Färnäs Sportklubb 1965.Text: Sven Wåhlberg, Sportchef Dala-Demokraten. Gunnar Axelson, Dalarnas
Fotbollsförbund Dalarnas Fotbollförbund Årsberättelse 1965). Årets ishockey 1965 Strömbergs Idrottsböcker, Allan Olsson DalaDemokraten, Falun. Text George Linnell.

Topplagen i Dalarna.
IK Brage dominerade stort under 1965 års fotbollssäsong i Dalarna. Att laget rusade hem sin division II-grupp och sedan klarade kvalet i
kamp med Gais, Gefle och Grimsås. Därtill vann klubben också Dalarnas DM för såväl juniorer och seniorer. Jubelstämningen minskade
inte av det faktum att IK Brage just 1965 passade på att fylla 40 år. 1965 var jubileums år för IK Brage. 40 verksamma år kunde klubben
anteckna sig för och en bättre jubileumspresent än allsvenskt kontrakt kunde väl knappast tänkas. Brage har tjänat för upphöjelsen.
Kvalplatsen 1956 var en höjdpunkt under en serie år, då placeringen varit framskjuten i division II-tabellen, men den där stora pricken
över i har inte velat infinna sig. Nu kom den dock med besked. Fem poäng släppte Brage under våren och kunde gå till sommarvila på
delad förstaplats med Sifhälla och de två poängs försprång till IFK Stockholm. I trion av huvudaspiranter till seriesegern byttes under
hösten sladdande Sifhälla ut mot IFK Eskilstuna, som länge agerade ”Svart häst” i sällskapet.
IK Brage visade en imponerande jämnhet och släppte efter sommaruppehållet bara tre poäng. Trots detta var inte seriesegern säkrad
förrän laget i näst sista omgången spelat oavgjort mot Södertälje. Hade inte IFK Stockholm varit vänliga nog att släppa poäng mot
Råsunda hade ovissheten stått sig även över sista speldagen. Nu blev Brages poängskörd 35 medan Stockholm fick nöja sig med 32.
Kvalificeringskollegor till IK Brage blev de övriga division II-segrarna GAIS, Grimsås och Gefle IF. Publikrekordet för fotboll i Dalarna
slogs givetvis med glans när kvalet inleddes mot GAIS på Domnarvsvallen. 14 076 personer fanns på plats. Brageledning och Göteborgs
kvittering inom loppet av en minut hörde till den dramatik, som så småningom mynnade ut i ett segermål för GAIS.
Brage kom igen med friska krafter i andra matchen mot sensationslaget Grimsås och en klar seger med 2-0 tände ånyo det allsvenska
hoppet. Eftersom GAIS samtidigt klarat en ny seger mot Gefle blev slutomgången så raffinerad att hela trion Brage, Grimsås och Gefle
hade chans att följa ”makrillarna” upp. Oavgjort skulle räcka för Brage och oavgjort 1-1, blev det också mot gästrikarna i den avgörande
matchen som spelades på Stadion i Stockholm.
Det lyckosamma kvalet innebär för Brages del, att laget nu gör rentré i den allsvenska man lämnade 1943 och det blir den sjätte stora
seriesäsongen man skall avverka.

Antal licensierade spelare i Dalarna 1965.
Den 31.12, 1965 upptog licensregistret 96 060 personer, vilket i jämförelse med 1964 innebär en ökning med 2 937. Dalarna 2 731
personer. Detta placerar Dalarna på plats 13 av 25 distrikt.

I 1965 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 (1)
4 lag (4)
12 lag (12)
20 lag (20)
32 lag (32)
57 lag (59)
2 lag (2)
8 lag (8)

Fotbollsdomare i Ovansiljans regionen.
Arne Andersson. Orsa och Tore Stenback. Mora.

Spelåret 1965 omfattade division IV av 36 grupper och 387 lag.
I division IV, Dalarna spelar följande lag, IK Heros, IFK Grängesberg, Falu BS, Säters IF, IFK Våmhus, Nyhammars IF, Nusnäs IF, Forssa BK,
Sollerö IF, Sörsjöns IF, Färnäs SK och Leksands IF. I Division IV medförde tabelltopp för IK Heros. Smedjebackslaget har under flera år
varit med och kämpat om seriesegern, men har tillslut fått stå tillbaka för konkurrenterna. 1965 fanns laget från första stund med bland
de främsta aspiranterna. Efter våromgången ledde Heros tillsammans med Säter. Dessa båda lag stod också striden mellan under
hösten, då dock Grängesberg och Falun i ännu högre grad ville ha ett ord med. Sedan Heros vunnit ett avgörande Västerbergslagsderby
var dock saken klar och med två poängs marginal klarades seriesegern. Nykomlingarna Nyhammar och Våmhus började blygsamt under
våren men presterade sedan en höstomgång, som för båda gav platser på övre halvan. Steget ned i division V togs av Sörsjön, Färnäs
och Leksand.

Färnäs siktar högt, Intensiva förberedelser för att hålla segerstilen.

FK tisdagen 13 april 1965. Text av NILU.
Färnäs (FK). Färnäs SK tillhör de fotbollsklubbar som varit allra flitigast denna vår med träningsmatcher. Dels har det ordnats så att det
funnits tillgång till tidig träningsplan i byn och dels försöker man eliminera risken att inledningen i serien skall bli lika svag som i fjol.
Efter de tolv inledande matcherna låg laget två poäng efter näst sista lag och var i de flestas ögon dödsdömda med sina sex ihop
skrapade poäng. Så skedde en märklig samling och man förlorade endast en poäng på de närmaste nio matcherna och vek en klar fjärde
placering sammanlagt. Det är således förståeligt om man i Färnäs funderar på hur det skulle ha gått om laget börjat lite bättre om att
man nu gör allt för att det inte skall bli en upprepning. Dessutom vill man förstås inte gärna få den långa sviten utan förlust bruten i
brådrasket.

