Färnäs Sportklub 1962.

Text Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Gunnar Axelsson, Dalarnas Fotbollsförbund.

Textkälla Dalarnas Fotbollförbund, Årsberättelse 1962. Årets Ishockey 1962 Strömbergs Förlag Lars Kjell Dala-Demokraten Falun.
Text George Linnell.

1962 års serie har omfattat följande dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Mellansvenska reservlagsserien
Distriktets reservlagsserier

0 lag
2 lag
4 lag
11 lag
16 lag
32 lag
55 lag
2 lag
16 lag

(0)
(2)
(5)
(11)
(16)
(32)
(52)
(2)
(16)

(De inom parantes avser föregående säsong.)
Dalarnas två division II-klubbar Brage och Avesta hävdade sig väl i 1962 års serie och förnyande sin kontrakt med gruppen. IK Brage
lyckades bäst och belade fjärde plats i sluttabellen med 26 poäng medan Avestas 18 poäng räckte till åttonde plats. Borlänge laget låg
under en stor del av serien väl till för en absolut topplats men under seriens andra hälft räckte inte resurserna till. Såväl Brage som
Avesta har under säsongen spelat in mycket nytt och ungt material i sina led och båda klubbarnas förmåga att under sådana betingelser
hävda sin division II-klass är värd uppskattning. I serien ingick detta spelår de från Allsvenskan nyss nedstigna Stockholms AIK och
Sandvikens IF, vilka båda toppade sluttabellen.
Nära nog exakt 95 föreningar var fotbollsidkande i Dalarna 1962 och representerades i nationella serierna, distriktsserier och
juniorserier av 175 lag.

Division IV, säsongen 1962.
Seriesystemet för spelåret 1962 för division IV består av 37 grupper och 385 lag. Division IV, Dalarna medförde att Säters IF efter många
års försök återtog sin plats i division III, en comeback man länge väntat på och som ganska följdriktigt nu skedde året efter det laget
blivit dalamästare. Säter fick dock slita hårt för seriesegern. Framför allt nyuppflyttade Heros ville ha ett ord med i laget och in i det sista
var det ovisst vilken av klubbarna, som skulle avgå med slutsegern. Även årets D.M. sensation, Sollerö IF, hörde till de klubbar som ett
stycke in på höstomgången allvarligt aspirerade på topplats och vann bl.a. sina höstmöten med de båda topplagen. Nu blev sista
omgången avgörande när Säter och Heros skulle säras. De blivande seriesegrarna vann med matchens enda mål mot jumboförankrade
Björbo och samtidigt tog Heros (som då ledde serien) emot faktiskt tagen avstigningsklara Malung. Även denna serie bjöd på en
Västerdals sensation av bästa märke och Heros fick sträcka vapen.

Bottenstriden i serien blev traditionellt mycket jämn. Tre poäng skiljde seriens femte och elfte lag och den slutliga grupperingen
avgjordes först sista speldagen. Av olyckor och spelarförluster hårt drabbade Björbo intog sista plats i tabellen och fick sällskap till
division V av CRU. Samma poäng som dessa båda hade även Falu BS som dock klarade sig kvar i kraft av bättre målskillnad. Ytterst nära
alltså, att residensstadens enda fotbollklubb ramlat ned i rena distriktsserien. Till denna seriens mirakel får Malungs märkliga
höstomgång räknas. Allt verkade upplagt för laget att fortsätta blixtmarschen från division II och nedåt, men en magnifik spurt räddade
skinnarna. Det då och då går i dylika sammanhang: nervpåfrestningen blev för stark och den väntade två poängaren flög sin kos. Säter
hade också ”förmånen” att möta ett kö lag i sista matchen. Darrande manschetter även här, ehuru veteranen Göte Johansson höll
huvudet kallt och med matchens enda mål avgjorde både upp och nedflyttningen. Köstriden var nämligen inte mindre spännande.
Malung var dödsdömt efter våromgången men presterade en strålande höstspurt och undgick därmed att rasa från division, II till V på
kortast möjliga tid. Bara några dagar efter kontraktets säkrande kom en ny glädjerapport i Malung: Ishockey världsmästaren Nisse
Nilsson representerar klubben i fotboll 1963. Säters IF hör egentligen till Dalarnas verkliga division, III-adel och länge har man haft
anledning vänta återinträde i den högre serien av laget. Starten våren -62 gav också mersmak. Efter tre raka segrar och 11-1 i
målskillnad toppades tabellen, men sedan kärvade det till sig och en del poäng tappades. Vårens lag i serien blev i stället Heros, som
visserligen kostade på sig fyra oavgjorda matcher men dock aldrig släppte båda poängen.. Vårmötet med Säter slutade 1-1. Nusnäs
hörde även till den grupp som syntes aspirera på topplats, medan det gick sämre för gamla storheter som Falun och Malung. Det
sistnämnda laget, som halkat rakt igenom seriesystemet från division II syntes för övrigt ha siktet inställt på division V, eftersom
vårskörden bara gav 4 futtiga poäng och absolut jumboplats. Bottenstriden i dalafyran blev sällsynt dramatisk. Tre lag hade ställt in sig
på avstigning och Forssa fick stå över sista omgången med sina 17 poäng och i vetskap om att flera 16-poängarehade chans att trappa
förbi. Bara Malung tog dock vara på denna chans och rusade genom segern över Heros upp på säker plats. Anrika Falun hade svårt in i
det sista och föll mot Färnäs, Björbo stampade på sina 16 och jumbolaget CRU vann visserligen över Sollerön, men det hjälpte nu föga
eftersom laget bara tidigare bara skrapat ihop 14 poäng. I botten hamnade nu Falun, CRU och Björbo som 16-poängare och så
småningom skulle det visa sig att de förstnämnda fick nytt kontrakt tack vare att serien även för 1963 får omfatta 11 lag. Ytterst nära att
tummen pekat nedåt för residensstadens enda fotbollsklubb. Färnäs SK slutade på femteplats denna säsong i division IV, på 20 matcher
blev det 8 vinster, 3 oavgjorda och 9 stycken förluster. Avståndet till de två första lagen Säters IF och IK Heros blev för stort. Men
däremot var det inte ett så stort glapp till Sollerö IF som slutade trea och fjärde placerade Nusnäs IF. Färnäs SK förlorade mot Säters IF i
två matcher Säters IF-Färnäs SK 3-0, Färnäs SK-Säters IF 0-2. IK Heros blev det också två förluster mot IK Heros-Färnäs SK 4-0, Färnäs SKIK Heros 1-2. Sollerö IF blev också för svåra Sollerö IF-Färnäs SK 4-1, Färnäs SK-Sollerö IF 0-2. Förlust i en match mot Björbo IF på hemma
plan med 1-3.

Färnäs SK jubilerar i fyran. Hårt inledningsprogram för träningsvilligt lag.

Färnäs (DD). Färnäs Sportklubb, som i år firar sitt 30-års jubileum, firar även sitt 10-års jubileum i div. IV då klubben är det enda lag som
hela tiden varit med i serien sedan den lades om 1952. Placeringarna i början v upphöjelsen till div. IV var en aning varierande, men på
de sista fyra åren har det blivit tre tredjeplaceringar. Men jubileumsår är farliga så det behövs verkligen att grabbarna tar i med friska
tag från första början. Berndt Larsson som nu tränar klubben för fjärde året verkar vara optimistisk, men så har han ju hela fjolårslaget
samt de lovande juniorerna Ove Olsén, Lasse Stickå och Leif Wahlberg att tillgå. Harlan Grannas och Erik Olsson har muckat från det
militära och när de övriga har visat sig träningsvilliga förstår man att Berndt vågar bli optimistisk. – Men, men, vi har ett hårt
inledningsprogram framför oss eller vad sågs om att få möta Falun, Malung och Nusnäs hemma samt Säter och Sörsjön borta i de fem
första matcherna. Det blir något att bita i det, tycker Berndt. Färnäs plan, som vid vårt besöksåg verkligt torr och fin ut, trots de
meterhöga snövallarna runt om, kommer den närmaste tiden att bli väl utnyttjad, då ledningen räknar med att flera träningspass innan
seriepremiären den 1 maj mot Falu BS. Albert Svärd, ny lagledare för året i A-laget är mest bekymrad för att han ännu ej fått spela med
ordinarie lag under någon träningsmatch. Våra träningsresultat har ej varit så värst övertygande, av fem matcher har det bara blivit en
vinst och det har varit mot Oxberg med de kufiska siffrorna 10-6. Synd var det också att vi ej kunde åka till Göteborg på vårt planerade
träningsläger, då flera av spelarna ej fick ledigt från sina arbeten. Men nu får vi försöka att ordna med en turné til Norge istället. Så till
sist några frågor till Svärd: Vem vinner serien? Falu BS. Några nyförvärv? Nej. Några förluster? ”Muffen” Eriksson till Västra Frölunda.
Egna lagets placering? Att vi skall komma på den övre halvan ifall det skulle bli tvångsnedflyttning. / E-son /.

Tränaren Bernt Larsson t.v. gör fjärde säsongen hos Färnäs SK och Albert Svärd, ny lagledare, har i 10 år varit bas för reservlaget.

Färnäs SK kommer såväl gammalt som nytt till årets seriestart. Här ser vi en kvartett som boll övar. Fr.v. Lasse Stickå, Rune Blomberg,
Ove Olsén och Gösta Hållams,

Röster från Falun.
Fyran startar också som sagt med tre uppgörelser om söndag och två på tisdag (1 Maj). Säter får vänta ända till 6 maj med sin debut. Vår
grupp av fjärde divisionen har nämligen återigen kommit att omfatta udda antal lag. Det är inte så lustigt precis eftersom tabellen hela
tiden kommer att halta. Skulle det sen dra ihop sig till en raffinerad slutstrid med Forssa inblandad däri är det inte så lyckat att den
klubben gjort sitt redan 7 oktober medan de övriga fortsätter till den 14. Falu BS har många förespråkare bland konkurrentlagen när det
gäller favoritskap. Om vederbörande säger det av ren artighet, för att camouflera sina egna förhoppningar eller helt uppriktigt kan man
aldrig veta. Men visst finns det god anledning att instämma. Träningsmatcherna har varit av uteslutande positiv natur.
Föryngringsproceduren har nu skridit så långt att man borde kunna skönja resultatet redan i år. Redan? Det är hög tid att länets
residensstad når en mer anspråksfull fotbollstillvaro! Vanliga visan? Åderlåtna Säter blir säkert ett svårt hot trots allt. Likaså Nusnäs och
Färnäs (fast det går trögt för tillfället). Nykomlingarna Björbo och Heros tänker förstås visa sin klass. Serien brukar alltid ge plats för
överraskningslag. Om Sörsjön kommer över sitt bortakomplex kan stora sker hända från det hållet. Malung med ett nästan nytt lag
umgås självfallet med planer på att återknyta bekantskapen med division III, som man har endast två års erfarenhet av – trots en
division II-sejour dessemellan! Det är med andra ord precis som vanligt ytterst svårt att åstadkomma en prognos, som har chans att
hålla. Som regel slår man varandra lite huller och buller. Det blir nog lika den här gången. Även om Falu BS faktiskt måste ges ett litet
förord. / Wåge /.
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Matcherna dag för dag.
Våromgången.

Höstomgången.
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28/7 CRU IF-Färnäs SK 1-1.
5/8 Färnäs SK-CRU IF 3-2.
11/8 Nusnäs IF-Färnäs SK 3-3.
18/8 Färnäs SK-Sälen/Sörsjöns IF 5-0.
1/9 Malungs IF-Färnäs SK 1-10.
9/9 Björbo IF-Färnäs SK 3-4.
16/9 Färnäs SK-Sollerö IF 1-2.
23/9 Färnäs SK-Säters IF 0-2.
29/9 Forssa BK-Färnäs SK 0-2.
7/10 Färnäs SK-IK Heros 1-2.
21/10 Falu BS-Färnäs SK 2-3.

Färnäs-Falu BS 1-0.
Säters IF-Färnäs SK 3-0.
Färnäs SK-Malungs IF 3-1.
Sälen/Sörsjöns IF-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Nusnäs IF 0-2.
Färnäs SK-Forssa BK 0-1.
IK Heros-Färnäs SK 4-0.
Sollerö IF-Färnäs SK 4-1.
Färnäs SK-Björbo IF 1-3.

Fyra grannasmål i målrik match. Text från tidningsartikel.
Färnäs (DD). Färnäs Sk och Oxbergs IF möttes på lördagen i en vänskapsmatch på Färnäs IP. Färnäs segrade i en målrik match tillställning
med 10-6, halvtid 6-3.Färnäs som spelade med fem reserver, har i Ove Olsén fått fram en verkligt lovande vy, Han är snabb,
dribblingssäker och fin skytt. Harlan Grannas, som i dag spelade hy, svarade för fyra mål och såg ut att trivas bra på den kanten. Tore
Wahlström på hi, ser ut att gå mot en fin säsong, mycket bra på huvudet och svarade för ett verkligt konstmål då han kastade sig och
nickade ett inlägg i mål. Tråkigt nog fick han lämna planen i andra halvlek då han sträckte sig i nacken. Allan Färnström kom ej upp i sin
vanliga klass och Eddie Forsén har svårt att få igång sitt vanliga kortpassningsspel. Tränaren Bernt Larsson som fick hoppa in som vh, och
dominerade mittfältet och spelade bra. Tage Molin sliter som en slav och uträttar ett otroligt arbete. I dagens match hade han ett par
verkligt härliga skott som strök alldeles utanför målet. Gösta Hållams på ch, har varit sjuk men ser ut att komma i gammalt gott slag.
Han svarade för ett mål efter en visit upp i kedjan. Det provades tre backar då de båda ordinarie ej kunde spela med. Lasse Stickå var

den bäste. Göran Höglund i målet har många har många gånger en otacksam uppgift då han ställs ensam med motståndarna när
hemmaförsvarets taktik slår fel. Oxberg har många ungdomar i sitt lag och har i Lars Ljudén en mycket bra målvakt. Oturligt blev han
dock skadad vid ett Färnäs anfall. Jan Blumenberg på ch, var säker och spelade lugnt och vårdat. I kedjan var innertrion bäst med vi,
Börje Pihlström som den farligaste. Vy, Sven Persson hamnade ofta i offsidefällorna men svarade för två mål. Målgörare för Färnäs:
Harlan Grannas 4, Eddie Forsén 2, Tore Wahlström 2, Gösta Hållams och Olsén ett var. Oxberg: Börje Pihlström 2, Mats Blumenberg 2,
Sven Persson 2. / E-son /.

Färnäs tog segern i premiären mot BS. Text från tidningsartikel. 1/5-1962.
Färnäs (DD). Seriepremiären i div. IV på Färnäs IP blev en triumf för Färnäs SK, då laget kunde besegra Falu BS med matchens enda mål,
vilket också var halvtidsresultatet. Färnäs som inte har visat några större saker i vänskapsmatcherna tog sig samman och låg faktiskt
närmare till flera mål, då hemmaforwards vid två tillfällen missade öppna mål och resultatet är rättvist. Falun som var segertippat före
matchen, kunde tyvärr en sak, att skjuta bredvid målet i alla tänkbara lägen. I hemmalaget måste man ge alla spelarna godkänt, men ett
extra plus ges för mannarna i halvbackskedjan där Gösta Hållams var säkerheten själv, hård och resolut och gav aldrig Faluns cf, Sigurd
Hejlte den minsta chans till genombrott. Hh, Sven Åke Hedlund dominerade med bra huvudspel och precisa passningar. Vh, Rune
Blomberg var energisk brytsäker och bra i offensiven. Backarna Pål Pålsson och Erik Olsson var snabba och slog aldrig i panik och
vinnlägger sig om att spela bollen till närmaste man. Göran Höglund i målet tog allt med en utrusning som toppunkt, där t.o.m. Gösta
Hållams följde med av bara farten. Kedjan dominerades av målskytten Tore Wahlström, som även hade ett par farliga nickar som strök
trävirket. Unge Ove Olsén på vänsterinnern gjorde en debut med mersmak och är energisk och inte rädd av sig i närkamperna. Cf, Allan
Fernström kom ej i några skottillfällen, men gjorde en gedigen insats. Harlan Grannas hade ett par måltillfällen, men hade ingen lycka
med sig. Med lite mera fränhet vore dock Harlan tillbaka i gammal form. Falun då+ ja nog hade man väntat sig mera av laget. Men man
spelar ju inte bättre an vad motståndaren tillåter. Nu försökte man spela smånätt och det går ej mot ett resolut och bestämt försvar.
Mv, Hans Hedström var säker med utrusningar som bästa vapen. Av backarna spelade Bernt Hansson säkert, men bäst i försvaret var ch,
Jan Eriksson. En verkligt fin spelare, som höll ihop försvaret på ett fördömligt sätt. Halvorna Åke Gren och Bernt Eriksson hade många
gånger hopplöst, då inrarna ej hjälpte till i defensiven. Kedjans bästa man var hy, Åke Persson men en fluga gör ingen sommar.
Skottillfällens var många för forwards, men som sagt, det sköts över eller bredvid målet. Vad hände på planen? Falun dominerade de
första 8 minuterna, men man slarvade. I 10 min tog Färnäs ledningen genom Thore Wahlström, som trängde sig igenom och lugnt sköt i
mål 1-0. Det blev en uppryckning av Färnäs som nu hade spelet helt om hand. Faluns första farlighet kom efter 24 minuter, men skottet
gick utanför. Något mer av värde hände inte i första halvleken. Falun tog initiativet även i andra halvleken, men kunde inte åstadkomma
något i målväg. Största måltillfället hade Färnäs Allan Fernström i 17 minuten, men med öppet mål fick han bollen utanför. I 19 minuten
hade så Falun sitt farligaste tillbud, men cf, Sigurd Hjelte sköt mitt på målvakten. Harlan Grannas hade så sin givna målchans i 30 min.
men sköt i stolpen. Färnäs slog sedan vakt om ledningen. Säker domare var Nils Källström, Borlänge. 350 åskådare trotsade kylan.
/ E-son /.

Resolut Färnäs vann med enda målet mot ungt och vekt BS.
Mora (FK). Färnäs SK började sin jubileumssäsong i div. IV med att bärga två poäng mot Falu BS. Segern blev dock den minsta möjliga
med matchens enda mål inslaget efter ca: 10 min spel i första halvlek. Spelet förmådde inte i någon högre grad värma publiken i det
bistra vinterklimatet. Falu Bs nya giv var en klar besvikelse. Det unga och veka laget fick tidigt alltför stor respekt för det mera resoluta
Färnäs. Segern var befogad mest tanke på detta och att hemmalaget hade de klart öppnaste chanserna. Falun hade dock ett starkt
övertag i första delen av andra halvlek, men udden i avslutningarna saknades. Återigen besannades således skillnaden mellan vårens
träningsresultat och serieharvandet. Båda målvakterna hade det tämligen lugnt vad direkta målskott beträffar. Falun målvakten Hans
Hedström fångade bollarna bra i höjdduellerna men var ytterst tveksam vid utrusningar. Vb. Bernt Hansson var brytsäker och
ytterhalvorna Åke Gren och Bernt Eriksson slet bra, Eriksson hade bra tillslag men siktet för högt. Unge ch. Jan Eriksson började väldigt
nervöst och var indirekt orsak till målet men spelade upp sig något. Kedjan broderade med försök till kortpassning en kom oftast till
korta mot hemmaförsvaret. Åke Person högerytter och inner, var jämnast. Cf. Sigurd Hjelte lyckades bara en gång runda Gösta Hållams.
Färnäs gjorde heller inte på långt när någon stormatch utan levde mest på tyngd och rutin. Hb. Pål Pålsson släppte ingen över bron och
hh. Sven Åke Hedlund briljerade i huvudspelet . Hållams (första halvlek) och Blomberg biträde att göra försvaret helgjutet. Hi. Tore
Wahlström var tillsammans med unge vi. Ove Olsén – den senare i första halvlek – de farligaste. Cf. Allan Fernström kan bättre och vy.
Harlan Grannas hade ingen lycka med sig. Passningsspelet klickade för båda lagen och särskilt i början. Efter ett visst Falu övertag fick hi.

Wahlström en gratischans som förvaltades rätt – 1-0 efter 10 min. Efter denna framgång kom Färnäs alltmer men målen uteblev – bl.a.
slog Olsén en målvaktsretur från nära håll skyhögt över. Halvleken avslutades i gästernas favör. Första kvarten i andra halvlek blev
hemmalaget hårt pressat och man fredade sig ibland med regelvidriga medel. Falu kedjan var dock alltför tafatta i avslutningarna. Cf.
Fernströmslet sig ofta loss men sköt okoncentrerat bredvid och Hjelte rundade Hållams men skottet blev lamt rätt på Höglund. I
slutskedet gled initiativet åter över. I hemmafavör då Falun resignerade märkbart. Fetaste chansen hade Grannas men sköt i stolpen vid
öppet mål. Nils Källström, Borlänge, dömde inför ca: 350 frusna åskådare./ Nilu /.

Färnäs-Falu BS: Färnäs högerinner, Tore Wahlstöm dribblar förbi en Falu försvare.

Färnäs tog full poäng mot håglösa Falu BS.

Att vänskapsmatcher och seriediton aldrig kan jämföras gavs ett klart bevis för seriepremiären på Färnäs idrottsplats. Mot tipsen tog
hemmalaget båda poängen i mötet med Falu BS och vann med matchens enda mål. Den värdefulla fullträffen inspelades av Tore
Wahlström före pausen. Först som sist skall konstateras att Falun blev en klar besvikelse. Efter all fin kritik hade man väntat sig helt
andra taketer från det hållet. Färnäs däremot skärpte sig och gjorde en bättre match än väntat. Särskilt förvaret övertygade på ett helt
annat sätt än under träningsmatcherna. Höglund i målet hade inte mycket att göra, men visade sin klass vid en fin utboxning i andra
halvlek. pål Pålsson och Sven Åke Hedlund höjde sig något över kamraterna i det jämna försvaret. Kedjan har däremot inte riktigt funnit
melodin och både Allan Färnström och Harlan Grannas missade tämligen upplagda målchanser efter pausen. En yngling som klubben
kommer att få stor nytta av är arbetsvillige Ove Olsén som mu spelade vänsterinner. Tage Molinslet som vanligt för två och svarade för
många dina inlägg från högerkanten. Falu BS, hade grepp om spelet före pausen, men forwards sköt det mesta utom hemmaburen. Efter
pausen verkade man ha tappat både gnista och ork. Målvakten Hans Hedström arbetade säkert i målet och även hh. Åke Green och ch.
Jan Eriksson spelade skapligt. En miss av den sistnämnde före Färnäs mål drar dock ner betyget. I kedjan återfanns f.d. Nusnäs spelaren
Sigurd Hjelte som center, men han hade ingen större lycka med sig. Relativt bäst i den tama forwardskvintetten var nu vi. Per Anders
Jonsson. Trots höga snövallar omkring var planen riktigt torr och fin. Bortåt 300 personer såg matchen som spelades i snålblåst och kyla.
Bra domare var Nils Källström från Borlänge. / Tewe /.

Färnäs-Falu BS: Faluns högerytter Åke Persson lossar stora kanonen i ett luftsprång förbi Färnäs vänsterback.

Färnäs avslutade dåligt och säter vann med 3-0.
Dålig koncentration i skottögonblicken hos Färnäs forwards och ett självmål av hb. Påhlsson biddade för 3-0 seger för Säter över
gästande Färnäs i söndagens seriepremiär i Säter. Att Säter vann var på sin plats men 3-0 får nog anses vara i överkant. Säter hade
övertag i spel första halvlek och Färnäs i den andra. Säter hade nog de bästa målchanserna matchen igenom men tack vare att ch.
Hållams , vh. Blomberg och hb. Påhlsson spelade ett alltigenom förstklassigt försvarsspel, bra assisterade av målvakten Höglund,
lyckades inte Säter forwards hitta rätt så många gånger. I anfallet har Färnäs en fin spelare i cf. Färnström men kontakten med övriga
anfallskamrater var inte så bra. Lille hy. Molin, som i andra halvlek spelade hh. Ställde till en del trassel för Säter försvaret. Matchen var
bara tre minuter gammal när Säter tog ledningen genom hy. Bohman. Efter detta mål följde en lång period av ideliga felpassningar från
båda håll. En märklig otur hade cf. Färnström i första halvlekens 33:e minut då han frisspelad och i fint läge sköt kanonhårt men träffade
ena krysset. Det skottet hade varit värt ett bättre öde. Säter öppnade i andra halvlek med en frispark som vy, Göte Johansson oturligt
sköt i stolpen. Rune Blomberg hade sedan en rökare tätt utom. I 12:e minuten kom så självmålet, som gav Säter 2-0. Det var hb.
Påhlsson, som försökte bryta en passning, men i stället råkade slå in det perfekta målet i egen bur. Två minuter före full tid fastställde
hy. Lindh slutresultatet 3-0. Göte Eriksson, Krylbo, hade en hel del att bestyra som domare men skötte sig bra. / Ean /.

Säter-Färnäs: Säters vi, Norman lossar stora kanonen, men uppvaktande Pål Pålsson hinner få en fot emellan och ändra riktningen på
skottet.

Övertygande match av Säter och rättvis seger mot Färnäs.
Säter (FK). Sätrs IF tog en övertygande och klar revansch för höstens 5-0 nederlag mot Färnäs genom att på sjukhusets idrottsplats – som
fick tjänstgöra som reträttplats, och en mycket god sådan, sedan de ordinarie planen fallit igenom hos ”granskningsnämnden” – slå
tillbaka gästerna med 3-0, halvtid 1-0. Ett resultat som måste sägas vara fullt rättvist såväl med tanke på spelfördelning som vilja hos
aktörerna. Vädret var det sämsta tänkbara. Men spelet ändå relativt hyggligt liksom åskådarsiffran. Men främst var dt förstås en
kunnandets triumf för de röd-blå. Hemmalaget visade sig nämligen bättre i nästan allt och speciellt dominansen på mittfältet visade på
ett avslöjande sätt vad detta betyder för all framgångsrik fotboll. Färnäs hängde nu mer eller mindre i luften så fort spelet rörde sig på
banans centrum där Säter halvorna började i stor stil med god assistans av ”forecheckande” inrarna Norman och Bohman. Även yttrarna
Johnny Lind och Göte Johansson slet berömvärt i både anfall och försvar och med Åke ”Skötten” Johansson som teknisk spelfördelare
blev resultatet en riktig hygglig anrättning av Säter anfallet, som annars gått lite på kryckor tidigare i vår. En speciell blomma bör kanske
överräckas till hy. Johnny Lind som särskilt i andra halvlek vid några tillfällen slog ut i vad man skulle kunna kalla full Lindh-bom. Roger
Isfeldt var som vanligt bra i kassen och lägger man därtill att i backarna Mårs och Stig Johansson både bröt och matade på ett fullt
acceptabelt sätt får man alltså fram en ganska angenäm helhetsbild av de röd-blå. Taktiken med långa och vägvinnande crossbollar till
yttrarna var också avgjort väl genomtänkt och passningarna skar oftast som varma knivar genom en klick smör, där Färnäs försvaret
alltså spelade smörklickens roll. Göte Johansson inlägg från vänsterkanten var delikata liksom några patenterade ”rökare” och kollegan
på högersidan Johnny Lind besitter inte minst i huvudspelet ett särdeles farligt vapen. Svagt Färnäs, Färnäs verkade inte alls vara på rätt
spelhumör och det vill nog till att grabbarna bjuder till bättre i alla avseenden om det skall bli några framgångar i fortsättningen. Få var
de närkamper som vanns och spelet i övrigt mycket frökenaktigt med i korta och lösa passningar. Hållams gjorde en habil första halvlek
som centerhake men drog ned betyget med några svåra missar efter pausvilan. Främste försvare var nu vb. Rune Blomberg, som
signifikativt nog för kedjespelet, också var flitigaste skytt. Kornet var dock till synes feljusterat åtskilliga knäpp i såväl sid som höjddel.
Kedjan var inte mycket att hurra för. Mest ineffektivt tråcklande som rann ut i intet.

