagersta fabricerat endast ett mål på de
två senaste matcherna. Å andra sidan har västmanlänningarna även släppt in endast ett målså förvaret är nog starkt. Färnäs reser till
Falun för en dust mot Falu BS. Falun har ett ungt och orutinerat lag som verkarojämnt. Ena dagen har Falu killarna gjort finfina matcher
men ibland har allt misslyckats i kedjan. Sollerön har nog i friskt minne att BS kedjan inte lyckades lura Lasse Larsson en enda gång. Det
blir en svår match för Färnäs, men tar laget fram takterna från Ludvika finns poäng chanser. Sollerön tar emot Korsnäs på hemmaplan
och där tror vi faktiskt på en hemmaseger. Sollerö laget ör ännu obesegrat på hemmaplan och vill nog gärna frångå den goda vanan.
Korsnäs är dock inget dåligtlag och framför all för Sollerön se upp med Östen Hansson, vilken som bekant deltog i ”Presslaget” i onsdag.
Om det gick bra för lagen i de högre serierna, så blev det motsatsen för IFK Mora. Laget har helt tappat stinget och serieseger tankarna
får nog man nog slå ur hågen. Kedjan har ingen förmåga att göra mål trots spelövertag ute på planen. Av formen att döma är nog också
chansen till seger om söndag minimal. Motståndare är Björbo på bortaplan. Björbo slog Järna under pingsthelgen och vi har Moras 1-7
mot Järna i friskt minne. / Carl /.

Färnäs uddamålsvann, Dålig dag för Falu BS. Text från tidningsreferat Falu BS-Färnäs SK 2-3. 27/5-1961.

I konkurrens av ungdomslandskamp och cykeltävling hade endast 374 betalande infunnit sig till lördagsmatchen på Kopparvallen mellan
Falu BS och Färnäs och de som valt de förra alternativen gjorde av allt döma inget misstag. En skäligen dålig kost vad det som bjöds och
när slutsignalen kom hade Färnäs tagit potten med 3-2 efter 2-1 i halvtid. Segern var rättvis, den saken var klar, det enda som bjöds på i
fotbollsväg svarade gästerna för. Man förvånas storligen över Falu BS göranden och låtanden. För blott en vecka sedan bjöds det till
ordentligt mot arga konkurrenten Korsnäs och det spelades ibland rätt fina bollar. Allt detta var nu bortblåst. Vad vi nu kan förstå så
måste tränaren Erik Eriksson ideligen tjata och predika om att bollarna skall spelas i tid, nu fick man en provkarta på att bollarna slogs
precis vid fel tillfälle och ingen i hemmalaget höjde sig över medelmåttan. Minst dåliga var ch, Skarin och vy, Roland Weibert, han bytte
för övrigt mot slutet med innerkompisen Håkan Mattsson. Åke Persson saknades mycket och vi får hoppas på en bättring vid hans
återkomst. Färnäs startade rätt bra och grabbarna kan i alla fall trilla boll hyggligt. Försvarets rese Gösta Hållams hade inga större besvär
att hålla rent och braoch pådrivande ytterhalvor var Rune Blomberg och Arne Färnström. Kedjans tänkande august är Harlan Grannas
och trots en tröttande bilresa från Sollefteå med ankomst till Kopparvallen halvtimmen före avspark, var han den som organiserade
anfallet. Arne Eriksson på centern hörde också till dem som behövde extra tillsyn liksom Tage Molin. Efter skott och retur kunde
Grannas i 8:e minuten göra 0-1 och tio minuter senare tåjagade Blomberg in 0-2 utan chans för Chirister Sten i Falumålet. Roland
Weibert krutade på för fullt i 37:e minuten och ändrade till 1-2. Arne Färnström fick se sitt långkott smita in efter tre minuters spel i
andra halvlek och Faluns hy, Lasse Nilsson fick efter diverse tråcklande in bollen i Färnäs buren, när tjugo minuter återstod av matchen,
därmed fastställande slutresultatet 2-3. Helge Andersson, Avesta dömde gott. / Bela /.

Åke Gran håller sig framme och bryter ett Färnäs anfall

Omstuvat Falu BS förlorade mot Färnäs i matt drabbning
Färnäs vann med 3-2 över Falu BS sedan de haft ledningen med 2-1 i pausen. BS hade ändrat sitt lag på några punkter. I stället för Hans
Hedström stod Christer Steen i målet och på vänsterbacken spelade Bo Walderrmansson i stället för Jan Bäck som var svårt förkyld. I 2:a
minuten skapades det första måltillfället då Färnäs hi, Forsén efter schabbel i Falu försvaret befann sig ensam med Christer Steen.
Denne kunde dock rädda målet från påhälsning. I 8:e minuten var det så dags för 1-0 till Färnäs sedan Falu försvaret inte lyckats få bort
bollen utan vi, Eriksson kunde slå bollen i öppet mål. Direkt efter avspark hade Faluns Håkan Mattson ett fint tillfälle men skottet blev
tyvärr inte så lyckat. Efter 14 minuters spel blev gästernas vänsterback Fernström skadad. Han fick därefter linka vänsterytter. Under 17
min ökade Färnäs till 2-0 efter ett långskott av vh, Blomberg. När 12 min. återstod av perioden lyckades hemmalaget reducera till 1-2
genom Roland Weibert som från sin vy plats sköt ett rappt skott i mål. I slutet av halvleken byte Willhard Nordin och Lasse Nilsson plats.
Detta spelade dock inte så stor roll då Falu laget i alla fall saknad en man som liksom Åke Persson kunde fördela bollarna på de andra
kedjespelarna. Andra halvlek var inte mer än 3 minuter gammal förrän bortalagets hh, kunde öka på sitt lags ledning till 3-1 på ett
långskott som nog BS målvakten borde ha klarat. Efter detta mål verkade det som Falulaget tappat sugen och det var bara Färnäs för

hela slanten. Trots detta kunde BS reducera till 2-3 genom Lasse Nilson på ett skott efter en målvaktsretur. I Färnäs försvaret som
använde sig av en mycket förnuftig offside taktik, märktes mest ch, Hållams. Kedjans farligaste spelare var nr 8 Forsén. Däremot
märktes inte lagets namn kunnigaste spelare H. Grannas så mycket. BS akilleshäl är onekligen försvaret. Gång på gång uppstod det
farliga situationer på grund av försvarsspelarnas virriga uppträdande. En orsak till att lagets kedjespel går så dåligt kan också bero på
den saken. Nu har kedjemännen inte alls det rätta stödet bakifrån som behövs för att de ska kunna skapa måltillfällen. Därmed inte sagt
att kedjespelet skulle gå bättre med ett gott stöd bakifrån än det gör nu. En sådan spelare som Kjell Hansson kan t.ex. inte ta ner en
bollordentligt och förstör därmed många chanser till mål. Bäst i hemmalaget denna gång var Roland Wiebert och därför den ende som
kan få godkänt betyg av spelarna. Till sist ett litet råd till BS lagledning: Låt Wilard Nordin få överta Bernt Hanssons halvbacksplats då
dennes spel inte är mycket att hurra för / H.E. /

Färnäs SK betvingade BS med 3-2 på Kopparvallen

Färnäs SK hade inget större besvär med Falu BS i lördagens Kopparvalls uppgörelse, där Ovansiljans pojkarna kunde triumfera med 3-2
efter 2-1 i halvtid. Det var en helt rättvis seger och Falu pojkarnas var ovanligt tama och bleka med ett spel som inte på något vis kunde
glädja publiken. Färnäs hade gjort ett par ändringar och målet vaktades av unge Göran Höglund på ett fint sätt. Rune Blomberg hade
dragits ner som halv och var tillsammans med Arne Färnström fina pådrivare. Kedjans farligaste vapen var Harlan Grannas och cf. Arne
Eriksson. I Falun var det endast ett par man som någorlunda höll stilen. Ch, Skarin blir bättre och bättre och gjorde en helgjuten insats
och i kedjan var det vy, Roland Weibert som stod för det mesta. Där saknades dock Åke Persson mycket. Färnäs startade bäst och hade
spelet helt och hållet de första fem minuterna. I 8:e minuten kom också 0-1 då Grannas finurligt hoppade över en boll så att cf, Arne
Eriksson fick skjuta. Falu målvakten räddade emellertid skottet men returen lyfte Grannas behärskat i nät. Tio minuter senare drog Rune
Blomberg på en tåjagare från långt håll och bollen smet in högra burhörnan. BS reducering svarade Roland Weibert för i 37:e minuten,
då han fint frispelad säkert sköt i bortre nätgaveln. Andra halvlek då Arne Färnström krutade på från långt håll. Bollen smet in vid ena
stolpen och 1-3. Falun stack emellan med ett par tillfällen där Weibert höll på att kopiera sitt första mål som sköt i nätets utsida.
Slutresultatet svarade BS yttern Lasse Nilsson för. Efter diverse trubbel lyckades han få in bollen i Färnäs målen och göra 2-2. Helge
Andersson, Avesta, dömde bra. / B.I. /

Falun-Färnäs: Bernt Skarin försöker slå undan bollen för Eddie Forsén.

Från Moras sportfront
De åskådare som sökt sig till Morängen i söndags för att se Nusnäs blev besvikna av en anledning, men begeistrades av en annan.
Nunsäs åkte på det hittills största nederlaget i pågående serie men publiken var nog ändå inte helt ledsen när den lämnade planen. Det
spel som Fagersta svarade för var nog bland det grannaste som setts på dessa breddgrader. Fagersta hade ingen egentlig stjärna utan
laget var jämnt och det ta var styrkan. Spelet gick i det närmaste friktionsfritt, och de flesta av målen borde ha filmats och använts som
instruktion över hur det skall göras. Nusnäs gjorde ingen dålig match, utan ett övermäktigt motstånd, och man behöver inte skämmas
över nederlaget. Det blir säkert flera lag som får det svårt mot Fagerstas. Om söndag finns det dock möjligheter att Nusnäs publiken får
de den första hemmasegern. Gäster på Morängen är Gästrikelaget Högbo, och enligt rapporter spelar det ingen märkvärdig fotboll.
Favorit är dock inte Nusnäs men tar man vara på en del av läxan från i söndags, så kanske båda pinnarna för första gången stannar i
Nusnäs. I division IV gladde ånyo Sollerön och Färnäs. Båda segrarna, fram för allt Färnäs, var överraskande och det är tydligt att båda
lagen vill vara med i toppen och kämpa. Färnäs hade dock tur denna gång. Inte så att laget fick en billig seger utan därför att Falu BS
tvingades undvara sin segerorganisatör, från tidigare matcher, Åke Persson. Den pojken betyder så mycket för BS, att om han kunnat
medverka så kanske resultatet blivit det omvända. Vi skall dock inte undervärdera Färnäs seger. Ett bra lag skall ha tur.

Segermålet på ”övertid” (?) när Säter besegrade Färnäs
Det var mer tur än skicklighet att Säter vann söndagens div. IV match mot Färnäs med 3-2. Säters vinstmål slogs nämligen in när
matchtiden enligt matchuret och andra klockar egentligen var ute. Åtminstone visade klockan en halv minut tiden när Säters
matchvinnare Sixten Lindgren slog in den vinstgivande bollen. Strax innan berövades emellertid Säter en solklar straffspark för hands så
tur och otur kanske trots allt jämnade ut sig. Både Säter och Färnäs bjöd till så gott de kunde i den tryckande värmen som sög ut massor
med kondition ur spelarna. Det blev heller ingen stor match men kontentan är i alla fall att Säter tills vidare är ensamt om att skuggas
Ludvika i toppen. Färnäs höll hela tiden jämna steg med Säter och ledningsmålet som cf, Arne ”Muffen” Eriksson slog in i matchens 15:e
minut var inte oförtjänt. Säter utjämnade på straff 10 minuter senare vilken sköts in av hi, Olle Norman. I andra halvlekens 21:a tog
Säter ledningen genom vi, Sixten Lindgren och Färnäs kvitterade bara ett par minuter senare och det var åter cf, Eriksson som höll sig
framme. Det målet får Säters målvakt helt ta på sig. 2-2 såg ut att stå sig men så kom det i ingressen omnämnda målet på ”övertid”.
Färnäs bjöd hela tiden Säter gott motstånd och rätteligen borde nog matchen slutat oavgjort. Visst var säter speltekniskt sett bästa laget
men Färnäs hade målchanser som gott och väl täckte 2-2. Bäst i laget var ch, Hållams och i kedjan märktes mest tvåmålsskyten Eriksson.
I det jämna Säter laget höjde sig ch, Bosse Lindgren något över de andra. Holger Sahlström hade vissa svårigheter at leda matchen vilket
förvånar då den var så just som man kunde tänka. / -man /.

Säterseger i slutsekunderna säkrade plats i serietoppen. Text från tidningsreferat Säters IF-Färnäs SK 3-2.
4/6-1961.

Färnäs målvakten får kapitulera mot Säter, men som tar ledningen med 2-1…..
Säter (FK) Säter bildar nu tillsammans med Ludvika FFI en säker toppduo i div. IV efter sondagens seger över Färnäs SK. Matchen slutade
3-2 (1-1) med avgörande målet inspelat 15 sekunder före fulltid av vy, Sixten Lindgren. I den tropiska värmen visade ingetdera laget upp
något spel som man fordrar av två ”topplag” i IV:an. Färnäs , offside taktik och långbollar, gjorde allt för att göra tillställningen så
ointressant som möjligt, medan Säter gjorde vissa ansatser att få igång ett vinstgivande spel. Säter tog direkt efter avspark hand om
kommandot men Färnäs försvarets offsidetaktik tog udden ur de flesta anfallen. Det blev istället Färnäs som tog ledningen med 1-0
efter slarv i hemmaförsvaret. Målskytt var cf, Arne Eriksson, hi, Ove Bohman bröt igenom Färnäs försvaret efter en halvtimmes spel men
fälldes inom straffområdet. Den efterföljande straffen slog vi, Olle Norman säkert i mål. Säter hade under den första halvleken flera
givna målchanser och borde ha gott till halvtidsvila med en klar halvtidsvila med en klar ledning. Under andra halvleken var det mest
sparka och spring vilket Säter behärskade bäst. Sixten Lindgren blev åter mannen som avgjorde matchen mad två smarta mål därav det
avgörande i slutsekunderna. Färnäs andra mål tillkom på ett långskott, som förrädiskt studsade över Isfeldt i hemmamålet. I
hemmalaget var det speciellt halvbackarna Linder och Norman som höjde sig över mängden. Sixten Lindgren och cf, Bengt Johansson
var de piggaste i kedjan. Färnäs som saknade Harlan Grannas mycket, hade sin bäste man i cf, Arne Eriksson som var en ständig
oroskälla i hemmaförsvaret. Holger Sahlström, Borlänge, var visst domare.

Säters IF ordnade segern mot Färnäs i slutsekunderna
Säter (DD). I en allt annat än välspelad uppgörelse kunde Säter på söndagen bärga sin femte seger i följd genom en fullt rättvis
uddamålsseger över Färnäs. Därmed behöll Säter känningen med serieledande Ludvika. Med 3-2 skrevs segersiffrorna efter 1-1 i halvtid.
Segern satt dock långt inne denna gång, och först i matchens slut sekunder kunde Sixten Lindgren med ett välriktat skott säkra
dubbelpoängen. Att Säter har svårt att visa sig från bästa sidan inför hemmapubliken besannades även denna gång. Det oaktat var det
hemmalaget som svarade för det lilla som bjöds ifråga om fotboll. Kedjemannarna slarvade dock åtskilligt i avslutningarna och föll
alltför lätt i de offsidefällor som Färnäs försvaret gillrade. Ingen i kedjan hade någon verkligt lyckad dag, men Sixten Lindgren visade då
an gick in på cf, att han alltid kan skapa målsituationer. Halvbackstrion gjorde gott ifrån sig och Bosse Lindgren får väl beteckna som
matchens bäste spelare i konkurrens med Karl Erik Linder. Lage Lindgren har utvecklat sig till en ypperlig försvarsspelare och Gunnar
Mårs som spelade sin första match i A-laget för i år visade gamla goda takter. Färnäs levde högt på sitt goda försvar där ch, Gösta
Hållams spelade den dominerande rollen. Ytterhalvorna Rune Fernström, Rune Blomberg var effektiva pådrivare och de rörliga
backarnas bidrog till att offsidetaktiken lyckades 100 procentigt. I kedjan var cf, Arne Eriksson den som allt skulle bestyra och matades
matchen igenom med farliga långbollar. Säter startade bäst och redan i fjärde min hade Sixten Lindgren en solklar målchans som han
dock missade. Det blev istället gästernas som tog ledningen då cf, Arne Eriksson sprang ifrån sin uppvaktning och ordnade 0-1. I 25 min
fälldes Ove Boman och på den följande straffen kvitterade Ole Norman till 1-2. Ett par minuter senare var Bengt Åke Johansson ensam
med målvakten, men slog bollen bredvid Karl Erik Linder gjorde om samma bravad en stund senare. För Färnäs vidkommande kunde
under de första 45 min flera farliga långskott av Allan Färnström och Arne Eriksson noteras. Säter ledning blev det i andra halvlekens 21
min, då Sixten Lindgren ordnade 2-1 och efter fint förarbete av Bengt Åke Johansson. Fyra min. senare var det Färnäs tur att kvittera.
Arne Eriksson ordnade 2-2 på ett inte allt för märkvärdigt skott som Isfeldt missräknade sig på. Så följde matchens tråkigaste skede med
ideliga avblåsningar. En grov hands av Färnäs försvarare borde ha varit straff, men domaren föredrog att hellre fria än fälla. I matchens
sista sekunder ordnade så Sixten Lindgren 3-2 med god hjälp av Bengt Åke Johansson. Domaren Holger Sahlström, Borlänge hade
måhända haft en lättare uppgift om han från början stävjat alla tendenser till hårt spel. 350 personer gonade i värmen på läktaren.
/ Kåbe /.

