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George Linnell.
IK Brage har under 1964 varit ensam dalarepresentant i division II och har för övrigt genomfört deltagande på ett mycket hedersamt
sätt. Efter våromgången var klubbens chanser till serieseger fortfarande mycket goda, även vårfinalen mot Hammarby medförde förlust.
Närmaste konkurrenter till Nacka & co om seriesegern var förutom Brage, Sundbyberg och råsunda. De sistnämnda klubbarna höll Brage
väl stången även under hösten, men ingen i trion kunde hindra Hammarby att segla ifrån och vinna striden med klar marginal. Brage
slutade på en tredje plats med 24 poäng, Sundbyberg var tvåa på 28 och segrande Hammarby hade skrapat ihop 37 poäng och kunde
fortsätta visa sin styrka i de följande kvalifikationsmatcherna, som gav stockholmarna en säker allsvensk plats.

I 1964 års serier har deltagit:
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Mellansvenska reservlagsserien
Distriktets reservlagsserie

0 lag (0).
1 lag (2).
4 lag (4).
12 lag ( 11).
20 lag ( 18).
32 lag (32).
59 lag (54).
2 lag (2).
8 lag (16).

Division IV, Dalarna 1964.
Spelåret 1964 omfattade division IV av 36 grupper och 374 lag.
Division IV hade i sina led bl.a. från division III nedflyttade Ludvika FFI, men det fanns inte så mycket i det lagets förehavanden under
våren som skvallrade om at man tänkte göra vistelsen i ”fyran” ett årig. Så småningom blev det stadga i elvan och Sommarvilan kunde
påbörjas med delad första plats. Överraskande kollega i toppen var nyuppflyttade leksand. Det blev också Leksand som under hösten
blev FFI:s argaste konkurrent. I avslutningsomgångarna förlorade dock Siljanslaget gnistan om seriesegern. Poängmässigt blev det jämnt
mellan de båda, men Ludvika vann på bättre målskillnad, medan Heros i avslutningsmatchen försuttit chansen genom att på
hemmaplan släppa poäng till Falun. Seriens jämnhet och oberäknelighet illustreras av att seriesegrarna under säsongen hann förlora
mot såväl leksand som Heros och ansåg sig t.o.m. ha råd med förluster mot CRU och Långshyttan, som sedan skulle ta steget tillbaka till
den underliggande divisionen. Vad bottenstriden beträffar bör förövrigt noteras att Sörsjön räddade sig kvar genom att i slutmatchen
vinna med matchens enda mål mot just Långshyttan – och därtill på bortaplan.
Det var inte mycket som i vårupptakten vittnande om att Ludvika FFI tänkte göra sin division IV-vistelse så kort som möjligt. Ludvika
laget startade nämligen med att förlora med 4-2 mot CRU, som visserligen var nyuppflyttade och hade vind i seglen, men som så

småningom dock kunde vända åter till ”femman”. I andra matchen gick Ludvika FFI på en ny nit mot Falu BS, men fick sedan desto
bättre ordning på sina led, och kunde gå till sommarvila på delad första plats. De 15 poäng laget skrapat ihop hade nämligen även
nykomlingarna Leksands IF åstadkommit. Det blev också Leksand som under hösten skulle visa sig var västerbergslagslagets argaste
konkurrent om seriesegern. I själva slutspurten blandade sig dock även Heros i affären som sedan Leksand i näst sista matchen
tvingades sträcka vapen mot Ludvika FFI med 4-1 blev sista omgången en öppen fråga mellan Heros och Ludvika. Smedjebackalaget,
Heros försatt dock chansen genom att släppa en poäng till oberäkneliga Falu BS, medan Ludvika FFI på bortaplan vann över grannen
Grängesberg så klart som med 3-0 och därmed säkrade biljett till division III.
Toppens jämnhet illustreras av att seriesegrarna under säsongen hann förlora mot såväl Leksand som Heros och t o m i en av matcherna
mot Långshyttan, som så småningom fick lämna sällskapet tillsammans med CRU. Bottenstriden var för övrigt precis så hård den brukar
vara och Sörsjön räddade sig kvar först sedan man sista speldagen rest den långa vägen ned till Långshyttan och besegrat hemmalaget
med 1-0 och därmed beseglat dess öde.

Resultaten i division IV, Dalarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ludvika FFI
IK Heros
Leksands IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Falu BS
Nusnäs IF
IFK Grängesberg
Forssa BK
Sörsjöns IF
Långshyttans AIK
CRU IF

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

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

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

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

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

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

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

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

9
4-1
3-1
3-1
1-0
2-3
2-2
4-2
2-1
x
0-3
3-2
2-1

10
6-1
4-2
4-4
0-2
3-0
0-3
2-6
2-1
2-0
x
1-3
2-1

11 12
4-1 2-1
7-3 3-1
4-0 10-1
5-1 4-0
1-1 3-1
0-0 4-2
5-5 3-1
3-0 3-1
0-1 5-1
1-3 3-2
x
0-3
1-3
x

IK Heros (Smedjebacken) och CRU IF (Vikmanshyttan).

Division IV, Dalarna 1964.
Ludvika FFI
IK Heros
Leksands IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Falu BS
Nusnäs IF
IFK Grängesberg
Forssa BK
Sörsjöns IF
Långshyttans AIK
CRU IF

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
13
10
12
10
8
9
8
7
8
6
7

1
2
5
1
4
7
5
4
3
1
5
1

7
7
7
9
8
7
8
10
12
13
11
14

49-34
52-40
54-40
51-42
47-36
42-33
50-52
31-37
39-41
39-54
30-50
39-64

29
29
25
25
24
23
23
20
17
17
17
15

Målskillnadsaffär var på modet hösten 1964. När Dalarnas nästa representant i division III skulle utses var det helt på sin plats att
Ludvika FFI och IK Heros hamnade på samma antal poäng i ”fyrans” topp. Anrika Ludvika FFI hade varit förståndiga nog att släppa in
bara 34 bollar i egna målet mot 40 för arga konkurrenten. Det hjälpte föga att Heros för egen del åstadkommit 3 full-träffar fler än
Ludvika FFI i motståndarnas bur. Det var förresten lite mer dramatiskt än så. Den randiga elvan från Smedjebacken hade i en mycket
skiftande höstomgång ryckt åt sig ett litet men dock försprång inför sista ronden. Det gällde ”bara” att vinna på hemmaplan över Falun
för att saken skulle vara klar. Det gick som det inte sällan går under dylika omständigheter. Nerverna trasslade ihop sig, spelet flöt inte
alls som det gjort i de bästa stunderna. Det blev bara 1-1 mot Falu BS ungdomliga och reservbetonade lag. Medan Ludvika tog grannen
Grängesberg ”rakt ned”. Tidigare under serien låg ett avancemang väl till för Leksand, men när strategen Bengt Bornström skadades gick
spelet i baklås. Hockeymetropolen får nöja sig med storidrott under den mörkare årstiden ytterligare en tid. I kön utspelades också ett
litet drama. Fjällbyn Sörsjön som under förhösten förlorat sin Stjärna Göte Johansson till IK Brage, befann sig på nedflyttningsplats
(jämte CRU) före slutomgången. Laget var helt enkelt piskat att vinna över Långshyttan för att överleva i fyran. Och det gjorde man fast
det handlade om bortaplan. Med påföljd att Långshyttan – förra årets tvåa – fick ta steget ned på sämre målskillnad. Ytterligare ett lag,
Forssa BK stannade för övrigt på samma antal poäng.

Vår omgången.

Höst omgången.

26/4
3/5
7/5
10/5
15/5
24/5
31/5
6/6
13/6
17/6

1/8 Sollerö IF-Färnäs SK 5-2.
9/8 Färnäs SK-Sollerö IF 1-4.
15/8 Färnäs SK-IK Heros 5-1.
23/8 Sörsjöns IF-Färnäs SK 3-4.
29/8 Falu BS-Färnäs SK 1-3.
6/9 Färnäs SK-IFK Grängesberg 3-2.
13/9 Färnäs SK-Långshyttans AIK 5-1.
19/9 Ludvika FFI-Färnäs SK 2-3.
27/9 Färnäs SK-Forssa BK 1-0.
3/10 Leksands IF-Färnäs SK 2-5.
10/10 Färnäs SK-Nusnäs IF 3-2.
18/10 CRU IF-Färnäs SK 1-1.

Färnäs SK-Sörsjöns IF 0-2.
Forssa BK-Färnäs SK 3-2.
Färnäs SK-Falu BS 2-0.
IK Heros-Färnäs SK 2-1.
Färnäs SK-Leksands IF 1-2.
IFK Grängesberg-Färnäs SK 2-1.
Färnäs SK-CRU IF 4-0.
Långshyttans AIK-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Ludvika FFI 3-4.
Nusnäs IF-Färnäs SK 2-0.

Vad skall man säga om denna säsong av år 1964, hade inte serien varit så jämn som den blev alla slog alla så hade nog Färnäs SK haft
väldiga problem med att klara sig kvar med tanke på vår- omgångens resultat. Det är inte ofta man ser en seriesegare med sju stycken
förluster i sluttabellen: Ludvika FFI vann serien med 29 poäng samma slutpoäng som IK Heros (Smedjebacken). Ludvika FFI med
målskillnaden 49-34 (+15), mot IK Heros 52-40 (+12). Tre måls övervikt till Ludvika FFI:s fördel. Tredje och fjärde platsen delades mellan
Leksands IF och Färnäs SK. Leksands IF 25 poäng och målskillnaden 54-40 (+14), Färnäs SK 25 poäng 51-42 (+9), kan det egentligen bli
mera spännande. Men med tanke på hur Färnäs killarna startade serien så kunde man inte tro att slutresultatet skulle bli så bra som det
blev. Förluster i de två först omgångarna, första två poängaren kom i tredje omgången mot Falu BS sedan kom man in i en ny förlust
trend. Ett litet trendbrott kom i omgång 7 och 8. Av matcherna som spelades under våren till sommaruppehållet 10 stycken omgångar,
förlorade Färnäs SK sju stycken matcher. 6 poäng av 30 på de 10 första matcherna. Även de två första matcherna på hösten blev också
mörka Sollerö IF gjorde processen kort med Färnäs pojkarna. Därefter måste Färnäs SK och laget tagit sig samman på ett riktigt unikt
sätt från den 15 augusti till seriens avslut gick man helt obesegrade med avslutande match mot CRU IF (Vikmanshyttan) där blev det
delad poäng. Serie tvåan i sluttabellen IK Heros fick känna på Färnäs killarnas hänsynslöshet med 5-1 till Färnäs SK. Seriesegraren
Ludvika FFI fick känna på Färnäs killarnas mod, när man vann borta den 19/9 med 3-2. Om man ser på övriga resultat för Färnäs SK så
var det några uddamåls vinster och udda måls förluster, så nog var den en ovanligt jämn serie av årgång 1964.
Botten striden blev i stort sett lika spännande som serietoppen, de lag som inte blev inblandade i bottenstriden kunde nog andas ut när
serien var över. Med tanke på hur Färnäs SK inledde serien så får man ge dessa kämpar ett mycket gott betyg, visst är det frestande att
säga tänk om de inte hade startat så dåligt.

Bra spel av Sörsjön gav seger mot Färnäs
Färnäs förlorade i seriepremiären mot Sörsjön med 2-0, halvtid1-0. Hemmalaget saknade stadga i försvaret och då kedjan var utan udd
var inte mycket att hämta mot Sörsjön som hade ett säkrare försvar och effektivt anfall. Färnäs fick ställa uppmed reserver för Bosse
Olsson och Haglind i kedjan. Juniorerna Åke Larsson på backen och Lennart Elin på halvbacken var inte dåliga men saknar ännu rutin.
Matchen spelades i kyligt och blåsigt väder på en rätt ojämn men ändå hygglig plan. hemmalaget började bra, det blev dock alltför
mycket höjdbollar och grötigt i anfallen. Sörsjön kom så småningom i gång med sina snabba genomskärare och Färnäs försvaret drog på
sig en hel del frisparkar. I 40:e min. kom matchens första mål genom vi, hans Martinsson på ett otagbart närskott. Minuten efter fick
gästerna ett mål bortdömt. Färnäs möblerade om en del efter pausen, Hy, Tage Mohlinbytte med Elin på halven och Allan Färnström
bytte på hy, med Ove Olsén. Det hjälpte inte stort. Efter 6 min. stod det 0-2 sedan vy, Göte Johansson elegant slagit in ett långskott.
Sörsjön hade ett par andra upplagda chanser genom cf, Sune Johansson och vi, Martinsson som sköts över eller schabblades bort.
Färnäs bästa chans hade Olsén i 26:e min. Han slängde i väg ett skott förbi utrusande målvakten vilket denne dock fläkte sig på och
lyckades slå undan. I Färnäs får man nog plocka in Gösta Hållams i försvaret igenför att få någon stadga. I kedjan hade Blomberg –
Färnström – Wahlström hyfsat samspel före paus men förmådde inte skapa rejäla öppningar och få tillfälle till farliga skott. Nu blev det
mest bollning över ribban. Sörsjö försvaret rev säkert upp Färnäs anfallen och hade god hjälp i understödet av kedjan genom hi, Sten
Olsson, annars känd som skidåkare för Älvdalen. Han var outtröttlig i försvar och framspel. Kedjan bestod i övrigt av snabba och
resoluta gossar. Hans Söderlund, Borlänge, dömde inför ca: 400 åskådare. / Blad /.

Sörsjön var överlägset Färnäs ”utan” forwards
Mora (FK). Division IV premiären i Färnäs blev en kall och föga inspirerande tillställning där Sörsjöns IF triumferade med 2-0 genom ett
mål i vardera halvleken. Först som sist skall konstateras att segersiffrorna var klart i underkant. Sörsjön fick nämligen ett fullt regelrätt
mål bortdömt i första halvlek och hade så många öppna målchanser i andra halvlek att en slutseger på 4-5 mål inte på något sätt varit ur
vägen. Särskild otur hade Sörsjö centern Sune Johansson de gånger han var helt fri med mål-Höglund i Färnäs. Färnäs kedjan var för
dagen nästan helt obefintlig och då även försvaret uppvisade en del ihåligheter sprang de snabba Sörsjö grabbarna igenom lite då och

då. Vy, Göte Johansson var den farligaste. Han gjorde ett verkligt vackert mål och visade sin stora snabbhet då han några gånger
springande ifrån Pål Pålsson som eljest har namn om sig att tillhöra de flyfotade backarna. Snabb var också den andre yttern Hans Ove
Hansson och mellan dessa opererade slitvargen Sten Olsson. Ch, Christer Mattsson var resen bakåt. Evert Tysk debuterade för sin nya
klubb som halva. Han tillhörde de bättre utan att få ut det vanliga av spelet. Anfallsmännen i Färnäs hade väldigt svårt att hitta
varandra. Tore Wahlström var väl den framfusigaste. Det var Hans Martinsson och gjorde första halvlekens enda mål sedan Färnäs
försvaret schabblat och Sune Johansson missat en chans. Sune slog strax därpå in ännu en boll som Färnäs målvakten tappat. Målet
underkändes konstigt nog och domslutet motiverades med ”farlig spark”. Andra halvlek var 6 min gammal då Göte Johansson krutade
på för fullt och gjorde ett verkligt grant mål. Följande kvarten radade Sörsjön upp många målchanser och det var ofta bara turen som
räddade Färnäs buren från påhälsning. På slutet blev det mest tjongande och Sörsjön drog tillbaka sitt manskap. Ove Olsén hade bästa
reduceringschansen denna halvlek men målvakten hann emellan. Domare var Hans Söderlund, Borlänge, och omkring 400 personer
kantade banan. / Nilu /.

Forssa gladde 3-2 mot Färnäs
Borlänge (DD). Forssa gladde med att ta båda poängen mot Färnäs genom att vinna med 3-2 (3-1). Matchen spelades på Idunvallen och
blev ingen stor match Forssa var bäst i första halvlek medan det var Färnäs övertag andra delen. Göran Höglund visade goda takter i
Färnäs målet och Tore Wahlström hörde till planens bästa spelare. Vh, Evert Tysk var också bra. I kedjan var hv, Ove Olsén och cf, Bo
Olsson bäst. Bo Göran Hagberg var Forssa försvarets bäste och Sven Erik Huld ute förvarets Göran Johansson. Göran Johansson skötte
hy, platsen bra, även om man sett bättre takter av honom. Rolf Sandberg är snabb och ettrig, medan cf, Lars Erik Vestlund mest visade
prov på dåligt humör. I 10 min. tog Forssa ledningen genom hy, Johansson. 2-0 blev det eftergrovt slarv i Färnäs försvaret sandberg fick
avancera och skjuta i mål. I 25 min. kom Färnäs enda mål hi, Rune Blomberg var målgörare. Fyra minuter senare ökade Forssa genom hy,
Johansson. I andra halvlekens början gjorde hy, Olsén Färnäs andra mål vilket blev halvlekens enda. Domare var Tore Stenaback, Mora.
/ Bebe /.

Forssas högerytter Göran Johansson har tagit sig förbi sin bevakning och gör sekunden senare 3-1 för hemmalaget.

Forssa seger över Färnäs
Borlänge (FK). Forssa BK tog på söndagen båda poängen genom att besegra gästande Färnäs med 3-2 efter 3-1 i halvtid. Någon
hemmapremiär för Forssas vidkommande att tala om blev det knappast då matchen spelades på Idunvallen. Domnarvsvallen har inte
hunnit repa sig efter tjällossningen. Någon stor match blev det inte heller, kanske beroende på att båda lagen börjar känna igen
varandra alltför väl efter många års seriedueller. Forssa var klart bäst i första halvlek medan Färnäs starka andra halvlekborde ha gett
åtminstone en poäng i utbyte. Bäst i Forssa var målvakten Bo Göran hagberg, hy, Göran Johansson och hi, Rolf Sandberg, men även
ersättaren för den till Brage flyktade ch, Håkan Hagberg. Sven Erik Huld gjorde en bra insats. Färnäs hade sina bästa försvarsspelare i
mv, Göran Höglund, ch, Tore Wahlström och vh, Evert Tysk och bland forwards svarade hy, Ove Olsén och cf, Bo Olsson för de bästa
insatserna. Göran Johansson sköt två av Forssas mål och det resterande svarade Rolf Sandberg för. Hi, Rune Blomberg och Ove Olsén
målade för Färnäs.

