Färnäs Sportklubb 1963. Text: Gunnar Axelsson, Dala-Demokraten och Dalarnas Fotbollsförbund. Sven
Wåhlberg, Sportchef Dala-Demokraten. Årsberättelse Dalarnas Fotbollsförbund 1963. Årets Ishockey 1963 Lars Kjell Dala-Demokraten
Falun. Text George Linnell.

Toppserien för Dalarnas lag.
Dalarna som under en följd av år kunnat glädja sig åt dubbel representation i division II, nödgades efter höstsäsongen 1963 konstatera,
att Avesta AIK tog farväl av det fina sällskapet och eftersom ingen nyrekrytering sker underifrån denna gång blir det endast IK Brage
som kommande säsong finns med i näst högsta serien för distriktets del. Vårsäsongen lovade annars gott för Avesta som mot senare så
framgångsrika kollegan noterade en tvåpoängare. För Avesta blev det senare tunnsått med framgångar medan Brage var friskare i sin
poängplockning och bl.a. avslutade vårsäsongen med en uppmärksammad borta seger över Sandvikens IF. Den segern gav toppkänning
och goda chanser inför höstspurten. Avesta tog tre poäng av fyra möjliga i höstinledningen och tycktes med kraft slå vakt om sin division
II-plats. En olycklig downperiod under höstens mittskede gjorde dock att laget halkade ned till botten av tabellen, ett läge som dock
reparerades bl.a. genom fyra raka poäng mot jumbokollegorna Sunne och Sifhälla, men eftersom dessa sedan spurtade ännu bättre och
Avesta därtill förlorade slutmatchen så var slaget förlorat. IK Brages höst blev desto starkare. En inledande oavgjord match mot SIF samt
förlust mot Eskilstuna, gjorde att alla serieseger funderingar kunde skrinläggas. Däremot kunde laget kosta på sig att propagandaspela
med bl.a. sex raka segrar i utbyte. Oavgjort mot Sifhälla och förlust mot Hallstahammar i avslutningen plumpade till protokollet en
smula, men tredje platsen i tabellen kunde dock inregistreras som högst stimulerande framgång.
Det går bakåt för Dalafotbollen! Av Sveriges 59 bästa lag hör bara ett hemma i masriket. Ett beklagligt faktum, som ytterligare
förstärktes av att två av de fyra lagen i tredje divisionen kapsejsade. Det är endast genom Avesta AIK:s degradering från div.II som
antalet bibehålls. Den gamla allsvenska kometen IK Brage håller i det långa loppet en pålitlig div. II standard. 1963 var förresten det
bästa året på länge. Slutplaceringen – trea närmast efter de ilskna duellanterna Eskilstuna och Sandvikens IF.

1963 års serier har omfattat följande dalalag:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Mellansvenska reservlagsserien
Distriktets reservlagsserier

0 lag (0).
2 lag (2).
4 lag (4).
11 lag (11).
18 lag (16).
32 lag (32).
54 lag (55).
2 lag (2).
18 lag (16).

Summa:

141 lag (föregående år 138 lag).

Division IV.
Malungs IF, som bara med yttersta möda hankade sig kvar i 1962 års division IV i Dalarna, genom att spela bort Heros från tabellsegern
efter en blixtmarsch genom serierna ända från division II, tog sig samman med besked, när man fick en förnyad chans. Tydligen blev den
framgången en injektion och när 1963 års serie inleddes placerade sig skinnarelvan rätt snabbt bland tabellens topplag. Förklaringen var
att laget i sina led enrollerade en herre vid namn Nils Nilsson guldkantad hockeyspelare i Leksand som efter att han blivit dalmas fann
det lämpligt att odla fotboll i Malung. Nisses förkrossande överlägsenhet i skytteligan vittnar om hans betydelse för sitt lag. I de första
omgångarna visade dock inte Malung allt för mycket av de serieseger funderingar som de hade. På de första tre matcherna bärgade man
bara två poäng. Det var en match mot Sollerön, som slutade 6-2 och där Dubbel-Nisse visade de första proven på sin
målspottarförmåga. Nisse Nilsson från Karlstad och ishockeylandslaget tillverkade själv 37 av Malungs 63 seriemål. Helt pålitligt var
dock inte laget och slutsegern bärgades med bara en poäng tillgodo på nyuppflyttade sensationslaget Långshyttan. Vår final blev den
näst sista matchen mellan Malung och Heros, där ett äkta hat trick av Nisse räckte till seger med 3-2. Heros var annars det lag som i det
längsta gjorde de blivande seriesegrarna äran stridig och i vårtabellen var det faktiskt bara en poäng som skilde de båda åt. Hösten
började inte heller så lysande för de blivande seriesegrarna. Bottenkämpande lilla Sörsjön från Dalarnas fjällbygder spelade 1-1 mot
Nisse & co och när Malung sedan efter en seger mot Färnäs föll med 4-2 mot Sollerön såg det faktiskt riktigt illa ut för laget, trots att
detta efter sommaruppehållet fått hem den förlorade sonen Kjell Magnil från allsvenska Örebro SK. Ojämna Heros kunde i ett skede, i
kraft av en mera spelad match kila förbi i tabellen. Men annars utgjordes allvarligaste hotet mot Malungs IF av seriens nykomlingar,
Långshyttans AIK som skrapade ihop nio poäng på höstens fem första matcher. Högdramatisk tedde sig länge seriens jumbostrid.
Visserligen var Oxberg och Islingby tidigt avsågade, men klubbarna hade all anledning räkna med att även tredje plats från slutet var vikt
för avstigning. Så nu blev inte fallet, utan Sollerön som intog denna placering kan räkna med division IV-spel även under 1964.
Malung har börjat återmarschen till de högre serierna, förra året var man en tuppfjät från division V efter ha tagit hissen direkt från
division II genom trean till fyran. Nu sprang Malungs killarna hem serie vinsten utan större svårigheter. Marginalen till tvåan blev
visserligen så knapp som en poäng (och åtskilligt bättre målskillnad) men det var följden av ett nederlag i sista omgången, då saken
redan var klar. En remarkabel uppryckning från Malungs sida med andra ord. Det lilla trollnumret är i första hand Nisse Nilssons
förtjänst. Ishockey världsmästaren från Forshaga och Leksand har – om han inte är ute och reser – sin arbetsplats i Malung och DubbelNisse tyckte att division IV-fotboll skulle vara lämplig sysselsättning under mellansäsongen. Trots att han tar fotbollen som en udda
”tjänstgöring” och trots motståndarnas samfällda åtgärd att hänga en präktig s.k. överrock på Nisse i varje match framstod han som
seriens utan gensägelse förnämsta kulspruta 37 fullträffar yxade Dubbel-Nisse till, 60 procent av Malungs hela målskörd och 16 bättre
än tvåan i skytteligan! Serien var annars spännande ett långt tag. Heros som hade snudd på avancemang förgående år, höll jämna steg i
det längsta, nykomlingen Långshyttan, som sedermera hamnade andra plats, bra gjort av en nykomling som på kortast möjliga tid gått
från sexan till fyran, stred liksom Nusnäs, Falun och Forssa intensivt om platsen i solen. Precis efter vanligheten har klubbarna besegrat
varandra huller om buller. Malungs vinstpoäng 26 av 40 möjliga säger det mesta. För Islingby, som 1962 trillade ur trean, fortsatte
kräftgången: Femman nästa. Uppflyttade Oxbergs IF fick ta tåget tillbaka till samma station.

Nisse Nilsson – skyttesuverän.
Lika målfarlig som på vinterns is rinkar visade sig Nisse Nilsson var på fotbollsplanen när han i Malungs röda tröja härjade på Dalarnas
division IV-arenor. Det var sällan Nisse – som i fotbollsammanhang med förkärlek uppträdde som vi – behövde gå mållös från planen
och facit av de 20 matcherna visade att han hittat rätt med sin kanon hela 37 gånger. Det gav alltså klar ligaseger före Solleröns Torsten
Axelsson som kom upp i ”ostraffbara” 21 fullträffar, en i stort sett normal säsongskörd för en toppskytt. Så här var slutställningen.

Föreningar och medlemmar.
Verksamheten har varit organiserad på 25 distriktsförbund. Antalet till Svenska Fotbollsförbundet anslutna föreningar uppgick vid årets
slut till 2 970 med sammanlagt 380 569 medlemmar. Antalet föreningar har sedan 1962 ökat med 39 från 2 931. Antalet medlemmar har
ökat med 12 779 från 367 890. I Dalarna finns det 98 föreningar och 12 808 medlemmar. Vilket placerar Dalarna på plats 12 för hela riket
bland antalet medlemmar.

Skytteligan.
37 mål:
21 mål:
16 mål:
15 mål:

Nils Nilsson, Malungs IF.
Torsten Axelsson, Sollerö IF.
B. Hansson, IK Heros.
M.Martinsson, Sörsjöns IF. P A Jonsson, Falu BS.

Färnäs fint förberedda för fotbollen.

Rune Blomberg tränare juniorer in i A-laget. Färnäs (DD). Skall man döma efter förberedelserna, så torde Färnäs SK få en topplats i årets
div. IV. Men nu är ju fotbollen rund o.s.v. Men tränaren Rune Blomberg och lagledaren Albert Swärd har verkligen sett till att spelarna
har fått gjort rätt för sig under träningspassen. Fotbollsspelarna har varit igång med träningen sedan januari så har man haft ett lag med
i Mora korphandboll. När så Rune Blomberg kallade för ute träning fick spelarna träna på en plan som var renskrapad från snö.
Träningsmatcherna kom igång tidigt för första gästerna på Färnäs IP var Orsa IF. Sju träningsmatcher har spelats, fem har slutat med
vinst och två förluster har noterats. Som avslutning inför seriestarten har lagl. Swärd kallat ihop spelarna till ett tvådagarsläger på IP.
Börje Leander kom hem från Stockholm och med Rune Blomberg och Börje som tränare fick spelarna två dagars riktig hårdkörning.
Klubbstugan kom väl till sin rätt dessa dagar, för där fick spelarna mat och kaffe som Anna Stickå, Svea och Gerd Rombo hade gjort så
välsmakande som möjligt. Där resonerades det taktik och så visade Bosse Frodell några filmer som han spelat in i Gaza. Albert Swärd
verkar belåten med resultaten i träningsmatcherna, men som han säger, träning och seriematcher är inte samma sak när det gäller
skärpningen hos grabbarna. Vi har faktiskt haft tur med skador, men på första träningsdagen sträckte sig Gösta Hållams så att en spricka
på hälsenan konstaterades på lasarettet. Otur för Gösta som såg ut att vara i prima form, nu är det ju ovisst om han kan vara med i dom
första matcherna. Men vi har många glädjande saker också, fortsätter Swärd. Bosse Frodell har kommit åter efter ett års tjänstgörning i
Gaza, och han har verkligen gått in för fotbollen i år. Allan Färnström har fått tillbaka målfarligheten. Harlan Grannas ser ut att komma i
samma form som han var för två år sen. Eddie Forsén har tränat mycket hårt för att få en ordinarie plats i laget. Så har vi några juniorer
som pockar på A-lagsplats också.
Förlorade spelare? – Erik Olsson till Våmhus.
Nyförvärv? – Bosse Olsson från Mora, men det ser ut som om det skulle dröja ett år, innan vi får någon användning av honom då inte
Mora vill släppa honom på två månader.
Ven vinner serien i år? - Heros!
Er egen placering? – Allt är bra, bara vi inte ramlar ur.
Träningsmatcherna. Färnäs-Orsa 5-1, Färnäs-Våmhus 2-1, Färnäs-Siljansnäs 4-2, Färnäs-Hulån 6-3, Färnäs-Korsnäs 5-3,
Färnäs-Vansbro 3-5, Färnäs-Dala Järna 1-2. Då är det alltså klart för serie premiär mot Falu BS på Färnäs IP på söndag. / E-son /.

Spelande tränaren Rune Blomberg och rådgivande tränaren f.d. landslagsmannen Börje Leander i bakgrunden med tre av sina adepter
fr.v. Bosse Frodell som gör comeback efter en sejour i Gaza, Tore Wahlström och junioren Gunnar Haglind. Foto, Wille Persson.

Resultaten i division IV, Dalarna.
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Seriespelet. 1963.
Faluns bättre kedjespel avgjorde mot Färnäs , 0-2. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Falu BS 0-2. 5/5-1963.
Säsongens vårpremiär På Färnäs Idrottspalts gav Falu BS full poäng och fortsatt toppkänning i serietabellen. Det var två jämna lag som
möttes där gästernas bättre kedjespel och förmåga att göra mål visade sig vara den faktor som fällde utslaget. Faluns 2-0 seger var fullt
rättvis och ungdomarna i laget fyllde väl sina platser. Färnäs startade övertygande och hade ett visst grepp om matchen första
halvtimmen men Falun stack igenom med ströanfall som för det mesta avblåstes för offside. När fem minuter återstod av första
halvleken släpptes både centern ”Bempa” och hh, Åke Persson igenom där Persson antecknade sig för Faluns första mål. Halvtid 0-1. I
första halvleken fick Falun bättre ordning på sitt lagspel och i 37:e minuten kunde centern ”Bempa” Eriksson som frispelats fastställa
slutresultatet 0-2. Faluns ungdomar har som sagt väl växt in i laget och fråga är väl om inte laget på allvar är att räkna med som
slutsegrare. Av Faluspelarna var innertrion Lars Bodare, Bempa Eriksson och Lars Nilsson klart bästa medan Färnäs var rätt slätstruket
med undantag för Tore Wahlström som den klart bäste. Domare Kurt Karlsson, Borlänge. Publik 300.

Bolldrivning övas av fr.v. Allan Fernström, Pål Pålsson, Tage Molin, Eddie Forsén, Arne Fernström och Gösta Hållams.

Övertag en halvlek men Färnäs förlust i hemmapremiären.
Färnäs (DD). Färnäs seriepremiär mot Falu BS på hemmaplan blev inte som laget supportrar hade väntat. Efter ett markant övertag i spel
under hela första halvlek kunde ändå Falun gå till halvtidsvilan med 0-1 och slutresultatet 0-2. Efter paus tog Falun hand om spelet och
kunde öka sin ledning. Om Färnäs hade haft en ledning med ett par mål i halvtid hade inte ens Falu supporters kunnat klaga. I 15 min.
hade Falun matchens första farlighet. Färnäs mv. Hade gett sig ut på en utflykt men fick bollen mitt på sig efter skott av ”Pajen” Jonsson.
Matchens första hörna fick Färnäs och den höll på att resultera men Hasse Hedström fick göra sin första pangräddning för dagen. 30
min. kom Harlan Grannas fint fram men återigen räddade Hasse - den här gången med en fotparad. Falun tog ledningen i 40 min. Färnäs
försvaret tvekade och då passade Åke Persson på att skjuta bollem i mål. Om Färnäs haft hand om spelet i första tog Falun hand om det
i andra med besked. Efter dubbelräddning blev det hörna och på den ökade Falun till 2-0 på en målvaktsretur, ”Bempa” Eriksson tryckte
till direkt på. I 43 min. hade Färnäs några bra tillbud, men det var för dagen omöjligt at få bollen förbi Hedström i Falu målet. Falun är
ett ungdomligt och bra lag, som sätter finspelet i högsätet. Det kanske blir mycket ab sidledspassande så att effektiviteten framför mål
inte blir vad den borde vara. Hans Hedström i målet är lugn och säker. I uteförsvaret är ch. Jan Eriksson den bäste. Även Bosse Jonsson
på halvbacken är till sin fördel. Bäst för dagen i kedjan var ”Pajen” Johansson men han kunde lämna bollen ifrån sig litet tidigare. Färnäs
gjorde ingen av sina stora matcher och spelarna verkade för tungfotade i förhållande till de snabba Falu grabbarna. Bäst för dagen var
mv. Höglund, hb. Paul Paulsson och ch. Gösta Hållams. Av forwards vinner väl Tage Molin mest, men han skjuter illa. Harlan Grannas
blommade upp ibland men det var korta stunder. Domare inför 400 personer var Kurt Karlsson, Borlänge. / E-son /.

Falu BS nya giv håller Rättvis seger i Färnäs.
Mora (FK). Falu BS:s ungas fotbollslag motsvarade väl det goda renommé man förskaffat sig i vår. Det konstaterades vid seriepremiären
på söndagen i Färnäs då Färnäs SK fick se sig klart besegrade med 0-2 (0-1) – målen inspelade i slutet på vardera halvleken. Det var
främst rörligheten, lugnet och kortpassningsspelet efter marken som fällde utslaget. Färnäs gjorde dock ingen plattmatch och hade ofta
spelövertag då framförallt målfarligare än gästerna, vilka inte fick iväg något egentligen målskott förrän i 35:e min. Dessutom har Färnäs
ett erkänt stabilt försvar vilket visade sig behövas ju längre matchen fortskred. Ett för underligt lugnt spel – ofta verkande lojt –
uppvisade Falu försvaret. Backarna var jämna och halvbackslinjen – Åke Persson, Jan Ericsson, Bo Jonsson – var fina speluppläggare som
själv a föll upp luckorna. Allra mest glädjande var dock anfallsspelet och då särskilt under andra halvlekens senare del. Hy. Per Anders
Jonsson rundade kvickt och elegant försvaret flera gånger och hans kollega på vy. Jan Erik Lyck stod inte långt efter. Inrarna Lars Bodare
och lars Nilsson var inga veklingar när chansen fanns och ”Bempa” Erikson en svårmarkerad center. Överlag var dessa korta och lätta
grabbar också väldigt snabba varför Hållams och Co fick göra rätt för traktamentet. Det var dock framförallt i rörligheten som
hemmalaget var underlägsen. Göran Höglund i målet gjorde inga misstag och backarna skötte sig i stort set bra. Rune Blomberg var klart
bästa halvback men även Gösta Hållams gjorde stor nytta första halvleken. Klart farligast i anfallet var hi. Wahlström.

Från Moras sportfront.
Nusnäs IF har startat verkligt övertygande i division 4 fotbollen med klara segrar mot Malung och Oxberg och laget toppar nu tabellen
elegant med den fina målskillnaden 8-2. Full pott har även Faluns ungdomliga elva noterat och Malung kunde inregistrera sin
premiärseger på söndagen då Sollerön klart besegrats. Sollerön har nu bottennapp i serien tillsammans med Oxberg, och då även Färnäs
kammade noll på söndagen ser det inte så ljust ut för Ovansiljanslagen. Men ännu kan det hända mycket då ju serien inte mer än hunnit
i gång. En intressant serie blir det under alla förhållanden. Nästa omgång ser ut så här: Islingby-Färnäs, Oxberg-Heros, LångshyttanMalung, Nusnäs-Forssa, Sörsjön-Sollerön. Mest intresserar matchen Nusnäs-Forssa som blir en verklig toppfight. Oxberg får nog svårt
mot Heros som övertygande slog Långshyttan på söndagen och inte heller Färnäs och Sollerön har några lätta uppgifter. Visst
favoritskap blir det för Islingby, Heros, Malung, Nusnäs och Sörsjön, med stort utrymme för överraskningar. / Tewe /.

Färnäs vann i Islingby, Hemmaförsvaret sårbart. Text från tidningsartikel. Islingby IK-Färnäs SK 2-3. 11/5-1963.

Islingby kunde inte (trots att laget varit mest förtjänt av det) bärga två poäng mot Färnäs som nu kunde vinna med 3-2 (2-2). Islingby
kedjan gick riktigt bra under första halvlek men sumpade grovt ett par givna chanser. Islingby försvaret verkade däremot sårbart och
Färnäs kedjan oroade avsevärt. I övrigt kan sägas att respektive målvakter fick en del att bestyra i form av ingripanden i spelet och skott
som hamnade både i trävirket och tätt utanför. Färnäs kunde ståta med planens bäste spelare i centern Grannas, som visade prov på en
god och rikhaltig repertoar av kunnande. Bästa hjälpen i kedjan hade han av hy, Wahlström och vi, Olsén. I försvaret var vh, Frodell det
förnämsta kortet men även rutinerade Hållams visade hur en slipsten skall dras. Islingby försvaret spelar utan något system och särskilt
ytterhalvorna tycks hänga i luften. Hb, Helén började utmärkt men efter ett par onödiga och misslyckade dribblingar utåt planen kom
han alldeles ur rytmen. Vb Norberg har inte samma Kapacitet på denna plats som på centerhalven. Ch, Nordahl spelar ett spel som vore
mera idealiskt på en ytterhalv. Kedjans högerving Thunell och Berggren började bra, liksom också cf, Steffensen, men den senare
började linka efter en skada och kunde inte spela för fullt. Vi, Barmé arbetade berömvärt men fick inte ut så mycket i proportion härtill.
Spelet I 6:e minuten kom hy, Wahlström helt fri och slog hårt och otagbart förbi Islingby målvakten. I 8:e minuten bröt sig Barmé
igenom och gjorde 1-1. 2-1 till Islingby blev det genom hi, Thunell efter hårt förarbete av Steffensen. När fyra minuter återstod av
halvleken fick cf, Grannas en gratischans och slog in bollen obevekligt i mål, 2-2. Andra halvlekens enda mål kom genom Färnäs hb, som
på andra retur från målvakten slog bollen i mål. I slutet av matchen hade Islingby varit berättigat till en straff för avsiktlig hands men
troligen var den gode domaren Helge Andersson skymd. /Wain /.