Från Moras sportfront
Den gångna helgen blev nattsvart för Ovansiljanslagen i fotboll och det var nog många som tyckte detsamma som den flicka som vid
matchen Sollerön-Forssa ljudligt uttalade sin förhoppning. Hoppas det inte finns några journalister här i dag så dåligt som Sollerön
spelar. Det finns det, men åtminstone i Solleröns fall tror vi att det var en tillfällighet. Laget hade otur med spelar skador och dessutom
tillhör Forssa seriens toppsikt när laget spelar som bäst. I Nusnäs har det ofta klankats över kedjan, men om man får döma efter
söndagsmatchen så är det nog försvaret den svagaste lagdelen. Det var tur att Högsbo inte var något effektivt lag framför mål, ty så
enkelt som Gästrikekedjan forcerade Nusnäs försvaret kunde målskörden skjutit ytterligare i höjden. Nusnäs missade dock också många
chanser och faktum är att den mållösa första halvleken skapades flera målchanser än under andra halvlek då sex mål tillverkades. Bästa
söndagsinsatsen av Ovansiljanslagen svarade Färnäs för. En uddamåls förlust borta mot Säter är inget att skämmas för och får man
döma efter trovärdiga rapporter efter matchen ha slutat oavgjord. T.o.m. Säter patrioterna var på det klara med att Säters mål kom
efter ordinarie speltid. Ingen har någon aning om vad domaren kunde ha lagt till tid för. Moras förehavanden på Wasaliden på
lördagseftermiddagen ber vi att få dra en tystnadens slöja över. Det är bara att konstatera att latget är helt under jorden och under
höstsäsongen får man sätta alla klutar till för att hänga kvar: Vem kunde tro något sådant efter 7-1 segern över serietvåan Hulån? Det
var f.ö. Hulåns enda nederlag i vår.

Färnäs föll hemma mot CRU. Svagt och oinspirerat spel
Färnäs (FK) 34-35 minuterna i första halvlek blev ödesdigra för Färnäs SK i lördagens seriematch mot CRU på Färnäs idrottsplats. Då
avgjordes nämligen matchen tillgästernas favör genom lagets yttrar. Resultatet 0-2 stod sig sedan matchtiden ut. Det var dock
anmärkningsvärd dålig fotboll som presterades. Särskilt Färnäs spelade väldigt oinspirerat. Lagets eljest så pålitliga försvar också osäkert
med massor av felberäknade matningar. Hela laget hade en dag då inget lyckades. Frågan är väl också om inte var en god portion
underskattnig i hemmaleden för så dåligt är inte laget eljest. Man fick man fick istället glädjas åt de unga gästernas glöd och
optimistiska framfart. Här sattes allt helt riktigt på ett kort och man lyckades också. Laget var frapperande ungt och jämnt. Färnäs låg
över något i spel men kom ändå inte långt och Vikmanshyttelaget hade de bästa målchanserna. I 34:e min. hämmade sig hemmalagets
offside taktik. Då pinnade flinke vy, Erik Persson ifrån ett uppstannande Färnäs försvar och den av spelarnas väntade avblåsningen kom
aldrig. Persson kunde därför ta det lugnt och även göra bort enda hindret, målvakten. Minuten därpå var det kollegan på högerkanten
Östen Jansson som dundrade på ett ordentligt skott – 0-2. Strax därpå hade gästerna åter ett farligt skott som dock mv, Göran Höglund
med nöd räddade. Färnäs var heller inte chanslöst. ”Muffen” Eriksson – som nu spelade sista matchen i Färnäs - rann igenom några
gånger men lyckades inte fullfölja. Farligaste tillbudet på den kanten var ett skott i trävirket. Domare var tapper från Krylbo. Bästa
valutan för entré biljetterna fick de ca: 200 personerna efter matchen då Moras kvinnliga gymnastiktrupp hade en stilig uppvisning på
planen.

Skräll av CRU när Färnäs föll med klara 2-0
Färnäs (DD). Mot alla tips tog CRU bägge poängen vid lördagskvällens uppgörelse i Färnäs på idrottsplatsen i en match som lämnade
mycket att önska i fråga om spel. Resultatet 2-0 var fullt rättvist och det mesta och bästa som företogs under 90 tråkiga minuter svarade
gästerna för. Man får gå långt tillbaka i tiden för att finna motsvarighet till plattmatch av de gröntröjade men det saknades ingalunda
tillfällen. Ett ribbskott från nära håll hade med bättre tur kunnat ge den uppryckning som behövdes. Försvaret som länge varit Färnas
bättre lagdel var en ibland nonchalant och förlitade sig på linjemännens vinkade för offside vilket gav upphov till första målet. Unge
Göran Höglund gjorde flera granna räddningar men verkade skymd eller solbländad vid andra målet, Hb, Pålson som tar på sig stor
arbetsbörda visade vid uppträdandet i kedjan att han skulle kunna förekomma även där som centertanks. Stoppern Gösta Hållams blev
på grund av CRU:S taktik med två inrar på topp att verka som åsnan mellan två hötappar. Ytterhalvorna Blomberg och Fernström har vi
sett bättre. Kedjan är fortfarande sorgebarnet och behövde gå igenom en lektion i konsten att passa och placera sig. CRU:s lag var bättre
än väntat och hade till synes hämtrat sig efter skrällen mot Sörsjön. Mannarna kommer troligen att klaras sig från nedflyttning om nu
sisun sitter kvar. Lagets vänstersida med vb, Henry Jansson, vi, Henry Eriksson och vy, Erik Persson var jämte mv, Rolf Karlsson de som
märktes mest. 33:e och 35:e min. var avgörande för matchutgången. Första målet gjorde vy, Erik Persson som ostört fick rusa mot mål
sedan försvaret avstannat för offsideblåsning. Mål nummer två kunde hy, Östen Jansson slå in från omarkerad plats. Färnäs mv,
Höglund hade blivit varm i kläderna och räddade bra några gånger innan Forsén i andra halvlekens 36:e min. kunde pricka ribban.
Ytterligare några prakträddningar av Höglund innan ”Muffen” Eriksson i slutminuterna fick en chans till reducering men misslyckades.
/ H /.

Färnäs underskattade CRU. Fick stryk på hemmaplan

Färnäs spelaren Arne ”Muffen” Eriksson har klyft bolen över CRU målvakten Rolf Karlsson, men försvararen t.v hinner slå undan bollen
så att CRU målet slipper påhälsning.
CRU ställde till med en sensation i lördagens match på Färnäs IP mot hemmalaget . Efter förra söndagens braknederlag hemma mot
Sörsjön hade man inte väntat att Vikmanshyttelaget skulle utgöra något större hinder för Färnäs. Gästerna ställde dock den tron på
skam genom att vinna med 2-0, båda målen tillverkade i första halvlek. Segern var rättvis därför att CRU var laget som ville något, och
dessutom hade förmågan att skapa målchanser. Färnäs hade hand om spelet ute på planen, men ett resultat liknande 7-2 till CRU hade
ändå varit motiverat efter fördelningen av målchanser. Troligen var det mest på grund av underskattning som Färnäs fick släppa båda
poängen denna gång. Spelarna visade ingen vilja att vinna och kedjemannarna spelade bollen rakt i händerna (fötterna) på
motståndarförsvararna som bara hade att tacka och ta emot de meningslösa långbollarnas. Försvaret spelade virrigt och missarna var
mänga, framför allt hos Gösta Hållams och Pål Pålsson. Det verkade som faktiskt som om CRU lade upp sitt spel på dessa bådas svaghet.
I försvaret får endast vb, Allan Färnström samt ytterhalvorna Arne Färnström och Rune Blomberg godkänt betyg. CRU spelade ett
tillknäppt försvarsspel och gav sällan motståndarna någon chans att bryta igenom. Trots att laget spelade med endast tre man i kedjan,
lyckades denna trio uträtta betydligt mera än hemmalagets femmannakedja. Bästa betyget av kedjemannarna får hi, Göte Bergman och
vy, Erik Persson. Försvaret tog det säkra före det osäkra och gick endast in för att hålla rent och det blev därför aldrig någon adress på
bollarna. Målvakten Rolf Karlsson svarade för ett säkert arbete mellan stolparna och i övrigt bör hh, Rolf Hjulström nämnas. Matchen
blev ganska enformig och spelet dåligt. Under hela tiden hade Färnäs ett knappt övertag men CRU:s attacker var bättre upplagda och
därför farligare. Forwards sköt dock för dåligt för att det skulle kunna bli någon stor utdelning. I 35 minuten avgjordes dock matchen.
Först fick vy, Erik Person en gratischans och gjorde då inget misstag och minuten senare slog hy, Östern Jansson spiken i Färnäs kistan
genom att göra 2-0, som alltså stod sig tiden ut. Bra domare var Lars Tapper, Krylbo, inför cirka 300 personer.

Från Moras sportfront
Nusnäs är ett oberäkneligt lag . Efter att laget smått varit favorit i ett par hemmamatcher, men ändå ”åkt på pumpen”, ville man inte ge
mycket för lagets chanser borta mot Rune. Men se, då man minst anade det, kom den andra fullpoängaren, och det ser genast ljusare
ut. Serien är faktiskt så jämn att Nusnäs med ens fick häng på de övriga lagen. Möjligheterna till ytterligare poäng finns det också i
dagen match, då Islingby gästar Morängen. Signaturen såg Islingbys söndagsmatch, och så dåligt som ”Tigrarna” från Borlänge spelade
då borde Nusnäs ha chansen till en dubbelpoängare. I sista matchen före sommaruppehållet möter Nusnäs så Malung på bortaplan och
det borde väl heller inte vara så omöjligt. Men med erfarenheterna från ytterligare matcher då Nusnäs varit favorit, får vi väl bara
hoppas på utökning av poängen. Det var som vi trodde bara en tillfällighet att Sollerön spelade så dåligt som Forsa. I Säter var det en
helt annan geist över Sollerö laget och det gjorde det som tidigare endast Ludvika mäktat, nämligen besegrade Säter. För Solleröns del
ser tabellen prydlig ut nu. Det är starkt gjort av nykomlingarna att ligga trea. Färnäs kom med den enda negativa överraskningen denna
omgång och dess förehavanden på planen i matchen mot CRU ber vi att få förbigå med tystnad. Det är bara att konstatera att spelet då
var botten och knappast kan bli sämre.

Färnäs-Forssa 6-2
Färnäs tog två säkra poäng i sin match på lördagen mot Forsa 6-2 blev målsiffrorna och dessa delades upp lika på de båda halvlekarna.
Målfördelningen återspeglar också matchen. Färnäs hade båda halvlekarna bästa greppet om spelet och dess kedja förstod att utnyttja
målchanserna bäst. Av hemmalagets mål svarade centern Allan Fernström för fyra, medan de två andra fullträffarna ordnades av Harlan
Grannas.

Fyra Färnäs mål av Allan Färnström. Färnäs SK-Forssa BK 6-2. (5/8-1961). Text från tidningsreferat.

Färnäs (DD). Lördagskvällens seriestart på Färnäs IP blev en lyckosam inledning för hemmalaget som med de klara siffrorna 6-2 halvtid
3-1, slog gästande Forssa. Matchen blev en blandning av semesterlir och hyggligt spel men saknade ingalunda poänger, vilka unga
hemmacentern Allan Färnström till stor del kan till skriva sig genom sina fyra kraft pärlor i mål. Hemmalaget kostade på sig lyxen med
en missad straff, men exekutorn Harlan Grannas kan ändock känna sig nöjd med kvällen med två gjorda mål på nytt funnen fint spel på
vy-kanten. På inrarna fanns dock två nyförvärv. Tore Wahlström och Sven Åke Hedlund och visade trots premiärnervositet en del saker
som bådar gott. Den senare visade sig besitta framspelarnas egenskaper. Tage Molin på hy. platsen bör få mera att bestyra för att kunna
trivas. Av ytterhalvorna var Arne Färnström oftast för offensiv för bevakande av farlige Rolf Sundberg. Däremot var Blomberg mera till
sin fördel, men får ta på sig äran för ett av baklängesmålen. Pålsson och Hållams säkra som vanligt i sitt försvarsarbete men hade denna
gång god hjälp av debutanten på backplatsen i seriesammanhang, Erik Olsson som genom sin snabbhet kom ifrån duellerna med heder
med Forssas för dagen bäste i kedjan hy, Göran Johansson. Forssa hade en del otur i sina förehavanden genom att en del chanser slogs
bort. Lagets bäste var speluppläggaren och slitvargen Erik Vadell. De övriga som märktes äro redan nämnda. Efter övertag i spel kunde
Färnäs i 26:e minuten taga ledningen genom Allan Färnström med skott ur liten vinkel. Harlan Grannas lurade målvakten i 33:e minuten
genom fintad passning men slog bollen invid ena stolpen, 2-0. Forssa reducerade två minuter senare till 2-1 genom hi, Ingvar Grankvist.
När ytterligare en minut var gången slog Färnström på ett otagbart skott och 3-1. Efter fem minuters spel i andra halvlek fick en
Grannas en ideal boll av hedlund och ökade till 4-1. Forssa hade ett måltillfälle och Färnäs två innan Forssa tilldömdes fullt riktigt en
straff efter frispark efter frispark i 13:e min. Sundberg skötte där om 4-2. Efter två soloraider av Färnström i 21:a och 23:e minuten stod
ställningen 6-2 när Färnäs tilldömdes straff som Grannas inte slog bättre än att målvakten klarade. Bertil Larsson, Falun dömde inför 200
åskådare. / H /.

Fyra mål av Färnäs cf när Forssa sköts i sank

Lördagskvällens div IV match på Färnäs idrottsplats mellan Färnäs och Forssa BK, resulterade i hemmasetger med 6-2. Halvtid 3-1.
Färnäs centern Allan Färnström blev dagens man med inte mindre än fyra mål på sitt konto. Matchenbörjade något trevande med ett
svagt övertag för Forssa tills Färnäs centern Färnström i 25 minuten i trängt läge slog på ett drömskott i nättaket utan chans för Kjell
Holmgren i Forssa målet att klara. I 33 min, ordnade yv, Harlan Grannas hemmaledning md 2-0 på ett hårt skott som smet in under
Holmgren. Forssas hi, grankvist reducerade i 36 minuten till 2-1 innan hemma centern Färnström i 37 minuten fastställde
halvtidresultatet till 3-1 på et tnytt praktskott. Andra halvlek var bara fem minuter gammal när Harlan Grannas ökade hemmalagets
ledningtill 4-1. I 15 minuten tilldömdes Forssa straff som Rolf Sundberg behärskat lade i mål 4-2. Allan Färnström ökade i 23 och 25
minuterna på till 6-2. I 28 minuten vsr det Färnäs tur att få lägga en straff, som dock Kjell Holmgrentippade till hörna. Hemmalaget
ställde upp med de två nyförvärven Wahlström och Hedlund på innerplatserna, vilka dock inte märktes så mycket. Nu var det cf, Allan
Färnström som vsr i praktslag och planens bästse, även om högerbacken Pål Pålsson gjorde honom äran stridig. Ch, Gösta Hållams hade
en tacksam uppgift att bryta Forssas långbollar tillkedjan. Forssas försvar började förtroendegivande men släppte efter hand av på
takten. Bäst var cf, Vadell och hi, Grankvist. Målvakten Holmgren borde nog ha klarat andra målet, men klarade i stälelt en straff.
/ Breve /.

Forssa tur vinna över Färnäs, 5-2. Forssa BK.Färnäs SK 5-2. (12/8-1961). Text från tidningsreferat.
Borlänge(FK) Forssa tog en gruvlig revansch för förra helgens 6-2 nederlag på Färnäs svårspelade bortaplan genom i helgens match vinna
med hela 5-2 i en sanning magnifik revansch. Forssas seger berodde på att man hade några man som höjde sig över det genomsnittliga.
Främst vill man då nämna de utmärkta ytterhalvorna Tångring och Johansson som förutom var sitt mål också hann med att understödja
anfallet. I anfallet var det främst cf, Westlund och vi, Sundberg som drog det tyngsta lasset. Sundberg gjorde dessutom ett äkta hat tric.
Skall man anmärka mot någonting i dagens segerlag blir det försvaret matar kedjan med långbollar, som ofta blir det ett lätt byte för
motståndarförsvaret. Färnäs gjorde en ganska misslyckad dag i alla avseenden. I försvaret bör en särskild blomma överräckas till ch,
Gösta Hållams, utan vars medverkan men knappast hade kommit undan så lindrigt som nu blev fallet. Ett gott betyg förtjänar också
Rune Blomberg. I kedjan var cf, Allan Färnström och vy, Harlan Grannas bäst. Målen: 1-0 genom Tångring efter hörna, 2-0 genom cf,
Westlund som kom loss vid hörnflaggan och skickade ett fint inlägg, vilket vi, Sundberg bara föste i mål. Westlundfälldes i 42:a min. och
straffen sköts säkert i mål av Sundberg, vilken fullbordade sitt hat tric i andrahalvlekens 7:e min. genom ett verkligt läckert mål.
Matchens förnämsta prestation. Han hade snäv skjutvinkel, men i stället för att passa fintade han bort målvakten och satte bollen i nät,
5-0 kom i 25:e min. genom vh, Johansson efter hörna. Bortalagets första mål gjordes av Wahlström och då en minut återstod fastställde
Wahlström slutresultatet till 5-2.

På bilden ses hur Forssas center Westlund i fint läge fälls av ch, Gösta Hållams med straff som följd.