Intensiv förberedelse. Lagledningen har heller inte sparat någon möda för att verkligen få grabbarna i trim till seriestarten borta
mot Forssa den 25 april. Gunnar Blohm tog den sista januari hand om spelarna som då gnuggades i kraftgymnastik för att skap hårt virke
som underlag. Omedelbart efter Vasaloppet tog Gösta Hållams hand om ute träningen som nu finslipats med en rad träningsmatcher
mot välmeriterande lag. Sålunda har Malung slagits med 2-1, Vansbro 2-2 och så har man besegrat Dala Järna med 7-3 och Brage B med
3-2. Enda förlusten noterades i Avesta – 2-6. Det hela avslutades under påsk med två hemma matcher mot Siljansnäs och Grycksbo.

Laget oförändrat. Evert Tysk har återgått till Våmhus men i hans ställe har tillkommit Mora IK:s ishockeyback Kjell Röstberg. Eljest är
det alla de gamla märkena. ”Gamla” är förresten felaktigt ty laget inrymmer många löftesrika ungdomar som nu fått ytterligare ett år på
nacken med vad det innebär av rutin och styrka. Smidige Göran Höglund står i målet och Anders Stickåpers är beredd på inhopp om det
skulle behövas. Backarna blir med säkerhet Tore Wahlström och Lars Stickå. Här har man Sven-Åke Larsson och Lennart Eriksson i
reserv. Den sistnämnde klarar också en halvbackplats. Där litar man på Lennart Ehlin, Gösta Hållams (som fortfarande hänger med
ungdomarna) och nye Kjell Röstberg, Mats Gummås kommer när han efter operation hunnit ifatt med träningen. Som högerytter går
Ingemar Carlberg in. Han blev spelklar för Färnäs sista seriematchen i höstas. Pål Pålsson, Rune Blomberg, Tage Mohlin, Leif Wahlberg,
Ove Olsén och Gunnar Haglind finns vidare att välja bland anfallare. Lägger man därtill att klubben ifjol förfogade över ett fint juniorlag
som nådde semifinal för distriktet förstår man att det kan bli strid om platserna i A-laget.

Planfrågan uppskjuten. Den snart 40-åriga klubben har länge haft fotbollplanens omläggning som första önskemålet. Laga skiftet
och en del därmed sammanhängande vägfrågor för att det hela måste vila tills olika instanser beslutat i dessa ting. När omläggningen
pågår räknar man med att kunna spela sina matcher på träningsplanen eller eventuellt i Sollerön som på vårsäsongen lånat Färnäs
planen som hemma arena. Det anses i Färnäs bara bra att klubbar i Ovan Siljan kommer upp i fyran. Dels sporrar detta fotbollen som
sådan och skapar större bredd, dels har derbymatcherna en publik knipande effekt. Seriefotbollen går inte ihop ekonomiskt och då har
klubben främst midsommarfesten i Fåsås att falla tillbaka på.

Säter favoriter. Den kommande serien blir intressant anser Gösta Hållams. Vi har knappast anledning att bäva för något lag.
Men serien är lång och med mycket tillfälligheter kan dyka upp som kan spela klubbarna ett stort spratt. Säter har väl de största
meriterna att falla tillbaka på och får väl bli förhandsfavoriter. Vår placering? Ja sämre än i fjol vill vi inte bli.

Träningsmatcher, matchreferat 1965.
Färnäs-Grycksbo 2-2. Färnäs (FK). Trots en stark och ihållande press lyckades inte Färnäs få mer än ovangjort . 2-2 (1-1) i
annandagsmatchen mot Grycksbo. Motståndarna ordnade redan från början ett stabilt säckförsvar och hade aldrig mer än två spelare i
anfallsposition. Kjell Röstberg gjorde första målet men Grycksbo kvitterade vid en kalabalik framför Färnäs målet. Gästerna tog också
ledningen en bit in på andra halvlek sedan en Färnäs försvarare missat en bakåtpassning till målvakten Göran Höglund, Lennart Ehlin
kvitterade när 10 minuter återstod av matchtiden. För dagen spelade Färnäs alltför grötigt i anfallet och missade allt för mycket trots sitt
stora spelövertag. Även en straff lades inte bättre än att Grycksbo målvakten kunde rädda.
Brage B-Färnäs 2-3. Stora Tuna (DD). Färnäs vände 0-2 till seger med 3-2. Brage B fick vidkännas sitt första nederlag i matchandet för
året på Rommehed. Färnäs SK gjort sitt första besök för året och passade då på att besegra Brage bilagan med 3-3 efter 2-2 i paus. De
grönvita började piggt och rappt och lyckades även ta ledningen genom cf Kent Ivarsson. Samme man spädde även på till 2-0. Sedan
började Färnäs så smått få mera att säga till om. 2-1 nickade Ingemar Carlberg in efter många om och men. Kvitteringen strax före paus
var en s.k. riktig ”strut”. Vänster inner Leif Wahlberg drog på för fullt och hade nöjet se bollen svepa in i bragemålet bakom en maktlös
målvakt. Segermålet var en snöplig skänk från hemmalaget. Runde Blomberg var sist på bollen och noterades alltså som segerskytt.
Christian Reuithe går från klarhet till klarhet som back i Brage. Jan-Erik Lindkvist fortsätter visa A-lagsform. Bäst i kedjan sätter vi Kent
Ivarsson. Av de övriga får Peter Åström och i viss mån Pelle Norström ett plus. Färnäs har ett starkt försvar men en offsidetaktik som
faktiskt håller för det mesta vilket är ganska sällsynt. Bäst var Göran Höglund i målet samt ch. Gösta Hållams. Hy Ingemar Carlberg var
en pigg och snabb ytter. De övriga var jämna.