Forssa övertag en halvlek gav seger över Färnäs.
Forssa BK infriade förväntningarna och klarade två poäng i söndagens hemmamatch mot Färnäs genom att vinna med 3-2, halvtid 3-1.
Matchen som spelades på Idunvallen blev ingen direkt märkvärdig underhållning utan mest av s.k. vanlig div. IV karaktär. Bägge lagen
verkar ha en del ogjort ifråga om tempo och samspelhet. Forssas markanta övertag i första halvleken räckte dock till seger. Tvåmålsskytt
i hemmalaget var hy, Göran Johansson. Den snabbe yttern har setts bättre, men var ändå en av de nyttigaste i Forssa kedjan. Ena innern
Rolf Sandberg gjorde också god nytta med ettriga och snabba ruscher. Mindre lyckosam var däremot cf, Lars Erik Vestlund för dagen

belv mållös, och i stället hade en del småbråk för sig. Försvarets bäste man var målvakten Bo Göran hagberg, närmast följd av stoppern
Sven Erik Huld. Göran Höglund hette målvakten i gästernas lag och han får bra betyg . Ett strå vassare var dock ch, Tore Wahlström, som
var en av planens bästa spelare. I kedjan dominerade hy, Ove Olsén och cf, Bo Olsson. Matchen var 10 minuter gammal när Forrsa tog
ledningen med 1-0. Hy, Göran Johansson ruschade på sin kant och rann fint igenom. En stund senare slarvade man i Färnäs försvaret,
vilket fick till följd att Rolf Sandberg kunde avancera och lätt skjuta i mål och göra 2-0. När 25 minuter spelats reducerade Färnäs till 2-1
genom hi, Rune Blomberg. Innan de första 30 minuterna var spelade spädde dock Forssas Göran Johansson på till 3-1. I andra halvleken,
då Färnäs hade mera att säga till om i spelet, kom reduceringen till 3-2. Målskytt var hy, Ove Olsén. Domare var Thore Stenback, Mora.
/ B /.
Och i div. IV ser det ut som skulle Falu BS äntligen vara på väg uppåt. Man skall kanske inte säga så mycket efter två omgångar, men ett
faktum är att latget är det mest löftesrika som skådats på mången god dag, matchen i Ludvika, som jag inte såg fast mer på drabbningen
mot Sollerön i förra omgången. Då visade Falu BS upp ett ungt, fint gäng som verkligen kunde trilla boll. Äntligen! Enda nackdelen var
att laget kanske var alltför ungt. Det saknades ett par rutinerade och stabila herrar, en i kedjan och en i försvaret, som kunde
centraldirigera sina kamrater. Med det spelet hör Falu BS oavgjort mera hemma i div. III eller rent av i div. II än i div. IV. I div. IV spelas
en hårdare och mera oteknisk fotboll. Utan att några andra lag skall ta illa upp är det kanske tillåtet konstatera att Falu BS unga garde är
litet bättre än den kategorin.

Färnäs får svårt mot ledande Falun.
Färnäs får i seriematch hemma i morgon möta Falu BS, som nu toppar serietabellen. Färnäs har inte rosat marknaden hittills i serien
med två raka förluster. Falun har istället vunnit sina två matcher och leder tillsammans med Heros och Grängesberg på lika poäng. Om
hemmalaget kan få lite bättre stadga på sina led än förut är chansen till en god match. Spelmaterial finns, men trimningen och samspel
tar sin tid.

Svagt spel av Färnäs men Falun ännu sämre
Färnäs IP bjöd på strålande sol och en torr plan när Falu BS och Färnäs SK gjorde upp om poängen i div. IV. Trots de bästa yttre
betingelser blev det ingen fotboll av bättre klass. Om Färnäs var svaga så kan sägas att Falun var ännu sämre. Resultatet blev 2-0 till
Färnäs vilket var fullt rättvist. Hemmalaget ställde up utan Hållams och Färnström medan Falun fick undvara ”Bempa” Eriksson. Falun
hade ett knappt övertag under de första tio minuterna men sedan blev det mera jämnt spel. Falun dominerade i mittfältet och Färnäs
fick nöja sig med att skicka fram sina forwards genom ruscher på långbollar som särskilt under första halvlek skapade en del farliga
situationer. Efter 15 minuters spel krokades hemmalagets slitvarg Ove Olsén inom straffområdet och på den följande straffen gjorde vi,
Evert Tysk inget misstag 1-0 till Färnäs, som stod sig halvleken ut. Efter halvtidsvilan trodde man att Falun skulle komma igen med bättre
kraft men ungdomarnas i laget hade inget att ge utan Färnäs kunde i 32:a minuten öka till 2-0, där hi, Tore Wahlström hade sista foten
på bollen. Bäst i Falun lyckades försvaret som höll spelet väl uppe medan forwards var mer än vanligt korta i rocken. Det var inte många
chanser som de lyckades skapa under matchen. I hemmalaget var det Mohlin och Olsén som rev sönder allt ordnat spel för Falun. Lars
Stickå på ch, börjar få rutin och inrarna Wahlström och Tysk är farliga i anfallet. Domare var Göte Eriksson, Krylbo, inför 200 personer.
/ Breve /.

Uddlöst Falu BS munsbit för FSK
Färnäs (DD). Fyrans ledare Falun föll 2-0 (1-0) mot Färnäs på torsdagen. Om den överraskande segern är att säga att den var helt rättvist
då vinnarna hade de klart farligaste måltillbuden och särskilt markant var chans övertaget för paus. Det skall tilläggas att Falun saknade
inte mindre än fem av sina ordinarie mannar. BS inledde dock bra att spelet i mittzonen var nog så ögonfägnande under de första tio
minuterna. Efter ett par kontringar av Färnäs där Bosse Olsson stod för en farlig nick på inlägg av Tore Wahlström föll så 1-0 i 6:e
minuten. Ove Ohlsén krokades av Rolf Asplund och straffen satte Evert Tysk i nät. Paus ledningen 1-0 var i underkant. Efter vilan
dominerade åter BS mittfältet men lyckades inte skapa riktiga öppningar. I 32:a minuten petade Tore Wahlström in 2-0 påpassligt efter
en crosspassning nära mål från Bosse Olsson. Falu BS unga garde spelade som sagt fin fotboll i mittfältet forwardskvintetten vägde för
lätt när det var dags för genombrott. Försvarsess var målv, Hasse Hedström och ytterhalvorna Bernt Hallgren o. Åke Persson. Kedjan
bars upp av inrarna Lars Bodare och Per Anders Jonsson med den senare som primus. Lars Stickå och Pål Pålsson i Färnäs var rena
Brunkebergspumparna för BS forwards och bakom dem arbetade mål Höglund säkert. I kedjan glimtade grabbarna till på olika sätt.
Bosse Olsson, Evert Tysk och Tore Wahlström med mera gediget spel, medan ungdomarna Gunnar Haglind och Ove Ohlsén hade sin
styrka i ruscherna vid genombrotten. / Wepe /.

Överraskning av Färnäs, Klar seger över Falu BS

Färnäs (FK ). Färnäs SK tog mot förmodan båda poängen av serieledande Falu BS med en seger på 2-0 (1-). Segern var välmotiverad även
om målen kom vid fel tillfällen. Färnäs tog motståndarna hårt och resolut och Falu grabbarna var handfallna när man närmade sig
målen. Falu BS hade tre reserver och började bäst men det skapades inga målchanser på ett allt för fröken betonat fjuttande på
mittplanen. Då utgjorde Färnäs långbollar tillkedjan ett större hot. Bosse Olsson nickade fint innan domaren visade på straff punkten.
Förseelsen var inte av någon grövre art, men Evert Tysk utnyttjade ”gåvan” och Färnäs ledde med 1-0 efter 15 min. 2-0 var det ytterst
nära efter hörna och då Tage Mohlin sköt i stolpen hade Falu pojkarna hand om kommandot på planen. I andra halvlek möblerade Falun
om så att spelarna själva till slut inte visste var de skulle spela och försvarsarbetet hos Färnäs blev ännu lättare ju virrigare
motståndarna blev. Efter 31 min. kom 2-0 som dock föregicks av ruff. Det var Haglind som lite burdust tillskaffade sig bollen. Bosse
Olsson sköt och Tore Wahlströmskarvade för säkerhets skull på själva mållinjen. Målvakterna hade det ganska lugnt i vårsolen då de få
skott som avlossades oftast gick i höjden. Det var kanske hemmalagets taktiska halvbackslinje – Blomberg – Stickå – Mohlin – som har
största andelen i segern. I anfallet som var piggare än tidigare i vår – var Evert Tysk bäst. Man blev inte på något sätt imponerad av Falu
BS denna gång. Nästan allt misslyckades och gick två passningar i följd rätt var man på förhand övertygad att den tredje skulle missas.
Förlusten kanske var lärorik för de unga grabbarna. Åke Persson var klart bäst i försvaret. I anfallet var Lars Bodare och Lars Nilsson
piggast. / Nilu /.
Forna div. III lagen Ludvika FFI och Grängesberg vaknade i alla fall till denna omgång, medan Falu BS, som vanligt är man beredd tilläga,
gick på den s.k. minan mot Färnäs. Serien är i högsta grad oviss och som vi befarat är kanske Falu pojkarna ännu så länge litet veka i div.
IV, där teknisk fotboll premieras mindre än frisk satsning. Nu hade Falun ett par av de bättre spelarna på sjuklistan, vilka kan tjäna som
förklaring.

Färnäs ledde i halvtid men Heros vann med 2-1
Man fick ett klart besked om vad gräsplan. Björn Persson och Bo Hansson betyder för Heros, trots att det såg något dystertut
resultatmässigt efter första halvleken mot Färnäs, då ställningen var 0-1. Men Heros fixade en rättvis seger med 2-1 och rehabiliterade
sig därmed för torsdagens onödiga förlust. Färnäs, som hade ett knappt spelövertag under de första 45 minuterna, kom av sig en del
efter pausen, då Heros spelet började klaffa allt bättre. Färnäs fick då mest slå ifrån sig, och de långa bollarna upp till regel endast två
kedjespelare klarade Heros försvaret lätt av. Det var med både tur och skicklighet av Färnäs målvakten Göran Höglund som det inte blev
ett större nederlag för gästerna. I 25 minuten tog Heros backen Rolf Hultberg bolen med handen, och på den efterföljande frisparken
nickade hy, Tore Wahlström in 0-1. Att Heros skulle spräcka nollan i andra halvleken var väntat, och det osade hett vid flera tillfällen
framför Färnäs målet. I 18 minuten kvitterade Bo Hansson. Efter en del fina chanser kom så segermålet i 40 minuten efter en perfekt
nick av Björn Persson. Heros försvaret spelade bra, Kurt Andersson spelade ch, och gjorde en bra insats, men man saknade ändå Barry
Jacobsson. Jh, Stig Elfving och vb, Rolf Hultberg får ett extra plus. Kedjan blev bättre med Bo Hansson och Björn Persson i innertrion. Det
var endast Kurt Hedkvist som inte kom upp i vanlig klass. Bäst hos Färnäs var mv, Göran Höglund. I uteförsvaret var hb, Paul Paulsson,
ch, Lasse Stickå som var klart bäst, och i kedjan var det cf, Bo Olsson och hy, Tore Wahlström som lyckades bäst. Domare var Gunnar
Helldén, Borlänge. Publik 150. / Raj /.

Heros slog Färnäs i välspelad match
Smedjebacken (DD). Heros spelade sin hemmamatch mot Färnäs på Söderbärke idrottsplats. Det blev en mycket jämn och välspelad
uppgörelse mot Heros efter en bra andra halvlek rättvist vann med 2-1 (0-1). Efter målchanserna att döma så var hemmasegern i
underkant men Färnäs ledning i pausen var fullt motiverad, då laget visade prov på finfotboll första halvlek. Det var mållöst fram till 25
min. då Färnäs hy, Tore Wahlström nickade bollen förbi den utrusande målvakten, 0-1. Förutom målet hade Färnäs ytterligare några bra
tillfällen att göra mål. Helt ofarliga var dock inte Heros och från den kanten kan noteras att cf, Bosse Hansson hade ett skott som tog i
trävirket och vy, lars bergkvist sköt ur fint läge strax utanför. Heros hade i andra halvlek ett stort spelövertag. Kvitteringen kom efter 20
min. spel svarade cf, Bo Hansson för sedan vy, Lars Bergkvist gjort förarbetet. De sista tiominuterna blev dramatiska, då Heros kämpade
hårt för att klara båda poängen och när fyra minuter återstod nickade vi, Björn Persson en hörna i mål. 2-1. Nära var det att Heros
hunnit med ett tredje mål. En hörna halv klarade mv, och returen räddade en ute försvarare på mållinjen. I Heros arbetade bra med
backarna Helge Sander, Rolf Hultberg och vh, Hans Barkskog som de främsta. Kurt ”Pumpen” Andersson som nu debuterade som ch,
skall även ha ett erkännande för sin insats. Vy, Lars Bergkvist var den nyttigaste i en för dagen jämn kedja. Färnäs hade en utmärkt mv, i

Göran Höglund. Bra var även hb, Pål Pålsson och ch, Lasse Stickå. Färnäs kedjan gick långa stunder bra. Skall några framhållas särskilt
blir det hy, Tore Wahlström och cf, Bosse Olsson. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge, inför ca: 200 personer. / E.J. /.

Heros triumf över Färnäs
Smedjebacken (FK).ö Heros rehabiliterade sig snabbt efter torsdagens onödiga förlust mot Nusnäs trots att det såg en smula dystert ut
efter första halvleken, då Färnäs på Söderbärke idrottsplats ledde med 0-1. Men Heros tog båda poängen med en rättvis 2-1 seger.
Färnäs hade det mesta av spelet före halvtid, men därefter var det heros som dominerade . Färnäs målvakten Göran Höglund räddade
dock gästerna från flera baklänges mål – tillbud till sådana saknades inte. Efter att Heros backen Rolf Hultberg stoppat bollen med
handen i 25 min. kunde hy, Tore Wahlström nicka frisparken i mål 0-1. Bra i Heros försvaret var Kurt Andersson, Stig Elfving och Rolf
Hultberg och i kedjan var både Bo Hansson och Björn Persson framfusiga och bra även Hans Bergman och Lars Bergkvist lyckades bra.
Bäst i Färnäs försvaret var målvakten Göran Höglund, Pål Pålsson och Lars Stickå. Cf, Bo Olsson och hy, Tore Wahlström lyckades bäst i
kedjan. Domare utan större anmärkningar Gunnar Helldén, Borlänge. / Ragge /.

Leksands anfall farligast
Färnäs (DD). Leksand slog Färnäs med 2-1 (0-0) i fredagens division IV match. Leksand dominerade helt i första halvlek. Den andra var
spelmässigt jämnare men LIF hade de farligaste anfallen och vann rättvist. Matchen började med Leksands press men man kunde inte
skapa några direkta farligheter. I 22 min. var dock cf, Bengt Bornström nära att de LIF ledningen men han sköt ut fritt läge i ribban. I
andra halvlekens fjärde minut kunde Leksand ta ledningen, då hi, Lars Erik Johansson blev fint framspelad av Bornström och ensam med
Höglund gjorde han inget misstag. Leksandsledningen blev en signal till uppryckning i Färnäs kedjan som dittills inte uträttat mycket
positivt. Nu trillade Färnäs boll och innereleganten Evert Tysk kunde i 14 min. kvittera. Cf, Bosse Olsson var nära att ge Färnäs ledningen
men Leksandsmålvakten Bengt Karlsson räddade galant med en utboxning. Leksand var farliga med snabba crossbollar och på en sådan
kunde hi, Ulf Larsson säkra Leksands vinsten i 35 min. Lars Stickå var resen i Färnäs försvaret väl assisterad av Pål Pålsson. Mest lyckad i
anfallet var Evert Tysk. I Leksand märktes cf, Bengt Bornström och lugne stoppern Bengt Andersson. Hh, Bo Samuelsson dokumenterade
sig för en god kämpa insats. Övertygande domare inför 200 åskådare var Helge Andersson, Avesta. / Ced /.

Leksands bättre rutin gav seger över Färnäs
Div. IV uppgörelsen mellan Leksand och Färnäs på Färnäs IP bjöd på en händelsefattig första halvlek där Leksands bättre rutin borde ha
givit utdelning även förehalvtidsvilan. Slutresultatet blev 1-2 i Leksands favör efter 0-0 i halvtid. Hemmalaget bjöd på ett gott markspel
som efter hand kommer att ge poäng. Leksand fick ett jämnt övertag under den första halvleken men kunde inte åstadkomma mer än
ett ribbskott, och ett par skott som fastnade på Färnäs målvakten. I andra halvlekens fjärde minut utnyttjade Leksands hi, Lars Erik
Johansson en frispelning genom Bornström och gav gästerna ledningen, 0-1. Kvitteringen kom i 14:e minuten genom Färnäs innern Tysk
och slutresultatet 1-2 fastställdes av hi, Ulf Persson. Färnäs bjöd på gott motstånd och man väntade en ny kvittering men lagets anfall
brast i avslutningarna. Bäst i Leksand var Bornström och Sven Andersson medan Färnäs hade sina bästa i Lars Stickå och Evert Tysk.
Publik 200 personer och domare Helge Andersson.

Leksand segrade rättvist på bortaplan mot Färnäs
Färnäs (FK). Leksands IF tog hela potten vid seriemötet med Färnäs SK i Mora på fredagskvällen. Resultatet blev 1-2 (0-0) och med tanke
på målchanserna var resultatet helt korrekt då gästerna hade de bästa måltillfällena. Färnäs överraskade dock för dagen med ett piggt
markspel i kedjan som dock försvann då leksand tagit ledningen för andra gången. Första halvlek var både tempo och händelsefattig. Cf,
Bengt Bornström sköt i ribbans överkant efter 20 min. och därpå hann Färnäs målvakten emellan då hy, Ehrn blev fri. Lika framgångsrik
var han på ett skott från vi, Lars Erik Johansson. Först i slutskedet fick Färnäs verklig målkänning vid en kalabalik framför Leksandsburen.
Redan efter 4 min. trängde sig Lars Erik Johansson fram på ett inlägg från Bornström och sköt förbi ute spelade Färnäs målvakten
Höglund – 0-1. Jämnt 10 min. senare satsade vi, Evert Tysk fint med ett vackert distanskott som ställde målvakten helt maktlös. Det var
därefter som Färnäs hade sin bästa period och närmast mål var det vid cf, Bosse Olssons skott som Bengt Carlsson tippade över. Så
missade Leksands vy, Gunnar Andersson ett par härliga tillfällen innan segermålet – efter 35 min. – sköts in av hh, Bengt Olsson på ett
inlägg från hy, Ehrn. Man trodde att Färnäs ännu en gång skulle komma igen men det blev i stället Leksand som förde matchen i
slutkvarten. Leksand imponerade inte heller nu, även om anfallsspelet var rörligare än mot Nusnäs. Halvbackslinjen med klippan Sven
Kiltäpp Andersson i mitten var inte tongivande . Där slet också hh, Bo Samuelsson bra. Innertrion Persson – Bornström – Johansson var
piggast i anfallet. Färnäs spelade som sagt ibland ett förtroendegivande anfallsspel även om det brast i avslutningarna. Även här var
innertrion bäst och främst då vi, Evert Tysk som hann med både i anfall och försvar. Liksom hos Leksand är det sämre ställt med yttrar.
Ch, Lars Stickå gjorde en helgjuten insats och räddade laget många gånger. Mv, Göran Höglundspelare – Särskilt i andra halvlek – med
farliga utrusningar som en gång misslyckades och ett par gånger var ytterst nära sluta olyckligt. / Nilu /.