Forssa revansch 5-2 mot Färnäs
Borlänge (DD). Forssa BK tog blodig revansch på Färnäs SK när de båda lagen drabbade samman på Domnarvsvallen. 5-2 skrevs siffrorna
som också ganska klart visade vad som hände och skedde på planen. Färnäs däremot var en klar besvikelse och efter förra lördagens
6-2 seger mot Forssa hade man väntat sig betydligt bättre tag från det hållet. Forssa hade i Kjell Holmgren en bra målvakt och av
backarna var denna gång Erik Wadell bättre än kollegan Sixten Sundkvist. Halvbackkollegan var emellertid lagets ryggrad med hh, Nils
”Masa” Johansson och Bengt Tångring som de tongivande. Kedjan var på gott och ont, klart bästa betyget, får vi, Rolf Sundberg. G.
Höglund i gästernas målbur hade ingen möjlighet att hindra det stora nederlaget. Pål Pålsson energisk och pådrivande back. Rune
Blomberg klart bäst i en annars ganska ihålig halvbackskedja. Yttrarna Tage Molin och Harlan Grannas får bästa betyget i en vek
forwardskvintett. Forssa tog ledningen i 15:e minuten genom vh, Bengt Tångring. 2-0 blev det efter ytterligare en kvarts spel, målskytt
var vi, Rolf Sundberg. Samme man ordnade halvtidssiffrorna 3-0 när det återstod fem minuter av halvleken på straff. Sundberg fortsatt i
andra halvlek med att göra 4-0 efter sju minuters spel. 5-0 svarade Nils Johansson för. 5-1 genom hb, Pål Pålsson och 5-3 svarade hi,
Tore Wahlström för.

Stor revasch för Forssa. Tremåls vinst – dåligt spel
Efter lördagens match på Domnarvsvallen då Forssa så sensationellt betvingade Färnäs med 5-2 har tabellsituationen ljusnat avsevärt
och fortsätter. Borlänge laget att visa upp samma viljefyllda spel i fortsättningen också, bör kampen om mot nedflyttningsspöket
slutföras framgångsrikt. På samma gång innebar segern över Siljanslaget en glänsande revansch för förra helgens fyramåls nederlag på
den svårspelade Färnäs planen. Att Forssa vann matchen berodde på att man hade några man som förmådde höja sig över den
genomsnittliga spelarstandarden. Alla i det segrande laget gjorde en bra match, men speciellt vill man nämna ytterhalvorna, Tångring –
Johansson, som bröt fint och matade hyggligt, skall någon kritik anföras mot dem och försvaret i sin helhet är det, att långpassningarna
till kedjanslogs litet för ofta på måfå. I synnerhet gällde detta då cf, Westlund som skulle förses med bollar. Denne som inte är något
större tekniskt geni bör istället spelas fram med kortpassningar, annars blir han i nio fall av tio av med bollen.” Mannarna över
mängden” I kedjan var nämnde Westlund och vi, Sundberg vilka tillsammans svarade för 60 proc. Av spelfarligheterna. Sundberg hade
dessutom den goda smaken att tillverka ett äkta hat tric. Färnäs hade en misslyckad dag. Försvaret sopade rent med alla medel. I detta
avseende måste en speciell blomma överräckas till ch, Gösta Hållams som svarade för ett perfekt försvarsspel, bryt- och
placeringssäkert. Samma omnämnande förtjänar Rune Blomberg på vilken många Forssa anfall strandade. I kedjan var Allan Fernström
och Harlan Grannas bäst, vilket kanske inte säger så mycket. Målen: 1-0 skallade Tångring in på hörna efter försvarsschabbel. Andra
målet kom i 33 min. då Westlund dribblade sig fri vid hörnflaggan och skickade in ett perfekt inlägg som Strandberg bara hade att sätta
foten till. I 42 min. fälldes Westlund och den oundvikliga straffen sköts säkert i mål av Sundberg, vilken i andra halvlekens sjunde minut
fullbordade sitt hat tric genom ett verkligt läckert mål – matchens sevärdhet. Alla väntade sig en passning då han hade mycket snäv
vinkel men i stället sköt§ han i mål vid närmaste stolpen förbi den helt bortfintade målvakten. 5-0 kom i 25 min. på en hörna som vh,
Johansson via Färnäs högerback nickade i mål. Ett hörnmål blev det också vid bortalagets första mål, som gjordes av T. Wahlström, och
då en minut återstod. Nästa mål gjorde samme man som fastställde sålunda slutresultatet till 5-2.

Leksand vann Erik Hörnberg tremålsskytt
Leksand (DD). Leksand visade via seriematchen mot Färnäs att man kan skärpa sig när det verkligen gäller. Hemmalaget var piskade astt
ta full pott för att inte bli alldeles avsågade från chansen till nytt kontrakt, och segern ordnades fullt rättvist med 3-1, sedan man även
haft ledningen i halvtid med 2-1. Leksand inledde mycket förtroendegivande och under de första 20 minuterna behärskade man helt
spelet, men förmågan att avsluta saknades. Ledningsmålet kom i 5 min. genom vi, Erik Hörnberg efter en kall framrusning. Vy, Harlan
Grannas kvitterade i 35 min. på ett utmärkt inlägg från hy, Eddie Forsén. Leksand återtog dock ledningen i 42 min. då Blomberg åter
visade sin målfarlighet. Hörnberg fullbordade sitt hat tric minuten före full tid, sedan han frispelats av cf, Kalle Ehrn. Tremålsskytten Erik
Hörnberg visade åter sin förmåga att ur alla tänkbara situationer sätta lädret i nät. Cf, Kalle Ehrn tog åter ett steg i rätt riktning och hy,
Olle Öst glimtade till stundtals. Försvaret spelade bar överlag och speciellt Bo österberg och Ulf Persson höjde sig över de andra. I Färnäs
laget tycks man ha svårt i avslutningarna men det sakandes synnerligen inte chanser. Hh, Arne Fernström och ch, Gösta Hållams
dominerade försvaret medan Tore Wahlström och Tage Molin hörde till de bättre i anfallet. Domare vsr Bertil Larsson, Falun, inför cirka
200 åskådare. / Andå /.

Hat ric av Hörnberg då Leksand slog Färnäs.

Leksands IF-Färnäs SK 3-1. (19/8- 1961). Text från tidningsreferat.

Leksand lyckades på lördagen knipa två värdefulla poäng. Med 3-1 fick nämligen Färnäs se sig besegrat. Segern var fullt rättvis, men
faktum är att Leksand höll på att slarva bort segern. Efter tjugo minuter hade visserligen leksand ledningen med 1-0 men borde med lite
koncentration under den fina 20 minuters perioden haft en ledning tre-fyra mål. Färnäs arbetade sig upp ur underläget allt medan
hemmalaget förföll till dåligt spel. Färnäs kvittering kom därför inte helt oväntat, en fin nick av Harlan Grannas på vackert inlägg av hy,
Eddie Forsén. I slutet av första halvlek svarade emellertid alltid lika målfarlige Erik Hörnberg för en mycket vacker bakåtspark vilken gav
Leksand en rättvis och välbehövlig halvtidsledning. Erik hade också svarat för första målet. Samme man blev matchhjälte när han i andra
halvlek ensam med målvakten gjorde Leksands tredje mål. Därmed säkrade han tvåpoängaren och ett äkta hat tric. Leksand började
som tidigare nämnts bra i början av första halvlek, särskilt kedjan även om den inte var så effektiv i avslutningarna. Anfallet föll tillbaka
och det blev endast glimtvis bra spel. Försvaret sviktade ett tag, men får i sin helhet godkänt. Bengt Bornström och Erik Hörnberg var
som vanligt bästa kedjekorten, medan försvarets klippor återfanns i mv, Pentti Petterson, som dock bör bättra på utrusningarna, backen
Olle Jakobsson, som överraskade positivt på den för honom ovana platsen, och säkre Kurt Persson. Färnäs har gått tillbaka och det var
nu endast målvakten Göran Höglund var bra. Han räddade laget från storstryk. I anfallet var vi, Tage Molinteknisk och bra och även
Harlan Grannas får godkänt. I övrigt presterades inte mycket. Domaren Bertil Larsson, Falun, skötte sig bra, med undantag av många
konstiga offsideavblåsningar. / Tobbe /.

Färnäs tog säker seger i spurten mot Sollerön. Färnäs SK-Sollerö IF 4-1. (27/8-1961). Text från tidningsartikel.

Färnäs (FK) Färnäs SK tog en säker seger över Sollerön i söndagsmatchen i Färnäs. Fullt rättvist blev siffrorna 4-1 efter 1-1 i halvtid.
Hemmalaget hade hand om spelet praktiskt taget hela matchen med undantag för en kortare period i första halvlek. Men särskilt i den
sista var överlägsenheten mest frappant. Omkring 500 personer bevistade matchen på den hala planen. Efter 10 min. räddade en Sollerö
back på mållinjen och efter ytterligare 10 min. sköt Färnäs hh, Sven Åke Hedlund i ribban. Det blev dock gästerna som tog ledningen i
23:e min genom vi, Sven Erik Karlsson som nickade in en frispark och i 31:a min hade ”Jokkmokk” Wahlström en upplagd chans till
kvittering men sköt utom. Efter 33 min. avslutade vy, Harlan Grannas ett fint hemmaanfall med att lyfta bollen i mål över mål Lasse 1-1.
I andra halvlek blev det ännu mera Färnäs men det dröjde till 22:a min. innan första målet kom. Det var hi, Arne Fernström som slog en
hörna direkt i mål. 3-1 blev det 10 min. senare då Tore Wahlström elegantnickade i mål. I 36:e min. lade cf, Allan Fernström in en straff
och i 43:e min. sköt samme man i stolpen . Färnäs spelade piggare än på länge. Allan Fernström var dock sig inte riktigt lik medan
nyförvärven Hedlund och Wahlström överraskade positivt och tycks hålla på att växa in i miljön. Ch, Gösta Hållams var klippan som
vanligt men även försvaret i övrigt var bra. Vb, Gunnar Norin var bra i Sollerön liksom Torsten Axelsson. Per Gunnar Finn lyckades inte
så bra i halkan och laget som helhet hade man väntat sig mera av.

Färnäs centern Allan Fernström skjuter ett skott förbi två Sollerö försvare.

Det är skönt att få vila ibland. En Sollerö spelare får tjänstgöra som stol åt en motståndare.

Harlan Grannas kvitterar Solleröns ledning på 1-0.

Sollerön chanslöst mot kämpande Färnäs på svårspelad plan

Färnäs (DD). På en såphal Färnäs idrottsplats och inför nära 700 åskådare gav inte Färnäs gästande seriegrannen Sollerön någon pardon,
utan kunde efter överlägser spel som blev klarare allteftersom matchen framskred, vinna med 4-1 sedan ”soldbyggarnas” kämpaglöd
hållit första halvleken resultatmässingt jämn med 1-1. Matchen gav klart besked att Färnäs nya giv i laguppställning och övergivna
försvarstaktik med två centerhalvor blev ett fall framåt.Stoppern Gösta Hållams visade att själv är god nog så Färnässonen och Sollerö
centern Per Erik Finn kom bort de gånger de fick kontakt. Halvorna Blomberg och nye Hedlund var utmärkta både i försvar och anfall
matchen igenom. Kedjan var mera finurlig än vanligt och kunde med ytterhalvornas hjälp hålla bollen i närheten av Sollerö målet långa
stunder. Sollerön som satsade hårt i början sprang av sig kämpaglöden i ett tidigt skede. Försvaret fick jobba hårt och särskilt
canterhalven Gunnar Axelsson verkade brunkebergspumpen. Lasse Larsson fick visserligen kröka rygg, men misskötte sig inte. Hh, Per
Blom var bäst. Kedjan kom bort genom Färnäs överlägsenheten, men sereiplaceringen visar att den kan bättre. Efter övertag i spel av
hemmalaget kom något snopet. Solleröns ledning i 22 min, efter frispark som Sven ”Vesslan” Karlsson nickade i mål. Färnäs utjämnade i
36 min, genom Grannas, som lyfte bollen över utrusande Larsson. Överlägsenheten blev kalrare i andra halvlek och välförtjänt kom
ledningen i 21 min, genom Arne Färnström, som slog bollen direkt i mål på hörna. I 32 min, lurade Tore Wahlström ”Mål Lasse” genom
att nicka bakåt i mål 3-1. 4 min, senare fälldes Grannas och Allan Färnström gjorde inget misstag utan fastställde resultatet 4-1. Bra
domare Kurt Karlsson, Borlänge. / H /.

Färnäs fina slutkvart fällde kämpande Sollerön
Färnäs vann på söndagen rättvist lokalderbyt för Ovansiljan mot Sollerön med hela 4-1. Halvtid 1-1. Solleröns försvar kämpade bra men
fick i slutkvarten finna sig i att bli överspelad av hemamlaget även om en del ströanfall av Sollerö forwards med tur kunde ha resulterat i
mål. På en frispark i 22:a minuten gjorde Solleröns hi, Sven Karlsson 0-1 och i 27:e minuten lyfte hemmalagets vy, Arne Fernströmen
bollen över Solleröns målvakt med 1-1 som halvtidsresultat. Efter 20 minuters spel i andra halvlek lade samme Fernström en hörna
direkt i mål. Ställningen 3-1 svarade hi, Wahlström för i 32: a minuten och slutresultatet 4-1 kom på straff i 37:e minuten av cf, Allan
Fernström. Färnäs kämpade bra och var förtjänt segern. De båda nyförvärven hedlund och Wahlström ser ut att ha befäst sin plats i
laget. Backarna Olsson och Pålsson spelar bra men Pålsson är väl hårdför i sina tacklingar. Ch, Hållams var den som får ta åt sig äran av
segern för sina utmärkta brytningar. De väntade duellerna mellan honom och Per Erik Finn uteblev helt då Finn inte ville gå i närkamp.
Hemmaforwards hade svårt att komma någon vart med Sollerö som alltod var väl samlat. Bäst lyckades Arne Fernström som för dagens
placerats på vy. Solerön hade ingen lyckad dag. Även om försvaret med mv, Lasse Larsson gjorde bra ifrån sig. Kedjan saknade effektivt
samspel och matchens försvårades av ett häftigt regnväder. Domare var Knut Karlsson, Borlänge. 300 personer trotsade regnvädret.
/ Breve /.
På fotbollsfronten tog Nusnäs en ytterst värdefull poäng i bortamatchen mot kökollegan Skutskär. Pojkarna från trähästbyn har därmed
ordentligt häng på övriga sladdande elvor och et tförnyat kontrakt är långtifrån en utopi. Malung kan redan nu betraktas som avsågat
och därmed har skinnarelvan gjort en rask bakåtmarsch i divsionerna. Färnäs tycks för närvarande vara i ganska god form och 4-1 segern
mot Sollerön imponerar faktiskt. Nyförvärven har smält bra in i laget. Ludvika har redan säkrat seriesegern och återfinns nästa år ett
pinnhål högre upp. IFK Mora är ännu ett fotbollens problembarn och laget ligger alltjämnt på nedflyttningsplats i division fem. Oxberg
får göra upp med Nornan om seriesegern i divsion sex, grupp ett. I grupp två lutar det åt serievinst för Våmhus, men än är det förstås för
tidigt att ropa hej.

Färnäs vann i Korsnäs men 4-1-segern för stor
Korsnäs fick i lördagsmatchen på Dalavallen en ordentlig omgång av Färnäs, men om man skall vara rättvis var Färnäs vinsten på 4-1 inte
alls rätta bilden av matchen. Färnäs vann för den skull inte orätvist, men ett par hårresande försvarstabbar av Korsnäs var orsaken till
det stora resultatet. Redan i tionde minuten tog gästerna ledningen då hi, Tore Wahlström höll sig framme vid ett försvarsslarv och
petade bollen förbi en passiv målvakt. Samme man ökade till 2-0 i 22:a minuten och Korsnäs centern Östen Hansson reducerade i 39:e
minuten till 2-1. Andra halvlek öppnades med ett piggare spel och Korsnäs hade ett par fina chanser, som var nära att resultera. En ny
slarvig bakåtboll tog Harlan Grannas i Färnäs reda på i 8:e minuten och ökade till 3-1 för gästerna. Cf, Allan Färnström kunde i 25 :e

minuten nicka in 4-1. Gästernas försvar spelade bra fotboll med plus för Pål Pålsson och Gösta Hållams. I hemmaförsvaret får bara hb,
Sune Kasparsson godkänt. I kedjan var det högervingen som var effektivast. Bra domare inför 250 personer var Birger Helander,
Borlänge. / L—n /.

Illa för Korsnäs efter Färnäs vinst
Korsnäs och gästande Färnäs Sk skapade ingen glädje över Dalavallen vid deras möte på lördagseftermiddagen. Slutresultatet 1-4 är helt
missvisande, även om segern lutade över åt gästerna. Två hårresande försvarstabbar i hemmagänget gav Färnäs två lätta mål. De båda
kedjorna hade inte förmågan att skapa några direkta farligheter och i försvarsspelet glänste gästerna. Matchen inleddes med ett plus i
kanten för gästerna och den direkta farligheten kom i g min. då Korsnäs innern Åke Eriksson slog en frispark i överliggaren. Korsnäs tog
nu initiativet men gästerna tog ändock ledningen i 10 min, då gästernas hi, Tore Wahlström snappade upp en försvarstabbe, som han
petade förbi en passiv målvakt. Cf, Östen Hansson hade så när reducerat i 14 min, då han var ensam igenom och slog rakt på mv.
”Golden” Källberg slog ett fint skott över minuten efter. Spelet jämnade ut sig och i 22 min. vasr åter hi, Wahlström framme och ökade
till 0-2. Halvtidsresultatet 1-2 ordnade cf, Hansson i 30 min. Andra perioden öppnades med ett piggare spel från båda hållen och en
kombination i inledningen mellan cf, Hansson och hi, Per Anders Jonsson hade varit värt ett bättre öde. En slarvig bakåt pass tillmv, i 8
min. gav vi, Grannas en jättechans, som han inte slarvade bort utan gav gästerna ledningen med 1-3. Änglavakt räddade hemmaburen
vid ett bombardemang i 10 min. Spelet var jämnt och piggt och i 18 min. noterades en rökare från Korsnäs yttern Geza Szatmari bredvid.
En lyra från hi, Wahlström knoppade cf, Allan Färnström lätt in i 25 min. och fastställde därmed slutresultatet 1-4. Gästernas försvar var
gptt även om hb, Pål Pålsson och ch, Gösta Hållams märktes mest. Kedjan borde ha gjort det bättre mot det för dagen svaga Korsnäs
försvaret. I hemmaförsvaret får bara hb, Sune Casparsson godkänt för en stark första halvlek. slitvarg i halvbackslinjen var hh, Källberg,
som inte gav tappt under hela matchen. I kedjan var det högervingen som var effektivast. Cf, Hansson arbetade fint men hade ingen lätt
uppgift mot den starkt spelande Hållams. Bra domare inför 250 åskådare vr Birger Helander, Borlänge. / Stix /.