Färnäs stoppade Bragereserverna.
Färnäs blev det lag som stoppade Brage B:s segerrad i vår genom att rättvist vinna lördagens träningsmatch på Rommeplanen med 3-2
(2-2). Första halvlek var jämn medan den andra gick till Färnäs. Brage gjorde trots förlusten en bra match medan Färnäs visade en gnista
som gör dem till en av favoriterna i årets division IV. Brage inledde starkt och hade så när tagit ledningen redan i inledningen på ett
kanonskott från nyförvärvet från Boden, Peter Åström, skottet kom från ca 20 meter och slog i den bortre stolpen för att sedan studsa
över till den andra och därifrån ut på planen. Kent Ivarsson gav dock Brage ledningen minuterna därefter på ett skott från nära håll.
Samme man gjorde också 2-0 till Brage efter ett fint passningsspel i Brage kedjan. 2-1 gjordes av hy Ingemar Karlberg på en fin nick i
krysset. Vi Leif Wahlberg hann med att göra 2-2 innan pausvilan. Brage hade några fina tillfällen att ta ledningen i andra halvlek men när
Färnäs ch. Rune Blomberg gjorde 2-3 efter missförstånd i försvaret slocknade Brage helt och resten av matchen dominerades av
gästerna. Det verkar äntligen som om Brage fått ett reservlag där det finns spelare som i händelse av skador eller dylikt när som helst
kan rycka in i A-laget. Vi tänker då närmast på Kent Ivarsson och Peter Åström som båda visade stor målfarlighet samt Lars Envall,
Christer Bengtsson i målet visade också att han är en coming man. Färnäs kommer säkert att gå mot en stark säsong. Lagets bäste i
lördagsmatchen var mv. Göran Höglund, hb. Lars Stickå och hh. Tage Molin i försvaret. I anfallet var högervingen Ingemar Karlberg och
Pål Pålsson samt cf Rune Blomberg bäst.

Färnäs flitiga försäsongstränare, imponerande match inför seriepremiär.
Dala Demokraten torsdag den 22 april 1965. Text av WEPE.
Färnäs (DD) Att efter avverkande två matcher under höstomgången ligga sist men så svara för 9 raka segrar och en oavgjord och sluta
som fyra i fyran var Färnäs fjolårsbedrift. Då skrapade man ihop 6 pinnar under våren men nu hoppas Hållans & Co på betydligt fler
under våromgången. Därför har man också varit igång rekordtidigt med matcher och den första spelades i Färnäs redan den 15 mars. För
att få ett besked om Färnäs SK:s förberedelser för en ny division IV sejour har DD-sport haft en pratstund med Gösta Hållams som är
lagets stopper och tränare. Han berättar att man satt igång i slutet av januari, med kraftgymnastik under Gunnar Blohms Mora ledning,
som pågick en dryg månad. Tisdagen efter Vasaloppet satte man så fart på utomhusträningen under Gösta Hållams och den har sedan
pågått 2 gånger per vecka plus matcher. Med många matchers hjälphoppas man hitta melodin för många vårpoäng. Redan den 15 mars
tog man emot Malung på Färnäs ordinarie plan som då hade någon tums snöunderlag. Ett underlag som förresten betjänade de tre
första matcherna. Så småningom tog man träningsplanen i besittning och den har också fått hjälpa Sollerön finna formen. Så där en 1520 grabbar har varit igång med undantag Evert Tysk som gått till Våmhus bildar stommen. Några ungdomar står på tur för en plats i
laget av vilka man i första hand räknar med Gunnar Eriksson, Leif Wahlberg och Hans Gummås. Så har man ett nyförvärv Kjell Röstberg
bekant Mora IK:s hockeyback, som senast spelat i Arbrå division III Hälsingland. Så håller Hållams på Säter som seriefavoriter och
hoppas för de sina på en bättre vår i år och naturligtvis på lika bra höst som ifjol. Och så här ser den imponerande vänskapsstatistiken
med mest vinster. Färnäs-Malung 2-1, Färnäs–Vansbro 2-2, Färnäs-Dala Järna 7-3, Avesta AIK-Färnäs 6-2, Brage B-Färnäs 2-3, FärnäsSiljansnäs 7-2, Färnäs Grycksbo 2-2.

Färnäs var rekordtidigt ute för match och var först av ovansiljanslagen. Här ser vi Lasse Stickå och Rune Blomberg ta på sig
fotbollsskorna. De övriga intresserade är Pål Pålsson, Tore Wahlström, I ledet bakom Tage Molin, Leif Wahlberg, Gunnar Haglind och
Lennart Ehlin.

Det nya, det unga och det rutinerade i Färnäs. Fr.v. Målvakten Göran Höglund, spelande tränaren Gösta Hållams och nyförvärvet Kjell
Röstberg, senast i Arbrå. Kjell Röstberg spelade även ishockey i Mora IK:s A-lag denna säsong.

Lasse Stickå, Gunnar Eriksson och Lennart Ehlin, bland snövallarna Färnäs träningsplan.

Spelande tränaren Gösta Hållams flankeras av två fina nyförvärv Kjell Röstberg och Ingemar Carlberg.