Slumpmål gav Färnäs segern mot Islingby.
Borlänge (FK). Islingbys andra hemmamatch efter den vinstgivande bortainledningen mot Sörsjön blev något av en kopia av denna
match. Halvtidsresultatet nu mot Färnäs var 2-2 och även en bit in på andra halvleken då Färnäs lyckades avgöra bataljen med en ganska
snöpligt mål, sedan Islingbys målman blivit litet omtöcknad efter en sammanstötning. 2-3 i baken alltså för Islingby, som sannerligen
inte har legat bra till hos fru Fortuna på sistone. Att sedan hemmalaget hade både chanser till mål och även en straffspark som uteblev
gjorde inte tillvaron bättre. Färnäs två bästa spelare hette Harlan Grannas inner, och Bosse Frodell, ytterhalv. Islingbys högermän i
anfallet, Sonny Thunell och Bengt Berggren var mycket bra så länge de bildade ving. Efter omplaceringar blev anfallet åtskilligt
försvagat. I 6 min. blev det 0-1 genom Tore Wahlström och i 18 min. 1-1 genom Kjell Barmé. I 21 min. gjorde Sonny Thunell 2-1 och
utjämning till 2-2 i 41 min. svarade Harlan Grannas för, Paul Paulsson gjorde 2-3 i 60 min.

Grannas bäst på plan när Färnäs vann.
Borlänge (DD). Det ville inte lyckas för Islingby i andra hemmamatchen heller och man fick se sig besegrade av Färnäs med 2-4 (2-2).
Efter både spel och målchanser borde de fått båda poängen med bl.a. två missade tillfällen ensamma framför mål och en förlorad straff
10 minuter före fulltid. Färnäs laget hade ett par mycket starka punkter och då skall främst cf. Harlan Grannas nämnas och bör även få
epitetet planens bäste spelare. Enn annan spelare som uträttade ett mycket gott arbete var vh. Bo Frodell. Ch. Gösta Hållams hade det
besvärligt till att börja med, men efter att ha satt respekt i motståndarna kunde man stundtals bara promenadspela. Mycket energiska
och slitstarka var kedjans hy. Tore Wahlström och vi. Ove Olsén. Islingby gjorde en bra första halvlek och borde då haft en ledning med
minst två måls övervikt, men andra halvleken – då man visserligen höll jämnt spel – var synnerligen skral. Steffensen på centern blev
ganska snart skadad och fick haltande fortsätta sitt spel. Ytterhalvorna var för det mesta så att säga på mellandistans. Vb. Lennart Helén
började bra, men drog ned sitt betyg med onödiga dribblingar. Kedjan var till att börja med bra överlag, även om vänsteryttern inte
riktigt höll tempot. I andra halvleken var Kjell Barmé piggast på bollen. I 6:e minuten vann hy. Wahlström en nickduell med två Islingby
försvare och fullföljde det hela med ett otagbart skott i mål. I 18:e minuten bröt vi. Kjell Barmé igenom och gjorde 1-1. Efter gott
förarbete av Bent Steffensen fick hi. Sonny Thunell ge Islingby ledningen med 2-1 vilka siffrorna stod sig till 4 minuter före halvtid, då cf.
Grannas fick en gratischans och gjorde 2-2. Andra halvlekens enda mål tillverkades av hb. Påhl Påhlsson som slog en målvaktsretur i
mål. God domare var Helge Andersson, Avesta.

Från Moras sportfront.
Division IV fotbollen rullar vidare och Nusnäs intar ännu tätplatsen. Söndagens poängförlust mot Forssa var dock av det oturliga slaget.
Gästernas sista mål borde absolut ha underkänts för hands. Svagt av domaren att ej höra linjemannens åsikt, då han själv knappast
kunde se hur situationen utvecklade sig. Hellre fria än fälla heter det ju. Nusnäs var också förtjänt av båda poängen. Kvällens derby mot
Färnäs bör bli av det verkligt rafflande slaget. Färnäs ordnade tvåpoäng borta mot Islingby och det var sannerligen en bra prestation så
tippa kvällens match den som kan. Oxberg har ännu inte hittat sin stil och bara ett mål har de röd-vita orkat med på tre matcher. Bättre
målaptit måste det bli om man vill hänga kvar i ”fyran”. Sollerön har också börjat mala på tomgång och i söndags var det dags för en ny
överraskning mot Sörsjön. Både Sollerön och Oxberg är fortfarande poänglösa. Malung åkte på en oväntad bakstöt i Långshyttan och
tydligen är laget ännu inte färdigt. Neutraliseras Dubbe-.Nisse försvinner halva styrkan. Det närmaste programmet ser ut så här. ForssaFalun, Färnäs-Nusnäs, Sollerön-Forssa, Falun-Oxberg, Färnäs-Långshyttan, Heros-Sörsjön, Malung-Islingby. Falun slår troligen Forssa och
i derbyt Färrnäs-Nusnäs, är nog kryss ett bra ”grundtips. Sollerön börjar poängplockningen mot Forssa och Falun blir för svårt för
Oxberg. Färnäs bör få full utdelning mot långshyttan, medan Heros-Sörsjön blir hugget som stucket. Malung slår i kraft av hemmaplan
Islingby.

Missarnas mångfald och oavgjort i debyt. Text från tidningsartikel.

Färnäs SK-Nusnäs IF 1-1. 15/15-1963.

Färnäs (DD). Onsdagskvällens lokalderby på Färnäs Idrottsplats mellan Färnäs och Nusnäs slutade oavgjort 1-1, halvtid 0-1. Det blev
ingen stor match och båda lagen kostade på sig att missa givna målchanser. Nusnäs syndade mest i det fallet. Det var många gånger
svårare att få bollen utanför än i målet och till alla hemmasupporters glädje överträffade Nusnäs forwards varandra i det konststycket. I
23:e min fick Nusnäs en straff men även den missades. Det var Bengt Hjelte, som vräkte på för hårt utanför målet. Efter 44 min. tog dock
Nusnäs ledningen på ett lamt skott av ”Kurre” Hjelte, som mål Höglund missberäknade sig på och bollen rullade in i målet. Nusnäs
fortsatte även i andra halvlek att ha ett visst övertag i spel men alla chanser missades. Efter 20 min gjorde Färnäs en lyckad omplacering,
då Tore Wahlström flyttades in på högerinnerplatsen. Efter 24 min spel kunde han kvittera till 1-1 efter fint förarbete av Harlan Grannas.
Jättechans, Färnäs fortsatte på den inslagna vägen och när en halv minutåterstod av speltiden hade Harlan Grannas en jättechans att ge
Färnäs segern men skottet strök strax över ribban. I Nusnäs var vh, ”Peva” Mattsson och hi, Verner Heed de bästa för dagen. Nusnäs
spelar ypperligt ute på planen men det brister kolossalt i avslutningarna. De är dock trots detta starka aspiranter på seriesegern.
Hållams finfin, planens bäste spelare återfanns i Färnäs. Det var ch, Gösta Hållams. Han dominerade fullständigt och frågan är om han
gjort en så helgjuten insats tidigare. Alla hemmaspelare gjorde ett bättre intryck än vid förra hemmamatchen och det glädjande att se
de nya kuggarna vi Ove Ohlsén och vy, Gunnar Haglind visa upp så goda takter. Harlan Grannas och Tore Wahlström var kedjans bästa
och i försvaret var förutom Gösta Hållams hb, Pål Påhlsson och vh, Bosse Frodell på ett strålande spelhumör. Målvakt Göran Höglund
håller bra klass. Domare Bertil Larsson. 650 personer tittade på. /E-son/.

Färnäs-Nusnäs. Harlan Grannas i Färnäs poserar tillsammans med fyra med namnen Hjelte från Nusnäs. De fyra ”hjeltarna” är Curre,
Rolf, Leif och Bengt.

Två obesegrade. Text från tidningsartikel.
Nusnäs och Forssa är enda obesegrade lag av de elva i fyran. Det var inte långt ifrån att Färnäsarnas elva efter ha sumpat en straff och
mycket annat fått ge grannen Färnäs båda poängen. Hjärtat flög upp i halsgropen på Nusnäs anhängarna i slutminten när Grannas hade
fritt läge. Men betecknande nog för denna väldiga målsumpningarnas match missade den gode Harlan Grannas den feta chansen. Ett
annat toppmöte gick på Domnarvsvallen. Falu BS, som på två seriematcher hållit nollan och samtidigt gjort fem mål i motståndarnas
bur, överraskade med att gladeligt öppna sina försvarsställningar. När samtidigt den vanligtvis vackert och tämligen effektivt
broderande kedjan hade glömt riktningen hemma gick det på tok. För tillfället har Forssa triumf.

Nusnäs och Färnäs delade på poängen.
Färnäs (FK). Fotbollsderbyt mellan Färnäs och Nusnäs slutade oavgjort 1-1 (0-1). Nusnäs pressade ca: 80 procent av speltiden, men det
var på ett hår att hemmalaget ändå fått båda poängen i slutminuten då harlan Grannas i slutminuten då Harlan Grannas missade en
jättechans. Nusnäs lade långa perioder uppspelet fördömligt bakifrån, men närman närmade sig strafflinjen blev det för mycket
småpetande i sidled och tvärstopp. Åke Lindberg, lars Erik kalles var starkt backpar och Rolf Hjelte dominerade mittfältet ”Peva”
Mattsson slet på känt manér på halven. Kurre Hjelte spelade center och stångades utan större framgång mot Hållams. Bäst i anfallet var
yttrarna Bengt och Leif Hjelte. Färnäs Göran Höglund i målet gjorde ett lugnt intryck och Pål Pålsson var bäste back. I kedjan gick Harlan
Grannas center och verkade piggare än på länge men var allför ensam. Ett nytt och bra namn på vy.var snabbe Gunnar Haglind. Spelet
var till en början jämnt men initiativet gled snart över till Nusnäs. I 22:a min fällde Pålsson hi. Söderström inom straffområdet men

annars säkre Bengt Hjelte slog bollen utanför. Först i 44:e min kom ledningsmålet då Kurre Hjelte slog in en markboll. Andra halvlekens
första farlighet var Färnäs då Frodell slog en frispark som fick mv. Fick lov att tippa över. Kvittering blev det i 24:e min då Tore
Wahlström slog in en mv. Retur. I slutminuten hade Färnäs tidernas chans att ta båda poängen men Grannas sköt över. Bertil Larsson,
Falun var säker domare inför vårens största publik 620 personer. / Nilu /.

Matchbilden visar Leif Hjelte när han attackeras av Färnäs spelarna Gösta Hållams och Pål Pålsson.

Nusnäs närmast segern i derbyt mot Färnäs.
630 betalande åskådare bevittnade onsdagsderbyt på Färnäs Idrottsplats då Färnäs och Nusnäs broderligt delade på poängkakan efter
siffrorna 1-1. I pausen ledde Nusnäs med 1-0 och det var också de blå-vita som låg närmast segern efter ett stundtals förkrossande
övertag i spel. Nu stod dock inte skjutförmågan i proportion till kunnandet ute på plan och så fick man nöja sig med ena poängen Färnäs
kan tacka sitt goda försvar för den halva segern. Nusnäs vann lotten och Färnäs måste spela mot den skarpa kvällssolen. Det blev också
blåvitt som dominerade spelet under större delen av halvleken. I 22:a min. fick Nusnäs en straff, sedan vi. Söderström fällts. Hy. Bengt
Hjelte sköt dock bollen utom, sedan han försökt lura Höglund i FSK buren. En knapp minut före pausen gav Kurre Hjelte Nusnäs
välförtjänt ledningen. Efter pausen noterades en bra frispark av Frodell som Eklund tvingades tippa till hörna. Nusnäs spelade stundtals
verkligt smånätt, men framför mål var det tji. Höglund räddade dock ett par bra skott och en gång stod Gösta Hållams i vägen för en
söderström rökare som säkert gått in om den fått passera. I 24:e min. kom Färnäs kvitteringen genom Tore Wahlström som slog in en
målvaktsretur sedan målvakten räddat Grannas skott. Nusnäs tröttnade något mot slutet och i allra sista sekunderna var Grannas
igenom men skottet gick hårfint över ribban. Färnäs försvaret hade en jobbig kväll, men man klarade sig med den äran. Bäst i laget var
ch. Gösta Hållams som rensade i stor stil. Även hb. Påhl Påhlsson och mv. Göran Höglund var mycket bra. I kedjan var Harlan Grannas
och Tore Wahlström de bästa och nye vy. Haglind var en snabb gosse som klubben säkert kommer att få glädje av. Nusnäs måste bättra
sin skjutförmåga så att det blir någon utdelning av grannlåten på plan. Ch. Rolf Hjelte och vh. ”Peva” Mattsson var försvarets
dominanter och i kedjan var det yttrarna Bengt och Leif Hjelte som ställde till med de flesta farligheterna. Hi. Heed märktes mindre än
vanligt. Bra domare var Bertil Larsson från Falun. / Tewe /.

Två Färnäs poäng i fantasilös match.
Färnäs (FK). Noteringarna under matchen i Färnäs mellan hemmalaget och nykomlingarna Långshyttans AIK var inte många. Färnäs
segern med 1-0 (1-0) var inte mycket att yvas över även om den var fullt rättvis. När målet kommit i 25:e min. försvann också
spelglädjen och fantasin. Blåsten bidrog dessutom till skeva sparkar och missriktade passningar i massor. Långshyttan spelade inte
sämre än motståndarna ute på planen även om det särskilt i första halvlek gick alldeles för mycket i sedled eller bakåt. Det var i
avslutningarna som allt gick i ultrarapid och man fick sällan ifrån sig bollen i rätt tid. Försvaret var acceptabelt och särskilt vb. Sören
Larsson och hans namne på vh. Gösta spelade framträdande roller. Kedjan var för sen och cf. Åke Wistrand låg för långt bakåt för att
kunna oroa. Färnäs hade heller ingen av sina bästa dagar. Även här är det anfallet som inte kan hålla bollen. Allan Fernströms
återinträde betydde dock ökad offensiv och han spelade i början bra tillsammans med Harlan Grannas. Ch. Gösta Hållams var åter
allestädes närvarande och satte sig i respekt på ett tidigt stadium. I 25:e min. sköt Allan Fernström ett jätteskott som mv. Nils Svensson
endast halvklarade. Returen slog Grannas i mål. Från andra halvlek fanns bara en rad resultatlösa hörnor samt stolpskott för Färnäs av
Olsén och Frodell att notera. Bra domare var Lars Tapper, Krylbo, inför 321 människor. / Nilu /.

Harlan Grannas Färnäs segerskytt. Text från tidningsartikel. Färnäs SK-Långshyttans AIK 1-0. 19/5-1963.

Färnäs (DD). Färnäs tog i hemmamatchen mot nykomlingarna Långshyttans AIK två välbehövliga poäng. Matchens enda mål , inspelat av
Harlan Grannas räckte för seger och Långshyttan får nu känna sig nöjd med det resultatet. Långshyttan började faktiskt bäst och hade en
fin chans i tredje min. men så föll laget mer och mer tillbaka så att Färnäs fick ett gott grepp om spelet. Efter 35 min. drog Allan
Fernström på ett långskott som Nils Svensson i LAIK målet ej kunde hålla utan Harlan Grannas slog bollen i mål via stolpen. Halvtid 1-0.
Andra avdelningen på+ matchen blev litet bättre och Färnäs hade då två stolpskott och ett par fina målchanser, men det ville sig inte
riktigt i målskyttet. Långshyttan bestod av resliga grabbar och de spelade vårdat men de hade nog ej den rätta konditionen. Lagets bäste
var ch, Rune Larsson en fin spelare som de flesta Färnäs anfallen strandade på. Mv, Nils Svensson var även en fin tillgång. Kedjans bäste
var hi, Sören Holkvist, men humöret var det sämre med.Färnäs hade, en verkligt bra centrallinje i mv, Göran Höglund och ch, Gösta
Hållamns och cf, Harlan Grannas. Allan Fernström var året med efter sin skada och han var dagens bäste forward. Backarna Pål Påhlsson
och Lasse Stickå kämpade bra. Halvbackarna Rune Blomberg och Bosse Frodell gav i dagens match ett bra understöd åt kedjan. Yttrarna
Tore Wahlström och Gunnar Haglind är snabba och bra chanstagare. Vi Olsén sliter och kämpar men han missar ofta framför mål. Bra
domare Lars Tapper, Krylbo. /Eson/.

Rättvis seger för Färnäs i dålig match mot LAIK.
Färnäs lyckades bärga båda poängen i söndagens hemmamatch mot Långshyttan. Segern som kom att lyda på 1-0, efter samma sifror i
pausen var fullt rättvis, men det spel som presenterades i matchen var inte mycket att hurra för. En hård vind och en ganska ojämn plan
bidrog till detta i ganska väsentlig grad. Gästerna hade stundtals ganska bra grepp om matchen, men kedjan var för sävlig och
omständlig i sina förehavanden. Färnäs hade åter fått med Allan Färnström i kedjan, där han hann hörde till de bättre. Försvaret gjorde
en ny bra match med hb. Påhl Påhlsson och ch. Gösta Hållams som stöttespelare. Ytterhalvorna bryter rätt bra, men levererar bollarna
aningen för sent. I kedjan var cf. Harlan Grannas pigg och framåt och vi. och framåt, Och vi. Ohlsén jobbade ganska bra på defensiven.
Långshyttan med fem Larssöner i laget var ingen större ackvisition. En säker målvakt hade man dock i Nils Svensson och i uteförsvaret
framträdde vb. Sören Larsson och ch. Rune Larsson. I kedjan var vi. Ove Larsson den tongivande. Matchen enda mål föll i första
halvlekens 26:e min. Allan Färnström sköt ett hårt skott, som målvakten inte kunde hålla och returen slog Harlan Grannas säkert i nät.
utmärkt matchledare var Lasse Tapper från Krylbo och 321 betalande hade mött upp. / Tewe /.

Mållöst på Domnarvsvallen mellan Forssa och Färnäs. Text från tidningsartikel. Forssa BK-Färnäs SK 23/51963.
Serieledande Forssa BK hade så när tappat båda poängen i torsdagens hemmamatch mot alltid svårspelade Färnäs SK när lagen
drabbade samman på Domnarvsvallen i Borlänge. Den trista och intetsägande matchen slutade 0-0, men frågan är om inte gästerna
presterade den något bättre fotbollen även om ineffektiviteten lyste igenom. Hemmalaget verkade ta för lätt på uppgiften och får vara
glada för den erövrade poängen. Första halvlek såg det ett tag kritiskt ut för hemmalaget då gästerna ett tag spelade riktigt prydligt ute
på planen. Men det starka hemmaförsvaret släppte ingen över bron. Mv, Bo Göran Hagberg gjorde en bra match och uteförsvaret
dominerades som vanligt av ch, Håkan Hagberg. Reserven på vb, Rune Jansson spelade också bra och bör få flera chanser i förstalaget.
Sixten Sundkvist spelade också starkt på den andra backplatsen. Kedjespelet var det sämre ställt med och ser man på dagens spel
förvånar det att en sådan spelare som Bo Tångring endast agerade reserv. Cf, S E Westlund är den ende som kan få godkänt och även
det med ett nödrop. Färnäs som säkert kommer att plocka åtskilliga poäng i fortsättningen om man bara ökar förmågan att göra mål,
hade en bra målvakt i Göran Höglund. Liksom i hemmalaget dominerade även i Färnäs lagets ch, uteförsvaret Gösta Hållams fanns
överallt där han skulle vara. Innertrion spelade snyggt och prydligt på planen men var sorgligt ineffektiva framför mål. Harlan Grannas
får bästa betyget. Båda lagen hade en del chanser. Bl.a. kan nämnas att Forssa centern Westlund en gång var helt ensam med Färnäs
målvakt som slog rakt på denne. När ett par minuter återstod av matchen hade Färnäs en solklar målchans som dock slogs över
hemmamålet. Domare var Göte Eriksson, Krylbo. / T.S. /

Forssa BK:s nyförvärv Göran Gävert har här en klar chans att ge Borlänge laget ledningeni matchen mot Färnäs. M.v. Höglund räddar
emellertid grant.

Försvaret bäst i Forssa-Färnäs.

Borlänge (DD). Forssa BK visade på torsdagen allt utom Serieledartakterna när man på Domnarsvallen i Borlänge mötte Färnäs SK i div.
IV. Slutresultatet blev 0-0 vilket visar på ganska starka försvar men ineffektiva kedjor. Gästerna visade dock det bästa under första
halvlek med några fint upplagda anfall på pluskontot. Försvaret i Forssa höll i alla fall måttet med mv. B.G. Hagberg ch. Håkan Hagberg
och reserven Rune Jansson som de tongivande. Även Sixten Sundkvist uträttade ett bra arbete på sin hb. Plats. Av forwards, som
verkade tama i överkant, var cf. S-E Westlund bäst utan att någon vis glänsa. Annars pigge Bo Norrström hade en svart dag. Färnäs, som
verkade piggare och mer poängsugna än hemmalaget hade en bra målvakt i G. Höglund samt en alldeles ypperlig ch. i Gösta Hållams.
Kedjespelet dominerades av innertrion men cf. Harlan Grannas som primus motor. Båda lagen hade fina chanser under matchens gång,
men i stort sett får resultatet anses som rättvist. Hemmalaget cf. Westlund missade ensam med Färnäs målvakten och gästerna brände
en solklar målchans när endast ett par minuter återstod. Domare Göte Eriksson, Krylbo. / Tussu /.

Oavgjort för Forssa.
Borlänge (FK). Trots att Forssa BK är ganska så svåra att komma till tals med på den ena hemmaplanen lyckades Färnäs lura serieledarna
på den ena poängen sedan bataljen slutat mållös. Ett ganska så rättvist resultat med tanke på att båda lagen hade en bra målvakt och
ett starkt försvar, som inte släppte igenom någonting. När sedan lagens kedjor hade de lika svårt att ta sig igenom de goda försvaren
kunde inte matchen sluta på annat sätt. Färnäs spelade nog den bättre fotbollen och särskilt innertrion gick bra ute på planen. I Forssa
var det som vanligt de säkra mannarna Bo och Håkan Hagberg. Sixten sundkvist, Bengt Tångring och Lars Erik Westlund som lyckades
bäst liksom centrallinjen Höglund, Hållams och Grannas hos gästerna. Domare var Göte Eriksson från Krylbo.