Förlust för Korsnäs ger försämrat läge i botten. Korsnäs IF-Färnäs SK 1-4. (2/9-1961). Text från tidningsartikel.

Östen Hansson reducerar Färnäs försprång till 1-2.
Det börjar se dystert ut för Korsnäs i division IV. Laget spelar ingen dålig fotboll, men det är svårt att få ut några poäng av det.
Anledningen är tydligen att man offrar för mycket av det öppna offensiva spelet, vilket ger intressanta matcher med ärligt spel, men
försakar för stora blottor i försvaret, där motståndarna oftare tar sig igenom än det egna offensiva spelet ger luckor att utnyttja. Synd,
då laget som sagts inte alls är dåligt. Nu kunde Färnäs definitivtsäkra sitt kontrakt efter en seger på 4-1, halvtid 2-1. Korsnäs öppnade
”fientligheterna” med frisk offensiv, vilket gav ett skott i ribban efter frispark och efter sju minuters spel, Åke Eriksson stod för det
skottet. Man trodde dock att det skulle bli hemmaledning på något av de goda anfallen, särskilt som Östen Hansson flera gånger var
snubblande nära rinna igenom. Men det blev istället 0-1 då Färnäs nyförvärv från Idre, Tore Wahlström sköt i nät. Samme man kunde
efter28 min. öka till 0-2. Denna gång efter en utsökt soloprestation. Fem minuter före pausvilan kunde hemma supporters på Dalavallen
glädjas åt reducering genom Östen Hansson. Matchen stod alltjämnt och vägde i andra pausens inledning och det var Stor som vid ett

par tillfällen räddade Färnäs målet. Men så kunde Harlan Grannas efter åtta minuter runda den olycklige Korsnäs keepern Gunnar
Karlsson (på honom har Färnäs gjort många mål även tidigare, då Karlsson hörde hemma i Järna) och skjuta 1-3. Luften gick ur Korsnäs
och allan Fernström var ytterst näragöra mål i 10 min. på en nick som dock tog i ribban. Efter 25 min. kom dock 1-4, Wahlström kunde
lobba en boll över felaktigt utrusande Mål-Karlsson. Bollen hamnade hos Allan Fernström som nickade in den. Färnäs har ett bra lag nu,
trots att kanske ett par spelare inte står på toppen. Det gäller Grannas som är ur humör, delvis kanske beroende på militärtjänst i
Sollefteå. Han har också huvudbry. Han vet inte vilken allsvensk klubb, han skall gå till. Bäst ligger Hammarby, som gett förmånligt
erbjudande om plats. Men det blir först till våren den saken blir aktuell. Verkligt staka kort har man i högerbacken Påhl Påhlsson (tränar
mycket med Sandviken) samt centerhalven, gamle outslitlige och oömme Gösta Hållams. Tore Wahlström gjorde en fin insats i kedjan,
med sina mål och framspelning till ett sådant som främsta merit. Bäst och slitstarkast av kedjemannarna var dock centern Allan
Fernström. Korsnäs försvar verkar för öppet. Kanske också för tungrott, vilket gör att det för ofta blir överflyglat. ”Golden” Källberg
försöker täppa till allt och hinner med i framspelningarna men räcker inte till överallt. Sune Casparsson förmår inte hålla samman i
mitten. Vidare kan absolut inte ger målvakten Gunnar Karlsson godkänt betyg. Kedjan försöker ideligen slå branta bollar till Östen
Hansson. Han är snabb och påpasslig, men blir ändå relativt ofarlig, när motståndarna kan koncentrera sig på honom. Man hoppas
innerligt att Korsnäs klarar sig kvar. Laget bjuder intressanta matcher, långt intressantare än t.ex. förra lördagsdrabbningen mellan Falu
BS och CRU.

Färnäs målvakten fångar bollen framför Korsnäs anstormande Åke ”Lippen” Eriksson.

Färnäs ordentligt i slag besegrade Säter med 5-0. Färnäs SK-Säters IF 5-0. (10/9-1961). Text från tidningsartikel.
Färnäs (FK). Färnäs SK visade i söndags hemmapubliken den fina form som laget för närvarande befinner sig i. Gästande Säters IF gavs
ingen chans och klara segersiffrorna 5-0 (2-0) var helt befogade. Färnäs har nu vunnit tre matcher á rad och den förnämliga målkvoten
13-1 visar även lagets farlighet och försvarets täthet. I går verkade försvaret helgjutet med plus för de snabba backarna Pålsson och Erik
Olsson. Ch, Gösta Hållams släpper heller ingen förbi sig. I kedjan som saknade Harlan Granns var som vanligt cf, Allan Fernström mycket
farlig. Även vi, Rune Blomberg hade en fin dag och inner kollegan till höger Wahlström är framspelare. Säter hade förmodligen en svart
dag. På annat sätt kan man inte förklara distrikt mästarnas dekadans. Nu har laget förlorat en rad spelare och var starkt föryngrat, en
omställning som brukar ta tid. Kedjan verkade helt ofarlig framför mål trots teknikern vi, Bengt Johansson. Redan i andra min fick cf,
Fernström en fin passning från Tage Molin och hemmalaget tog ledningen. I sextonde minuten hade Säter en jättechans till kvittering
men cf, Sjöberg sköt från ett par meters håll rätt i ansiktet på målvakten. I 19:e min. fick Säter ett mål bortdömt för offside och tre min.
senare var det hemmalagets hi, Wahlströms tur att skjuta rätt på målvakten från nära håll. En minut senare blev det 2-0 då Fernström

lade en hård markboll vid vänstra stolpen. Efter en kvart i andra halvleken ökade vi, Blomberg till 3-0 och 4-0 ordnade cf, Fernström på
ett otagbart skott. I sista minuten hade Blomberg glädjen se sitt långskott från 30 meter gå in i högra krysset. Tage Eriksson, Älvdalen,
dömde utan större anmärkning. 400 personer tittade på.

”Nya” Färnäs på rätt väg. Säters IF utspelades, 5-0
Färnäs Sportklubb ungdomliga elva gjorde en utomordentlig match på söndagen då laget på hemmaplan besegrade Säters IF med
utklassningssiffrorna 5-0, halvtid 2-0. Sportklubben är utan tvivel på rätt väg och laget har helt ändrat sin spelstil till det bättre.
Långbollarna har övergivits för ett förståndigt markpassningsspel. Där det finns tankebakom det mesta. I försvaret gladdes man mycket
åt ungdomarna Erik Olsson och Sven Åke Hedlund. Den sistnämnde kommer från Jokkmokk och har förutsättningar att bli en verklig
storspelare. Hela FSK försvaret spelade för övrigt mycket bra med plus för vh, Rune Blomberg som också hade stor lycka med sina skott
och noterade två granna fullträffar. HB, Pålsson och ch, Hållams gav inte heller sina motståndare någon chans att sticka upp och därmed
hade Säter kedjan en otacksam uppgift att lösa . I Färnäs kedja går högsta betyget till 3 målskytten Allan Färnström, men bra spelade
också vi, Tore Wahlström. De övriga gjorde också sitt bästa och signaturen kan inte påminna sig ha sett ett mera lovande Färnäs lag än
dagens. Säter har också ett ungt lag med en hel del kunnande, men för dagen räckte inte förmågan långt. Målvakten Roger Isfeldt gjorde
vad honom ankom och ch, Bo Lindgren var ingen oäven stopper. Kedjan hade en stark teknisk vänsterinner i Bengt Åke Johansson men
med skjutförmågan var det skralt beställt överlag. Färnäs tog ledningen efter 1,5 min. spel genom Alan Färnström och samme man
ordnade tvåan på en perfekt slagen frispark. Efter pausen ordnades målen i tur och ordning av Rune Blomberg, Allan Färnström och så
Blomberg igen. Sista målet föll på ett jätteskott i slutsekunderna. Domare inför cirka 550 åskådare var Tage Eriksson, Älvdalen.
/Eewe /.

Bra Färnäs insats blev femmåls vinst över serietvåan

Färnäs (DD). Färnäs gladde åter inför hemmapublik genom att med klara 5-0 halvtid 2-0 slå gästande Säter i uppgörelsen på Färnäs
idrottsplats. Segern var rättvis och hemmainsatsen gav belägg för att laget är på uppgående, även om Säter blev en negativ
överraskning med serieplaceringen i åtanke. Denna gång sviktade aldrig hemmaförsvaret och tog lätt hand om en tämligen uddlös Säter
kedja. Ändå kan ytterhalvorna Blomberg och hedlunds omväxlande offensiva och defensiva spel anses vara grunden till kedjans goda
insatser, där Allan Fernström åter fick avsluta med två fullträffar. Säter var som sagt en besvikelse för de som väntat något annat.
Målvakten Roger Isfeldt fick visserligen släppa fem bollar bakom sig, men gjorde många goda ingripanden. Ove Boman med sju på
tröjan spelade högerhalv och visade matchen igenom upp en god arbetsvilja. I övrigt var mannarnas insatser jämna. Matchen startade
med fullt pådrag och redan efter två minuters spel slogs bollen i Säter målet, dit förpassad av Fernström, sedan Eddy Forsén passat. Två
goda tillfällen och ett tvivelaktigt bortdömt offsidemål för Säter noterades innan Fernström på frispark från strafflinjen, dundrade in boll
nr 2. I andra halvlekens 14 min. passade hy Molin till fristående Blomberg och tredje målet var ett faktum. 4-0 svarade Fernström för i
23 min. sedan Hedlund gjort förarbetet, och i matchens sista minut fick Blomberg in en fullträff och fastställde slutresultatet 5-0. Tage
Eriksson, Älvdalen dömde inför 400 åskådare.

Från Moras sportfront
Veckoskiftet förde med sig goda framgångar för fotbollen i Ovansiljan. Inget av lagen i division 3 till 6 förlorade, vilket är ganska
ovanligt. Nusnäs tog en ytterligt värdefull tvåpoängare borta mot Högbo och har nu fint häng på övriga kölag. Om söndag bör det finans
goda chanser till hemmavinst mot Rune och i så fall ljusnar situationen ytterligare för Sven Abrahamsson och hans pojkar, som nu har
två hemmamatcher å rad att hoppas på. Nog vore det roligt att få ha ett lag i ”trean” även nästa säsong. Heja Nusnäs. Färnäs visade
prov på verkligt fin fotboll i söndagens hemmamatch mot serietvåan Säter. Håller man samma stil i fortsättningen får nog även Ludvika
se upp, då laget om lördag kommer till Färnäs idrottsplats. De tre sista matcherna har inneburit segrar med så fin sammanlagd
målskillnad som 13-1. Färnäs har ett verkligt fint försvar just nu och kedjan är inte heller dålig med eftertanken Alan Färnström som
spjutspets. Yttrarna är goda bollhållare och inläggen i söndags var inte att klaga på. Göran Höglund i buren är också en talang, men nog
hade han tur i söndags när han räddade ett skott men munnen! Ludvika har seriesegern praktiskt taget klar, men till nästa år får vi nog
räkna med Färnäs på allvar. Sollerön gjorde en kämpa insats när ena pinnen klarades av serieledande Ludvika och speciellt Mål Lasse
Larsson gjorde en fantommatch,. På slutet var det rena bombardemanget mot Sollerö buren och Lasse fick också ena handen
sönderskjuten av de heta Ludvika kulorna. Sollerön har gjort en stilig insats i serien hittills. IFK Mora borde ha haft båda pinnarna med
sig hem från Siljansnäs. Inge Back hade en regelrätt boll i mål, som domaren dock av en mystisk anledning underkände. Den räddande
poängen gav dock hopp om nytt kontrakt eftersom kö kollegerna Älvdalen och Grycksbo samtidigt passade på att förlora.

Färnäs slog serieledarna och tog sin fjärde raka

Färnäs Sportklubb aktade inte för rov att även lura serieledande Ludvika FFI på poängen genom att vinna med 1-0 halvtid 0-0 i lördagens
hemmamatch. Det var Färnäs fjärde raka seer och den vanns fullt rättvist. Siffrorna var i underkant efter spel och målchanser. Det var
nu målvakten Arne Silfverlin som genom ett strålande spel räddade gästerna från ett ännu större bakslag. Färnäs ställde upp utan Sven
Åke Hedlund som ligger i militärtjänst. Tage Molin spelade nu högerhalv medan Harlan Grannas gick vänsterinner. Matchens inledning
blev dramatisk med självmål för Ludvika, vilket dock bortdömdes. I samma veva skadades också ch, Jan Rönngren. Han kunde dock
fortsätta som ytter och efter pausen var han åter nere på sin ordinarie post. I andra halvlek hede Ludvika en skaplig period under vilken
bl.a. noterades ett stolpskott. Färnäs kom dock igen bra och i 23 min, sköt Grannas otagbart i nät. Färnäs försvaret gjorde en ny skarp
match även om Ludvikas kedja knappt var så farlig som man kanske räknat med. Göran Höglund gjorde inga misstag i målet och för
övrigt bör hb, Pålsson, ch, Hållams och vh, Blomberg harangeras för fint jobb. I kedjan visade Allan Färnström prov på perfekt
bollkontroll i alla lägen och även inrarna Wahlström och grannas gjorde stor nytta. Ludvikas ess var som nämnts rutinerade Silfverlin i
buren. Han visade att gammal är äldst. En fin spelare var också hh, Åke Danielsson och Åke Wester gjorde god nytta i både anfall och
försvar. I stort sett hade man nog väntat mera av serieledarna. Domare inför cirka 300 åskådare var Hans Söderlund, Borlänge.

Serieledande Ludvikas tur råka ut för starka Färnäs

Mora (FK). Färnäs Sportklubb fortsätter sin stronga segerrad. I lördags var det serieledarna Ludvika FFI:s (o)-tur att resa från Färnäs utan
poäng. Hemmasegern blev dock siffermässigt knappast möjliga – 1-0 – målet inspelat först efter 23 min. i andra halvlek. Matchutgången
var fullt rättvis och Färnäs borde haft ytterligare ett par mål med tanke på spelfördelningen. Färnäs har således kommit riktigt i stöten
på höstkanten. Nu kom laget knappast upp till förra söndagens spel – därtill var markspelet denna gång för sporadiskt förekommande.
Man fick därtill ställa upp utan sin gode halvback, Hedlund. Dessutom var ju motståndet starkare denna gång. Det finns emellertid en
vilja till spel och energi i Färnäs som är mycket glädjande. Hb, Pål Pålsson är en mycket snabb och mycket effektiv back, ch Gösta
Hållams är bättre än på länge. Hh, Rune Blomberg var emellertid den allra främste i försvaret. Kedjan med tillbakadragna yttrar, är
mycket målfarlig. Centern Allan Färnström – bollbehandlaren på de små ytorna – har god hjälp av fräne genombrottsmannen hi, Tore
Wahlström. Det var försvaret som denna gång räddade Ludvika då anfallet verkade helt under isen. Arne Silfverling gjorde minst tre
fantomräddningar och skapar allmän säkerhet i det övriga försvaret med ett par snabba backar. Ytterhalvorna Hans Danielsson och
Gunnar Rydberg var framgångs rikast. Kraftige ch, Jan Rönngren skadades redan i matchöppningen i en nickduell. Han kom tillbaka efter
20 min. och gick ytter utan framgång. När han sedan efter målet i andra halvlek återtog stopperplatsen blev försvaret tätare. Antalet var
som sagt uddlöst och fick inte mycket uträttat. Skottförsöken var också ganska misslyckande. Ovan med den hala och framförallt tuviga
planen spelade gästerna största spratten. Det rådde f.ö. förbistring på tröjbeteckningen och spelarplatserna i laget. Färnäs hade redan i
början fina tillfällen och även en boll över mållinjen. Ludvika hade en nick strax utom och vi, Harlan Grannas ett fint skott som Silfverlin
räddade grant. Även en kanon från Rune Blomberg räddade han smidigt och slutligen provade även Allan Färnström men Silfverlin var
omutlig. Färnäs hade i slutet av halvleken ett mycket starkt övertag. Ludvika träffade stolpen i andra halvlek gjorde matchens enda mål.
Sedan slog hemmalaget vakt om sin ledning och gästerna fick en stund mera av spelet. Men resignerade dock snart. Cirka 300 tittade på
och hans Söderlund, Borlänge dömde.