Ineffektivt i Säter men ändå klar vinst. Text från tidningsartikel. 6/5-1962.
Säter (DD). Årets serieupptakt för Säters IF resulterade i en klar hemmaseger över Färnäs med 3-0 efter 1-0 i halvtid. Säter visade de
klart bästa takterna och Färnäs fick finna sig i att före paus bli helt överspelat. Att det inte blev större utdelning i målprotokollet får
tillskrivas Säter kedjans oförmåga att utnyttja de fina chanser som skapades och man måste också konstatera att Färnäs hade ett
utmärkt försvar med ch, Gösta Hållams som den klart bäste. Matchen spelades i hällande regn men trots detta bjöd sjukhusets
idrottsplats på ett utmärkt underlag. Säter tycks äntligen ha fått stil på anfallskvintetten och speciellt gladde Göte Johansson på vy, med
fina inlägg och Bengt åke Johansson lyckades bra som center. Börje Sjöberg på hi, kom fram i fina skottlägen men sköt illa. Ytterhalvorna
Birger Anderén och per Erik Norman låg med fint i framstötarna och behärskade mittfältet bra. Bakre försvaret redde sig gott de gånger
de sattes på prov. Gösta Hållams var matchhjälten i Färnäs och hans arbete på centerhalvplatsen hörde till de mest sevärda under
matchen. Han sekunderades fint av ytterhalvorna Sven Åke Hedlund och Rune Blomberg. Göran Höglund i målet var säker sista utpost.
Bäst i kedjan lyckades högervingen Tage Molin – Tore Wahlström, som tillsammans med centern Allan Fernström svarade för en del fina
framspelningar efter paus. Första halvlek gick klart i Säter favör och redan efter fyra minuters spel kom 1-0 genom Ove Bohman som
påpassligt sprang upp i en lucka och ställde Höglund i Färnäs målet utan chans. Några minuter senare hade Börje Sjöberg ett rungande
skott hårfint över resten av halvleken bjöd Säter på en förnämlig provkarta i konsten att inte göra mål. Ove Bohman var helt igenom i 32
minuten men slog rakt i famnen på målvakten . Andra halvlek inleddes med en rad prydliga Säter anfall och 2-0 kom i tionde minuten då
Färnäs hb. Pål Pålsson slog bollen i eget mål vid hörna. Slutresultatet 3-0 fastställde Jonny Lind i 42 minuten då han kom fri på
högerkanten och sköt perfekt. Domare var Göte Eriksson, Krylbo. /Kåbe/.

Alla slår alla.
Distriktsfotbollen saknar inte sitt intresse. Fyran artar sig att följa gamla vanliga hjulspår, alla slår alla. Säter har utpekats som klar
favorit efter tre raka vinster, varpå man (följdriktigt) går och tar stryk på egen plan mot Sollerön! CRU har som bekant redan noterat sin
första förlust efter en övertygande. Färnäs fanns representerat bland förlorarna liksom Falun (två gånger till och med). När blir det
Heros tur?

Ändring ökade styrkan för Färnäs mot Malung. Text från tidningsartikel. 13/5-1962.
Färnäs (DD). Lagledningen i Färnäs SK gjorde i söndagens segermatch mot malungs IF, 3-1 halvtid 0-1, ett lyckodrag, då man placerade
Harlan Grannas som högerhalv. Harlan som inte alls varit i någon form tidigare under säsongen kom i ett strålande slag i andra halvleken
och matade fram forwards med de mest utsökta bollar. Malung fick finna sig i att bli helt utspelat i andra halvleken. Att Färnäs kom i ett
sådant slag får till stor del tillskrivas halvbackskedjan, som dominerade mittfältet och gav ej Malungs inrar någon chans att bygga upp
anfallen. Färnäs öppnade matchen med några farliga anfall, men det blev bara några hörnor i utdelning. Så följde en period, där inte så
mycket hände, men i 39 minuten kom Malung upp i ett anfall, som vänsterskytten Börje Karelius avslutade med ett lamt skott, som tog i
stolpen och studsade mot mv, och i mål. Det blev signalen till en uppryckning för Färnäs, men det fanns inte någon udd på anfallet.
Malung kunde gå till halvtidsvila med 1-0 ledning. Så kom då Färnäs ut efter vilan med ett strålande spelhumör och det osade katt vid
Malungsmålet. I 7 min. kunde Färnäs kvittera. Det var Tore Wahlström som blev frispelad av Tage Mohlin och slog bollen säkert i mål.
Färnäs fortsatte på den inslagna vägen och det syntes nu att Harlan Grannas hade blivit varm i kläderna på sin nya plats. Han drog hela

laget, med sig och fick igång ett trevligt kortpassningsspel. Rune Blomberg kom också i stöten och i 14 min. spelade han Tore Wahlström
fri och han hade bara att slå bollen förbi strand, 2-1. I 29 min. var Tore Wahlström framme på en fin skarvning av Ove Olsén, men
skottet gick utanför. Så i 31 min. kom Malung upp i ett anfall, som så när hade resulterat, men i Färnäs försvaret lyckades få bollen till
hörna. Malung kom så med en uppryckning, men initiativet gled mer och mer över till Färnäs, som i 40 min. fick en hörna. Allan
Fernström kortpassade den till Rune Blomberg, som sköt en lyra mot mål. Strand var ute och kunde ej göra något åt bollen, som dalade i
mål 1-1. Malung som kom med en del nya mannar har väl aldrig tidigare gjort ett så blekt intryck på Färnäs IP. Det fanns inget
kämpaglöd över laget och det är man van vid att se från Malungs håll. Erik Strand bra i målet. Per Axelsson var bäst av backarna. Nye
John Erik Eriksson som var bäst i halvbackskedjan och Torsten Hansson och Lasse Jonell var bäst av forwards. Göran Höglund hade nog
sin lugnaste dag för året. Ch, Gösta Hållams var som vanligt mycket säker och inger respekt. Harlan Grannas och Rune Blomberg stod
honom ej långt efter. Av forwards lyckades samtliga bra, men det kanske ej skulle skada med lite mera krut i skotten. Domare var Helge
Andersson, Avesta. Publik 400.

Färnäs målfarlighet avgjorde mot Malung.

I det vackra vårvädret möttes på söndagen de båda norrlagen Färnäs och Malung för match i div. IV på Färnäs IP. Efter ett klart
spelövertag vann hemmalaget med 3-1 sedan Malung haft ledningen med 1-0 i pausen.. Trots de bästa betingelser för god fotboll kunde
ingetdera av lagen prestera något njutbart spel. Klart bäst var Färnäs som med sina målfarliga män i kedjan avgjorde matchen i
hemmafavör. Vy. Carelius i Malung gav sitt lag ledningen efter 39 minuters spel på ett slumpskott via ena stolpens insida. Kvitteringen
kom i andra halvlekens 8:e minut genom Tage Molin som nu flyttats upp som hy. I 14:e minuten var det så klart för hemmaledning. 2-1
genom hi Tore Wahlström och när fem minuter återstod av speltiden fastställde vy. Rune Blomberg slutresultatet 3-1. I Malung var det
försvaret med Strand i målet och backarna, Bäcke och Axelsson som de mest framträdande. Ch. Eriksson hade ingen lyckad dag mot de
ideliga Färnäs anfallen. Kedjan saknade samspel och hade ingen riktig genombrottsman. Hemmalaget lever på et starkt försvar med
ch. Gösta Hållams som den fasta klippan Kedjan är målfarlig överlag utan att någon lyser mer än de övriga. Den nya ungdomen på vy.
Ove Olsén kommer att bli en spelare som Färnäs får mycken glädje av. Publiken uppgick till 300 personer. Domaren Helge Andersson,
Avesta, hade en lätt uppgift. / Brewe /.

Fin och njutbar fotboll när Färnäs slog uddlöst Malung.

Mora (FK). Färnäs tog på söndagen ånyo två viktiga poäng i fotbollens div. IV genom att klart hemmabesegra skinnsönerna Malungs IF.
Slutresultatet skrevs 3-1 efter 0-1 i halvtid. Om matchen kan sägas att den stundtals var välspelad och att publiken bjöds fin njutbar
fotboll. Det var Färnäs för dagen visade den hetaste viljan. Malung blev kanske något av en besvikelse. Men förfogade över ett rätt bra
försvar och en del fina kedjespelare. För dagen var det kedjespelet som var skinnsönernas stora sorgebarn. Avslutningarna var på tok för
uddlösa. Endast glimtvis under hela matchen såg man några direkta farligheter. Under första halvlek var det hemmalaget som förde
kommandot. Det var likväl malung som tog ledningen genom vy. Börje Carelius. Halvleken var då hela 38 min. gammal. Detta mål kom
ganska snöpligt för hemmalaget. Det var ett rent turskott som resulterade. Färnäs hade sedan en del farligheter, men någon kvittering
lyckades de inte med i denna halvlek. Andra halvlek var 7 min. gammal när Färnäs förtjänstfullt kvitterade. Detta mål föregicks av slarv i
Malungsförsvaret. Färnäs hade vid tillfället tre man på linje som var omarkerade och hi. Tore Wahlström avslutade utom räckhåll för
utomordentlige målvakten Erik strand. I 13:e min. var samme man ensam med Strand. Inget misstag och 2-1. I 30 och 33 min hade
Malung mycket stor otur. Man var ytterst nära att kvittera och ta ledningen, men Färnäs försvaret hade tur och redde upp det hela. I
och med att Rune Blomberg fastställde slutresultatet till 3-1 i den 40 min. på ett direktskott efter en kort hörna var det tack och natt för
Malung för denna gång. Gästernas målvakt Erik Strand var som vanligt utomordentligt bra. I försvaret hade han god hjälp av hb. Rune
Bäcke och gamle veteranen och 40-årige per Axelsson på vänsterbacken. I kedjan ger vi högt betyg till i första hand cf. Lars Junell, hans
vingkamrat Erling Jonsson och Börje Carelius. Hemmalagets målvakt, Göran Höglund hade inte så mycket att göra, men han fick dock
tillfälle att visa sin klass. Försvaret dominerades annars som vanligt av den fina stoppern Gösta Hållams. I kedjan går bästa betyget till
slitvargen hy. Tage Molin. Vänstersidan gick annars bäst med vi. Eddie Forsén med vingkamrat Ove Olsén. Domaren Helge Andersson
ledde matchen på ett mycket fördelaktigt sätt inför ca: 400 personer. / Göthe /.

Lovande spel av Sörsjön. En poäng mot Färnäs SK. Text från tidningsartikel. 20/5-1962.
I seriepremiären på skottvallen som bjöd på fin fotboll lyckades Färnäs med tur och skicklighet rädda ena poängen. Sörsjön visade upp
ett spel som bådade gott för framtiden. Redan i 18.e minuten tog Sörsjön ledningen med 1-0 genom vi, Hans Martinsson. I andra
halvlekens 25:e minut lyckades Färnäs tursamt utjämna till 1-1. Färnäs levde högt på sin fina halvbackskedja med ch, Gösta Hållams som
primus motor. I kedjan glänste cf, Allan Fernström med hi, Tore Wahlström som fin framspelare. Sörsjön visade takter som sällan förr så
tidigt på säsongen. Den nye junioren Christer Mattsson blir säkert en fin efterträdare till Bertil Johansson. Han gick fint tillsammans med
bröderna Åke, Sune och Göte Johansson. I försvaret var som vanligt ch, Kurt Emretsson den store kanonen fint kompletterad av
halvbackarna Sten Jonsson och Bengt Karlsson. Bra domare var Birger Helander från Borlänge. Publik 1250 personer. / Mats/.

Sörsjön hade 1-0 Färnäs kvitterade.
Sörsjön (DD). Litet tursamt lyckades Färnäs rädda ena poängen vid seriepremiären på Skottvallen i Sörsjön. Trots att snön ännu ligger
kvar runt Skottvallen var planen förhållandevis ganska bra. Hemmalaget ledde i halvtid med 1-0, men Färnäs kvitterade efter pausen.
Sörsjön öppnade redan från början med en konstant press mot Färnäs mål och i 18:e min gjorde vi. Hans Martinsson 1-0 till Sörsjön efter
fin framspelning av hy. Åke Johansson. Något mera mål åstadkoms inte, men borde Sörsjön lett matchen med två mål i halvtid. I andra
halvlek, jämnade spelet ut sig och i 23:e min. kunde Färnäs utjämna till 1-1 genom centern Allan Fernström. Det blev också
slutresultatet. Färnäs spelade fint och smånätt ute på planen, men missade hårresande framför mål. Färnäs halvbacks kedja är utan
tvekan lagets ryggrad med säkre stoppern Gösta Hållams som sista utpost. I kedjan får centern Allan Fernström och hi. Tore Wahlström
de bästa betygen. Sörsjön överraskade sin hemmapublik med ett vackert och välfinnande spel. Säkre stoppern Kurt Emretsson var en av
planens dominerande spelare. I kedjan har centern Sune Johansson åter funnit sin melodi med pilsnabbe vy. Göte Johansson som fint
komplement. Domare Birger Helander, Borlänge får godkänt betyg. / Hug /.

Delad pott Sörsjön-Färnäs. Chansfyllt på halt underlag.
Sörsjön (FK). Det blev delad pott för Sörsjön och Färnäs vid säsongspremiären på Skottvallen i Sörsjön. 1-1 (1-0) blev resultatet och kan
nog betecknas som rättvist. Sörsjön dominerade i första och Färnäs i andrahalvlek. Båda målen tillkom efter försvarstabbar vilket är rätt
utmärkande för drabbningen. Planen var hal och svårbemästrad och ett envist regn under större delen av matchen gjorde det svårt att
få till stånd något spel av klass. Sörsjön spelade mycket övertygande och redan i andra minuten slog cf. Sune Johansson på ett rykande
skott som tog i överliggaren. Sedan följde en markant Sörsjön press som resulterade mål av Hans Martinsson 1 17 min. I 22 min. kom
dock Färnäs kvitteringen efter miss av en Sörsjön försvarare. Det var centern Allan Fernström som slog in 1-1. Goda tillfällen att avgöra
matchen hade sedan båda lagen. Bland annat noterades flera skott som tog i målramen eller gick strax utanför. Färnäs laget har ett bra
försvar med klippan Gösta Hållams i centrum. I kedjan var centern Allan Fernström den klart bäste. Sörsjöns försvar är utan tvekan laget
räddning och halvbackarna Olsson- Emretsson-Karlsson är lagets ryggrad. Hans Martinsson dominerade i kedjan men de dånade skotten
stod centern Sune Johansson för. Bättre placerade skulle de givit två pinnar till Sörsjön. Nykomlingen på högerinnern Krister Matsson
gjorde ett gott intryck och blir säkert ett stort glädje ämne för den trogna Sörsjön publiken. Mv. Arnesson var säker trots ett halt
underlag. Domare var Birger Helander, Borlänge. Publik 250 betalande.

Nusnäs var väl förtjänt av triumfen över Färnäs. Text från tidningsartikel. 23/5-1962.
Mora (FK). Nusnäs IF tog klart båda poängen mot Färnäs SK i div. IV i går kväll på de senares hemmaplan. Segern kom att lyda på 2-0 –
ett mål inskjutet i vardera halvleken. Matchen var inte av något bättre kvalité men segern fullt rättvis för mera sansade och
systematiska Nusnäs. Hemmalaget var helt under isen. Praktiskt taget hela första halvlek spelades med bara cf, Allan Fermström i
kedjan. Då han där stoppades lätt gick han på yttern utan större framgång. En bit in på andra halvlek gick han tillbaka som back och Pål
Pålsson tog center jobbet. Detta vann varken försvar eller anfall på. Bättre hade nog varit att skicka ned arbetsmyran Mohlin på halven
för att trasa sönder motståndarnas anfall och försökt med Grannas i kedjan. Nu var unge Olsén den rörligaste i anfallet. Men utan ch,
Hållams hade det denna gång varit katastrof för Färnäs. Han var med överallt och neutraliserade helt en ovanligt blek Ingemar Jonsson.
Bedriften var så mycket större medtanke på den hala planen som inte är tunge Hållams rätta ”före”. Nusnäs småtrillade ibland boll
fyndigt men är ineffektivt i avslutningarna. Laget arbetade dock genomgående mera helhjärtat. Verner Hed tog som vanligt på sig en
stor aktionsradie och klarade upp det mesta. Inte överraskande var det också han som var ene målskytten. Backarna Lindberg och Snees
släppte inte en boll i onödan och lars Erik kalles är säker på huvudet. Leif Hjelte arbetade också bra på yttern. Det var hypernervöst i
båda lägren i början. Nusnäs ryckte dock först åt sig spelet och hade god period efter 10 min. Efter ett par farliga Nusnäs anfall räddade
Snees en frispark på mållinjen och var en stund senare åter ängeln på samma ställe då Backsell gjorts bort av ett lyft från Fernström.
Heed ordnade 0-1 efter en hörna i 32:a min. med en skruvboll i öppet mål. I andra halvleks inledning höll Hållams på att nicka bollen i
eget mål. Nusnäs hade initiativet även i början av denna halvlek. efter en försvarsmiss kom Leif Hjelte igenom efter 20 min. och sköt via
Fernström i mål – 0-2. Så blev tillställningen allt mera lik en hönsgård – även kacklingarna hördes. Domaren Bertil Larsson, Falun, hyllade
principen att hellre blåsa en gång för mycket. 600 personer tittade på. / Nilu /.

Kämpastarkt Nusnäs lag slog rättvist Färnäs.
Med 0-2 vann på onsdagskvällen Nusnäs över grannarna Färnäs på Färnäs idrottsplats. Över 600 personer fick se en grann och just
fotboll som stundtals växlade med ideliga anfall för båda lagen. Nusnäs visade sig vara det klart bättre laget och vann matchen med ett
mål inspelat i vardera halvleken. Efter en halvtimmes spel kunde hi. Verner Heed ge Nusnäs ledningen med 0-1 efter hörna.
Dessförinnan hade Färnäs haft en jättechans till mål, men vb. Lennart Snes räddade på mållinjen. I andra halvleken lyfte vi. Bengt Hjälte
över medan målvakten låg på marken. Det blev istället brodern på vy. Leif Hjälte som i 28 minuten med hjälp av hemmaförsvaret
fastställde slutresultatet 0-2. Nusnäs var klart överlägset i spel och varje man kämpade med segervilja. Backarna Snes och Lindberg
torde vara seriens bästa backpar. Halvbackskedjan är bra överlag med ch. Rolf Hjälte som nyckelman. Men planens bäste spelare var hi.
Verner Heed, som nu är i högform, medan de båda Hjältarna Leif o Bengt kommer med stormsteg. Tyvärr drog laget på sig alltför många
frisparkar, och målskotten var för dåligt riktade. Färnäs försökte spela med centern Fernström på topp, men stötte på patrull i Nusnäs
försvaret. Därmed kunde inte något effektivt uträttas i kedjan. Halvbackarna Blomberg, Hållams och Grannas var de som får ta åt sig
äran att inte baklängesmålen blev fler. Göran Höglund i mål fick inte visa sin klass. Han var försatt ur spel vid båda målen. / Breve /.

Forssa tog första segern över ineffektivt Färnäs.
Mora (FK). Forssa BK tog på torsdagseftermiddagen två välbehövliga poäng i div. IV matchen på Färnäs idrottsplats. Gästerna vann med
matchens enda mål efter 0-0 i halvtid. De 293 betalande i det blåsiga och kalla vädret fick minsann inte se någon fotboll man kunde
värmas av. l Tvärtom var dt kanske i alla avseenden den sämsta match som spelats på Färnäs arenan denna säsong. Hemmalaget har ju
de senaste matcherna haft besvär med anfallsspelet och inte heller i denna match kunde man skönja någon bättring på den punkten. Nu
hade man flyttat upp Rune Blomberg från vänsterhalv till vänsterinner. Om nu detta var någon bättring för kedjan kan ju diskuteras.
Färnäs började annars rätt förtroendegivande. Redan i 10 min. sköt hi. Tore Wahlström i stolpen och på returen nickade Allan Färnström
fint mot mål men, Forssa keepern gjorde en fantomräddning. Forssa spelade bra ute på planen, men det fanns ingen lycka i
slutmomenten. Båda lagen envisades hela tiden med luftbollar. Färnäs borde i denna halvlek fått ett par mål på sina fina chanser. Om
man i första perioden hade fått skåda dåligt spel från båda sidor, och smått väntat att det skulle bli bättre i den andra blev man grymt
besviken. Färnäs hade i 5 min. ett hårt skott i överliggaren. Så kom då den 12 min. Direkt efter en frispark fick gästernas hh. ”Massa”
Johansson en fin passning och slog på direkt utan chans för hemma keepern Höglund. Gästerna vaknade nu och hade band om
kommandot, men det enda man åstadkom på sina chanser var hörnor. Hamnade inte hemma forwards anfallsbollar i famnen på
utmärkt spelande Forssa målvakten Bo Göran Hagberg, så var det stopp redan i försvaret. Återigen kom man att tänka på ”korpfotboll”.
Mot slutet pressade hemmapojkarna för att kvittera, men gästerna redde upp det hela. Bl.a. noterades i den 33 min. en jättechans som
Färnäs Gösta Hållams okoncentrerat sköt över. Forssa spelade ingen njutbar fotboll. Många gånger föredrar man ta spelaren före bollen,
vilket endast för med sig frisparkar. Laget förfogade över en ypperlig målvakt i Bo Göran Hagberg. Försvaret i övrigt hållas uppe av
rutinerade vh. Erik Wadell och gänglige ch. Håkan Hagberg. Kedjan som spelade bra ute på plan, men är för ineffektiv i avslutningarna,
hade sina klart bästa i snabbe hy. Göran Johansson samt hi. Bengt Tångring. Ja, vad skall man då säga om hemmalagets insatser denna
dag. Jo, man har ett rätt bra försvar med stoppern i laget Gösta Hållams som primus motor. God assistans har han av den brytsäkre
högerbacken Olsson samt även siste utposten my. Göran Höglund. Kedjans görande denna eftermiddag drar vi en tystnaden slöja över
och glömmer alla bortslarvade passningar och dåliga avslutningar samt konstaterar att hy. Ove Olsén och hi. Tore Wahlström kommer
undan med något av äran i behåll. Domaren Lars Tapper från Krylbo var kanske inte helt till sin fördel. I en förmatch slog Färnäs pojklag
gästande Mässbackens pojklag med 3-1. / Göthe /.

Forssa segrade i Färnäs. Bra spel av B.G. Hagberg.
Forssa knep något överraskande båda poängen vid besöket i Färnäs på torsdagen. Någon fotboll av bättre klass bjöds inte. Ingetdera av
lagen är i form men Forsa kommer nog att ta fler poäng i kommande matcher. Färnäs har problem med sitt lag, och provade för dagen
en ny ungdom på hh. Lars Stickå, men han visade sig ännu vara alltför orutinerad. Sedan Forssa i andra halvlekens 14:e minut tagit
ledningen med 0-1 flyttade ch. Hållams upp som cf. Och därmed ställdes Färnäs försvaret vid öppet. Men hemmalaget pressade på hårt
och rena änglavakten räddade flera gånger Forssa målet på påhälsning. Nu visade sig Forssas målvakt Bo Göran Hagberg från sin bästa
sida och därmed var det stopp för den haltande hemma kedjan. Bäst i Forssa var som sagt målvakten Hagberg. Hh. Nils Johansson hade
en lyckad dag och fick även äran att på en frisparksretur klippa in segermålet. I hemmalaget står Hållams en klass över de övriga men
drog på sig en varning för ojust uppträdande. Försvaret är rätt bra men kedjan har svårt att komma i slag. Domaren Tapper från Krylbo
blåste inför 250 personer. / Brewe /.

Färnäs helt överlägset men Forssa tog poängen.
Färnäs (DD). Färnäs SK fick i torsdagsmatchen finna sig i att förlora med 0-1, halvtid 0-0 mot Forssa BK. Rättvisan i resultatet kan
diskuteras, då Färnäs hade de farligaste målchanserna och ett inspirerat spel av mv. Bo Göran Hagberg i Forssa målet gjorde att Färnäs
ej kunde spräcka nollan. Vid tre tillfällen hade han också god hjälp av målvirket. Matchen som helhet blev ej någon njutbar historia, då
de långa sparkarna hade ”julafton” Det var rätt hårda tag på planen och domaren Lars Tapper, Krylbo hade all möda i världen at hålla
matchen inom spelets regler. Forssa fick spela i medvind första halvleken. Forssa hade ett visst övertag men kom aldrig till någon direkt
målfarlighet. Första farligheten hade Färnäs då hi. Tore Wahlström fick iväg ett hårt skott i 9:e min. Bollen träffade stolpen. På returen
var cf. Allan Färnström framme och nickade mot målet, men mv. Hagberg gjorde en ypperlig räddning och boxade bollen. Även den
andra farligheten svarade Färnäs för i 21:a min. men än en gång gjorde Hagberg en bra räddning med en resolut utspark. Det var faktiskt
allt i målfarligheter i första halvleken. Andra halvleken började med ett markant övertag för Färnäs, men det fanns ingen udd i anfallet. I
13 min fick Färnäs vi. Rune Blomberg iväg ett hårt långskott, som tog i Forssa målets kryss. Färnäs övertag fortsatte, men i 14:e min kom
Forssa upp i anfall, där ch. Gösta Hållams använde för hårda tag. Frisparken tog sedan mv. Höglund hand om, men så kastade han ut
bollen så olyckligt att den hamnade hos Forssas hh. Nils Johansson. Han tackade och tog emot mötte bollen direkt och den gick som ett
streck i mål. Forssa lade sig så helt på försvar. Färnäs gjorde en omplacering och satte upp Gösta Hållams på cf. Platsen. Den gode Gösta
krigade helhjärtat och hade ett par tillfällen, men skotten gick över målet. Forssa hade i slutskedet två hörnor, som hi. Bengt Tångring
nickade aningen bredvid. Forssas store man var mv. Bo Göran Hagberg ch. Håkan Hagberg och hh. Nils Johansson var de bästa av
uteförsvararna . Av forwards framträdde hi. Bengt Tångring och cf. Rune Jansson. Färnäs starke man är Gösta Hållams. Godkänt får även
hb. Pål Pålsson och vi. Lasse Stickå. Av forwards gjorde Rune Blomberg det bästa av arbetet, tätt följd av Tore Wahlström och allan
Färnström. 200 personer tittade på domaren Lars Tapper hade en svårdömd match men får godkänt. / E-som /.