Ny 2-1 seger för Grängesberg men Färnäs var minst lika bra
Grängesberg fortsätter att vinna med 2-1 och spela dåligt. På söndagen blev det nämligen 2-1 seger mot jumbolaget Färnäs på
Grängesvallen, halvtid 1-0. Serieledarna får vara mycket belåtna med det resultatet då Färnös varit värd minst ena poängen då de hade
mera av spelet, sköt flitigare och hade ett par fina saker som varit värda att resultera. Backarna Kurt Juhlin och Jan Westman får största
äran av Gränges segern då de kämpade storartat. Målvakten P.G. Runnberg gjorde en prakträddning i första halvlek. Halvbackskedjan
hängde för dagen delvis i luften och kunde inte ge kedjan det rätta underlaget. Kedjan började bra och särskilt då vänstersidan
Fantenberg – Åhlund som hade flera fina kombinationer i inledningen. Åhlund bör också ha en eloge för sitt energiska arbete i försvaret
i andra halvlek. Bo Leo Andersson och Hans Bengtssongjorde målen men var annars inte i vanligt slag. I Färnäs var cf, Evert Tysk och vi,
Rune Blomberg de som mest oroade Gränges försvaret men de liksom kedjekamraterna hade dålig riktning på skotten. Ch, Gösta
Hållams gjorde comeback och dominerade stort i försvaret, där också vb, Lars Stickå var bra. Lilla högerhalven Mats Gummås var också
en energisk herre. Det började med Gränges mål redan efter tre minuter. Bo Leo Anderson tog ner en lyra, nickade bollen förbi
utrusande målvakten och hade sedan helt öppet. På ett jätteskott av Evert Tysk gjorde Runnberg matchens prakträddning och tippade
bollen till hörna. I övrigt var det ointresset med felpassningar och höjdbollar, halvmissar och dåligt spel. Fem minuter före full tid gjorde
Grängesberg dock ett fint mål. Fantenberg mötte en lyra från höger och nuckade snett bakåt till Hasse Bengtsson som slog till direkt vid
ena stolpen. I slutminuten reducerade Färnäs välförtjänt. Arne Fredriksson räddade på mållinjen med handen och straffen sköt hi,
Lennart Ehlin otagbart. Bra domare var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. Publik 200 personer. / Brother /.

Färnäs mycket nära oavgjort mot serie ettan Grängesberg
Serieledande Grängesberg får vara mycket nöjda med 2-1 segern (1-0) mot jumbolaget Färnäs på Grängesvallen på söndagen.
Grängesberg spelade mycket knackligt och skotten mot mål var lätt räknade. Det var faktiskt mera sprätt på gästerna som varit förtjänta
av ena poängen. Det började bra för Grängesberg med 1-0 genom Leo Andersson redan efter 3 minuter. Man tog ned en luftboll och
lirade sig förbi den utrusande Färnäs målvakten Göran Höglund och hade sedan bara att slå bollen i tomt mål. Kvitteringen var nära 31:a
minuten då centern Evert Tysk laddade för fullt men P.G. Runnberg fick bollen till hörna. Tysk hade också en riktig stänkare tätt över
ribban. Mycket nära kvittering var det även i andra halvlek då vänster inner Rune Blomberg slog ett direktskott men bollen smekte
kryssets utsida. Trots övertag för Färnäs blev det 2-0 när fem minuter återstod. Fantenberg nickade bollen snett bakåt efter inlägg från
högerytter Söderkvist och Hasse Bengttsson satte till vänster direkt. När det återstod 1 minut måste centerhalven, Arne Fredriksson ta
handen till hjälp för att stoppa en boll på mållinjen. Den följande straffen slog Färnäs Lennart Ehlin in. Gränges kedjan gick mycket
knackligt den här gången. Centern Leo Andersson och vänstersidan Nicke Fantenberg – Rolf Åhlund började bra men tappade stilen.
Högerinner Hasse Bengtson hade ingen lyckad dag. Backen Hasse Söderkvist provade som högerytter. Han började bra men var för blyg
och vågade inte skjuta fast han var i fina lägen. I försvaret var backarna Kurt Juhlin och Jan Westman på bästa spelhumör och de båda
avgjorde att Färnäs inte fick någon poäng med sig hem. Målvakten Runnberg hade också del i vinsten. Färnäs hade i centerhalven en
säker och rutinerad klippa i försvaret där också högerhalven Mats Gummås och vänsterbacken Lars Stickå bröt säkert i anfallet var det
centern Evert Tysk och vänsterinner Rune Blomberg som stod för det mesta. Vänsteryttern Gunnar Haglind bör också nämnas, överlag
sköt man dåligt i Färnäs kedjan. Ingvar Eriksson, Morgårdshammar, dömde bra inför drygt 200 åskådare.

Grängesberg klarade Färnäs med uddamålet
Grängesberg (DD). Grängesberg blev hårt pressade av jumbolaget Färnäs, men lyckades rida ut stormen och vinna med snart
obligatoriska siffrorna 2-1 (1-0) Färnäs var värda minst oavgjort med tanke på spelfördelningen, men kedjan hade svårt att bryta sig
igenom Gränges starka bakre försvar. I Färnäs kedjan var det cf, Evert Tysk och hi, Lennart Elin som märktes mest och i försvaret
outtröttlige hh, Mats Gummås. Även hårdföre vb, Lars Stickå och Gösta Hållams lyckades bra. Gränges kedjan hade ingen lyckad dag och
passningarna gick sällan hem. Vänstervingen Nicke Fantenberg - Rolf Ålund svarade för det bästa spelmässigt sett var annars rätt
ineffektiva. I försvaret var målvakten P.G. Runnberg mycket bra och backarna Curt Juhlin och Jan Westman bröt säkert. Säker var också
ch, Arne Fredriksson. Däremot slarvade samtliga försvararna med framspelningarna. Gränges tog ledningen redan efter tre minuters
spel då cf, Bo Leo Andersson lyfte bollen över målvakten och behärskat sköt i mål. Efter en så lyckad start trodde man på stora siffror för
hemmalaget, men därav blev intet. Första målchansen för Färnäs kom i 30 min. då P.G. Runnberg fick även starta anddra halvlek med
att göra en lika fin räddning på vy. Haglinds hårda närskott. Hela andra halvleken blev mycket ointressant och med Färnäs framstötar
som de farligaste var det rätt oväntat Gränges, som ökade till 2-o i 412 min. På en fin bakåtpassning från Nicke Fanteberg sköt Hasse
Bengtsson intill stolpen. En min före fulltid tvingades ch, Arne Fredriksson rädda det övergivna Gränges målet med handen och
straffsparken sköt hi, Lennart Elin säkert i mål. Domare inför 200 personer var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / Gunder /.

Färnäs tog en rättvis seger CRU har gått kraftigt bakåt
Färnäs (FK). Två ytterst välbehövliga och rättvist tillkämpande poäng tog Färnäs vid söndagens hemmamatch mot CRU, Vikmanshyttan.
Men ändå har man väl knappast någon direkt anledning tro att det lossnat för Färnäs fast siffrorna blev så kraftiga som 4-0 (1-0).
Motståndarna gjorde nämligen långa stunder ett bedrövligt intryck och var flera klasser sämre än på Morängen förra helgen. Annars var
matchen de stora målsumpningarnas tillställning Färnäs saknade både Tysk och Olsson i anfallet och nu fick Blomberg och Fernström
hålla lekstuga i kedjan. Den senare visade sin farlighet på huvudet och nickade in två mål. Gösta Hållams hade återtagit ch, platsen och
lars Stickå spelade vb, med framgång. Ungtupparna Ehlin och Haglind var också framåt. CRU öppnade mycket svagt i båda halvlekarna

och försvaret var olyckligt i sina förehavanden. Tre av målen tillkom i inledningarna och mv, missräknade sig ett par gånger.
Vänstersidan Sarin-Snell får godkänt i försvaret. Inrarna Henry Eriksson och Leif Lundin hade heller ingen lyckad dag och hela laget
lämnade ett oinspirerat intryck. Matchen började med lite ”cirkus Fernström”. Han nickade nästan omedelbart in 1-0. Senare delen av
första halvlek hade CRU sin bästa period och fetaste målchansen missade Leif Lundin. Blomberg sköt en frispark i ribban. Fernström i
stolpen. Wahlström sköt returen från närhåll över och man tillverkade ett offsidemål innan det blev nätkänning i 8:e och 10 min. Först
klämde ch, Hållams in ett långskott och sedan fick Fernström ostörd möta en boll från Pålsson med huvudet. Efter 20 min. och en rad
målmissar på båda sidor ordnade Lennart Ehlin 4-0 på en boll som mv, missräknade sig kapitalt på. Domare var Folke Pettersson,
Borlänge.

Färnäs vann stort över svagt CRU IF
Mora (DD). Färnäs vann stort över CRU IF i söndagens hemmamatch. Resultatet 4.0 (1-0) var rättvist. 1-0 kom i femte min. genom en
elegant nick av Allan Fernström. Först i andra halvlek ramlade de övriga tre bollarna in. Färnäs kedjan dominerades av Fernström och
spelet fördes under första halvlek ensidigt på högerflygeln. Gästande lagets tveksamma bakre försvar och ineffektiva kedjespelgjorde,
att det aldrig var tal om vart poängen skulle gå. Målgörare för Färnäs: Allan Fernström 2, Gösta Hållams 1, Tore Wahlström 1. Domare
Folke Pettersson, Borlänge. / Ced /.

Lovande spel av Färnäs när CRU besegrades stort
Färnäs vann en klar seger vid söndagsmatchen mot CRU från Vikmanshyttan på Färnäs IP. Segern blev hela 4-0 efter 1-0 i halvtid. Tydligt
är att ungdomarna i Färnäs som respektlöst härjade i anfallet gett Färnäs den udd som ger resultat. CRU:s försök till mark- och
bakåtpassningsspelet revs sönder av ett resolut kämpande hemmaförsvar. Redan i inledningsminuten nickade hemmacentern Allan
Färnström in 1-0, som blev signalen till full fart. Detta resultat stod sig halvleken ut trots båda lagen hade goda målchanser. Efter
halvtidsvilan kom Färnäs bäst igång och skapade flera goda tillfällen redan i första minuterna, där målstolpen råkade i dallring en gång
efter skott av Färnström. Laget fick ett målbortdömt och lyckades peta en frispark bredvid målet. I 8:e minuten slog ch, Hållams på ett
överraskande skott som smet genom en klungas och i mål. 2-0 och fortsatt press av Färnäs- 3-0 följde efter av Färnström där den
solbländande CRU målvakten Bertil Andersson inte alls kunde ingripa. Slutresultatet föll på skott av hi, Lennart Elin. Båda lagen missade
därefter upplagda målchanser och målsiffrorna skulle med normalutdelning blivit avsevärt högre. Bäst i Färnäs var cf, Färnström som nu
kommit i form ordentligt och vy, Haglind, en av ungdomarna i laget. CRU hade sina bäst i cf, Karlmats och vh, Laggarbo. Domare var
Folke Pettersson, Borlänge, inför 200 personer.

Färnäs tog tursamt poängen, självmål fällde Långshyttan
Lördagseftermiddagens hårda blåst förstörde det mesta av ordnat spel i matchen på Klosterliden, där Färnäs var gästande lag. Efter att
hemmalaget haft ledningen med 1-0i halvtid (som spelade med den hårda blåsten och solen i ryggen) vann gästerna med 2-1 efter ett
oturligt självmål av brukslaget. CHB, Rune Larsson missräknade sig i den hårda blåsten vid en bakåtpassning till målvakten och bollen
smet in. Gästerna kunde också utnyttja vindens hjälp på ett bättre sätt än hemmalaget och i 25 min. kunde vy, Kurt Berglund slå in
segermålet efter hörna. Brukslagets stora svaghet är fortfarande oförmågan att kunna utnyttja målchanserna. Dessutom verkar laget
tämligen likgiltigt för utgången. Om inte en uppryckning till det bättre sker snarast får man nog finna sig i att spela i en lägre div. nästa
säsong. Spelmässigt hade hemmalaget ett klart övertag och behärskade spelet fullständigt under första halvlek, då Färnäs anfall var lätt
räknade. Man spelade också på defensiven för att freda målet, vilket också lyckades tills bara någon minut återstod, då Sören Holmkvist
med ett vackert skott överlistade Göran Höglund i Färnäs buren. Färnäs var kanske en besvikelse och store centern A. Färnström hade
ingen lyckad dag. Visserligen avlossade han under andra halvlek stora kanonen några gånger men som tur var för Svensson i LAIK målet
var skotten oftast dåligt riktade. I försvaret var hb, Påhlsson omutlig och eftersom hemmalaget envisades med att spela på vy,
strandade oftast anfallen. Brukslaget var sig likt. Bra spel på mittfältet men ingen udd. Karl Arne Engström jobbade föredömligt och har
en het vilja. Bra domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge. / Eli /.

Ineffektivt LAIK anfall bakom förlust mot Färnäs
Ganska onödigt förlorade LAIK lördagens div. IV match mot Färnäs med 1-2, efter pausledning med 1-0. LAIK ställde uppmed reserv för
vb, Stig Larsson, där junioren Rolf Eriksson ryckt in. LAIK radade upp mångas fina anfall första halvlek, och oskicklighet och även en del
otur, medverkade till att det inte blev någon utdelning förrän i slutminuten, då Sture Holmkvist prickade dit 1-0, som alltså blev
halvtidsresultatet. När endast några minuter gått av andra halvlek kvitterade Färnäs, men det var en LAIK-are som svarade för
fullträffen, då annars säkre Rune Larsson råkade nicka bollen i egen bur, och Nils Svenson missförstod det hela och hann inte riktigt
med. Uppeggade av framgången blev det nu litet extra fart på Siljanslaget, och man fick också valuta härför genom att göra 2-2 vid en
frispark, och målskytt var vy, Gunnar Haglind. Annars växlade målchanserna i ett, och LAIK hade goda chanser att kvittera, men det ville
inte alls lyckas för anfallsmännen. LAIK som inte gjorde någon av sina bästa matcher måste nog rycka upp sig, inte minst i anfallet, och
försöka få igång ett mera ”målvinnande” spel. Det räcker inte med att skapa massor av anfall det måste också kunna avslutas. Rune
Larsson på ch, var väl den som skötte sig bäst, och ytterhalvorna Gösta Larsson och Karl Arne Engström, gjorde ett bra arbete före
pausen, men höll inte riktigt andra halvlek. Av backarna var Per Erlandsson på höger bäst. Färnäs var inget dåligt lag. Energi fanns det i
massor, och även många fina individuella prestationer gjordes av bl.a. den säkra backduon Påhl Påhlsson, ytterhalvorna Tage Molin och

Rune Blomberg, som följde väl med både i anfall och försvar. Anfallets bäst var vy, Gunnar Haglind och oförbrännerlige Allan Färnström
på cf, som kan konsten att dirigera sina pojkar och dessutom ha krut i skotten. Domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge.

Självmål av LAIK räddade Färnäs SK
Långshyttan (DD). I lördagens match på Klosterkiden gjorde LQIK sina supporters besvikna genom att förlora en match, där man hade
mest av spelet och de flesta solklara chanserna och därtill förlorade ena poängen på ett snöpligt självmål. Det var en dag då också
oturen var ganska efterhängsen, men också där forwards svek ordentligt många gånger i de avgörande ögonblicken. LAIK ställde upp
med reserv för vb, Stig Larsson, där junioren Rolf Eriksson vikarierade. LAIK vann lotten och fick spela i medvind och dominerade också
första halvlek ganska eftertryckligt, det såg också ut som LAIK skulle gå mållösa från planen första halvleken, men så, då några sekunder
återstod gjorde Sören Holmkvist 1-o, som var hur välförtjänt som helst. Andra halvlek fick gästerna fördel av vinden, men nu fick inte
samma grepp om spelet som LAIK. Efter ungefär 8 min kvitterade Färnäs till 1-1, men det var LAIK som gjorde målet, då ch, Rune Larsson
oturligt nickade bollen i mål. Gästerna gjorde så 1-2 i samband med en hörna. Men LIK började i alla fall komma igen och hade några
fina anfall, som var ytterst nära att ge utdelning. Synd att LAIK anfallet, som spelar riktigt smånätt, kanske för smånätt ibland och skapar
många fina anfall, men att kardinalfel att inte kunna göra mål är så efterhängset. Helt vattentätt var det heller inte i försvaret, där dock
Rune Larsson som stopper höll måttet. Ytterhalvorna, Karl Arne Engström och Gösta Larsson gjorde en bra första halvlek, men höll inte
riktigt efter pausen. Färnäs spelade energiskt och god fotboll överhuvudtaget även om segern denna dag helt var förtjänt. Ett prima
backpar hade man i Påhl Påhlsson och Lasse Stickå samt ett par välspelande och energiska halvor i Rune Blomberg och Tage Molin.
Stjärna i anfallet var cf, Allan Färnström, som var god spelfördelare och som krutade på ordentligt flera gånger, även om han inte kom
med i målprotokollet denna gång. Färnäs vinstmål gjordes av hy, Gunnar Haglind. Domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge. / G-son /.