Färnäs klarade serieledarna med enda målet. Färnäs SK-Ludvika FFI 1-0. (16/9-1961). Text från tidningsartikel.
Färnäs (DD). I årets bästa div IV-match på Färnäs IP med fart, dramatik och spänning spräcktes serieledande Ludvikas obesegrade
matchrad av ett sisu laddat och effektivt spelande Färnäs. Visserligen med siffermässigt knappa 1-0 (0-0) men som med mindre god
väktare i Ludvika målet än tappert kämpande Silfverlin hade närmast sig siffrorna från Säter matchen. Att Färnäs är i slag just nu kan
inte betvivlas efter alla segrar i rad över topplagen i div. IV. Den metamorfos laget genom gått från vårmatcherna är märklig och anses
från ledarhåll vara frukten av den skolning laget fick under Göteborgsvistelsen. För dagen fanns planens suverän i vh, Rune Blomberg
som knappast någon gång tidigare spelat så bra, men även trion Pålsson, Hållams och Erik Olsson gav Ludvika kedjan få tillfällen prova
Färnäs unge målvakt. För dagen saknades speluppläggaren Hedlund i vars ställe Molin slet för allt han är värd. I kedjan återfanns Harlan
Grannas och var jämte Wahlström och Allan Färnström de mest framträdande . För Ludvika är Silfverlin insats redan nämnd. Backarna
Risberg och Pettersson var snabba och hh, Hans Danielsson arbetsam. I kedjan saknades cf, Andersson. Vi, Gunnar Rydberg
uppmärksammandes men denna lagdels omskrivna broderier kom bort genom Färnäs resoluta spel.

Färnäs hade redan i början fina tillfällen och även en boll över mållinjen. Ludvika hade en nick strax utom och vi, Harlan Grannas ett fint
skott som Silfverlin räddade grant. Även en kanon från Rune Blombergräddade han smidigt och slutligen provade även Allan Färnström
men Silfverlin var omutlig. Färnäs hade i slutet av halvleken en mycket starktövertag.

Sörsjön möter kometen Färnäs. Text från tidningsartikel.
Sörsjön möter på söndag Färnäs på Skottvallen. Färnäs har spelat sensationellt bra den senaste tiden och i söndags gav man bl.a.
serieledande Ludvika FFI dess första nederlag i serien. Sörsjön får alltså en svår match men ändå är det inte omöjligt att det blir
hemmaseger. Trots den gryende formen är Färnäs ett ojämnt lag. Domare i matchen blir Arthur Axelsson, Mora.

Fara för Sörsjön efter ny förlust. Kedjan utan udd
Sörsjön (DD). Färnäs fortsatte sin tidigare segerrad på deras hemmaplan med 2-1. Halvtid 0-0. Därmed har Sörsjön hamnat i farozonen
för nedflyttning. Tvenne matcher återstår, Sollerön hemma och Forssa borta så ännu finns det hop för nytt kontrakt. Dagens match var
juste och trevlig och då bägge lagen bjöd stundtals på fin fotboll. Sörsjön kämpade frenetiskt för att redan i första halvleken avgöra
matchen. Ingen rättvis a hade det varit om Sörsjön fått ledningen med ett eller ett par mål för måltillfällen saknades inte. I stället blev
det Färnäs som i andra halvlekens tredje minut tog ledningen genom ett grant skott av centern Allan Fernström. Färnäs hade sedan en
konstant press mot Sörsjö målet och i 21:a min, var åter centern Fernström framme och ordnade 2-0. Spelet jämnade sedan ut sig och
Sörsjön fick mer att säga till om. I 40:e min. fick man hörna på vilken vi, Hans Martinsson reducerade Färnäs ledning på en elegant nick.
De sista minuterna pressade Sörsjön för kvittering men ingenting ville lyckas. Ett oavgjort resultat hade nog varit rättvist. Bäst i det
segrande laget var hb, Pål Pålsson samt ytterhalvorna Tage Molin och Rune Blomberg. I kedjan Allan Fernström och hi, Tore Wahlström.
Sörsjöns bästa lagdel är utan tvekan försvaret. Kedjan är lagets stora sorgebarn då den totalt tappat sin målaptit. Visst kämpades det på
sina håll och det räcker inte när målen uteblir. Bäst för dagen lyckades hi, Erik Åhs och hy, Åke Johansson. / Hug /.

Metodiskt spel av Färnäs gav knapp seger i Sörsjön

I den spännande uppgörelsen på söndagen vann Färnäs rättvist över Sörsjön med 2-1 efter 0-0 i halvtid. Färnäs spelade lugnt och
metodiskt, vilket också visade sig ge resultat i det långa loppet. Hemmalaget som åter fått bottenkänning gjorde ingalunda någon dålig
match, men hade ingen udd på anfallen och spelade för chansartat. De inledande första tio minuterna blev något trevande, varefter
hemmalaget hade en bra period med flera farliga framstötar, men forwards missade de bästa chanser. Spelet lämnade så småningom ut
sig och Färnäs hade flera fina anfall, men inte med så öppna målchanser som hemmalaget. Första halvlek slutade därmed mållös. Andra
halvlek var Färnäs helt överlägset. Laget malde på i samma tempo medan hemmapojkarna tappade stilen. Redan i tredje minuten
gjorde centern Allan Färnstrström 1-0 till Färnäs, då han lobbade över målvakten. Samme man spädde i 20:e minuten på till 2-0 på nick
efter att först ha skjutit i ribban. Hemmalaget kom igen i slutet av matchen och kunde reducera till 1-2 genom vi, Hans Martinsson, som
nickade en hörna i mål i 39:e minuten. Färnäs som verkligen lade sin energi om att spela fin fotboll hade ett mycket strakt och bra lag.
Bäst i förvaret var hb, Pål Pålsson och ch, Gösta Hållams. Bästa betyget i kedjan ges till den farliga innertrion Tore Wahlström – Allan
Färnström – Harlan Grannas. I Sörsjön var försvaret mycket bra. Allra bäst var mv, Yngve Arnesson som gjorde flera fina räddningar. I
kedjan var som vanligt hy, Åke Johansson och hi, Erik Åhs de bästa. Publiken uppgick omkring 400 personer och domare var Artur
Axelsson, Mora. / F-k /.

Färnäs femte seger å rad efter bra spel i Sörsjön. Sörsjöns IF-Färnäs SK 1-2. (24/9-1961). Text från tidningsartikel.
Sörsjön (FK). Vid söndagens div. IV-match på Skottvallen vann gästande Färnäs över Sörsjön med 2-1 efer0-0 i halvtid. Därmed tog
Färnäs sin femte raka seger och får betecknas som höstens lag i div. IV. För hemmalaget innebar nederlaget att man åter fick botten
känning. Färnäs spelade stundtals ut Sörsjön, men hemma målvakten Yngve Arnessons goda arbete mellan stolparna gjorde att
nederlagssiffrorna blev de minsta möjliga. Färnäs tog genast efter avspark hand om kommandot och behöll det första halvleken ut.
Sörsjön hade dock några farliga centralstötar men skjutförmågan var som bortblåst. I elfte minuten hade centern, Sune Johansson bara
att raka in bollen, men lyckades med bedriften att slå den utanför. Minuten efter kopierade hy, Åke Johansson bravaden. Färnäs hade
många fina anfall men de farligaste spjutspetsarna hi, Tore Wahlström och centern Allan Fernströmkom aldrig fram i riktigt farliga
skottlägen. Allan Fernström lossade dock stora kanonen vid några tillfällen, men hemmamålvakten Yngve Andersson var på sin vakt och
räddade bland annat ett hårt skott i krysset. Vi, Harlan Grannas hade även en del farliga skott. Efter pausen lade Färnäs in en högre
växel och dominerade större delen av halvleken. Redan i 4 minuten gjorde Allan Fernström 1-0. Han kom fint fram, lyfte bollen från
höger fot till vänster och klippte till direkt. Bollen gick spikrakt upp i nättaket utan chans för hemmamålvakten. I 21 minuten ökade
samma man till 2-0. Från nära håll sköt han först i överliggaren varefter han påpassligt rusade fram och direkt nickade in returen. Man
var i fortsättningen beredd att anteckna fler mål för Färnäs, bl.a. var Tore Wahlström mycket nära att göra mål 32 minuten, men från
nära håll fick han bollen vid fel sida om stolpen. Sörsjön kom igen något i slutet av halvleken och reducerade till 1-2 i 38 minuten. Det
var hi, Hans Martinsson som elegant nickade en hörna i mål. Två minuter före full tid hade hemmacentern Sune Johansson ett fint skott
just ovanför krysset, som kunde ha resulterat. Detta var sista målfarligheten och fulltid ingick med 2-1 för Färnäs.

Från Moras sportfront
DM tävlingarna på Vasaliden blev en intressant historia. Med tanke på den ganska kyliga väderleken var det starkt gjort av Ingemar
Pettersson att slå dalarekordet. Det var väl endast i kula och 1 500 meter som han inte lyckades prestera några märkligare resultat. Ett
fint mångkampsämne är också Göran Fredriksson om han på allvar skulle gå in för denna. Hans förta tiokamp bör dock ha gett mersmak.
I höjd och stav är Göran kapabel till ganska stora ökningar och med specialträning bör 6 000 poäng ligga inom möjligheternas gräns.
Bengt Jansson kan säkert mera styrketräning höja sina resultat åtskilligt. Teknik saknas i varje fall inte hos den grabben. Tyvärr är dock
publikintresset för friidrott i Mora inte vad det borde vara. I söndags var cirka 80 närvarande och då var både funktionärer och tävlande
inräknande. Svagt, mycket svagt och ändå tog man ingen entréavgift! Nusnäs fick nöja sig med ena poängen mot Grängesberg och
därmed är läget mycket penibelt eftersom samtidigt Vansbro tog hem en dubbelpoängare. Än kan dock mycket hända då tre omgångar
återstår, men programmet är sannerligen inte lätt. Fagersta borta, Vansbro borta och Hofors hemma återstår och det fordras nog nästan
full pott i dessa om kontraktet skall klaras. Färnäs fortsätter i sin segergivande stil och i söndags bärgades femte raka mot Sörsjön. Att
FSK försvaret är betongsäkert visas bäst av att laget på de fem segermatcherna släppt summa två mål. Och i kedjan fortsätter Allan
Färnström med sin fina målaptit. Båda fullträffarna ordnade han nu mot Sörsjön. Sollerön åkte på en oväntat fet smäll mot Leksand och
därmed gick Färnäs förbi i serietabellen. Mora räddade sitt skinn genom att slå Grycksbo och i ”sexan” gick Oxberg loss definitivt genom
vinst i Lima samtidigt som värsta konkurrenten Nornan förlorade Våmhus bör också vinna sin grupp och därmed har Ovansiljan två nya
lag i division V nästa år. / Teve /.

Vinner Färnäs SK sin sjätte raka? Text från tidningsartikel.

Färnäs SK som är obesegrat på sex matcher i div. IV: Knästående fr.v. Rune Blomberg, Arne Olsson. Göran Höglund, Pål Pålsson, Tage
Molin, Bert Larsson (tränare). Stående: Arne Fernström, Harlan Grannas, Allan Färnström, Tore Wahlström, Eddie Forsén, Gösta
Hållams.
Färnäs Sportklubb spelar om söndag på hemma plan och om man tar då emot Falu BS. Intresset kring matchen knyts främst till om
Färnäs skall ta hem sin sjätte raka seger eller om det blir stopp i vinstsviten. Färnäs har sin tredjeplacering att bevaka och kan man
upprepa spelet från de senaste matcherna bör saken vara klar. Falun är dock en oberäknelig motståndare som det gäller att se upp med.
I söndags spelade BS oavgjort borta mot serieledande Ludvika och laget ligger just nu på femte plats i serien. En intressant och
spännande fight kan emotses.

Färnäs SK har kommit i praktslag på höstkanten – tyvärr något för sent för att kunna oroa serieledande Ludvika. Färnäs hade en
mellandag i söndags och trots övertag i spel fick man bara en poäng i mötet med Falu BS. Laget har dock vunnit fem och spelat en
oavgjord på de senaste sex matcherna. Det är bara Ludvika - 14 – som tagit flera poäng i höst än Färnäs -13.

Färnäs poäng på ”övertid” i svag match mot Falu BS.

Färnäs SK-Falu BS 1-1. (1/10-1961). Text från

tidningsartikel.
Färnäs är även efter sin söndagsmatch mot Falu BS obesegrade på sex matcher. Denna gång hade emellertid laget en typisk mellandag
då inget lyckades och det ungdomliga Falu BS hade så när fått båda poängen. Hy, Arne Fernström kvitterade nämligen Faluns 1-0 ledning
på övertid. En olyckshändelse gav domaren nämligen rätt att lägga till 2 min. Det mycket pratandet på planen förryckte matchen och
största syndaren var strategen och pådrivaren i det unga falulaget gamle bekantingen Bertil Hansson. Ungdomarna eldades upp till
hårda tag och effektivt och bestämt slogs hemmaförsöken bort av försvararna som all verkade vara jämngoda. Hi, Åke Wiklund och
centern Kjell Hansson var största oroskällan i anfallet. Hemmakedjan var för dagen blekare än vanligt och först på slutet blev anfallen
ettrigare. Harlan Grannas och Allan Fernström lyckades bäst utan att ens nå vanlig spelstyrka. Halvorna Blomberg och Åhlin lyckades i
brytningarna men stickarna till kedjekamraterna saknades. Bäst i försvaret lyckades stoppern Gösta Hållams men även Göran Höglund i
målet tog det som kunde tas. I första halvleken var spelet av låg klass på planen. Omnämnas kan Bertil Hanssonstolpkänning och i 34:e
min. en fotparad som Ingemar Vaker i Falumålet lyckades freda målet med. Andra halvleken började med en prakträddning av Vaker på
Blombergs skott och i åttonde min. kom 0-1 genom centern Kjell Hansson sedan försvararna verkat passiva. Hemmalaget kämpade för
utjämning och först i slutsekunderna på den förlängning domaren gjorde för en otrevlig ihop nick av Bertil Hansson och Tore Wahlstrand
kunde Arne Fernström fastställa 1-1. Domaren Göte Eriksson, Krylbo tillät för mycket pladder på planen. 300 åskådare tittade på. / H /.

Mål i slutsekunderna gav Färnäs en poäng vid mötet med Falun
Färnäs (DD). Färnäs och Falu BS mötte på Färnäs idrottsplats blev det inte någon avslutningsmatch att läggas på minnet men fick ett
värdigt slut genom 1-1. Båda målen gjorda i andra halvlek. det såg länge ut att residenshalvan skulle avgå med seger trots hemmapress
och först i slutsekunderna kunde Arne Fernström spräcka hemmanollan. Det myckna pratandet på planen förryckte matchen och största
syndaren var strategen och pådrivaren i det unga Falu laget, gamle bekantingen Bertil Hansson. Ungdomarna eldades upp till hårda tag
och effektivt och b stämt slogs hemmaförsöken bort av försvararna som alla verkade vara jämngoda. Hi, Åke Wiklund och centern Kjell
Hansson var största oroskällan i anfallet. Hemmakedjan var för dagen blekare än vanligt och första på slutet blev anfallen ettrigare.
Harlan Grannas och Allan Fernström lyckades bäst utan att ens nå vanlig spelstyrka. Halvorna Blomberg och Molin lyckades i
brytningarna men stickorna till kedjekamraterna saknades. Bäst i försvaret lyckades stoppern Gösta Hållams men även Göran Höglund i
målet tog det som kunde tas. I första halvleken var spelet av låg klass på planen. Omnämnas kan Bertil Hanssons stolpkänning och i 34:e
min. en fotparad som Ingemar Vaker i Falu målet lyckades freda målet med. Andra halvleken började med en prakträddning av Vaker på
Blombergs skott och i åttonde min, 0-1 genom centern Kjell Hansson sedan försvararna verkat passiva. Hemmalaget kämpade för
utjämning och först i slutsekunderna på den förlängning domaren gjorde för en otrevlig ihop nick av Bertil Hansson och Tore Wahlström
kunde Arne Färnström fastställda 1-1. Domaren Göte Eriksson, Krylbo, tillät mycket pladder på planen 300 åskådare tittade på. / H /.

Mål i sista minuten räddade Färnäs poäng
Färnäs tog på söndagen emot Falu BS på idrottsplatsen i Färnäs. Slutresultatet 1-1, halvtid 0-0 är signifikativ för helamatchen, som
spelades på en hal plan och i en besvärande vind. Det robusta Färnäs laget tog helt musten ur det ungdomliga Falulaget. Falun stod dock
för det spel som förekom, medan Färnäs var det snabbaste laget. Första halvlek slöt mållös och det låter lika tråkigt som spelet var. Falu
laget var alldeles för långsamma på bollen, och Färnäs försvaret hade därför en lätt uppgift att ta hand om den sena Falu kedjan. Även
Färnäs spelade virrigt, och den effektivitet som vistas under de senaste matcherna var som bortblåst. De fåtagliga farligheter Färnäs
stod för denna halvlek var mestadels långskott från försvaret, som antingen den gode Falu målvakten Hans Hedström plockade ned,
eller som gick långt bredvid. Faluns enda allvarliga skottförsök under första halvlek kom i 6:e min. då vi, Bertil Lindström prickade Färnäs
stolprot. Andra halvlek startade i rätt högt tempo, och spelet och passningarna blev därefter. Färnäs lyckades dock genom vh, Rune
Blomberg få iväg ett kanonskott, som Hedström med nöd och näppe lyckades tippa till hörna. I 4:e min. fann Falu centern Kjell Hansson
sig stå ensam med Färnäs målvakten Göran Höglund, men drumlade och fick iväg ett lamt skott rakt på Höglund. I 8:e minuten var det
bäddat för det första målet. Hansson stod åter öga mot öga med Höglund och lyckades denna gång toffla in bollen i högra krysset. I sin
iver att kvittera resp. öka sin ledning spände sig båda lagen och tjongandet kom igång på allvar. De ena som försökte lugna ner spelet
var Faluns Bertil Hansson och Färnäs Gösta Hållams. Dessa båda herrar var ensamma om att se sig för vart de slog sina passningar.
Färnäs kvitterade i matchens sista minut genom Arne Färnström, som slog in en flack boll ur snäv vinkel. Detta skott borde målvakten ha
klarat. De enda i Falun som kan få godkänt betyg var Bertil Hansson, vi, Bertil Lindström och mv, Hans Hedström, medan Hållams och
Rune Blombereg var Färnäs bästa. Domare inför cirka 100 pers. var Göte Eriksson, Krylbo. / Larz /.
Färnäs långa segerrad kom av sig mot Falu BS och det var nu med ett nödrop som de grön-vita kunde rädda ena poängen. Nu var det
kedjan som inte kom upp till sin vanliga standard medan försvaret lyckades bättre. Tre mål har försvaret släppt in på de tre senaste sex
matcherna och dessa bevisar god hållfasthet. Sollerön tog ena poängen borta mot Sörsjön och då laget har en match mindre spelad kan
det bli spännande kapplöpning mellan de båda Ovansiljanslagen om tredjeplatsen. Mora klarade en ny dubbelpoängare mot Älvdalen
och genom höstspurten klarades alltså nytt kontrakt med ”femman” medan Grycksbo och Älvdalen fick bita i det sura äpplet. Både
Oxberg och Våmhus klarade sina avslutningsuppgifter till fullbelåtenhet och trappar upp ett pinnhål till nästa säsong. Båda lagen bör
klara sig fint i division fem.