Heros gjorde 4-0 i kamp med Färnäs trots dåligt spel.
Smedjebacken (DD). Heros kunde även i matchen mot Färnäs på Hagvallen i Morgårdshammar lägga beslag på två värdefulla poäng
genom att i en medelmåttig tillställning vinna med 4-0 (1-0). Trots segern gick spelet dåligt för Heros. Det var först mot slutet som laget
kom i gång ordentligt och tillverkade då tre mål på sex minuter. Färnäs var inte alls så dåliga som siffrorna visar utan laget hade större
delen av första halvlekhand om spelet men kedjan kunde inte tillvarata de målchanser som då skapades, utan sköt ur bra läge långt
utanför. Om Färnäs skoten varit mera väl riktade hade det kunnat sluta illa för de guldsvart randiga Heros grabbarna. Dessa som trots
underläge i spel gjorde halvlekens enda mål tillkommet på straff efter 13 min. spel av hi. Hans Bergman. Straffen dömdes sedan cf. Bo
Hansson fällts bakifrån. I andra halvlek var det bättre fart på Heros och laget hade ett markant övertag, men målen kom först mot slutet
på matchen. I 25:e var man beredd att notera Heros andra fullträff då hi. Hans Bergman var på väg igenom men fälldes ojust. Straffen
som nu följde sköt vy. Kurt Göransson rakt på målvakten. Men man repade sig snabbt efter denna miss och i 30:e min. prickade cf. Bo
Hansson in 2-0. Hy. Kurt Hedkvist ökade i 34:e min. till 3-0 och cf. Bo Hansson utnyttjade en miss i Färnäs försvaret i 36:e min. och sköt
4-0. I sista sekunderna var Heros hy. Kurt Hedkvist igenom men ensam med mv. Sköt han på sidan. Två av planens dominerande spelare
var Färnäs målvakten Göran Höglund och vh. Tage Molin. Den förstnämnda gjorde ett flertal utmärkta räddningar som rev ned applåder
och den sistnämnda visade sig vara rena Brunkebergs pumpen för Heros högervinge. Ch. Gösta Hållams gjorde et gott arbete i Färnäs
försvar. Kedjans farligaste var vf. Inge Blomberg. I Heros hade mv. Rolf Hansson inte så mycket att bestyra trots den hårda Färnäs
pressen i första halvlek. Backarna Hans Hellström och Helge Sander får godkänt. Även så halvbackskedjan med plus för vh. Roger
Larsson. I kedjan var hi Hans Bergman, trots hård markering matchen igenom den bästa. Cf. Bo Hansson blommade upp mot slutet av
matchen och däremot hade yttrarna Kurt Hedkvist och Kurt Göransson setts bättre. / E.J. /

4-0 för Heros mot Färnäs. Text från tidningsartikel. 3/6-1962.
Det såg från början ut som om Heros skulle få det besvärligt med Färnäs i div. IV mötet på Hagvallen. Speciellt i första avdelningen var
det hackigt spel och en besvärande sol vilket gjorde ett framför allt Heros spel gick i baklås. Men efter pausvilan blev det mestadels
Heros och när matchen var slut stod det 4-0 till Heros. Heros fick denna match klara sig utan vi, Björn Persson men ersättaren Nils
Persson såg till att luckan inte blev alltför stor. Rolf Hansson gjorde några bra ingripanden i målet och av backarna var vb, Helge Sander
den bäste. I halvbackskedjan får vb, Roger Larsson ett extra plus. I kedjan hade Bo Hansson och Hans Bergman en stor dag. I Färnäs var
det målvakten Göran Höglund som svarade för en del bra räddningar. I uteförsvaret var det slitvargen på vh, Tage Molin och stoppern
Gösta Hållams som spelade första fiolen. Målen: 1-0 Hans Bergman, (straff), 2-0 Bo Hansson, 3-0 Kurt Hedkvist, 4-0 Bo Hansson. Gunnar
Helldén, Borlänge, dömde inför 450 personer. / Raj /.

Fin andra halvlek av Heros gav stor seger över Färnäs.
Smedjebacken (FK). Det blev från början en hård match för Heros vid mötet med Färnäs i div. IV på Hagvallen. Gästerna hade ett bra lag
och dess system med långa hårda bollar och två man på topp höll på att överrumla hemmalaget, som dock tog sig samman och klarade
hem första halvleken med 1-0. Efter paus tog Heros helt hand om kommandot – frånsett några Färnäs ruscher mot Heros målet. Första
fiolen i Heros kedjan spelade Hans Bergman men också cf. Bo Hansson skötte sig fint. I försvaret märktes vb. Helge Sander och vh. Roger
Larsson bäst. Färnäs hade ett slitstarkt och hårdfört försvar med mv. Göran Höglund i spetsen och med Gösta Hållams som klippa på
stopperplatsen. Nästan lika bra var dock vh. Tage Molin. Kedjan var jämn. I 12 min. gjorde Hans Bergman 1-0 på straff. Andra halvleken
blev 29 min. gammal innan Bo Hanssongjorde 2-0. Kurt Hedkvist ökade i 33 min. till 3-0 och Bo Hanssonspädde på till 4-0 i 38 min.
Domare var Gunnar Helldén, Borlänge. Cirka 450 personer tittade på. / Ragge /. Heros och Nusnäs får tydligen göra upp om guldet i
division IV. Säter föll oväntat fast kanske tillfälligt bort frånresonemanget genom att ta stryk i Malung. Fotbollen är minsann så rund den
kan bli…..

Sollerön tog revansch på Färnäs med hela 4-1. Text från tidningsartikel. 9/6-1962.
Sollerön (FK). Sollerön tog revansch på Färnäs för höstomgångens förlust med exakt samma siffror 4-1 (2-0). Matchen spelades på
Solleröns Idrottsplats på pingstaftonen och segern var helt på sin plats och möjligen något i underkant. Färnäs har tappat mycket av
fjolårsstandarden och kom sällan i skottpositioner. Dessutom slarvade backarna med markeringen och Solleröns yttrar fick fint
svängrum. Göran Höglund i målet gjorde en del bra saker men släppte för många bollar. Två returer förvaltades i mål. Halvbacklinjen
Arne Fernström, Gösta Hållams och Tage Molin får godkänt även om Hållams inte kom upp i vanlig stil. Kedjan var ej heller nu lyckad .
Bäst lyckades Grannas och Wahlström. Lasse Larsson i hemmaburen var bra liksom hb, Sven Eriks. Verkliga klippan är dock ch, Gunnar
Andersson, men även ytter halvorna Norin och Karlsson gick bra. I anfallet missade Torsten Axelsson för mångas målchanser men var
liksom Per Erik Finn piggare än vanligt. Färnäs hade ett knappt övertag de första 20 minuterna med fina nickar av Wahlström och
Blomberg samt ett par farliga frisparkar som enda utdelning. Sollerön segade sig upp i övertag och efter 30 minuter blev det 1-0 sedan
Stolt hoppat över en passning och fältet var fritt för Finn. 2-0 kom 2 minuter före paus på en målvaktsretur genom hi, Bohm. Även
Torsten Axelsson hade ett par fina skott mot Färnäs buren. 5 minuter in på andra halvlek blev det 3-0. Stolt lurade Hållams och
målvaktsreturen slog Axelsson i nät. I 12 minuten blev det 4-0 genom cf, Stolt. 3 minuter senare fick Färnäs tröstmålet på en straff
inslagen av hy, Grannas. Axelsson fick sedan promenera alldeles ensam mot Höglund, som dock sprang ut och lyckades bryta. Även
hemma keepern fick göra en stilig fotparad på Wahlströms skott. Domaren Helge Andersson, Avesta, dömde bra och publiken uppgick
till ca: 400 personer.

Storseger för Sollerön över blekt Färnäs, 4-1.
Färnäs förlorade med hela 4-1, halvtid 2-0, vid lördagens derby på Solleröns idrottsplats. Sollerö segern var fullt rättvis och en fin
revansch för fjolårets nederlag mot Färnäs, som då vann med samma siffror. Gästerna verkade vara nere i en vågdal, som det gäller att
komma upp ifrån om man inte vill acceptera en nedflyttning. Bäst i kedjan var vy. Ove Ohlsén medan mv. Göran Höglund och vh. Tage
Molinmärktes mest i försvaret. I hemmalaget dominerade vy. Finn i kedjan medan vh. Erik Nordin och ch. Gunnar Andersson var
försvarets starkaste kort. Ny insatte hh. Sven Eric ”Vesslan” Karlsson visade lovande takter och bör få förnyat för troende. Per Erik Finn
kunde i 30:onde minuten ge hemmalaget ledningen med 1-0. Sollerö dominerade nu helt spelet och 2-0 svarade hi, Per Bohm för i 43
min. Andra halvlek var 4 minuter gammal när hy, Torsten Axelsson ordnade 3-0 efter målvaktsretur på skott från cf. Stolt. Sex min.
senare får vi. Allan Fernström en gratis chans från Sollerö försvaret, men skottet parerades av mv. Larsson och gick till hörna. 4-0
svarade cf. Erik Stolt för i12 min., men endast 2 minuter senare var hi. Tore Wahlström på väg igenom Sollerö försvaret och ruffades ur
balans. Den följande straffen slog hy. Harlan Grannas i mål. Domare var Helge Andersson, Avesta, och publiken uppgick till 300
personer.

Färnäsbo fällde Färnäs när Sollerö IF segarde.
Sollerön (DD. Sollerö segrade fullt rättvist i lördagens ovansiljansderby på Sollerö IP. Ett ganska blekt Färnäs SK fick stryka på foten med
hela 4-1, halvtid 2-0. Gästernas tröstmål tillkom på straff. Segerorganisatör för hemmalaget var Färnäsbon Per Erik Finn. Sollerön
skapade de flesta och farligaste anfallen och deras taktik med ytterspel ställde helt gästernas ch. Hållams på mellanhand. Trots
hemmalagets dominans brast det åtskilligt i avslutningarna. Cf. Stolt verkar f.n. ur slag och slarvade bort flera fina chanser.
Lagledningens drag att sätta Sven Erik Karlsson som hh. Lyckades utmärkt. ”Vesslan” visade lovande takter. Bästa spelare i hemmalaget
var för dagen ch. Gunnar Andersson, vh. Erik Norin, vy. Per Erik Finn. Gästerna sp4elade bra ute på plan, men förlorade närkamperna
framför mål. Bäst i kedjan lyckades vy. Ove Olsén, medan Tore Wahlström var väl bevakad. Mv. Göran Höglund gjorde ett bra arbete
mellan stolparna och kan ej belastas för baklängesmålen. Målen: 1-0 i 30 min, vy. Per Erik Finn. 2-0 43 min. Per Bohm. 3-0 i andra
halvlekens fjärde min. genom hy. Torsten Axelsson. Cf. Erik Stolt svarade för 4-0 i 12 min. 1 14 min. 4-1 genom hy. Harlan Grannas på
straff. Bestämd domare Helge Andersson, Avesta. / Pära /.

Bakåt för Färnäs mot piggt Björbo.
Färnäs (DD). Lördagsuppgörelsen på Färnäs IP mellan Färnäs och Björbo bekräftade att de grön-vita är stadigt down just nu och nycken
vilja behövs om inte bottenplaceringen skall bliva permanent. Inte alls märkvärdiga Björbo tilläts vinna med 3-1, halvtid 1-0 även om det
rättvisa i resultatet kan diskuteras. Hemmadominansen var stor första halvlek. Det såg inledningsvis ut att bli en lätt uppgift för Färnäs
då spelet försiggick på Björbos planhalva och bollen trillades snyggt mellan Färnäs mannarna. Men när skotten skulle avfyras brast det
hela, för de bollar som inte slogs bort fastnade i säkre mv. Erikssons nypor. Som en första kalldusch kom så i 25 min Björbos ledningsmål
på ett hårt långskott av hh. Uno Liss. Färnäs målvakten mäktade inte hålla bollen utan linjemannen vinkade för mål. Höglund
rehabiliterade sig för halvlekens slut genom en bra räddning på Hindrikes skott. De som under pausen trodde att Färnäs lagledning
vidtagit åtgärder mot Björbo taktiken att låta farlige Yngve Hindrikes springa ut på högerkanten och härja ostörd blev besviken. Under
en offensiv från Färnäs försvaret fick hi. Ingemar Hindrikes bollen och ensam med målvakten ordnade han 2-0 i 6:e min. reducering kom
tre min. sedan genom Allan Färnström sedan Grannas och Tore Wahlströmgjort förarbetet. Konditionen började tryta i hemmalaget
medan Björbo blev allt piggare. I 38 fällde Olsén cf. Yngve Hindrikes i ett försök att stoppa och domaren pekade på straff. Vh. Malte
Enmalm var exekutor och Höglund fick kapitulera. Att träningen sköts dåligt i hemmalaget märktes för det brast både i kondition och
koncentration. Nu tvingas de som står bakom laget att pröva om uppställningen och skaffa fram taktik. Höglund i målet och ch. Hållams
får godkänt. Pålsson måste hålla platsen bättre. Ytterhalvorna Blomberg och Hedlund bra. Kedjemannarna hade sämsta konditionen och
måste skärpa sig. Den mest konditionsstarke, Ove Olsén, stod av någon anledning över. Björbos målvakt hade utmärkt
placeringsförmåga och till hörde jämte Yngve Hindrikes lagets ljuspunkt. Den senares övergång till Örebro drabbar Björbo hårt. Bra
skötte sig också hy. Hans Bergman, hi. Ingemar Hindrikes och hh Uno Liss. Hans Söderlund var utmärkt domare inför 200. / H /.

Färnäs tredje raka förlust när Björbo segrade rättvist.
Mora (FK). Färnäs fotbollselva fortsätter att tappa poäng och svika sina supporters förhoppningar. På lördagseftermiddagen var Björbo
gäster på Färnäs IP. Och de vann drabbningen med 3-1 (0-1). Resultatet får väl betecknas som rättvist, även om hemmalaget varit värda
ett par mål i första halvlek. Matchen i sin helhet var inte mycket att hurra för. Hemma pojkarna började ganska förtroendegivande, men
eftersom lagets verkliga svaghet är avslutningarnas sumpades de farliga och fina chanserna. Matchens första farlighet hade Färnäs i den
5 min. men skotet sköts koncentrerat utanför 5 min. senare gjorde Björbos mv. En grann räddning på en nick från Allan Färnström. Så
kom då för hemmalaget den snöpliga 25 min. Björbos hh. Uno Liss slog på ett hårt skott. Höglund i Färnäs målet tänjde sig, men orkade
inte hålla bollen, och 0-1 var ett faktum. Efter denna framgång kom så gästerna i många farliga framstötar bl.a. i 38 min. då Färnäs
målvakten gjorde en paradräddning på centern Yngve Hindrikes kanonskott. Andra halvlek började med att Färnäs center Allan
Färnström hade en fin nick, men ypperlige Sven Erik Eriksson i Björbos mål var fint med och räddade elegant 3 min. senare var det dags
för 2-0 för gästerna. Hi. Ingemar Hindrikes sprang från sin uppvaktning och sköt behärskat i mål. Minuten efter kom så välförtjänt
reducering för Färnäs genom Allan Färnström. Nu började Bjärbo ta hand om kommandot mer och mer och Färnäs försvaret hade det
stundtals ganska så hett om öronen. I den 38 min. drogs gardinen ner helt för hemmalaget i form av en straffspark Exekutor var vh.

Malte Enmalm, som inte gjorde något misstag, och han fastställde alltså detta resignerade hemmalaget. Björbos kedja fick rumstera fritt
men 3-1 stod sig tiden ut, och därmed förlorade Färnäs sin tredje match i följd. Björbo laget var en angenäm bekantskap, och spelade en
mycket just och stundtals riktigt fin fotboll, laget lever högt på sin center, blivande Örebro spelaren Yngve Hindrikes, han är mycket
teknisk och snabb, dessutom en spelfördelare. I kedjan ges högt betyg även till brodern Ingemar på hi samt Hasse Berggren. I försvaret
ger man högsta betyg till utmärkte mv. Sven Erik Eriksson hb. Roland Eriksson samt hh. Uno Liss. Bra var även stoppern Mihlos Zoltan.
Färnäs som hela våromgången haft mycket stort besvär med att få nån sprutt på sin kedja, hade inte lyckats med denna sak denna gång
heller man spelar inte så pjåkigt ute på plan men i avslutningarna är det svartare än natten. Godkänt i kedjan får hi. Harlan Grannas, hy.
Thore Wahlström och centern Allan Färnström. Försvarets store man var som så många gånger förr rutinerade stoppern Gösta Hållams,
nu hade den gode Gösta den otacksamma uppgiften att få Björbos stjärna Yngve Hindrikes mot sig, men den uppgiften klarade han bra.
Bra som vanligt var även hb. Påhl Pålsson och Sven Åke Hedlund samt vh. Rune Blomberg. Ett verkligt fynd har Färnäs i unge målvakten
Göran Höglund, han gjorde på nytt en strålande insats mellan stolparna. 200 betalande hade mött up i det vackra vädret, och domare
med betyget utmärkt var Hans Söderlund från Borlänge. I en förmatch slog Färnäs pojklag Orsas pojklag med 2-0. / Göthe /.

Överraskande Björbo vinst mot skjutsvagt Färnäs, 3-1.
Lördagskvällens division IV match på Färnäs IP blev en överraskande seger för Björbo, som slog hemmalaget med siffrorna 3-1 , halvtid
1-0. Under de 20 första minuterna var hemmalaget klart överlägset. En hemmaledning med ett par målunder denna period hade varit
fullt rättvis. Men det blev i stället Björbos hh. Uno Liss som gav sitt lag ledningen på ett hårt markskott, som Göran Höglund hade svårt
att få stopp på, och bollen var knappt över mållinjen. Andra halvleken var bara sex minuter gammal när hi. Sven Erik Hindrikes gjorde 20. På ett Färnäs anfall i 9:e minuten vakande Färnäs centern Allan Färnström till och reducerade till 1-2. Slutresultatet 1-3 fastställde
Malte Enmalm på straff sedan hemmabacken Erik Olsson fällt Björbo centern Yngve Hindrikes. I hemmalaget var Sven Hedlunds
återinträde i försvaret en avgjort förstärkning. Mv. Göran Höglund var bra, och ch Gösta Hållams slet som vanligt, medan kedjan totalt
tycks sakna målskyttar. Björbo laget var en klar överraskning med en utmärkt målvakt Eriksson, och ett samspelt uteförsvar, där ch.
Zoltan märktes mest. Kedjans mest framträdande var hy. Hans Bergman, som dök upp på alla platser på planen. Annars var den
blivande Örebro spelaren den som publiken mest hade ögonen på. Han var bra, men även lillbrorsan Sven Erik på hi. visade sådana
takter att han blir en spelare för de högre divisionerna. Domaren Hans Söderlund, Borlänge, får godkänt. Publik 200. / Breve /.

CRU och Färnäs delade poängen i tråkig match. Text från tidningsartikel. 28/7-1962.
CRU och Färnäs delade poängen vid lördagens match på Vikmanshyttevallen. 1-1 blev det rättvisa resultatet men inte fick publiken
valuta för entrén. Det presterades nämligen ett uteslutande semesterspel som inte gjorde någon människa glad. Färnäs kom med två
reserver och ny i laget var gamle storspelaren Börje Leander som återfanns som ch. CRU å sin sida visade upp vårlaget men undantag av
målvaktssysslan som sköttes av tränaren Bertil Andersson. Gästerna öppnade farligast med bl.a. ett stolpskott i inledningsminuterna.
Strax efter fick CRU målvakten reda ut en kanonad från Färnäs från Färnäs forwards. CRU stig Hjulström hade en fin nick över ribban i
15:e minuten. Spelet växlade oupphörligt men i 25:e minuten gav Allan Färnström Färnäs ledningen. Han fick ganska ostörd sätta
pannan till en boll från höger. Kvitteringen ombesörjdes av Bertil Karlman i slutet av halvleken. Det var på vippen att östen Jansson
skulle ha gett hemmalaget ledningen minuten därpå men även hans nickboll strök ribbans överkant. Andra halvleken bjöd på
ointressant fotboll med ett litet spelövertag för Färnäs. Det var dock CRU som hade de farligaste måltillbuden var av Östen Jansson de
klaraste. Påhl Påhlsson gästernas hb, var tillsammans med CRU:s Hasse Sarin de bästa spelarna. För övrigt skall sägas att morakarlarna
har tappat åtskilligt av formen från fjolåret. Börje Leanders träning och inhopp kommer säkert att ge laget en del styrka tillbaka. Cf,
Allan Färnström oroade mest i anfallet medan vi, Gösta Hållams opererade för mycket i tillbakadraget läge för att visa sin målfarlighet. I
CRU är ch, Sarin redan nämnd. Bertil Andersson kom ifrån debuten med överbetyg. Kedjan hade svårt att få igång något väg vinnande
spel. Östen Jansson var bäst i kvintetten. Holger Sahlström, Borlänge, skipade rättvisa inför 150 personer. / Nenne /.

CRU målvakten klarade straff.
Hedemora (FK). Vikmanshyttans CRU inledde höstens seriefotboll i div. IV på lördagen med att möta Färnäs SK i en tämligen ointressant
match som slutade med oavgjort 1-1 (1-1). Hemmaelvan hade mycket dåligt utgångsläge genom att de under första halvlek hade den
starka eftermiddagssolen rakt i ögonen något som väl bidrog till att man måste skynda försiktigt. Färnäs utnyttjade detta men CRU
målvakten, tränaren och förre landslagsspelaren Bertil Andersson avvärjde en rad farliga målsituationer. Han klarade bl.a. en frispark
mycket elegant. Efter hand började dock spelet hårdna till och efter en halvtimmes spel spräckte Färnäs nollan. Ledningen för Färnäs
blev dock inte långvarig, utan efter fem min. kvitterade Bengt Karlmatz. Flera målchanser kom senare, men tyvärr blev det ingen
utdelning från någondera hållet. CRU hade bl.a. en hörna vars möjligheter de förvaltade mycket dåligt liksom Färnäs, som fick en straff
minuterna före halvtid. Andra halvlek blev tämligen händelselös. Gästerna gjorde flera allvarliga försök utan resultat. Stolpskotten
avlöste dock varandra och på en kort stund under andra halvleks slutskede hade Mora grabbarna skjutit i stolpen två gånger och CRU:s
Henry Laggerbo, Eriksson skjutit en gång.

Bottenspel CRU-Färnäs. Börje Leander åter ch.

Vikmanshytan (DD). Rena semesterspelet bjöd Färnäs och CRU på när de i lördags möttes på Vikmanshyttevallen. Matchen, som helt
rättvist slutade helt rättvist slutade 1-1, får nog anses som den sämsta på Vikmanshyttevallen i år. I hemmalaget gjorde tränaren Bertil
Andersson sin debut som mv. Vidare spelade Evert Eriksson vb. Medan Bengt Karlmatz återfanns som hi. Även gästerna kom med en del
ändringar. Således återfanns gamle Börje Leander som ch. medan Gösta Hållams gick vi. Redan i inledningsminuterna hade båda lagen
solklara målchanser dock utan att resultera. I hemmalaget spelade man den första halvleken för ensidigt i kedjan med spel mest på
högerkanten. Gästerna tog ledningen i 25:e min. då cf. Allan Fernström nickade bollen i nät. Kvitteringen ombesörjde hy. Stig Hjulström i
34:e min. Hemmalaget hade ytterligare en boll inne men den bortdömdes för offside. Andra halvlek bjöd på om möjligt ännu sämre spel
än den första. Det blev för det mesta långbollar från försvaret upp till kedjan, som dock aldrig resulterade i några farligheter. Skall
någon nämnas i gästernas försvar så blir det vi. Lars Stickå, medan cf. Allan Fernström får sättas främst i kedjan. I hemmalaget gjorde
Bertil Andersson en övertygande insats i målet med flera fina utrusningar på sitt konto. I övrigt var vb. Evert Eriksson och ch. Hans Sarin
bra. Kedjan spelade för mycket i sidled för att åstadkomma några farligheter. Inte heller domaren, Holger Sahlström, Borlänge,
övertygade. Publik ca: 100 personer. Fel f.ö. från förbundet att lägga matchen Säter-Sörsjön samtidigt. Det är endast en mil mellan Säter
och Vikmanshyttan, så publikbortfallet blev därigenom rätt stor. / Bekå /.

Färnäs seger med nödrop CRU missade straffspark. Text från tidningsartikel. 5/8-1962.
Färnäs klarade med ett nödrop av CRU och vann med 3-2 (1-0) i söndagens div. IV match på Färnäs Idrottspalts. CRU hade en jättechans
att utjämna på straff när endast några minuter av speltiden återstod, men cf, östen Jansson träffade fel sida av målstolpen och bollen
strök utsidan av målet. Efter första halvleken borde gästerna haft en klar ledning, men kedjan saknade udd i avslutningarna. I stället var
det hemmalagets center Allan Färnström, som redan i trettonde minuten ordnade 1-0. Gästerna slet och försökte med samspel, som
dock revs sönder framför mål av hemmaförsvaret. Andra halvleken var bara treminuter gammal när Färnäs tilldömdes en straff och vy,
Harlan Grannas placerade den säkert utan chans för CRU målvakten att klara. Gästernas båda mål gjordes av centern Östen Jansson i
28:e resp, 37:e minuterna. Även hemmalagets segermål föll i 37:e minuten, sedan hi, Thore Wahlström släppts fri. CRU spelade ett
kortpassningsspel som var effektivt, men kunde inte konsten att göra mål. I särklass bäst var centern Östen Jansson, trots den missade
straffen. Effektivaste lagdelen var innertrion i kedjan, som dock borde ha brett utspelet mera på yttrarna. Förutom de två målen kan
noteras tre stolpskott. I hemmalaget vaktade åter Sture Söderberg målet i gammal god stil och på centerhalven återfanns AIK:aren Börje
Leander, dock utan att övertyga men han är ett moraliskt stöd för laget. Publik: 200 personer och god domare Folke Pettersson,
Borlänge. / Breve /.

Två Färnäs poäng men bottenspel.
Färnäs (DD). Att det var två bottenlag i div. IV som möttes i Färnäs var inte att ta miste på. Det s.k. spelet var inte mycket att hurra för
och luftpastejer var en Vanlig företeelse. Färnäs pojkarnas förehavande underströks klart Ovansiljansfotbollens tillbakagång och om
man skall säga att deras vinst var rättvis så blir det därför att de var mera företagsamma än gästerna de gånger det begav sig. Färnäs SK
var en gång en fruktad anfallsmaskin numera är det inte mycket mera kvar därav. Hela anfallsspelet bygger på oömme cf. Allan
Fernström sedan unge Grannas gått i baklås och det vill till mycket arbete för att få stil på kedjan. Försvaret vecklade också hårresande
ibland och det var bara gästernas ideliga plottrande som många gånger räddade då kanske poängen åt hemmalaget. Gästerna plottrade
som sagt för mycket. Det var ett oändligt bollande hit och dit, först efter första målet blev det litet mera framåt. Ändå ställde deras
kedja om så att hemmalagets mv. Hade betydligt svårare saker att ta hand om än deras egen. Men det beror på Färnäs försvarets
virrighet som också belyses av ett tiotal hörnor. 1-0 blev det 1 13:e min. Fernström vann en höjdduell med ch. Sarin och nätade lätt
CRU:s kvitteringschans slogs i stolpen med Söderberg ur spel. I andra halvleks fjärde min. blev det 2-0 på straff vy. Grannas var skytt. I
27:e min. hade CRU skott i plankan och i nästa blev det 2-1, cf. Östen Hansson nickade in en frispark i mål. Fernström hade också en
stolpkänning innan CRU i 37:e min. kvitterade. Återigen på nick av Hansson. Bara 30 sek. senare rann hi. Wahlström genom och gav
hemmalaget båda poängen. / Sexton /.