Division IV, Dalarna 1965.
IK Heros
IFK Grängesberg
Falu BS
Säters IF
IFK Våmhus
Nyhammars IF
Nusnäs IF
Forssa BK
Sollerö IF
Sörsjöns IF
Färnäs SK
Leksands IF

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

16
16
12
11
9
9
8
9
7
5
5
4

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

3
5
6
7
10
10
10
11
10
10
14
15

79-36
83-29
55-32
64-43
42-41
40-55
38-54
35-57
45-44
25-45
34-61
30-73

35
33
28
26
21
21
20
20
19
17
13
11

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

IK Heros
IFK Grängesberg
Falu BS
Säters IF
IFK Våmhus
Nyhammars IF
Nusnäs IF
Forssa BK
Sollerö IF
Sörsjöns IF
Färnäs SK
Leksands IF

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

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

3

4

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

5

6

7

8

9

10

11

12

8-1
4-0
4-0
1-1
x
3-0
3-1
1-0
2-0
2-1
1-0
1-9

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

9-1
2-0
4-1
2-1
2-0
3-0
x
3-1
6-1
2-2
1-3
1-1

7-2
6-0
0-1
3-0
3-0
2-2
4-2
x
1-0
3-2
4-2
1-2

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

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

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

4-2
2-1
3-3
1-0
2-1
1-0
0-3
3-0
9-1
5-0
0-2
x

Den bästa present 50-års jubilerande IK Heros från Smedjebacken kunde ha fått var segern i division IV. Man hade vinsten på gaffeln
året innan, då man bildligt talat stupade på mållinjen. Den här gången förlorade Heros sista matchen (det blev oavgjort i fjol) men det
hade man faktiskt råd medd. Den enda riktigt allvarliga opponenten fick ge sig efter ett rivigt Västerberglags derby några veckor
tidigare. Heros är ingen nybörjare i trean. Den mer som bandy utövare berömda klubben har haft en storhetstid även i fotboll fast den
ligger ett gott stycke tillbaka i tiden. I mångt och mycket är det förresten samma mannar i bandyn och fotbollen. Skyttekungen i
dalafyran, Björn Persson är sålunda en hejare även på rören, skarpskytt även vintertid. Björn prickade in 39 av Heros 79 fullträffar, alltså
ungefär hälften. Ingen gjorde honom stridig som goal getter i den här serien. Siffran är en av de högsta genom tiderna. Men när hockey
världsmästaren Nisse Nilsson häromåret hjälpte malung upp i smöret var han förstås ett strå vassare. Nedflyttningsstriden blev i likhet
med toppstriden segsliten. Riktigt klart om två eller tre lag skulle degraderas blev det för övrigt inte förrän en vecka efter serieslutet.

Ludvikas vara eller inte vara i trean påverkade. Det blev respass direkt för f.d. allsvenska Ludvika. Därmed fick fjällbyn Sörsjön ta farväl
efter sex kämpaglada år i det nationella seriesystemet. Färnäs och Leksand gjorde sällskap ned.

Matchreferat division IV, säsongen 1965.
Forssa BK-Färnäs SK 1-1, (0-1). Text från tidningsreferat. (omg 1).
Forssa tog en poäng i matt serieupptakt. Forssa BK lyckades endast till hälften i söndagens seriepremiär mot Färnäs SK.
Matchen fick spelas på Rommeheds träningsplan eftersom ingen av de övriga planerna i staden kunde anses speldugliga. De blåvita har
ju inte lyckats spela så bra i vänskapsmatchandet utan gått på den ena minan efter den andra. Nu tog man sig samman och tog ena
poängen genom att spela 1-1 (0-1) och frågan är om inte Forssa borde ha vunnit, ty man hade ett klart övertag i spel större delen av
matchen om man bortser första hälften av andra halvlek då Färnäs pressade ganska konstant. Någon större fotboll presterades inte
utan tillställningen var i mattaste laget och båda lagen får nog bättra på spelstyrkan om man vill räkna med någon större poänghåvning.
Nu var det heller inte så inspirerande att spela seriematchen på Rommehed och det kalla och regniga vädret drog också ner spellusten
på de agerande i såväl Forssa och Färnäs. Hemmalaget fick ställa upp med B.Holtegaard i målet i stället för skadade Bo Göran Hagberg.
Holtegaard skötte sig emellertid till full belåtenhet och fyllde luckan helt, åtminstone i denna match. Man hade två ettriga och bra
backar i Sixten Sundkvist och Rune Jansson. Bengt Berggren var bäst i halvbackskedjan utan att för den skull varken Bengt Tångring på
andra ytterhalven eller centerhalven S-O Johansson misskötte sig. Kedjan var sorgebarnet och man ser anfallsmässigt. De flesta sätter
inte alls emot i närkamperna varför alltför många chanser rinner ut i sanden. Den ende som får ett omnämnande är cf. Åke Johansson
Då mest för sin vilja och framfusighet samt inte minst för kvitteringsmålet som var en fin sak. Färnäs som avslutade fjolårsserien med tio
matcher utan förlust fick alltså nöja sig med en poäng. Nu tror vi laget är nöjt med denna poäng som matchen gestaltade sig. Man var
nämligen underlägsna spelmässigt som nämnts. Göran Höglund var en säker sista utpost och på hemmalagets mål var han helt chanslös.
Även Färnäs hade fina backar i Lars Stickå och Tore Wahlström, Lennart Ehlin lyckades bäst i halvbackskedjan. Kedjespelet bars upp av
Rune Blomberg på cf samt hi Pål Pålsson. Även vi Ingemar Karlberg bör ha ett omnämnande. Färnäs tog ledningen i första halvlekens 36
minut. Det var vi Karlberg som hann upp en boll precis på dödlinjen som Forssa försvaret släppt förbi sig. Han vickade ut bollen och
kunde ut snäv vinkel förpassa den i mål. Trots övertag i spel lät kvitteringen vänta på sig. Inte förrän i andra halvlekens 13 minut kunde
Åke Johansson fastställa slutresultatet med ett hårt och fint skott som via ribban letade sig i mål. Bra domare var Lars Tapper, Krylbo.