Oxberg fick 1-1 vid Färnäs mötet. Text från tidningsartikel. Oxbergs IF-Färnäs SK 1-1. 26/5-1963.
Oxberg (DD). Tredje oavgjorda matchen i följd blev resultatet för Oxberg vid söndagens möte mot Färnäs. Matchen blev juste och
fartfylld. Resultatet tämligen rättvist då bägge lagen hade goda chanser göra mål, men försvaret lyckades förhindra detta.
Hemmakedjan var på grund av justeringar ommöblerad, men gjorde nog en av sina bästa matcher hittills i år. Färnäs tog direkt på

avspark initiativet med ett bra anfall som vi, Grannas avslutade med ett bra skott. Oxberg hade sedan en del bra anfall, men skotten var
dåligt riktade. Bästa chansen hade hi, i 22:a min, då bollen gick över. Färnäs hade även en del fina tillfällen, men halvleken gick i
spelhänseende något i Oxbergs favör. Andra halvlek var endast någon minut gammal då vi, Grannas gjorde en fin raid med ett fint pass
till vy, Ove Ohlsén som säkert nätade. Oxberg hade två fina tillbud till mål genom sina båda inrar innan Grannas så när ökat Färnäs
ledning. I 20:e min. blev det utjämning genom vi, Börje Pihlström på ett långskott, som en välplacerad linjeman avgjorde som mål.
Färnäs hade i denna halvtid många fina försök till ledning och säkre grannas oroade Oxbergs försvaret hårt. Bästa tillbudet hade Oxberg
i 40:e min. men det hårda skottet gick hårfint över. Färnäs försvaret levde högt på Hållams säkra spel. I det jämna hemmalaget gladde
mest nye hh, Rolf Lekander med sitt fina spel. Matchen dömdes säkert av Nils Källström, Borlänge. / Bill /.

Oxberg och Färnäs delade poängen 1-1. Text från tidningsartikel. Oxbergs IF-Färnäs SK 1-1- 26/5-1963.
Söndagens seriematch på Oxbergs idrottsplats mellan hemmalaget och Färnäs slitade 1-1 efter 0-0 i halvtid. Resultatet får betecknas
som i stort sett rättvist. Färnäs hade de farligare anfallen, men Oxberg hade fler, särskilt i första halvlek. Om Oxberg hade haft ledningen
i halvtid med ett eller ett par mål hade detta varit normalt efter de många chanserna. Efter pausen var spelet jämnare med någon
övervikt för Färnäs. Gästerna startade bäst och hade efter 5 min. En kanon från nära håll som dock styrdes till hörna av en försvarare.
Sedan fick Oxberg så småningom grepp pm spelet. Färnäs skärpte sig efter pausen och efter 5 min. kunde vy, Ove Olsén på en ideal
passning från höger ge sitt lag ledningen. Färnäs var framme bra ett par gånger till men antingen räddade Ljudén bra eller också gick
skotten bredvid. I 18:e min. blev det så 1-1. Vi, Börje Pihlström gjorde ett inlägg från höger som skruvade sig in under ribban och var
över linjen. Färnäs prövade sedan Oxbergsmålvakten ordentligt med ett par skott innan Kjell Blumenberg i 39:e min. missade chansen
då han från rätt nära håll kutade på en kanon över ribban. Färnäs hade så ett farligt anfall som utlöste kalabalik framför Oxbergsmålet
med en ifrågasatt straff som dockrann ut i hörna. I första halvlek hade Oxberg 5 och Färnäs 3 hörnor, efter pausen en resp 5. I
hemmalaget var Lasse Ljudén säker i målet och i försvaret misskötte sig ingen. Ett plus åt snabb hb, Sven Persson jämte klippan Jan
Blumenberg. I kedjan var Max Blumenberg svårstoppad i första halvlek men dribblade ofta för länge. Brodern Kjell på hi, svarade för de
flesta farligheterna även om han för dagen hade otur med sina skott. Färnäs försvaret ingav inte odelat förtroende även om enstaka
spelare gjorde bra saker. I kedjan spelade Grannas – Färnström samman bäst och snabbe vy, Olsén är en tillgång. Höger sidan var för
dagen inte så bra. Nils Källström, Borlänge, dömde den justa matchen. /Blad /.

Delat pott i Mora derbyt mellan Oxberg och Färnäs.
Oxberg (FK). Söndagen Mora derby i fyran mellan Oxberg och Färnäs slutade ganska rättvist 1-1 (0-0). Skulle en segrare nödvändigtvis ha
korats borde det blivit hemmalaget på ”bättre arbete” särskilt under första halvlekens senare del. Färnäs hade de farligaste tillbuden
medan Oxberg hade de flesta. I början hade Färnäs ett visst övertag men sedan kom Oxberg alltmer men skotten avlossades på för långt
håll och var dessutom ofta dåligt riktade. Från första halvlek noterades en rad öppna chanser för Oxberg. I andra halvleks femte min. tog
Färnäs ledningen genom vy. Olsén som fick en idealpassning från höger. Efter denna framgång ryckte laget upp sig. I 18:e min kom
kvitteringen. Det var vi. Börje Pihlström som slängde iväg ett inlägg som skruvade sig in strax under ribban och sedan ut igen. Oxbergs
mv. Ljudén fick göra en rad räddningar men efter 38 min. sköt hi. Kjell Blumenberg över från några meters håll. Matchen avslutades med
en del farligheter framför Oxbergsmålet. I Oxberg gjorde Lars Ljudén en fin insats i målet. I försvaret märktes hb. Sven Persson och ch.
Jan Blumenberg. Kjell Blumenbergs återinträde i kedjan betydde väldigt mycket. Det bakre försvaret i Färnäs verkade inte fullt lika
pålitligt som tidigare. Frodell är teknikern i halvbackslinjen och Allan Fernström samt Harlan Grannas de som allt skall bestyra i anfallet.
Domare var Nils Källström, Borlänge.

Från Moras sportfront.
Rena getingboet har division 4 serien utvecklat sig till med sex lag inom en poängs marginal. Malung gick upp till ledningen genom en
knapp seger hemma mot Forssa som nu intar andraplatsen på samma poäng som skinnarelvan. Nusnäs släppte högst oväntat ifrån sig
båda poängen i Långshyttan och inregistrerade därmed sitt första nederlag. Oavgjort tycks annars vara ett omtyckt resultat i serien och
både Oxberg-Färnäs och Sollerön-Heros delade lika. Oxberg som inledde serien med tre raka nederlag har nu lika många gånger i följd
knipit ena poängen. Mot Färnäs kunde det mycket väl ha varit två i kassen om man inte missat så gruvligt under första halvlek, då det
tidigare så starka Färnäs försvaret sviktade. Både Oxberg och Färnäs har påtagliga forwardsproblem, även om en viss ljusning inträtt för
Oxbergs vidkommande. Sollerön har även börjat plocka poäng, men även här låter den första fullpoängaren ännu vänta på sig. Nästa

omgång blir högintressant med följande program: Forssa-Långshyttan, Färnäs-Malung, Falun-Sollerön, Islingby-Oxberg, Nusnäs-Sörsjön.
Forssa bör väl orka med bortasvaga Långshyttan, medan Färnäs får en synnerligen svår uppgift mot Malung. Kan Gösta Hållams hålla
Nisse Nilsson på mattan finns dock en god chans. Sollerön bör ha vissa möjligheter i Falun liksom Oxberg mot Islingby, och Nusnäs bör
stärka sina aktier med en rejäl seger mot Sörsjön. / Tewe /.

Hat tric av Nisse när Malung vann.
Färnäs (DD). Matchen i Färnäs mellan Malungs IF och Färnäs SK blev en målrik historia. Malung segrade med 5-3 efter 3-0 i halvtid.
Malung som ser ut att ha fått sin gamla klass, var bästa laget och resultatet får anses som rättvist. Nisse Nilsson ställde till med en hel
del förtret för Färnäs försvararna och han var en snabb och hårdskjutande herre. Malung tog hand om spelet från första början och i
11:e min. var det klart för ledningsmål. Det var cf. Erling Jonsson som ostört fick nicka in en boll förbi en passiv mål Höglund. Två min.
senare ökade Nisse Nilsson till 0-2 på ett rappt skott. I 26:e fick malung en frispark och den slog dubbel Nisse välplacerat vid stolpen
men då gjorde mål Höglund en fin utboxning. Efter 31 min. spädde Nisse Nilsson på Malungs ledning till 0-3 efter ett bra genombrott. I
andra halvlekens 16:e minut fick vy, Torsten Hansson på dagens fullträff och bollen slog med stor kraft in bakom en förtvivlad Höglund.
När så Nisse Nilsson även han fick på ett kanonskott som ökade Malungs ledning till 0-5 började man ana att Malung skulle få
målrevansch för förra årets nederlag mot Färnäs på 10-1. Men så blev Färnäs hb. Pål Pålsson skadad och flyttades upp i kedjan. Där
kvicknade han till och det blev Färnäs som tog hand om spelet. Den gode Pål gjorde Färnäs första mål. När så Harlan Grannas i 35:e min.
fick in bollen i Malungsmålet efter kalabalik började det bli riktigt spännande. Rune Blomberg fick till sin glädje ett långskott svepa förbi
Strand och ställningen var då plötsligt 3-5 men Färnäs press gav inte något mera mål. Malungs bästa Boris Isaksson och Nisse Nilsson
medan Färnäs bästa var Pål Pålsson och Gösta Hållams. Domare var Helge Andersson, Avesta, och cirka 500 tittade på. / E-son /.

Tre mål av Nisse N. Malung slog Färnäs.

De här två Nisse Nilsson och Allan Fernström var allsvenska skyttekungar i ishockey ishockey i vintras i Leksand respr. Moras färger. På
pingstaftonen möttes de två i division IV i fotboll, och då vann Nisses, Malung med 3-0 över Allan, Färnäs.
Pingstaftonens uppgörelse mellan Färnäs SK och Malungs IF på Färnäs Ip blev en målrik och händelsemättad uppgörelse där gästerna
drog det längsta strået med 5-3 efter en halvtidsledning på 3-0. Malung hade ett tag ledningen med hela 5-0 men Färnäs tog sig samman
och presterade en mycket bra spurt, en sak som nog Malung knappast räknat med. Första halvleken hade Malung ett klart grepp om
spelet och kedjan med Nisse N. som dirigent spelade stundtals mycket vackert. I 12:e minuten var det klart för 0-1 på nick av Erling
Jonsson efter ett inlägg av hy. Gidlund. Knappt minuten senare sköt Nisse Nilsson från nära håll kanonhårt i nät och i 32:e min.
bredsidade han precis förbi den utrusande målvakten in 0-3. Dessförinnan hade Nisse prövat ribbans hållfasthet med en fruktansvärd
mörsare. Efter pausen fick Färnäs hand om spelet men på ett ströanfall kunde Torsten Hansson med ett vackert krysskott från långt hål
ordna 0-4. I 18:e min. sköt Nisse Nilsson sitt tredje mål och man befarade utklassning men Färnäs kom igen sedan. Pål Pålsson bytt med
Alllan Färnström och gått upp i kedjan. Därigenom ökade slagkraften både i försvar och anfall. Pål ordnade första målet i 21:a min. och
Harlan Grannas svarade för 2-5 efter klungspel. I 37:e min fastställde Rune Blomberg siffrorna på ett välplacerat långskott. Malung
släppte överraskande ifrån sig greppet på matchen i andra halvlek och laget verkade då inte osårbart. Under första halvleken visade
skinnarna dock klart serieledartakter och det var då som segern grundlades. Färnäs lyckades inte stoppa Misse Nilsson som för dagen

placerats som vänsterinner. Nisse visade prov på sin berömda skjutförmåga och snabbhet vid åtskilliga tillfällen. Han hade assistans i
kedjan av yttrarna Gidlund och Torsten Hansson och den sistnämnde fick husera i allsköns ro ända tills Allan Färnström kom ner på
backplatsen. I försvaret var gamle ch. Axelsson bästa man följde av vb. Rune Bäcke och hh. Gunnar Halvarsson. I Färnäs laget var ch.
Gösta Hållams bäst i försvaret tillsammans med vh. Bosse Frodell. Kedjan kom i gång efter pausen och det var då Pål Pålsson och Harlan
Grannas som hade de mest lyckade attackerna. Bra domare inför cirka 500 åskådare var Helge Andersson, Avesta. / Tewe /.

Färnäs klarade 3-5 trots 0-5 underläge mot Malung.
Färnäs (FK). Serieledande Malung blev för svåra för hemmaspelande Färnäs på pingstafton. Siffrorna blev dock inte större än 5-3 (3-0)
men det såg otäckt ut i första halvlek. ännu 20 min in på andra halvlek ledde nämligen Malung med 5-0. Lagen gjorde således från sig
målskyttet i tur och ordning och artigheten mot gästerna bjöd att de fick nöja. Malung visade sig vara värdiga serieledare och Nisse
Nilsson är inte så ensam som tidigare i anfallet. Bästa hjälpen hade han av Torsten Hansson och Rolf Gidlund. Hansson lämnades allför
ofta helt omarkerad. I försvaret redde ch. Börje Isaksson upp mycket utan större åthävor. Färnäs ineffektivitet kom även nu i stark
dager. I pausen företogs en del ändringar, bl.a. flyttades Allan Fernström ned som back och Pål Pålsson fick gå vy. Effektiviteten blev
uppenbar och Färnäs vann halvleken och tillverkade fler mål än man tidigare åstadkommit någon gång denna vår. Göran Höglund gjorde
ett gott målvaktsarbete och Gösta Hållams spelade just och säkert. Ch. Allan Fernström var sig dock inte lik. De första 20 min. av
matchen gick så gott som helt i malungs favör och man befarade ett stornederlag för Färnäs. Efter en halvtimme ledde också skinnarna
med 3-0. Första målet kom efter 12 min. på nick av cf. Erling Jonsson. Redan minuten därpå var det färdigt för nästa mål nu genom Nisse
Nilsson på en verklig kanon. Efter 32 min. var cf. Jonson påpassligt framme och rullade bollen förbi målvakten. Men skinnarmålen skulle
fortsätta i andra halvlek. När 13 min. spelats lade vy. Hansson på ett praktskott – 0-4. Fem minuter senare kom femtemålet. Nisse
Nilsson trängde sig igenom och sköt otagbart. Det var ”nye” vy. Pålsson som inledde hemmamålskyttet efter 30 min. Uppmuntrad av
detta spädde Harlan Grannas på till 2-5 i 35:e min. efter kalabalik framför gästernas mål. Två minuter senare reducerade Rune Blomberg
till 3-5. Domare var Helge Andersson, Avesta inför över 400 personer.

Många returer blev Färnäs mål.
Färnäs (DD). Färnäs spelade sin bästa match för säsongen då de mötte Sörsjöns IF på hemmaplan och segrade med 5-2, halvtid 3-1.
Färnäs visade upp ett variationsrikt spel och kan laget få samma fart och fläkt över spelet i fortsättningen blir det fler poäng. Det var ett
omstuvat hemmalag som tog planen i besittning. Hb. Pål Pålsson hade flyttats upp på centern Allan Fernström spelade back. Det visade
sig varas en lösning för den målfattiga kedjan. Sörsjön, som är ett av seriens mest svårspelade lag, kom helt till korta i första halvlek. Nu
var visserligen mv. Roger Vikström frikostig med returer, men lagledningen får väl ta en funderare på vad man behöver för utrustning
när det är såphalt på planen. Färnäs öppnade målandet i 11:e min. då cf. Pål Pålsson slog bollen i mål efter en miss av mv. I 20:e min. var
Pål Pålsson återigen framme på en bakåtpassning som ej blev vad den skulle vara. 2-0 kom. I 41:a min. gjorde Tore Wahlström 3-0 även
den på en mv. Retur. Sörsjön reducerade till 3-1 på nick i 45:e min av Hans Martinsson. I andra halvleken fick Tore Wahlström chansen
på en mv. Retur i 4:e min. och gjorde ej något misstag. 4-1. 10:e min. ordnade mv. Vikström till en straff, som Harlan Grannas slog i mål.
5-1. I 36:e min. Hans Martinsson reducerade ånyo och det var på eget genombrott som han fastställde slutresultatet till 5-2. I Sörsjön
var mv. Vikström osäker och i försvaret var det hh. Sten Olsson som fick göra rätt för sig. Av de fruktade skyttarna i kedjan var det hy.
Hans Ove Hansson som visade de bästa takterna. I hemmalaget gjorde mv. Göran Höglund sitt bästa i Färnäs tröjan. Av de övriga spelare
behöver ingen framhållas, men om man ger Pål Pålsson en extra blomma så är det nog ingen som missunnar honom den. Domare Folke
Hedlund, Borlänge. Publik 250 personer. / Eson /.

Färnäs överraskade och slog Sörsjön.
Färnäs (FK). Färnäs SK överraskade med att på sin hala hemmaplan besegra Sörsjön med 5-2 (3-1). Segern vaqr hur kalr som helst även
om Färnäs målen överlag var tursamma med inte mindre än fyra returer från en olycklig Sörsjö målvakt. På det första målet efter 11
minuter råkade han halka och fick från liggande ställning se cf. Pålsson icke märkvärdiga skott segla in. Så fick Pålsson in en
målvaktsretur på en bakåtpassning från centerhalv Kurt Emretsson och efter 41 minuter kom 3-0 åter på en tappad boll från målvakten
framför vänsterinner Wahlbergs fötter. I halvlekens sista minut nickade vänsterinner Martinsson in en reduceringsboll. Samma historia
upprepades efter fyra minuter i andra halvlek – Wahlberg var framme på en målvaktsretur. Målvaktens olycksdag avslutades efter 10
minuter då han ådrog sig en straff som Grannas säkert slog i mål. Sörsjön tillkämpade sig ett visst spelövertag men kunde bara få ett mål
då Martinsson dribblade sig igenom försvaret. Färnäs spelade en stor del av första halvlek ett konstruktivt spel där bollen fick göra
arbetet. I den andra gick det något sämre. Paul Pålsson och Allan Färnström hade bytt platser Allans inträde i försvaret gjorde detta inte
sårbarare och snabbe och hårde Pålsson var åtminstone i första halvlek en oroskälla för Sörsjön. Göran Höglund gjorde en fin
målvaktsinsats och Bo Frodell antecknade sig för vårdat uppspel. Sörsjön fick sig en knäck genom baklängesmålen men kunde inte
forcera det starka hemmaförsvaret. Det blev rätt meningslösa höjd- och långbollar. Göte Johansson märktes mest mindre än vanligt.
Bäst i försvaret var högerback Åke Johansson och högerhalv Sten Olsson. Domare: Folke Hedlund, Borlänge. / Nilu /.

Färnäs möblerade om och slog Sörsjön, 5-2.
Färnäs ommöblering av laget gav en klar seger mot Sörsjön vid söndagens div. IV match på Färnäs idrottsplats. Av Sörsjöns effektiva
framstötar mot Nusnäs för bara en vecka sedan fick man inte se mycket av . Färnäs hade ett klart grepp om spelet matchen igenom och
ledde redan i halvtid med 3-1, sedan Sörsjön först i sista minuten lyckats få sitt mål. Slutresultatet blev 5-2. Märkvärdigt nog var de båda
målvakterna som var den indirekta orsaken till fördelningen av målen. Färnäs målvakt hade en lyckad dag med flera fina saker medan
kollegan i Sörsjö målet ej stod att känna igen från förra söndagens storspel i Nusnäs. De första Färnäs målen föll i elfte och tjugoförsta
minuterna genom centern Pålsson medan hi Wahlström ordnade 3-0 i 42:a minuten. I sista minuten lyckades Sörsjön reducera till 3-1 på
nick av vi. Hans Martinsson. Andra halvlek var bara fyra minuter gammal när Wahlström på nytt var framme och sköt 4-1. Färnäs femte
mål föll på en straff genom Grannas. Slutresultatet 5-2 svarade Hans Martinsson för efter att ha lyckats dra med sig bollen förbi
hemmaförsvaret trots att han var hårt trängd. Bäst för dagen i Sörsjöns lag var dock lille Hans Ove Hansson på högeryttern medan mv.
Höglund i hemmalaget hade sin stora dag. Ommöbleringen i hemmalaget där Pålsson och Allan Fernström bytt plats gav både spelarna
och hela laget större effekt. Domare var Folke Hedlund. Publik 200 personer. / Breve /.