Färnäs tog två poäng mot CRU.
Mora (FK). Färnäs SK tog full poäng 3-2 (1-1) i returmötet mot kö kollegan CRU IF. Ett oavgjort resultat hade dock varit det rättvisaste
med tanke på gästernas bättre andra halvlek. Spelet var av definitiv jumboklass och särskilt hemmalaget hade få ansatser till ordnat
spel. Efter 14 min. noterades första halvleks enda fullträff genom cf. Fernström. Därpå blev utdelningen för båda lagen bara en rad
resultatlösa hörnor – närmare bestämt 16 st. Redan i andra min. sista perioden blev det 2-0. Hi. Wahlström fälldes efter en grov
försvarsmiss och Grannas slog straffen perfekt i mål. Efter ett ribbskott i 27 min. fick CRU istället några minuter senare utdelning på en
frispark som cf. Östen Hansson nickade i mål. I 37:e min. gjorde Östen Jansson om bravaden – nickade in en frispark 2-2. Glädjen blev
dock kortvarig. Direkt efter avspark ordnade nämligen hi. Tore Wahlström 3-2. Därefter hade CRU ett bra tillfälle att kvittera då man
tilldelades en straff nu för CRU, men ch. Sarin lade den inte bättre än i stolpens utsida. I Färnäs stod Söderberg i målet och trots oträning
skötte han sig bra. P. Påhlsson var resolut och säker som vanligt. Börje Leander har sin nickrutin men knappast snabbheten. Tage Molin
kämpade på sitt vanligas energiska sätt – nu som halvback. CRU mv. Bertil Andersson var bra liksom vb. Evert Eriksson som dock borde
tygla sitt temperament en aning. Annars måtte vårstartens sensationslag ha förlorat mycket av sin glans. Vissa tendenser till spel och
tempo visade innertrion Karlmark/Jonsson/Eriksson i matchens senare del. Folke Pettersson Borlänge, dömde bra inför en fåtalig publik.
/ Nilu /.

Färnäs taktikspelade sig till poäng mot Nusnäs: 3-3. Text från tidningsartikel. 11/8-1962.
Färnäs fick i mötet med Nusnäs IF på Morängen en halv, vad man kan kalla taktikseger – 3-3 (2-3). Nåja, enbart taktikens triumf var det
väl inte – fru Fortuna höll också ibland sin skyddande hand över Färnäs målet. Men hemmalaget hjälpte sig själv till så att
motståndarnas taktik höll. Hur konstant Nusnäs pressen var i andra halvlek visar bl.a. att Färnäs hade bara ett skott mot mål denna
period – Rune Blombergs. Hörnstatistiken vann Nusnäs med 16-2. Färnäs fick en idealstart med två mål på 11 min genom ett nonchalant
uppträdande av Nusnäs försvaret. Färnäs haltande kedja tilläts dominera mittfältet och centern Allan Färnström kund ganska lätt runda
ch, Rolf Hjelte. Ytterhalvorna var på tok för offensiva bortsåg från markeringen och hängde därigenom i luften. Hela försvarets
uppträdande verkade som om man vunnit matchen i förväg. Färnäs taktik gick ut på att skaffa sig en klar ledning genom blixtstart och
sedan knyta ihop försvaret och det höll så när på att lyckas. Efter 7 min tog Färnäs ledningen. Det var Färnström som slog in ett inlägg
som hemmalagets vb, Snees råkade slå i eget mål. Fyra min. senare blev det 0-2 sedan cf, Färnström rusat ifrån uppvaktningen. I 17:e
min. kom reduceringen efter hörna. ”Peva” Mattsson sköt och ch, Leander ändrade riktningen och lurade Söderberg i Färnäs målet. Den
väntade kvitteringen kom i 34:e min. då cf, Hjelte slog in ett fint långskott, matchens specielle otursgubbe vb, Lennart Snees tog helt
omotiverat med hand minuten därefter och Grannas gav sitt lag ledningen på den efterföljande straffen. I andra halvlek hade Peva
Mattsson definitivt tagits upp i kedjan där han redan första halvlek oftast spelat. Ingemar Jonsson blev halva, Verner Heed sköt i Färnäs
ribban utan att någon var med på returen. Så sköt Peva Mattsson och Bengt Hjelte i trävirket. Först i 31:a min. kom kvitteringen genom
Verner Heed sedan han lurat bort Leander och gjort ett fint lyft i vänstra hörnet. Trots ihärdiga ansträngningar lyckades inte
hemmalaget avgöra matchen. Färnäs hade i andra halvlek alla utom Allan Färnström på försvar och var ytterst sällan över mittlinjen.
Mv, Söderberg och hb, Påhlsson var de bättre i Färnäs försvaret i kedjan tycks cf, Färnström åter hålla på att komma i form. Harlan
Grannas verkar däremot inte så värst road av fotbollen. Nu var yttrarnas uppgift inte den trevligaste – bara försvarsarbete. Dom skulle
tillsammans med ytterhalvorna trasa sönder spelet för motståndarna och med detta lyckades man bra då Nusnäs trängde på allt för
hårt. Nusnäs började svagt och blev chockade av målen i denna underliga match. Senare delen av första halvlek samspelade laget bra,
men kom sedan in i den stil som motståndarna hela tiden önskat. Cf, Hjelte slet bra, men har svårt att släppa bollen i tid. Yttrarna Leif
Hjelte och Arne Karlsson slog in fina inlägg och var oftast också omarkerade. ”Peva” Mattsson har fina idéer vid framspelningarna, men
skall själv ha bollen i tid och otid. I försvaret spelade Rolf Hjelte upp sig medan Kalles hängde i luften och kom allt som oftast på
mellanhand. Domaren Curt Carlsson, Borlänge, var ett kapitel för sig men en hel del underligheter och stor respekt för Leander. / Nilu /.

Färnäs nära två poäng i Nusnäs.
Nusnäs (DD). Höstens andra lokalderby för ovansiljan avgjordes på Morängen i Nusnäs på lördagen varvid Färnäs var ytterst nära att
lura hemmalaget på båda poängen sedan 3-2 ledningen hölls tills en kvart återstod av matchen. Först i 30:e min lyckades Nusnäs
kvittera till 3-3. Att händelserna ute på plan och målens tillkomst inte alltid rimmar med varandra gav denna matchklart belägg för.
Sällan har väl ett lag blivit så utspelat ute på plan som Färnäs nu blev, men ändå varit nära segern. Färnäs kritiken med fem man på linje
i försvaret och farlige Allan Fernström som ensam spjutspets i kedjan gav utan tvekan den utdelning man rimligtvis kunde begära. Utan
fru Fortunas benägna bistånd hade dock denna taktik hjälpt föga. Dagens specielle otursgubbe för Nusnäs blev vb. Lennart Snees med
ett självmål och en högst onödig okynneshand med straff som följd. Redan från början skaffade sig Nusnäs ett klart grepp om spelet
men försvaret hade i början svårighet att komma underfund med Färnäs anfallet. 0-1 kom överraskande på ett inlägg från vänster som
Nusnäs vb. Snees var framme och skulle bryta men fick dålig träff på bollen och slog den i egen bur. Med Nusnäs klara övertag väntade
man dock kvittering omedelbart men Färnäs försvaret var omutligt och i 12:e min. kom i stället 0-2 genom cf. Allan Fernström. I 18:e
min. räddade Gösta Hållams på mållinjen till hörna. Hörnan som följde hade ch. Börje Leander oturen att slå bollen i eget mål. I 34:e
min. kom kvitteringen genom ett löst skott av Bengt Hjelte som dock Söderberg borde klarat. Färnäs blev förunnat att åter ta ledningen i
39:e minuten, då vb. Snees ordnade den omotiverade straffen. Straffen slog Harlan Grannas säkert i mål och Färnäs ledning i halvtid,
med 3-2. Andra halvlek blev en enda Nusnäs press mot Färnäs målet. I 29:e min. satte Verner Heed en tå på lädret och kvitterade till 3-2.
De klart bästa i gästernas lag var mv. Sture Söderberg, cf. Allan Fernström och ch. Börje Leander som trots oträning klarade sin uppgift
bra. Hans placeringsförmåga och blick för spelet uppvägde till fullo hans osnabbhet. Nusnäs bästa var för dagen Peva Mattsson. I övrigt
gjorde hela laget en god insats och viljan att vinna saknades inte. Domaren Knut Karlsson, Borlänge hade allt för många underliga
domslut för att få godkänt. / S.H. /.

”Peva” Matsson gör ett luftsprång över en Färnäs spelare
och skjuter, men Söderberg han ta hand om den bollen.

Leif Hjelte i mitten, är fint framme och frestar Sture Söderberg med ett
Skott men det blev ingen utdelning på det tillfället. T.v. Börje Leander.

Verner Heed kvitterar till 3-3. Färnäs målvakten Söderberg är utan chans på den välplacerade bollen.

Överlägset spel av Nusnäs men Färnäs fick oavgjort.

Hur man nöjer sig med at spela oavgjort när man borde vinna en storseger kan Nusnäs lära ut. I lördagens division IV match på
Morängen i Nusnäs mellan Färnäs SK och Nusnäs IF klarade det överlägsna hemmalaget med ett nödrop oavgjort. 3-3 i halvtid 2-3. Detta
sedan Färnäs i 76:3 minuten envist haft ledningen med 3-2. Hörnorna 15-2 i hemmalagets favör ger en bild av spelfördelningen. Färnäs
fick en lyckostart med mål i 7:e och 11:e minuterna. Första målet var självmål av hemmabacken Snees och det andra ett bra skott av
Färnäs cf, Allan Fernström. I 18:e resp. 32:a minuterna utjämnade Peva Mattsson och Bengt Hjelte på vackra skott. Men endast två
minuter efter utjämningen tog Färnäs på nytt ledningen. Denna gång på straff av Harlan Grannas, sedan hemmabacken Snees stoppat
bollen med händerna. Det dröjde sedan tills i andra halvlekens 31:a minut innan hh, Verner Heed slog in bollen och 3-3stod sig tiden ut.
Nusnäs var så klart överlägsna att det oavgjorda resultatet förbluffar. Laget hade många bra skott, men alltid var det något
motståndarben i vägen. Vid en tilltrasslad situation framför Färnäs målet tog bollen tre gånger i trävirket under loppet av några
sekunder. Nusnäs spelar bra fotboll, men saknar målgörare. Laget sågade sig ideligen igenom och bet sig fast på gästernas planhalva.
Färnäs spelade med cf, Allan Fernström på topp och denna var en ständig oroskälla för hemmaförsvaret. Trots det oavgjorda resultatet
får samtliga hemmaspelare godkänt, medan gästernas spelare måste ta sig samman för att hålla sig borta från köstriden. Denna gång
var det rena miraklet som räddade dem. Inte heller domaren, Kurt Karlsson från Borlänge, får godkänt. Publik 400 personer. / Breve /.

Färnäs taktikspelade sig till poäng mot Nusnäs: 3-3.
Färnäs fick i mötet med Nusnäs IF på Morängen en halv, vad man kan kalla taktikseger – 3-3 (2-3). Nåja, enbart taktikens triumf var det
väl inte – fru Fortuna höll också ibland sin skyddande hand över Färnäs målet. Men hemmalaget hjälpte själv till så att motståndarnas
taktik höll. Hur konstant Nusnäs pressen var i andra halvlek visar bl.a. att Färnäs hade bara ett skott mot mål denna period – Rune
Blombergs. Hörnstatistiken vann Nusnäs med 16-2. Färnäs fick en idealstart med två mål på 11 min. genom ett nonchalant uppträdande
av Nusnäs försvaret. Färnäs haltande kedja tilläts dominera mittfältet och centern Allan Fernström kunde ganska lätt runda ch. Rolf
Hjelte. Ytterhalvorna var på tok för offensiva, bortsåg från markeringen och hängde därigenom i luften. Hela försvarets uppträdande
verkande som om man vunnit matchen i förväg. Färnäs taktik gick ut på att skaffa sig en klar ledning genomblixtstart och sedan knyta

ihop försvaret och det höll så när på att lyckas. Efter 7 min. tog Färnäs ledningen. Det var Fernström som slog in ett inlägg som
hemmalagets vb. Snees råkade slå i eget mål. Fyra min. senare blev det 0-2 sedan cf. Fernström rusat ifrån uppvaktningen. I 17:e min.
kom reduceringen efter hörna. ”Peva” Mattsson sköt och ch. Leander ändrade riktningen och lurade Söderberg i Färnäs målet. Den
väntade kvitteringen kom i 34:e min. då cf. Bengt Hjelte slog in ett fint långskott. Matchens specielle otursgubbe vb. Lennart Snees tog
helt omotiverat med hand minuten därefter och Grannas gav sitt lag ledningen på den följande straffen. I amdra halvlek hade Peva
Mattssondefinitivt tagits upp i kedjan där han redan första halvlek oftast spelat. Ingemar Jonsson blev halva. Verner Heed sköt i Färnäs
ribban utan att någon var med på returen. Så sköt både Peva Mattsson och Bengt Hjelte i träviket genom Verner Heed sedan han lurat
bort Leander och gjort ett fint lyft i vänstra hörnet. Trots ihärdiga ansträngningar lyckades inte hemmalaget avgöra matchen. Färnäs
hade i andra halvlek alla utom Allan Fernström på försvar och var ytterst sällan över mittlinjen. Mv. Söderberg och hb. Påhlsson var de
bättre i Färnäs försvaret. I kedjan tycks cf. Fernström åter hålla på att komma i form. Harlan Grannas verkar däremot inte så värst road
av fotbollen. Nu var ju yttrarnas uppgift inte den trevligaste – bara försvarsarbete. Dom skulle tillsammans med ytterhalvorna trasa
sönder detta lyckades man bra, då Nusnäs trängde på allt för hårt. Nusnäs började svagt och blev chockade av målen i denna underliga
match. Senare delen av första halvlek samspelade laget bra, men kom sedan in i den stil som motståndarna hela tiden önskat.

Färnäs målvakt Söderberg gör en briljant räddning på en kanonhård boll från Bengt Hjelte.

Stor seger för Färnäs mot jämnt Sörsjölag. Text från tidningsartikel. 18/8-1962.
Redan på lördagen gjorde Färnäs och Sörsjön upp om poängen i div. IV matchen på Färnäs IP. Hemmalaget vann med 5-0 efter
halvtidsledning med 2-0. Sedan Sörsjö backen Steen gjort självmål och Tore Wahlström i Färnäs kedjan påpassligt gjort mål på hörna.
Under första halvleken var Sörsjön det bättre laget, målsiffrorna till trots. En prakträddning av hemma målvakten Höglund, som för
dagen var i ypperligt slag, bidrog till att hemmamålet kunde hållas fritt. I andra halvlekens femte minut fick hemma centern Allan
Färnström snudd på bollen efter en frispark med 3.-0 som resultat. Färnäs tog alltmer hand om kommandot och 4-0 kom från samma
skytt, medan den återinsatte Arne Fernström fastställde slutresultatet 5-0 till Färnäs. I Färnäs var alla spelarna jämna med ett plus för
målvakten Göran Höglund, som i sista halvlek även klarade en straff med ett formligt tigersprång. Arne Fernström och Eddie Forsén
uppenbarade sig åter i hemmalaget medan Gösta Hållams vilade sig för dagen. Sörsjön var ett jämnt och sympatiskt lag med god
kamratanda och spelade en juste fotboll. Matchen dömdes av Birger Helander, Borlänge, och 225 personer såg på. / Breve /.

Färnäs fick en storseger.
Färnäs SK gladde på lördagen sina fotbollsupporter med en verkligt säker seger på hemmaplanen mot Sörsjön med hela 5-0 (2-0).
Gästerna hade en del otur i början. Först råkade backen Steen slå bollen i eget mål strax efter avspark och så missades en rad goda
chanser för de egna anfallsmännen eller också tog mål. Göran Höglund skotten. Höglund var nämligen vid sitt återinträde i laget helt
omutlig. 2-0 svarade Tore Wahlström för efter hörna. Detta blev också det för Färnäs ganska smickrande halvtidsresultatet. I den andra
avdelningen slocknade gästerna alltmer och Färnäs dominerade markant. En indirekt frispark petade Leander till Allan Fernström som
slog i mål. Samme man gjorde också fjärde målet. 5-0 svarade hy,. Arne Fernström för men dessförinnan hade Göran Höglundräddat en
välplacerad straffspark. Unge Höglund gjorde som sagt en stark match i hemmalagets bakersta led. Och ch. Leander lugnade ned spelet.
Hh. Tage Molin slet sönder alla Sörsjön anfall i begynnelsen men matade sämre. Pål Pålson tog resolut ned Sörsjöns snabbe ytter Göte
Johansson. Allan Fernström tycks återfå sin målfarlighet och namnen Arne på hy. Var en positiv överraskning. Sörsjön hade ett jämnt lag
men hade oturen ett mål- och poänghungrigt hemmalag och resignerade. Birger Helander, Borlänge dömde inför 225 personer.

Färnäs sensation blev storvinst.
Färnäs (DD). Färnäs gladde huttrande hemmasupporters i lördagsuppgörelsen på Färnäs idrottsplats genom att vinna med hela 5-0 över
gästande Sörsjön. Litet tursamt 2-0 i första perioden men övertygande 3-0 i andra och då man väntade konditionsstraka Sörsjön skulle
komma att dominera blev det istället ett klart bevis på vad Börje Leanders hårdkörning har kunnat åstadkomma. Nu var fru Fortuna från
början väldigt inställd till de grön-vita för redan i tredje minuten låg bollen i Sörsjön målet efter en lobb av Sörsjöns hb. Jonny Steen som
i trängt läge försökte ge bollen till mv. Sörsjön svarade med att sätta högt tempo och i 14:e min. fick Höglund i Färnäs målet visa sin
förmåga. Två min. senare fick Färnäs hörna som hi. Wahlström gick till väders för och nickade via stolpvirket i mål. Andra halvleken blev
hemmalagets och när fem min. var gångna blev det frispark vid Sörsjön målet. Leander spelade bollen till Allan Fernström som tåade
över mannarna i mål på 3-0. Samme man fick i 20:e min. en passning från Wahlström och kanonade in 4-0. Två min. senare fällde Börje
Leander Martinsson och denne ville själv vara exekutor för straffen som blev. Det välplacerade skottet blev av intet för Höglundkastade
sig över bollen 5-0 tillkom i 37:e min. sedan Wahlström passat till fristående Arne Fernström. Sörsjön kan säkert bättre än vad matchen
visade men mannarna skall ha en eloge för just spel trots motgången. / H /.

Malung färdiga för div. V-spel. Text från tidningsartikel. 1/9-1962.
Malung (DD). Malung åkte i lördagskvällens fotbollsmatch mot Färnäs på ett av sina större nederlagi seriesammanhang. Slutresultatet
blev inte mindre än 1-10efter 0-3 i paus. Malung hade en dag då ingenting lyckades och för Färnäs var det tvärtom. Färnäs fick en
smakstart med ett något turbetonat mål redan i första minuten, och inom 15 minuter hade gästerna ytterligare 2 mål inspelade. Sedan
hade Malung några verkliga chanser till reducering och i halvtidsvilan hade ett resultat som 2-3 inte varit obefogat. Med et ville sig som
sagt inte för hemmalaget. Under paus trodde man att ledningen gjort en del ändringar i laget för att hindra de hårresande öppningar i
försvaret som visades under första halvlek. men så blev ingalunda fallet, tvärtom blev det om möjligt än större blottor, och en halv
skadad Erik strand i Malungsmålet ställdes alltför ensam med Färnäs kedjan. Att Färnäs helt plötsligt skulle ha blivit så bra tror vi inte
på, inte heller att Malung är så dåligt som siffrorna visar.
Målen: 0-1 (1 min) Allan Färnström.
0-2 (6 min) Tore Wahlström.
0-3 (16 min) hi, Wahlström.

Andra halvlek: 0-4 (6 min) vi, Eddie Forsén.
0-5 (13 min) hi, Wahlström.
0-6 (21 min) Wahlström.
1-6 (24 min) Lennart Skördåker.
1-7 (28 min) cf, Färnström.
1-8 (29 min) hi, Wahlström.
1-9 (40 min) cf, Färnström.
1-10 hi, Wahlström. Kedjan i Malung fick trots allt inte så illa med Lennart Skördåker som framåt kedjeledare och inrarna Gunnar
Halvarsson och Rolf Gidlund som assistenter. Den sist nämnde visade med några fina framspelningar och sin goda uppfattning att han
har mycket ogjort inom fotbollen. Gästerna fick stor utdelning på sitt spel, och den som härjade värst i kedjan var hi, Tore Wahlström,
som svarade för 6 av målen och cf, Allan Färnström. Hy Arne Färnström gjorde också bra ifrån sig. Försvaret ett plus till hb, påhl
Påhlsson och vh, Rune Blomberg. Bra domare inför 250 ledsna åskådare var Folke Hedlund, Borlänge. / JIE /.

Tre hat tricks av Färnäs när Malung utklassades.

Malung blev en munsbit för Färnäs på lördagen, när lagen möttes på Malungs IP. Gästerna skaffade sig en 3-0 ledning efter 15 minuters
spel och trots lovvärda försök från hemmalagets sida under resten av halvleken, blev det ingen ändring i målprotokollet, I andra halvlek
ökade Färnäs till 6-0 innan Malung hittade rätt med ett skott från Lennart Skördåker. När säkre domare Folke Hedlund, Borlänge blåste
slutsignalen hade Färnäs grabbarna ökat på sin målskörd till 10-1. Färnäs hade ett jämt och starkt lag och den stora segern var en
produkt av snabbt och rörligt spel. Den målfarliga innertrion svarade för samtliga mål med dubbel hattrick av hi. Tore Wahlström.
Hattrick gjorde också Allan Fernström medan vi. Eddie Forsén fick nöja sig med ett mål. Malungslaget stod inte att känna igen från sin
senaste hemmamatch, då elvan vann en storseger över Björbo. Nu tycks varje man ha tappat gnistan och stod paralyserade inför
gästernas rörliga spel. / Nor /.

Två siffrigt för Färnäs mot Malung.
Malung (FK). Högerinner Tore Wahlström svarade för ett dubbelt hattrick när Färnäs på lördagen utklassade Malung med föga
blygsamma 10-1. Innerkollergan Allan Fernström var också i målspottartagen och placerade tre bollar bakom Erik Strand i
Malungsburen. En synnerligen sorglig historia ur Malungs synpunkt var det och det var länge sedan man skådat ett så intetsägande och
oinspirerat spel av Malungspojkarna. Desto Piggare var Färnäs grabbarna i synnerligen innertrion och det var det klart snabbare spelet
och en starkare vilja som gav så klart utslag. Segern var givetvis så rättvis som den nånsin kunde bli. Färnäs elvan bestod av jämna starka
pojkar som hade snabbheten som främsta vapen. Lägger man därtill att Malungsspelarna denna dag var orörligare och tyngre i benen än
någonsin förstår man klasskillnaden. Däremot är det en stor gåta hur Malungsspelet kunnat bli så otroligt mycket sämre sedan Björbo
matchen för två veckor sedan. Det var inte någonting överhuvudtaget som man kände igen. Att plocka fram några ljuspunkter ur
Malungs synpunkt denna dag är en omänsklig uppgift. Nämnas kan dock att Lennart Skördåker svarade fört Malungs tröstmål. I Färnäs
elvan dominerade som sagt innertrion Wahlström – Fernström - Eddie Forsén stort. De svarade också för alla målen. Förutom
Fernströms och Wahlströms nio sylar nätade också Forsén vid ett tillfälle.

Blir det Säter?
Heros får ursäkta men nu seglar faktiskt Säter upp som en stor favorit till division IV segern. De randiga Smedjebackspojkarna tycks ha
tappat självförtroendet och stadga efter debutförlusten förra söndagen. 0-3 på hemmaplan mor föralldel tidvis starka Sollerön verkar
minst av allt övertygande. En olycka kommer sällan ensam, heter det, och följaktligen har Heros drabbats av två olyckor (nederlag) efter
varandra,. En tredje olycka i det sammanhanget är att den psykiska motståndskraften torde ha uppluckrats till den grad, att serieledarna
får svårt att hävda sig. Den särdeles intressanta fyran – omdömet gäller lika mycket botten som toppen – bjuder på en karamell
nästkommande söndag: Säter-Heros. Utgången där avgör kanhända vem som tar steget upp i trean och ersätter Islingby. Vars
möjligheter till förlängt kontrakt måste anses mycket små. Vilka märkliga resultat i trean och fyran för övrigt: Samtliga fyra dalalag i
division III spelade oavgjort – det handlade ändock om icke inbördes matcher – och i serien inunder redovisas siffror som 1-10 (två kö
lag inblandade).

Färnäs tog båda poängen Björbo dock värt segern. Text från tidningsartikel. 9/9-1962.
Björbo (FK). Färnäs knep båda poängen vid söndagens drabbning mot Björbo. Gästerna kunde triumfera med knappa siffrorna 4-3 (4-1).
Hemmalaget var dock faktiskt värda båda poängen efter att i andra halvlek haft hand om spelet totalt. Hemmalaget började också bra
med fina kombinationer och det blev också en sådan som i halvlekens 9 min. gav hemmalaget ledningen genom Sven Axel Gärds. Färnäs
ryckte upp sig efter detta medan Björbolaget kom in i en verklig downperiod. Gästerna kvitterade på en mycket underligt dömd straff 1
14 min. vy, Grannas var säker exekutor. Färnäs tog ledningen i 24 min. och åter var det grannas som nätade. Av bara farten ökade
Färnäs sin ledning i 28 min. genom Allan Färnström. 7 min. före halvtidsvilan gjorde hi, Tore Wahlström 1-4. Efter paus blev rollerna helt
ombytta. Björbo tog helt hand om spelet och gästerna kunde inget uträtta. Nu hade hemmalaget en väldig otur med skotten och inte
förrän i matchens 23 min. kund hi, Sören Skoglund förpassa Björbos andra mål i nät. Efter en väldig press mot Färnäs målet kunde hh,
Uno Liss 5 min. före full tid göra 3-4. Det blev fem väldigt spännande minuter publiken fick uppleva och Sören Skoglund var nära att i
slutsekunderna ge Björbo kvittering med en kanon i överliggaren. Färnäs imponerade inte särskilt. Laget var visserligen mycket bra i
första halvlek, men kom alldeles bort sig i den andra. Gästerna får också till stor del tackas domaren för poängen. I försvaret var ch,
Börje Leander den som märktes mest, men även de båda backarna var inte dåliga. I kedjan, som alltid var farlig framför mål var cf, Allan
Färnström och vy, Harlan grannas de bästa . Bra assistent till Färnström var hi, Tore Wahlström. I Björbolaget, som klarade sig med
heder från uppgiften, gjorde vb, Sven Engman en av sina bättre matcher. Han räddade åtminstone två mål. I halvbackskedjan, dit
Ingemar Hindrikes flyttat från kedjan, då Miklos Zoltan slog upp en gammal skada spelade hh, Uno Liss ypperligt. Han har troligtvis varit
den jämnaste spelare Björbo haft under denna säsong. I kedjan var cf, hans Berggren bra, rev och slet till sig många målchanser i alla
lägen. Han assisterades bra av hi. Sören Skoglund. Domaren Kurt Karlsson gjorde sin absolut sämsta match på Björbo idrottsplats.
Publiken uppgick till 200 personer.

Björbo nära kvittera Färnäs 4-1 i halvtid.
Färnäs lyckades besegra Björbo vid söndagens seriematch på Björbo IP. Segersiffrorna blev 3-4 (1-4). Segern var något orättvis då Björbo
framför allt i andra halvlek hade hand om spelet. Efter att Björbo tagit ledningen i nionde minuten genom vy. Sven Axel Gärds kom
Färnäs igen på ett övertygande sätt. Kvitteringen tillkom på en något konstigt dömd straff. Säker exekutor var vy. Harlan Grannas,
Färnäs tog ledningen i 24 minuten genom samme man. Och cf. Allan Fernström kunde ge gästerna ledningen med 1-3 i 28:e minuten. Sju
minuter före halvtid gjorde hi. Tore Wahlström 1-4. Efter halvtidsvilan kom hemmalaget med en bra spurt som så när kunde ha givit
Björbo ena poängen. Skottlyckan var dock inte vad den borde varit. I 23:e minuten slog hi. Sören Skoglund in 2-4. Och hh. Uno Liss
reducerade till 3-4 fem minuter före full tid. I slutsekunderna noterade sig Sören Skoglund för en kanon i ribban. I Färnäs märktes mest i
försvaret ch. Börje Leander och hb. Pål Pålsson. I kedjan som var farlig, framför Björbo målet visade cf. Allan Fernström och vy. Harlan
Grannas de bästa takterna. Även hi. Tore Wahlström var bra. I Björbo laget klarade sig med heder från uppgiften, gjorde vb. Sven
Engman och hh. Uno Liss de bästa insatserna i försvaret. I kedjan märktes cf. Hans Berggren och hi. Sören Skoglund mest. Domaren Kurt
Karlsson, Borlänge, hade ingen lyckad dag. Publik: 200 personer.