Forssa och Färnäs delade på poängen. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Borlänge (FK). Forssa och Färnäs delade poängen när de hemmaspelande i division IV på en blöt och föga inbjudande Rommeplan.
Resultatet blev 1-1 efter mål i vardera halvleken. I första halvlek var det Forssa som förde spelet, men Färnäs gjorde målet. I andra
halvlek hade Färnäs övertag i spel i en kvart, men i 15:e min kvitterade Forssas center forward Åke Johansson. Efter detta fick Forssa
mer och mer att sägs till om och dominerade i matchens slutskede totalt spelet. Man kan utan överdrift säga att Forssa nog grejat
segern samtliga i kedjan arbetat med samma frejdliga humör som målskytten Johansson. Färnäs hade ett resolut spelade försvar, som
omgående satt sig i respekt hos Forssa forwards. Grabbarna gjorde en god match även om inte spelet inte höll så hög klass. Detta var
inte att begära på dagens underlag. Färnäs hade Göran Höglund en bra målvakt med god räckvidd. Backarna Lars Stickå och Tore
Wahlström var två spelare som minsann inte lade fingrarna emellan. Halvbackarna Gunnar Eriksson – Lennart Elin höll god klass. Höger
inner Pål Pålsson var laget målskytt och tillsammans med Rune Blomberg och Ingemar Karlberg en farlig innertrio. I Forssa vikarierade
Holtegård för skadade Hagberg, på ett fullgott sätt. Av backarna ger vi bästa betyget till Rune Jansson. Halvbackslinjen Bengt Berggren,
Sven Olof Johansson, Bengt Tångring var lagets ryggrad. Åke Johansson är redan nämnd. Lars Burman hade till uppgift att ligga på topp,
men var på tok för sen i skottögonblicken. Höger ytter Johansson gjorde en del fina inlägg, men är för mycket humörspelare. Samma kan
sägas om högerinner Kjell Steén som började bra men försvann totalt. Bra domare i matchen var Lars Tapper, Krylbo.

Forssa – Färnäs tog varsin pinne. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Borlänge (DD). Forssa och Färnäs delade poängen och spelade 1-1 när de inledde sitt serieharvande. De fick spela matchen på
Rommeplanen och med tanke på det regniga vädrets inverkan på vanliga gräsplaner får man tro att Rommeplanen klarat sig bäst även
om också den var våt och tungsprungen. Spelet var inte heller så oävet och bjöd på en hel del uppfriskande situationer. De gamla säkra
bataljhästarna i Färnäs håller måttet än och man bör då främst nämna Gösta Hållams och högeryttern Tage Molin. Bra var även
högerbacken Lars Stickå och vänsterinnern Ingemar Karlberg. Bra var också målvakten Göran Höglund. I Forssa var försvaret bästa
lagdelen med högerhalven Bengt Tångring och centerhalven Sven Ove Johansson som de främsta. Kedjan hade svårt att samla sig för
mera homogent spel utan var och en slet på sitt vis och den som hade de farligaste framstörarna var centerforwarden Åke Johansson.
Första halvlekens enda mål svarade Färnäs vänterinner Ingemar Karlberg för, andra halvleken bjöd på mera situationer och det var nära
mål ett flertal gånger på ömse sidor. Enda resulterande tillfälle var när Forssas Åke Johansson fick se sitt hårda skott gå i mål. God
domare var Lars Tapper Krylbo.

Färnäs – Falun i oviss match. På söndag tar Färnäs emot Falu BS i en uppgörelse i fotboll i division IV. Båda lagen möttes
med samma förutsättningar. Färnäs spelade förra söndagen oavgjort, 1-1 mot Forssa och Falun oavgjort mot Leksand, 3-3. Vilket lag
som då är bäst kan vara svårt att avgöra under rådande begynnelsestadium. Färnäs har förmån av hemmaplan, men Falupojkarna
kommer nog inte att släppa båda poängen utan hård kamp.

Rättvis seger för Falu BS i bra match på Färnäs IP. Text från tidningsartikel. (omg 2).
Det blev en knapp men rättvis seger med 0-1 för Falu BS i division IV-mötet mot Färnäs SK på den torra idrottsplatsen i Färnäs. Det är
sällan man får se två lag så helt utnyttja hela planen för spel. Anfallen växlade snabbt men utdelningen i mål blev i minsta laget. Enda
målet föll i andra halvlekens 33:e minut och målskytt var höger innern Bo Jonsson som hittade rätt med ett av sina många skott. Färnäs
startade förtroendegivande men ett vårpiggt Falun tog mer och mer hand om spelet alt efter som matchen led. Gästernas mål i andra
halvlek föll därför som en mogen frukt efter ett metodiskt spel. Fråga är väl om inte Falun är det lag som hunnit längst med sitt
kortpassningsspel men det brister ännu i avslutningarna. I regel gick skotten över eller bredvid målet. Målvakten Christer Sten fick dock
vid ett par tillfällen visa sin goda klass med ett par snabba ingripanden. Färnäs centern Blomberg var den hemmaforward som var mest
besvärlig med sina skott. I första halvlekens sista minut fick han på ett hårt långskott som höll på och smita in strax under ribban men
Christer Sten kunde boxa undan bollen. Bäst i Färnäs lyckades centerhalven Gösta Hållams som trots sin ålder och tyngd är en säker
stopper. Hemmapubliken var mest nyfiken på nyförvärvet Karlberg på vänsterytter plats. Han blev tyvärr inte spelad i fullutsträckning
men hann dock visa sin goda klass. Falun hade sina bästa i centerhalven Åke Persson samt inrarna Bo och Per Anders Jonsson. Publiken
uppgick till 300 och Nils Källström, Borlänge, dömde.