Bosse Hansson tvåmålsskytt. Text från tidningsartikel. IK Heros-Färnäs SK 2-0. 15/6-1963.
Smedjebacken (DD). Lördagens div. IV-match på Hagvallen mellan Heros och Färnäs blev inte någon större drabbning därtill var
hemmalaget alltför överlägset, och det var aldrig någon tvekan om var segern skulle hamna. Heros segersiffror skrevs till 2-0 (1-0) och
borde varit minst det dubbla. Cf, Bosse Hansson blev match vinnare genom att göra båda målen. I 15:e min. kom 1-0 för Heros. Bosse
Hansson fick en fin boll från hy, Björn Persson och Färnäs försvaret blev helt överspelat. Färnäs hade i mitten på halvleken en bra period
och laget borde då med litet tur kunnat göra mål. I andra halvleken sjönk spelkvalitén och det var då mestadels luftpastejer som
serverades. Mest i det fallet syndade gästerna, men Heros föll lätt i samma stil. Heros mål som gav 2-0 var en grann sak. Ett inlägg från
Höger slängde Bosse Hansson fram huvudet på och bollen satt perfekt i Färnäs målet. Om inte Heros gjorde någon toppmatch visade i
alla fall försvaret stabilitet. Skall man framhålla någon blir det mv, Rolf Hansson och hela halvbackskedjan Stig Elfving – Barry Jacobsson
– Rolf Colander. Heros kedjans stora namn var Hans Bergman, som matchen igenom arbetade mycket bra och Bosse Hansson kommer
därnäst. Förutom de båda målen visade han även god uppfattning i spelet. I Färnäs får mv, Göran Höglund överbetyg för sina djärva
utrusningar och för övrigt mycket säkra ingripanden. Hh, Tage Molin och ch, Gösta Hållams var bäst av ute försvararna. Färnäs kedjan
gick inte riktigt bra, men till de bättre hörda hy, Harlan Grannas och cf, Pål Påhlsson. Folke Pettersson, Borlänge hade en otursdag, som
domare men gjorde inga större tabbar. Publik, 300 personer. / E.J. /

Bottenspel av heros räckte att slå Färnäs.
Man fick den uppfattningen att Heros tagit ut semestern i förskott när våromgången avslutades i div. IV mot Färnäs SK på Hagvallen och
då främst efter pausen var det nästan hela den botten på årets seriefotboll som ”Heroerna” visat upp. Nu vann Heros med 2-0 och
tillsynes rättvist för i första avdelningen hade laget mycket väl kunnat haft en ledning med minst 3-0 utan att någon orättvisa skett.
Efter att Färnäs hållit spelet ganska jämnt de första fem minuterna blev detr Heros övertag. Målvakten Göran Höglund kunde dock med
tur och skicklighet klara de mest givna målchanser. I 15 min. stod han maktlös efter en utrusning där Heros Bo Hansson hann före. I
andra halvlekens 35:e min. säkerställde Bo Hansson Heros segern genom på ett inlägg från Rolf Hultberg på hy. slänga sig raklång i
luften och nicka bollen i mål. Säsongens snyggaste ”Syl” på Hagvallen. Nu var det inte alldeles mörkt för Heros. Rolf Hansson i målet är
f.n. i sitt livs form och svarade nu för ett par toppräddningar. Uteförsvaret som höll nollan var över lag bra, men extraplus får
halvbackskedjan stig Elving. Barry Jacobsson och Rolf Polander. I kedjan blev spelet litet haltande. Bo Hansson som nu blev tvåmålsskytt
var dock före pausen framåt värre. Färnäs kanske man väntat sig skulle bli ett lätt byte för Heros, men på den punkten tog man ganska
fel. Göran Höglunds insats i målet är redan nämnd. Av backarna var det Allan Färnström som var klart bäst och räddade en del

farligheter. I halvbackkedjan var som sig bör ch. Gösta Hållams och hh. Tage Molin bäst och huvudet högre än de övriga i kedjan var cf.
Pål Pålsson. Frånsett ett par missar gjorde domaren Folke Pettersson från Borlänge en bra instas. Publik 250 personer. / Raj /.

Heros Rolf Hultberg har kommit i fint läge. Färnäs målvakten Göran Höglund (liggande på marken) är helt försatt ur spel. Men något mål
blev det inte.

Heros uddamålsbesegrade Färnäs SK utan storspel.
Säkert ingen av de 250 personerna, som kommit hagvallen i Morgårdshammar för att se våromgångens sista serieuppgörelse mellan
Heros och Färnäs SK, visade upp några glada miner efter matchen, då det som presterades var rena ”plattliret”. Enda behållningen fick
man under de första 45 min. då Heros emellanåt spelade som ett topplag, och 2-0 segern (1-0). Var fullt rättvis, och även något i
underkant. De första fem minuterna var det jämnt spel men sedan kom Heros allt mer och skapade farligheter, men Färnäs försvaret
och då främst målvakten Göran Höglund stred tappert och klarade de mesta tilltrasslade situationer. I 15 min stod han dock maktlös då
han gjorde en utrusning men Heros cf. Bo Hansson hann före och förpassade bollen i mål. Färnäs hetare vilja och svepande långbollar
var det som bidrog till att Heros kom av sig större delen av andra halvleken, men i 35 min. avgjorde Bo Hansson matchen helt då han på
ett inlägg från Rolf Hultberg slängde sig raklång i luften och nickade in 2-0. Detta blev utan tvekan säsongens snyggaste mål på
Hagvallen. Om det nu blev litet halvdant i andra halvleken för Heros så hänger man trots allt med i toppstriden och det var ju inte bara
negativt som man kunde skönja hos laget. Rolf Hansson är f.n. toppslag i målet och svarade för ett par högklassiga räddningar.
Uteförsvaret är på det hela taget bra och klarade nollan. Halvbacklinjen Stig Elving, Barry Jacobsson och Rolf Polander får extra plus för
sina insatser. Trots att Hans Bergman skuggades hela matchen svarade han för en hel del fina saker och främst före pausen hade Färnäs
svårt att få bukt på honom. Bo Hansson gjorde främst före pausen en bra insats. Färnäs är ett lag som både kan och vill spela fotboll och
när det klaffar går ingen säkert. Nu kanske man hade en dag då det gick litet halvdant och då främst i anfallet, där endast cf. Pål Pålsson
kunde oroa Heros försvaret nämntvärt. Dessutom var det stabilare i försvaret och Allan Färnström spelade med framgång hb. Och lika
framgångsrik var även ch. Gösta Hållams. I målet slutligen toppspelade Göran Höglund. Fråmsett ett par missar gjorde Folke Pettersson,
Borlänge, en bra insats som domare. / Ragge /.

Seriefotbollen gör nu en tids välbehövligt uppehåll, men fördenskull blir Ovansiljan inte lottlös på läderkulelek. Redan i morgon blir det
fina gästspel i Oxberg och Nusnäs med Brage resp. Malung som gäster. Om söndag kommer Brage igen då man på Våmevi möter en
mycket stark Ovansiljans kombination förstärkt med Degerfors innerstrateg Tord Grip. Det bör bli en match för finsmakarna.
”Il Professore” och hans GAIS pojkar gör Orsa och Sörsjön den äran och Mora Kamraterna har en cup med bl.a. två norska lag under
helgen. Lägger man därtil Solleröloppet på cykel och Soldvarvi så blir det en synnerligen laddad sporthelg i Ovansiljan.

Spännande toppstrid kan väntas i div. IV.
Malungs IF för tre år sedan i div. II, toppar div. IV Dalarna och ser ut att vara på väg uppåt igen. Men det är ett men. Dubbel Nisse
Nilsson har betytt mycket för att den goda placeringen nåtts och frågan är väl om Nisse kan gå in för fotbollen på samma vis när det
börjar närma sig hockeysäsongen. Därför måste konkurrenterna även ha en chans, när det gäller kampen om seriesegern. Fjolårstvåan
Heros är bara en poäng efter ledarlaget och poängen efter Smedjebackslaget kommer Forssa och Falun. Det sistnämnda laget har gjort
flera övertygande matcher under serieuppehållet och kanske kan bli att räkna med. I botten ligger Oxberg sämst till och får säkert svårt.
Sedan kommer det nog att bli en hård strid. För Islingby fordras det krafttag om nytt kontrakt skall bärgas. En del vårmatcher gav dock
besked om att Borlänge klubben kan bättre ibland än vad tabellplaceringen utvisar, men då får man inte vara så ojämna som fallet var
under vårsäsongen. Ser man på tabell får man uppfattningen att det blir hårda bud. Premiären för fyran äger rum på fredag, då Islingby
möter Falu BS. Sedan är det tre lördagsmatcher, där drabbningarna Heros-Nusnäs och Sörsjön-Malung har nyckelkaraktär över sig. En
söndagsmatch avslutar den inledande omgången. / Gårda /.

Malung upp?
Vi hoppas att Heros blir alltför ledsna om vi ger malung favoritskapet i division IV. Förutom Nisse Nilsson får ”skinnarlaget” ytterligare
en storstjärna med i höst, då ”den förlorade sonen” Kjell Magnil återvänt till fadershuset efter några allsvenska år i Örebro SK. Två
sådana kedjestjärnor räcker nog i IV:an. Skulle något ligga Malung i fatet är det höstens program. Man har båda de svåraste
motståndarna, Heros och Forssa, på bortaplan. Vore inte Forssa så ojämnt skulle nog även detta lag kunna bli farligt, eftersom man har
det bästa höstprogrammet, men tyvärr är Forssa ett varannandagslag.

Knapp seger för Färnäs över ineffektivt Sollerön. Text från tidningsartikel. Sollerö IF-Färnäs SK 2-3. 3/8-1963.
Färnäs infriande Mora Tidnings tips med att knappt slå Sollerön med 2-1 efter 1-1 i halvtid, i lördagen seriematch på Wasaliden. Sollerön
var ganska ineffektivt framför mål trots bra övertag i spel hela första halvlek. Efter 33 minuters spel kunde hy, Torsten Axelsson ge
Sollerön ledningen genom en fin skarvning på en hörna. Alldeles innan domarens pipa gick för halvtid kunde så vb, Rune Blomberg med
ett turbetonat långskott överlista Bengts i Sollerö målet och kvittera till 1-1. Högerinner Tore Wahlström gav Färnäs ledningen och
segern i andra halvlekens 19:e minut. Även det andra målet verkade vara av det billigare slaget, men Sollerö försvaret var alltför passivt.
Spelkvalitén sjönk ju längre matchen led och Färnäs slog vakt om ledningen genom en försvarsmur som Sollerö pojkarna hade svårt att
forcera. Vänstervingen Harlan Grannas och Allan Färnström var Sportklubbens farligaste anfallsvapen, medan halvbackskedjan var bästa
försvarsdel. Vb, Erik Norin var bäst i Sollerö försvaret medan vy, Torsten Axelsson och vi, John Gidlund stod huvudet högre än sina
kamrater i den ineffektiva hemmakedjan. Kurt Carlsson, Borlänge, lyckades skipa rättvisa, trots publikprotester. 250 personer såg
matchen. / Dan /.

Färnäs spurtade bäst, Motgångar knäckte ön.
Mora (FK). Färnäs drog det längsta strået vid div, IV, derbyt på Wasaliden mot Sollerö IF. Sollerön började dock bäst och borde haft
ledningen i halvtid men missade de mest upplagda chanser. Färnäs kom igen i andra halvlek med helt andra takter och vann klart
matchen med 2-1 (1-1). Färnäs hade en debutant – Gunnar Stickå – på backen och kusinen Lasse Stickå hade placerats center. Försvaret
började trögt och släppte ibland lätt fram de kvicka Sollerö grabbarna och kedjespelet gick mestadels i sidled. Sedan Rune Blomberg
kvitterat på ”övertid” – domaren hade lagt till tid för skada – skedde en allmän uppryckning i andra halvlek. Göran Höglund är en fin och
smidig målvakt hos Färnäs och Pål Pålsson samt Gösta Hållams är trots ålder och tyngd förvånansvärt snabba. I kedjan får Tore
Wahlström bästa betyget för sin påpasslighet. Sollerön började bra, särskilt i anfallet, men slocknade i andra halvlek alltmer beroende
på motgångar i avslutningarna och konditionsbesvär på vissa fall. Genomsnittligt bäst var Torsten Axelsson, Gunnar Andersson var åter
klippan i försvaret men även Hasse Borg var framåt. Erik Nordin spelade back. Även om han inte på något sätt gjorde bort sig är det
svårt att förstå hur man kan undvara honom i halvbackskedjan. Sollerön spelade sig fram i ett par fina lägen men missade i

avslutningarna innan ledningen kom i 32 min. Det var efter hörna som Hållams nickade till Axelsson, vilken i sin tur slog på ett vackert
direktskott i mål. Strax därpå hade Gidlund öppet fält men Höglund räddade grant. I slutminuten klämde Rune Blomberg på ett
långskott som Sune Bengts i Sollerö målet totalt felberäknade, 1-1. I andra halvleks början sprintade Gidlund ifrån Pålsson men sköt
utom. Så det blev det i fortsättningen nästan bara Färnäs. Tore Wahlström sprang efter 18 min. lätt ifrån frans Larsson och ordnade
vinstmålet. 243 personer tittade på i den gassiga värmen och Curt Carlsson, Borlänge dömde. / Nilu /.

Många frisparkar då Färnäs lurade Sold på poängen.
Mora (DD). Färnäs lurade Sollerön på bägge poängen i lördagens div. IV match på Wasaliden. Sportklubben vann matchen med 2-1 efter
1-1 halvlek. Det var en ganska trist tillställning där sista halvlek knappt höll div. V mått. Frisparkarna duggade tätt och domare Kurt
Carlsson, Borlänge hade fullt sjå med både spelare och publikprotester. Sollerö laget började bra och pressade i inledningen med fina
chanser som dock slarvades bort alldeles onödigt. Särskilt cf. Erik Stoltz hade en jättechans, ensam med mv. Men han drev bollen så
nära Färnäs målvakten Göran Höglund att denne kunde täcka. Sedan Färnäs tagit ledningen i andra halvlekens 19:e min. spelade laget
ganska defensivt med endast tre man i kedjan. Sollerön tog ledningen i första halvlekens 33:e min. genom hy. Torsten Axelsson som
skarvade en hörna snett i mål. Färnäs kvitterade när 47 min. (!) av första halvlek gått genom en hård högskruvboll av vh. Rune
Blomberg. Domaren hade lagt till extra tid p.g.a. en kollision tidigare. Men målet verkade onekligen övertidsarbete. Hi. Torte Wahlström
svarade för segermålet i andra halvleks 19:e min. medan Sold försvaret verkade ganska passivt. Bäst hos gästerna var kedjan hi. Tore
Wahlström vi. Allan Färnström och vy. Harlan Grannas medan försaret dominerades av hb. Pål Pålsson., ch. Gösta Hållams och vh. Rune
Blomberg. I Sollerö laget slet vb. Erik Norin och ch. Gunnar Andersson i känd stil i försvaret, medasn i den ganska ineffektiva kedjan
endast hy. Torsten Axelsson och vi. John Gidlund får godkänt. Kurt Carlsson, Borlänge, hade en svår uppgift som rättskippare, men kom
ifrån med den äran. 250 personer gonade sig i solen. / Pära /.

Malung-Färnäs, Med tå ex allsvenskar.
Kjell Magnil, Malungssonen som spelat allsvens fotboll i Örebro under tre år, är i dag åter spelklar för Malungs IF. I morgon gör han
come back i den gröna tröjan för att hjälpa Malung i hemmamötet mot Färnäs. Magnil är nu inte ensam om att ha allsvensk rutin i
”skinnarelvan” förutom allsvenskt ishockeyspel har målspottaren Nisse Nilsson spelat allsvensk fotboll för Djurgården, där Nisse
antecknades för tre mål i tre matcher. Revansch har Malung att fordra efter gästernas storseger i fjol, som slutade med Färnäs seger
med 10-1. Förmodligen kommer Kjell och Nisse, som vi ser på bilden ovan, att se till att det blir prydliga siffror denna gång men nu i
Malungs favör. Matchen börjar kl. 17.00, då de båda föreningarnas reserver skall ha avslutat en förmatch.

Malung besegrade Färnäs Magnil gladde i debuten. Text från tidningsartikel. 10/8-1963.
Malungs IF-Färnäs SK 3-1.

Malung-Färnäs: Hemmamålvakten Erik Strand kastade sig förgäves på Allan Fernströms skott. Men det var också enda gången Strand
kapitulerade.

Cirka 700 åskådare hade lockats i det vackra sensommar vädret att se Malung ytterligare befästa sitt ledarskap i div. IV-matchen mot
Färnäs. Redan efter åtta minuter visade hemmalaget var skåpet skulle stå genom ett påpassligt nickmål av Nisse Nilsson. Färnäs höll
dock spänningen uppe med pigga motanfall, men Malungs tyngd kunde dock fastställa slutresultatet till 3-1 (3-0) i egen favör. Första
halvlek bjöd på rivig fotboll från bägge lagen. Malung tog dock genast initiativet då man behärskade mittfältet och därifrån kunde bygga
upp många farliga anfall, som redan i 8:de minuten resulterade i ett mål av Dubbel Nisse. Färnäs försvar hade en svettig uppgift mot den
inspirerat spelande Malungskedjan och i 20:e minuten gjorde Nisse sitt andra mål på straff, sedan han krokats Färnäs Allan Färnström
samlade dock sina kedjekamrater till farliga motattacker, men man saknade udden i avslutningarna och Malung kunde öka ledningen till
3-0 på genombrott av Lennart Skördåker. Färnäs tycktes i motsats till hemmalaget, ha hämtat inspiration under pausen, men trots ett
generöst kalungs försvar kom inte 3-1 förrän i 18:e minuten. Allan Färnström stod för det välförtjänta reduceringsmålet. Ytterligare ett
par mål, dock fullt regelrätt bortdömda, hann den pigga Färnäs kedjan åstadkomma innan bestämde domare Ingvar Eriksson från
Morgårdshammar blåste för full tid. I Malungskedjan gladde återbördade Kjell Magnil med läckra passningar och fräsande, men tyvärr
dåligt riktade skott. Nisse Nilsson agerade som vanligt spjutspets med framgång och en blomma till Torsten Hansson på vy, speciellt för
dennes andra halvlek. I försvaret som första halvlek spelade riktigt bra, men sedan släppte till betänkliga blottor, bör Boris Isaksson och
Erling Jonson nämnas. Färnäs hade sina bästa i vänstervingen Fernström – Grannas, och lille pigge Tage Molin slet berömvärt i både
kedja och försvar, där mv, Göran Höglund inte kan lastas för baklängesmålen. I en för match mellan latgens B-garnityr segrade Malung
med 5-4.

Första halvleken gav Malung segern.
Malung (DD). Malung tog revansch för fjolårets stora hemmanederlag mot Färnäs genom att i lördagens div. IV match vinna med 3-1
efter 3-0 i halvtid. Man kan knappast säga någonting om resultatet. Malung kunde under första halvlek gärna ha gjort flera mål, men å
andra sidan låg faktiskt Färnäs under andra halvlek närmare 3-2 än Malung 4-1. Hi. Nisse Nilsson gav Malung ledningen i 7 min. På en
perfekt nick på ett lika perfekt inlägg från vy. Torsten Hansson. I 19 min. noterade vi ett rungande stolpskott från Kjell Magnil och i
samma minut var Nisse Nilsson i färd med att dribbla av ett par Färnäs försvare då han fälldes innanför straffområdet. Nisse ordnade
2-0 på den straffen.3-0 gjorde vi. Lennart Skördåker i 40 min. på en fin framspelning från hy. Rolf Gidlund. Från andra halvlek kan
nämnas att gästernas hy. Ove Olsén hade ett stolpskott i 11 min. och i 13:e min. gjorde Färnäs ett mål som bortdömdes för offisde. I det
skedet började en del Färnäs spelare protestera mot domsluten med påföljd att både ch. Börje Leander och vh. Rune Blomberg på kort
tid fick var sin varning. Gästernas välförtjänta reducering kom i 19 min. då vi. Allan Färnström ställde Strand utasn chans. Ett par
minuter efteråt fick samme man en gratischans men han sköt strax över från nära håll. Vad skall man säga om hemmalaget där alla
gjorde en bra första halvlek men där det sedan blev platt fall. Säkert är att en man stod i särklass nämligen ch. Boris Isaksson, som
närmar sig storformen. Godkänt får mv. Erik Strand, hb. Erling Jonsson för sin första halvlek och möjligen Lars Jonell. Största
överraskningen i kedjan var trots betydligt namnkunnigare kollegor hy, Rolf Gidlund, som kom igen med besked efter sin bleka Sörsjö
match. På andra yttern är Torsten Hansson farlig men nog borde flera inlägg gå fram. Cf. Kjell Magnil förmådde inte övertyga om sin
storhet. Han försvann totalt efter paus och då var även Nisse Nilsson ovanligt blek. Lennart Skördåker gjorde inte bort sig, men han är
litet för ojämn. Färnäs hade den här matchen plockat med ch. Börje Leander och han rensade luften många gånger, Men klart bäste
försvare var hb. Påhl Påhlsson. Nämnas kan vh. Rune Blomberg. Gästernas inrar Allan Färnström och Tore Wahlström var alltid farliga
och bra ifrån sig gjorde också hy. Ove Olsén som så småningom gick in som center. Bestämd domare var Ingvar Eriksson,
Morgårdshammar inför säsongens hittills största publiksiffra i Malung cirka 700 personer. / Jie /.

Malung vann säkert med 3-1 över Färnäs.
Seriefyrans ledande Malung gästades i lördags av Färnäs SK, på Malungs IP där hemmalaget tog två behövliga poäng genomseger med 31. Första halvlekens 3-0 ledning var helt motiverad med tanke på spelfördelning. I andra halvlek utjämnades spel med kvaliteten sjönk
och tempot blev betydligt mattare. I första halvlekens sjunde minut var det dags för 1-0. Torsten Hansson svarade för bra inledning från
vänsterkanten och Bubbel Nisse förvaltade bollen fint genom en snygg nick över målvakten. I artonde minuten fälldes Dubbel nisse
innanför straffområdet och genom den efterföljande straffen ökade samme man Malungsledningen till 2-0. Skördåker ökade till 3-0 i
40:e minuten genom att slita sig loss från Färnäs försvaret efter en stickare från Gidlund och skjuta bollen i mål. Efter halvtidvilan var
det dags för Färnäs att visa sina takter. Reduceringen och slutresultatet fastställde vi. Allan Färnström med ett långt skott som helt
överrumplade Malungsförsvararna. Färnäs hade sina bättre i de båda inrarna Tore Vadström och Allan Färnström, som svarade för de
flesta oroligheterna framför Malungsburen. I försvaret var ch. Börje Leander mera framstående, men hans betyg dras ned något av en
varning för protester mot domslut. I Malungsförsvaret var ch. Boris Isaksson som vanligt den starka klippen. I kedjan gjorde Kjell
Magnils och Nisse Nilsson en god första halvlek men deras spelstyrka minskades starkt i andra perioden. Torsten Hansson är mycket
snabb på sin vänster ytterplats och svarade för många fina inlägg. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, dömde. Hela 700 åskådare
bevittnade uppgörelsen. / Ekö /.
Malung ligger åter bäst till för den sedermera lediga platsen i trean med Heros som skugga. Forssa och Falun är lite upp och ner – den
här gången var det ner för Forssa och uppför Falun. Förra årets DM finalister Sollerön stärkte aktierna betydligt med utklassningen av
Sörsjön, vars läge i motsvarade grad försämrades. Men än blåser många vindar i division IV. Färnäs har kastat in gamle AIK- och
landslagskämpen Börje Leander igen i hopp om ökad poänghåvning. Försöket sprack i malung, men bättre lycka nästa gång!