Björbo spurtade men Färnäs vann.
Björbo (DD). Färnäs SK tog båda poängen vid söndagens match med Björbo. Segersiffrorna blev knappa 4-3 (4-1) och hade hemmalaget
fått bättre utdelning på de chanser som bjöds hade Färnäs fått vända hem med ett nederlag. Björbo laget började imponerande i första
halvlek med en rad fina kombinationer och hemmalaget tog även ledningen och en sådan i 9 min. Yv. Sven Axel Gärds var målgörare.
Efter detta tappade hemmalaget stilen alldeles medan Färnäs kom mer och mer. Kvitteringen kom på ett underligt dömd straff i 14 min.
Vy. Harlan Grannas gjorde intet misstag, 1-1. Färnäs tog nu hand om kommandot och pressade intensivt. Målen lät heller inte vänta på
sig. I 24 min. var 1-3 klart och även nu var det Grannas som stod för målet. Färnäs ökade sin ledning till 1-3 genom cf. Allan Fernström i
28 min. 1-4 gjordes i 33 min. av Tore Wahlström. Efter paus ryckte Björbo laget upp sig ordentligt och tog fullständigt hand om spelet.
Inte förrän i 23 min. kunde Sören Skoglund förpassa Björbos andra mål i nät. Hemmalaget drog nu upp tempot och fortsatte med sin
press mot Färnäs målet. När 5 min. återstod sköt hi. Uno Liss in 3-5. Det blev några spännande minuter för publiken och Sören Skoglund
var mycket nära att i sista minuten sätta pricken över i:et med ett jätteskott i överliggaren. Färnäs imponerade i första halvlek, men
lagets tempo och spelkvalitet sjönk betydligt i andra och gästerna får till stor del tacka domaren för en rad underliga domslut, som
knäckte Björbo redan i starten. I gästernas försvar märktes mest ch. Börje Leander men även de bästa backarna spelade resolut och bra.

I kedjan ges överbetyg till cf. Allan Färnström och vy. Grannas. I hemmalaget som gjorde en hedersam insats, får vb. Sven Engman fint
betyg. Han räddade vid flera tillfällen Björbo från flera baklängesmål. I halvbackskedjan, dit Ingemar Hindrikes nedflyttats från sin vi.
plats på grund av Mikloz Zoltan blev skadad gjorde Hindrikes och hh. Uno Liss bra ifrån sig. I kedjan spelade cf. Hans Berggren relativt
bra och även hi. Sören skoglund spelade gott. Publiken uppgick till 200 personer.

Sold vann derbyt på bättre arbete. Text från tidningsartikel. 16/9-1962.
Färnäs (DD). Sollerön lyckades bryta Färnäs långa segerrad i höst genom att vinna med 2-1 och även haft ledning med 1-0 i halvtid. Det
var ett rättvist resultat, enär de båda lagen hade varsin halvlek att falla tillbaka på. Sollerön den första och Färnäs den andra men
soldpojkarnas första var en aning förmer än hemmalagets andra och det fällde utslaget. Per Bohm kunde ge Sollerön ledningen med 1-0
före vilan och mera av betydelse i första halvlek var ett ribbskott av Sold. Efter paus kom Färnäs bättre igång, men det blev ändock
Sollerön förunnat att öka till 2-0 genom vy, Sune Larsson. Färnäs halven Rune Blomberg kunde så reducera till 2-1. Om man skall
kritisera de individuella insatserna så gjorde i segrarlaget målvakten Lasse Larsson en ypperlig insats. Hh, Sven Erik Karlsson var också till
sin fördel i försvaret. I övrigt får man säga att det var jämnt. Färnäs hade en bra halva i Rune Blomberg och i kedjan börjar Harlan
Grannas att någorlunda komma i gammalt gott slag igen. Folke Hedlund, Borlänge, hade inga bekymmer att leda den mycket justa
matchen.

Sollerön drog längsta strået.
Det blev Sollerö IF som tog båda poängen i fotbollsderbyt mot Färnäs SK. Matchen spelades på Färnäs idrottsplats och resultatet blev
1-2 (0-1). Sollerön var väl värda segern på sin goda första halvlek. Första halvlekens enda mål kom sedan Finn frispelat Putte Bohm i
slutminuterna var det ytterst nära kvittering efter ett fint inlägg från Arne Fernström. Redan i andra halvleks första anfall fick Solleröns
vy. Sune Larsson fullträff efter missförstånd i hemmaförsvaret – 0-2. Det blev Rune Blomberg som spräckte Färnäs nollan på ett smart
skott över försvarsmuren. Detta hände i 16:e min. Färnäs spelade virrigt i försvar och anfall i första perioden. Kedjan bestod oftast av
två man och de långbollar som var ämnade för dessa blev lätta byten för Sollerö försvaret. Rune Blomberg, Tore Wahlström och Påhl
Påhlsson var de bättre i hemmalaget. Slitstarkast i Sollerön – som tappade stilen i andra halvlek – var som vanligt vb. Erik Norin. I de
bakre leden var hb. Sven Eriks bäst liksom Gunnar Andersson. I kedjan glimtade cf. Axelsson stundtals till. Domare vr Folke Hedlund,
Borlänge. Trots val och TV utsändning var det närmare 400 åskådare. / Nilu /.

Klar seger för Sollerön i dålig match mot Färnäs.
Solleröntog som väntat hem två poäng från Färnäs i söndagens drabbning på Färnäs IP. Segersiffrorna skrevs 3-1 (1-0). Matchen var
ganska ointressant, där Solleröns kedja vägde lätt halvlek, medan spel saknades under största delen av den andra . Första halvlek gick
helt till Sollerön. Laget pressade Färnäs tillbaka under den första kvarten, och det var mer tur än skicklighet som avstyrde ovälkomna
påhälsningar i Färnäs buren. Skjutskickligheten i båda lagen var överraskande dålig, speciellt i Sollerön, där givna mål slogs bort på ett
hårresande sätt. Halvlekens enda mål förunnades Solleröns farlige vi. att skjuta, på en passning från per Erik Finn. I andra halvleken2:a
minut spelade Sune Larsson in Solleröns andra mål på ett långskott ur snäv vinkel. I 15:e min. reducerade Rune Blomberg till 1-2 på ett
hårt skott från strafflinjen, ett skott som Sollerö målvakten Lasse Larsson borde klarat. Efter trettio minuter dåligt spel – båda lagen
spände sig för att åstadkomma förändringar av siffrorna, och spelade slarvigt och nervöst – presterade Solleröns Torsten Axelsson
dagens snyggaste soloraid, då han snurrade upp Färnäs försvaret och parkerade bollen i Färnäs målvakten Söderbergs nätmaskor.
Solleröns bästa spelare var cf. Torsten Axelsson, vh Erik Norin och vi. Per Bohm. Färnäs bästa för dagen var vi. Thore Wahlström, ch.
Börje Leander och cf. Allan Fernström. Domare inför 150 talet personer var Folke Hedlund, Borlänge. / Montanus /.

Fyrans psykologi.
Fyran är inte klar i och med seriefinalen Säter-Heros. Det hinner hända en hel del på de återstående ronderna. Men det kan inte gärna
förnekas att nykomlingen Heros på nytt försämrade situationen genom att efter en långförlustfrimatchsvit ramla på tredje nederlaget i
följd. Rent psykologiskt borde heroerna vid det här laget vara slagna till slant. Bottenmässigt redovisar Färnäs en stadigt stigande form
kurva och allt tyder på att ovansiljansklubben tänker fortsätta som division IV lag. Det är fortfarande en öppen fråga vilka tre lag som
degraderas. Sorgligt borta klena Falun löpte in i farozonen igen men två återstående hemmamatcher bör väl ge erforderligt
poängtillskott.

Säter säkrade vinsten innan Färnäs kom igång. Text från tidningsartikel. 23/9-1962.
Söndagen div. IV match på Färnäs IP mellan Färnäs och Säter blev en slätstruken uppgörelse, där Säter redan i första halvleken
fastställde slutsiffrorna 0-2 efter att hemmaförsvaret tagit för lätt på sin uppgift. Först i andra halvlekens inledning blixtrade
hemmalaget till, men Säters försvar visade sig vara omutligt. Målvakten Isberg var en säker sista utpost och tog lugnt hand om allt vad
hemmaforwards kunde prestera. Annars var det hb, Gunnar Måårs och ch, Ove Lindgren som rev sönder Färnäs anfallet. Säters kedja
haltade betänkligt men visade sig ha den udd som skapade måltillfällen. För målen svarade vi, Börje Sjöberg och vy, Stig Johansson.
Hade hemmalaget gått in för ett högre tempo i första halvlek, hade nog ena poängen räddats . Bäst i Färnäs var mv, Söderberg och hb,
Pålsson samt vb, Wahlström. Men även cf, Allan Färnström får godkänt. Domare var Folke Pettersson, Borlänge, och 300 tittade på.
/ Breve /.

Åter seger för Säter men kedjan utan sting.
Färnäs (FK). Säter betvang på söndagen Färnäs. Resultatet skrevs 2-0 till säter efter samma siffror i halvtid. Matchen går inte till
hävderna som någon av de bättre som spelats i Färnäs. Därtill presterade båda lagen alltför dåligt spel, speciellt då kedjorna. Resultatet
får väl betecknas som rättvist även om hemmalaget hade varit värt något mål på sina chanser i andra halvlek. De ca. 300 betalande fick
till livs en ganska händelselös anrättning speciellt då i den första halvleken då tempot var mycket dåligt och felpassningarna legio. 1-0
till gästerna kom i den 24:e minuten. Det var vb. Lage Lindgren som gick upp och ostört fick ladda för ett långskott som susade förbi
totalt passive Söderberg i hemmamålet. Gästerna fick mer och er att säga till om. 2-0 till Säter kom i 33:e minuten med hi. Birger Andrén
som målskytt. Ej heller detta skott såg otagbart ut. Mot slutet av halvleken dominerade gästerna. Andras halvlek startades bäst av
hemmalaget. Redan i andra minuten var det mycket nära mål. Färnäs kedjan kom tre gånger i följd ensam med Isfeldt i Säter Buren som
reflexräddade. I den 13:e minuten hade Säter en jättechans. På mycket nära håll fick cf. Börje Karlsson en passning från höger. Han
mötte skottet direkt som dock gick högt över. I slutet av matchen pressade hemma pojkarna för att snygga till siffrorna, dock utan
framgång. Gästande Säter hade man nog väntat sig mera av. Försvaret spelade bra matchen igenom. Kedjan kan nog mycket mer än den
visade. För dagen var den dock på tok för petig för att vara effektiv. Bäst lyckades vi. Börje Sjöberg, cf. Börje Karlsson och påpasslige hi.
Birger Andrén. Hela försvaret spelade som sagt mycket bra med et stort plus för ”fantomen” i målet, Roger Isfeldt, rutinerade hb.
Gunnar Mårds, stoppern Bo Lindgren samt vh. Ove Boman. Men nog får Säter kedjan skärpa sig betydligt om det skall gå den s.k. vägen i
serien. Om hemmalaget skall sägas att vist spelar pojkarna stundtals riktigt fin fotboll på plan men det är som förgjort. Man slarvar och
schabblar så det är rent otroligt. Avgjort bäst i dagens Färnäs kedja lyckades hi. Tore Wahlström. Rätt god assistans hade han av Allan
Fernström samt i någon mån hy. Eddie Forsén. I försvaret ges bästa betyg till brytsäkre högerbacken Pål Pålsson. I halvbackslinjen var
vh, Rune Blomberg bäst. Stoppern Börje Leander är mycket rutinerad men börjar av naturliga skäl mista sin snabbhet. Målvakten Sture
Söderberg började mycket svagt men spelade upp sig ju längre matchen led. Domare på både gott och ont var Folke Pettersson,
Borlänge. / Göthe /.

Isfeldt räddade två Säterpoäng.
Mora (DD). Färnäs Sportklubb kunde trots ett övertag i spel ej spräcka nollan mot Säters IF i söndagens seriematch. Säter segrade med
2-0, vilket också ar halvtidsresultatet. Säter som är aspirant på seriesegern, spelade ej som något topplag. Snarare såg det ut som om
det var två jumbolag som skulle göra upp om poängen. Säter får tacka sin alldeles utomordentlige mv. Roger Isfeldt för de båda
poängen. Vid fem tillfällen svarade han för rena paradräddningar och Färnäs forwards försök att få bollen över mållinjen var för dagen
hopplösa. Färnäs hade hand om spelet i första halvlek. Säter hade en farlighet och det var en resultatlös hörna. Roger i Säter målet fick
störtdyka och reflexrädda men mitt i Färnäs pressen avlossade Börje Sjöberg i Säter ett långskott som snöpligt gick in i Färnäs målet.
Söderberg såg ut att tro att bollen skulle gå över målet. Nu kom en uppryckning för Säter, som i 32 min. ökade sin ledning till 2-0 efter
växelspel, där B. Karlsson var den som hade foten sist på bollen. Andra halvlek blev den första lik, Färnäs hade öppna målchanser men
Roger Isfeldt svarade för fenomenala räddningar. Färnäs hade hand om spelet, men Säter hade sånär ökat på ledningen. Vid ett
missförstånd i Färnäs försvaret men Söderberg i Färnäs målet ville ej vara sämre än Isfeldt, utan gjorde en suverän utboxning. Något
mer av värde hände ej och Säter laget kan lägga två poäng till i ladorna i den fortsatta jakten efter seriesegern. Mv. Roger Isfeldt var den
som stod i en klass för sig själv i Säter laget. Efter honom kom ch. Bo Lindgren och av forwards var Börje Sjöberg den bäste. Färnäs laget
var det ingen som höjde sig över mängden, men man vill gärna ge hb. Påhlsson, ch. Leander, vh. Blomberg och vi. Gästa Hållams ett
erkännande för att de ej lade av efter alla motgångar. Domare i en svårdömd match var Folke Pettersson, Borlänge. Publik: 300
personer. / E-son /.
Fotbollen går snart i höstide och för Mora lagens vidkommande har det varit en säsong på gott och ont. Största glädje ämnet har väl
varit Oxberg som gjort en verkligt förnämlig uppmarsch, kommen direkt från ”gärdesgårdsserien”. Sollerön har också skött sig hyggligt i
”fyran” där dock spelkvalitén är allt annat än hög. Inte på många år har standarden varit så ojämn i denna serie. Ömsom vin och ömsom
vatten, men mest det senare. Varken Nusnäs eller Färnäs har glatt sina anhängare över hövan. Nej, det måste bli en radikal ändring om
det skall bli någon stil på fotbollen i Ovansiljan. En specialklubb för fotboll vore nog enda botemedlet, men denna önskedröm tycks
aldrig gå att förverkliga. Sex lag i division fyra och fem visar med all önskvärdtydlighet splittringen på fotbollsskutan. Det vore självklart
bättre med ett lag av klass både ur publik- och sportslig synpunkt.

Färnäs klarade sig kvar efter seger över Forssa. Text från tidningsartikel. 29/9-1962.

Man hade väntat en del av Forssa BK efter lagets segrar på sistone. Lördagsmatchen mot Färnäs på Domnarvsvallen blev emellertid en
klar besvikelse för såväl hemmalag som publik. Gästerna vann en solklar 2-0 seger utan att övertyga. Åtskilliga chanser till ytterligare
mål hade också Färnäs. Bl.a. noterades laget för hela tre stolpskott under loppet av endast tre minuter under andra halvlek. Det blåvita
hemmalaget gjorde en svag match. En del i detta hade nog säkert den mystiska laguppställningen som hade gjorts med anledning av att
Jarl Alm var justerad. Nu lyckades man stuva om laget på det mest otroliga sätt och speciellt kedjan hade en helsvart dag. Rune Janssons
placering som ytterhalv är oförklarlig. Håkan Hagberg var som ofta förr det stora namnet så länge han fick agera på sin ordinarie palts.
Av någon underlig anledning flyttades han efter paus upp i forwardskedjan där han inte kunde uträtta någonting. Sixten sundkvist bör
också han eloge för energiskt backspel. Skall någon av kedjans män nämnas blir det cf, S-E Westlund som i alla fall kan ställa till någon
farlighet. Färnäs kämpade för allt vad tygen höll och var faktiskt tvingade att ta poäng i denna match. Annars hade nog laget varit
klartför div. V. Nu ljusnade det samtidigt som Forssa också hamnade i den kritiska gruppen för ned flyttningshotade. Gamlingen Sture
Söderberg i gästernas mål hade inte mycket att bestyra men det lilla som kom tog han hand om med säkerhet. Pål Påhlsson var energisk
och effektiv back och Tage Molin och Gösta Hållams jämgoda ytterhalvor. F.d. landslagsspelaren Börje Leander agerade ch, men verkar
nu vara för gammal även för div. IV. kedjans bäste var tvåmålsskytten Allan Färnström som förutom två smarta mål även rörde om
hemmaförsvaret en hel del. Rune Blomberg också en habil insats men har setts betydligt bättre. Säker domare var Helge Andersson,
Avesta. / Siw /.

Hemma backen Sixten Sundkvist nickar här bort bollen för två anfallande Färnäs spelare och denna gång redde det upp sig.

Gammal landslagsman i Färnäs mot Forssa.
Borlänge (DD). Forssa BK gjorde sin absolut sämsta hemmamatch för säsongen när laget på lördagen förlorade två viktiga poäng mot
gästande Färnäs SK. Laget från Siljan vann en rättvis seger, med 2-0, en seger som också kunnat vara några mål större. Färnäs hade
nämligen i mitten av andra halvlek inte mindre än tre stolpskott inom loppet av fem minuter. Matchen i stort var mycket blek och vad
gästerna framförallt hemförde två poäng med var ett härligt kämpahumör. Sture Söderberg vaktade ånyo Färnäs målet och tog med
säkerhet hand om de få skott som riktades mot honom. Pål Pålsson var en kämpe av renaste vatten och ett av gästernas bästa
försvarskort. F.d. AIK-aren Börje Leander hade tagits hem till denna match, men fick tyvärr inte visa något av sitt kunnande då
hemmalagets attacker var alltför tama. Av forwardsspelarna får tvåmålsskytten Allan Fernström klart bästa betyget, utan att det för den
skull någon av de övriga var dålig. Hemmalaget skulle egentligen förbigås med tystnad, men man kan inte undgå att nämna ch. Håkan
Hagberg så länge han fick agera på sin ordinarie plats. Nils Johansson gjorde också en habil insats medan placeringen av Rune Jansson,
som vb. verkar oförklarlig. Ingen i kedjan gjorde något större väsen av sig. Bra domare var Helge Andersson, Avesta.

Färnäs vann ”arbetsseger”.
Borlänge (FK). Om ett lag hänger på fallrepet och det fortfarande finns chanser att klara ett nytt kontrakt för ”fyran”, då bör man ta
fram den rätta viljan och då kan det gå vägen. Det gjordes Färnäs i matchen mot Forssa BK och resultatet blev en klar och rättvis
arbetsseger, som skrevs till 2-0, båda målen påpassligt inslagna av cf. Allan Färnström i andra halvlek. Trots segern är det ändå inte
alldeles klart att Färnäs får stanna kvar i gruppen. Det kan om det vill sig illa bli tre lag som åker ur. Men det är flera om budet. Av
tabellens elva lag är inte mindre än åtta inblandade i bottenstriden. Forssa uppträder med nya och gamla spelare på olika platser precis
hur som helst för varje match blev en stor besvikelse. En olycklig förhands notis kunde berätta allt laget hade sitt på det torra och
ingenting att kriga för en sak som alla spelarna måste ha tagit på allvar. Det fanns inte en enda ljusglimt i laget. Inget system, ingen vilja
etc. Färnäs var heller ingenting att direkt att direkt yvas över, men den heta viljan att försöka vinna matchen, fanns det dock där, men
tråkigt nog fick fotbollen komma i andra hand. Hårt spel kan tolereras men inte ojust sådant. Det är illa när det ädla fotbollspelet ser ut
att bli sämre i stället för tvärtom och det hjälpte föga att f.d. AIK-aren 44-årige Börje Leander gick klart före med fint exempel. Helge
Andersson, Avesta, skippade rättvisa. / Hag /.

Heros åter i ledningen Färnäs dock nära ta poäng. Text från tidningsartikel. 7/10-1962.
Mora (FK) Heros återtog ledningen i div. IV genom att på Färnäs idrottspalts besegra hemmalaget med 2-1. Det gästerna som hade det
klart bästa spelet på planen och vann därför fullt rättvist. Färnäs pressade dock så hårt efterreduceringsmålet och hade dessutom några
ytterst farliga tillbud att det inte varit någon orättvisa med en delad poäng. När Heros äntligen i mitten av första halvlek skakat av sig
nervositeten (och långbollarna) visade man ett så piggt spel i kedjan och ett så resolut försvarsspel att laget är väl värda serieledningen:
Heros var betydligt bättre än vad Säter förmådde uppvisa förra serieomgången på Sollerön. Målvakten Rolf Hansson verkade dock
släpphänt och det övriga försvaret syntes ej heller riktigt lita på sista utposten – vb, Helge Sander var bäst av backarna och de långa
halvbackarna var goda huvudspelare. Hi, Hans Bergman var mest på alerten av den rörliga kedjan men även vi, Björn Persson var teknisk
i sitt något tillbakadragen läge. Färnäs ställde upp med ungtupparna Christer Larsson i målet och Lars Stickå på backen. Båda växte med
uppgiften. Laget började lojt och hann inte riktigt med i första halvleks slutskede. I den andras senare del höll man på att överraska
gästerna totalt. Annars är det fortfarande anfallet som är problemet. Det blir sällan något helgjutet då kedjan oftast saknar ett par man i
avslutningarna. Tage Mohlin rev och slet sönder motståndaranfallet som vanligt och Tore Wahlström var jämnast i kedjan. På slutet
toppade man med Påhlsson och Leander i anfallet men särskilt den senare var för tröttkörd. Matchen började med långbollar och ett
väldigt kutande upp och nedi båda lagen. I 35:e min. fälldes vy, Kurt Göstasson av hemmaförsvaret men domaren avvaktade och lille
hans Bergman krutade på vackert – 0-1. Dessförinnan hade Heros kommit på mellanhand och Färnäs fick en rad resultatlösa hörnor. I
andra halvleks 11:e min. fick Bergman åter en idealboll från vänster och gjorde andra målet. Fem min. senare kom reduceringen på ett
av Färnäs verkligt fina anfall. Bollen hamnade hos hy, Arne Fernström som slog in en lobb vilken Wahlström mötte perfekt med
huvudet. Detta åstadkom en allmän uppryckning hos hemmalaget och Heros målet svävade vid flera tillfällen i uppenbar fara. Domare
var Curt Carlsson, Borlänge. / Nilu /.

Färnäs hade övertaget men kunde inte skjuta.

Färnäs (DD). Med litet tur för Färnäs SK hade Heros fått vända åter till Smedjebacken med en hel del bekymmer inför sista matchen i
div. IV. Då hade deras chanser till serieseger varit betydligt mindre men i söndagens match hade inte Färnäs någon tumme med fru
Fortuna utan fick finna sig i 2-1 nederlag på sin hemmaplan. Heros spelade ej som några aspiranter till seriesegern och man kan med fog
säga att det måste vara dålig klass på div. IV f.n. Färnäs började som vanligt måste man säga och laget visade ånyo att man inte kan göra
mål på sin hemmaplan. Spelet var någotsånär jämnt på plan men Färnäs svarade för de solklart bästa målchanserna. Heros hade inte ett
riktigt skott mot mål förrän i 35:e min. och då klämtade hi. Hans Bergman ett vänster skott i mål. Andra halvleks 25 sek. kanonskott av
Färnäs Allan Fernström, Heros mv. tappade men fångade ånyo upp bollen på mållinjen. 56:e min. 0-2 Hans Bergman närskott på pass
från hy. 60 min. mycket farlig mick av Allan Fernström, mv. Räddade. 62:a min. 1-2 nick i mål av Färnäs Tore Wahlström efter dagens
vackraste anfall. Av heros spelarna verkade mv. Rolf Hansson vara osäker och har lätt för att tappa bollarna, en sak som inte Färnäs
forwards tog vara på. Ch. Barry Jakobsson klart bäst i försvaret. Cf. Lars Lindberg bäst av forwards. Hans Bergman på hi. Hade för mycket
felpassningar men svarade för bägge målen och det räcker ju bra. Färnäs hade reserven i målet och det var juniorlagets Krister Larsson
som debuterade i A-laget. Han svarade för en bra insats och där finns något att bygga vidare på. I försvaret gjorde Tage Molin på hh.
Bästa insatsen för året på hemmaplan. Av forwards, där samtliga har svårt att kunna göra mål, fanns det ingen som höjde sig över
mängden. Domare Kurt Carlsson publik 150 personer. / E-son /.

Bra match av Färnäs men Heros tog segern.
Heros tog på söndagen en värdefull seger mot Färnäs genom att slå hemmalaget5 på Färnäs IP. Segersiffrorna blev dock så knappa som
1-2 (0-1). Färnäs startade bäst och gick in för att få poängen att stanna i Ovansiljan. Det var länge sedan man sett Färnäs gå så helt in för
att göra sitt absolut bästa. Samspelet gick bra men kedjan stoppades effektivt av ett väl samlat Heros försvar. Heros hade mera udd i
sina anfall men envisades med att gå fram för mycket i centrum av planen. Match vinnaren hans Bergman var allestädes närvarande och

var ytterst svårmarkerad. Färnäs fick en gratis chans efter 15 min. spel men Heros målvakt Rolf Hansson tippade till hörna. Trots att
Färnäs i första halvleken vann hörnorna med hela 6-0 var det Heros som i 36:e min. tog ledningen med 0-1 genom Hans Bergman
framspelad av vy. Gustavsson. Efter halvtidsvilan kom Färnäs ingen med friska tag men kunde endast notera några nya hörnor. I tionde
minuten kom bergman fri och slog på ett otagbart direktskott med 0-2 som följd. I 17:e reducerade hi. Wahlström i memmalaget till 1-2
på ett påpassligt skott ur klunga framför Heros målet. Trots hemmalagets för dagen fina spel var Heros väl värt segern. Bäst i Färnäs var
inrarna Blomberg och Wahlström. I förvaret dirigerade Börje Leander i god stil av Junioren Lars Stickå. I Heros var hi. Hans Bergman klart
bäst. Lars Lindberg på centern och ch. Jakobsson spelade bra men borde ha tänkt mera på yttrarna. Domare var Hans Karlsson, Borlänge
inför 300 personer. / Breve /.