Ludvika uddamål slog Färnäs, Gunnar Rydberg fyramålsskytt
Färnäs (FK). Färnäs SK fick i lördags åter en uddamålsförlust. Nu spelade man mot Ludvika FFI som segrade med 4-3 (2-0) efter en
dramatisk tillställning på Färnäs idrottspalts. Ludvika var spelmässigt det bättre laget men Färnäs borde haft ena poängen på sin
energiska andra halvlek då man kvitterade ett underläge på 0-3. Högersidan i gästernas anfall – hi, Gunnar Rydberg och hy, Åke Wester
– var de klart bästa. Rydberg var kulsprutan och gjorde samtliga fyra målen medan vindsnabbe Wester var framspelaren vid de flesta
tillfällena. Försvaret verkade inte helt tillförlitligt. Särskilt vid Färnäs gastkramning efter kvitteringen var förvirringen stor. Ch, Jan
Rönngren höll huvudet kallast. Färnäs spelade bättre än på länge och även anfallsspelet håller på att komma så smått. Laget skanar
fortfarande både Evert Tysk och Bosse Olsson. Mv, Göran Höglund hade otur vid första målet men gjorde eljest en bra insats. Backarna –
särskilt vb, Stickå – släppte snabba yttrarna väl långt ifrån sig. Ch, Gösta Hållams redde ut en hel del kvistliga saker med rutin och vh,
Rune Blomberg hann med även i offensiven. Cf, Allan Fernström började bra men hade otur med skotten. Nye Kurt Berglund blixtrade
till ibland och svarade för två påpassliga nickmål. Ludvika hade en aning mera av spelet av första halvlek medan Färnäs också skapade
chanser som dock inte förvaltades. Gästernas båda mål var lite kufiska. Ett missräknade sig mv, på studsen efter frispark och det andra
luktade offside. Omedelbart i andra halvlek ökade Rydberg till 0-3 och man var nog lite till mans inställd på en klar Ludvika seger. Men
redan i 4:e min. slog Allan Fernström in en straff och i 15:e samt 17:e min utjämnade vi, Berglund på precis samma sätt båda gångerna.
Det var hörnor som han mötte med huvudet. Färnäs anföll med frejdat mod och Ludvikas försvar blev alltmer panikslaget, men i 27:e
min glömde hemmaförsvaret markeringen och hy, Wester kunde åter slå in en markboll från sidlinjen som Rydberg mötte. I
fortsättningen gick gästerna på försvar och slog bollarna mest på måfå för att rädda poängen. Domare utan att övertyga var Artur
Axelsson, Mora.

Rättvis Nusnäs seger över Färnäs i derbyt

1-0 till Nusnäs. Cf, Rolf Hjelte, osynlig på bilden, har nickat en lyras mot mål. Göran Höglund sprattlar i luften bollen tar en båge över
hans händer och droppar in.

Nusnäs vann rättvist lokalderbyt mot Färnäs på Morängen. Slutresultatet blev 2-0 i halvtid 1-0. Redan i inledningen tog hemmalaget
hand om spelet, men anfallet saknade udd. 1-0 blev det i 24:e minuten genom cf, Rolf Hjelte, som mötte en passning från farbrodern
Bengt med huvudet. Efter halvtidsvilan statade Nusnäs bra med hjälp av hård vind i ryggen och en besvärande sol för Färnäs försvaret. I
10:e minuten fastställde centern Hjelte slutresultatet på en ny nick. Bäst i Nusnäs var mv, Tommy Eklund i och i försvaret i övrigt var
fullgott Kedjan sumpade dock alltför mycket för att ens komma i närheten av godkänt. Färnäs tycks ha kommit ut balans totalt och
saknar system. Bäst lyckades mv, Höglund och vb, Lars Stickå. En publik på något över 200 såg matchen.

Rena semesterspelet när Nusnäs besegrade Färnäs
Nusnäs (FK). Den stundande fotbollssemestern torde vara särskilt välkommen om man domer efter spelet som presterades i div. IV
matchen mellan Nusnäs och Färnäs på onsdagskvällen. Så lojt och intresselöst har väl knappast ett dylikt derby förlöpt tidigare. Nusnäs
var snabbare och spelade bättre ute på planen och det var det som gjorde att 2-0 segern kan betraktas som mycket rättvis.
Ytterhalvorna Sune Persson och Ingvar Mattsson matade med större precision än tidigare men mot sig hade man ett Färnäs anfall som
mest kan liknas vid en koloss på järnfötter. Åke Lindberg och Ingemar Jonsson stred också med framgång. Nusnäs anfallet sökte skapa
chanser men var oerhört ineffektivt i avslutningarna. Cf, Rolf Hjelte var påpasslig med huvudet et tpar gånger och hade dessutom en del
välberäknade passningar. Båda lagen hade en ny ytter Nusnäs, Arne Karlsson flöt bättre in i omgivningen än Färnäs, Harlan Grannas som
tycks ha varit ifrån fotbollen för länge. Färnäs spelade som sagt utan skärpa och även det eljest tillförlitliga försvaret sviktade ibland. Pål
Pålsson var jämnast. Allan Fernström började som center men tröttnade då han inte fick några riktiga bollar och spelade i fortsättningen
snart sagt allt utom målvakt. Kurt Berglund ville mest i anfallet. Till spelarnas försvar skall andragas att en hård och besvärande vind i
planens längdriktning ställde till förtret även för de mest tekniska spelarna. Efter 25 min. kom 1-0 på en vacker nick av Rolf Hjelte på ett
inlägg från farbrodern Bengt. I andra halvlekens 10:e minut gjorde Bengt Hjelte 2-0. Fotbollsintresset är i starkt dalande och bara ett par
undra tittade på nu mot bortåt femhundra för bara något år sedan då det gällde derbyn. Folke Pettersson, Borlänge, använde pipan
flitigt i början och hade inga större problem med ordningen. / Nilu /.

Sollerön besegrade Färnäs på Vasaliden
Sollerön besegrade klart Färnäs med 5-2 (3-1). I höstpremiären i division IV på Vasaliden och tog därmed två värdefulla poäng i
köstriden. Färnäs laget försämrades dock avsevärt. Trots klart Färnäs övertag första halvlek kunde Sold slå ifrån sig och gå till
halvtidsledning med 3-1. I andra halvlek var spelet något jämnare. Planen var hal och svår bemästrad efter intensivt regnande vilket
menligt inverkade på skönspelet och avblåsningarna blev desto fler. Särskilt Sollerö spelarna hade lätt för att hamna i Färnäs försvaret
offsidefällor. Bäst i Färnäs försvaret var vb, Mats Gummås medan vi, Evert Tysk dominerade i kedjan. I Sollerön spelade de båda
ytterhalvorna Erik Norin och Hasse Borg bäst i försvaret. Den sistnämnde slet oerhört och matade bra. I kedjan oroade hi, Per Bohm och
vi, Torsten Axelsson och Göran Höglund i Färnäs målet mest. Höglund ådrog sig bl.a. en varning för ojust stoppning av Axelsson. Målen:
1-0 Per Erik Finn (nick), 1-1 Evert Tysk, 2-1 Per Bohm, 3-1 Per Erik Finn, 4-1 John Gidlund, 4-2 Evert Tysk, 5-2 Torsten Axelsson. Domaren
Artur Axelsson, Mora var bra.

Sold utnyttjade attackerna bäst
Mora (DD). Ovansiljansderbyt i div. IV på Wasaliden i lördags mellan Sollerön och Färnäs SK slutade med en klar 5-2 seger för Sold.
Färnäs startade bäst och hade Sollerön tillbakapressat men lyckades inte i avslutningarna. I stället var det Sollerön som genom
sporadiska stötar med löpbollar för vi, Torsten Axelsson, skapade farligheter och mål. I sista kvarten av sista halvlek höll Sollerön bollen
men spelade trots två mål ineffektivt. Andra halvlek blev ganska jämn men Sollerön hade bästa försvaret och kunde hålla ställningen
från första halvlek. I Färnäs märktes nykomlingarna i laget, vb, Mats Gummås, hy, Gunnar Haglind, hi, Lennart Elin samt vi, Evert Tysk.
Den senare påpasslig och målfarlig. I Sollerön var hh, Hasse Borg bäst i försvaret medan hi, Per Bohm och vi, Torsten Axelsson var bäst i
kedjan. Vi, Per Erik Finn svarade för 1-0 och 3-1, hi, Per Bohm gjorde 2-1, hy, John Gidlund 4-1 och vi, Torsten Axelsson 5-2. Vi, Evert Tysk
svarade för bägge Färnäs målen. Artur Axelsson, Mora dömde. / Pära /.

Solleröns större vilja gav seger med 5-2 över Färnäs
Mora (FK). Sollerön tog två ytterst värdefulla poäng i ”fyran” mot Färnäs vid lördagsmatchen på Wasaliden. 5-2 (3-1) blev slutresultatet
och planen var efter det myckna regnandet åtskilligt svårbemästrad och dråpliga målsituationer radades upp på båda sidor. Det var
främst ett stabilare försvar i den klara Sollerö vinsten. Särskilt Gidlund spelade med ”insidan av huvudet”. Dessutom märktes det att
Sollerön ville vinna den här matchen. Sune Bengts gjorde ett par fina parader i målet och Gunnar Andersson var bäste back. Hans Borg
hade en lyckad dag på halven. Färnäs gick in för att gillra offsidefällor för de snabba Sollerö pojkarna. Särskilt Stolth blev ett offer för
detta. Hb, Pål Pålsson men även nye Mats Gummås var fina försvarare. Ch, Lars Stickå var dock jämnast och redde upp mycket med god
intuition. Väglaget passade inte Allan Fernström och Evert Tysk var påpasslig skytt. I 12:e min. sprang Torsten Axelsson igenom men
Höglund i målet rusade ut, använde knytnäven lite fult och fick varning. Gunnar Andersson fick strax därpå rädda en Färnäs hörna på
mållinjen och i 16:e min. kom Sollerö ledningen även nu vid en hörna, som per Erik Finn nickade över felplacerade Höglund. Rune
Blomberg missade ett fint skottillfälle innan Evert Tysk kvitterade på ett skotts vars studs Bengts missberäknade. I 40:e min. snubblade
Bohm in 2-1. Skytten hade fällts men domaren Axelsson avvaktade föredömligt med signalen. Ännu en gångkom Axelsson fri, och
Höglundrusade ånyo utanför straffområdet och stängde ojuste. Frisparken slog Finn direkt i mål förbi försvarsmuren. 10 min på andra

halvlek fick Gidlund en idealpassning och sprang lätt ifrån backen och sköt otagbart vid högra stolroten. Efter 19 min. reducerade Tysk
till 4-2 på en retur. Så fick Sollerö Bengts göra ett par fina fotparader men i 35:e min. var Axelsson åter fri, dribblade av målvakten och
slog bollen förbi Gummås som agerade vikarierande målvakt. / Nilu /.

Sold slog Färnäs i returen, Bra spel gav rättvisa 4-1
Färnäs (FK). Sollerön tog en något större seger i returmötet med Färnäs. Siffrorna stannade denna gång på 1-4 (1-2) sedan man i dryga
halva matchtiden bjudits på ganska pigt och tempofyllt spel från båda sidor. Efter 7 min. fick Färnäs en straff som Kurt Berglund inte
bättre än att Bengts kunde rädda. I 18:e min. lyckades det bättre för Evert Tysk som slog in en otagbar boll för Färnäs, redan min. därpå
var kvitteringen ett faktum. Gidlund passade till Stolth som bara hade att vidarebefordra i nät . I 43:e min. slog Axelsson in en bra lyra
som Putte Bohm vackert och behärskat nickade i mål. Spelglädjen fortsatte en kvart in på andra halvlek och då hade också lagen gjort
ifrån sig målskyttet för dagen. Gidlund sköt efter 10 min. hårt och fick bollen i retur – 1-3 – och tre min. senare var Bohm åter påpasslig.
Så sjönk spelkvalitén katastrofalt och återkom inte i fortsättningen. Färnäs hade möblerat om kraftigt. Halvbackarna Blomberg och
Mohlin blev kedjespelare och Tore Wahlström drogs ner som back. Frågan är väl om försvar eller anfall tjänade på detta. I varje fall blev
matningarna sämre men även bevakningen på Sollerö pojkarna släpptes. Göran Höglund gjorde gott ifrån sig i målet och ch, Lars Stickå
var den som redde ut det mesta. Man höll spelet väl uppe i första halvlek men anfallet saknade fortfarande sting. Evert Tysk och Gunnar
Haglind tillhörde de bättre. I andra halvleks senare del tappade Sollerön stilen men gick också till oförklarligt på försvar varför Färnäs
fick övertag utan att skapa alltför många målsituationer. Sollerön spelade ett stundtals fint samspel där bollen gick till närmaste man.
Energiske Putte Bohm fick finna fria ytor att röra sig på liksom snabbe Torsten Axelsson. Dessa två var också de klart bästa. I försvaret
arbetade Erik Norin som vanligt för två och >Sune Bengts i målet hade relativt lindrigt. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge. / Nilu /.

Bra spel i en halvlek då Sollerön slog Färnäs
Sollerön tog en klar seger även i returmötet med Färnäs. Matchen gick nu på Färnäs IP på en torr plan och tidvis bjöd matchen på bra
spel, särskilt då i första halvleken. Solleröns snabba kedjespelare var den faktor som fällde utslaget. Hemmalaget överraskade i 7:e
minuten genom att bränna en straff. Sollerö målvakten Bengts tog livtag på en Färnäs spelare och domaren Helldén pekade obevekligt
på straffpunkten. Ett knallhårt straffskott från Blomberg kunde dock boxas ut av Bengts och tas om hand av Sollerö försvaret. Färnäs
slogs inte ner av denna motgång utan kom fram i flera bra anfall och i 18:e min. var det klart för hemmaledning med 1-0 av Evert Tysk.
Redan minuten efter kvitterade dock Sollerön där cf, Stolts hade sista foten på bollen. Halvtidsresultatet svarade Putte Bohmför på nick.
En Sollerö press i början av andra halvlek resulterade i mål av både Gidlund och Putte Bohm med bara två minuters mellanrum. Bäst i
hemmalaget var vi, Evert Tysk och cf, Lennart Elin som slet hårt matchen igenom, Ch, Stickå och mv, Höglund var bäst i försvaret.
Solleön försöker med kort passningsspel som väl efter hand kan bli givande. Klart bästa lagdelen var kedjan, där cf, Stoltz och hi, Putte
Bohm var ständigt källor till oro i hemmaförsvaret särskilt Bohm lyckades slitas sig fri ofta. Ch, Frans Larsson var bäst i försvaret. Publik:
205.

Färnäs ledde men Sold vann
Färnäs (DD). Färnäs förlorade söndagens lokalderby mot Sollerön 1-4 (1-2). Sollerön dominerade matchen igenom, men siffrorna var i
överkant. Färnäs startade bäst och Evert Tysk var han nära att anordna hemmaledning i 5:te min. men blev ojust stoppad av mv, Sune
Bengts. Påföljande straff kunde S.Bengts rädda. I den 18:e min. var det dags för 1-0, målskytt var Evert Tysk. Sollerön tog mer och mer
hand om initiativet och kvitteringen kom i 19:e min. då cf, Erik Stoltz nätade från nära håll på passning från Jon Gidlund. ”Putte” Bohm
gav Sollerön ledningen i 42:a min. förarbetet svarade hy, Torsten Axelsson för. I andra halvleks 10:e minutökade John Gidlund till 1-3
och ”Putte” Bohm fastställde slutsiffrorna 1-4 ett par minuter senare. I Färnäs anfallet spelade Evert Tysk första fiolen och säkraste
försvarsspelarna var Göran Höglund och ch, Lars Stickå. Sollerön hade en snabb och farlig kedja där cf, Erik Stoltz och vi, Per Bohm var
de effektivaste. Försvaret var inte lika homogent men vh, Hans Borg och målvakten Sune Bengts svarade för goda insatser. Bra
matchledare var Gunnar Helldén, Borlänge. / Ced /.

Allmän skärpning i Färnäs gav klar seger över Heros

Färnäs (FK). Det var allmän skärpning i Färnäs SK på lördagen när man överraskade slog tillbaka IK Heros med hela 5-1 (4-0). Många
saker bidrog säkerligen till den välbehövliga och rättvisa framgången. Att Färnäs måste därför ville vinna var kanske största orsaken.

Efter 20 minuters spel i första halvlek lossnade det och hemmalaget gjorde två mål på lika många minuter. Detta sporrade vivet också
laget ytterligare. Först utnyttjade Rune Blomberg – för dagen centerforward - en miss av vb, Zander och min. därpå serverades han en
kalaspassning från Haglind – 2-0. I 29.e och 32:a min. drogs rullgardinen ned helt för Smedjebackspojkarna då först Mats Gummås
ordnade trean på ett närskott och sedan Haglind medelst ett riktigt konstmål ökade till 4-0. En halvtimme in på andra halvlek spädde
Pålsson på till 5-0 och först i slutminuterna fick heros sitt tröstmål genom vh, Björn Persson. Färnäs uppträdde med bestämdhet i både
försvar och anfall. Gösta Hållams återinträdde som stopper gjorde försvaret vattentätt då Lars Stickå kunde återgå tillbackplatsen.
Glimtvis gjorde den nykomponerade kedjan bra saker. Ännu en anledning till storseger får nog skrivas på motståndarnas konto som
sällan uppträtt så vilje och planlöst som nu. Har laget upphört med träningen? Klart bäste man var ch, Barry Jakobsson som räddade de
sina från katastrofsiffror. Cf, Elving kom ingen vart med Hållams och inte heller Bergman var sig riktigt lik.

Sensation av Färnäs, storseger mot Heros
Ett ommöblerat Färnäs lag ställde på lördagen till med en prima sensation genom att på Färnäs IP besegra topplaget Heros med hela 5-1
i halvtid 4-0. Segern togs nu i stort sett med samma manskap som de två sista söndagarna förlorat stort mot Sollerön. Den enda nya vazr
”gamle” Gösta Hållams på ch, Stickå spelade back och Pålsson i kedjan. Berglund fick stå över. Om det var den ändrade lagordningen
som fällde utslaget är svårt att avgöra. För en gångs skull lyckades Färnäs medan Heros hade en svart dag. Efter 20 minuters spel fick
Färnäs mål sedan Blomberg för dagen cf, snappade åt sig en boll som Heros backen Sander tappade och 1-0 smet in vis stolpen. Minuten
efter öppnade ”Sussi” Haglind Heros försvaret och Blomberg hade bara att kruta på och Färnäs ledde plötsligt med 2-0. Nu såg
hemmaspelarna sin chans och pressade hårt. I 29:e minuten föll 3-0 på ett närskott av Mats Gummås och tre minuter senare svarade
Haglind för ett bejublat konstmål, där bollen efter markstuds gick i nättaket. I sista halvlekens 30:e minut ökade Pålsson
hemmaledningen till 5-0 medan Heros reducerade i slutminuterna till 5-1 genom vh, Björn Persson. I hemmalaget slet alla för fullt.
Hållams inträdde som ch, gjorde att Lars Stickå bättre kunde utnyttja sin backplats. Hela Heros bars upp av ch, Barry Jacobsson som var
kalrt bästa man på plan. Vh, Björn Persson som gjorde lagets mål, borde nog ha flyttats upp i kedjan tidigare. Cf, Elfving hade en
otacksam uppgift mot Hållams. Domare var Karl Erik Karlsson, Borlänge.