Färnström i fint slag då Islingby besegrades.
Färnäs (FK). Som vi förutsade blev Färnäs försvaret för starkt för gästande Islingby på söndagen. Ned 3-1 (2-0) segrade Färnäs fullt
rättvist då även Allan Fernström blommade upp i anfallet och spelade mera inspirerat än på länge. I någon mån berodde detta på Bosse
Olssons inträde i centrum. Han lyckades inte helt i sen debut men det eljest tama anfallet tycktes få mera udd. Vh. Rune Blomberg
visade som vanligt prov på sin luriga och precisa långskott. Efter 15 min slog han på en dylik långboll från långt håll vilken målvakten var
helt chanslös på. Efter ytterligare en kvart blev det 2-0 genom Allan Fernström. Andra halvlek blev avgjort sämre. Efter 10 min måste
Hedlund stoppa Fernström ojust. Straffen slog Allan själv in. Vi noterade en Islingby nick i stolpen innan ch. Hållams i slutminuten först
räddade på mållinjen men råkade styra in returen från vi. Stefansson. Vh. Blomberg, ch. Gösta Hållams och ”Vandrande Fernström” var
bäst hos Färnäs. Hy. Ove Olsén får ett plus för sina inlägg. Islingby spelarna envisades överlag med att gå med bollen för länge och
stoppades därför lätt. ”Gamle” Erik ”Hego” Hedlund i målet visade prov på sin rutin och räddade laget från ett större nederlag. Vb. Rolf
Wikström eggade på sina mannar på känt manér och vh. Bertil Rosén var en slitvarg. Domare var Tage Eriksson, Älvdalen. / Nilu /.

Vinst för Färnäs men ”Hego” bäst.
Färnäs (DD). Färnäs klarade bägge poängen mot Islingby efter en stark första halvlek. Siffrorna blev 3-1 (2-0) sedan Islingby i slutet av
matchen med god hjälp av Färnäs ch. Hållams fick tröst mål. Islingby målvakten Erik Hedlund, hade många dråpliga dueller med
hemmalagets vi. Allan Fernström och i andra halvleks 10 min. fick ”Hego” lov att hålla i Allan för att klara målet. Den påföljande straffen
satte Allan Fernström säkert i mål. I övrigt visade ”Hego” gamla takter med reflexräddningar gång på gång. Gästerna hade sina bästa
män i försvaret i vb. Rolf Wikström, ch. Göran Hedén och vh. Bertil Rosén. I den tama kedjan var vi. Bernt Steffensen alltför ensam långa
perioder. Hego Hedlund höll ”Tigrarnas” baklängessiffror fint nere. I Färnäs var vb. Pål Pålsson bäst tillsammans med vh. Rune Blomberg
och hh. Tage Molin. Kedjans bästa var vi. Allan Fernström och unge hy. Ove Olsén. Målen: 15 min. 1-0 vh. Rune Blomberg fick fint tillfälle
att ladda och sköt från 20 m. 27 min. vi. Allan Fernström på en lobb. 3-0 kom i andra halvlek på ovan nämnda straff genom Allan
Fernström. I 43 min. 3-1 genom vy. Jan Johansson. Domaren Tage Eriksson, älvdalen var i svagaste laget och hade en otrolig förmåga att
stå i bollbanan. Publik 300 / Pära /.

Mål-Hego räddade Islingby från storstryk i Färnäs. Text från tidningsartikel. 18/8-1963.
Färnäs SK-Islingby IK 3-1.
Färnäs vann en klar seger mot gästande Islingby vid söndagsmatchen på Färnäs IP med 3-1 (2-0). Islingby gjorde en bra inledningskvart,
men sedan var det Färnäs för hela slanten. Att segersiffrorna bara blev 3-1 får helt tillskrivas målvakten ”Hego” Hedlund som särskilt i
första halvlek visade prov på både tur och skicklighet. Islingsbys goda inledningsspel bröts definitivt i 15:e minuten på ett överraskande
hårt målskott av vh, Rune Blomberg, 1-0. Efter en halvtimmes spel ökade vi, Allan Färnström till 2-0, genom att lyfta en boll över
målvakten, efter frispark vid hemmamålet. I andra halvlekens 10:e minut fälldes Färnström och fick därför öka hemmaledningen till 3-0
på straffspark. Islingbys reduceringsmål kom först i matchens näst sista minut genom hy, Jan Johansson, på en boll som via Gösta
Hållams ben smet in i mål. Gästerna öppnade optimistiskt och höll spelet väl uppe under första kvarten, men därför hade Färnäs klart
grepp om matchen. Bäst i Islingby var målvakten Hedlund och vb, Vikström. I hemmalaget överraskade debuterande centern Bo Olsson
medan laget i övrigt var jämnt. Publiken uppgick till 300 personer och domare var Tage Eriksson, Älvdalen. / Breve /.

Mål i slutminuten gav Nusnäs rättvis trumf. Text från tidningsartikel 25/8-1963. Nusnäs IF-Färnäs SK 2-1.
Nusnäs (FK). Derbyt mellan Nusnäs och Färnäs på Morängen blev inte spelmässigt den kamp man väntat. Tillställningen blev mest ett
ställningskrig på den hala planen. Nusnäs var det bättre laget och vann också med 2-1 (1-0) men matchen avgjordes först i allra sista
minuten. Dessförinnan var det dramatiskt värre och vurporna var legio. Nusnäs saknade Rolf Hjelte och Färnäs Harlan Grannas. Frågan
är väl om inte Färnäs led mesta av bortovaron av Harlan. Laget hade nu en ytterst haltande kedja som totalt saknade ytterspel varför
Fernström och Olsén lätt kunde stoppas i mitten, och Wahlström offrades i stor utsträckning i försvarsarbetet. Göran Höglundgjorde ett
gott målvaktsarbete och Lars Stickå var bästa back. ”Föret” passade inte alls Färnäs laget och definitivt inte Hållams. Tommy Eklund
gjorde inga misstag i Nusnäs målet och Ingemar Jonsson visade sin fina blick för spelet även som centerhalv. Pewa Matsson drar på sig
för mycket arbete och Verner Hed märktes mindre än vanligt Hy, Arne Karlsson var fin på sin kant och Kurre Hjelte mest arbetsvillig i
innertrio. Efter 15 min. kom Hunäs ledningen då Hållams inte räckte upp på en lobb och Kurre Hjelte blev ensam. Minuten därpå låg
bollen åter på Färnäs mållinje utan att någon nådde bollen. En massa hörnor och inkast karaktäriserades halvleken. Efter 15 min. i andra
halvlek sköt Allan Färnström precis från långt håll – 1-1. Kurre Hjelte träffade ribban och spelet var ganska tamt på båda sidor. I allra
sista min. fick Nusnäs en hörna som Pewa Mattsson som lade och på vilken Bengt Hjelte lyckades få en tå. Därmed var den välförtjänta
segern klar. Hörnorna vann Nusnäs med 15-4. Folke Pettersson, Borlänge, hade vissa besvär med domarskapet i den ibland hetsiga men
föga välspelande uppgörelsen.

Nusnäs lyckominut var kampens sista.
Nusnäs (DD). Lokalderbyt mellan Nusnäs och Färnäs slutade ned seger för hemmalaget med 2-1 (1-0). Resultatet kan nog betraktas som
rättvist även om segermålet lät vänta på sig till sista minuten. Matchen var fartfylld och till skillnad mot många tidigare möten mellan
de båda lagen mycket juste. Om Nusnäs kedjan hade märkbart svårt att bryta igenom i de avgörande momenten så kom 1-0 i 16 min.
mycket lättare. En långboll mot Färnäs planhalva for tätt över Gösta Hållams huvud, cf. ”Kurre” Hjelte fick fritt fält och gjorde heller inte
något misstag. I andra halvlek fick Färnäs betydligt mera av spelet mycket beroende på att utmärkte vhb. ”Peva” Mattsson fick för sig
att han skulle upp i kedjan och avgöra matchen och bytte med hi. Sune Persson. I 15 min. kvitterade Färnäs till 1-1 genom Allan
Fernström. Båda lagen hade farliga framstötar som dock inte resulterade. Farligaste tillbudet hade Nusnäs i 23 min. då ”Kurre” Hjelte
och Aren Karlsson växelspelade bra och ”Kurre” avslutade med en kanon i ribban. I sista minuten fick så Nusnäs en hörna som Bengt
Hjelte gick upp och nickade på i kamp med en Färnäs försvarare. När bollen tog mark var Bengt Hjelt påpassligt framme och satte bollen
i nät. De klart bästa i Färnäs var ch. Gösta Hållams, mv. Göran Höglund och vi. Allan Fernström. Nusnäs bästa var mv. Tommy Eklund,
vhb. ”Peva” Mattsson så länge han spelade vh. Samt vi. Bengr Hjelte och cf. ”Kurre” Hjelte. Domare var Folke Pettersson, Borlänge.
/ S.H./

Nusnäs besegrade Färnäs. Segermål i slutminuten.
Nusnäs hade turen att på en hörna i slutminuten ta full poäng av gästande Färnäs på Morängen i Nusnäs på söndagen. Resultatet, 2-1
efter 1-0 i halvtid var fullt rättvist då hemmalaget hade ett klart övertag så gott som hela matchen. Efter femton minuters spel släpptes
hemmacentern ”Kurre” Hjelte lös och fritt avancera mot Färnäs målet där mv. Göran Höglund inte lämnades någon chans att ingripa.
1-0 till Nusnäs och ytterligare anfall där hemmaforwards sköt tre bra skott i följd, det sista tog i målstolpen. Färnäs stack igenom men en
del anfall som dock visade sig vara ganska uddlösa. I andra halvlekens fjortonde minut fick dock Färnäs vi. Allan Färnström på ett skott
som smet in via stolpen i Nusnäs buren. Seger målet för hemmalaget kom i sista minuten efter hörna som vi. Bengt Hjelte vackert
nickade i mål. Hemmalaget övertag kan något avspeglas i fördelningen av hörnorna där Nusnäs hade hela sjutton stycken mot Färnäs
fyra. Det var alltså först den sjuttonde hörnan som gav full poäng. Bäst i Färnäs, som aldrig fick igång något samspel, var vi. Allan
Färnström och mv. Göran Höglund medan hemmalaget hade sina bästa i hy. Arne Karlsson och centern Kurre Hjelte. Ingemar Johnsson
hade flyttats upp som centerhalv, en plats som han behärskade helt. Nu lämnades aldrig plats för några soloruscher mot Nusnäs målet,
en sak som laget förlorat många poäng på. Matchen var trevlig och juste och dömdes av Folke Pettersson, Borlänge. 500 personer
tittade på. / Breve /.

Vilket lag ersätter Gränges?
Grängesberg fick mänskligt sett nådastöten vid Säter besöket. En ovanligt mörk dalahelg i trean för övrigt med minimalast möjliga
poängutdelning. Vasbro och Ludvika är långt ifrån på den säkra sidan. Vansbro och Ludvika är långt ifrån på den säkra sidan. Om man
skulle måla framtiden i de allra mörkaste färgerna blir det så här: Bara ett dalalag kvar i division II, bara två kvar i division III (Säter och
Ludvika/Vansbro). Vilket lag skall ersätta Grängesberg, som vi alltså betraktar som definitivt förlorat i trean? Tja, säg det! Malung och
Heros gör sitt bästa för att förbrylla eventuella tippare på den punkten. Heros, som efter malungs lördagsfall på Wasaliden, hade en
jättechans att ta ledningen klappade ihop totalt mot Sörsjön. En skadad målvakt är naturligtvis en godtagbar förklaring. Men inte
motiverar det väl siffrorna 8-1?

Sollerön vann med 3-2. Färnäs mål på straffar.
Färnäs fick vid lördagens hemmamatch mot grannen Sollerön se sig besegrat med uddamålet. Sollerön vann med 3-2 efter en solkalr
halvtidledning med 3-0. Hemmalagets båda reduceringsmål tillkom på straff, båda inslagna av vi. Allan Färnström. Den första som kom i
andra halvleks nionde minut var dock ganska diskutabel. Sollerön spelade i det halkiga väglaget ganska piggt och glimtvis fantasirikt,
men liksom hemmaspelarna var riktingen på målskotten ganska dålig. I andra halvlek gick man för tidigt på defensiven, vilket hämnade
sig och de fick lov att på nytt spela offensivt. Färnäs cf. Bo Olsson hade i första halvleks 13:e och 40:e minut två fina tillfällen att göra
mål, (ensam med Sollerö målvakten), men missade grovt båda gångerna. Vy. Torsten Axelsson svarade för 0-1 i 24:e minuten, med en
hård boll från kantlinjen, som via spelaren gick i mål. Cf. Erik Stolt ordnade 0-2 vid en liknande kalabalik vid Färnäs målet i9 36:e
minuten och 0-3 i 42:a minuten, sedan ch. Hållams gjorde en grov miss. I andra halvleks nionde minut kom den diskutabla straffspark
1-3. Två minuter senare var det åter en bom av ch. Hållams som vy. Axelsson snappade upp och rusade mot mål men passade till
utrusande Stolt, mv. Höglund hann dock före med en fot. När 38 minuter spelats kom så straff nummer två efter Färnäs press. Hh. Tage
Molin slog en fin passning mot mål. Målvakten halv klarade med händerna, sedan målvakten försatts ur spel. Vi. Färnström fastställde
på straffen därmed med slutresultatet 2-3. Färnäs hade sina bästa spelare för dagen i vb. Pål Pålsson, hh. Tage Molin, hy. Ove Olsén och
vi. Allan Färnström. I Sollerö laget gjorde ch. Gunnar Andersson och vh. Erik Norin bästa jobbet i försvaret, medan hy. Sven Erik Karlsson,
hi. Per Bohm och vy. Torsten Axelsson var målfarligast i kedjan. Birger Helander, Borlånge gjorde, trots första straffen inga misstag.
/ Dan /.

Sold ledde 3-0 nära tappa poäng.
Färnös (DD). Sollerön tog två värdefulla poäng i lokalderbyt mot Färnäs. Sollerön hade en 3-0 ledning i halvtid men Färnäs visade i den
andra att de ej hade tappat humöret utan de kom igen med friska takter och reducerade till 3-2. Resultatet kan diskuteras och oavgjort
hade ingen kunnat klaga på. Färnäs började bäst, men det är totalt omöjligt för anfallet att kunna göra mål. Med Sollerö grabbarna
kunde det bättre på sina chanser. I 24 min. trixade sig vy. T. Axelsson igenom Färnäs försvaret och kunde ur minimal vinkel få bolen i
mål. I 36 min. ökade Sollerön på ledningen till 2-0 efter en vild kalabalik vid Färnäs målet. Färnäs hade så ett par farliga chanser men det
gick inte att få bollen i mål. Efter 41 min. fick Sollerön en gratischans och Erik Stolt förvaltade chansen på rätt sätt. I andra halvlek hade
Färnäs ett bra grepp på spelet och i 11 min. fick Färnäs en straff som Allan Fernström säkert sköt i mål. En ny straff fick Färnäs i 30 min.
Allan Fernström gjorde om proceduren och 2-3. Solleröns bästa var vy. Torsten Axelsson, hi. Bohm och vh. Erik Nordin. I Färnäs som
saknade Harlan Grannas var mv. Göran Höglund, hb. Pål Pålsson, hy. Olsén och cf. Bosse Olsson de bästa. Domare Birger Helander,
Borlänge. Publik 400. / E-son /.

Sollerön stärkte positionen Färnäs riskerar bottenplats.
Färnäs (FK). Sollerö IF förstärkte sin position på lördagen genom att besegra Färnäs SK med 3-2 (3-0). I en ganska intetsägande
drabbning på Färnäs Idrottspalts. Därmed har också Färnäs all anledning se upp så att inte laget blir neddraget i den direkta köstriden.
Spelet för deras vidkommande verkade i den här matchen allt annat än lovande. Anfallet gick tungt och saktfärdigt och just i
snabbheten på bollen var Sollerön vida bättre och vann rättvist bara av den anledningen. Betecknande för kedjans ofarlighet är också
att båda hemmamålen tillkom på straffar. Försvaret var heller inte sig likt och slarvade grovt ett par gånger med mål som följd. Det
bakre försvaret blev gång på gång ställd på mellanhand. Bäst i laget var mv. Göran Höglund och junioren Ove Olsén. Hb. Tage Mohlin var
klart arbetsvilligast och nyttigast i försvaret. Färnäs började bra ned ganska oljad samspel men första baklängesmålet kom som en
kalldusch och upplöste laget helt varför 3-0 ledningen för Sollerön åstadkommen på de sista 20 min. inte var mycket att säga om.
Gästerna spände sig något inför det värdefulla poängspelet, men vann en klar arbetsseger på grund av snabbheten och den hetare
segerviljan hos laget. Främst var det åter Axelsson som sprintade ifrån Färnäs försvaret och ställde till mycken oreda. Putte Bohm
arbetar hårt men släpper oftast ifrån sig bollen för sent. Leif Jönsson däremot bemödar sig i framspelningarna och Erik Stolth blev
påpasslig tvåmålsskytt. Lagets ryggrad var dock halvbackslinjen där ytterhalvorna Borg och Norin drev på bra både i anfall och försvar.
Hasse Borg hade det första fina Sollerö skottet medan Bosse Olsson strax därpå missade en fin Färnäs chans. I 24:e min. drog Axelsson
upp bollen på vänsterkanten och sköt ur liten vinkel ett skott som Höglund inte förmådde hålla. Bohm var så helt igenom men det blev
Stolth som i 30:e min. ordnade 0-2 ur klunga. Olsson var så åter framme men sköt utanför Sollerö målet och i 40:e min. missräknade
Hållams en boll som gav Stolth ”raka spåret” – 0-3. Andra halvleken blev mer höjdbollarnas och felpassningarnas period. Efter 10 min.
fick Färnäs en något kufisk straff för en målvaktsförseelse efter hörna. Allan Fernström reducerade säker till 1-3. Efter en rad Sollerö
hörnor kom dagens straff nr två nu betydligt klarare och Fernström lade den exakt på samma ställe – 2-3. Domaren Birger Helander,
Borlänge, krånglade till den justa matchen med en del petiga avblåsningar. / Nilu /.

Långshyttan vann stort över Färnäs.
Trots att Långshyttan förra söndagen åkte på ett nederlag i Malung är laget fortfarande engagerat i toppstriden. Brukslaget gjorde nu
en bra match mot Färnäs, som fick se sig besegrat med 5-1 efter 3-0 i halvtid. Brukslaget hade ett fast grepp om matchen och att segern
inte blev större får tillskrivas dels utmärkte Göran Höglund i gästernas mål och hemmaforwards oskicklighet. Gästerna hade svårt i den
starka blåsten och envisades med att spela bolen på höjden. Förutom chb. Gösta Hållams var hhb. Tage Molin effektiv och snabbfotad. I
kedjan märktes vi. Påhlsson. Hemmalaget spelade riktigt bra och det är förvånansvärt att det blev stryk upp i Malung med så många
mål. Försvaret verkar vattentätt Sören Larsson var borta (militärtjänst) och ersattes bra av Stig Larsson. I kedjan hade Sigvard Hellberg
gått in på vy. I stället för Rolf Johansson. Han är ung och visade goda takter. Vedin var farlig genom sin snabbhet och rushiga stil. Målen
gjordes av Vedin 2, Stig Larsson (straff), Åke Vistrand 2. Domare var Folke Pettersson, Borlänge.

Fem mål för LAIK efter fint spel.
Långshyttan (DD). LAIK hade hämtat sig bra efter förra söndagens nederlag mot Malung, och vann nu med övertygande 5-1 över Färnäs
efter 3-0 i pausen. Till dagens match hade LAIK ett par nya mannar med, Sigvard Hellberg hade ryckt in på hy och Stig Larsson på vb. Om
resultatet kan sägas att segern var fullt rättvis. Det dröjde en halvtimme innan vi kunde skriva 1-0 för LAIK. I 36,om. Gjordes två LAIK
mål – först på straff av Stig Larsson och sedan cf. Åke Wistrand på en passning från Leif Wedin. I andra halvleks 12 min reducerade
Färnäs på en perfekt lagd frispark till 3-1, skytt var vi. Ove Olsén. Strax efter ökade Åke Wistrand med två smarta mål i följd men denna
gång på förarbete av Wedin. Om man tar hänsyn till den starka blåst som rådde under matchen så bjöds på riktigt bra spel, speciellt av
LAIK i första halvlek. Andra halvlek slog LAIK-arna av något på takten, och spelet flöt då inte lika bra som förepausen. LAIK:s bästa var
för dagen hy. Leif Wedin, vidare Gösta Larsson som offrade sig helt från sin halvbacks position, samt lille Per Erlandsson på hb, som
spelade förtroendeingivande matchen igenom. I anfallet bör vi väl också salutera hat-trickmannen Åke Wistrand, samt inrarna Ove
Larsson och Sören Holmkvist. Sigvard Hellberg gjorde flera fina saker och Stig Larsson på vb. spelade energiskt. Nils Svensson i mål hade
en relativt lugn dag. Färnäs kunde en hel del fotboll, även om de denna dag inte kom fullt till sin rätt. Sitt starkaste kort hade Färnäs i
den lille och knubbige hh. Tage Molin, som spelade på topp hela tiden. Bra insatser notera vi också för målvakten Göran Höglund, hb.