Färnäs tog upp 0-2 och besegrade Falun. Text från tidningsartikel. 21/10-1962.
Falu BS startade överraskande vid söndagens match på kopparvallen i Falun mot Färnäs Sportklubb och 1-0 ledningen efter första
halvlek var fullt rättvis. Målskytt för Falun var Bernt Hansson. Lars Bodare ökade hemmalagets ledning till 2-0 efter en kvarts spel i
andra halvlek men därmed var det slut på hemmalagets initiativ. Färnäs tunga och robusta spel fällde sedan avgörandet. Harlan Grannas
reducerade till 2-1 och samme man kvitterade också efter en halvtimmes spel. Och slutsiffrorna 2-3 fastställde Tore Wahlström. Någon
större match blev det nu inte därtill stod för mycket på spel. Men det rättvisa i segern behöver inte diskuteras. Färnäs kedjans klart
skinande ljus var grannas men Tore Wahlström får också ett mycket gott betyg. Börje Leander sopade rent i känd stil och Sture
Söderberg i målet kan inte lastas för de två baklängesmålen. Klart bäst i Falu BS tekniska kedja var Lars Bodare och Lars Nilsson. Publik:
ca 300 personer. Domare: Holger Pettersson, Borlänge.
Hårda tag i närkamperna och ett otal frisparkar. Se´n ska också sägas att kedjans tyngd hos gästerna fällde utslaget – särskilt Grannas
mål väger tungt i betygsättningen. Tage Mohlin är samma slitstarka halva som vanligt och centern Rune Blomberg är ständigt farlig.

Falu BS till div. V efter 2-3 förlust mot Färnäs?
Trehundra trogna Falu BS suporters samlades i söndags på Kopparvallen för att titta på BS-Färnäs SK. Gästerna kunde återvända med
den snygga turistbussen efter en 3-2 seger och de trehundra vandrade hem dystra i sinnet. BS spelade verkligen fotboll i går. 1-0 ledning
i halvtid genom en fräsande frispark från Bernt Hanssons doja efter första halvleken och ett par vackra skott av Rolf Asplund och Bosse
Jonsson. Glädjen blev ännu större när Lars Bodare ökade 2-0, men under en halvtimmes spel kunde Färnäs både kvittera och ta
ledningen genom två fullträffar av Grannas och ett snyggt mål av Tore Wahlström. Sista kvarten blev givetvis ett konstant försvarsspel
från Färnäs sida och som sagt Falu BS tappade de pinnar som verkligen hade behövts. Teknisk fotboll svarade i varje fall BS högerving för
nämligen, ”Lassarna” Bodare och Nilsson. Deras smånätta spel värmde nästan lika mycket som en slösande höstsol och överhuvudtaget
skall sägas att Falu BS försökte spela fotboll. Kraftfotbollen är inget för BS, medan gästerna desto mera odlade den sorten. Hårda tag i
närkamperna och ett otal frisparkar. Se´n ska också sägas att kedjans tyngd hos gästerna fällde utslaget – särskilt Grannas mål väger
tungt i betygsättningen. Tage Mohlin är samma slitstarka halva som vanligt och centern Rune Blomberg är ständigt farlig. Holger
Pettersson, Borlänge, hade en jobbig match som domare, men får godkänt betyg. / Sir /.

Färnäs hårdhet räckte mot smånätt faluspel.

Det smånätta spelet fick vika för det robusta vid kopparvallsmötet mellan Falun och Färnäs på söndagen. Med 3-2 segrade Färnäs efter
falu ledning i halvtid med 1-0 och det är faktiskt inget att säga om det. Ju längre matchen fortskred desto mera rädda blev BS spelarna
om benen och det var ingen direkt farlig attack som kunde ha resulterat i mål. Falun började annars bäst med smånätt spel och
högersidan i anfallet Lasse Nilsson och lars Bodare kom fint fram i positioner. Det fattas en snabb chanstagare i Per Anders Jonsson, men
som ishockeyn nekade honom att spela fotboll så blev onekligen BS lidande därpå. I övrigt i BS fick Christer Sten hoppa in istället för
skadade Hasse Hedström och av målen som Färnäs fick verkade inte det andra så där svårt. Försvarets bästa var Bernt Hansson på ch.
och vidare skall Rolf Asplund som ytterhalv nämnas trots att inte orken var de bästa mot slutet. Behållningen för BS del var alltså de
båda juniorerna som bildade högerving. Färnäs har alltid haft hårda spelare och det gavs av friskt slag även nu. Många gånger var det
dock spel om bollen men ibland var det onödiga grejor. Hållams var säkrast i försvaret men borde spela mera polerat. Sture Söderberg i
målet blev bortgjord vid första målet, annars rätt bra. Men varför skulle han lägga sig och skrika vid en BS hörna när han själv
attackerade BS spelaren i ryggen? Där borde domaren sett upp bättre. I kedjan får Tore Wahlström erkännande för fyndiga bollar,
liksom Allan Färnström. Om spelet är inte mycket att orda. BS tog ledningen i 42 min. då Bernt Hanssons frisparks ändrade riktning på
en försvare. Andra halvlek var 2 min. gammal då Lars Bodare drog på för fullt efter en fin av dribbling och 2-0. Nu började Färnäs mer
och mer komma och i 14 min. kom 2-1. Ett missförstånd i BS försvaret utnyttjade Harlan Grannas på rätt sätt och samme man svarade
även för kvitteringen där Sten verkade tveksam. Tore Wahlström nickade mycket fint in 2-3 sedan Grannas passat precis. Dryga 100 talet
tittade på och Folke Pettersson, Borlänge dömde.

Sluttabell Division IV, Dalarna 1962.
Säters IF
IK Heros (Smedjebacken)
Sollerö IF
Nusnäs IF
Färnäs SK
Sörsjöns IF
Malungs IF
Forssa BK
Falu BS
CRU IF (Vikmanshyttan)
Björbo IF

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
11
11
9
8
7
8
7
6
6
7

4
5
1
4
3
4
2
3
4
4
2

4
4
8
7
9
9
10
10
10
10
11

50-32
43-22
56-45
47-35
40-37
37-49
31-46
26-32
41-44
44-55
41-59

28
27
23
22
19
18
18
17
16
16
16

Så går vi till kapitel dalafotboll Säter får ersätta Islingby nästa år div. III. Det var kanske väntat, men Heros gav kamp in i det sista, är
kanske inte helt riktigt moget änju för div. III, men kommer troligtvis igen nästa år. Nyckellaget var Malung. Inför utsikten att bli
degraderad ännu till div V tog sig grabbarna samman kom igen efter ha förklarat ”dödsdömt” segade sig upp, klarade sig kvar samtidigt
som man spelade Säter till div. III och stjälpte Heros chanser att nå samma uppgörelse. Samtidigt räddade man kanske sig på Falu BS
bekostnad. Ännu torde det inte vara klart hur många lag som degraderas. Vid tidigare förfrågan fastslog dalaförbundets hövding Folke
Berglund att det skulle bli tre. Islingby har flyttats ned. Säter går upp. Två lag blir nya i div. IV nästa år, och två skulle således flyttas ned.
Men serien haltar med elva lag, vilket skall jämnas ut, enligt de rekommendationer man fått, berättade Folke Berglund. Nu tycks det
vara fler bud på gång. Det finns prejudikat på elva lag i serien från ifjol och Falun skulle kunna räddas. Det får man hoppas. Det är rena
bedrövelsen om så många fina grabbar skulle behöva tröska omkring i div. V. Rätteligen skulle man gå minst upp i div. III bara med de
spelare som nu finns att tillgå. Skulle Falun ”räddas” kvar i div. IV så låt den nya generationen ta vid. Kom samman, diskutera igenom
problemen ta ett ordentligt krafttag. Nu är rätta tiden att börja om med friskt framåtsträvande folk!

Falu BS blir kvar i div. IV.
Kommer Falu BS att nedflyttas? Vi ställer frågan till Dalarnas Fotbollsförbunds sekreterare, Gunnar Axelsson, som svarar: - I denna serie
har vi nu haft 11lag, delvis beroende på att Sörsjön haft mycket små möjligheter att spela vardagsmatcher. I fjol flyttades två lag ned
och det får väl anses vara ett prejudikat för oss och det skulle i så fall innebära att endast två lag flyttas ned även i år, och därmed skulle
Falu BS hänga kvar i fyran. – När beslutades detta? Först kommer Sv. Fotbollförbundet med sina serieförslag och enligt detta kommer
säkert tre lag att flytas ned, men så skall Dalarnas Fotbollförbund yttra sig över förslaget och därmed kommer säkert vi att föreslå att
två lag flyttas ned. Det är klart att det finns en strävan efter 10 lag i serien, men hänsyn skall tas till de långa resorna, exempelvis till
Sörsjön. Så långt Gunnar Axelsson. Låt oss vänta en stund och se vad som kommer. Falu Bs i div. IV eller V. det lutar i varje fall just nu åt
att BS blir kvar i fyran.

16 allsvenska spelare på Färnäs IP. Publikinvasion väntas om söndag.

Inte mindre än sexton spelare deltar i söndagens stormatch på Färnäs IP mellan en förstärkt Siljanskombination och Örgryte IS. Allt är
upplagt för publikinvasion och blir vädret bra är publikrekordet i allvarlig fara. Det är inte ofta så många allsvenskar visar sig samtidigt
på våra breddgrader och då det dessutom blir en ytterst oviss uppgörelse bör ingen missa chansen att se matchen. Domare blir Gösta
Ackeborn, Göteborg och som förmatch spelar Färnäs och Ore en match ingående i pokalserien. Särskilt intressant blir det att se vad
kombinationens kedja kan göra mot ÖIS försvaret. Även försvaret verkar på pappret stabilt. Kombinationens uppställning meddelas i
onsdagsnumret. Örgryte har meddelat följande uppställning: L. Jansson – A. Larsson, L. Wing – D. Nilsson, V. Schwartz, L. Olofsson – S.
Andersson, R. Karlsson, S. Jonsson, R. Lindqvist, Ö. Persson. Göteborgarna är kända för att spela en teknisk och fin fotboll. Avspark för
huvudmatchen sker kl. 16.15.

”Puskas” Örgryte center mot Siljanskombinationen.
Mora (FK). Inte mindre än 16 allsvenska spelare kommer att invadera Färnäs idrottsplats vid söndagens stormatch i fotboll. Förrutom
gästande Örgryte IS som inom parantes sagt tidigare inte besökt orten, har Siljanskombinationen förstärkts med tre Hammarby- och två
kamrat spelare från Göteborg. Örgrytes laguppställning innehåller många intressanta namn. Förutom Lennart Wing, Örjan Persson och
Roland Lindkvist har man ett par namn som kommer att dra uppmärksamheten till sig. Hi. Roger Karlsson gjorde häromsisten en
uppmärksammad landslagsdebut och som center får man se nyförvärvet Stig ”Puskas” Jonsson. Han är 23 år kommer från div. IV laget
Vargön som gjorde ett inhopp i Göteborgsalliansens lag mot Burnley på Ullevi som gav genljud i hela svenska pressen. Den unge
spelaren som på pricken liknar ”Puskas” spås en fin framtid. Göteborgspressen deklarerade att ett sådant centerämne var det länge
sedan Göteborgsfotbollen fostrat. Kl. 16.15 blåser allsvenske domaren Gösta Ackerborn, Göteborg tillspel, men dessförinnan möter
hemmalagets pojklag IFK Ore. Örgryte: Lennart Jansson, Allan Karlsson, Lennart Wing, Douglas Nilsson, Vilgot Schwarts, Lars Olofsson,
Stig Andersson, Roger Karlsson, Stig ”Puskas” Jonsson, Roland Lindkvist, Örjan Person. Siljanskombinationen: (namn inom parantes
bytes i halvtid): Sven Lindberg, Hammarby, Påhl Pålsson, Färnäs SK Jan Blumenberg, Oxberg, Lasse Nilsson, IFK Mora, (Harlan Grannas,
Färnäs SK), Hasse Nell, Hammarby IF, Rune Blomberg, Färnäs SK, (Tore Wahlström, Färnäs SK), ”Fölet” Berndtsson IFK Göteborg,
”Bebben” Johansson, IFK Göteborg, ”Larsa” Johansson, Hammarby IF, Allan Färnström, Färnäs SK, (Per Erik Finn, Sollerö IF), Leif Hjelte,
Nusnäs IF, (Nils Larsson IFK Våmhus).

Foto: Mora Bygdearkiv.
Wille Persson.
Stjärnor kring Färnäs managern Ragnar ”Sura” Eriksson. Stående fr.v. ”Fölet” Berntsson, Roger Lindqvist, Okänd, ”Bebben” Johansson.
Knästående, Örjan Persson.

Belåten ”Sura”
Färnäs ledaren Ragnar ”Sura” Eriksson tyckte att Siljanskombinationen var lyckad. Det var nu propaganda för fotboll och han tyckte
också att ÖIS:s andra mål var offside. ÖIS ledaren Nisse Olsson sade att man inte får fodra så mycket av en sådan här match. Visserligen
brast det på en del håll, men detta får man inte ta så hårt. Vi kommer närmast från Sveg och det här är för oss en rekreationsresa.
Annars var jag överraskad av det hårda motståndet och den trevliga publiken. Domaren Gösta Ackerborn från Göteborg tyckte att det
var en kul, trevlig och lättdömd match, men det syntes att planen var för hård spelad för allsvenskarna.

Örgryte bjöd på propaganda i Färnäs ”Tigrar” och ”Änglar” kompletterade.

Mora (FK). På söndagseftermiddagen spelades den med stort intresse emotsedda ”årets match” på Färnäs IP. Örgryte sparades av en
Siljanskombination. Matchen spelades i finpropaganda stil och de 984 betalande fick stundtals sen fin fotboll och då speciellt av ÖIS.
Kombinationen hade förstärkts med ”tigrarna” mv. Sven Lindberg, ”Larsa” Johansson och Hasse Nell från Hammarby samt ”änglarna”
”Bebben” Johansson och ”Fölet” Berndtsson från IFK Göteborg. Matchen slutade broderligt 3-3 (0-1). Första halvlek var i spel
genomgående bäst medan spelstandarden sjönk kraftigt i den andra. En besvikelse för publiken var att ÖIS saknade sin stora stjärna
landslagsbacken Lennart Wing, som var skadad. I hans ställe spelade med den äran Runo Börjessons bror Helge. Örgryte som kom
ordinarie med undantag av två man startade bäst. Kedjan med farlige ”Puskas” Jonsson som primus briljerade vacket stundtals och
provade kombinationens målvakt Sven Lindberg med några farliga saker, men denne var omutlig. Även kombinationen kom med några
farligheter och de verkliga orosmomenten här var givetvis ”Fölet” och ”Bebben” samt ”Larsa” med ”Bebben” som finurlig dirigent. Det
lyckades dock inte hundra procentigt framför mål. Orsak till detta var även ÖIS välspelande försvar. Det dröjde ända till den 32 minuten
innan det var dags för 0-1. Ch. ”Puskas” Jonsson fick en kalaspassning från Roland Lindqvist och denne ställde Sven Lindberg utan chans.
Minuten efter var det kombinationens Allan Färnström framme i ett fint anfall, men ÖIS målvakten klarade mycket elegant. Det var
mycket nära nätkänning för de båda lagen i slutminuterna, men 0-1 stod sig halvleken ut. Bland annat minns man Örjan Perssons fina
skott i 42 minuten. Efter pausvilan sjönk som sagt spelstandarden avsevärt. Det snabba och fina spelet var nu helt borta. Det var ibland
typisk ”semesterfotboll” som presterades. Kombinationen hade i inledningen några chanser att kvittera, men det lyckades inte riktigt. I
den 13 min var det så dags för kvittering genom ”Bebben” Johansson som drog på ett kanonhårt skott i krysset. 1-2 kom i 28 min.
inspelat av vi. Roland Lindqvist på pass från hi. Roger Karlsson. Målet luktade dock offside. Tvåmin. Senare kvitterade kombinationen

genom ”Lars” Johansson. Mintuten efter tog man ledningen genom Per Erik Finn, som fick en idealpassning från cf. Johansson.
Slutresultatet 3-3 kom i den 39 min. och inspelades av hi. Roger Karlsson. Spelarkritik, Örgryte förfogade över en ypperlig målvakt i
Lennart Jansson. Avgjort bäste back var vb. Helge Börjesson. Hela centrallinjen spelade ypperligt med plus för ch. Wilgot Swartz. I
kedjan märktes mest Stig ”Puskas” Jonsson och god assistans hade han av vy. Örjan Persson och vi, Roland Lindqvist. I det s.k.
hemmalaget hade man för dagen en gradios målvakt i Sven Lindberg. Avgjort bäste back var Jan Blumenberg. Halvbackslinjen bästa var
ch. Hasse Nell. God hjälp hade han främst av vh. Rune Blomberg. I kedjan var det som sagts givetvis de gästande allsvenska spelarna
”Larsa” Johansson, ”Fölet” Berndtsson och ”Bebben” Johansson som gjorde de bästa sakerna. Man frapperades också över Färnäs egen
Allan Färnström. Även Per Erik Finn som tog Färnströms plats i andra halvlek, får godkänt. En mycket lätt match som domare hade Gösta
Ackerborn, Göteborg.

”Larsa” Johansson (9) och Allan Färnström (10) i kamp med Örgryte försvaret där målvakten Lennart Jonsson tar hand om bollen.
Siljanskombinationen klarade oavgjort stod det i Dala-Demokraten av i måndags. Vilka mot då undrade man. Örgryte svarades det.
Ståtligt! Har även Örgryte drabbats av stora semesterskälvan eller spelade dom med reserver i likhet med Djurgården när dom ”köpte
ned” sig i Ludvika. Ingalunda mina vänner. Siljanskombinationen bestod av bl.a. Hammarby gossarna ”Larsa” Johansson, Hasse Nell,
Sven Lindberg och ”Kållarna” ”Bebben” Johansson och ”Fölet” Berndtsson. Det var kanske inte så underligt att ”mas kombinationen”
lyckades hålla oavgjort. Eller hur….?

Siljanskombinationen klarade. Bra fotbollspropaganda och sex fullträffar.
Färnäs (DD). En målrik uppgörelse i strålande sommarväder var vad Sura Eriksson och Co kunde presentera för en nästan tusenhövdad
publik, när årets stormatch ägde rum på Färnäs IP. Den förstärkta Siljanskombinationen kunde till publiken s förnöjelse även klara
oavgjort mot allsvenska Örgryte. 3-3 blev siffrorna sedan Örgryte haft ledningen i halvtid med 1.0. Propagandamässigt sett bjöds det på
fin fotboll med variationsrikt spel. Enda anmärkningen var väl att tempot inte var alltför högt uppskruvat, men det är ju också
semestertider och då är det väl ganska självklart att inte spelarna kör i absolut toppfart. Om resultatet är väl inget att säga, före paus en
tycktes Örgryte ha något mera av spelet, men i andra halvtid växlade situationerna och siffrorna får betecknas som tämligen rättvisa.
Örgryte som spelat flera matcher på senaste dagarna hade fint passningsspel och man fick en inblick i hur det går till, när allsvensk
fotboll spelas. Vänstersidan i anfallet Roland Lindqvist – Örjan Persson var de tongivande och svarade för många bra saker. Nye centern
Stig Jonsson gav även prov på att han är en talang och kanske kan bli en förstärkning för laget med mera rutin. Jonsson kommer från en
div. IV klubb. Ch. Wilgot Schwartz var försvarets rese och tampades bra med Larsa Johansson i kombinationen. Backparet Bertil Jansson
– Helge Börjesson spelade även resolut och hörde till de mera uppmärksammande på planen. Kombinationen gjorde en stark match och
glädjande var att de flesta av hemmaspelarna klarade sig bra och tycktes vara inspirerande av att spela med och mot namnkunniga
motståndare. Av de lånade spelarna framträdde ”Bebben” Johansson som var verkligt arbetsvillig och försökte få hålla i ÖIS försvaret
”Fölet” Berndtsson däremot glimtade till ibland bara och samma var förhållandet med Larsa Johansson. En stark insats gjorde
vänstersidan efter pausen, Per Erik Finn – Nils Larsson och särskilt den förstnämnde hörde till de tongivande i kombinationen. Hasse Nell

var försvarets starka kort och höll samma det hela bra. En blomma även till Påhl Påhlsson som redde sig bra mot Örgrytes starka Örjan
Persson, Sven Lindberg slutligen stark i målet, men var inte riktigt med på en av bollarna, som en smula snöpligt slog i stolpen och in.
Örgryte tog ledningen med 1-0 efter en halvtimmes spel. Det var cf. Stig Johansson som förvaltade en passning på rätt sätt från Örjan
Persson. Allan Fernström var sedannära att kvittera på ett bra skott som Lennart Jansson i ÖIS buren räddade. I slutet av halvleken fick
man se ett bra skott av Stig Olsson och den bollen hade varit värd ett bättre öde. I början av andra halvleken gick det bra för
kombinationen. Kvitteringen kom välförtjänt efter 12min. och det var ”Bebben” Johansson som fick ett bra skott att resultera . Örgryte
kunde dock i mitten på halvleken åter ta ledningen, då Roland Lindkvist utnyttjade att kombinationsförsvaret stod stilla och därmed var
siffrorna 2-1. Det blev nästan omgående kvittering och det var Larsa Johansson som behärskat lade bollen tillrätta, 2-2. Kombinationen
kunde sedan för första gången ta ledningen, då Per Erik i 25 min. svarade för 3-2. Örgryte reducerade sedan efter klungspel, då reserven
Hans Erik Ståhl, som fått hoppa in efter pausen slängde iväg ett påpassligt skott, som lite enkelt smet in vid stolpen 3-3. Gösta
Ackerborn, Göteborg, dömde och publiken uppgick till 944 personer. / Gårda /.

Siljanskombinationen klarade oavgjort mot Örgryte, 3-3.

Siljamskomb-Örgryta IS: Pål Påhlsson försöker få Örjan Persson på fall.
Siljanskombinationen med fem allsvenskar som förstärkning spelade oavgjort, 3-3 mot Örgryte på Färnäs idrottsplats på söndagen efter
0-1 i halvtid. Resultatet får mera rättvist efter spelfördelning och chanser. En publik på 944 betalande gonade sig i solskenet och fick se
så pass bra fotboll men kan vänta i en match av detta slag på sommaren hittills varmaste dag. I första halvlek spelade Siljanslaget mot
solen. Laget var det förut nominerade medan Örgryte i stället för skadade Lennart Wing på ena backen hade Helge Börjesson, bror till
Rune, och Bertil Jansson på andra backen i stället för ordinarie Allan Larsson, som flyttats upp som vh. Kombinationen spelade hela
första halvlek ensidigt och fantastiskt på högeryttern Bernt Fölet Berndtsson. Alla bollar skulle till honom. Då så Örgryte knöt till på ena
kanten blev det inga resultat för kombinationen. Allan Färnström hade ett par fina närskott, bl.a. en kanon direkt på målvakten och
”Larsa” Johansson ett skott vid sidan. Det var i stort sett alla farligheter som kombinationen åstadkom. I halvlekens mitt hade Örgryte
lyckan med en framspelning som cf. Stig Johanssonbehärskat sköt i mål från nära håll. Ändringar i Siljanslaget efterpausen innebar
förstärkningar. Om Örgryte med sitt jämna lagspel behärskat första halvlek utan att glänsa blev det kombinationen som nu började visa
framfötterna. I 10:e min. hade ”Larsa” en nick över plankan efter framspelning av Bebben Johansson och per Erik Finn. Det blev sedan
tekniske Bebben Johansson som på en lurig höjdboll som droppade in förbi solblädade Jansson i ÖIS målet, kvitterade till 1-1 efter 10
min. Så kom tre mål på lika många minuter. Örgrytes Roland Lindqvist svarade för 1-2 i ett läge som smakade offside. Minuten efter
slängde Bebben en passning till ”Larsa” som stod misstänkt nära mål. ”Larsa” fintade bort målvakten och 2-2 var ett faktum. Så tog
Siljanslaget ledningen med 3-2. Bebben Johansson som började synas alltmer, gav Per Erik Finn en stickare och denne tricksande sig
elegant in i mål med bollen. Örgryte kunde sedan kvittera till 3-3 genom hi. Hasse Stål, som kommit in i andra halvlek. Han sköt från
vänster en hård boll som turligt skruvade sig in vid högra stolpens rot. Örgryte är ett jämnt lag utan toppar. Styrkena låg för dagen i den
väl samspelta kedjan. Försvaret utan Lennart Wing och med backkamraten på halven var givetvis försvagat för dagen. I
Siljanskombinationen märktes givetvis gästernas Berndtsson. Bebben Johansson och ”Larsa” Johansson i anfallet, liksom Hasse Nell på
ch. Snabb och brytsäker på ch. Snabb och brytsäker. Sven Lindberg i målet gjorde några fina räddningar och kan inte lastas för målen. Av
backarna var Jan Blumenberg jämnast. Rune Blomberg gjorde en bra halvlek likaså Harlan Grannas, Per Erik Finn passade bra ihop med
de allsvenska kedjekamraterna, teknisk och kvick som han är. Nils Larsson på vy. Visade en hel del goda ruscher på sin kant utan respekt
för de allsvenska storheter han hade mot sig. Gösta Ackerborn, Göteborg. Dömde den justa matchen. / Blad /.

Siljanskob.-Örgryte IS: Vilgot Schwartz och Rune Blomberg byter standar under överinseende av Göteborgsdomaren Gösta Ackerborn.

Just nu….. Fotbollsfest i Färnäs.

Färnäs Sportklubb och Ragnar ”Sura” Eriksson har till tradition att bjuda på en stor match varje sommar, då man möter något storlag,
samtidigt som man förstärker det egna laget, så at det blir en värdig motståndare till de allsvenska gästerna. På söndagen var det dags
för stormatchen på Färnäs IP och Örgryte var gäster och gav prov på hur det går till i större sammanhang, även om man naturligtvis
spelade en smula semesterbetonat. För två år sedan var IFK Göteborg gäster i Färnäs, i fjol var det Norrköping som spelade. – Vi vill
bjuda på fotboll för både spelare och publik häruppe, säger Sura Eriksson. – Jag tror det är nyttigt för spelarna att få se hur det går till i
större sammanhang och speciellt juniorer och pojklagsspelare har en del att lära av dessa drabbningar vi bjuder på. Promotor Eriksson
vet även att förstärka det egna laget så att det blir en jämn kamp och det blir ju av stor vikt och betydelse, när det gäller att få
matcherna intressanta för den stora publiken. Sura Eriksson var nöjd med söndagens match och det kunde han gott vara.
Kombinationen gjorde en god insats och Örgryte spelade fotboll som det skall spelas. Nils Olsson, Örgrytes lagledare kunde tala om att
hans lag är ute på en rekreations- och avkopplingsresa och man har legat i Sveg. 4-0 mot Ljusdal och 7-2 mot en Härjedals kombination
är vad man hunnit med förutom Färnäs matchen. Annars är det som sagt avkoppling och man har även bjudit med spelarnas damer för
att göra det hela trivsammare. Någon lätt träning har naturligtvis även förekommit. Men snart är det dags att åter börja tänka på
allsvenskan för Örgryte. Det gick ju särskilt bra för ÖIS i slutet av vårsäsongen och man har förhoppningar på att göra en stark
höstsäsong. Nu saknades ju Lennart Wing och Rolf Wetterlind i laget och det ökar ju styrkan avsevärt. Örjan Persson är ett starkt kort
och får vi bara igång målskyttet lite bättre, så ser det lovande ut, slutade ÖIS ledaren, som nu har att förbättra sjätteplaceringen under
höstsäsongen.