Färnäs-rad bruten Falun segrade 1-0. Text från tidningsartikel. (omg 2).
Färnäs (FK). Färnäs SK, som inte förlorat på tio seriematcher, kunde inte klara den elfte trots egen hemmabana mot Falu BS på
söndagen. Men det satt hårt åt och falugrabbarnas segermål kom först i andra halvlekens 33:e minut och det var också det enda i
målväg som förekom. Med en liten aning tur hade resultatet i mycket väl kunnat bli det omvända. Falu BS förde spelet på planen och
var det klart snabbaste och mest tekniska, men de få Färnäs framstötarna hade mera tyngd och var som målchanser också klarare. Falu
BS var sig lik från tidigare år – en förnämlig bollkultur och stor snabbhet på bollarna, men också med samma ineffektiva avslutningar och
dåliga målskytte, Christer Steen gjorde några fina reflexräddningar i målet och Bunny Ragnerstam var bäste back trots att han hade
farligaste anfallspelaren att bevaka. Försvaret som helhet hade eljest inte allt för slitsamt mot ett tekniskt ojämnt Färnäs anfall - I
anfallet märktes mesta snabbe vänsteryttern Lars Nilsson. Bo Jonsson hade dålig skottlycka och Per Anders Jonsson såg Man mindre av
än vanligt. Nye centerhalven Isberg började bra men försvann i andra halvlek alltmer utom vad det gällde smågnäll på motspelare och
domare. Föredömligt höll man åtminstone i första halvlek bollen på marken och spelade till närmaste man. Färnäs var ojämna i
förhållande till motståndarna men rutinen höll ändå på att ta ut sin rätt även nu, centerhalven Gösta Hållams har en sagolik
placeringsförmåga. Göran Höglund i målet var också på sin vakt. Ytterhalvorna matade oftast dåligt men Lennart Ehlin spelade bra
första halvlek. Överlag ville man tjonga lite mer än vad nöden krävde. Klart bäst i kedjan var nye högeryttern Ingemar Karlberg. Ende
skytten tycktes vara Rune Blomberg, men det gick ibland alltför sakta. Första halvlek var bäst med ett rörligt och rappt spel.
Falunblixtstartade och Färnäs fick ligga på försvar de första 20 minuterna. ”Pajen” Jonsson var igenom men Höglund räddade grant.
Rune Blomberg klämde också på ett skott som Steen tippade över. På den efterföljande hörnan var Pål Pålsson helt fri men sköt utom.
Sista målchansen hade Färnäs genom Blomberg men även nu var falumålvakten med på det hela. Spelkvalitén sjönk i andra
avdelningen. I 31:a minuten hade Ove Olsén matchens härligaste chans men sköt rätt på Falu-Steen. Två minuter senare uppstod ett par
halvmissar i Färnäs försvaret och Bo Johansson kunde avgöra matchen. Fortsättningen blev tämligen nervös på båda sidor och bollarna
slogs mest på måfå. Nils Källström, Borlänge hade matchen säkert i sin hand och ca 150 personer gonade sig i vårsolens glans. /NILU.

Bosse Jonsson BS Matchvinnare. Text från tidningsartikel. (omg 2).
Färnäs (DD). Färnäs hemmabesegrades av Falu BS med 0-1 (0-0) efter en intresselös match där Falun skapade de farligaste tillbuden.
Gästerna tog genast kommandot på mittfältet men kunde inte överlista Färnäs försvaret, spelet flöt stundtals fint men vid
straffområdet kom man helt av sig och de gånger som forwards fick iväg skott var de illa riktade. Tre upplagda chanser missades av
vänsterinnern Per Anders Jonsson. Rättvisan i resultatet kan diskuteras men mot slutet av andra halvlekhängde ett falumål i luften och
avgörandet föll ur klungspel en halvtimme in på andra halvlek. Målskytt var Bo Jonsson. De bästa faluspelarna var utan tvekan
målvakten Christer Steen och högerhalven Anders Larsson medan det i kedjan var alldeles för vekt mot det robusta Färnäs försvaret.
Färnäs försvaret sviktade stundtals på högersidan varför centerhalven Gösta Hållams fick en tung arbetsbörda. Centerforwarden Rune
Blomberg var för ensam för att bereda gästerna större besvär. Vänsteryttern Gunnar Haglind hörde till de bättre medan kollegan på
andra kanten Ingemar Carlberg visade sig vara snabb men han saknade erforderlig bollkontroll. Till de bättre i FSK hörde Lars Stickå och
Lennart Elin. Säker matchledare var Nils Källström, Borlänge.

Färnäs SK-Sörsjöns IF 0-1, (0-1).

Text från tidningsreferat. (omg 3).

Färnäs förlorade mot Sörsjön, 0-1. Färnäs led på söndagen för andra gången under vårsäsongen ett nederlag på
hemmaplan. Denna gång var det Sörsjön som tog båda poängen med sig hem efter en 1-0 seger, målet inspelat redan i första halvlekens
tredje minut. Färnäs missade flera givna målchanser. Matchen var som sagt bara tre minuter gammal när den avgjordes. Sörsjöncentern Arne Tysk släpptes fri och passade framför öppet mål till högeryttern Sune Johansson som bara hade att lägga bollen tillrätta i
maskorna. Efter 15 minuters spel fick Färnäs ett mål bortdömt för offside . Färnäs pressade sedan hårt men skotten var dock i regel
dåligt riktade. Under andra halvleken kunde en Färnäs forward t.o.m. ändra riktingen på en boll, som var på väg över mållinjen och
förpassa den över kortlinjen. Sörsjön spelade som vanligt långa bollar och försvaret slog rent med besked. Färnäs forwards lämnades få
tillfällen för skott. Klart bäst i laget var målvakten Arnesen, centerhalven Christer Mattsson och centern Arne Tysk. Färnäs laget bars upp
av Gösta Hållams och målvakten Göran Höglund. Debuterande domaren Arne Andersson från Orsa lyckades mycket bra. Publik: 200
personer trots regnet.