Från norra Dalarnas front
Mora (FK). Nusnäs IF är fortfarande laget som särskilt på bortaplan kommer med sensationer. Efter att ha sett Fagersta på Morängen
tillmättes inte latget några chanser i returmatchen. Nu överraskade och gladde Nusnäs med full pott i Fagersta och förnyat hopp om
nytt förtroende ännu en säsong i div. III. Tre lag lämnar serien. Malung är redan avsågat och Rune ligger poängen efter Nusnäs. Det
tredje laget finns i trion Högsbo – Vansbro – Nusnäs. Skutskär på 19 poäng kan betraktas som säker då dalalagen Vansbro – Nusnäs har
ett inbördes möte då de två återstående matcherna. Denna betydelsefulla match spelas på söndag. Förloraren i den drabbningen blir
säkerligen degraderade då Högsbo har matcher mot jumbolagen kvar. Just nu har Högsbo 17,Vansbro 16 och Nusnäs 15 poäng.
Återstående matcher av vikt för köstriden. 8 oktober: Hofors-Rune, Högsbo-Malung, Vansbro-Nusnäs. 15 oktober: GrängesbergVansbro, Nusnäs-Hofors, Rune-Högsbo. Färnäs SK har kommit i praktslag på höstkanten – tyvärr något för sent för att kunna oroa
serieledande Ludvika. Färnäs hade en mellandag i söndags och trots övertag i spel fick man bara en poäng i mötet med Falu BS. Laget
har dock vunnit fem och spelat en oavgjord på de senaste sex matcherna. Det är bara Ludvika – 14 – som tagit flera poäng i höst är
Färnäs – 13. Sollerö IF hade sitt på det torra debutåret i div. IV redan tidigt och har varit något av sensationslaget särskilt i
bortamatcherna. På senaste tid har laget av olika anledningar fått ställa upp ganska reservbetonat. I söndags blev det dock en poäng i
Sörsjön. Det är mycket starkt av en nykomling i fyran att komma på den övre halvan. Återstående matcher. 8 oktober: CRU-Färnäs,
Sollerön-Säter, De lägre serierna är slutspelade och lagledningarna kan andas ut efter diverse problem i topp och botten. Synd att båda
norra dalalagen skulle figurera i en avgörande jumbofinal där det gällde du eller jag. Men som man bäddar får man ligga… Nu måste
Älvdalen, som började serien så förtroendegivande, ta steget tillbaka. Rekryteringen i div. V från våra trakter blev emellertid fulltalig då

både Oxberg och Vansbro lyckades med vad man väntat av de starka lagen, att ta hem sina respektive serier. Per Erik Tysk har betytt
mycket för Våmhus vid sin återkomst, men laget fick en verklig nervpers i söndags mot serietvåan Bjursås, och samtliga fick då göra rätt
för sitt ev. traktamente. Laget spelar i sina bästa stunder en mycket effektiv fotboll och kommer säkerligen inte att visa någon respekt
för lagen i den nya serien. Oxbergs IF har visserligen tillhört en grupp med lägre standard men har visat sin överlägsenhet. Bl.a. genom
att vinna tolv av fjorton matcher. Att försvaret är prima vittnar de sex insläppta målen om. Det är säkert inte många lag i hela
seriesystemet med en målskillnad på 58-6…Laget är mycket ungt och uppbärs av två brödrapar – Blumenberg och Pihlström – grabbar
som inte bara kan åka skidor utan även behandla en boll. Det bästa med dessa två nykomlingar i div, V är att båda förfogar över verkligt
ypperliga planer – en sak som man har uppe inte alltid har tillgång till.

Färnäs vinstmål mot CRU kom när 20 sek. återstod. CRU IF-Färnäs SK 3-4. 8/10-1961. Text från tidningsartikel.
Vikamnshyttan (DD). CRU IF presterade inte den serieavslutning som man hade hoppats på och som väl publiken också väntade efter
det att hemmalaget haft ledningen med 3-1 i halvtid över gästande Färnäs. Nu kunde gästerna litet turligt gå i kapp och i matchens
slutminuter pricka in ett mål som gav en seger med4-3. Hemmalaget började utmärkt och de pressade så gott som nästan hela första
halvlek tillbaka gästerna. Ledningsmålet kom i tredje minuten då cf, Bert Andersson från kortlinjen sköt ett inlägg som mv, tappade in.
2-0 kom i 12:e min. då cf, Persson serverade hy, Jansson en fin passning som han nickade i nät. I 17:e min. reducerade vi, Harlan Grannas
till 2-1 genom ett långskott och i 27:e min. ökade cf, Andersson hemmalagets ledning till 3-1 efter att ha skarvat in en hörna i nät. Även
de första tio min. i andra halvlek hade hemmalaget ett klart övertag i spel och radade upp flera fina målchanser dock utan att visa någon
resulterade. Resten av halvleken blev gästernas som den sista halvtimmen hade ett klart övertag. Tre Färnäs mål, I 12:e min. reducerade
vh, Rune Blomberg till 3-2 och i 27:e min. var det färdigt för kvittering genom cf, Allan Fernström. Slutresultatet fastställdes när 20 sek.
återstod då hemmaförsvaret missade grovt och hi, Tore Wahlström kunde slå bollen via stolpen i nät . Om resultatet är kanske inte
mycket att invända. Kanske dock oavgjort bättre hade motsvarat målchanser och spel. Gästerna hade en ypperlig ch, i Gösta Hållams,
som inte gav CRU-forwards stort svängrum. I övrigt hade han god hjälp av halvorna Molin och Blomberg. I kedjan lyckades inrarna Tore
Wahlström och Harlan Grannas bäst. I hemmaförsvaret slarvades det allför mycket, särskilt då i andra halvlek. Bäst var vh, Evert
Eriksson och ch, Karlmats och även mv, Rolf Karlsson får godkänt. I kedjan hade inte vi, Erik Persson någon lyckad dag, främst måste
tvåmålsskytten cf, Bertil Andersson sättas och bra var även yttrarna Östen Jansson och Henry Eriksson. Utmärkt domare var Ingvar
Eriksson, Morgårdshammar, och publiken uppgick till cirka 200 personer. / Bekå /.

CRU hade Färnäs i säcken men glömde att knyta igen
Vikmanshyttan (FK). CRU IF skall tacka sin lyckliga stjärna för att söndagsförlusten mot Färnäs, 3-4 (3-1) inte blev avgörande för
kommande div. IV spel. Genom sin seger försäkrade sig Färnäs om tredjeplatsen i serien och CRU fick trots allt sitt kontrakt förnyat.
Lagen hade varsin halvlek med hemmalaget som tongivande före pausen, då man gjorde mål på ”obefintliga chanser”. Man hade dock
en känsla av att gästerna inte skulle sälja sig hur lätt som helst, varför upphämtningen efter paus inte kom direkt överraskande. Det
tursamma ledningsmålet kom redan i första minuterna - med välvillig hjälp av Färnäs försvaret. Efter 15 min. blev det 2-0 då östen
Jansson vacker nickade i mät. Fem minuter senare reducerade Harlan Grannas till 2-1 på ett inte alltför märkvärdigt skott. Efter en
halvtimmes spel träffade Bernt Andersson rätt efter klungspel, 3-1. Färnäs anfallet kom tillbaka med nya instruktioner efter pausen.
Efter tio minuter kom 3-2 genom Rune Blomberg. Kvitteringsmålet några minuter senare var en verkligt flott sak med Unge Lasse Stickå
som egentlig upphovsman. Hans frispelning av sig själv och passning till målskytten Allan Fernström – var en njutning för ögat. Alldeles
före slutsignalen blev det Tore Wahlström förunnat att med en markboll ge sitt lag slutsegern med 4-3. Bäst i CRU lyckades Göte
Bergman, Bengt Karlmatz och slitvargen Evert Karlsson. I kedjan var Östen Jansson, Henry Eriksson och Pesse Persson de genomgående
bästa. I Färnäs fäste man sig speciellt vid backarna Påhlsson och Olsson medan Rune Blomberg var bäst i halvbackstrion. Gösta Hållams
var också bra – som vanligt skulle man vilja tillägga. I kedjan visade hy, Lasse Stickå aktningsvärda talanger. Grannas var utmärkt
speluppläggare. / Mac /.

CRU ledde med 3-1 Färnäs vann, 4-2
Tre schabbelmål varav det sista föll när tjugo sekunder återstod av matchen blev avgörande när Färnäs på söndagen vann mot CRU på
Vikmanshyttevallen 4-3 i gästerna favör är ett smickrande resultat med tanke på stålpojkarnas klart bättre första halvlek. En hetare
segervilja fällde dock utslaget. Efter 3-1 ledning för CRU i halvtid trodde man allmänt att segern skulle stanna hemma. Färnäs kom dock
starkt i andra perioden med tre mål som följd. Det började annars bra för hemmalaget, då ledningsmålet kom redan i matchens andra
minut. Färnäs Höglund tappade in bollen, sedan hy, Jansson oroat vid ett anfall. Klart för 2-0 i 13:e minuten . Ett fint vänsterinlägg av
Erik Persson mötte östen Jansson fint på huvudet. En snöplig reducering kom två minuter senare genom grannas. Bert Andersson
spädde på CRU ledningen till 3-1 efter kalabalik framför Färnäs målet. Hemmalagets anfallsmän missade grovt upplagda chanser i slutet
av halvleken vilket tillsammans med lika grova missar i försvaret under de sista 45 minuterna skulle bli brukslagets fall. I andra perioden
stormade nämligen Färnäs elvan fram och forcerade in tre mål. Vh, Blomberg, hy, Allan Färnström och hi, Wahlström hette målgörarna.
Ställningen var 3-3 från 26:e minuten fram till 20 sekunder före full tid. Bäst på plan var gästernas Tage Molin på hh. I stort sett var
Färnäs en trevlig bekantskap för den cirka 200 hövdade publiken. I gästernas kedja höjde sig bröderna Färnström över de övriga. Mål
Höglund verkade dock mycket slapphänt. Hemmalaget spelade skapligt i första halvlek, men säckade ihop under den andra. Bäst i bakre
regionerna var ch, Karlmats och vh, Eriksson. Anfallet var på både gott och ont. Ingen bör nämnas före de övriga. Bra domare var Ingvar
Eriksson, Morgårdshammar.

Från Moras sportfront
Ovansiljansfotbollen förlorade i söndags sin enda representant i det högre seriesystemet, Nusnäs IF. Många hoppades att undret skulle
ske och nytt kontrakt klaras, men Vansbro blev för svårt och det är bara att bita i det sura äpplet. Nusnäs behöver dock inte alls
skämmas för sin insats i ”trean” och femtonpoäng är inte fy skam. Nästa år blir det alltså tre Ovansiljanslag som skall mötas, nämligen
Nusnäs, Färnäs och Sollerön. Upplagt för färgstarka derbyn! Färnäs har gjort en verkligt hedrande höstspurt med endast en tappad
pinne på sju matcher. Att FSK-arna kämpar in i det sista gav även söndagsmatchen i Vikmanshyttan belägg för. Nu inspelades
segerbollen 20 sekunder före full tid! Färnäs tredjeplacering ger mersmak och till nästa år finns nog chansen till serieseger om den goda
formen kan konserveras. Men Nusnäs och de andra lagen vill säkert också ha ett ord med i laget. / Tewe /.

Summering av säsongen i division IV. Text från tidningsartikel.
Säters jämnhet gjorde att laget blev tvåa, man skaffade sig ett gott utgångsläge på vårens åtta matcher då sex vanns. Färnäs SK tog
blygsamma åtta poäng före sommaruppehållet men kom mycket strakt på höstkanten och gjorde lika många mål som dessa. Falu BS
blev fyra båda gångerna och Forsa BK som gjorde en svag vårsäsong, klarade behövliga poäng under hösten. CRU har också gjort en
uppmärksammad höstsäsong. Visserligen förlorades fler matcher än vad man vann men man låg efter våren absolut sist med bara en
seger. Målskyttet under hösten har också varit starkt – 30 stycken – men försvaret har släppt in nästan lika många. Sörsjön har lyckats
väldigt dåligt med höstskyttet. Laget samlade åtta poäng men kunde inte på tio matcher ordna mer än tolv fullträffar – nästan hälften av
vårsiffran på åtta matcher. Sollerön slutade på sjunde poäng – men har en match kvar – och får glädja sig åt vårsäsongen som denna
gång räddade laget. Även här har det egna målkrutet varit dåligt på senare tid. Leksand och Korsnäs lyckades dåligt, vilket sluttabellen
nogsamt utvisar. Det senare laget orkade under hösten med bara en seger. Laget har förstås möjligheter dubblera den siffran på söndag
mot Sollerön. Försvarets opålitlighet visar höstens 38 insläppta mål.

Märklig DM-turnering 1961. Striden om 1961 års dalamästerskap fick ett ovanligt förlopp i och med att de ”stora”,
Avesta AIK och IK Brage sensationellt föll ifrån redan i första omgången. Division, VI-laget Långshyttan AIK höll på att bli riktigt historiska
denna säsong, Långshyttan mejade allt motstånd i de första omgångarna bl. a. IK Brage) och nådde ända till finalen. Division, IV klubben
Forssa BK klarade av Avesta AIK på borta plan.
Av dessa två överraskningslag höll sedan Långshyttan stilen bäst och avancerade så småningom ända till final, via division. IV lagen CRU
och Falu BS. Motståndare i finalen blev ett annat lag från ”fyran”, nämligen Säter, som gått fram via Korsnäs och Avesta besegrarna

Forssa. Finalen spelades i Borlänge den 2:a augusti och dömdes av Hans Söderlund inför ca: 1 200 åskådare. Div. VI-klubben
Långshyttans AIK höll ställningen bra under större delen av matchen och ännu efter 70 minuters spel stod det 0-0. En oturlig skada av
Rune Larsson fick dock matchen att vända och Säter triumferade klart och rättvist med 3-0. Säters IF, som för några säsonger sedan
framgångsrikt stred i div. III har haft vissa bekymmer med sitt lag en tid, men tycks nu i kraftigt föryngrat skick vara på rätt väg.
I Stora D.M. deltog utöver de direktkvalificerade lagen från nationella serierna även 1960 års finallag i Lilla D.M. d.v.s. Långshyttans AIK
och Björbo IF. Det först nämnda laget skulle visa sig bli turneringens stora sensation. I första omgången tog man emot titelförsvararna IK
Brage på hemmaplan och noterade en sensationell seger med 2-1. I samma omgång skrällde också Forssa BK genom att trots borta plan
klara det seriebästa. Avesta AIK, med 2-1 och CRU:s purfärska division IV-konstellation gav Grängesberg respass med 3-2. Långt från
programenligt var väl också Leksands seger över Vansbro med 4-3. Leksand fortsatte att överraska i kvartsfinalen där Ludvika FFI föll
med 3-1. Avestabesegrarna Forssa höll hemma mot Säter med hela 6-0 och samma bortasiffror noterade Långshyttan mot CRU. Något
naturligare var Faluns seger i division IV-derbyt mot Färnäs SK. Alla goda ting äro tre ansåg tydligen Långshyttan och fortsatte att vara
oblyga även i semifinalen, där Falun slogs tillbaks med klara 4-0. Knappare var det sedan för Säter i mötet med Leksand, som fick respass
med 3-2. Därmed var det klart för den högst sensationella finalduon Långshyttan-Säter att göra upp om tecknen. Division VI mot
Division IV alltså och bara andra finaltillfället för båda kontrahenterna. Långshyttans AIK var nämligen 1950 upp i ett slutspel mot Falun
och Säter mötte Malung 1957, D.M.-titel blev det dock inte för något dera parten dessa gånger.

Resultaten i Stora DM 1961. Kval.
Leksands IF-Björbo IF 9-0.

1:a omgången.
Avesta AIK-Forssa BK 1-2,
Långshyttans AIK- IK Brage 2-1,
Grängeberg-CRU IF 2-3,

Färnäs SK-Nusnäs IF 2-1,
Säters IF-Korsnäs IF 3-2 (förl.),
Ludvika FFI-Malungs IF 8-0.

Islingby-Falu BS 0-3,
Vansbro AIK-Leksands IF 3-4, IFK

Kvartsfinaler.
Falu BS-Färnäs SK 3-1 (förl.),
Leksands IF-Ludvika FFI 3-1.

CRU IF-Långshyttans AIK 0-6,

Forssa BK-Säters IF 0-6,

Semifinaler.

Långshyttans AIK-Falu BS 4-0,

Säters IF-Leksands IF 3-2.

Final.

Säters IF-Långshyttans AIK 3-0.

Säters IF Stora D.M. Vinnare 1961.