Stora DM 1962.
I stora D.M. deltog av de direktkvalificerade ej Björbo och Sörsjön. Hulåns IF ingick i turneringen i egenskap av finallag i 1961 års Lilla
D.M. Redan i första omgången eliminerades 1961 års distriktsmästare, Säters IF, av Sollerö IF. Anmärkningsvärt i övrigt var att division
III-lagen Grängesberg, Islingby och Vansbro slogs ut av kollegor från lägre serier, nämligen respektive Heros, Hulån och Malung. Årets
distriktsmästerskap för dalafotbollen fick ett sensationellt förlopp och många ”säkra papper” försvann rätt tidigt i turneringen. Redan i
första omgången hade mångåriga mästarna IK Brage överraskande jobbigt med numera rätt tama Falu BS, som dock till slut fick sträcka
vapen med 1-0. Samtidigt travade division IV-lagen Malung och Heros vidare genom segrar över de högre serieplacerade Vansbro och
Grängesberg. Kvartsfinalerna gick programenligt men i semifinal-omgången skrällde Sollerö IF och gav IK Brage respass efter 2-1 hemma
på sin ö. Avesta AIK kvalificerade på andra halvan genom att utan större besvär klara Ludvika FFI med 5-1. Finalen spelades i Falun 14
oktober och resulterade i seger för division II-laget Avesta AIK, som dock inledningsvis fick finna sig i att bli utspelade av sina
motståndare från IV:an. Sollerön ledde med 3-2 i halvtid och hade också 3-1, men sedan vände bladet för Avesta, som nu tog
mästerskapet för 8:e gången.

Första omgången.
Sollerö IF-Säters IF 5-2,
CRU IF-Ludvika FFI 2-3,
Hulåns IF-Islingby IK 3-2,

Falu BS- IK Brage 0-1,
Avesta AIK-Färnäs SK 7-0,
Malungs IF-Vansbro AIK 4-3.

Forssa BK-Nusnäs IF 1-2,
IK Heros-IFK Grängesberg 2-0,

IK Brage-Malungs IF 2-0,

Ludvika FFI-IK Heros 2-1,

Kvartsfinaler.
Nusnäs IF-Sollerö IF 2-5,
Hulåns IF-Avesta AIK 2-4.

I kvartsfinalen vann Sollerön division IV-derbyt mot Nusnäs IF och i övrigt blev det favorit segrar för IK Brage, Ludvika FFI och Avesta AIK.

Semifinaler. Sollerö IF-IK Brage 2-1,

Avesta AIK-Ludvika FFI 5-1.

Semifinalerna bjöd på en skräll i form av Solleröns seger över IK Brage mellan distriktets andra division II-lag, Avesta IK, övertygade
spelade till sig finalplats via Ludvika.

Final.
D.M. finalen spelades i Falun den 14 oktober. Sollerö IF visade till en början en tendens att fullfölja sin överraskande insats i turneringen
med att vinna även finalen. Laget ledde matchen i halvtid med 3-2 men tvingades till slut sträcka vapen för Avesta AIK som skrev segern
med siffrorna 6-3. Avesta figurerade nu i sin 15:e distriktsfinal och vann mästerskapet för 7:e gången.
Avesta AIK-Sollerö IF 6-3

(Matchen spelades i Falun). Avesta AIK vinnare av Stora DM 1962.

Junior DM 1962.
39 deltagande juniorlag fördelades i 7 seriegrupper. Från dessa utgick som gruppsegrare Färnäs SK, Sågmyra IF, Falu BS, Torsångs IF,
Avesta AIK, IFK Ludvika och Vansbro AIK. I de synnerligen jämna semifinalerna kunde Färnäs uddamålssegra över Falun och turneringens
sensationslag Torsångs pressade Avesta AIK till samma knappa marginal vid kampen om andra finalplatsen. Den inledande matchen
mellan Avesta och Färnäs slutade oavgjord, varefter Avesta trots bortaplan kunde uddamålsvinna i returen och därmed upprepa
fjolårstriumfen samt lägga beslag på D.M. tecknen för 10:e gången.

Foto: Mora Bygdearkiv, Wille Persson.
Stående fr.v. Sören Nordin, Hans Gummås, Göran Höglund, Lars Stickå, Erik Karlsson, Ove Olsén, Gunnar Haglind, Sven Åke Larsson,
Nedre raden fr.v. John Erik Persson, Gunnar Eriksson, Krister Larsson, Leif Wahlberg och Tore Grannas.

Grupp 1.
Färnäs SK
Nusnäs IF
Sollerö IF
Mässbackens IF
IFK Våmhus
Orsa IF
IFK Mora
Venjans AIK

14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
7
6
5
5
3
1

2 1
0 4
2 5
3 5
3 6
3 6
2 9
1 12

45- 7
38-18
29-21
28-25
27-30
11-34
41-42
24-46

24
20
16
15
13
13
8
3

Mässbacken-Färnäs 0-5, (0-3).

Färnäs vann en stor seger över Mässbacken, som fortfarande väntar på fyra ej ännu spelklara grabbar. Färnäs hade ett bra försvar och
en del farliga anfall, men fick de två första målen lite väl lättvindigt. Gästernas cf. A-lagets målvakt. Göran Höglund var suverän med fyra
mål på sitt konto. Det femte tillverkade hi. Börje Jansson. Försvarets bäste var ch. Lars Stickå. I Mässbacken märktes mest tvillingarna
ch. Curt och hi. Leif Jacobsson. Domare: Åke Nyström, Orsa.

Färnäs-Sollerön 1-1, (1-1).

Färnäs förlorade i går kväll sin första poäng i juniorserien. Motståndarna höll jämna steg med hemmapojkarna och resultatet var
rättvist. Sollerön tog ganska omgående ledningen, då hemmalagets centerhalv Lasse Stickå råkade ändra rikting på ett skott. Efter 10
min. kvitterade cf. Ove Olsén. Solleröns bästa var hi. Anders Bud, mv. Sune Bondesson och hh. Åke Knuts medan vy. Gunnar Haglind, cf.
Ove Olsén och vh. Tore Grannas var de mest framträdande i Färnäs laget. Bra domare var Tore Stenback.

IFK Mora-Färnäs SK 1-4.
Färnäs är ännu obesegrade i juniorserien. IFK Mora på hemmaplanutgjorde heller inget större hinder utan gästernas kunde vinna säkert
med 4-1 (1-0). Segern var främst jämnhetens och skjutsicklighetens triumf. Ch. Lars Stickå, vi. Ove Olsén och vänsterfotade Erik Karlsson
var ryggraden i Färnäs medan vänstersidan vb. Åke Grudin och vh. Sven Eriksson var bäst i Mora. Målen: Erik Karlsson 2, vi. Ove Olsén
och vy. Gunnar Haglind. Mora: vi. Björn Åberg.

Orsa-Färnäs 0-8.

Mora (FK). Serieledande Färnäs tog en storseger mot Orsa. Resultatet blev 8-0 (3-0). Segern var givetvis full rättvis, men målskörden
något för stor. Färnäs har ett starkt försvar och en bra kedja, där hi. Göran Höglund gjorde fem mål, varav ett på straff. Övriga
målgörare: vi. Hans Gummås, cf. Erik Karlsson 1 (straff) och vy. Gunnar Haglind 1. I det reservspäckade Orsa laget tog ch. Uffe
Magnusson den största arbetsbördan. Domare Karl Palmberg, Sollerön.

I de andra Grupperna spelade följande lag.
Grupp 2. Sågmyra IF, IFK Rättvik, Leksands IF, IFK Ore, Insjöns IF och Boda SK. Seriesegrare: Sågmyra IF.
Grupp 3. Falu BS, IK Brage, Korsnäs IF, Islingby IK, Bullermyrens IK och Forssa BK. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 4. Torsångs IF, IF Tunabro, Säters IF, Stora Skedvi IK, Gustafs GoIF. Seriesegrare: Torsångs IF.
Grupp 5. Avesta AIK, CRU IF, IFK Hedemora, Krylbo IF, Horndals IF och Avesta IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 6. IFK Ludvika, IFK Grängesberg, Ludvika FFI, IK heros, Östansbo IS, Nyhammars IF, Saxdalens IF och Morgårdshammars IF.
Seriesegrare: IFK Ludvika.

Grupp 7. Vansbro AIK, Malungs IF, Hulåns IF, Lima IF, Dala Järna IK och Nås IF. Seriesegrare: Vansbro AIK.

Kvalomgång.
Falu BS-Sågmyra IF 8-0,
Vansbro AIK-Färnäs SK 0-1,
IFK Ludvika-Torsångs IF 0-0 (förl).

Sågmyra IF-Falu BS 0-5.
Färnäs SK-Vansbro AIK 1-0.
Torsångs IF-IFK Ludvika 2-1.

Falu BS vidare.
Färnäs SK Vidare.
Torsångs IF vidare.

Junior DM, Vansbro-Färnäs 0-1.
I en match i junior DM:s slutspelslog Färnäs juniorer Vansbros juniorer med matchens enda mål, som gjordes i 12:e min. av vi. Olsén
med ett långskott som Vansbro målvakten ganska lättvindigt släppte in. I det regn som föll under hela matchen – med ett miserabelt
underlag som följd – kunde man inte begära något skönspel, men det lilla som presterades svarade gästerna för. De hade en säker sista
utpost i Göran Höglund, men även ch. Lars Stickå och hb. Eriksson var bra. I hemmalaget nämndes hi. Olsén och vb. Ove Sten. Domare
var Verner Eriksson, Malung och 75 personer tittade på.

Färnäs juniorer klarade Vansbro.

Vansbro (DD). Färnäs SK:s juniorer vann första matchen i slutspelet i junior-DM mot Vansbro genom att göra matchens enda mål.,
inspelat av vi. Ove Olsén efter 20 minuters spel i första halvleken. Vansbros inledande granna 15 minuter i första halvleken lämnade
inget utbyte och sedan jämnade spelet ut sig. Andra halvleken gick i ”egyptiskt mörker” och Färnäs träffade då bollarna bäst och hade
mest av spelet. Vansbros slutspurt när fem minuter återstod lyckades ej rubba siffrorna. Färnäs spelade en pigg och optimistisk fotboll
med halvbackskedjan som laget ryggrad. Bäst var ch. Stickå och hh. Persson. Även mv. Höglund var fin och räddade poängen. Vansbro
hade ingen udd på anfallen och bäst i laget skötte sig hi. Bengt Norenius, som slet för två. Goda insatser gjorde även ch. Ove Steen och
vb. Lars Olov Karlsson. Även Bertil Olsén gjorde bra ifrån sig. Bra domare var Verner ”Väta” Eriksson, Malung. Publik 50 talet personer.

Färnäs juniorer semifinalklara.

Färnäs (DD). Efter två 1-0 segrar varav den senaste vanns på lördagseftermiddagen, kan Färnäs på Vansbros bekostnad gå vidare till
semifinalen i junior-DM. Aktörerna på Färnäs idrottsplats hade det svårt med det genomblöta och hala underlaget och tillställningen
blev åtskilligt chansartad. Nu gav målskillnaden ett rättvistutslag lagen emellan men målen hade efter chanserna kunnat vara betydligt
flera på båda sidor. Enda fullträffen kom i mitten på första perioden då Ove Olsén sköt ett skott som Sören Mattsson halv klarade och
Gunnar Haglind forcerade bollen över linjen. Vansbro laget visade god bollbehandling och uppfattning med centern Lasse Karelius som
största begåvning. Bertil Olsén, Anders Norelius och Ove Steen förtjänar också ett omnämnande. Färnäs som vann på sin bättre gnista,
hade sina bästa kort i ch. Lasse Stickå, målv. Christer Larsson, och vb. Gunnar Eriksson. Kedjan bars upp av Göran Höglund med yttrarna
Gunnar Haglind och Hans Gummås som bästa assistenter. Utmärkt matchledare Gunnar Hjälte, Mora Noret. / Wepe /.

Semifinaler.
Färnäs SK-Falu BS 3-3,
Torsångs IF-Avesta AIK 0-2,

Falu BS-Färnäs SK 0-1
Avesta AIK-Torsångs IF 1-2.

Färnäs SK vidare.
Avesta AIK vidare.

Färnäs slog ut Falu BS ur JDM.
Färnäs SK:s juniorer gick till finale genom att i returmatchen på Kopparvallen i lördags besegra Falu BS med 1-0 i halvtid 0-0.
Hemmalaget var nog rätt allmänt tippade som segrare efter det oavgjorda resultatet på bortaplan men troligtvis tog man för lätt på
uppgiften och gjorde sin sämsta match hittills i turneringen. Färnäs däremot kämpade om varje boll och kedjekvintetten slet berömvärt
både i försvar och anfall. Nu skall dock erkännas att hemmalaget med den allra minsta tur hade kunnat få både ett och två mål, men
ensamma med Färnäs keepern tycktes grabbarna tappa fattningen och skotten gick på fel sida om målramen. Färnäs däremot
utnyttjade sina målchanser bättre. Vid matchens enda klara tillbud vid BS buren kunde man slå in 0-1 i andra halvlekens 10:e min.
Målskytt var Gunnar Haglind. Hemmalaget hade en jättechans till kvittering strax efteråt då en BS forwards kom helt fri, men ensam
med målvakten blev han omkullträngd bakifrån. Den indirekta frispark, som hemmalaget tilldömdes, blev dock resultatlös. Kan Färnäs
pojkarna visa upp samma kämpaglöd och vilja i finalen har de stora chanser att gå segrande även ur den drabbningen. I dagens match
vill man ge högsta betyget till centrallinjen, mv. Christer Larsson, och ch. Lars Stickå, som svarade för resoluta ingripanden. I kedjan var
cf. Göran Höglund tillsammans med vi. Erik Karlsson nyttigast. Hemmalaget kom som nämnts inte upp till sin vanligs spelstyrka och den
ende som höll stilen hela matchen var vb Bäck. Domare var Artur Åkerström, Borlänge. / Eja /.

Färnäs klart för finalspel.

Falu BS juniorer skänkte med varm hand bort en finalplats i junior-DM genom att på lördagseftermiddagen på Kopparvallen förlora med
matchens enda mål mot Färnäs juniorer. Efter en mållös första halvlek kunde Gunnar Haglind vid en retur fösa bollen löst förbi Christer
Sten i hemmamålet. Det var i stort Färnäs enda rejäla målchans under hela matchen och om man betänker att Falun hade fyra tillfällen
av det stora slaget så får man skylla sig själv. Det började vackert för Falun som radade upp tillfällen i början av matchen. Det bästa
hade Bosse Andersson då Färnäs målet var tillspillogivet men han kanonade över i fint läge. Det robusta Färnäs försvaret kunde sedan
med lätthet hålla undan för vidare attacker. Efter vilan var Per Anders Jonsson ensam med Färnäs målvakten men denne klackräddade.
Ovan relaterade fullträff kom som en kalldusch för hemmalaget som sedan ansträngde sig allt vad tygen höll. Bo Andersson hade ännu
en jättechans men fick bollen bredvid. Färnäs hade en fin centrallinje i Christer Larsson, Lars Stickå och Göran Höglund. Hh Lennart Elin
får också beröm- BS fick inte ut något av spelet. Någorlunda klarade sig Hasse Hedström och Lasse Nilsson. Artur Åkerström, Borlänge
var domare och han hade inga svårare tillfällen att grubbla över. / Bela /.

Final.

Avesta AIK-Färnäs SK 2-2, Färnäs SK-Avesta AIK 1-3

Ovagjort i JDM finalen.
Avesta AIK och Färnäs SK spelade 2-2 i första JDM finalen, som ägde rum i Avesta på lördagen. Halvtidresultatet var 1-0 till Avesta.
Färnäs kvitteringsmål kom någon minut före slutet och föregicks av hands. Skytten, hi. Ove Olsén drog åt sig lädret med handen innan
skotet gick. Linjemannen uppmärksammade händelsen, dock inte domaren. Avesta hade mest av spelet och borde ha vunnit. Bertil
Overmark gjorde 1-0 till Avesta på mick. 2-0 ombesörjde vi. kåre Eriksson fyra minuter in på andra halvlek. 2-1 kom efter slarv i
hemmaförsvaret. Målskytt: Ove Olsén. Han svarade, som nämnts, även för kvitteringsmålet. L.G. Lindgren i Avesta målet gjorde en
strong match och detsamma kan även sägas om ch. Lars Åke Jansson. I Färnäs var kedjans bästa tillgångar Erik Karlsson och Ove Olsén.
Färnäs levde högt på sin energi och kraft.

Avesta AIK och Färnäs spelade oavgjort i JDM.

Avesta AIK och Färnäs SK spelade 2-2 i den första JDM finalen. Matchen ägde rum på Avestavallen på lördagen. I pausen hade
hemmalaget ledningen med 1-0. Gästernas kvitteringsmål, som kom strax före slutsignalen, föregicks av grov hands. För att nå skott
läge drog vi. Ove Olsén åt sig lädret med handen. Med tanke på spelfördelningen borde Avesta ha vunnit, speciellt skulle man ha
åstadkommit flera mål före pausen. Mot slutet satsade Färnäs starkt. Spelet var nervöst från båda hållen. Stundens allvar tyngde på de
unga axlarna var onormalt högt. Båda lagen kan bättre, det kan vi vara förvissade om. I alla händelser är det laddat för en mycket
spännande andra finalmatch mellan de båda klubbarna. Avesta får skärpa sig ordentligt om det skall bli ett DM tecken även i år. Färnäs
borta blir en svår, kanske alltför svår uppgift för de randiga. Bertil Overmark gav Avesta ledningen i 17:e min. på nick. Någon minut
senare hade Färnäs chans till kvittering men vi. Erik Karlsson hade otur att pricka stolpen. 2-0 till klubb juniorerna blev det fyra minuter
efter paus på nick av vi. Kåre Eriksson. I 15:e min. reducerade vi. Ove Olsén till 2-1. Målet föregicks av grovt slarv i hemmaförsvaret. Av
slutningsmålet svarade också Ove Olsén för sedan han, som nämnts först lagt bollen tillrätta med handen. Linjemannen såg tilltaget,
men inte domaren. I Avesta försvaret var målvakten L.G. Lindgren och ch. Lars Åke Jansson som de bästa medan anfallet hade sin styrka
i innertrion där Lennart Nykvist för dagen utgjorde mittman. Bertil Overmark spelade högerytter men var indisponerad och hade svårt
att hålla tempot. Ch. Lasse Stickå och mv. Christer Larsson var Färnäs bästa försvarstillgångar medan Erik Karlsson och Ove Olsén var
bäst i kedjan. Färnäs levde högt på kraft och energi. Viktiga egenskaper i en match av den här karaktären. Domare var Gunnar Helldén,
Borlänge. 200 tittade på.

Oavgjort i JDM finalen, Färnäs kämpad starkast.

Avesta (DD). Första JDM finalen i fotboll mellan Avesta AIK och Färnäs på Avestavallen i lördags slutade 2-2 sedan hemmalaget haft 1-0
ledning i pausen. Det rättvisa i noteringen tål att diskuteras, inte minst med tanke på att gästernas kvitteringsmål strax före slutsignalen
föregicks av en grov hands. Målskytten Ove Olsén drog fram lädret med handen för att komma i skottläge. Avesta AIK borde förresten
avgjort matchen under första 30 minuterna. Enda fullträffen var skäligen mager utdelning efter spelfördelning och utomordentliga
målchanser. Andra halvlek kom Färnäs starkt framför allt i slutkvarten. Mycket stod på spel givetvis och man kunde inte hålla huvudet
kallt i alla situationer. Ge och ta var den melodi som anammades på båda sidor ingalunda rättvisa åt två av länets bästa juniorelvor.
Avesta laget får skärpa sig betydligt för att ev. ha något att hämta på bortaplan. Men kan första halvleks rätt hyfsade lir plockas fram
och odlas tiden ut finns förstås chansen. I försvaret var mv. Lars Göran Lindgren, ch. Lars Åke Jansson och hh. Börje Östman de bästa.
Tongivande i kedjan var innertrion Roland Nyström, Lennart Nykvist och Kåre Eriksson. Farlig var också hy. Bertil Overmark med bl.a.
första målet på sitt pluskonto och delaktighet även i det andra. Han var dock förkyld och höll inte matchen igenom. Färnäs spelade
påkraft än finess men gav i andra halvlek prov på att mycket är vunnet med energi och god vilja. Målet vaktades av en greppsäker gosse,
Christer Larsson och stor nytta gjorde även stoppern Lasse Stickå. Inrarna Ove Olsén och Erik Karlsson var förgrundsfigurer i ett övrigt
systemlöst anfall. 1-0 nickade Bertil Overmark in i 17 min. 6 min. senare slog Färnäs vi. Erik Karlsson bollen i stolpen. I andra halvleks 3
min. knoppade vi. Kåre Eriksson in tvåan för Avesta AIK. Men gästerna fick mera att beställa den i 25 min. reducerade hi Olsén till 2-1
över försvarsslarv. Samme man sköt strax före slutvisslingen 2-2 men man hade sim nämnts handen till hjälp för att få med sig bollen.
Linjemannen uppmärksammade händelsen, men inte domaren Gunnar Helldén, Borlänge. Publiken uppgick till knappt 200 betalande.
/ Guston /.

Avestas juniorer mästare efter fin finaldrabbning.

Färnäs (DD). Årets juniorfinal i DM, den andra avdelningen spelades på Färnäs IP under de bästa tänkbara förhållanden. Första matchen
slutade som bekant oavgjort 2-2- Redan efter en och halv minut tog Avesta ledningen med 1-0 efter ett missförstånd i Färnäs försvaret.
Det var cf. Kåre Eriksson som hann före Färnäs målvakt och med en väl avvägd nick kunde få bollen i mål. Färnäs fortsatte som om
ingenting hänt och hade under hela första halvlek ett knappt övertag och det var med både tur och skicklighet som Avesta kunde freda
buren. Andra halvlek blev den första lik. Avesta fick ta emot Färnäs pojkarnas allt intensivare anfall men så helt överraskades Färnäs av
Avestas Bertil Overmark som från nära håll fick klämma i med ett kanonskott i mål. Färnäs fortsatte optimistiskt och Hans Gummås
kunde efter klungspel få bollen i Avesta målet. O. Eriksson fastställde slutresultatet till 3-1. Färnäs hade många chanser att reducera
men forwards hade svårt att hitta målet. I det segrande laget fanns med god spelkultur och hy. Bertil Overman var den klart bäste
spelaren och Lars Åke Jansson var också en spelare med fotboll i kroppen. Färnäs som för första gången Färnäs som för första gången
figurerade i en DM final visade att laget var värt andra platsen. Målvakten Krister Larsson är en stor begåvning. Lasse Stickå på ch. Är väl
den spelare som ledningen ställer sina största förhoppningar på. Av forwards visade sig Ove Olsén ha de bästa humöret. Domare utan
att helt övertyga var Tore Stenback, Mora och publik cirka 200. I en mycket trevlig och gemytlig stämning kunde Dalarnas
fotbollsförbunds ordförande Folke Berglund utdela DM plaketterna till Avestas juniorer. Det var i Färnäs SK:s klubbstuga. Avesta fick
sina DM planketter och Färnäs spelarna, fick för sin goda match ta emot pokalen som hade skänkts av Kämpes järnhandel. För de bästa
insatserna i de båda finalerna fick Avestas Bertil Overman och Färnäs Lars Stickå var sitt bokverk.

Sjätte raka JDM för Avesta efter seger mot Färnäs SK.
Mora (FK). För sjätte året i följd blev Avesta AIK på söndagen distriktsmästare i juniorfotboll. Första avdelningen i finalen not Färnäs SK i
Avesta slutade som bekant oavgjord, varför man tillmätte Mora pojkarna en viss chans i returmötet på den ojämna planen i Färnäs. Men
Avesta visade ingen pardon utan agerade med 3-1 (1-0). Hemmapojkarna kämpade på helhjärtat och bra i andra halvlek att de varit
värda ytterligare ett mål. Gästerna spelade dock den avgjort bästa fotbollen och besutto en större rutin. Båda lagen presterade en
öppen och trevlig fotboll. Genom att båda försvaren förivrade sig och gick på för hårt uppstod ofta invecklade och lustigas förhållanden
situationer målen. Det blev gästernas skottvilliga och tekniska anfall som blev utslagsgivande denna gång. Hy. Bengt Åke Overmark var
strategen medan hans ytterkollega Bo Eriksson var lyckosam i avslutningarna. I övrigt märktes vi. Lennart Nykvist. Försvaret verkade
sårbart, men hade en aldrig sinande energi. Färnäs kedjespelare hade lite otur framför mål på de öppna chanserna som skapades. Lasse
Stckå var klippan i försvaret, men även mv. Christer Larsson hade en bra dag. Det är emellertid en stor framgång för norra distriktets

fotboll att nå en final i junior DM och det vittnar om att det även finns bollbegåvningar på en annars tämligen mörk fotbollskarta.
Avesta centern Kåre Eriksson nickade redan i 2:a min. behärskat över utrusande mv. Redan efter 2 min – 0-1. Färnäs hade ett fint tillfälle
till kvittering genom Olsén minuten därpå. I fortsättningen var spelet ganska jämnt. I andra halvlekens femte min. ordnade vy. Bo
Eriksson 0-2 efter en hörna, här slarvade hemmaförsvaret en aning. Reduceringen kom efter 16 min. genom lille hy. Hans Gummås, som
trängde in bollen ur klunga. Bo Eriksson fastställde slutresultatet 1-3 då han sprang ensam mot mål, med hela motståndarlaget på
anfallshalvan. Domare: Tore Stenback, Mora. / Nilu /.
Avesta AIK junior D.M. segrare 1962.

Övre raden från vänster: Sören Nordin Lagledare, Hans Gummås, Göran Höglund, Lars Stickå, Erik Karlsson, Ove Olsén, Gunnar Haglind.
Främre raden från vänster: Lennart Ehlin, Leif Wahlberg, Krister Larsson, Gunnar Stikå och Tore Grannas.

Avestas sjätte DM-titel i svit, Fartfylld finalmatch i Färnäs. Text från tidningsartikel 30/9-1962.
Det blev Avesta AIK som för sjätte året å rad lade beslag på junior-DM titeln i fotboll. Avesta pojkarna lyckades nämligen vinna
söndagens med stort intresse emotsedda finalmatch mot Färnäs på Färnäs idrottsplats med 3-1, halvtid 1-0. Båda lagen satsade friskt på
varje boll och det blev en underhållande och fartfylld match, där dock kämpatakterna naturligt nog fick ersätta skönspelet. Hemma
pojkarna gjorde en helhjärtad insats och med litet mera tur och koncentration i avslutningarna hade man kunnat vända matchen i egen
favör. Avesta segern var dock inte direkt orättvis då laget innehöll flera utmärkta spelare. Matchen blev en halvtimme försenad då
förbundet kallat samma linjemän att tjänstgöra både i Nusnäs och Färnäs. Svagt av förbundet med en sådan brist på organisation.
Avesta fick första målet genom cf, Kåre Eriksson som nickade över utrusande målvakten i nät. vi, Ove Ohlsson noterade strax därpå ett
skott i stolpens utsida och hi, Göran Höglund hade också ett par ganska goda chanser till kvittering, men det ville sig inte riktigt. Efter
pausen blev det istället 0-2 i femte minuten genom hy, Bertil Overmark efter en kalabalik framför hemmaburen. Färnäs gav dock inte
slaget förlorat och i 16:e minuten kom lön för mödan och reducering. Det var hy, hans Gummås som fick sista foten på lädret efter
klungspel vid Avesta buren. Slutresultatet fastställde vy, Bo Eriksson som fick bollen i fritt läge medan hela Färnäs laget befann sig på
Avestas planhalva. Han kunde i lugn och ro lägga bollen tillrätta bakom Krister Larsson i hemmamålet. I Avesta AIK återfanns endast tre
av fjolårets distriktsmästare, vilket visar att klubben har en sällsynt förmåga att skapa fram nya fotbollskullar. Bäst i det storväxta laget
var hh, Börje Östman, hy, Bertil Overmark, vi, Lennart Nykvist och vy, Bosse Eriksson. Färnäs hade sina största tillgångar i ch, Lasse
Stickå, vh, Tore Grannas, hi Göran Höglund och cf, Erik Karlsson medan vi,Ohlsén märktes mindre än vanligt. Bra domare var Tore
Stenback från Mora. Han stävjade de många tendenserna till hårt spel på ett föredömligt sätt. Man måste dock förstå att de unga
pojkarna i stridsivern ibland spände sig lite för mycket. I det fallet var båda lagen lika goda kålsupare. Omkring 300 personer tittade på.
/ Tewe/.