Viktiga poäng till Färnäs SK
Färnäs (DD). Färnäs SK slog klart IK Heros i lördagens div. IV match 5-1 (4-0). Herosförsvaret hade svårt att bemästra det våta underlaget
och kunde inte stoppa dem för dagen farliga Färnäs kedjan. Färnäs dominerade stort i första halvlek, men spelade på lägre växel i den
andra, varför Heros till synes övertog kommandot. Det tog 20 minuter innan Rune Blomberg kunde ge Färnäs ledningen och minuten
senare kunde samme man öka till2-0 på passning från vy, Gunnar Haglind. 3-0 kom i den 30:de min. målskytt hh, Mats Gummås. I den
32 min. slog Gunnar Haglind in 4-0 efter passning från Mats Gummås. Andra halvlek bjöd på bättre Heros spel och innertrion med
Primus nära at reducera som, men mv, Göran Höglund var på sin vakt och räddade ett par s.k. givna mål med granna utrusningar. Det
blev i stället Färnäs som antecknades för mål i den 32 min. då hi, Påhl Pålsson hittade rätt med en tung kanon. Vh, Björn Persson slog in
Heros tröstmål i den 40:de min. Färnäs komponerat om laget igen och satt Påhl Pålsson som hi, en position som var litet ovan för
backkämpen. Gösta Hållams intog ch, plats och övertygade med robusta brytningar och hyfsade uppspel. Nyttigaste i anfallet var vy,
Gunnar Haglind och vi, Evert Tysk. Heros misslyckades med det mesta och endast innertrion Hans Bergman, Stig Elfving, Kurt Hellkvist
samt mv, Lars Åke Karlsson höll måtten. Ytterhalvorna nådde ingen kontakt med anfallet och de bakre ute försvararnas skeva
volleysparkar skapade ofta farliga situationer. Bra domare inför en fåtalig publik var Per Erik Karlsson, Borlänge. / Ced /.

Färnäs slog Sörsjön med 4-3 i match med typisk jumbostil
Sörsjön (FK). Färnäs uddamålsbesegrade Sörsjön med 4-3 i en svag match av ren jumbokaraktär. Färnäs lyckades ta två mycket
värdefulla poäng. Matchen inleddes med något övertag för bortalaget, men det dröjde ändå en halvtimme innan vänsterytter Haglind
välförtjänt gav Färnäs ledningen. Halvtidresultatet ordnades i halvlekens slutminuter genom högeryttern Tage Mohlin. I andra halvlek
gjordes visa omplaceringar i Sörsjö kedjan, vilket resulterade i ett reduceringsmål redan efter sju minuter genom cf, Hans Martinsson
efter ett vackert förarbete av högerytter Hans Ove Hansson. Den senare skötte sedan om kvitteringen efter 23 min. spel. Glädjen i
Sörsjö laget blev dock inte långvarig. Redan efter två minuter senare återgav vi, Evert tysk Färnäs ledningen. Sörsjön kvitterade i 38:e
minuten för andra gången. Det var vy, Inge Persson som gjorde målet efter en frispelning av hy, Hansson. Segermålet sköts 40:e min.
genom vi, Tysk. I den för dagen bleka hemmaförsvaret kan endast ch, Krister Mattsson få godkänt betyg. Sörsjöns kedjespel
dominerades av högeryttern Hans Ove Hansson. Färnäs bästa var målvakten Höglund och vänsterinnern Evert Tysk. Svag domare var
Kurt Karlsson från Borlänge.

Svagt spel men spännande när Färnäs slog Sörsjön
I en mer spännande än välspelad match lyckades bortalaget Färnäs SK besegra Sörsjöns IF med 3-4, halvtid 2-0. Färnäs inledde med ett
klart övertag första halvlek medan Sörsjön dominerade spelet efter paus. Båda lagen sumpade varsin klar målchans. Färnäs har efter en
misslyckad start under säsongen tydligen gått in för att förnya kontraktet i div. IV. medan Sörsjön fortfarande lider av förlusten av Göte
Johansson och kommer för varje match allt närmare tabellbotten. Bästa spelare i Färnäs var Evert Tysk, Rune Blomberg och Gösta
Hållams. Sörsjöns bästa var Sten Olsson samt Hans Ove Hansson. Målen: 0-1 efter 30 minuter vy, Haglind, 0-2 efter 42 minuter hy,
Molin, 1-2 efter 52 minuter Hans Martinsson, 2-2 efter 65 minuter hy, Hans Ove Hansson, 2-3 efter 70 minuter vi, Evert Tysk, 3-3 efter 83

minuter vy, Inge Persson, 3-4 efter 86 minuter vi, Evert Tysk. Domaren Kurt Karlsson från Borlänge kan knappast få godkänt för sin
insats. Publik 270 personer. / B.K. /

Det blev åter full pott för Ovansiljans fotboll. Text: Nilu.
Mora (FK). Åter blev det en fotbollsfullträff för Ovansiljans lagen i div. IB och V. största sensationen svarade åter Färnäs SK för genom
sin säkra seger i Falun. Därmed har vinden definitivt vänt för Färnäs pojkarna som för några veckor sedan var seriens ”säkraste”
nedflyttningskandidat. Man har nu gått förbi tre lag och fast det ännu återstår många farliga blindskär kan man just nu se med tillförsikt
på framtiden. Serien är så jämn att det kan komma att behövas över 17 poäng för nytt kontrakt. Sollerön och Nusnäs fullbordade
triumfen med seger över Grängesberg respektive CRU. Detta är tabellen över hittills avverkade matcher i höst.
Sollerön
Nusnäs
Ludvika
Falun
Heros
Färnäs
Grängesberg
Leksand
Långshyttan
Forssa
CRU
Sörsjön

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

0
2
0
2
0
0
2
1
3
1
0
0

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

16- 9
16-12
14- 9
9- 6
15-13
15-14
9-8
10-10
10-15
9-14
9-13
9-18

8
8
6
6
6
6
5
5
3
3
2
2

Falu BS höll spelet väl uppe men Färnäs vann med 3-1
Färnäs besegrade Falun i lördagens match på Kopparvallen med 3-1. I halvtid ledde gästerna med 1-0. Det rättvisa i resultatet kan
diskuteras. BS hade ett markant övertag i första halvlek och borde då haft en ledning med ett par mål. I första halvlekens 40:e minut tog
Färnäs ledningen genom hy, Tage Molin vilken fick passningen från en BS försvarare. I andra halvlek började BS också bäst men i 10:e
och 15:e minuten avgjordes matchen då Färnäs genom vi, Evert Tysk och hi, Pål Pålsson ökade ledningen till 3-0. Sedan gick Färnäs på
försvar och matchen blev ganska intresselös. BS reducerade fyra minuter för full tid genom hh, Rolf Asplund. I BS kedjan är för dagen
ingen värd att nämnas. I försvaret var det dock bättre takter och speciellt hb, Bunny Ragnerstam, ch, Jan Eriksson och hh, Asplund skötte
sig fint. Färnäs bästa spelare var vh, Gösta Hållams och hy, Tage Molin. Domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge.

Färnäs kämpabäst på Kopparvallen
Det var regnigt och blött på Kopparvallen när Falu BS och Färnäs möttes. De ca: 100 trogna åskådare som gått ifrån stugvärmen och
tennis landskampen kunde inte heller värmas upp av det spel som de båda lagen presterade. När därtill hemmalaget släppte ifrån sig
båda poängen förstår man att det kunde varit trevligare. Första halvlek kännetecknades av ett klart BS övertag men kedjefolket missade
flera upplagda tillfällen. I 30 min. tog i stället Färnäs ledningen genom hy, Tage Molin som behärskat slog bollen i mål efter att ha fått
den serverad av en BS försvare. Andra halvlek började även den med spelövertag för hemmalaget men när Färnäs på ett par
kontrastötar i 10 resp. 15 min. ökade sin ledning till 3-0 genom vi, Evert Tysk och hi, Pål Pålsson var hemma laget ett slaget lag. Typiskt
för dagens match var att det blev en försvarsspelare som ordnade reducering för Falu BS. Det var hh, Rolf Asplund som hade nöjet att se
sitt skott slinka in via högra stolpen när det återstod 4 minuter av matchen och Färnäs låg på försvar. I hemmalaget kan knappast någon
i kedjan får godkänt betyg. I försvaret gjorde hh, Bunny Ragnerstam en god match liksom ch, Jan Eriksson och hh, Rolf Asplund. Kanske
man spelade offensivt i överkant vid Färnäs båda mål i andra halvlek. Färnäs hade i andra halvlek, Färnäs hade i de gamla kämparna ch,
Gösta Hållams och hy, Tage Molin sina bästa tillgångar. / Gehå /.

Färnäs slog uddlöst BS – 3-1 på Kopparvallen

Det var Färnäs som visade sig behärska Kopparvallens såphala plan bäst och besegrade helt rättvist ett blekt Falu BS med 3-1, halvtid
1-0. Att Bs innehöll exakt samma grabbar som för en vecka sedan utklassade Leksand kunde man knappt tro. Det är verkligen märkligt
att Falu laget med så mycket goda fotbollsspelare inte kan skörda fler segrar i div. 4. Med den rätta taktiken kombinerat med rätta viljan
skulle BS säkert kunna vinna denna ytterst svårspelade serie. Men dessa viktiga detaljer saknades totalt mot Färnäs med sin kraft och
tyngd avgjorde matchen. Det var i alla fall BS som hade de båda malchanserna innan Färnäs i slutet på första halvlek tog ledningen med
1-0 genom hy, Tage Molin som med ett välplacerat skott överrumplade ett passivt BS försvar. I andra halvlek gled initiativet mer och
mer över till Färnäs som redan efter 7 minuter ökade sin ledning till 2-0 genom vi, Evert Tysk som elegant nickade i mål sedan Tage
Molin svarat för inlägget. Nu gick Färnäs på i ullstrumporna och i 12minuten var det färdigt för 3-0. Det var hi, Paul Pulsson som fick en
fin stickare från försvaret och ensam med Steen i BS målet gjorde han inget misstag. Faluns tröstmål kom i 40 minuten. Det var hh, Rolf
Asplund som stod för det på ett långskott som smet in i Göran Höglunds högra hörn. Färnäs bästa aktörer återfanns i försvaret i hh, Lars
Stickå samt altmeister Gösta Hållams på ch, som inte hade något större besvär med div. 2 rutinerade J-E Stoor. I kedjan märktes mest
inrarna Olsson och Tysk. I Falu laget som hade märkbart svårt att bemästra den våta planen kan endast en man få godkänt. Det är hb,
Bunny Ragnerstam som man sällan ser göra en dålig match. Back kollegan och lagkaptenen Åke Persson bör verkligen göra en
uppryckning om han skall vara till någon nytta för laget. Petig domare var S-I Bergsten, Borlänge. Publik 150. / De Géer /.

Färnäs hb, Lasse Stickå slår bollen från det egna målet sedan Lars Bodares skott tagit i stolpen, målvakten Göran Höglund ute på halt
väglag.

Från Moras sportfront
Hösten är kommen och fotbollsserierna går snart in i sitt slutskede. Ur Mora synpunkt är Färnäs sensationella spurt upp ur
bottenregionerna mest glädjande. Nu blev det tredje raka Färnäs triumfen i bortamatchen mot Falun och med samma takter i
fortsättningen är det ingen risk för nedflyttning. Även Nusnäs och Sollerön klarade dubbelpoängare, liksom Våmhus och Oxberg i
femman. Storslam alltså för Ovnsiljanslagen och vi bugar oss liksom för de tappra två (2) betalande som såg när Mora Kamraterna tog
en poäng av Mässbacken. I femman skall det bli intressant att följa slutstriden mellan Våmhus och Oxberg. Våmhus leder med två
”pinnar”, men Oxbergs suveräna målskillnad är värd en poäng när det blir fråga om ”höstens match”, mellan de båda lagen. Men
Ovansiljans fotbollen saknar alltjämnt topplag. När får vi nästa lag i division 3? Dröjer det fem eller tio år ytterligare? / Tewe /.

Färnäs vann åter efter bra öppning
Färnäs (DD). Färnäs SK tog fjärde raka segern genom att på hemmaplan besegra IFK Grängesberg med 3-2 (2-1). Laget övertygade stort i
matchens första skede men Grängesberg övertog kommandot i andra halvlek och kvitteringen hängde länge i luften. Med både tur och
skicklighet kunde dock FSK bärga en dubbelpoängare. Grängesberg tog ledningen redan i 3:e min. då Göran Höglund i Färnäs buren
tappade in en boll från Hans Bengtsson. Kvitteringen kom i 7 min målskytt: Evert Tysk. Färnäs kedjan spelade stundtals fint och ett grant
inlägg från Påhl Påhlsson kunde cf, Rune Blomberg efter nick i ribban forcera in bollen. I andra halvlekens första minut ökade Rune
Blomberg till 3-1 med en boll invid Per Gunnar Kunnbergs högra stolpe. Grängesberg hade flera fina chanser och i den 18 min kunde vh,
Sune Ferner reducera till 3-2. Grängesberg pressade hårt men lyckades inte överlista Färnäs försvaret. Hos gästerna märktes främst
bollbegåvningen hans Bengtsson, en talangfull spelare. Även hy, Kjell Bark lyckades bra. Ch, Arne Fredriksson bröt bra, men matade
sämre. Vänsterförsvaret verkade en aning ihåligt. I Färnäs svarade hy, Tage Molin för en prydlig insats och även ytterkollegan Gunnar
Haglind var till sin fördel. Evert Tysk slet ambitiöst. Av ute försvararna lyckades Lennart Elin och Lars Stickå bäst. En säker sista utpost
var Göran Höglund. / Ced /.

Fjärde raka för Färnäs med försvare i kedjan
Pånytt födda Färnäs SK tog på söndagen sin fjärde raka seger, nu på hemmaplan nit IFK Grängesberg med 3.2, (2-1). Matchen var jämn
och spännande och segern ordnades genom en stark hemmaöppning och ett taktiskt defensivspel efter 3-1 ledning. Färnäs medicin
tycks ha varit att göra om tre försvarsspelare till anfallsmän. Det var nämligen där bristerna tidigare fanns. Nu spelade farliga Rune
Blomberg vandrande center och de andra försvarsspelarna är hi, Pål Pålsson och hy, Tage Molin. Särskilt den senare var farlig och
spelade också fram sina kamrater bra. I försvaret var Gösta Hållams klippan men även hb, Lars Stickå är svårforcerad. Grängesberg
verkade virrigt, särskilt i försvaret. Man saknade snabba bollar och så sköts det för sällan. Vh, Sune Ferner var bäst i försvaret och i
anfallet inrarna Bo leo Andersson och hans Bengtsson. Färnäs öppnade vackert men det var Gränges som redan efter 3 min. tog
ledningen då mv, Höglund tappade bollen mellan benen och vi, Bengtsson kunde slå in bollen. Vi, Evert Tysk kvitterade välförtjänt och
Rune Blomberg spädde på till 2-1. I slutet av halvleken fick Gränges bättre ordning i leden. 3-1 kom redan efter 2 min. i andra halvlek
även denna gång genom Blomberg. Så blev det mest defensivspel från hemmalaget men en reduceringsboll orkade gästerna med. Det
var vh, Ferner som sköt välplacerat. Artur Axelsson, Mora dömde. / B /.

Fjärde raka Färnäs – segern, Gränges slaget med uddamål
Färnäs (FK). Söndagens hemmamatch blev en ny triumf för Färnäs SK:s ledning ch dess nya lagsammansättning. Man tog också fjärde
segern i följd och betvingade IFK Grängesberg med 3-2 (2-1). Det var fräna kämpatag och ett taktiskt defensivarbete på slutet då
kamraterna höll på att tryta, som fällde utslaget. Det hjälpte inte att gästerna fick en ”smakstart” ned ledningsmål efter 3 minuter – vi,
Hans Bengtsson var sist på bollen. Färnäs pojkarna föll inte i farstun för detta utan kämpade till sig ett klart övertag och spelade riktigt
snygg de första 20 minuterna. Efter goda chanser för Blomberg, Molin och Pålsson kvitterade vi, Evert Tysk fint framspelad av Rune
Blomberg. Den senare nickade därpå men den felplacerade målvakten returnerade och då kunde Blomberg själv tränga in
ledningsmålet. Grängesberg försvaret började väldigt virrigt men fick i slutet av halvleken mera ordning på spelet och hi, Bo Leo
Andersson träffade ribban med buller och bång. Samma tur om Grängesberg hade i matchens inledning lika lyckosamt blev det för
Färnäs i den andra då Rune Blomberg efter endast 2 minuter omarkerad kunde slå ett fint skott förbi en chanslös målvakt – 3-1. Färnäs
täppte till bakåt och slog i fortsättningen vakt om ledningen. I 20:de min. fick dock anfallande Grängesberg lön för mödan då vh, Sune
Ferner sköt välplacerad. Spelet blev sedan av sämre kvalitet. Grängesbergsspelarna höll bollen för länge och sköt för sällan. Långa
stunder hittade man dock varandra bra. Försvaret slarvade i början med markeringen. Vh, Sune Ferner var bästa halva och dessutom
fint med på offensiven. I anfallet var högersidan Kjell Bark och Bo Leo Andersson samt vi, Hans Bengtsson de bästa. Arthur Axelsson,
Mora dömde. / Nilu /.