Finalmatchen spelades på Domnarvsvallen i Borlänge den 2 augusti och trots att uppgörelsen till synes saknade lokalt intresse hade hala
1 200 åskådare samlats när Hans Söderlund blåste till spel. Efter 0-0 i halvtid blev det Säter förunnat att vinna matchen med så klara
siffror som 3-0. Därmed fick föreningen sitt första mästerskap.

Färnäs SK.

Anordnade i år valborgsmässofirande vid Harviken. Sångarvännerna sjöng vårsånger och rektor E.Gudmundsson

höll talet till våren. Folksskolärare Folke Hansjons berättade om sportklubbens planer på att inrätta ett fritidsområde på platsen där
man nu var samlade. Runt majbrasan hade ca: 400 personer samlats.

Föreningar och medlemmar. Verksamheten har varit organiserad på 25 distriktsförbund. Antalet till Svenska
Fotbollsförbundet anslutna föreningar uppgick vid årets slut till 2 903 med sammanlagt 365 720 medlemmar. Antalet föreningar har
sedan 1960 minskat med 28 från 2 931. Antalet medlemmar har ökat med 7 460 från 358 260. Dalarnas Fotbollsförbund placerar sig på
plats tretton i riket på antalet medlemmar. Domare från ovansiljans området har varit Arthur Axelsson, Mora och Tage Eriksson från
Älvdalen under spelåret 1961.

IFK Norrköping på besök I Färnäs sommaren 1961.

Foto. Hasse Eriksson.

6-3 för Norrköping
Norrköping slog i Mora ett Färnäs förstärkt med Hammarbykvartetten ”Ya” Skoglund, Larsa Johansson, Bernt Westerlund och Acke
Ericsson med 6-3 (2-1). Färnäs kämpade emot bra under första halvlek, men i andrahalvleken sedan Harry Bild flyttat upp som inner och
bytt plats med Gösta Löfgren blev det bättre fart. Färnäs mål gjordes av ”Larsa” Johansson 2 och Tore Wahlström 1, och för Norrköping
av Örjan Martinsson 2, Stig Bornhager 2, Bill Björklund 1 och Jan Olsson 1. / DN, Mora /.

En halvleks storspel av Norrköping. Målrik match mot förstärkt Färnäs

Norrköpings Kamraterna bjöd på en halvleks storspel när laget på söndagen mötte ett förstärkt Färnäs SK inför drygt 2 000 åskådare på
Färnäs idrottsplats. Publiken fick se en målrik match med inte mindre än nio fullträffar och Norrköpingssegern kom att lyda på 6-3,
halvtid 2-1. Första halvleken bjöd på ganska matt spel, men sedan Harry Bild gått upp i kedjan blev det annan luft i luckan och Vansbros
Tore Svensson som vaktade Färnäs målet fick arbeta för minst dubbla traktamentet. Utan Tore hade Norrköping haft minst dussinet
fullträffar. Före matchen överlämnade lagkaptenen Gösta Hållams FSK:s standar till ”Bajdoff” Johansson och sockenklädda barn från
byn dela ut Dalahästar till Norrköpingsspelarna. Norrköping ställde upp med undantag för att Björn Nordkvist spelade i stället för
”Gösen” Persson. Deta innebar dock ingen försvagning, utan tvärtom. Färnäs förstärktes av Hammarby kvintetten Acke Eriksson, Bernt
Westerlund, ”Ya” Skoglund och ”Larsa” Johansson samt Örgrytes Roland Lindkvist och sist inte minst av Vansbros Tore Svensson. Tyvärr
justerades Lindkvist på ett tidigt stadium och han kunde sedan inte göra mycket nytta. Norrköping mötte före paus ett ganska bra
motstånd från grön tröjorna, som också sensationellt tog ledningen omedelbart efter avspark genom ”Larsa” Johansson som rätt
förvaltade.”Ya:s” fina passning. I 9:e min. kvitterade vy. Bornhager och sedan dröjde det till 20:e min. innan Norrköpings ledningsmål
kom på ett jätteskott av hi, ”Timmernabben” Björklund. Norrköping missade i fortsättningen flera verkliga jättechanser och Tore
räddade grant det som hamnade inom målramen. I andra halvlek blev det genast bättre spel och högre tempo. Färnäs satte nu in Allan
Färnström som stopper och på hy, provades nyförvärvet Tore Wahlström från Idre. Pekings oldtimer Gösta Löfgren föredrog att vila och
”Jajen” Olsson hoppade in som halv, medan Bild gick upp på innerplats. I 12:e min. slog Örjan Martinsson in 3-1 och bara minuten
senare fick publiken seett verkligt praktmål av samme man. Örjan vände på en femöring och slog på halvvolley kulan i nät. 5-2 ordnade
Jan Olsson på nick, innan Wahlström reducerade med ett snärtigt skott som ställde ”Zamora” chanslös. Ännu bättre stämning bland

publiken blev det när ”Zamora” än en gång fick kröka rygg på ”Larsas” närskott. Slutsiffrorna fastställde Bornhager, sedan Bild skjutit en
våldsam mörsare som Tore inte förmådde hålla. I ”Peking” fick man inte se Zamora mycket i aktion. Hemmamålen var inget att göra åt
och för övrigt var han arbetslös. ”Bajdoff” spelade lugnt och säkert och var försvarets bäste tillsammans med Olle Åhlund – kopian Björn
Nordkvist. I kedjan drog de snabba yttrarna Uffe Jansson och Stig Bornhager uppmärksamheten till sig. Bornhager drog dock ned sitt
betyg genom många missade målchanser. Örjan Martinsson visade mästartakter i andra halvlek och Bild visade även han fina saker.
”Timmernabben” är ett löfte av stort format. Färnäs laget gjorde en hygglig insats med tanke på att laget inte alls var samspelat.
Förutom Tore Svensson i målet bör man framhålla hb, Pål Pålsson. I kedjan visade ”Larsa” Johansson att han inte missar när det börjar
lukta mål. Bästa hjälpen hade han av klubbkompisen ”Ya” Skoglund. FSK:s nyförvärv Tore Wahlström får nog klubben stor glädje av i
fortsättningen. Domare var Arthur Axelsson, Mora. / Tewe /.

2 000 åsåg trivsam fotboll i Färnäs. Dalamålvakt överglänste landslagsmän

Färnäs (FK). Färnäs Sportklubb hade på söndagen sin årligen återkommande stormatch. I år var det inga mindre än svenska mästarna IFK
Norrköping som visade sitt fotbollskunnande. Då också Färnäs var förstärkt med fleras allsvenska spelare med landslagsinnern Roland
Lindkvist i spetsen blv matchen åtminstone ur dalasynpunkt av mycket hög klass. Matchen började att ”Larsa” Johansson direkt efter
avspark sköt 2-0 för Färnäs. Matchen blev därigenom intressant redan från början då Norrköping så snart som möjligt inte kunde finna
sig i underläge. Kvitteringen lär ej heller vänta på sig längre än till sjunde minuten då vy, Bernhager överlistade en för dagen
ypperligtspelade målvakt. Tore Svensson från Vansbro. 2-1 som också blev halvtidsresultatet sköt Björklund i 16:e minuten. Ett
kanonskott i vänstra krysset. I andra halvlek blev mästarnas anfall vassare 1-3 och 2-4 gjorde Örjan Martinsson efter en kvarts spel. Efter
ett grant mål på nick i 20:e minuten kunde Färnäs ett par minuter senare reducera till 2-5 då Tore Wahlström överlistade Zamora
Nyholm. Strax därpå sköt Örjan i stolpen varefter Thore Svensson gjorde en av sina otroliga räddningar. 3-5 blev ”Larsa” Johansson
pappa till varefter slutresultatet. 3-6 fastställdes av Bernhager. Zamora fick aldrig riktigt tillfälle att visa sig på den styva linan: De
framförvarande med Harry Bild och Bajdoff Johansson i spetsen var omutliga. Mest i den samspelande anfallskvintetten märktes Gösta
”Lövet” Löfgren, Örjan Marinsson och Stig Bernhager även om den sist nämnde slarvade bort flera givna chanser. I hemmalaget var det
naturligtvis förstärkningarna som märktes mest. Roland Lindkvist, ”Larsa” Johansson, Thore Wahlström, ”Ya” Skoglund, Bernt
Westerlund och Acke Eriksson i all ära men kanske i alla fall. Thore Svensson får epitetet ”bäste Färnäs spelare”. Cirka 2 000 åskådare
bevittnade årets match i Färnäs. Axelson, Mora dömde.

Storspel av Tore Svensson, Bild bättre inner än halva. Text från tidningsreferat 16/7-1961.

Tore Svensson gjorde en strålande match i Färnäs målet. Här har han åter räddat ett bra skott.

Ya Skoglund och ”Larsa” Johansson. Hammarby IF.

Före matchen i Färnäs överlämnades trähästar av den här lilla flickan, Ulla Hansjons, ”Bajdoff” Johansson får här ta emot sin present.
Färnäs (DD). Norrköpings framträdande på Färnäs idrottsplats på söndagen blev kanske inte riktigt den högtidsstund som fotbollens
vänner bespetsat sig på. Mästarlaget spelar en så utmejslad, uträknad fotboll att det bra nära blev tråkigt i sin effektivitet. Laget
dominerade stort hela tiden. Den kombination som representerade hemmalaget fick aldrig någon kontakt mellan länkarna utan det blev
mest på måfå. Matchens sista halvtimme blev emellertid underhållande för då tog sig gästerna samman vilket också återspeglades i
målprotokollet. Som sagt mästarlaget kan sina saker. Perfekt passningsspel, alltid en fri man till hands, snabba starter och stor
skottvillighet. Försvaret sattes sällan på något prov på allvar fast första målet var en tabbe av rutinerade spelare. När det i andra halvlek
blev bättre sprätt på kedjan torde detta ha berott på att Bild sattes in på vi, från hh, där en ny gosse Olsson gott fyllde platsen. Det av
Säfsnäs- och Hammarby spelare kombinerade hemmalaget förstärkt med Vansbros Tore Svensson i mål fick aldrig ut något av mycket
allt. Särskilt i första halvlekfanns det knappast någon kedja. Mannarna hade svårt att finna takten. Larsa Johansson var emellertid
säkerheten själv när han spelades i läge. Ch, Hållams hade en del goda ingripanden mot den hale Martinsson. Planens bäste man stor i
hemmamålet Tore Svensson gjorde massor av parader och särskilt lycka hade han med sina utrusningar. Liksom alla bra mv, hade han
också god tur. Efter en minutsatt den första bollen i nät bakom ”Zamora” Nyholm. Norrköpingsförsvaret stannade upp och
semaforerade för offside men Larsa hörde inte på det örat. Vy, Bornhage kvitterade efter en envis press då Svensson fick arbeta hårt. 21 kom vid kvarten efter hörna. Lövgren serverade hi, Björklund bollen och Svensson var chanslös på skottet. Acke Eriksson bytte skor
med Harlan Grannas som vikarie. Harlan lyckades under tiden med konst stycket att bli avblåst för offside vid andra målet. Nya
mannarplockades in i hemmalaget efter pausen men det hjälpte inte. Norrköpinglåg på mer och efter 12 min. började det. Martinsson
sköt först 3-1 och minuten efter 4-1. Bild sköt förbi tomt mål innan 5-1 kom på nick av hh, Olsson. En ny reducering noterades i 20 min,
det var inhoppande hy, Vikström (Färnäs nyförvärv från Idre) som behärskat sköt bollen förbi Nyholm. I stället ordnade Larsa fint
framspelad 5-3. Tio min. före slut fick Svensson klara ett jätteskott från Bild men tappade bollen till vy, Ulf Jansson som slog in den till
6-3. Drygt 2 000 personer tittade på. / Sexton /.

Tore Svensson, Vansbro målvakten var lånad till Färnäs och gjorde en mycket stark match. Här har Tore kastat sig och tar bollen framför
Harry Bild.

Just nu….. Norrköping siktar på guld
Fjolårets svenska mästare i fotboll IFK Norrköping, har under veckoslutet gästat Dalarna för två matcher i Grängesberg och Färnäs och
därmed har den starka fotbollsklubben inlett höst säsongen. Matchen i Grängesberg var nämligen upptakten till lagets turné och
träningsläger i Sveg den kommande veckan och vad man främst skall göra uppe i Härjedalen är att träna ordentligt så att formen nås till
seriestarten. Vi fick i Färnäs en pratstund med mångårige Norrköpingsledaren George ”Åby” Eriksson, själv en gång i tiden mästare i den
anrika klubben. ”Åby” Eriksson omtalade att man haft ungefär tre veckors paus, men nu skall tränaren Wilmos Wanssegl få upp
grabbarna i rätt varvtal igen. Norrköping hade ju en besvärlig vårsäsong och skador gjorde att man ej fick köra med ograverat lag. Den
fjärde placering, som man nu intar hoppas man dock skall kunna förändras till första palts. Det ser lovande ut med spelare och man
förfogar över 15-talet man, som är av god styrka. I våras var det ett problem för Peking kedjan att skapa målchanser och ändring på den
punkten måste det bli i höst, annars har man ingen chans på guldet. Färnäs och oförbrännerlige Sura Eriksson bjöd som sagt på stor
fotboll och som vanligt när Sura arrangerar, så är det verklig feststämning. Nu kanske det vackra vädret fördröjde en del vid
badstränderna men cirka 2 000 personer hade kommit till Färnäs för att få se en glimt av mästarna. Mycket mål blev det och det
förgyller ju alltid upp, men matchen hade dock smak av semesterfotboll. Norrköping missade alltför många målchanser före pausen, så
får man inte göra i viktiga seriematcher. Men visst glimtade Åke ”Bajdoff” Johansson, Örjan Martinsson, Harry Bild, Gösta Löfgren och
Co till ibland och gav prov på hur det går till på de större arenorna. Synd att kombinationens två toppförstärkningar. Roland Lindkvist
och Larsa Johansson båda känningar av justeringar och inte kunde spela för fullt. Nu kom hemmakedjan at hänga något i luften sedan
inledningen varit lovande. Sura Erikssons mål är att kunna bjuda på fotboll av storlag ibland Färnäs. Då får de yngre spelarna tillfälle till
att studera hur det går till i allsvenskan och ökas intresset. – Då har vi möjligheter att även få framfotbollen i Ovansiljan sade en jäktad,
men alltid leende Sura Eriksson som hann med att vara lagledare, speaker, programkassör och regissör. Festligt och trevligt med de
dalaklädda barnen som överlämnade hästar till gästande spelarna, Festligt och trevligt med de dalaklädda barnen som överlämnade
hästar till gästande spelarna. Norrköping fick sedan åka till Fåsås fäbodar innan man fortsatte resan till Sveg. Härjedals köpingen som
träningsplats har anammats av flera storlag och bakom projektet med Sveg ligger bl.a. förre DD skribenten Erik Nordström, som under
sin Sveg tid var ordförande i idrottsklubben, innan han styrde kosan till Hällefors.

ÖIS-stjärna hotas av diskning, Division III-klubb ”glömmer inte” – anmäler semesterspel

Göteborg (Expressen). Roland Lindkvist, landslagsman och ÖIS dirigent, men just nu bunden för div. III klubben Kullen i Göteborg, hotas
av avstängning. Blir Roland som i parallellfallet P.O. Ehnström, AIK diskad i en månad kan han inte göra allsvensk comeback i Örgryte i
Göteborgsderbyt mot kamraterna den 27 augusti. Rolands moderklubb Kullen alltså, har anmält honom för Svenska fotbollsförbundet,
då han utan tillstånd förstärkt olika klubbar runt om i Sverige under sommaren. Rolands program har under de 90 dagar han inte varit
spelklar för Örgryte sett ut så här: två matcher för Göteborgs stadslag i bergen, Norge, I Hälsingborg mot Vaso da Gama,
”semestermatcher” för Grängesberg, Hallsberg, Färnäs och Sveg, plus tre landskamper mot Danmark A i Köpenhamn, Schweiz U i Malmö
och Finland U i Lahtis. Kullen reagerar mot Roland Lindkvists nonchalans att skaffa tillstånd för en del matcher. Inte heller har några
klubbar som Roland medverkat i kontaktat Kullen och begärt speltillstånd, meddelar Fred Magnusson. Så här står det i kapitel 2. § 19 av
tävlingsbestämmelserna: ” Spelarna äger varken i nationell eller internationell vänskapsmatch representerar annan förening än den som
erhållit moderföreningens skriftliga medgivande härtill”. Det kan tänkas att Roland Lindkvist slipper undan med en tillrättavisning. Nu
ligger det så till att Svenska fotbollsförbundet har varit mycket angeläget om att Roland hållit sig i god form med tanke på höstens
landskamper. Örgryte är inte alls inblandat men de felande föreningarna som inte begärt tillstånd ålägges böter och de ansvariga
ledarna diskvalificeras. Roland Lindkvist säger till Expressen: - Jag har före varje match ringt en ledaqre i Kullen och fått tillstånd att
spela. Jag kan aldrig tänka mig att jag har felat. Skriftligt? Nej, det visste jag inte. Fotnot: Kullen ledarna är sedan länge förtretade på
Roland Lindkvist. Denne fick goda förmåner och lovade på hedersord förra hösten att i fortsättningen spela för Kullen. Kort tid därefter
ångrade han sig och skrev på för Örgryte igen. Lindkvist är numera utesluten ur Kullen. / Stig Hoffman, Expressen /.

Roland Lindqvist har fått något att fundera på.