Från Moras sportfront.

Färnäs Fotbollsjuniorer lyckades inte med uppsåtet att klå Avesta AIK, men grabbarna gjorde sitt bästa för att ordna biffen. Lyckan stod
dock inte riktigt bi den här gången och det blir att försöka komma igen nästa säsong. Grabbarna kan dock se tillbaka på en fin svit av
matcher och att förlora mot mångfaldiga distriktsmästarna Avesta var sannerligen ingen skam. Färnäs har 1 000 invånare, Avesta det
tiodubbla. I FSK laget finns en stopper som man har all anledning att återkomma till. Lasse Stickå är namnet. En härlig typ med fin blick
för spelet parad med bollkänsla. Christer Larsson är ett ypperligt målvaktsämne och Tore Grannas kan man också räkna som en coming
man. I kedjan finns många lovande gossar. Centern Erik Karlsson fladdrade kring som ett jehu i söndags och åstadkom åtskilligt med
trassel för de bakre Avesta leden. Inrarna Höglund och Ohlsén har mycket boll i kroppen och yttrarna är inte heller så pjåkiga. För
insatsen i finalen fick pojkarna motta en pokal som skänkts av Kämpes järnhandel. Priset till bäste spelare ett bokverk tillföll Lars Stickå.
Ett absolut riktigt val.
Oxberg tog seriesegern i ”femman” och kan därmed se tillbaka på en verkligt lyckad säsong. Det har gått illa kvickt med avancemanget
från ”sexan” till ”fyran” och nästa år blir det troligen fyra lag från Ovansiljan i den sistnämnda serien. Våmhus fick nöja sig med en
hedrande fjärde plats, medan IFK Mora åkte direkt i ”träsket”. Få se hur det går med IFK Fotbollen. Det har talats om nedläggning av
bollsparkandet, men ingenting är bestämt ännu i den vägen. I ”sexan” skulle det dock bli ännu svårare att klara debet och kredit.
Färnäs, Sollerön och Nusnäs tog alla övertygande och värdefulla segrar under helgen. Därmed torde denna trio ha sitt på det torra och
Sollerön har nu blandat sig i den absoluta tätstriden mot Säter och heros. Då Malung ännu inte gett upp hoppetär dock säkrast att
Färnäs tar ytterligare någon pinne innanserien är klar. Segern mot Forssa var mycket värd. Förlust där och läget hade varit direkt kritiskt.
Men veckans lag blir Färnäs FSK:s juniorer. Sollerön samt Oxberg. Grattis.

Örgrytes juniorer besegrade Färnäs.
Örgrytes juniorlag besegrade Färnäs på onsdagskvällen med 3-1, (0-0)efter stundtals elegant spel. I den mållösa första halvleken var ÖIS
överlägset, men fick bara en rad hörnor. Cf. Roine Nilsson gjorde 0-1 och cf. Allan Fernström kvitterade. Så kom hi. Kjell malm två gånger
med i målprotokollet. Juniorlandslagets ch. Hans Lundin var en fin stopper, men hade god hjälp av Elmar Johansson. I anfallet var
måskyttarna effektivast. Bland hemmapojkarna märktes mest målvakten Christer Larsson som hade arbetsamt i första halvlek samt
ch. Lasse Stickå och vi. Harlan Grannas. Domare Tore Stenback, Mora.

Örgrytejuniorerna besegrade Färnäs.
Färnäs SK:s juniorer mötte på onsdagskvällen Örgrytes juniorer i en vänskapsmatch på Färnäs IP varvid gästerna segrade med 3-1.
Halvtid 0-0. Resultatet var fullt rättvist då Örgryte speciellt i första halvleken hade kraftigt övertag i spel. Efter pausen blev det bättre
fart över Färnäs laget som då åstadkom en del bra attacker mot Örgryte buren. Örgryte hade planens bästa spelare i centerhalven och
juniorlandslagspelaren Hans Lundin som tog ned Allan Färnström ganska ordentligt. Bra var också hh. Elmar Johansson och i kedjan drog
hi. Kjell Malm och cf. Roine Nilsson uppmärksamheten till sig. I Färnäs laget svarade målvakten Krister Larsson för många bra
ingripanden och i försvaret gjorde också ch. Lars Stickå och vh. Harlan Grannas goda insatser. Kedjans bäste var vi. Ove Olsén. Cf. Roine
Nilsson gav gästerna ledningen, men Allan Färnström kvitterade med ett långskott. Kjell Malm avgjorde så matchen med två vackra
fullträffar i slutet av matchen. Bra domare var Tore Stenback från Mora. / T /.

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

14
14
14
14
14
14
14
14

10
7
5
5
5
4
3
3

2
6
6
2
2
3
4
3

2
1
3
7
7
7
7
8

48-16
55-27
38-31
36-38
39-51
36-37
28-42
31-69

22
20
16
12
12
11
10
9

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

Rapporterad pojkfotboll verksamhet.
Färnäs Sportklubb Serie.

10 lag, 17 matcher.

Pojkfotbollsturneringen i Mora vanns av Färnäs.

En fotbollsturnering mellan Oxberg, Färnäs, Nusnäs och Mora spelades häromkvällen. Lagen bestod av av pojkar som kommun
instruktörerna Sandberg och Sallnäs tränat på resp. platser under den gångna sommaren. Matcherna spelades i form av en
blixtturnering med speltiden 2x10 minuter. Första matchen gick mellan Mora och Färnäs och vanns lätt av de storväxta Färnäs
grabbarna. De betydligt mindre pojkarna från Mora kom ingen vart och var ytterst sällan över mittlinjen. Bo Erikson och Stig Ove
Hansjons ordnade till en 2-0 seger för Färnäs laget. Sven Mattsson stred tappert i Mora målet. Han bör dock inskränka sina vådliga
utrusningar något. Oxberg och Nusnäs spelade sedan en mycket jämn match. Efter en något djärv målvaktsutrusning kunde dock
Oxbergs Göran Abrahamsson slå bollen i nät och avgöra till sitt lags fördel. Matchen om tredje och fjärde plats mellan Nusnäs och Mora
blev också synnerligen jämn. Den slutade 1-1 sedan ”Mike” Lundström i slutet av matchen kvitterat den ledning som Nusnäs tillskansat
sig. Efter en resultatlös förlängning tillgreps straffspaksläggning. Inte mindre än åtta grabbar ur vardera laget fick stega fram och prova
lyckan innan Lasse Mjöberg med en mycket snålt slagen straff kunde avgöra till Moras fördel. Final matchen vanns lätt av Färnäs med
3-0. Lennart Hansson (2) och Bo Asp gjorde målen. Oxberg kämpade tappert och saknade ingalunda chanser. Göran Abrahamsson hade
bl.a. ett pr fina tillfällen till nätkänning men Färnäs målvakten kunde med tur och skicklighet freda buren. Färnäs hade ett jämnt och bra
lag medan Oxberg hade sina bästa spelare i slitvargen Lennart Larsson och vilt skjutande Lillebror Hårdén.

Färnäs pojklag tog sex raka.

Färnäs SK:s pojklag har vunnit samtliga sex matcher i pojkserien som de tog hem i utklassningsstil med den suveräna målskillnaden 20-2.
Följande resultat noterades:
Ore Färnäs 1-2, Färnäs-Mässbacken 3-1, Färnäs-Orsa 2-0, Mässbacken-Färnäs 0-5, Färnäs-Ore 2-0, Orsa-Färnäs 0-6, Mässbacken-Färnäs
1-3, Ore-Orsa 1-0, Orsa-Mässbacken 2-0, Mässbacken-Ore 0-4, Ore Mässbacken 2-2, Orsa-Ore 1-0.
Färnäs
Orsa
Ore
Mässbacken

6
6
6
6

6
3
2
0

0
0
1
1

0
3
3
5

20-2
6-12
8-7
4-19

12
6
5
1

Färnäs tyngd hos slocknade. Text från tidningsartikel. 1962.
Det finns säkerligen vissa herrar i Färnäs som känner sig en aning stela idag. De ”slocknade” fotbollsspelarna hade nämligen utmanat
Färnäs just nu inte alltför framgångsrika A-lag i akt och mening att visa hur fotboll skallspelas. Där uppträdde så breda pojkar som Kål
Nils, Erik ”Klirk” Nilsson, Kål Olle, Toms Oskar, ”Cesar” Olsson, Erik Gudru, Sven Salén och Magnus Eriksson. Laget var dessutom
förstärkt med Per Erik Finn och Kål Janne, Börje Leander uppträdde långt ifrån ”slocknad” som förstärkning på stopper platsen i A-laget.
Domaren Artur Axelsson hade lite överseende med Kål Nils som eljest måst hålla sig i egna försvaret för att undvika offsideläge med
”Fören”. Dessutom införde laget 12 mannaregeln de gånger Kål Nils inte föredrog att vila på åskådarplats. Resultat, Jo, de slocknade
gjorde fem fina mål genom Kål Janne 2, samt Arne Fernström, Per Erik Finn och Georg Lundgren. A-laget fick också några ”tuppmål”
närmare bestämt tio. Här hette målgöraren Tore Wahlström 4, Allan Färnström 2, Harlan Grannas 2, Rune Blomberg och Eddie Forsén.
Publiken – ca: 150 – hade härligt roligt liksom förstås även spelarna. / Nilu /.

Färnäs damhandbollslag 1962.

Färnäs Damhandbollslag 1962. Stående från vänster: Elisabet Källman (Olsson), Okänd, Else Britt Eriksson (Sjöberg), Astrid Grubb
(Mångsén), Helena Brandt (Olsson). Nedre raden från vänster: Agneta Ersson (Hållams), Ingrid Damm, Birgitta Olsson, Evy Olsson och
Gerd Jansson.

Färnäs Ishockey 1962. Ishockey i Dalarna 1962.
Dalarnas ishockeysport är fortfarande på frammatch. Säsongen 1961-62 blev lyckad med god insats av Leksands IF, nytt division Ikontrakt för Morgårdshammars IF och smidigt avancemang till division I för Mora IK. Leksands IF håller fortfarande stilen och glädjande
var att man med flera ungdomar i laget åter kunde komma till slutspelet i SM. Femteplatsen i SM-serien var hedersam och laget kan
säkert blanda sig i den definitiva toppen, när för flera av de yngre fått mera rutin. Men leksands prestation i all ära, frågan är om inte
Morgårdshammars insats att klara nytt kontrakt var ännu starkare. I seriens inledning hade morgårdsgänget det svårt, men i den s.k.
avstigningsserien tog man sig samman ordentligt och då började man att hitta melodin. En bidragande orsak till det nya kontraktet var
den fina målvaktsförstärkningen. Bra för Morgårdshammar med sin nya konstisbana och stora publik intresse att få bli kvar i ettan.
Mora IK ishockeypionjären i Dalarna, återkommer i ettan efter några säsongers uppehåll från storserien . Intresset finns i ovansiljans
köpingen och i sina bästa stunder spelar laget bra ishockey. Det är bara att hoppas att konstisbanan, som blir klar till den allsvenska
säsongen skall medföra att Mora hockeyn får den stabilitet och jämnhet som fordras för att kunna klara division I-kontrakt. Förutom
Mora klarade sig dalaklubbarna sig bra i tvåan, Ludvika FFI kom på andra plats sedan man startat lite olyckligt. Bonäs underströk från
föregående säsong att man har ett jämnt och fint lag och belade tredjeplatsen före den andra nykomlingen Falu BS. Enda laget som
skuffade något var Vansbro AIK, som dock tog sig samman och klarade nytt kontrakt. Avesta BK klarade sig åter upp i tvåan och därmed
står Dalarna välrustat till kommande säsong med tre lag i division I och fem lag i division II. Spelprogrammen i serierna hann denna
säsong genomföras och Dalarnas lag, spelade sammanlagt 659 tävlingsmatcher och från division I—division V deltog 87 lag. Finalen i
1961 års DM blev en seger för Leksand, som vann bägge matcherna mot Mora. Bredden har kommit ordentligt i dalahockeyn. Kring
Falun finns flera ultimaklubbar liksom kring Ludvika och Smedjebacken-Morgårdshammar. Glädjande nog har även Borlänge trakten fått
fart på ishockeyn och lagen räckte till en grupp av division V. Under den gångna säsongen har konstisbanor invigts i Morgårdshammar
och Falun. Därmed har man tre banor och till kommande säsong är det klart att Avesta och Mora får konstisbanor och även i Ludvika
finns det planer på en anläggning. Därmed torde distriktets vara ganska väl tillgodosett och det bör understryka ytterligare frammarsch.
Ett önskemål är flera instruktörer inom distriktet. Det behövs för att ta hand om klubbarna och dess framstormande ungdomar. Det är
att hoppas att den frågan kan lösas för dalahockeyns bästa. Denna säsong spelade Färnäs SK i division V, grupp 7. I de andra grupperna
spelade följande lag.

Division V, grupp 7.
Mora IK B
Nusnäs IF
Bonäs IK B
Älvdalens IF B
Orsa IK B
Färnäs SK
Åsens SK

12
12
12
12
12
12
12

11
8
6
6
5
5
0

0 1
0 4
1 5
0 6
0 7
0 7
1 11

90-40
77-42
75-54
36-54
60-64
44-59
24-93

22
16
13
12
10
10
1

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Horndals IF, Krylbo IF, Fors IK och IF Garparna. Seriesegrare: Horndals IF.
Grupp2: IK Oceola, Morgårdshammar B, Vads IF, Backbyns IF och Söderbärke GoIF. Seriesegrare: IK Oceola.
Grupp 3: Nyhammars IF, Håksbergs IF, Saxdalens IF, IF Vulcanus, Säfsnäs IF och Sunnansjö IK. Seriesegrare: Nyhammars IF.
Grupp 4: IF Tunabro, Kvarnsvedens GoIF, Sellnäs IK, Amsbergs SK, Sifferbo IF och Torsångs IF. Seriesegrare: IF Tunabro.
Grupp 5: Dala Järna IK, Vansbro AIK B, IFK Mockfjärd, Dala Floda IF, Gagnefs IF och Björbo IF B. Seriesegrare: Dala Järna IK.
Grupp 6: Envikens IF, Godtemplarnas IF, Vintjärns IK, IK Buloc, Korsnäs IF och Dala Åsarnas IF. Seriesegrare: Envikens IF.
Slutspel division V.
Nyhammars IF-IK Oceola 2-5,
Envikens IF-Mora IK B 6-1,

Final:

IF Tunabro-Horndals IF 5-3,
IK Oceola-IF Tunabro 6-3.

Envikens IF-IK Oceola (efter förlänging) 6-8.

Dala Järna IK-Mora IK B 5-7,

Med mat och medaljers mängd jubilerade Färnäs Sportklubb. Text från tidningsartikel.
Färnäs Sportklubb firade på lördagskvällen sitt 30-års jubileum med en festlighet i Östnors bygdegård, besökt av 225 personer. Bland
gästerna märktes Artur Axelsson från Dalarnas fotbollsförbund och Folke Hansjons från Dalarnas Idrottsförbund. Till ”årets Medlem”
utsågs Torsten Nilsson och priset ”Stickå Eriks minne” tilldelades fotbollsspelaren Pål Påhlsson. Harlan Grannas fick motta ett guldur för
hundra spelade A-lagsmatcher. Dalarnas fotbollsförbunds förtjänsttecken i guld tilldelades Nils Stickå och samma förbunds
silvermedaljer fick Ragnar Eriksson. Albert Svärd och Målar Anders Olsson . De tre sistnämnda samt Janne Hansjons fick även motta
Dalarnas idrottsförbunds diplom. Klubbens framgångsrika juniorlag erhöll silvermedaljer och en hel rad personer mottog klubbens
diplom och medaljer. A-lagsspelarna fick stora dalahästar som belöning för den gångna säsongen och även B-lag, ledare, funktionärer
och damsektionen blev ihågkomna. Under kvällens lopp förekom sång av Gustav Larsson, vilken även ledde allsång. Mat, kaffe och dans
hörde även till ingredienserna i jubileumsfirandet.

Bingon. Då det började på 60-talet, - och i dag. Text Gustav Larsson, från Färnäs SK 50 år.
Bingo! Var detta det förlösande ord, som i framtiden skulle lösa alla ekonomiska problem? Den frågan ställde vi oss för cirka 20 år
sedan, då vi blygsam omfattning startade bingoverksamheten inom Färnäs SK. Det hela började hösten 1962. Rykten söder om ifrån
landet, talade om fantastiska inkomster från idrottsklubbarnas bingoverksamhet. Informellt beslutade nu styrelsen att starta en
försöksverksamhet och uppdrog till undertecknad att införskaffa ett stycke bingospel. Sagt och gjort, attiraljen beställdes och kom per
omgående. Efter att jag hade läst igenom spelreglerna, testade jag spelet på min egen familj och till min förvåning fungerade det hela.
Det blev Bingo både en, två och tre rader. Problemet var nu lokalfrågan. Vi hade ”bara” vår egen klubbstuga att tillgå och dör fick endast
ett trettiotal människor plats, så vi kunde inte slå på någon stor ”reklamtrumma”, utan nöjde oss, till att börja med, med intern klubb –
och by reklam. Starten blev som sagt blygsam, den första gången infann sig 14 stycken ”fanatiska” bingospelare. Bruttoinkomst blev 140
kr. Tack ska ni ha! Vi som var med den första kvällen tyckte: Detta var ju riktigt spännande, så vi beslöt på stående fot att fortsätta några
gånger till. För varje gång ökade nu antalet ”själar”, så i slutet på säsongen var det riktigt bra tillslutning. Sista kvällen kom 43 stycken!
(allting är ju relativt). Försöksperioden 1962-1963 gav i alla fall några hundralappar i nettovinst. Intresset för bingospelet steg några
grader varje år, och så småningom fick vi tillgång till lite större lokaler, gamla Konsum samt vi fick också komma in i Bystugan ett par
säsonger, detta gjorde att det blev större insatser och större vinster. Det ”Stora Lyftet” kom 1967-1968 i och med Bygdegårdens
tillkomst. Nu kunde vi slå på ”Stora reklamtrumman”. Stor lokal, mycket folk, större insatser och därmed finare vinster. Fr.o.m. nu
”slog” Bygdegårdsföreningen och Sportklubben ihop sina påsat, och har fram till dags dato drivit verksamheten gemensamt. Svaret på
frågan vi ställde oss för 20 år sedan får bli: Bingon frälste oss icke helt från våra ekonomiska bekymmer, men har dock utgjort ett bra
tillskott till vår klubbkassa.

Några Bingohistoriska protokollsutdrag:
9/9

1963.

§ 10.

Inköpet av ett stycke Bingospel, för en kostnad av 51,50 kronor,
konfirmerades i styrelsebeslut samt beslutades att verksamheten skulle
fortsätta.

13/12

1964.

§ 22.

Årsmötet valde den första Bingo kommittén, följande mannar ingick: Erik
Nilsson, Felix Wigren, hans Larsnirs och Sören Nordin.

28/4

1965.

§ 3.

Inför en bugande styrelse meddelade Torsten Nilsson att han efterskänkte sin
Bingovinst = ”Travelmunde resa”.

14/2

1966

§ 2.

Ekonomisk rapport: Behållning från Bingo = 742 kronor.

18/1

1967.

§ 2.

Ekonomisk rapport: Behållning: Behållning från Bingo = 4 156 kronor.

10/3

1968.

1/8

1969.

Gemensamt med Bygdegårdsföreningen valdes en bingokommitté: Torsten
Nilsson, Bernt Norén, Kål olle Johansson, Hans Ehlin, Gösta Larson, Lennart
Klockar, Gunnar Mases, Gustav Larsson.
§ 4.

Kål Olle rapporterade: Behållning, rapporterade: Behållning från Bingo =
9 888 kronor.

Protokoll fört vid allmänt halvårssammanträde i klubbstugan den 9 maj 1962.
§ 1.

Föreningens ordförande Mats Elin hälsade ett 25 tal medlemmar välkomna till dagens möte, men dessförinnan hade
Sven-Ivar Renhall visat en film från ishockey matchen Dalarna-Värmland i den s.k. TV-Pucken.

§ 2.

Kungörelsen för mötet upplästes och godkändes.

§ 3.

Till ordf. för mötet valdes M.Elin, och som sekreterare Nils Nilsson.

§ 4.

Till justeringsmän för dagen protokoll valdes S.I. Renhall och L.Bölin.

§ 5.

Beslutades att enligt Torsten Nilssons förslag välja en ishockeyplan kom. Valda blevo Felix Wigren ordf, Gustav
Larsson v.ordf. samt S.I. Renhall, Nils Matsson, Ingvar Olmås, Per-Erik Jons, L. Bölin och Axel Lassis.

§ 6.

Till ishockey sektion för säsongen 1962-1963 blevo följande valda: Erik Nilsson ordf. Göran Höglund v.ordf. Torsten
Nilsson, Sören Nordin, Nils-Erik Bölin, Sven Björlin samt Åke Finn.

§ 7.

Beslutades att klubbens 30-års jubileum skall hållas i höst, som preliminärt datum ansågs börd den 3 nov. som
lämplig.

§ 8.

Till organisations kom. för 30-års jubilét valdes följande personer: Mats Elin, S.I. Renhall och Folke Hansjons.

§9

Beslutades att endast de speciellt inbjudna får deltaga gratis. Priset för de övriga kommer att efter en närmare kalkyl
fastställas av org. kom. I samråd med fest kommittén.

§ 10.

Under övriga frågor framkom ett förslag av Gustav Larsson om ett samordnande av klubbarna inom Mora, av de s.k.
”frikorten” (medlemskort) för ungdomar mellan 10-15 år. Detta skulle förslagsställaren innebära att ett
medlemskort som lösts i en förening, även gälla som inträde till andra föreningars fotboll och ishockey matcher.

Dag som ovan

Justeras

Nils Nilsson Sekr.

Lennart Böhlin

Sven-Ivar Renhall

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 25 nov. 1962 i klubbstugan.
§ 1.

Föreningens ordf. Mats Elin hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna till årsmötet. Ordf. erinrade om den
bortgångne klubbkamraten Jannes Gustafssons gärning och ägnades hans minne en tyst minut.

§ 2.

Kungörelsen för mötet upplästes och godkändes.

§ 3.

Till ordf. för mötet valdes Mats Elin och till sekr. Sven-Ivar Renhall.

§ 4.

Sedan styrelseberättelsen upplästs, kommenterade Folke Hansjons densamma på en punkt. Han menade att det
fanns fog för anmärkning mot idrottsnämnden i Mora. Denna hade inte följt de riktlinjer, som drogs upp vid det
gemensamma sammanträdet, som förevarit tidigare med idrottsföreningarna i Mora. Anmärkningen gällde dels, att
klubben inte fick delta vid fördelningen av medlen, dels frågan om fördelningen av träningstider i bef. Lokaler i
Mora. Folke Hansjons föreslog, att man skulle ställa ett uttalande i denna sak, antingen till idrottsnämnden eller till
kommunfullmäktige, och han ville ge den nya styrelsen i uppdrag att utforma detta uttalande. Motet beslutade att
Hansjons förslag skulle föras vidare och godkändes styrelseberättelsen.

§ 5.

Kassarapporten, de olika Sektionsberättelserna och revisionsberättelsen upplästes och godkändes, och ansvarsfrihet
för den avgående styrelsen beviljades.

§ 6.

Styrelsens förslag om statuter för klubbens utmärkelser föredrogs. Efter en kort diskussion beslutades mötet, enl.
Folke Hansjons förslag att en kommitté på tre personer skulle tillsättas och utreda denna fråga till vårmötet.
Kommittén skulle även utarbeta förslag till nya stadgar.

§ 7.

En framställning från Badhusföreningen om att sportklubben skulle överta byns bastu diskuterades. Mötet
beslutade att klubben tills vidare skulle kunna överta skötseln av bastun, och att den kommande styrelsen borde ta
upp den här frågan till förhandling med bygdegårdsföreningen.

§8.

Valberedningens förslag till ny styrelse kritiserades av Folke Hansjons, som ansåg att den förbi gått hans personliga
åsikt, och utan hans hörande föreslagit honom till ordförande. Mötet antog dock valberedningens förslag, vilket
innebar att Folke Hansjons, Gustav Larsson och Felix Wigren omvaldes. Nyinvalda i styrelsen blev Torsten Nilsson
och Sven-Ivar Renhall. Sammankallande blev Torsten Nilsson. Till suppleanter valdes Kål Olov Johansson och Erik
Nilsson.

§ 9.

Till fotbollssektion valdes M.A. Olsson, Erik Örn, Sören Nordin, Albert Svärd, Olle Gummås, Göran Höglund, och
Ragnar Eriksson, med Sören Nordin som sammankallande.

§ 10.

Till ungdomssektion valdes Janne Hansjons, Per-Erik Jons, Lennart Böhlin, Lasse Stickå, Åke Finn och Robert Olsson.
Janne Hansjons sammankallande.

§ 11.

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

§1 2.

Till midsommarfest kommitté valdes Lennart Klockar, Johannes Nilsson, Anna Stickå, Svea Rombo, Inger Rombo,
Ragnar Eriksson och Nils Nilsson med Lennart Klockar som sammankallande.

§ 13.

Till simbadsektion valdes Verner Sars, Gunnel Nilsson, Helmer Frost och Gunnar Wahlberg. Sammankallande Verner
Sars.

§ 14.

Till damsektion valdes Gerda Hansjons, Siv Blomberg, Ann-Mari Färnström, Margit Eriksson, Gerd Jansson, Else-Britt
Sjöberg och Sonja Eriksson. Sammankallande Gerda Hansjons.

§ 15.

Valberednings kommitté blev Mats Elin, Jannes Trogen och Arne Eriksson. Sammankallande Mats Elin.

§ 16.

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

§ 17.

Till lotterikontrollant valdes Arne Eriksson.

§ 18.

Till kommitté för utarbetande av nya stadgar, och utredning av styrelseförslaget om statuter för klubbens
utmärkelser valdes Mats Elin, Kål Olle Johansson och Nils Nilsson. Sammankallande Mats Elin.

§ 19.

Klubbens tack till de avgående styrelseledamöterna mats Elin och Nils Nilsson för deras uppoffrande och
oegennyttiga arbete framfördes av Folke Hansjons, och erhöll varsin Dalahäst.

§ 20.

Under övriga frågor uppstod en stundtals häftig diskussion om damhandbollen. Man ansåg att flickorna var för unga
och orutinerade för den serie de hamnat i. Vidare var deltagandet i denna serie förenat med långa och dyrbara
resor, som damsektionen inte ansåg sig kunna eller böra bekosta. Förslag framkom om att slopa seriespelet men
behålla träningstiderna inne i Mora. Vidare föreslogs att man skulle undersöka möjligheterna för en byalagsserie i
damhandboll. Mötet beslutade att styrelsen skulle kalla damsektionen och utreda frågan om damhandbollen.

§ 21.

Beträffande resekostnader uppstod diskussion om den f.n. utgående ersättningen till sådana som använder privata
bilar för ”tjänstebruk”. Folke Hansjons ville ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag om ersättningens storlek,
vid resor med privat bilar.

§22.

Johannes Nilsson, Klubbens första ordf. erinrade om såväl med- som motgångar klubben haft under gångna år och
uttalade förhoppningen att klubben måtte få fortsätta sitt arbete.

§ 23.

Mötet avslutades efter drygt 3 timmars handläggning.

Färnäs som ovan
Sven-Ivar Renhall
Sekr.