Fjärde raka Färnäs – segern, Gränges slaget med uddamål
Färnäs (FK). Söndagens hemmamatch blev en ny triumf för Färnäs SK:s ledning ch dess nya lagsammansättning. Man tog också fjärde
segern i följd och betvingade IFK Grängesberg med 3-2 (2-1). Det var fräna kämpatag och ett taktiskt defensivarbete på slutet då
kamraterna höll på att tryta, som fällde utslaget. Det hjälpte inte att gästerna fick en ”smakstart” ned ledningsmål efter 3 minuter – vi,
Hans Bengtsson var sist på bollen. Färnäs pojkarna föll inte i farstun för detta utan kämpade till sig ett klart övertag och spelade riktigt
snygg de första 20 minuterna. Efter goda chanser för Blomberg, Molin och Pålsson kvitterade vi, Evert Tysk fint framspelad av Rune
Blomberg. Den senare nickade därpå men den felplacerade målvakten returnerade och då kunde Blomberg själv tränga in
ledningsmålet. Grängesberg försvaret började väldigt virrigt men fick i slutet av halvleken mera ordning på spelet och hi, Bo Leo
Andersson träffade ribban med buller och bång. Samma tur om Grängesberg hade i matchens inledning lika lyckosamt blev det för
Färnäs i den andra då Rune Blomberg efter endast 2 minuter omarkerad kunde slå ett fint skott förbi en chanslös målvakt – 3-1. Färnäs
täppte till bakåt och slog i fortsättningen vakt om ledningen. I 20:de min. fick dock anfallande Grängesberg lön för mödan då vh, Sune
Ferner sköt välplacerad. Spelet blev sedan av sämre kvalitet. Grängesbergsspelarna höll bollen för länge och sköt för sällan. Långa
stunder hittade man dock varandra bra. Försvaret slarvade i början med markeringen. Vh, Sune Ferner var bästa halva och dessutom
fint med på offensiven. I anfallet var högersidan Kjell Bark och Bo Leo Andersson samt vi, Hans Bengtsson de bästa. Arthur Axelsson,
Mora dömde. / Nilu /.

Färnäs fortsätter segerraden, Långshyttan besegrade, 5-1

Färnäs fortsätter sin segerrad i div. IV och har nu goda chanser till förnyat kontrakt. Söndagens match på Färnäs IP mot Långshyttan
vanns med hela 5-1 efter 2-0 i halvtid. Långshyttan, som för kort tid sedan visade storspel mot grannarna Nusnäs, var nu totalt ut slag
och segern var rättvis. Hemmalaget slet som vanligt hårt och mot deras segervilja hade gästernas inte mycket att sätta emot. Färnäs
saknar helt stjärnor i sitt lag, men man är nu en av de mest samspelta elvorna i serien. Försvaret melodi att ta varje boll kan faktiskt
stoppa även Ludvika i nästa match. Gunnar Haglind gjorde Färnäs första mål och Långshyttans ch, Rune Larsson råkade sedan göra
självmål varför Färnäs ledde med 2-0 trots att gästerna hållit spelet väl uppe. Andra halvlek var bara tio minuter gammal när Blomberg
och Paulsson ökat ledningen till 4-0. Reduceringen till 4-1 svarade cf, Ove Larsson för, och slutresultatet 5-1 fastställdes av Paulsson.
Hemmalaget var jämnt och att framhålla någon före de andra är svårt. Bäst och arbetsammast på plan var Långshyttans hh, Per
Erlandsson som slet för hela laget, men tog på sig för stort arbete. Cf, Ove Larsson och ch, Sune Larsson märktes också och får båda
godkänt. Domare var Birger Helander, Borlänge.

Färnäs gjorde 5-1 på LAIK
Färnäs (DD). Färnäs hade inga besvär att besegra Långshyttan. 5-1 (2-0). Segern var den femte raka och Färnäs ökade nu betydligt sina
chanser till nytt kontrakt. Första halvlek bjöd på nervöst spel och speciellt Långshyttans bakre försvar verkade sårbart. På en retur av ett
ribbskott från vi, Evert Tysk kunde vy, Gunnar Haglind ge Färnäs ledningen i den 15:e minuten. Färnäs dominerade stort och ökade i den
30:e minuten till 2-0 genom Evert Tysk. Rune Blomberg spädde på till 3-o i andra halvleks femte minut och hi, Pål Pålsson ökade till 4-0 i
13:e minuten. Färnäs pressade nu hårt och glömde täppa till i försvaret, varför cf, Ove Larsson kunde reducera i 32 minuten. Pål Pålsson
fastställde slutsiffrorna 5-1 i 40 minuten. Gästerna hade en svart dag då ingenting lyckades. Målvakten Stig Björk räddade laget från
ännu storre förlust. Högervingen Rolf Johansson och Leif Vedin var företagsamma i kedjan. I Färnäs gjorde vi, Evert Tysk och cf, Rune
Blomberg övertygande insatser. Det bakre försvaret hade en lugn dag. Bra domare var Birger Helander, Borlänge. / Ced /.

Färnäs femte raka mot ihåligt LAIK
Färnäs (FK). Färnäs SK vann på söndagen sin femte raka serieseger. Motståndare var Långshyttans AIK och siffrorna blev så övertygande
som 5-1 (2-0). Matchen var åtminstone i första halvlek pigg och en del fina kombinationer förekom. Den hårda vinden förstörde dock en
del av spelet. Långshyttan var det bättre laget första kvarten men sedan föll man ihop och kunde inte åstadkomma några organiserade
anfall. Därtill var laget allt för ihåligt. Särskilt iögonfallande var bristerna i försvaret men även yttrarna var i tamaste laget. Målvakten
Björk verkade osäker och av uteförsvaret märktes mest lille energiske hh, Per Erlandsson fast framspelningen inte var den bästa. I
kedjan var skytten cf, Ove Larsson för ensam. Färnäs verkar homogent för närvarnade. Försvaret sattes sälaln för några hårdare prov
denna gång men halvbackslinjen kom kanske ändå inte upp i samma standard som i senaste matchen. I ungdomarna vh, Lennart Ehlin
och vy, Gunnar Haglind var laget något att bygga på. Cf, Rune Blomberg slocknade litet på slutet men gjorde annars en stark match
liksom Evert Tysk. I 19:e min. sköt Tysk i ribbans underkant och för säkerhets skull var Haglind framme och trängde bollen längre in i
mål. I 35:e min. ökade Tysk till 2-0. Rune Blomberg ordnade behärskat trean i andra halvleks 3:e min. och några minuter senare träffade
Pålsson rätt – 4-0. Innan gästerna fick reduceringsmålet slog Tysk en frispark i ribban. Det var cf, Ove Larsson som i 27:e min. spräckte
sitt lags nolla. Pålsson spädde i 37:e min. på till 5-2. Den sista halvleken blev spelmässigt sämre än den första. Domaren Birger Helander,
Borlänge hade en lugn afton. / Nilu /.

Färnäs höstens lag
Både Heros och Färnäs har med full poäng de senaste två serieomgångarna i fyran passerat Sollerön och Nusnäs i hösttabellen. Färnäs
tog därmed sin femte raka seger och har skaffat sig en fördelaktig placering inför slutskedet i den jämna serien. Nusnäs oväntade och
onödiga förlust mot Sollerön förstörde lagets chans till serieseger – fyra poäng till ledarparet är nog för mycket att hämta in.
Långshyttan har råkat i farozonen på allvar efter en svag höst. Så här ser hösttabellen ut efter sju matcher:
Heros
Färnäs
Nusnäs
Falun
Sollerön
Ludvika
CRU
Leksand
Grängesberg
Sörsjön
Forssa
Långshyttan

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
4
3
4
4
3
2
2
2
1
0

0
0
3
3
1
0
0
2
1
0
2
3

2
2
1
1
2
3
4
3
5
5
4
4

21-14
23-17
21-18
14- 8
18-13
17-13
14-14
12-15
12-14
15-22
11-18
10-22

10
10
10
9
9
8
6
6
5
4
4
3

Löpbollar Färnäs melodi när Ludvika besegrades

Färnäs keepern Göran Höglund kastar sig och tar bollen framför Jan Olov Jakobsson medan hb, Lars Stickå övervakar det hela.

Färnäs som vunnit fem seriematcher, kunde i lördags fästa ytterligare en fin skalp vid bältet. Mora laget lyckades nämligen mot all
förmodan vinna med 3-2 (1-1) på Hillängen över Ludvika FFI och därmed är väl degraderingshotet definitivt borta för deras del. Det
skulle inte alla förvåna om seriesegern i och med denna match gick Ludvika ur händerna. Hemmalaget hade trots nederlaget ett säkert
grepp om matchen och det skapades chanser som missades på löpande band. Därtill kommer att samtliga tre Färnäs mål uppkom
genom slarv i Ludvika försvaret, där ch, Malmo hade en olycklig dag. Vad hjälper det att man är överlägsna i spel (och verkligen spelar)
när det räcker att vara i underläge spelmässigt och bara slå up några löpbollar att springa på och vinna på så sätt. Efter tre minuter kom

cf, Rune Blomberg fri och med ett snärtigt skott gjorde han 1-0. Hela halvleken pressade LFFI intensivt men först då fem minuter
återstod kom äntligen välförtjänta 1-1 genom vh, Bertil Risberg som slog en frispark direkt i mål. Tre minuter in på andra halvleklek slog
ch, Malmo en bakåtpassning till målvakten så lös att hi, Pål Pålsson hann emellan och slog in 1-2. I 10:e minuten kom kvitteringen 2-2
genom cf, Jakobsson med ett hårt skott. I 37:e minuten kommen en ny kalldusch för LFFI. Ch, Malmo missade och vy, Gunnar Haglind
som låg i mittfältet fattade snabbt situationen., rusade ensam mot mål och slog in 2-3. Janne Bergström, i målet hade just inget att göra
och kunde knappast klara de tre målen. Backarna Pilotti och Rönngren klarade sina uppgifter till belåtenhet. Ch, Malmo är redan
nämnd, medan ytterhalvorna Hasse Danielsson och Bertil Risberg var dominerande särskilt den först nämnde. Kedjan går hyggligt till
strafflinjen sedan är det stopp och en genombrottsman saknas i allra högsta grad. Färnäs målvakten Höglund gjorde bra ifrån sig men
allra bäst i försvaret var ch, Gösta Hållams, som var säkerheten själv. I kedjan var det just inget spel, men samtliga var villiga att springa
på löpbollarna, framför allt Pål Pålsson och Rune Blomberg. Vy, Haglind var den tekniskt bäste. Nils Källström, Borlänge har setts bättre
och fick publiken emot sig för några kufiska domslut. 260 åskådare räknades in. / Olf /.

Överlägset LFFI men Färnäs vann
Ludvika (DD). Det var främst fyra orsaker i lördagsmatchen mot Färnäs på Hillängen som troligtvis kommer att betyda att Ludvika
stadens lag är borta ur räkningen om seriesegern. 1) avsaknaden av effektivt kedjespel. 2) centerhalv Odd Liev-Malmo som hade en
mycket olycklig dag som får ta på sig ansvaret för två av gästernas mål. 3) en bortdömd solklar straff för hemmalaget. 4) Färnäs segrade
med 3-2 efter 1-1 i halvtid. Att som Ludvika ha minst 80 procent av spelet under hela matchen och inte kunna utnyttja de massor av
farliga chanser. Vid varje anfall verkade det att bli för trångt framför gästernas målgård. Danielsson och Bertil Risberg tryckte på för
mycket och deltog i alltför hög grad i anfallet. Att målen inte kom berodde ju även på Färnäs utmärkt spelande försvar med mv, Göran
Höglund som fin sista utpost. Även backarna Lars Stickå och Tore Wahlström och spelade resolut och bra och den bäste av dem alla, ch,
Gösta Hållams. Någon kedja i egentlig mening hade man däremot inte och anfallen var lätt räknade. För att nämna lite mer om Ludvika
så hade Jan Bergström avlöst Tomas Silfverlin i målet och spelade som vanligt flaxigt i överkant. Backarna Leif Pilotti och jan Röngren
skötte sig väl i stort sett utan anmärkning. I kedjan gjorde unge Leif Larsson en lovande debut på hi, men i övrigt var det klent beställt
med kunnandet. Hy, Åke Wester slet nog och bjöd till men hade ingen riktig lycka med sig. Spelet inleddes med ett Färnäs mål så gott
som genast, då cf, Rune Blomberg ovanligt lätt kom fram på sinkant (offside?). Strots stora spelövertag från hemmalaget kom inte
kvitteringen förrän i 40 min. då vh, Bertil Risberg slog en fräsande hård frispark i mål. Den andra halvlek blev den förstalik med Ludvika
press. I 8 min. tog dock Färnäs ånyo ledningen sedan Malmo skulle spela en boll till Bergström i målet men så illa att hi, Påhl Påhlsson
kom emellan och nätade. Cf, J.O. Jacobsson kvitterade ned ett fint skott i stolpen. Genom en ny tabbe av Malmo på ch. Kunde vy,
Gunnar Haglind avgöra i 35 min. Domare Nils Källström, Borlänge och 260 personer tittade på spektaklet. / Olle /.

Ludvika FFI-Färnäs 2-3
Ludvika (FK). Ludvika FFI visade verkligen sitt sämsta jag mot gästande Färnäs som vann med 2-3 (1-1) i lördagsuppgörelsen på
Hillängen. Laget vid Väsman fick visserligen ställa upp med flera reserver, bl.a. med Janne Bergström i målet, men de skötte sig ypperligt
och kan inte lastas för nederlaget. Förlusten vr dock ganska onödig och får tillskrivas försvaret som spelade hårresande dumt.
Detsamma gäller Torbjörn Svensson som matchen igenom inte höll sig på plats utan vid alla måltillfällen tog bollen från de spelare som
var i skjutläge och dribblade bort den. Gästerna fick sitt första mål redan efter 3 min spel, något av ett självnål, med vi, Evert Tysk som
siste man på bollen. Efter en envis press från hemma laget kom kvitteringsmålet i 40 min. på en frispark, som enligt som Bengt Risberg
slog så hårt att gästernas ypperlige burväktare tappade den i mål. Efter paus gjorde Tysk 1-2. I 9 min. lyckades J.O. Jacobsson slita sig
från kollegan Svensson och kvitterade till 2-2. Det resultatet trodde man skulle stå sig även om gästerna visade övertag i spel, men i 36
min, kom gästernas tredje mål, även något av ett självmål, men ned en av Tysks fötter på bollen. Färnäs elvan spelade verkligt farlig
fotboll, långa höga crossbollar som ofta sate motståndarna på mellan hand. Försvaret spelade stundtals rätt hårt och spelet fick ofta
avbrytas för ojustheter. Farligast i kedjan var cf, Rune Blomberg och bäste man på plan gästernas keeper. I hemmalaget visade reserven
Leif Persson överraskande fint spel. Även J.O. Jakobsson visade sin klass och spelade fyndigt de få stunder han fick vara ensam på
centerplatsen. Bengt Risberg och Hasse Danielsson spelade också på topp, men genom Torbjörn Svenssons lek skapades stora luckor
som gästerna tog väl till vara. Att Malmo återplacerats i försvaret får väl betraktas som ett misstag.
Den lokala fotbollen blir mer och mer pikant. Topplagen i fyran fortsätter med sina underliga krumbukter. Vi har plötsligt fått tre lag i
jämn bredd. Heros ligger egentligen bäst till av de tre eftersom man stökat undan matcherna mot toppkonkurrenterna. Men osvuret är
bäst.

Färnäs-Forssa 1-0
Färnäs (FK). Färnäs SK tog sin sjunde raka seger genom att på hemmaplan slå Forssa BK med 1-0, vilket också var halvtidsresultatet.
Spelet gick mera på skruvar denna gång och det är en mänsklig reaktion då spelarna kan andas ut sedan kontraktet är säkrat. Matchen
var en smula hafsig och felpassningarna talrika. Färnäs hade det mesta och bästa av spelet i första halvlek och matchens enda mål slogs
in av hi, Pål Pålsson i mitten av perioden. I andra halvlek kom Forssa starkt men liksom i första ganska ofarliga framför mål Efter 5 min.
var cf, Westlund helt igenom men kom för långt till vänster sedan målvakten rundats och sköt i den bortre stolpen. Minuten därpå
träffade vy, Arne Wikars ribban med en nick. Strax därpå utjämnade vf, Blomberg detta genom att pricka tvärslån. Kvitteringen var allra
närmast då cf, Westlund efter 30 min. återstod ensam framför mål men lyfte bollen utanför. Färnäs svårforcerade förvar och gästernas

dåliga skjutförmåga samt litet otaktiska anfallsmetoder bidrog till att hemmalaget kunde dra sig segrande ur striden. Hb, Sixten
Sundkvist jämte vh, Sven Erik Huld var de främsta försvarskorten i Borlängelaget medan kedjan inte fick igång något ordnat spel. Färnäs
försvaret är tillförlitligt. Hh. Mats Gummås flyter bra in i omgivningen. Evert Tysk och Rune Blomberg hittar varandra bra ibland. Tysk
har en sällsynt blick för försvarsluckorna.

Färnäs enda mål räckte för seger över Forssa
Färnäs hade på söndagen ytterligare en seger till sin långa segerrad. Nu var det Forssa som fick bita i det sura äpplet efter en jämn
match. Hemmalaget fick lämna planen som knappt segrare med 1-0. Forssa höll dock spelet väl uppe, men saknade totalt målskyttar.
Det var beklämmande att se lagets avslutningar på ett gott samspel. Någon stor match blev det dock inte. Matchens behållning blev
faktiskt bara Färnäs innern Pål Pålssons snärtiga målskott i första halvlekens 28:e minut där Hagberg i Forssa målet inte hade en chans
att rädda. I andra halvlekens tionde minut fick Forssa en gratis chans genom cf, Westlund, men bollen tog i stolpen. Minuten efter
rullade bollen åter på Färnäs mållinje, men änglavakten stod åter Färnäs bi. Forssa saknade som sagt målskyttar men spelade stundtals
god fotboll. Laget hade minst tre spelare som var av allt för dålig klass. Bäst lyckades ch, Sven Ove Johansson och vb, Sundkvist, som
dock saknade kondition. Hemmalaget var som vanligt jämnt där Pålsson var nyttigast och den ende som kan sättas före de övriga.
Domare Hilding Herosson, Morgårdshammar. Publik 200 personer. / Breve /.

Färnäs-Forssa. Evert Tysk laddar för skott mot Forssa målet, men bollen går på fel sida om stolpen.