Allan Färnström samt högeranfallet, Tore Wahlström och Påhl Påhlsson. Domare var Folke Pettersson, Borlänge, för vilket gästernas
offsidetaktik beredde en del bekymmer. / G-son /.

Färnäs blev lätt byte för Långshyttans AIK.
Långshyttan fick en överraskande lätt match mot Färnäs och vann med 5-1, halvtid 3-0. Långa stunder i andra halvlek blev gästernas
nära nog utspelade och målchanser sumpades på löpande band vid Färnäs målet. Gästerna tillämpade en utstuderad offsidetaktik som
bidrog till att trasa sönder hemmakedjans spel. Färnäs höll spelet bra uppe första halvlek då de hade fördel av den staka blåsten. Men
det hindrade inte långshyttan att sticka emellan med tre mål, varav ett på straff. Det osade hett också ett par gånger vid hemmamålet
men gästernas innertrio hade ingen lyckad dag. Först i andra halvlekens tionde minut kunde Färnäs reducera till 3-1 på frispark inspelad
lade av vi. Ove Olsén. Efter en kvart var det färdigt för två Långshyttemål igen. Det första efter en försvarstabbe vid Färnäs målet och
det andra genom cf. Wistrand. Färnäs kom ordinarie. Lagets teknik och kondition räckte dock inte till mot hemmalaget. Målvakten
Göran Höglund gjorde ett par fantomräddningar i första halvlek. Vidare märktes hb. Allan Fernström, medan cf. Bo Olsson lyckades bäst
i kedjan. Reserverna Stig Larsson på backen och Sigvard Hellberg på vy. Skötte sig finfint och bör bli ordinarie. Annars framträdde som
vanligt Larssönerna i halvbackskedjan och hy. Wedin. Domare var Folke Pettersson, Borlänge. / Isak /.
Och vem går då upp i trean? Omöjligt att säga i detta nu, även om aktierna alltjämt väger över i Malungs förmån trots att trion Forssa,
Heros och Långshyttan för tillfället ligger en poäng före. Nusnäs på samma poäng. Skinnarna har en match på hand gentemot
toppkonkurrenterna och det är en viktig detalj i detta komprimerade drama, vars upplösning näppeligen sker förrän sista omgången.

Kämpaglöd-tur-taktik gav Färnäs seger över Forssa.

Färnäs (FK). Färnäs besegrade överraskande tätlaget Forssa BK på söndagen med 2-1 (1-0).ö Därmed ökade Mora lagets chanser att
hänga kvar medan Forssa säkerligen försatte sin seriesegerchans. Matchen var nervös, monoton och föga njutbar. Färnäs vann på
kämpaglöd, tur och taktik i ungefär lika stora delar. Forssa var en klar besvikelse med dåligt täckande försvar och ett fantasilöst anfall
och har ännu ingenting att hämta i trean. En malört för laget var givetvis att cf. Lars Erik Westlund skadades efter en kvartsspel och
kunde sedan inte uträtta något positivt. Bröderna Hagberg – mv. och ch. – som eljest brukar vara ryggraden hade heller ingen lyckad
dag. Bäst var hb. Sundkvist och jarl Alm i försvaret samt högersidan Göran Johansson och Bengt Tångring i anfallet. Färnäs chockade
med att i Allan Fernströms frånvaro ställa upp med Hållams och Blomberg som inrar. Hållams spelade ändå oftast långt tillbaka för att i
andra halvlek definitivt uppträda i försvaret. Mv. Göran Höglund var fint på sin vakt. I övrigt märktes hb. Pål Pålsson och hh. Tore
Wahlström. Nervositet präglades matchen redan från början. Det var Färnäs som tog ledningen efter 9 min. Hållams sköt och mv.
Lyckades inte hålla bollen som låg och rullade på mållinjen tills cf. Bosse Olsson fick en tå på bollen. Efter 11 min. i andra halvlek kom en
väntad kvittering då hi. Tångring lyfte bollen behärskat över målvakten. Spelet var mest hela tiden av dålig kvalité med långbollar och
passningar till motståndarna. Hh. Tore Wahlström är bra på huvudet. Det visade han också nu och särskilt i 16:e min. då han otagbart
knoppade in en hörna och gav därigenom hemmalaget segern.

Färnäs heta vilja bättre än Forssas. Text från tidningsartikel 22/9-1963. Färnäs SK-Forssa BK 2-1.
Färnäs (DD). Färnäs utan tidigare matchvinnaren Allan Fernström besegrade Forssa BK med 2-1, halvtid 1-0, vid söndagen möte på
Färnäs IP. Hemmalagets hetare vilja fällde utslaget. Forssa gjorde säkert en av sina sämsta matcher för i år. Laget verkade håglöst över
hela linjen. Färnäs hade för dagen Gösta Hållams på vi, platsen istället för sjuke Fernström Hållams ch, plats kläddes med den äran av
Lasse Stickå. Bäst hos gästerna var i försvaret hb, Sixten Sundkvist vh, Jarl Alm medan ch, Håkan Hagberg inte kom upp i vanlig klass. Hy,
Göran Johansson, cf, lars Erik Westlund, vi, Rolf Sandberg ordnade hemmaförsvaret mest. I Färnäs gjorde mv, Göran Höglund en bra
match och i försvaret märktes också hb, Pål Påhlsson, hh, Tore Wahlström samt ch, Lars Stickå. Hy, Ove Olsén och vi, Gösta Hållams
spelade bäst i kedjan. Målen: cf, Bo Olsson gjorde 1-0 i 9:e min. hi, Bengt Tångring kvitterade i andra halvlek. Hh, Tore Wahlström
svarade för slutresultatet 2-1 i 16 min, på nick efter hörna. Helge Andersson, Avesta, dömde bra. /Pära /.

Färnäs kämpaglöd räckte till seger över Forssa.
Färnäs SK klarade på söndagen två ytterst viktiga poäng i ”fyran” genom att besegra topplaget Forssa BK med 2-1, halvtid 1-0. Matchen
var föga njutbar och vinsten kan betraktas som en typisk arbetsseger för hemmalaget. Forssa visade knappast några division 3-takter
och spelade åtminstone för dagen överraskande virrigt i både anfall och försvar. Man saknade metodik och mycket tycktes gå på måfå.
Tyvärr skadades cf. Westlund i ett tidigt skede av matchen och kunde sedan inte uträtta så många positiva saker. Det som fanns av
taktik och kämpaglöd i matchen svarade hemmalaget för. Forssas centerhalv Håkan Hagberg, som brukar vara klippan i försvaret,
började också litet valhänt, men han spelade upp sig i andra halvlek. Hb. Sixten Sundkvist (center på slutet) och vh. Jarl Alm tillhörde de
bättre i försvaret och i kedjan framträdde högersidan Johansson-Tångring. Färnäs ställde upp med Gösta Hållams och Rune Blomberg
som inrar då Allan Färnström inte kunde delta. Hållams höll dock till mest i frösvaret. Mycket gick på måfå också hos Färnäs och bäst var
målvakten Göran Höglund, hb. Pål Pålsson och hh. Tore Wahlström. Matrchen var mycket nervös och felbedömningarna många. Det
blev dock Färnäs som tog ledningen efter 9 minuters spel sedan Hållams skjutit och målvakten tappat bollen på mållinjen, varefter
Bosse Olsson påpassligt höll sig framme. Ett par fina Forssa chanser räddades med tur och skicklighet av Höglund. En väntad kvittering
kort efter 11 minuters spel i andra halvlek. Det var Tångring som behärskat lyfte bollen i nät. I 16:e min. föll så Färnäs värdefulla
vinstmål efter en hörna som hh. Wahlström nickade otagbart i nät. Domaren Helge Andersson, Avesta, hade svårigheter i den stundtals
något hetsiga tillställningen.

Heros höll en halvlek. det räckte ej i Färnäs. Text från tidningsartikel 28/9-1963. Färnäs SK-IK Heros 4-2.
Färenäs tog på lördagskvällen full poäng i division IV-matchen genom att slå gästande Heros med 4-2 efter att Heros gått till halvtidsvila
med en 1-0 ledning. Heros dominerade helt första halvlek, men målkänningen uteblev så när som på ett skott av centern Bo Hansson i
34:e minuten. Färnäs spelade trögt och verkade inte ha så mycket att sätta emot. Trots detta hade laget minst tre goda tillfällen som
mycket väl kunnat ge mål. I andra halvlek vände sig matchen och hemmalaget fick full vind i seglen. Hi, Wahlström fick i 14:e minuten på
ett överrakande skott, och redan minuten efter lyckades centern Bo Olsson tråckla sig igenom Heros försvaret och hade ingen svårighet
att få bollen i mål. Hemmaledningen stod sig bara till 20:e minuten då hi, Bergman kvitterade, 2-2. I 30:e minuten var det klart för ny
hemmaledning på en verklig ”tåfjutt” av Blomberg. Resultatet4-2 fastställdes av Allan Färnström på straff. Heros dominerad under
första halvlek och det verkade därför oförklarligt hur laget så helt kunde släppa kommandot. Bäst hos gästerna var centern Bo Hansson
och hi, hans Bergman medan målvakten Trondset spelade under det normala. I hemmalaget visade hy, Harlan Grannas de gamla fina
fotbollstakterna, men Lars stickå som nu flyttats upp som ch, var segrarnas verkliga organisatör. Målvakten Göran Höglund var säker
som vanligt och klarade några verkligt farliga situationer vid hörnor. Publik 300 och domare Gunnar Helldén, Borlänge. / Breve /.

Färnäs klarade ny tvåpoängare.
Färnäs (DD). Heros rönte samma öde som Forssa gjorde, förra söndagen på Färnäs IP. Färnäs vann åter två dyrbara poäng med klara 4-2
efter 0-1 i halvtid. Heroiterna spelade avgjort den vackraste fotbollen men det räckte föga mot hemmalagets kämpatakter. Gästerna fick
sin hh. Gösta Persson skadad efter 20 min. spel i första halvlek genom en ful kollision med en Färnäs spelare. Persson linkade resten av
matchen som vy. Gästerna inledde med friskt tempo och förde spelet nästan uteslutande på Färnäs planhalva första halvlek.
Hemmalaget kom dock i gång bättre i andra halvlek och tack vare ett starkt försvar reddes gästernas farligheter lätt upp. Gästernas hade
sina bästa spelare i hb. Hans Hellström, hy. Kurt Hedkvist, och hi. Hans Bergman. I det ganska jämna Färnäs laget ges plus för mv. Göran
Höglund, vb. Allan Fernström och hi. Rune Blomberg. Målen: 34:e min. 0-1 cf. Bo Hansson på nick. Andra halvleks 13:e min. 1-1 genom
hh. Tore Wahlström på långskott. Cf. Bo Olsson gav hemmaledning 2-1 en min. senare genom att springa in en mv. Retur. Hi. Rune
Blomberg svarade för 3-2 efter passning från hy. Ove Olsén i 28:e min. på straff i 37:e min. fastställde vb. Allan Färnström slutresultatet
4-2. Publiken uppgick till 250 personer. Domaren Gunnar Helldén, Borlänge var i det svagaste laget. / Pära /.

Färnäs slår alla topplag hjälper Malung till div III, text från tidningsrubrik 1963.

Mora (FK). Malung borde skicka ett blomsterfång till Färnäs Sportklubb. På fjorton dagar har moralaget nämligen satt Malungs båda
huvudkonkurrenter till seriesegern på plats. Det är dock inte så mycket välvilja mot Västerdalslaget som ren självbevarelsedrift som
åstadkommit detta. På lördagen var det IK Heros som föll bort genom Färnäs seger med 4-2. Tempot var bättre än mot Forssa i söndags
men spelet var oftast meningslöst och ryckigt. Efter en kvart skadades Heros hh. Gösta Persson ganska allvarligt i låret efter en helt
omotiverad och ful eftersläng. Domaren Halldén, Borlänge var heller inte mannen att kunna stävja rufftendenserna. Allan Fernström var
åter med men hade placerats på backen. Han uträttade bra saker där men hade nog behövts i anfallet. Göran Höglund gjorde åter en
bra match i målet och Lasse Stickå behärskade mittfältet och farlige nickspecialisten Bo Hansson. Harlan Grannas var mest svårstoppad i
kedjan. Heros visade som sagt märkliga försvarsblottor. Stig Elving och Barry Jakobsson var bäst i de bakre leden. Hi. Hans Bergman var
livligt bevakad men behandlade bollen på små ytor mästerligt och gjorde ett fint mål på direktskott. Göran Höglund fick göra en del
reflexräddningar redan i början. Innan heros målet kom hade Färnäs cf. Bosse Olson träffat ribban. Det var cf. Bosse Hansson som i 35
min. nickade in ett inlägg från hb. Hans Hellström. Efter 13 min. slog hh. Wahlström på ett överraskande långskott som smet in och två
min. senare fick cf. Olsson tre chanser efter försvarsschabbel innan han lyckades få bollen över linjen – 2-1. I 20 min. kom Bergmans
direktskott och strax därpå kom två heros spelare igenom men i tveksamheten hann Pålsson emellan. Efter 22 min. fick Blomberg ett
inlägg från hy. Olsén – 3-2, och så blev det förstås försvarsarbete för en stor del av hemmakedjan. I 38 min. slog Fernström in en straff
och fastställde slutresultatet 4-2. Ca: 250 frusna åskådare kantade planen. / Nilu /.

Rättvis seger för Falun i dålig match mot Färnäs.
Det blev mest sparka och spring då Falu BS på Kopparvallen i Falun mötte Färnäs. Hemmalaget segrade rättvist med 1-0 och därmed kan
väl Falun känna sig säkert på nytt kontrakt i division IV. matchens enda fullträff antecknades för Per Anders Jonsson efter ca: 30 min.
spel. Per Anders var också det stora glädjeämnet i hemmalaget. Färnäs hade tidigare bjudit på bra fotboll på Kopparvallen, men i går var
det inte mycket som lyckades. Visserligen svarade gästerna för flera anfall, men BS försvaret hade inga svårigheter att stoppa dem. Mv.
Göran Höglund gjorde dock en god insats liksom Lars Stickå. I kedjan märktes mest hi. Rune Blomberg. Ca: 200 personer åsåg matchen,
som dömdes bra av Hans Söderlund, Borlånge. / Ris /.

Seger 1-0 för Falu BS Per Anders nätade.
Ett futtigt målinspelades i matchen mellan Falu BS och Färnäs på Kopparvallen på söndagen. Det var hemmalagets Per Anders Jonsson
som kom fri i första halvlekens 15 min och ställde Färnäs målvakten utan chans. Poängen för BD gör, att nu är definitivt klara för nytt
kontrakt. Segern var också rättvis, även om Färnäs gott kunnat kvittera på flera fina tillfällen. BS började i stor stil och första tjugo
minuterna var det svårt för Färnäs grabbarna att freda målet. Man kunde räkna till tre solklara chanser men det blev bara en av dem
som gav resultat. Färnäs kom mera till sin rätt i slutet av första halvlek, men den rätta udden saknades för att det skulle bli nätrassel. I
andra hade Färnäs några chanser, men de största hade utan tvekan BS, men det räckte med första halvlekens mål. Christer Sten i
Falumålet gjorde åter en övertygande insats liksom Jan Eriksson på ch, Per Anders Jonsson farlig spjutspets men tyvärr dåligt utnyttjad.
Bosse Andersson hade några fina saker på vy, men är lite för tveksam ibland. I Färnäs litar man mera till hårdhet än finspel. Gösta
Hållams sprider skräck, men i stort spelade han just i alla fall i sin 200:e match för Färnäs SK. Görna Höglund i målet bra, liksom hb, Påhl
Pålsson. Lars Stickå effektiv ch, och i kedjan svarade Harlan Grannas för finsnickeriet där det kunnat bli nätkänning.

Uddamålsseger trots övertag för BS hemma mot Färnäs SK.

Lennart Stenberg, cf och junior i Falu BS A-lag attackerar Färnäs mål. Lars Stickå, Färnäs, t.v. försöker avvärja.

Falu BS säkrade definitivt nytt kontrakt i div. IV genom att på söndagen besegra Färnäs med 1-0 på Kopparvallen i Falun. Målet spelades
in i matchens första halvlek, och resultatet kan anses som rättvist. Det bjöds dock inte på någon fin fotboll, utan det var mest sparka och
spring. Falu BS ungdomliga lag, med en för dagen rekordung kedja på 17,5 år dominerade kraftigt, och med den minsta tur hade
målsiffrorna lätt kunnat stiga åtskilligt i höjden. För att inte några mål föll in i egna buren svarade nu Christer Steen, som för dagen var
mycket säker. I uteförsvaret var halvbackskedjan Persson-Eriksson-Asplund arbetsvilliga och slitstarka och understödde kedjan med fina
bollar. Per Anders Jonsson var sin vana trogen det största ljuset i kedjekvintetten och med sin snabbhet var han ett evigt hot mot Färnäs
försvaret. Fin hjälp hade han av junioren Bosse Andersson på vy, och en annan junior – Lennart Stenberg – på centerplatsen. Färnäs fick
nöja sig med en underordnande roll, och kom bara upp i sporadiska anfall, som BS lätt kunde stoppa. Gästerna gjorde sålunda absolut
inte någon av sina bättre matcher, och från tidigare erfarenheter av laget vet vi att de kan bättre. I försvaret är endast två man
berättigade av ett godkänt betyg: mv, Höglund och ch, Lars Stickå. I kedjan är det samma sak med hi, Blomberg. För matchens enda mål
svarade Faluns Per Anders Jonsson i 25:e min av den första halvleken. Han fick en fin passning av Bosse Andersson och gjorde inget
misstag. 180 personer åsåg drabbningen och bra domare var Söderlund, Borlänge. / Åke /.

Sörsjö seger över Färnäs i säsongsfinal på Tjärnheden.
Säsongsfinal i fotboll för Sörsjöns vidkommande skedde på lördagen då Färnäs gästade Tjärnheden. Att sista matchen spelades på
lördagen får betecknas som slumpens skördar då planen på söndagsmorgonen var täckt med en centimeters snötäcke. Resultatet 3-1 till
hemmalaget får betecknas som rättvist beträffande målchanserna medan däremot spelet kunde peka på ett resultat närmare oavgjort.
Båda lagen som en längre tid kämpat för att komma ifrån nedflyttningshotet har för Färnäs del inte förändrats medan Sörsjön som på de
sex sista matcherna klarat 11 poäng säkrat nytt kontrakt. I Sörsjöns lag som för närvarande består av 11 jämngoda spelare kan nämnas
hy, Hans Ove Hansson som utvecklats till en bra spelare. I Färnäs märktes i kedjan Rune Blomberg och Allan Fernström sant i försvaret
ytterhalvorna Wahlström och Molin. Målen: 0-1 i 24:e minuten genom försvarstabbe i Sörsjö försvaret. Målgörare vy, Grannas. 1-1 i
33:e minuten genom hi, Åke Johansson. 2-1 i 42:e minuten genom vy, Hans Martinsson. 3-1 tillkom i andra halvlekens 41:a minuten
genom cf, Sune Johansson. Dagens domare Gunnar Helldén, Borlänge, dömde bra. Publik ca: 200 personer.

Övertygande Sörsjö-seger mot Färnäs i tråkig match.
Sörsjön (FK). Matchen Sörsjön-Färnäs som gick på Tjärnhedens IP i lördags blev inte den rafflande fight som väntat var. Sörsjön vann
övertygande med 3-1, halvtid 2-1. Tröstmålet fick Färnäs tack vare en misslyckad bakåtpassning. Färnäs vy, Harlan Grannas var
påpassligt framme och utnyttjade situationen. Då var matchen en kvart gammal och Färnäs hade faktiskt ledningen till i 25 min. då
kvitteringen kom genom hi, Åke Johansson som nickade över utrusande Färnäs målvakten. Tio min. senare tog hemmalaget ledningen
genom vi, Hans Martinsson som sköt ett otagbart skott i nättaket. En stadig press mot Färnäs målet pågick sedan halvleken ut men utan
att resultera i något mål. Under de första minuterna skadades Färnäs centerhalv och kunde inte göra större nytta under matchens gång.
Andra halvleken kännetecknades av ett sämre spel. Det var främst försvaren som skötte sparkandet och ansatser till ordnat spel var
obefintligt. Först någon minut före full tid kom 3-1 genom centern Sune Johansson som slog på halvmiss och bolen studsade under
Färnäs målvakten. En Färnäs spelare fick en varning för osportsligt uppträdande. I den sista matchen för säsongen visade sig Sörsjö laget
helt överlägsna sina motståndare. Särskilt gäller detta första halvleken, vilken var riktigt trivsam för de ca: 100 åskådarna,, som trotsat
kylan. För dagen var vb, Åke Jönsson och vh, Bengt Karlsson Sörsjöns starka mannar. I kedjan gjorde Hans Martinsson en övertygande
insats. Gästerna kunde inte prestera mycket i sin kedja där dock Harlan Grannas får ett plus för sitt påpassliga mål. Bäst i laget var hb,
Pål Pålsson och hh, Tore Wahlström. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge. / Sveds /.