Självmål blev fall för Färnäs. Text från tidningsreferat (omg 3).
Färnäs (DD). Färnäs SK föll mot Sörsjön 0-1 (0-1) i söndagens uppgörelse på Färnäs IP. Sörsjöns segermål kom i matchens andra minut då
Färnäs försvarare dirigerade förbi bollen förbi en förvånad målvakt. Sörsjön var på mittfältet det starkaste laget men forwards tycktes
glömt konsten att göra mål. Färnäs kedja skapade stundtals farliga tillbud framför lugnt arbetande Sörsjöns målvakten Yngve Arnesson,
men hemmaspelarna hade siktet inställt ett par meter över. Färnäs fick ett mål bortdömt i första halvlek på grund av offside. Andra
halvlek blev den första lik med stark inledning av Sörsjön. FSK pressade hårt under sista kvarten, men trots helt öppet mål lyckades
högerytter Ingemar Carlberg med konststycket att slå bollen utanför. Matchens behållning var en fin dubbelräddning av Färnäs
målvakten Göran Höglund i 77 minuten på centerforward Aren Tysks skott. Sörsjön försvaret övertygade och speciellt vänster back Åke
Johansson och centerhalv Christer Mattsson lyckades bra. I kedjan gjorde högerytter Tore Wallin en bra första halvlek. Centerforward
Arne Tysk var snabb och orädd, men hans efterslängar och protester, vänsterhalven Sten Olsson slet fördömligt men uppspelet saknade
ofta adress. I Färnäs visade centerhalven Gösta Hållams att gammal är äldst och fick efter en olycklig inledning ordning på de bakre
leden, där högerbacks debuterande Nils-Erik Böhlin lyckades bra. I kedjan var Pål Pålsson den ende som kom upp till vanlig
spelstandard. Centerforward Rune Blomberg och vänsterinner Tore Wahlström hade en mindre lyckad dag. Bra domare i den småruffiga
matchen var Arne Andersson, Orsa.

Färnäs SK-IFK Grängesberg 2-5, (1-2). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Klar Grängesberg seger trots bar Färnäs spel. Färnäs förlorade på söndagen sin tredje hemmamatch under
vårsäsongen i division IV. Denna gång var det Grängesberg som genom segern befäste sin serieledning. Slutresultatet 2-5 efter 1-2 i
halvtid motsvarade ungefär vad som hände på planen. Färnäs gjorde sin bästa match för säsongen men Grängesberg var klart bättre i
avslutningarna. Färnäs öppnade förtroendeingivande och var nära att få utdelning redan i inledningsminuterna sedan Grängesförsvaret
öppnats effektivt, men skottet gick över . I stället var det gästerna som i 7:e tog ledningen på straff av Hans Bengtsson, sedan en
forward hållits fast. Blomberg kvitterade till 1-1 på ett snärtigtskott, men när tre minuter återstod av halvleken tog gästerna på nytt
ledningen genom centern Börje Gustavsson. Andra Halvlekens mål tillverkades av Drobni 1-3. Hans Bengtsson 1-4 och Börje Gustavsson
1-5, medan Färnäs målet föll på straff med Lennart Ehlin som skytt. Grängesberg vann på rutin och farligare skyttar. Nyförvärven Drobni,
Gustavsson och Ehlin var den faktor som fällde utslaget, men även målvakten Börje Nyström får ta åt sig äran till segern. Backarna
verkade tröga men besatt onekligen en hel del rutin. Hemmalaget hade möblerats om och nyförvärvet Carlberg hade nu flyttats in på
centern, medan Blomberg gick högerinner. Det var ett lyckat drag men än dröjer det nog innan spelarna vet hur Carlberg vill ha bollarna.
Centerhalven Hållams spelade lugnare än vanligt, medan backarna gick väl hårt fram. Målvakten Höglund kan inte lastas för de många
baklängesmålen. Han försattes i många krångliga situationer. Domare var Gunnar Hjelte, Ludvika, som dömde med pondus och cirka 150
tittade på i kylan.

Jämna Grängesberg spelade ut Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 4).
Färnäs (FK) Färnäs SK orkade bara en halvlek mot serieledande IFK Grängesberg. Slutresultatet 2-5 var kanske i överkant medan
halvtidssiffrorna 1-2 lika gärna kunnat vara i Färnäs favör. Hemmalaget överraskade nämligen då positivt med rappt samspel och klar
dominans på mittfältet. Båda baklängesmålen var mer eller mindre grova försvarstabbar. Efter 6 minuter fasthöll nämligen Lasse Stickå
ungraren Imre Drobni en meter innanför straffområdet och elegante vänsterinnern Hans Bengtsson lurat målvakten Göran Höglund åt
fel håll på straffen. Färnäs gick trots detta oförtrutet på offensiven med fyndigt samspel och 17.e minuten kom en välförtjänt kvittering.
Yttern Ove Olsén slog in en boll som Runde Blomberg krutade på från långt håll och ställde Börje Nyström helt chanslös. Pausledningen
skaffade sig Grängesberg i 42:a minuten på ett passivt Färnäs försvar som tillät centerforwarden Börje Gustavsson att tränga sig fram på
Drobnis passning. Endast en kort stund i andra halvleken orkade Färnäs göra organiserat motstånd Imre Drobni sköt i 12:e minuten ett