Färnäs går på, tog på sjunde raka
Färnäs (DD). Färnäs SK tog sin 7:e raka seger genom att på hemmaplan besegra Forssa med 1-0, halvlek 1-0. Ett oavgjort resultat hade
bättre återspeglat händelserna på plan, då Forssa pressade hårt i andra halvlek och var ytterst nära att kvittera. Färnäs startade bäst
med vi, Pål Pålsson som slog in 1-0. Färnäs kedjan lyckades inte skapa några farligheter under första 45 min. Bättre blev det med
chanserna efter paus. Forssa började med att cf, lars Erik Westlund ensam med öppet mål sköt i stolpen. Minuten senare nickade vy,
Arne Vikars i ribban. Hi, Paul Paulsson, vi, Evert Tysk var tillsammans med cf, Rune Blomberg bäste man i Färnäs anfallet och i försvaret
var Gösta Hållams framgångsrik. Forssas bakre försvar spelade resolut och speciellt hb, Rune Jansson och ch, Sven Erik Huld lyckades
bra. Nils Johansson och Rolf Sandberg dominerade mittfältet. Anfallsbäst var cf, Lars Erik Westlund. Bra domare var Ingvar Eriksson,
Morgårdshammar. / Ced /.

Från sportfronten, av Nilu.Wasliden behöver läktare, prydlig hösttabell i div. IV
Mora (FK). Hösttabellen ser allt prydligare ut för Ovansiljans lagen i fyran. Även förra spelsöndagen togs segrar av alla tre lagen och nu
ligger alal i topp. På nio matcher i höst har man tagit sammanlagt 41 poäng och bara tappat 13. I de senare finns två inbördes möten där
givetvis det måste bli poängförlust. Sold kan vinna. Allt detta har medfört att åtminstone Nusnäs IF har en rejäl segerchans i den jämna
toppen. T.o.m. Sollerö IF kan under lyckliga omständigheter komma längst upp och det var väl vad ingen av lagen vågade tro efter
vårsäsongen. Bedriften har emellertid Färnäs gjort som i våras bara orkade med 6 poäng men står nu på 20 efter sju raka vinster. Vi skall
ännu inte fördjupa oss i några ”om” kring kommande seriesegrare utan bara publicera det återstående matchprogrammet.
3 oktober: Leksand-Färnäs, Sollerön-Falun.
4 oktober: Forssa-Sörsjön, Grängesberg-Långshyttan, Heros-CRU, Nusnäs-Ludvika.
10 oktober: Färnäs-Nusnäs. 11 oktober: Falun-CRU, Forssa-Långshyttan, Ludvika-Leksand, Sollerön-Heros, Sörsjön-Grängesberg.
18 oktober: CRU-Färnäs, Grängesberg-Leduvika, Heros-Falun, Leksand-Forssa, Långshyttan-Sörsjön, Nusnäs-Sollerön.
Som synes är det många intressanta uppgörelser kvar där kö- och täten möter varandra och det gör det helt omöjligt att tippa vare sig
vem som avancerar eller åker ur den ytterst jämna serien.

Hösttabellen.
Färnäs
Nusnäs
Sollerön
Falun
Heros
Ludvika
Leksand
CRU
Grängesberg
Långshyttan
Sörsjön

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
4
5
4
3
4
2
2
2

0
2
1
3
1
0
2
0
2
1
0

2
1
2
2
3
5
4
5
5
7
7

27-19
29-24
25-15
21-12
25-19
19-17
18-18
18-20
13-19
11-25
17-30

14
14
13
11
11
8
8
8
6
5
4

Färnäs SK är höstlaget i fyran med sju raka

Mora (DD). Det är värst vad dom går på i fyran. Färnäs SK. Inte tu tal om annat än att Hållams och hans boys är höstlaget med skärpa
och sting efter sju raka vinster och fjorton poäng på sju veckor, och ett avancemang från sistaplats i tabellen till en plats över strecket.
Nu är det inte bara Färnäs som är i stöten utan också Nusnäs och Sollerön härjar vilt i toppen på tabellen. Vad är det nu som gjort att
lagen från Ovansiljan är så på alerten. En del ligger väl i att konkurrenterna är ojämna, men också att de tre brukar ha för vana att finna
formen under hösten. Å andra sidan är inte samarbeteti poängkampen mellan de tre grannarna så vidare gott, se bara på Sold som i
höst snuvat Färnäs på maximala fyra pinnar. Så inte skall Nusnäs räkna på nån hjälp i grannderbyt i Färnäs nästa lördag. För den skull är
skärpan inte mindre när det gäller lag utanför OS-ringen. Om Färnäs fixar leksand på lördag och Nusnäs grejar Ludvika på söndag så blir
derbyt en uppgörelse med segervittring. Sen har Sollerön heros på gång dagen efter och med tanke på vad ovan skrivits, så torde framgå
att det är OS-lagen som har bollen i fyrans seriefinish. Om det sen går vägen så kanske Nusnäs-Sollerön i series sista match blir
avgörande för att någon i trion skall åka ur, uppåt. / Wepe /.

Åttonde raka för Färnäs SK
Leksand (DD).Färnäs tog sin åttonde raka seger i höst genom att slå Leksand med 5-2 halvtid 1-0. Segern var rättvis, Färnäs laget hade
större vilja. Hemmalaget gjorde en dålig match och det måste bli bättre vilja om det skall bli några fler poäng. Färnäs fick 1-0 på självmål
av Kalle Horn. Leksand kvitterade genom Bengt Bornström, som lobbade över Färnäs målvakten. Leksand gjorde sedan 2-1 genom vh,
Lars Erik Johansson som nickade in en hörna. Det stod inte på förrän hi, Pål Pålsson gjorde 2-2. 2-3 ordnade vi, Evert Tysk. Samme man

gjorde 2-4 ensam med Bengt Karlsson. Slutsiffrorna svarade Pål Pålsson för. Hemmalaget hade ingen gnista alls och verkar ganska
nedslitet. I anfallet var Bengt Bornström bevakad hela tiden. Endast Ole Jakobsson var i någon mån bra. I försvaret var ch, Sven
Andersson och hh, Bo Samuelsson de nyttigaste men även vb, Sven Erik Eriksson får godkänt. I Färnäs var mv, Göran Höglund och
Lennart Elin de klart bästa. I kedjan innarna Pål Pålsson och Evert Tysk de farligaste. Domare Thore Stenback, Mora, gjorde ett svagt
intryck. Publik 150. / Kjelle /.

Färnäs SK som visar fin höstform. Stående fr.v.: Tage Molin, Pål Pålsson, Rune Blomberg, Gösta Hållams, Evert Tysk, Gunnar Haglind,
lagledare Anders Olsson. Knästående: Lennart Ehlin, Tore Wahlström, Göran Höglund, Lars Stickå, Mats Gummås.

Leksands IF-Färnäs SK 2-5

Leksand-Färnäs: Det verkar som om Leksand har lurat skjortan av Färnäs keepern i dubbel bemärkelse när Lars Erik Johansson nickar in
2-1.
Leksand (FK). I den ena seriefinalen på Siljamsvallen slog Färnäs SK hemmafavoriterna leksand med hela5-2 efter halvtidsresultatet 1-0.
Därmed torde Leksand ha sagt sitt för denna gång medan Färnäs som nu inkasserade sin åttonde seger i följd kan bli ”gubben i lådan” i
striden om seriesegern. Segersiffrorna blev alltför stora. Leksand låg faktiskt bäst till för segern en lång stund in på andra halvlek då man
hade ledningen med 2-1 och höll spelet väl uppe. Men efter kvittering av centern Rune Blomberg rasade laget samman och gästerna fick
ganska ostört öka siffrorna ytterligare. Leksand laborerade med laget under matchens gång och kedjan presenterade det bästa spelet
när man flyttade upp Lars Erik Johansson från ytterhalven. Han var tillsammans med Bengt Samuelsson var för dagen flitigaste halvback
medan de bakre förvararna med undantag av sven Erik Eriksson visade påfallande osäkerhet. Inte heller Färnäs kom upp i något. Mv,
Göran Höglund, ch, Gösta Hållams och vh, Lennart Elin, Elin var de bästa försvararna med vänstersidan. Evert Tysk - Gunnar Haglind som
nyttig ur snabb kedjelänk. Målen: 0-1, självmål, 1-1 Bengt Bornström, 2-1 Lars Erik Johnsson, 2-2 Rune Blomberg, 2-3 Pål Påhlsson, 2-4
och 2-5 Gunnar Haglind. Domaren Tore Stenback, Mora, hade ingen lätt uppgift. / Pal /.

Leksand rasade ihop inför Färnäs fina spurt

Ännu en kvart före full tid såg det ljust ut för Leksands fotbollselva när man i lördagens hemmamatch mötte starkt uppåtgående Färnäs.
Man hade just kvitterat Ovansiljanslagets 1-0 ledning och även hunnit med att ta ledningen. Men sedan var det dags för det stora raset.
Hemmalagets försvar tog nu siesta och öppnade portarna på vid gavel för Färnäs forwards som inte var sena att utnyttja de
gratistillfällen som man fick sig serverade. Ch, Rune Blomberg var den som angav tonen genom att göra 2-2 och innan tillställningen var
över hade Leksands förlustsiffror sprungit upp till hela 5-2. I och med den onödiga förlusten måste nu alla förhoppningar om serieseger
skrinläggas för Leksands del. Som nu laget spelar har man heller ingenting att hämta i division III, så det kanske är lika bra ett år i
division IV. Frågan är dock om inte Leksand med intakt lag kunnat hemföra en säker serieseger. Men några oturliga skador har
omöjliggjort detta, vilket gjort att laget kommit fullständigt i otakt. Vidare har man inte fullgoda otakt. Vidare har man inte fullgoda
reserver, något som är nödvändig i en hård och krävande serie. Men trots allt hade dock leksand kunnat vinna om inte försvaret så
fullständigt säckat ihop i slutminuterna. Men det var inte bara försvaret som svek utan även kedjespelet haltade betänkligt, och en så
fin spelare som Bengt Bornströmförekom närmast bara i laguppställningen. Ingen spelare kan sättas före den andra utan det kan vara
lika blekt på alla håll. Färnäs bättrade alltså på sin fina segersvit. Försvaret var starkt med ett plus för ch, Gösta Hållams och den
greppsäkre målvakten Göran Höglund. I amfallet var som vanligt den lille men naggande gode Tage Molin till sin fördel som hy,
vänstervingen Evert Tysk och Gunnar Haglind var ett intelligent och farligt team som vållade hemmaförsvararna mycket förtret. Målen:
0-1 självmål, 1-1 Bengt Bornström, 2-1 Lars Erik Johansson, 2-2 Rune Blomberg, 2-3 Lennart Elin, 2-4 Gunnar Haglind, 2-5 samme man.
Domare var Tore Stenback, Mora. / Tobbe /.

Höstens match: Färnäs-Nusnäs
Det verkliga lokalderby fotboll spelas upp på Färnäs idrottsplats i morgon eftermiddag då hemmalaget möter Nusnäs i seriens näst sista
match. Färnäs hade inför höstomgången endast sex poäng på 10 matcher och delade jumboplatsen med CRU som dock hade sämre
målskillnad. Men så lossnade det åtta raka segrar har Färnäs rört om i seriegrytan och mejat allt motstånd. Nu ligger laget fyra en poäng
efter Nusnäs som ännu har en teoretisk chans till serieseger. Det är alltså ladda inför morgondagens match. Senast vann Färnäs borta
över Leksand med övertygande 5-2 medan Nusnäs på hemmaplan förlorade med uddamålet av fem mot Ludvika. Färnäs vill givetvis
hålla sin segerrad obruten och Nusnäs sätter alla klutar för att behålla sin chans till serieseger även om den inte är stor. Det bör bli en
verkligt rafflande uppgörelse och årets publikmatch i Mora. Avspark sker kl 15. Vågar vi tippa delad poäng och 2-2?

Bara toppmatcher i Ovansiljan fotboll
Mora (FK) Det spetsar till sig i div. IV:s serieepilog och helgens matcher i Ovansiljan är därför mycket betydelsefulla och mera av det
angenäma slaget då inget lag från den metropolen är indragna i köstrid. Färnäs-Nusnäs. Det börjar redan i dag kl. 15 med ett mycket
ovisst derby mellan Färnäs och Nusnäs. Färnäs vill säkert inte få sin långs segerradbruten och kanske allra minst av ”arvfienden” Nusnäs.
En annan sak är att Färnäs som låg absolut sistför åtta veckor sedan nu genom ännu en seger har chansen att bli områdets bästa lag.
Nusnäs å sin sida släpper heller inte poängen i onödan då man fortfarande har segerchans i den jämna serien där allt tycks inträffa. Allt
talar för att det blir ”kriga” av på Färnäs idrottsplats och förhandstipset avstår vi gärna. Sollerön-Heros. På Wasliden spelas kl. 13.30 på
söndag en annan på serietoppen direkt avgörande match mellan Sollerön och Heros. Heros är f.n. serieledare och skulle vid en eventuell
seger ha en jättechans till trean. Men Sollerön är inget lag som det bara är att åka och hämta poäng av. Särskilt som ö-laget ser en chans
att bli bästa Ovansiljanslag. Utgången är svårtippad men segern kan mycket väl hamna hos Sollerön som kan spela mera avspänt.

Färnäs-Nusnäs 3-2

Leif Hjelte och Rune Blomberg, de två spelare som svarade för samtliga fem mål. Fr.v. Leif Hjelte i Nusnäs som svarade för sitt lags två
mål samt Färnäs matchvinnare Rune Blomberg som sköt hemmalagets alla tre mål.
Färnäs (FK). Nu tycks ingenting kunna stoppa Färnäs SK:s fotbollslag. Man säger att släkten är värst men inte heller detta besannades på
lördagen då Färnäs besegrade naborna Nusnäs IF med 3-2 (2-2) och ställde de senare utanför seriesegerdiskussionen. Efter fem minuter
var ställningen 1-1 efter ett par billiga mål. Först sköt Leif Hjelte tämligen misslyckat men ett ben ändrade riktning på bollbanan – 0-1.
Minuten därefter stod cf, Rune Blomberg ensam och kvitterade. I 35:e min. var Blomberg åter fri men i offsideläge (?) och gav Färnäs
ledningen. Sekunderna före halvtid råkade vh, Ehlin helt onödigt använda händerna inom straffområdet och Leif Hjelte kvitterade. Efter
20 min. fick Färnäs en dubbelhörna. Första gick fint mot mål och mv, tippade till ny hörnspark. Den gången slog Blomberg hörnan lika
fint och nu seglade bollen direkt i mål. Det var ingen orättvisa att Färnäs tog sin nionde raka seger även om man inte hade fru Fortuna
med sig några gånger. Men Göran Höglund var också säker och Tore Wahlström har utvecklats till en frän back. Pp Gösta Hållams
stannade mycket i mitten och största överraskningen var vh, Lenanrt Ehlin. I anfallet var cf, Rune Blombergdirigenten och målskytten.
Han gjorde samtliga mål. Bästa hjälpen hade han av inrarna Pålsson och Tysk. Ytterhalvorna i Nusnäs Kjell Hansson och Sune Persson
fick ut mest av spelet. I anfallet var Leif Hjelte bäst. Curt Carlsson, Borlänge dömde. 350 personer såg matchen trots det dåliga vädret.
/ Nilu /.

Färnäs nionde seger i följd när Nusnäs besegrades, 3-2

Det lyckades inte heller för Nusnäs att bryta Färnäs fina segerrad. Efter lördagsmatchen på Färnäs IP stod Färnäs som segrare med
nionde segern i följd. Slutresultatet blev 3-2 efter 22-2 i halvtid. Segern var fullt rättvis då Färnäs spelarna verkligen ville vinna medan
gästerna verkade ta det hela allt för lätt. På annat sätt kan man inte förklara de många tillfällen att göra mål som gästerna hade. Kuriöst
kunde laget inte spela in något mål. Av de två målen var det ena självmål och det andra föll på straff. Annars började spelet rätt bra för
Nusnäs med mål redan i andra minuten. Leif Hjelte serverades en löpboll och på det lösa skottet ändrade en Färnäs försvarare riktning
och försatte målvakten ur spel. Men glädjen för gästerna blev ej långvarig då Färnäs cf, Blomberg redan i fjärde minuten kvitterade till
1-1 sedan Nusnäs försvaret stannat upp och väntade på avblåsning för offside. I 35:e minuten tog Färnäs ledningen genom Paulsson
medan Nusnäs kvitterade på straff i 44:e minuten genom Leif Hjelte sedan en Färnäs försvare tagit hands. Andra halvlekens enda och
avgörande mål kom i 20:e minuten där Blomberg anade att man kan lägga en hörna direkt i mål om man har tur. Bäst i Färnäs var cf,
Blomberg och målvakten Höglund medan gästernas hade sina bästa i försvarsspelarna Åke lindberg och Sune Persson. I kedjan märktes

Åke Hanspers. Han drog upp flera fina anfall på sin kant men tyvärr glömdes bort av lagkamraterna. Domare var Kurt Karlsson, Borlänge.
Publiken 350 personer hade trotsat regnet. / Brewe /.

Nusnäs målvakten ses i en situation från matchen Färnäs-Nusnäs. Det är målvakten Tommy Eklund som fångat ett skott. I bakgrunden
syns Ingemar Jonsson.

Färnäs innern Pål Pålsson krutar på för fullt mot Nusnäs målet.

Hela fem mål, svarade de båda herrarna för som syns på bilden ovan. T.v. leif Hjelte, Nusnäs, som målade två gånger samt
tremålsskytten Rune Blomberg, Färnäs.

Färnäs betvang även Nusnäs IF
Färnäs (DD). Färnäs SK går på i ullstrumporna och kunde i lördags klara nionde raka dubbelpoängaren när man på hemmaplan
besegrade arvfienden Nusnäs 3-2 (2-2). Det var Färnäs pojkarnas hetare vilja som fällde utslaget. Nusnäs broderade stundtals fint på
mittfältet men förmådde inte utnyttja chanserna.. Ett strilande duggregn gjorde underlaget svårbemästrat. Nusnäs tog ledningen i
matchens första minut då cf, Rolf Hjelte utnyttjade ett missförstånd i hemmaförsvaret. Färnäs kvitterade genom cf, Rune Blomberg i
15:e min, Nusnäs målvakten Tommy Eklund fick en benskada vid en utboxning och blev därefter betydligt handikappad. Efter en grann
solodribbling genom hela Nusnäs försvaret kunde vi, Pål Pålsson servera Rune Blomberg en målgivande passning i den 35:e min. Nusnäs
hade flera chanser men forwards hade siktet felinställt. Kvittering kom i halvlekens sista minut sedan en Färnäs försvarare helt
omotiverat tagit med handen. Straff och exekutor var Rolf Hjelte. Rune Blomberg konstmålade 3-2 i 20.e min. då han slog en hörna
direkt i mål. I Färnäs kämpade alla väl och skall någon nämnas före den andre förtjänar centrallinjen Rune Blomberg, Gösta Hållams,
Göran Höglund en extra eloge. Nusnäs grabbarna gick inte lika helhjärtat in för uppgiften. Klart bäst i kedjan var eleganten Rolf Hjelte.
Vy, ”Peva” Mattsson arbetade bra, men hade dålig hjälp på sin kant. I försvaret var vb, Åke Lindberg nyttigast. Bra rättskippare inför 350
entusiastiska åskådare var Kurt Carlsson, Borlänge. / Ced /.