Sörsjön i fyran också nästa år.
Sörsjön (DD). Sörsjön säkrade sitt kontrakt i fyran genom att vinna lördagens match mot Färnäs på Tjärnheden med 3-1. Sörsjön
startade med farliga anfall i matchens första minuter. Ett hårt skott av Sune Johansson i 10 min. hade säkert blivit mål men en av Färnäs
spelarna träffades i ansiktet och måste lämna planen för vård. I 15 min. satte Färnäs in en press och hade så flera farliga anfall mot
Sörsjö målet. Färnäs tog också ledningen i 24 min. då hy, Harlan Grannas elegant sköt i mål. I 33 min. kom Sörsjön igen och hi, Åke
Johansson kvitterade genom en grann nick i mål. I 42 min. gav vi, Hans Martinsson Sörsjön ledningen 2-1, vilket blev halvtidsresultat.
Andra halvlek startades med Färnäs press men ej till något positivtresultat. I 18 min. sköt vy, i Sörsjön Göte Johansson i mål men
domaren hade tidigare blåst för offside och målet ogillades. Det dröjde ändå till 41 min. av andra halvlek innan slutresultatet 3-1
fastställdes av cf, Sune Johansson. Något finlir kan vi väl inte gottskrivas något av lagen: Färnäs försökte en del gånger med
kortpassningsspel men hade svårt i avslutningarna. Sörsjöns hy, Hans Ove Hansson är en snabb ytter som även serverade en hel del
vackra bollar. Färnäs Rune Blomberg och Allan Fernström med åtta resp. nio på ryggen är hårda och i tyngd farliga men utnyttjade
kanske ishockeytacklingar alltför mycket. Sörsjö laget spelade mera juste men har mycket svårt att få den rätta spridningen i kedjan.
Färnäs hy, Harlan Grannas ådrog sig en domarvarning i matchens slutminut. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge, och publiken
uppgick till 150 personer. / Ceve /.

Färnäs slog Oxberg i dålig säsongsfinal
Det blev en knapp hemmaseger med 1-0 i säsongsavslutningen i div. IV på Färnäs idrottsplats mot gästande Oxbergs IF. Spelet var svagt
och bjöd inte på allt för många fina saker. Särskilt Färnäs verkade att ha glömt bort träningen alldeles. Oxberg öppnade bäst och hade
övertag några minuter innan alla tiders krångel uppstod vid Oxbergsmålet. Där såväl målvakt som hemmaforwards visade prov på
ineffektivitet Färnäs stack emellan med en del framspelningar på yttrarna och i 25:e minuten mötte vi, Gösta Hållams en passning från
hy, Fernström och fick upp bollen i nättaket utan chans för Oxbergsmålvakten att ingripa. I andra halvleken fick Färnäs ett mål bortdömt
för ojust tackling av målvakten. Annars var det Oxberg som dominerade i andra halvlek där deras innertrio ställde hemmaförsvaret på
hårda prov. Ett oavgjort resultat hade nog legat rättvisan närmast men hemmamålvakten Göran Höglund som var planens bäste spelare
var obeveklig som höll rent i målet. Även lille vh, Mohlin hade en lyckad dag och kunde tillsammans med ch, Lars Stickå bryta de flesta
Oxbergsanfallen. I Oxberg var innertrion Bengt Emanuelsson och bröderna Max och Kjell Blumenberg de som lyckades bäst. Domare var
Börje Karlsson, Borlänge, och publik 200 personer. / Brewe /.

Två värdefulla poäng för Färnäs
Färnäs (DD). Färnäs Sk kunde på söndagen ta två värdefulla poäng för fortsatt spel i div. IV. Oxberg var dagens motståndare och de fick
se sig slanga med 1-0. Det är synd att ett så bra och välspelande lag som Oxberg skall behöva bli degraderat till div. V. Färnäs började
bäst och borde väl ha haft en klar ledning efter 10 min. spel men cf, Bosse Olsson fick se sina skott gå över målet. I 24 min. tog Färnäs
ledningen och det var efter ett konstmål av vi, Gösta Hållams. Det hände inte så mycket mer i målsituationer men Oxberg hade hand om
spelet på planen men var för ineffektiva framför mål. Andra halvlek blev den första lik. Oxberg spelade bra men kunde inte utnyttja sina
farligheter framför mål. Färnäs gjorde ett mål genom en nick av Allan Färnström men den för övrigt utmärkte domaren Per Erik Karlsson
dömde bort målet av någon konstig anledning. Bäst i ett bra Oxberg var ch, Börje Pihlström hh, Jan Pålsson och hi, Bengt Emanuelsson. I
Färnäs var mv, Göran Höglund, hb, Pål Pålsson och hi, Tore Wahlström de bästa. / E-son /.

Uddamålsseger över Oxberg gav Färnäs nytt kontrakt
Mora (FK). Färnäs SK vann tack- och avskedsföreställningen för säsongsfotbollen med matchens enda mål mot Oxbergs IF. De båda
viktiga poängen var välmotiverade efter en i hög grad hemmabetonad första halvlek. Någon galaförställning blev det dock aldrig fråga
om. Därtill gick passningarna för mycket i luften och på måfå. Den hala och ojämna planen var också en nackdel. Färnäs kom som sagt
bäst i gång och missade en rad fina målchanser som ett schabblande Oxbergsförsvar hjälpte till att skapa. Men det var först efter 25
min. som målet kom sedan vi, Hållams snappade upp en boll som hy, Fernström avsåg som målskott och slog bollen via ribban i nät. Hos
Färnäs ger vi även denna gång största blomstret till målvakten Göran Höglund som i andra halvlek räddade poängen med ett par
räddningar av klass. I försvaret slet Mohlin och Wahlströmhelhjärtat men ibland så offensivt att ch, Stickå ensam fick klara en stor yta.
Anfallslinjen bytte upprepade gånger platser men grötade oftast ihop sig i mitten. Blomberg och Grannas var de farligaste. Oxberg hade
ett par reserver och började märkligt svagt. Det var väl bara totalt sett bröderna Blumenberg – ch, jan och anfallarna Max och Kjell –
samt inner Emanuelsson som åstadkom farligheterna. Särskilt Kjell Blumenbergs goda passningsblick visades vid flera tillfällen. / Nilu /.

DIV. IV serien skall utökas?
Då både Ludvika FFI och IFK Grängesberg nästa säsong kommer att återfinnas i div. IV Dalarna blir denna serie ”överbefolkad” Det
betyder att om nuvarande antal lag skall bibehållas flyttas tre lag ned. Det skulle i så fall bli Sollerön, som drabbas, då laget förlorade på
söndagen, samtidigt som Färnäs klarade sig förbi soldpojkarna genom att vinna sin match. Ny upplyser man dock från Dalarnas
Fotbollsförbund att det finns stora utsikter till att öka ut serien till 12 lag och därmed skulle det bara behöva bli Oxberg och Islingby som
får ta steget ned.

Slutställning Division IV, Dalarna.
Malungs IF
Långshyttans AIK
Nusnäs IF
Falu BS
IK Heros
Forssa BK
Sörsjöns IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Oxbergs IF
Islingby IK

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

12
12
10
10
10
9
9
8
5
2
5

2 6 63-40
1 7 44-37
4 6 53-38
4 6 42-31
3 7 50-43
4 7 42-31
3 8 48-44
3 9 32-37
6 9 48-51
6 12 25-51
0 15 32-76

28
25
24
24
23
22
21
19
16
10
10

Vår omgången.

Höst omgången.

5/5
11/5
15/5
19/5
23/5
26/5
1/6
9/6
15/6

3/8 Sollerö IF-Färnäs SK 1-2.
10/8 Malungs IF-Färnäs SK 3-1.
18/8 Färnäs SK-Islingby IK 3-1.
25/8 Nusnäs IF-Färnäs SK 2-1.
7/9 Färnäs SK-Sollerö IF 2-3.
15/9 Långshyttans AIK-Färnäs SK 5-1.
22/9 Färnäs SK-Forssa BK 2-1.
28/9 Färnäs SK-IK Heros 4-2.
6/10 Falu BS-Färnäs SK 1-0.
12/10 Sörsjöns IF-Färnäs SK 3-1.
20/10 Färnäs SK-Oxbergs IF 1-0.

Färnäs SK-Falu BS 0-2.
Islingby IK-Färnäs SK 2-3.
Färnäs SK-Nusnäs IF 1-1.
Färnäs SK-Långshyttans AIK 1-0.
Forssa BK-Färnäs SK 0-0.
Oxbergs IF-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Malungs IF 3-5.
Färnäs SK-Sörsjöns IF 5-2.
IK Heros-Färnäs SK 2-0.

Säsongen 1963 placerade sig Färnäs SK på åttonde plats av 11 lag. 8 stycken vunna matcher, 3 stycken oavgjorda och 9 stycken förluster.
Färnäs killarna lyckades spela ihop 19 poäng. Seriesegare blev Malungs IF med 28 poäng, Långshyttans IK som god tvåa med 25 poäng,
tredjeplatsen tog Nusnäs IF med 24 poäng samma poäng som Falu BS. Säsongen blev inte så lyckad för Färnäs SK. Färnäs SK inledde
serien med en premiär förlust mot Falu BS på hemma plan. Sedan hittade Färnäs killarna in en god trend vinst mot Islingby IK borta med
2-3, derbymatchen mot Nusnäs IF slutade oavgjord samt topplaget Långshyttans AIK lyckades man vinna mot på hemma plan med 1-0.
Denna trend som obesegrade höll i sig i några matcher till. I första matchen mot Malungs IF denna säsong blev en målrik match hela 8
mål gjordes, Malungskillarna drog det längsta strået för att gå hem med segern 3-5. Höst omgången blev lite av varannan vinst och
förlust, men om man studera sluttabellen så förstår man 8 vinster och 9 förluster.

Stora DM 1963.
I årets senior-DM deltog 55 lag, därav 37 i Lilla D.M. och 18 i stora D.M. I första omgången i stora DM måste förlängning tillgripas i tre
matcher. Avesta AIK kunde den vägen klara av Falu BS med 2-1, Forssa vann över Heros med 4-2 och Säter över Långshyttan med 4-3.
Till omgångens överraskningar får räknas Islingbys seger över Grängesberg. En rejäl skräll hör till varje DM-turnering. För året kom den i
semifinalen mellan Ludvika och Brage, som de först nämnda lindansade division III-spelarna vann med hela 5-1. Avesta klarade andra
finalplatsen efter förlängning mot Nusnäs. Finalmatchen måste spelas så sent som den 13 oktober i Ludvika och då kunde
fjolårsmästarna Avesta övertygande vinna över Ludvika FFI med 3-0. Därmed kunde stålklubben vinna mästerskapet för åttonde
gången.

Resultaten i Stora DM 1963. Kvalomgång.
Långshyttans AIK-Saxdalens IF 3-2,

Gustafs GoIF-Falu BS 1-2.

Första omgången.
Oxbergs IF-IK Brage 3-5,
Vansbro AIK-Färnäs SK 6-1,
Ludvika FFI-Sollerö IF 3-1,

Nusnäs IF-Malungs IF 3-1,
Forssa BK-IK Heros 4-2,
IFK Grängesberg-Islingby IK 0-1.

Falu BS-Avesta AIK 1-2,
Säters IF-Långshyttans AIK 4-3,

Utklassning för Vansbro mot Färnäs.
Vansbro (FK). Det var aldrig tal om vart segern skulle gå då Vansbro-Färnäs möttes i stora DM på Vanåvallen. Vansbro vann säkert med
6-1, halvtid 2-1. Färnäs spelade för all del ganska snyggt, men när spelarna kom i närheten av Tore Svensson i VAIK-målet blev de som
paralyserade. Vansbro däremot blommade upp och spelade bättre än på mången god dag. Mest glädjande är väl att debutanterna Ove
Steen på högerhalven och pojklagsspelare Lasse Eriksson på högeryttern skötte sig fint. Allan Olsén snurrade runt med fyra grönskjortor
innan han gjorde 1-0. Brodern Bertil lade sedan ett snyggt inlägg som Allan mötte perfekt och 2-0 kunde antecknas. I 36:e minuten tog
Hans Willman med händerna. Den påföljande straffen som Harlan Grannas slog räddade Tore Svensson fint, men domaren beordrade
omskjutning. Då lade Lennart Elin säkert in 2-1. Andra halvleken dominerades klart av Vansbro och målen kom på löpande band. Allan
Olsén sköt ytterligare två mål och Jan Erik Granath ordnade sitt mål sedan Sören Sandgren grundlurat försvaret. Sören svarade för
avslutningsmålet genom en perfekt lobb över målvakten. Förutom målen hade Vansbro massor av tillfällen tillsammans med två
tvivelaktiga offside avblåsningar. Tråkigt nog kolliderade Tore Svensson och Tore Wahlström när 10 minuter återstod. Tore Svensson
måste sy ihop ett jack i benet och resten av tiden agerade Sören sandgren målvakt. Färnäs bästa var höger halven Tage Molin och i
kedjan Harlan Grannas stora ljuset. Debutanterna i Vansbro har redan fått sitt eloge. Och vidare kan i försvaret nämnas Tore Svensson,
Stig Björns och stig Forsell. Allan Olsén och brodern Bertil var denna kväll riktigt på alerten i kedjan. Domare var Hans Söderlund,
Borlänge, inför 176 personer.

Kvartsfinaler.
Nusnäs IF-Vansbro AIK 4-2,
Avesta AIK-Säters IF 4-3.

Islingby IK-Ludvika FFI 0-5,

IK Brage-Forssa BK 7-1,

Semifinaler.

Nusnäs IF-Avesta AIK 1-3,

Ludvika FFI-IK Brage 5-1.

Final.

Ludvika FFI-Avesta AIK 0-3. Segrare Stora DM 1963: Avesta AIK.

Reservlagsserien. Norra gruppen.
Vansbro AIK
Malungs IF
Nusnäs IF
Hulåns IF
Siljansnäs IF
Sollerö IF
Färnäs SK
Dala Järna IK

14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
9
8
5
5
2
2

1 2
1 2
1 4
1 5
1 8
0 9
1 11
0 12

49-13
45-25
52-43
54-30
35-47
37-39
37-55
19-76

23
23
19
17
11
10
5
4

Reservlagsserien spelades i två grupper Norra och Södra gruppen. I den Södra gruppen spelade följande lag:
Säters IF, Ludvika FFI, CRU IF, IFK Grängesberg, IK Heros, Falu BS, Islingby IK och Forssa BK. Seriesegrare blev Säters IF.

D.M. för juniorer.
Juniorernas mästerskap genomfördes under 1963 efter i viss mån nya linjer. Åtta seriegrupper låg till grund för tävlingen och från dessa
serier gick de två bästa lagen vidare tillslutspel i cupform. Slutspelet kom alltså att omfatta 16 lag. styrelsens avsikt var också att inbjuda
resterande lag till en ”tröstturnering” i cupform men intresset för denna tävling visade sig ej vara så stort att genomförande var möjligt.
Segrare i de åtta grupperna blev IFK Våmhus, malungs IF, Nusnäs IF, Falu BS, IK Brage, Gustafs GoIF, Ludvika FFI och Avesta AIK. Det
sistnämnda laget tog maximala poäng i sin grupp och utan förlust var dessutom Brage och Falun.
Till slutspelets semifinaler avancerade Nusnäs, Falun, Avesta och Malung och kvar som semifinallag stod slutligen Malung och Avesta. I
de dubbla finalmatcherna vann först Malung på bortaplan med 2-1 och kunde sedan hemma i malung klara 1-1, vilket räckte för att
Avestas anmärkningsvärda följd av D.M.-tecken skulle brytas.

Grupp 3.
Nusnäs IF
IFK Ore
IFK Rättvik
Färnäs SK
Mässbackens IF
Boda SK har utgått.

8
8
8
8
8

6
4
4
3
0

0
1
0
2
3

2
3
4
3
5

32-19
11-16
21-10
19-17
10-31

12
9
8
8
3

I de övriga grupperna spelade följande lag.
Grupp 1. IFK Våmhus, Sollerö IF, Orsa IF, Älvdalens IF och IFK Mora. Seriesegrare: IFK Våmhus.
Grupp 2. Malungs IF, Hulåns IF, Vansbro AIK, Lima IF och Sälens IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 4. Falu BS, Korsnäs IF, Grycksbo IF, Leksands IF, Sågmyra IF och Bjursås IK. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 5. IK Brage, IF Tunabro, Islingby IK och BT Verdandi. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 6. Gustafs GoIF, Stora Skedvi IK, Säters IF, CRU IF och Stora Tuna IK. Seriesegrare: Gustafs GoIF.
Grupp 7. Ludvika FFI, IFK Grängesberg, IK Heros, IFK Ludvika, Söderbärke GoIF och Östansbo IS. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 8. Avesta AIK, IFK Hedemora, Horndals IF, Avesta IF och Näs IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Final: Avesta AIK-Malungs IF 1-2, Malungs IF-Avesta AIK 1-1. Vinnare av junior D.M. 1963: Malungs IF.

Dalarna Juniorer – Gästrikland Juniorer. 1-1.
I SFF:s rikscup för juniorer hade dalalaget i första matchen lottats mot Gästrikland. Matchen spelades på Kopparvallen i Falun den 18
juni inför 214 åskådare och med Folke Johansson, Västerås, som domare. Vid fulltid var ställningen 1-1 och enligt bestämmelserna fick
straffsparkstävling avgöra vilket lag som skulle gå vidare i turneringen. Gästrikland vann straffsparksläggningen med 3-1 och därmed var
DFF representanterna utslagna ur cupen. Dalalaget bestod av följande spelare:
Per-Olof Persson, Malung, Sven Gunnar Jonsson, Tunabro, Lars Jansson, Avesta AIK, Alf Bengtsson, IK Brage, Jan Olofsson, IFK Ludvika,
Lennart Skördeåker, Malung, Per Anders Jonsson, Falun, Lars Bodare, Falun, Bertil Owermark, Avesta AIK, Hans Bengtsson, Grängesberg
Gunnar Hagllind Färnäs.

Gunnar Haglind, Färnäs SK.

Spelarövergångar.
Under 1963 har noterats 198 spelarövergångar som berört distriktets klubbar. 6 spelartillstånd har utfördats för utländska medborgare.

Rapporterad pojkfotbollsverksamhet 1963.
Färnäs SK

Serie

2 lag, 8 matcher.

Mörk period för IFK Mora.
IFK Mora åkte ur division V säsongen 1962. Denna säsong 1963 slutade man på näst sista plats i division VI. Sluttabellen hade följande
utseende.

Division VI, Grupp 2. 1963
Djurmo IK
Orsa IF
Bjursås IK
IFK Rättvik
Sågmyra IF
Mässbackens IF
IFK Mora
Insjöns IF

14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
7
7
6
5
5
1

2 3
4 2
1 6
1 6
1 7
3 6
2 7
2 11

35-18
34-21
46-29
31-37
30-28
29-35
27-32
19-51

20
20
15
15
13
13
12
4

Klar seger för Brage men bara spurt av ”Siljan”. Text från tidningsreferat 1963.

Ovansiljanskombinationens Harlan Grannas har kommit fri och ställer Brage keepern Ulf Blomberg utan chans. Fullträffen kom efter en
finurligt lagd frispark av Kjell Magnil och innebar reducering till 1-2.

Efter den högtidliga invigningsceremonin av Orevallen följde fotbollsmatch mellan en Siljanskombination och Brage där Borlänge
pojkarna drog det längsta strået och vann med 6-4. Brage fick första halvlek hjälp av den kraftiga medvinden och skaffade sig en
övertygande men även rättvis ledning med 6-1. Efter sidbytet kom Siljanskombinationen överraskade starkt och hade före slutsignalen
reducerat till 6-4. Brages vy, Stig Johansson gjorde 1-0 i åttonde minuten på stolpretur efter skott av cf, Sture Lindwall. Samme man
ökade till 2-0 med en vacker nick på passning från höger. Ulf Blomberg gjorde strax därefter en vacker räddning på Harlan Grannas
hårda och välplacerade skott. I 28:e minuten kunde dock Grannas reducera, då han påpassligt höll sig framme och sköt i mål, sedan
Brage målvakten ej förmått klistra en kanonhård frispark från Kjell Magnils högerfot. I 35:e minuten ökade vi, Åke Lundberg till 3-1 på
passning från vy, Johansson. Tre minuter senare sköt Tore Åhs 4-1efter kalabalik framför hemmalagets mål. I 41:a minuten gjorde hy
Erik Grönberg en långsolo dribbling som han avslutade med att spela bollen i mål. Redan nästa minut ökade samme man till 6-1 efter att
ha fått en fin passning från Johansson. I andra perioden visade Siljanslaget betydligt bättre takter medan Brage aldrig kom upp till första
periodens effektivitet. Kjell Magnil reducerade i 12:e minuten till 6-2 med ett veritabelt kanonskott. I 21:a minuten sköt samme man en
hård frispark. Bollen touchade en försvare och smet förbi Blomberg i mål. 6-4 sköt Leif Hjelte i 34:e minuten. Brage hade flera
måltillfällen men ett par gånger var stolparna och ribban i vägen och dessutom gjorde Arne Backsell i kombinationen ett par verkligt
storstilade räddningar. Brage var betydligt jämnare, men skall någon framhållas före de övriga, blir det vy, Stig Johansson, hh, Nisse
Nordahl och cf, Sture Lindwall. Under första halvlek spelade förresten hela försvaret strålande. I andra periodens motvind blev det mera
rafflande. I kombinationen var Kjell Magnil det stora namnet men utmärkta var även bröderna Rolf och Leif Hjelte, Harlan Grannas och
målvakten Backsell. Domare var Hjalmar Runns, som gjorde en del misstag men får godkänt. / O /.

Här har vi Ovansiljansgänget i fotboll vid söndagsmatchen mot Brage. Stående från vänster: ”Lars” Johansson, Hammarby, Tord Grip,
Degerfors, Verner Heed, Nusnäs, Gösta Hållams, Färnäs och Harlan Grannas, Färnäs. Knästående fr.v. Per Erik Tysk, Våmhus, Mats Lind,
Våmhus, Arne Backsell, Våmhus, Jan Blumenberg, Oxberg, Erik Norin, Sollerön och Ingvar Mattsson, Nusnäs.