Dala seservlagsserie. Norra Gruppen.
Nusnäs IF B
Vansbro AIK B
Sollerö IF B
Hulåns IF B
Färnäs SK B
Dala Järna IK B
Malungs IF B
Leksands IF

14
14
14
14
14
14
14
14

14
10
6
7
4
4
4
3

0
0
3
0
3
1
1
0

0
4
5
7
7
9
9
11

58-14
46-26
31-34
56-33
25-57
40-52
21-35
25-51

28
20
15
14
11
9
9
6

Nusnäs-Leksand 6-1, Järna-Malung 4-2, Hulån-Färnäs 12-0, Vansbro-Sollerön 3-2. Hulån-Dala Järna 8-4, Sollerön-Malung 3-1,
Vansbro-Nusnäs 2-3, Färnäs-Hulån 5-2, Dala Järna-Leksand 8-2, Malung-Vansbro 3-1, Nusnäs-Dala Järna 8-3, Leksand- Sollerön 3-9,
Vansbro-Färnäs 6-0, Färnäs-Solerön 0-0. Dala Järna-Hulån 2-3, Leksand-Malung 4-2, Dala Järna-Sollerön 3-1, Färnäs-Leksand 6-5,
Hulån-Malung 7-1, Nusnäs-Vansbro 3-1.

I den Södra gruppen spelade följande lag.
Falu BS B, Islingby IK B, IFK Grängesberg B, Ludvika FFI B, Forssa BK B, Säters IF och CRU IF B. IK Brage C utgick. Seriesegrare: Falu BS B.

D.M. för Juniorer 1961.
Grupp 1.
IFK Ore
Sollerö IF
Färnäs SK
Nusnäs IF
IFK Mora
IFK Våmhus
Orsa IF
IFK Rättvik

14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
9
6
4
2
3
1

1 1
3 1
2 3
3 5
2 8
5 7
1 10
1 12

28- 9
22-10
35-11
26-20
18-17
11-28
11-28
7 -35

25
23
20
15
10
9
7
3

I de andra grupperna spelade följande lag.
Grupp 2. IK Brage Torsångs IF, Islingby IK, Bullermyrens IK, Forssa BK och Leksands IF. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 3. Falu BS, Korsnäs IF, Långshyttans IF, Gustafs GoIF, Stora Skedvi IF och Svärdsjö IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 4. Avesta IF, CRU IF, Säters IF, Avesta IF, IFK Hedemora och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 5. IFK Grängesberg, IFK Ludvika, Ludvika FFI, Nyhammars IF, Östansbo IS, IK Heros, Morgårdshammars IF och Säfsnäs IF.
Seriesegrare: IFK Grängesberg.

Grupp 6. Hulåns IF, Björbo IF, Malungs IF, Vansbro AIK och Dala Järna IK. Seriesegrare: Hulåns IF.

D.M. för juniorer avgjordes som vanligt genom en kombination av seriespel och slutspel i cupform. Till de sex seriegrupperna anmäldes
39 lag och gruppsegrare blev IFK Ore, IK Brage, Falu BS, Avesta AIK, IFK Grängesberg och Hulåns IF. Noteras bör att Falun och Avesta
genomförde sitt seriespel utan poängförlust och Avesta med så förnämlig målskillnad som 53-0. I slutspelets kvalomgång slogs Ore och
Hulån ut och från semifinalerna avancerade IK Brage och Avesta AIK via IFK Grängesberg resp. Falu BS.

Kvalomgång:
IFK Ore-IK Brage 1-3,
Falu BS-Hulåns IF 3-2 (förl.)

IK Brage-IFK Ore 1-0,

Hulåns IF-Falu BS-2-3,

Semifinaler:

Avesta AIK-Falu BS 0-1,

Falu BS-Avesta AIK 1-5,

IFK Grängesberg-IK Brage 3-3,

IK Brage-IFK Grängesberg 2-0.

De dubbla finalmatcherna inleddes med seger på hemmaplan för IK Brage och i returmatchen var det ett Avesta mål minuterna före
fulltid, som gjorde en förlängning måste tillgripas. Avesta kunde sedan dra ifrån och vinna med 4-1, varigenom klubben för 9.e gången
lade beslag på mästerskapstecknen.

Final:

IK Brage Avesta AIK 1-0,

Avesta AIK-IK Brage 4-1 (förl.)

Vinnare av Junior-D.M. 1961. Avesta AIK.

Rapporterad pojkverksamhet.
Färnäs SK, serie. 2 lag, 9 matcher.

Allsvenskar i Pressen mot Förbundet i Falun. Text från tidningsreferat 23/5-1961.

Sju klubbar representeras i det presslag, som på onsdag skall möta Förbundet på Kopparvallen i Falun. Press UK:s elva rymmer båda
beprövat och nytt folk: Ingemar Waker, Falu BS – Roland Wennström, Islingby, Bengt Persson, Grängesberg, - Sven Erik Jansson,
Grängesberg, Bengt Kling, Brage, Gunnar Rydberg, Ludvika, - Åke Wester, Ludvika, Karl Erik Linder, Avesta, Bengt Jansson, Brage, Gunnar
Nord, Avesta, Harlan Grannas, Färnäs. ”Sandvikens IF” har två man med i laget, vilket kan verka egendomligt. Såväl målvakten Waker
(landslagsman för ett par år sedan) som centern Bengt Jansson är emellertid dalkarlar vordna och blir snart spelklara för sina klubbar.
Deras uttagning kanske väcker diskussion på sina håll, men vi har ansett ex allsvenskarnas väl meriterande för den här uppgiften.
Samma är förhållandet med Bengt Kling, f.d. Örgryte som för övrigt blev spelklar för Brage på pingstafton. Bristen på naturliga yttrar
avspeglas också i Pressen, där de båda posterna besatts av en inner resp. center. Ingen av Wester eller Harlan grannas är dock
främmande för ytterspel. Förekomsten av två Avesta inrar i presslaget innebär att AAIK allt som allt levererar sex forwards till
onsdagselvorna på Kopparvallen. Linder är dock tills vidare kvar i Säter. Avesta, brage, Grängesberg och Ludvika har två ”pressmän”
vardera. Falu Bs, Islingby och Färnäs var sin. I möjligaste mån har vi undvikigt att placera Avesta- resp. Brage spelare på platser så att de
direkt ställs mot klubbkamrater i förbundslaget.
Pressens lag till matchen i kväll kl. 19.00 på Kopparvallen mor Förbundet har fått ett återbud. Det gäller Harlan Grannas, Färnäs, som
just ryckt in till militärtjänst och inte kan ifrågakomma. I hans ställe på vänsteryttern har Press-UK beslutat plocka med Östen Hansson
från Korsnäs, vilken är allroundspelare och säkert kommer att sköta sig bra. Avestas Per Åke Jansson var också på förslag, men han föll
på att man inte ansåg det lämpligt att han skulle få möta klubbkamraten Ralle Engström.
Förbundet: Yngve Jansson – Ralle Engström, Stig Johansson – Nils Nordahl, Sopen Pettersson, Rolf Östgren, - Egon Gröning, Danne
Gunnarsson, Bengt Sjögren, Sune Hall, Gert Nilsson.
Pressen: Ingemar Waker – Bengt Persson, Roland Wennström, - Gunnar Rydberg, Bengt Kling, S.E. Jansson – Östen Hansson, Gunnar
Nord, Bengt Jansson, K.E. Linder, Åke Wester.

Färnäs Ishockey 1961. Ishockey i Dalarna 1961.
Dalarnas ishockeyledare, spelare och entusiaster kan betrakta ishockeysäsongen 1960-61 som den hittills bästa i dalapuckningens
historia. Främst måste man sätta Leksands IF:s prestation att komma till slutspelet. Det såg allt annat än lovande ut för leksingarna ett
tag före juluppehållet, men i seriens slutskede kom Åke Lassas & Co och visade att Leksand fortfarande hänger med ordentligt.
Glädjeämnet nr 2 var att Morgårdshammars IF klarade sig upp i division I. Efter Morgårdshammars och Moras tidigare kvalbakslag, så
var det desto mera glädjande att distriktet åter får två lag i division I. Morgårdshammar gjorde en stark insats i hård konkurrens i tvåan
och det vittnar om att man har en viss rutin. Västerbergslagsgänget klarade sig ju även fint i kvalspelet och efter den starka
inledningsmatchen med oavgjort i Boden, så fann man kvalmelodin ordentligt och därmed var det tredje gången gillt. Överraskningen
inom dalaishockeyn denna säsong var väl Vansbro AIK, som kom på andra plats i division II och fick samma slutpoäng som vinnande
Morgårdshammar. Hade avslutningen på serien hållit, vad början lovade för Vansbrolaget, då hade man säkert vunnit serien. Men det
fattades en del rutin och det gjorde att det blev några förluster, som försämrade målskillnaden. Mora IK har varit på gott och ont. Man
får hoppas att formförsämringen var tillfällig. Med den anknytning ishockeyn har för Siljansbygden tror man på ett starkt Mora. Bonäs
IK från Mora underströk att Siljansbygden har starkt ishockey intresse och Bonäs laget återfinnes i division II till nästa säsong
tillsammans med Falu BS, som återkommer i större sammanhang. I Bonäs IK kunde man återfinna en skyttekung som vann skytteligan i
division III Norra Östsvenska. Allan Färnström 18 år från Färnäs SK, Allan var även duktig fotbollsspelare i Färnäs SK. Även en annan
duktig spelare från Färnäs SK fanns med i Bonäs IK trupp Erik Olsson. Färnäs SK spelar i division V denna säsong i grupp 6. De övriga
grupperna bestod av följande lag.

Division V, grupp 6.
Vikarby IK
Särna SK
Bonäs IK B
Orsa IK B
Nusnäs IF
Färnäs SK
Evertsbergs SK

12
12
12
12
12
12
11

10
6
5
4
4
4
3

1
2
1
2
0
0
2

1
4
5
6
6
8
6

76-43
46-45
45-55
53-60
58-55
65-75
40-50

21
14
11
10
8
8
8

I de övriga grupperna i division V spelade följande lag.

Grupp 1: Krylbo IF B, Skogsbo SK, Horndals IF, Hedemora SK, IF Garparna, Fors IK och Vikmanshyttans IF. Seriesegrare: Krylbo IF B.
Grupp 2: Åsmansbo IF, IK Oceola, Backbyns IF och Vads IF. Grupp 2 med Morgårdshammars B. Åsmansbo IF, Morgårdshammars B, IK
Oceola, Backbys och Vads IF. Seriesegare; Åsmansbo IF.

Grupp 3: Rämshyttans IF, Sellnäs IF, Håksbergs IF och Sunnansjö IK. Grupp 3 med Ludvika FFI B. Ludvika FFI B, Rämshyttans IF, Sellnäs
IF, Håksbergs IF och Sunnansjö IK. Seriesegare: Rämshyttans IF.

Grupp 4: IK Segro, IFK Mockfjärd, Björbo IF B och Gagnefs IF. Grupp 4 med Vansbro AIK B. IK Segro, IFK Mockfjärd, Vansbro AIK B,
Björbo IF B och Gagnefs IF.

Grupp 5: Falu BS B, Bjursås IK, Godtemplarnas IF, Korsnäs IF, Envikens IF och Vintjärns IK. Seriesegrare: Falu BS B.
Slutspel.
Åsmansbo IF-Rämshyttans IF 6-0,
Krylbo IF B-Åsmansbo IF 7-10.

Final:

Krylbo IF B-IK Segro 4-2,

Falu BS B-Åsmansbo IF 7-4.

Falu BS B-Vikarby IK 7-4,

Allan Färnström stort boll och puck geni, började sin karriär i Färnäs Sportklubb í fotboll och även ishockey. Vid denna tidpunkt ägnade
Allan mesta dels sin tid till ishockey. 1961 blev Allan skyttekung i Bonäs IK som spelade i division III Norra Östsvenskan. Därefter blev det
Mora IK. Det finns en hel del spelare som har dubblerat fotboll och ishockey på relativt hög nivå. Rune Blomberg, Arne ”Muffen”
Eriksson, Per Erik Finn, Bo Helin m.fl. Dalarnas ishockey är fortfarande på frammarsch och sporten har ordentligt stabiliserat sig på ett
flertal platser. Men för att komma längre måste dalaishockeyn få flera konstisbanor. Men de osäkra vintrar som varit rådande de
senaste säsongerna, så kommer för många lag på efterkälken med träningen. Det är för litet med endast en konstisbana. Till nästa
säsong kommer Morgårdshammar, vilket är glädjande med ytterligare två banor behövs i distriktet, om träningen skall kunna fortgå
utan att man behöver vara beroende av väderleken.

Väckarklockor till fotbollsspelarna när Färnäs firade en god säsong. Text från tidningsreferat.
Färnäs Sportklubb har haft ett arbetsfyllt år med fotbollslaget tredjeplacering i div. IV som främsta sportsliga merit.
Säsongsavslutningen ägde rum härom kvällen och i den trivsamma festen i östnors bygdegård deltog cirka 300 personer. Erik Stickås
bortgång var en svår förlust för klubben kom hans minne hedrades med en tyst minut. Ordföranden Mats Elin välkomsttalande och Nils
Nilsson framhöll värdet av att ännu fler hjälper till i klubbens arbete. En speciell klubbvisa sjöngs med bravur av Ragnar Eriksson. Ett
dignade prisbord fanns på plats och många var de som blev ihågkomna med gåvor. Klubbens flitiga damer fick lampor och köksknivar,
fotbollsspelarna, väckarklockor, och kaffepettrar i koppar och även juniorerna och ishockeyspelarna blev ihågkomna. A-laget i fotboll
erhöll plaketter för tredjeplaceringen i serien och träningspris tilldelades Gösta Hållams. Pål Pålsson och Leif Wahlberg. För 100 spelade
matcher fick Arne Färnström ett extra pris och pris fick också Tage Molin, Sture Söderberg och Gösta Hållams för minst 150 matcher i
klubbens färger. Ett speciellt hederspris ”Stickå Eriks minne” utdelades nu för första gången och tillföll Nils Nilsson. Populäre Nisse fick
också av fotbollsspelarna en vacker tavla som belöning för sin insats för fotbollslägret vid Skatås. Till årets hedersmedlem utnämndes
Målar Anders Olsson. Folke Hansjons framförde ett tack till styrelsen för deras arbete under det gångna året. Nästa år firar klubben sitt
30-årsjubileum och målet är då ett division III kontakt. Med tanke på vad som visats i höst av de grön-vita är detta inte någon
omöjlighet. / Tewe /.

Minst 150 matcher vardera har fr.v. Gösta Hållams, Tage Molin och Sture Söderberg spelat för Färnäs färger.

Nils Nilsson är en av FSK:s stöttepelare och energisk styrelseledamot. Den här fina tavlan fick han som gåva av fotbollsspelarna.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för F.S.K:s medlemmar den 26 nov 1961.
§ 1.

Föreningens ordf Mats Elin hälsade ett 35 tal medlemmar välkomna till klubbens årsmöte.

§ 2.

Till ordf. för mötet valdes mats Elin till sekreterare Lars Eric Hermansson.

§ 3.

Till justeringsmän för dagen protokoll valdes Berndt Norén och Nils Såsser.

§ 4.

Styrelseberättelsen och den ekonomiska redogörelsen upplästes.

§ 5.

Ragnar Eriksson uppläste fotbollsektionens årsberättelse varefter ordf. föredrog dom övriga sektionernas.

§ 6.

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes och ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades.

§ 7.

Nils Nilsson föreslog att ett bil lotteri skulle anordnas under jubileumsåret 1962. Då mötet var positivt inställda till
ett sådant lotteri föredrogs att en kommitté skulle tillsättas. Enl. Nils Nilsson skulle denna kommitté bestå av en
medlem från varje sektion.

§ 8.

Betr. En konst isbanekommitté för Mora beslutades att få representanter till denna skulle väljas. Valda blev Nils
Nilsson och Torsten Nilsson.

§ 9.

Val av tre styrelserepresentanter. Mats Elin och Nils Nilsson kvarstår. Valda blev Gustav Larsson, Folke Hansjons och
Felix Wigren. Suppleanter: Torsten Nilsson och Gösta Hållams.

§ 10.

Till fotbollssektion valdes: Ragnar Eriksson, Nils Stickå, Albert Svärd, M.A. Olsson, Erik Örn. Suppleanter Magnus
Eriksson och Berndt Larsson.

§ 11.

Till ishockeysektion för säsongen 1961-1962 valdes Torsten Nilsson, Felix Wigren, Erik Nilsson, Anders Jons.

§ 12.

Enl. Folke Hansjons förslag skall ishockeysektion väljas för säsongen 1962-63, vid ett vårsammanträde.

§ 13.

Till fest kommitté valdes Gösta Larsson, Hans Elin, Hans Larsniss, Bror Johansson, Nils Såsser, Bengt Larsson och Bud
Nils Olsson.

§ 14.

Till Fåsås kommitté valdes Bud Nils Olsson, Hans Elin och Gösta Larsson.

§ 15.

Till Midsommarfest kommitté valdes: Ragnar Eriksson, Lennart Klockar, Lennart Kånå, Jannes Nilsson, Anna Stickå
och Svea Rombo.

§ 16.

Till ungdomssektion valdes: Janne Hansjons, S.I. Renhall, Olle Gummås, Lennart Böhlin och Lasse Stickå.

§ 17.

Till simbadssektion valdes: Verner Sars, Gunnel Nilsson, Helmer Frost, Olle Hållbus och Gunnar Vahlberg.

§ 18.

Till Damsektion valdes: Gerda Hansjons, Margit Eriksson, Sonja Eriksson, Sonja Eriksson, Ann Mari Färnström och Siv
Blomberg.

§ 19.

Till Revisorer valdes: Per Mats Persson och Berndt Norén. Suppleanter: M.A. Olsson och Bengt Stickåpers.

§ 20.

Till Valberedningskommitté valdes: Nils Nilsson, Mats Elin och Kål Olle Johansson.

§ 21.

Kommitté för billotteri valdes: Ragnar Eriksson, Ann-Mari Färnström, Torsten Nilsson, S.I. Renhall, Verner Sars, samt
styrelsens kassör.

§ 22.

Till lotterikontrollant valdes Arne Eriksson.

Färnäs 26 nov 1961.
Lars Eric Hermansson

Justeras: Berndt Norén

Nils Såsser