Delad pott CRU-Färnäs, Mål på straff - frispark.
Vikmanshyttan (DD). Helt rättvist blev det delad pott då CRU gästades av Färnäs. CRU hade det mesta av spelet men i gengäld sumpade
Färnäs några givna måltillfällen. Matchen slutade 1-1 efter en mållös andra halvlek. I 25:e min. tog gästerna ledningen på straff. Hi, Påhl
Påhlsson hade tråcklat sig genom CRU:s uteförsvar men fälldes i det avgörande momentet av den utrusande målvakten. Straffen slog vh,
Lennart Elin i mål. 5 min. före halvtidsvila lurade Färnäs vy, Gunnar Haglind Rolf Karlsson i CRU buren men han slog bollen över det
tomma målet. I stället kvitterade CRU:s vi, Henry Eriksson minuten efter på en frispark som han från 12 meters håll placerade i högra
målstolpen. De sista fem minuterna av första halvlek fick CRU spela med tio man, då vb, Göte Bergman ådrog sig en sträckning. I andra
halvlek gick han vy, och Inge Romlin drogs ner i försvaret. Trots att måltillfällen fanns i andra halvlek för båda lagen stod sig 1-1 matchen
ut. Gästerna bästa försvarsspelare återfanns i mv, Göran Höglund och ch, Gösta Hållams. I anfallet var högersidan med Påhl Påhlsson
och Ingemar Karlberg farligast. I hemmalaget var mv, Rolf Karlsson, hb, Evert Eriksson, hh, Nils Snell och vi, Henry Eriksson de bästa.
Matchen dömdes av Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / Peänn /.

Färnäs miste en poäng i bortamatch mot CRU
CRU överraskade med att knipa den ena poängen av Färnäs i söndagens match i Vikmanshyttan. 1-1 blev slutresultatet efter samma
resultat i halvtid. Första halvlek var det CRU som hade hand om spelet och man borde då haft en ledning med ett par mål. I slutet av
halvleken fick man Göte Bergman skadad och tvingades i andra halvlek att spela med 10 man. Det blev också Färnäs som dominerade
den andra avdelningen men något mera mål lyckades man inte åstadkomma. Färnäs tog ledningen på straff, inslagen av Lennart Ehlin i
20:e minuten. Strax därefter borde CRU haft en straff då en Färnäs försvarare tog med hand inom straffområdet. Färnäs hade en fin
chans att öka men vy, Gunnar Haglind sköt över ur fintläge. Kvitteringen till 1-1 kom på frispark, direkt slagen i mål av henry Eriksson
när fyra minuter återstod av halvleken. Andra halvlek blev som nämndes Färnäs med flera goda chanser. Den bästa hade Pål Pålsson
men det ville sig som sagt inte. Ch, Gösta Hållams var den som i främsta hand höll ihop Färnäs försvar. I kedjan var det höger anfallet
som svarade för de farligaste sakerna, främst då i andra halvlek. CRU:s bästa var ch, Jan Nordström och hh, Nils Snell. Domare var Ingvar
Eriksson, Morgårdshammar.

CRU bröt Färnäs segerrad. Trist match slutade 1-1
Vikmanshyttan (FK). Söndagsuppgörelsen på Vikmanshyttevallen mellan CRU och Färnäs i den sista serieomgången blev en slätstruken
historia som slutade oavgjord 1-1 efter samma siffror i halvtid. Båda lagen tycktes ta lätt på uppgiften. CRU redan degraderade och
Färnäs utan chans att avancera i tabellen. Upplagda måltillfällen missades på löpande band av båda lagen, något som också till en del
får tillskrivas den svårspelade planen. Efter 25 min. spel var det dags för det första målet. Färnäs tilldömdes en straff, sedan CRU
målvakten Rolf Karlsson tvingades tillgripa ojusta metoder för att hindra målet från påhälsning. Säker exekutor var vh, Lennart Elin. I
den 41 min. missade Färnäs yttern Gunnar Haglind ett upplagt tillfälle. I stället blev det kvittering minuten senare, då vi, Henry Eriksson
slog en frispark i mål. Andra halvlek mållös, trots att chanser fanns. Det oavgjorda resultatet var rättvist. Man hade nog väntat sig något
bättre takter från Färnäs sida än de som visades. Skall någon framhållas i laget får det bli ch, Hållams och vi, Mohlin. CRU:s bästa var ch,
Jan Nordström och hh, Nils Snell. Domare inför ca: 75 personer var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / K-n. /.

Division VII, Dalarna. Grupp 2.
Nusnäs B
Sollerö B
Färnäs B
Våmhus B
Mora B
Oxberg B
Orsa B
Mässbacken

14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
8
9
6
6
3
0

0 2 65-29
1 3 59-28
2 4 52-29
0 5 42-28
1 7 33-32
0 8 42-44
0 11 23-63
0 14 12-75

Sollerön B-Färnäs B 2-2.

Våmhus B-Färnäs B 3-6.

24
21
18
18
13
12
6
0
Oxberg B-Färnäs B 3-2.

I de övriga grupperna spelade följande lag.
Grupp 1. Nornäs SK, Särna SK och Åsens SK B. Gördalens IF och Gröveldalens SK har utgått. Seriesegrare: Nornäs SK.
Grupp 3. Insjöns IF, Gagnefs IF, IFK Mockfjärd, IFK Rättvik B, Dala Floda IF B, Leksands IF B, Björbo IF B och Siljansnäs IF B.
Seriesegrare: Insjöns IF.

Grupp 4.

Äppelbo IF, Hulåns IF B, Vansbro AIK B, Malungs IF B, IF Frisk, Dala Järna IK B, IF Nornan B och Nås IF B. Seriesegrare:

Äppelbo IF.

Grupp 5. IF Tunabro, Stora Skedvi IK, Stora Tuna IK B, Korsnäs IF B, Svärdsjö IF B, Sundborns GoIF, Vika IF och Gustafs GoIF B.
Seriesegrare: IF Tunabro.

Grupp 6. Ulfshyttans IF, IK Astoni, IK Brage C, Bullermyrens IK, BTK Verdandi B, Islingby IK B och Aspeboda SK. Djurmo IK B har
utgått. Seriesegrare: Ulfhyttans IF.

Grupp 7. Stollbergs SK, IFK Ludvika B, Östansbo IS B, Saxdalens IF B, Morgårdshammars IF B, Nyhammars IF B och IF Vulcanus.
Seriesegrare: Stollbergs SK.

Grupp 8. IF Garparna, Horndals IF B, Avesta IF B, Näs IF B, IFK Hedemora B, Fors IK B och IK Grim B. Seriesegrare: IF Garparna.

Stora D.M. 1964. Kvalomgång:
I årets D.M.-tävlingar för seniorer deltog 62 lag, därav 17 i Stora D.M. och 45 i Lilla D.M. Första slutomgången i stora D.M. föregicks av
en kval match från vilken Leksand gick vidare via seger mot Färnäs SK. Från första omgången kan noteras att Vansbro gick vidare efter
förlängning mot Sollerön, Malung uddamålsvann över Sörsjön och fjolårsfinalisterna Ludvika FFI blev utslagna av Säter. Vansbro
tvingades till förlängning även i kvartsfinalen nu mot Säter, distriktets enda division II-lag IK Brage blev utslaget av Falun, 1963 års
mästare Avesta AIK vann med matchens enda mål över Grängesberg och Nusnäs vann stort över Malung. I ena semifinalen klarade sig
Avesta direkt till final via Vansbro medan Falu och Nusnäs måste spela två matcher och tillgripa förlängning i båda innan Nusnäs hade
erövrat den andra finalplatsen.
Finalen beslöts efter lottning förläggas till Nusnäs hemmaplan, Morängsvallen, där Avesta AIK för tredje året i rad kunde klara D.M.teckning efter vinst med 2-1.

Stora D.M. 1964, Kvalomgång.
Färnäs SK-Leksands IF 3-4.

Första omgången:
Sörsjöns IF-Malungs IF 1-2,
Falu BS-Långshyttans AIK 2-0,
CRU IF-Avesta AIK 0-7,

Sollerö IF-Vansbro AIK 2-4 (förl.),
Forssa BK-IFK Grängesberg 1-3,
IK Heros-Nusnäs IF 1-2.

Leksands IF-IK Brage 0-5,
Säters IF-Ludvika FFI 1-0,

Kvartsfinaler:
Malungs IF-Nusnäs IF 1-5,
IK Brage-Falu BS 0-1,

Vansbro AIK-Säters IF 5-2 (förl.),
Avesta AIK-IFK Grängesberg 1-0.

Semifinaler:
Falu BS-Nusnäs IF 2-2 (förl.),
Vansbro AIK-Avesta AIK 2-3.

Final: Nusnäs IF-Avesta AIK 1-2.

omspel:

Nusnäs IF-Falu BS 3-2 (förl.),

Vinnare av Stora D.M. 1964:

Avesta AIK.

D.M för juniorer 1964.
Grupp 3.
Färnäs SK
Nusnäs IF
Insjöns IF
IFK Ore
IFK Rättvik
Leksands IF

10
10
10
10
10
10

7
6
5
4
3
0

2
3
0
1
3
1

1
1
5
5
4
9

45-8
22-18
26-18
30-21
12-18
9-61

16
15
10
9
9
1

I de andra grupperna spelade följande lag:
Grupp 1. Sollerö IF, Älvdalens IF, IFK Våmhus, IFK Mora och Oxbergs IF. Orsa IF har utgått. Seriesegrare: Sollerö IF.
Grupp 2. Malungs IF, Vansbro AIK, Sälens IF, Dala Järna IK och Hulåns IF. Lima IF har utgått. Seriesegare: Malungs IF.
Grupp 4. Falu BS, Grycksbo IF, Sågmyra IF, Stora Skedvi IK, Korsnäs IF och Hälsinggårdens AIK. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 5. IK Brage, IF Tunabro, Islingby IK, Stora Tuna IK, Forssa BK och Torsångs IF. Seriesegrare: IK Brage.

Grupp 6. Östansbo IS, IFK Grängesberg, Ludvika FFI, Söderbärke, IFK Ludvika och IK Heros. Seriesegrare: Östansbo IS.
Grupp 7. Avesta AIK, Säters IF, IFK Hedemora, Avesta IF och CRU IF. Seriesegrare: Avesta AIK.

Slutspel junior D.M.:
Kvalomgång:
Älvdalens IF-Malungs IF 1-0,
Färnäs SK-Falu BS 1-0,
Sollerö IF-Vansbro AIK 4-1,
Grycksbo IF-Nusnäs IF 2-0,
Östansbo IS-Avesta AIK 1-1,

Malungs IF-Älvdalens IF 4-0,
Falu BS-Färnäs SK 3-1,
Vansbro AIK-Sollerö IF 2-2,
Nusnäs IF-Grycksbo IF 2-1,
Avesta AIK-Östansbo IS 4-1,

IFK Grängesberg-Säters IF 1-4,

Säters IF-IFK Grängesberg 5-2.

Kvartsfinaler:
Malungs IF-Sollerö IF 3-1,
Grycksbo IF-Avesta AIK 0-3,
Falu BS—IF Tunabro 7-0,
Säters IF-IK Brage 2-2,

Sollerö IF-Malungs IF 1-2,
Avesta AIK-Grycksbo IF 9-1,
IF Tunabro-Falu BS 1-3,
IK Brage-Säters IF 2-1.

Semifinaler:
Malungs IF-IK Brage 2-2,
Avesta AIK-Falu BS 3-3,

IK Brage-Malungs IF 3-3,
Falu BS-Avesta AIK 6-4.

Final:

Falu BS-IK Brage 3-3. Vinnare av Junior D.M. 1964: Falu BS.

IK Brage-Falu BS 0-1,

Malungs IF-IK Brage 0-1,

I vilken seriespelade de andra lagen i Norra Dalarna.
Division IV: Leksands IF, Färnäs SK, Sollerö IF, Nusnäs IF och Sörsjöns IF.
Division V: IFK Våmhus, Oxbergs IF, Siljansnäs IF och Sälens IF.
Division VI: IF Nornan, Lima IF, Drevdagens IF, Rörbäcksnäs IS, Åsens SK, Älvdalens IF, Venjans AIK, Idre SK, Orsa IF, Mässbackens
IF, IFK Ore, IFK Mora och IFK Rättvik.

Division VII: Nornäs SK, Särna SK (Gördalens IF och Gröveldalens SK har utgått).
Bland annat kan man notera i sluttabellen i division VI, Grupp 2. 1964 följande utseende:
Bjursås IK
Orsa IF
Mässbackens IF
Sågmyra IF
IFK Ore
IFK Mora
Amsbergs SK
IFK Rättvik

14
14
14
14
14
14
14
14

10
8
6
6
5
5
3
2

1
4
4
2
3
1
4
3

3
2
4
6
6
8
7
9

52-15
21-18
29-18
33-36
30-37
22-31
19-29
17-39

21
10
16
14
13
11
10
7

Föreningar och medlemmar.
Verksamheten för fotbollen i Sverige enligt Svenska Fotbollsförbundets verksamhetsberättelse 1964 så har fotbollen varit organiserad
på 25 distriktsförbund. Antalet till Svenska Fotbollförbundets anslutna föreningar uppgick vid årets slut till 3 055 och sammanlagt
419 856 medlemmar. Antalet föreningar har sedan 1963 ökat med 87 från 2 968. Antalet medlemmar har ökat med 39 287 från 380 569.
För vårt distrikt Dalarna är det 101 stycken anslutna föreningar och 14 159 föreningar. För hela riket så placerar Dalarna sig på 12:te
plats på antalet medlemmar år 1964.

Fotbollsdomare från Ovansiljan har Arthur Axelsson. Mora, Tage Eriksson. Älvdalen, Gunnar Hjelte. Mora och Thore Stenback, Mora.
Varit under denna fotbolls säsong.

Skolturnering.
I samarbete med Dalarnas Skolidrottsförbund har DFF under året arrangerat fotbollsturnering för högstadielag. Efter en provturnering
under våren inbjöds under höstterminen till distriktsmästerskap för nämnda kategori. 18 lag ställde upp och slutsegrare, som tilldelades
av DFF uppsatt poängpris, blev Borlänge läroverk efter finalseger över Bjursås högstadie. Det kan vara lite kuriosa för de som har
deltagit i denna turnering längre fram genom sin högstadieskola i Mora. Att denna turnering började 1964.

Rapporterad pojkfotbollsverksamhet.
Färnäs SK

Serie 2 lag, 18 matcher.

Ishockey, Färnäs Sportklubb 1964.
Dalarnas ishockey kan peka på fina framgångar även för säsongen 1963-1964. Leksands andra plats i SM-serien och Mora IK:s
återvändande till division I får betraktas som de stora glädjeämnena. Ett litet bakslag, kan dock noteras när det gäller ungdomarna.
Varken TV-cupen eller junior-SM kunde dalapojkarna försvara fjolårstitlarna och av det yngre gardet var det bara Borlänge läroverk,
som höll titeln och vann Prins Bertils pokal för andra säsongen i rad. Leksands starka insats i division I och Moras återvändande till
högsta serien bör dock inspirera det yngre hockey Dalarna. Färnäs SK detta år 1964 i division V, Grupp 6. Många duktiga Färnäs killar
spelade i andra klubbar i de högre serierna. Allan Färnström (Mora IK), Rune Blomberg (Vikarbyns IF), Per Erik Finn (Älvdalens IF).

Ishockey var en populär sport vid denna tidpunkt bl. a. fanns det lag i varje by eller tätort som deltog i seriespel. Sörsjöns IF, Evertsbergs
SK, Nusnäs IF, Stackmora SK, Åsens SK, Älvdalens IF, IF Noretpojkarna, Bonäs IK, Sollerö IF, Orsa IK, Garsås IF, Rättviks IK, Vikarbyn,
Bergkarlås-Risa, Mora IK, Gävunda SK och Färnäs SK.

.

Division V, Grupp 6.
Mora IK B
Rättviks IK
Färnäs SK
Orsa IK B
IF Noretpojkarna
Vikarby IK
Bonäs IK B

12
12
12
12
12
12
12

10
10
9
5
3
3
1

0 2 128-42
0 2 108-34
0 3
71-43
1 6
59-69
0 9
52-80
0 9
55-131
1 10 42-116

20
20
18
11
6
6
3

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp1: Karlbo IK, Skogsbo SK, Avesta BK B, Fors IK, Krylbo IF B, IF Garparna och Horndal IF B. Seriesegrare: Karlbo IK.
Grupp 2: Säters IF, Torsångs IF, Stora Skedvi IK, Lumshedens IF, Bjursås IK B och Vika IF. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 3: Kvarnsvedens GoIF, Gagnefs IF, Sifferbo IF, Sellnäs IF, Insjöns IF B och Amsbergs SK. Seriesegrare: Kvarnsvedens GoIF.
Grupp 4: IFK Mockfjärd, Vansbro AIK B, IK Skinnarna B, Dala Floda IF B och Björbo IF B. Seriesegrare: IFK Mockfjärd.
Grupp 5: Håksbergs IF, Backbyns IF, Ludvika FFI B, Vads IF, Saxdalens IF och Sunnansjö IK. Seriesegrare: Håksbergs IF.
Slutspel:

Håksbergs IF-Kvarnsvedens GoIF 4-7,

Karlbo IK-Säters IF 5-2,

IFK Mockfjärd-Mora IK B 1-5,

Kvarnsvedens GoIF-Karlbo IK 4-0.

Final:

Kvarnsvedens GoIF-Mora IK B 4-0.

Allan Färnström 21 år, stående fr.v. som nummer 4. På sin andra säsong i Mora IK, detta år. Spelade med laget i allsvenskan säsongen
1963 och var tillsammans med Nisse Nilsson bäste målskytt i division 1. Denna säsong vann Allan skytteligan med 33 gjorda mål. Allan
började sin karriär som 13 åring i Färnäs SK. Allan spelade även fotboll med framgång i Färnäs Sportklubb.