Lyckad fotbollskurs i Mora. Text från tidningsartikel 1963.
Mora (FK). Söndagens fotboll kurs i Mora köpings idrottsnämnd och Dalarnas Fotbollsförbunds regi blev i allt lyckad under kommun
instruktör Jan Pärsson och gymnasiedirektör Lennart Matssons ledning. De inbjudna föreningarna hade sänt många deltagare och vädret
var sommarvänligt. I arla morgonstund var det samling i läroverkets gymnastiksal där film visades och en rad informationer lämnades
om bl.a. teknikmärket och fritidsgrupper. Taktikfrågor, inomhusträning och testcykeln demonstrerades innan man fortsatte kursen på
Wasaliden. Samtliga deltagare fick intyg på genomgången kurs. Inte bara instruktör mässigt blev värdet av kursen stor då deltagarna fick
många inblickar i modern och rationell träning, utan även den rent kamratliga samvaron klubbledare emellan hade säkert sitt givna
värde.

Morakurs i fotboll gav 15 nya tränare. Text från tidningsartikel onsdagen 7 augusti, 1963.

Mora (DD), Under söndagen pågick i Mora en regionalkurs för fotbollsledare – tränare i Ovansiljan. Femton ledare från Mora, Nusnäs,,
Färnäs, Oxberg och Orsa deltog i kursen som anordnades av Mora Kommun i samråd med Dalarnas fotbollsförbund. Kursen pågick i åtta
timmar och vid avslutningen tilldelades kursdeltagarna Dalarnas Fotbollsförbunds intyg över genomgången kurs. Kursledare var
kommuninstruktör Jan Persson, vilken som medhjälpare, hade gymnastikdirektör Lennart Matson. I läroverket inledde Jan Pärsson med
att orientera om fritidsgrupper, teknikmärket och visa film. Han talade även om taktik, medan Lennart Matsson talde om
fotbollsträningens uppläggning och metodik, med ledning av ljusbilder. I idrottshallen förekom olika slag av träningsprogrammet,
demonstrerades ergometercykeln m.m. På em. fortsatte kursen på Wasaliden med momentträning. Vidare förekom grupparbete med
taktiska uppgifter innan kursavslutningen.

Färnäs Ishockey 1963.

Ishockey i Dalarna, 1963. Leksands IF, Svenska juniormästare.
Ungdomarna är glädjeämnet nr 1 för Dalarnas ishockey och det är att hoppas att distriktets påläggskalvar kommer att motsvara
förväntningarna och stärka ishockeyhelgedomen i det puckintresserade landskapet. Leksands juniorer tog hem junior-SM, Borkänge
Läroverk vann Prins Bertil Pokal och efter en strålande upphämtning kunde även Dalarna ta hem finalen i TV-pucken. Leksands IF tog
alltså hem junior-SM och håller stilen även i seniorsammanhang. Det blev slutspel för leksingarna och insatsen var god, även om man
genom förlust i slutmatchen halkade ned till femteplats. Genom att slutmatchen mot Skellefteå hade karaktär av seriefinal blev det
vinterns höjdpunkt i distriktet med stor publik, över 10 000 och verklig festivitas kring rinken i Leksand. Men det är tyvärr inte bara
ljusare punkter för dalaishockeyn. Två lag i division I, Mora och Morgårdshammar, fick finna sig i att degraderas trots att chansen fanns i
slutskedet för bägge att hålla sig kvar. I division II fanns inget dalalag som kunde göra Strömsbro äran stridig och i stället fick man finna
sig i att två, Bonäs och Vansbro degraderades till division III. Insjöns IF, som har många lovande spelare återfinns dock i division II nästa
säsong sedan man vunnit division III-gruppen med enbart dalalag. Det här nämnda visar att dalalagen har svårt att riktigt hänga med i
svängarna, Leksand undantagandes, och det kan göra de ansvariga en smula betänksamma. Instruktionsproblemet är stort i Dalarna och
det måste bli flera instruktörer som tar sig an ungdomarna på rätt sätt. Dalarnas ishockey spelare kan i allmänhet åka skridskor, dribbla
individuellt och har hårdheten i kroppen. Men det tycks som om klubbarna faller med lagspelet och taktiken. Man får hoppas att de
nytillkomna konstisbanorna i Avesta och Ludvika skall bidra med en standardhöjning. Genom att det nu finns banor på fem platser, de
övriga är Leksand, Morgårdshammar och Falun, är distriktet väl tillgodosett på den fronten. Ett önskemål är dock även en bana i
Västerdalarna. Tänkbara platser är Vansbro med sitt ishockeyintresse eller varför inte Malung. Från division V noteras med glädje att
hockeysporten breder ut sig alltmer i distriktet. Bland gruppvinnarna märks bl.a. Godtemplarnas IF, Falun, som har ett fördömligt
ungdomsarbete, samt Dala Floda IF, som tycks ha fått ordentlig fart på verksamheten och vann seriefinalen mot Godtemplarna. Vidare
kan noteras att friidrottsklubben Kvarnsveden även satt igång med ishockey och blev tvåa i sin grupp. Intresset tycks vara stort i
papperssamhället och kanske ishockeyn äntligen kan komma igång på allvar även i distriktets största stad. Färnäs SK spelade i division
V, grupp 5. I de övriga grupperna i division V spelade följande lag.

Division V, Grupp 5.
Dala Åsarnas IF
Bonäs IK
Färnäs SK
Mora IK B
Orsa IK B
IF Noretpojkarna

10
10
10
10
10
10

7
6
5
5
3
0

2 1
1 3
1 4
1 4
0 7
3 7

74-41
51-36
57-47
56-54
41-69
33-63

16
13
11
11
6
3

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Hedemora SK B, Krylbo IF B, Skogsbo SK B, Stora Skedvi IK och Fors IK. Seriesegrare: Hedemora SK B.
Grupp 2: Morgårdshammars IF B, IF Vulcanus, Saxdalens IF, Backbyns IF, Vads IF, Håksbergs IF och Säfsnäs IF. Seriesegrare:
Morgårdshammars IF B.

Grupp 3: Godtemplarnas IF, Kvarnsveden, IF Buloc, Vintjärns IK, Torsångs IF, Ambergs IF, Sellnäs IF och Lumshedens IF. Seriesegrare:
Godtemplarnas IF.

Grupp 4: Dala Floda IF, IFK Mockfjärd, Vansbro, Gagnefs IF, Härardsbygdens SS B, Sifferbo IF, Insjöns IF B och Björbo IF B.
Seriesegrare: Dala Floda IF.

Spel om seriesegern i division V.
Dala Åsarnas IF-Godtemplarnas IF 4-6,
Godtemplarnas IF-Hedemora SK B 5-1.

Final:

Morgårdshammars IF B-Dala Floda IF 2-4 efter förlängning,

Dala-Floda IF-Godtemplarnas IF 7-4.

Junior serien. grupp 4.
Leksands IF
Orsa IK
Färnäs SK
Mora IK

6
6
6
6

6
3
3
0

0
0
0
0

0
3
3
6

69- 7
18-26
20-38
12-48

12
6
6
0

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Avesta BK, Hedemora SK, Krylbo IF, Karlbo IK och BY IK. Seriesegrare: Avesta BK.
Grupp 2: Morgårdshammars IF, Ludvika FFI, IFK Grängesberg, IK Brage och Säters IF. Seriesegrare: Morgårdshammars IF.
Grupp 3: Envikens IF, Godtemplarnas IF, (Falun), Falu BS, IFK Mockfjärd, Bjursås IK och Dala Floda IF. Seriesegrare: Envikens IF.

Junior-DM 1963.
(Semifinaler mellan gruppsegrarna).
Envikens IF-Leksands IF 2-12,

Final:

Avesta BK-Morgårdshammars IF 4-3.

Leksands IF-Avesta BK 6-0.

Det spelades ishockey I de flesta byarna I Siljansbygden i olika serier, de övriga lagen i division IV, var Gävunda SK, Nusnäs IF, IF Nornan,
Evertsbergs SK,Sörsjöns IF, Särna SK, Älvdalens IF B och Åsens SK. I division III spelade följande lag, Insjöns IF, Orsa IK, Älvdalens IF, IF
Noretpojkarna, Malungs IF, Björbo IF, Vikarby IK, Sollerö IF, Stackmora SK och IK Segro. I division II spelade följande lag Strömsbro IF,
Alfta GIF, IK Warpan, Ludvika FFI, Avesta BK, Falu BS, Häradbygdens SS, Bonäs IK, Ockelbo IF och Vansbro AIK. I den högsta serien
spelade leksands IF och Mora IK från Dalarna.

Protokoll fört vid allmänt halvårssammanträde den 17 april 1963 i Klubbstugan.
§ 1.

Klubbens ordf. Torsten Nilsson hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna till sammanträdet.

§ 2.

Kungörelsen för sammanträdet upplästes och godkändes.

§ 3.

Till ordf. för mötet valdes Folke Hansjons och till sekr. Sven-Ivar Renhall.

§ 4.

Till att justera dagen protokoll utsågs Målar Anders Olsson och Sören Nordin.

§ 5.

Till ishockey sektion för säsongen 1963-64 valdes Sören Nordin ordf, Anders Jons kassör, Erik Nilsson, Lasse Stickå,
Göran Höglund och Lennart Elin.

§ 6.

Till plankommitté för ishockey banan valdes Anders Jons ordf, Pelle Jons, Nils Mattsson, Hilmer Olsson, Gunnar Jons
och Sven-Ivar Renhall.

§ 7.

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

§ 8.

”Paragrafryttare kommittén” hade utarbetat ett tillägg till tidigare förslag till statuter gällande utmärkelser inom
klubben. Den diskussion som följde gav vid handen, att förslaget i vissa delar inte var tillfredsställande och
beslutades därför enl. Folke Hansjons förslag, att kommittén skulle, ned beaktande av vad som framkommit under
diskussionen, utarbeta ett mera fullständigt och preciserat förslag. Detta skulle presenteras för styrelsen den 1 juli
1963.

§ 9.

Om platsen för entrén vis Gökottan rådde delade meningar, men bifölls ett av herrarna G.Larsson och N.Nilsson
ställt förslag, vilket innebar , att entrén skulle vara nere vid vägen liksom förr, men ville man ge festkommittén
möjlighet att pröva andra, garanterat bättre arrangemang än tidigare.

§ 10.

Betr. Ersättning för telefon samtal, bifölls ett av G.Larsson m.fl. ställt förslag, vilket innebar , att den som ringer
telefonsamtal i klubbärenden noggrant bokför desamma och ser till att räkningen blir attesterad av sektions ordf.
Innan den överlämnas till klubbkassören. Denne avgör i varje särskilt fall, hur stort belopp som skall utbetalas, men
kan i tveksamma fall överlåta åt styrelsen att fatta beslut därom.

§ 11.

Folke Hansjons meddelade, att bröderna Hol hade gått med på förlängning av markhyran för ishockeybanan för ett
år i sänder. Hansjons framhöll nödvändigheten av att området vid ishockeybanan blir avstädat och uppsnyggat,
innan styrelsen undertecknar nytt kontrakt med markägarna. Städningen skulle ombesörjas av den nya plan
kommittén och vara slutförd senast den 15 maj.

§ 12.

Gustav Prandes hade framfört önskemål om, att den gamla sargen, som placerats vid hans såg, snarast
undanskaffades. Beslöts att såga sönder densamma på platsen och uppdrogs åt Torsten Nilsson, Felix Wigren,
Lennart Klockar, Bo Asp, Målar Anders Olsson och Sven-Ivar Renhall att påbörja detta arbete fred. Den 19 april
kl.17.30. Göran Höglund m.fl. skulle slutföra arbetet måndagen den 22 april.

§ 13.

Beslutades att ”Paragrafryttare kommittén” skulle till styrelsen inkomma med förslag till nya stadgar senast den 1
sept. 1963.

§ 14.

Kassören Gustav Larsson meddelade, att Nils Nilsson genom egna ekonomiska uppoffringar hade möjliggjort att
klubben inte blev bankrutt, vid köpet av den nya ishockeysargen. Larsson lämnade så en Rapport över klubbens
ekonomiska ställning.

§ 15.

Diskuterades ev. anslag till festplatsen i Fåsås, och antogs ett förslag att ”Fåsås kommittén” skulle göra en kostnads
beräkning och begära medel av styrelsen.

§ 16.

Sammanträdet avslutades efter drygt två timmar handläggning.

Färnäs som ovan
Sven.Ivar Renhall
Sekr.
Anders Olsson

Sören Nordin

Stickå Eriks minne hedras av Färnäs Sportklubb.
Styrelsen för Färnäs SK har för att hugfästa minnet av den nyligen bortgångne idrottskamraten Erik Stickå beslutat instifta ett kamratpris
kallat ”Stickå Eriks Minne”, som årligen skall utdelas till medlem som gjort sig förtjänt som en god kamrat och för insatser inom klubben.
En insamling har satts igång för att få medel till detta kamratpris. Insamlingslistor finns utlagda i Färnäs Konsum och i ovansiljans butik.
Vidare kan bidrags märkta Stickå Eriks Minne insändas på post giro nr 17 80 53.
Vidare ämnar klubben även på annat sätt hedra minnet av den så hastigt bortgångne kamraten.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 8 dec 1963 i Färnäs Folkskola.
§ 1.

Vice ordförande Folke Hansjons hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och öppnade årsmötet.

§ 2.

Kungörelsen för mötet föredrogs och godkändes.

§3.

Till Ordförande för mötet valdes Mats Elin och till Sekreterare Sven-Ivar Renhall.

§ 4.

Styrelseberättelsen upplästes och godkändes.

§ 5.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Arne Eriksson och Lennart Klockar.

§ 6.

Kassarapporten upplästes och diskuterades. Bl. a. framkom det att förlusten på fotbollen nedbringats med hälften
jämfört med fjolåret.

§ 7.

Fotbollssektionens och Ungdomssektionens årsberättelser fördrogs och lades till handlingarna.

§ 8.

Revisionsberättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskaper och
förvaltning.

§ 9.

Paragrafryttare kommitténs förslag till statuter antogs vad beträffar diplom och medaljer med tillägg enligt förslag
från Styrelsen.

b)

”Stikå Eriks Minne” Enligt paragrafryttare kommitténs förslag antogs.

c)

Beträffande ”Årets medlem” uppstod en lång diskussion. Styrelsen, företrädd av Folke Hansjons förslag att ”årets
medlem” helt skulle slopas. Paragrafryttare kommitténs förslag där bland annat framhölls att utmärkelsen ” Årets
medlem” ej var att jämföras med ”Hedersmedlem” antogs och beslutades att ett nytt märke skulle instiftas att bäras
av ”Årets medlem”.

§ 10.

Paragrafryttare kommittén hade med RF:s normalstadgar som grund utarbetat förslag till nya stadgar, men därvid
bl.a. senare delen av den paragraf, som gällde medlems uteslutning ur klubben, och hänvisat till § 5 i klubbens gamla
stadgar. Styrelsen gjorde invändning mot detta och beslutades i enlighet därmed, att RF:s normal stadgeparagraf
skulle tas med oavkortad. Vidare hade föreslagits, att styrelse skulle väljas enligt § 12 i gamla stadgarna. Beslutades
emellertid att man skulle följa RF:s normalstadgar och sålunda först välja ordförande och därefter övriga
styresledamöter.
Vad beträffar kassörens utbetalningar hade paragrafryttarekommittén stukigt meningen ”utbetalningar skola
attesteras av ordföranden”, men beslutades att denna mening skulle tas med i de nya stadgarna. F.ö. godkändes och
antogs kommitténs stadgeförslag.

§ 11.

Beträffande styrelsevalet förslog Folke Hansjons att man redan skulle följa de nya stadgarna och välja ordförande
först. Beslutades emellertid att man först skulle välja styrelse och därefter inom denna utse ordförande.
Kvarstående i styrelsen var Torsten Nilsson och Felix Wigren. Gustav Larsson, som var i tur att avgå, omvaldes för en
tid av 2 år. Nyvalda för en tid av 2 år blev Hans Elin och Erik Nilsson. Till suppleanter valdes Kål O. Johansson och Bud
Nils Olsson. Till ordförande valdes efter röstning Torsten Nilsson, som fick 14 röster. (Hans Elin, 0 röster och Erik
Nilsson 1 röst).

§ 12.

Till fotbollssektion valdes Sören Nordin, Gösta Hållams, Erik Örn, Målar Anders Olsson och Magnus Eriksson, med
Magnus Eriksson som sammankallande.

§ 13.

Till ungdomssektion valdes Janne Hansjons, Olle Gummås, Stig-Ove Hansjons, Lasse Stickå och Sven-Ivar Renhall.
Sammankallande Janne Hansjons.

§ 14.

Till damsektion valdes Gerda Hansjons, Siv Blomberg, Ann-Mari Färnström, Margit Eriksson och Sonja Eriksson.
Sammankallande Gerda Hansjons.

§ 15.

Till midsommarfest kommitté valdes Lennart Klockar, Anna Stickå, Svea Rombo, Inger Rombo, Nils Såsser, Gösta
Larsson, Jannes Nilsson, Gerda Wahlberg-Gustavsson och Nils Legranäs. Sammankallande Lennart Klockar.

§ 16.

Till fest kommitté valdes Nils Såsser, Bud Nils Olsson, Hans Larsniss, Hans Elin, Erik Nilsson, Gösta Larsson och Axel
Lassis med Nils Såsser som sammankallande.

§ 17.

Till simbadsektions kommitté valdes Verner Sars, Folke Hansjons och Erik Bossel. Sammankallande Verner Sars.

§ 18.

Till valberednings kommitté valdes Mats Elin, Arne Eriksson, Janne Hansjons och Felix Wigren. Sammankallande
Mats Elin.

§ 19.

Medlemsavgiften fastställdes till 10 :- för vuxna och 5:- för ungdom under 15 år. Ungdoms avg. Berättigar till fritt
inträde till samtliga av klubben arrangerade fotbolls- och ishockey matcher.

§ 20.

Beslutades att man skulle utträda ur Svenska Handbollsförbundet.

§ 21.

Till pressmeddelare valdes Gustav Larsson.

§ 22.

Bud Nils Olsson förevisade den av honom gjorda skissen över den blivande scenen i Fåsås. Eftersom detta projekt
kommer att kosta en heldel, ifrågasatte herrar B.Norén och Kål Olle Johansson m.fl. om inte dessa medel skulle
användas till förbättring av idrottsplatsen. Vidare påtalades de dåliga toaletterna i Fåsås, vilka ifråga om ”Fåsås
investeringar” borde komma före scenen.

§ 23.

Sammanträdet avslutades efter 3 timmars handläggning.

Färnäs som ovan
Sven-Ivar Renhall
Sekr.
Justerat:
Lennart Klockar

Arne Eriksson

Färnäs Sportklubb
Mora (FK). Färnäs sportklubb höll årsmöte i söndags. Klubben har 190 medlemmar. Huvudkassan har omslutit 32 000 kr. Utom den
idrottsliga verksamheten har studieverksamheten bedrivits av inte mindre än 15 fritidsgrupper med tillsammans 186 deltagare. I
statsbidrag till cirkelverksamheten har 2 203 kr erhållits. I styrelsen återvaldes Torsten Nilsson och till ledamöter i styrelsen i övrigt
valdes Hans Ehlin, Erik Nilsson, Gustav Larsson, Felix Wigren, Kål Olle Johanson och Bud Nils Olsson.

En annan storhändelse hände detta år som senare kommer att ha en storbetydelse
för Färnäs sportklubb längre fram i tiden. Det är fröet till den nya Bygdegården
i Färnäs.
Bygdegård i Färnäs. Vid skiftessammanträde i Färnäs på tisdagen fattade delägarna i Färnäs skifteslag beslut om att i samband med det
pågående laga skiftet inom byn avsätta ett markområde omfattande ca: 3 000 kvm till byggnadstomt för en bygdegård i byns norra del.
Till trädet sker 1 juli 1963. I fråga om skiftessituationen inom byn meddelades vid sammanträdet att äganderättsutredningen fortskridit
så att nu endast ett tjugotal hemman återstår. Utredningen för dessa beräknas kunna slutföras i år.

Fotbollsflicka från Färnäs.

Text: Falu-Kuriren Tisdagen 6 augusti 1963.

Vi har idag en liten och ovanlig solskenshistoria att berätta från Färnäs. En flicka, Gerd Jansson deltog nämligen under helgen i en
fotbollsmatch, och klarade den något ovanliga sysselsättningen med bravur. För Janne Hansjons i Färnäs som är ledare för pojklaget,
vilket skulle delta i en cupturnering på Wasaliden nu i söndagsgällde det att få ihop ett lag. Visst är grabbar i den åldern intresserade av
att spela men nu var någon sjuk, en annan på semester och en tredje oanträffbar på söndagsförmiddagen. Hansjons tog då bilen och
körde några varv runt byn men hittade ingen ledig pojke på de platser där pojkar brukar samlas. Matchtiden började närma sig och goda
råd var dyra då det saknades en kugge i laget. I sin nöd ringde Hansjons förre ”pipblåsaren” Oskar Janssons dotter Gerd och ”beordrade”
henne att spela vänsterytter och detta hade hon inget emot. Flickan misskötte sig heller inte på något sätt utan dribblade ohejdat bland
grabbarna. Hur det sedan kändes för grabbarna att bli bortspelad av en ”tjej” är en annan historia liksom det reglementsenliga då det
var klart sades att det gällde pojkfotboll…. Hur som helst. Gerd har all heder av sin debut och sina läckra inlägg från yttern.

15-åriga Gerd Jansson i full fotbollsmundering tillsammans med lagledaren Janne Hansjons, som ser ut att vara nöjd med hennes debut i
fotbollssammanhang.