långskott som Höglund endast förmådde halvklara och fem minuter senare lyfte Hans Bengtsson vacker en lyra över utrusande
målvakten – 1-4. 10 minuter senare kom1-5 nu genom centerforwarden Gustavsson och Grängesberg lekte allt mera respektlöst med
motståndarna, som sällan fick bollarna till sina egna anfallsmän. Slutresultatet 2-5 tillkom på straff inslagen av Lennart Ehlin när två
minuter återstod. Grängesberg var en trevlig bekantskap med ett jämnt manskap. Det var främst halvbackskedjan – Arne Åhlén, Bo Leo
Andersson och Sune Ferner – som stötte upp det hela med sina fina matningar till en finurlig inner trio. Centern Börje Gustavsson var
snabb i stegen och ständigt vandrande och högerinnern Hans Bengtsson farligaste skytten. Färnäs SK gjorde en fin upptakt och visade då
våren bästa spel. Melodin var långa bollar till snabbe centern Carlberg men även yttern Ove Olsén lyckades bra. Rune Blomberg
opererade i början högt upp och svarade för fina passningar och skott. Bakåt understödde Lennart Ehlin bäst. I andra halvlek försvann
den löftesrika upptakten helt och laget fick ibland finna sig i att bli utspelade. Domare: Gunnar Hjelte, Ludvika. /NILU.

IK Heros-Färnäs SK 1-1, (0-1). Text från tidningsreferat. (omg 5).
Färnäs nära ta full pott. Smedjebacken (DD). Heros var helt överlägsna i spel vid seriematchen på Herosvallen mot Färnäs, men
ändå fick laget bara oavgjort 1-1 efter 0-1 i halvtid. En klar Heros seger har varit mera på sin plats efter alla de upplagda målchanser,
som skapades framför Färnäs målet där målvakten Göran Höglund arbetade mycket förtroendegivande och får ta åt sig den största äran
att den ena poängen klarades. Någon bättre match var det inte. Den lilla spelväg som förekom svarade Heros för. Med det var inte lätt
för heroskedjan att komma genom det hårt spelande Färnäs försvaret. Förutom målvakten i Färnäs var centerhalven Gösta Hållams och
högerhalven Pål Pålsson bra. Färnäs kedja bestod av tre man under större delen av matchen, de övriga fick agera helt i försvaret.
Ingemar karlberg och centerforwarden Rune Blomberg var här de bästa. Heros försvar höll bra trots de förlorade poängen. Målvakten
Tor Trondsedt har en del otur vid målet, för övrigt skötte han sig fint. Backarna Hans Hellström och Rolf Hultberg gjorde heller inga
misstag. Halvbackskedjan Gösta Persson, Stig Elving och Barry Jakobsson hängde fint med men med matningarna är det sämre ställt.
Högerinnern Hans Bergman och centerforwarden Björn Persson var hårt bevakade och kom sällan loss. Vänstervingen Kurt Göstasson,
Kurt Hedkvist hade många bra framstötar som var nära att resultera. Högeryttern Tommy Dorg fick några härda smällar i början och
hade därefter svårt att komma igen. Målen. 3:e minuten centerforwarden Blomberg 0-1 på långskott, I andra halvlekens 35:e minut,
kvitterade Heros till 1-1. Målskytt var centerforwarden Björn Persson. En fin chans att avgöra matchen hade Heros, vänsterytter Kurt
Göstasson i slut minuten, då målvakten var satt ur spel. En försvarare dök upp på mållinjen och slog bort bollen. Domare var Kurt
Carlsson, Tunabro. Publik 300.

Heros överlägset men fick bara 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 5).
När endast tio minuter återstod ledde gästande Färnäs med 1-0 och det såg ut som om Heros skulle råka ut för sitt första serienederlag,
men då lyckades Björn Persson rädda den ena poängen med att göra 1-1. Heros borde dock med alla fina chanser vunnit matchen hur
klart som helst. Nu var det inte bara dålig skottlycka utan det var ett defensivspelande Färnäs som bidrog till detta. Dessutom gjorde
Göran Höglund en toppmatch mellan stolparna. Någon större match av Heros kunde det alltså inte bli under rådande förhållanden och
då främst kedjespelarna som hade svårt att försöka ta sig igenom och det hjälpte föga att dom vid visa tillfällen släppte upp Färnäs en
bit på planen för att på så sätt få lite mera svängrum. Nu körde Färnäs med långa bollar upp till kedjan och på ett av dessa anfall
hamnade bollen hos Rune Blomberg som 30 meter från Heros målet slog på ett långskott i mål. Efter pausen var det bara några gånger
som Färnäs kom upp i närheten av Herosmålet medan Heros anföll ideligen utan resultat förrän den efter längtade och rättvis fullträffen
av Björn Persson kom Heros fick denna gång inte ut något av sitt fina spel och i den så tidigare matcher målfarliga kedjan var det endast
Hans Bergman som stod att känna igen trots att han hade en prima överrock i Lars Stickå. Försvaret hade nu sina starkaste kort i Stig
Elving och Rolf Hultberg. Kan Färnäs fortsätta i samma spelstil i fortsättningen så blir det säkert flera lag som får svårigheter. För det är
tydligt att dom kan konsten att spela snålt men inte är det någon vacker fotboll att se på. Hela försvaret kämpade nu bra och
extraplusen går nu till Lars Stickå, Gösta Hållams och Tore Wahlström och av kedjans mannar var Rune Blomberg bäst, men nu som
försvarare större delen av matchen. Curt Carlsson, Borlänge dömde bra och ca: 350 personer såg på.

Heros överlägset men fick bara 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 5).
Färnäs hade den verkliga sensationen på lut när de mötte serieledande Heros på Herosvallen lördag. I matchens 9:e minut tog Färnäs
ledningen med 1-0 genom Rune Blomberg, som sköt ett skott från ca: 30 meter och som Heros målvakten Tor Trondset även var med på
och syntes klara, men av någon underlig anledning tappade han bollen, som rullade knappt över mållinjen. Heros hade ett klart
spelövertag och skapade s.k. givna målchanser som i vanliga fall ger utdelning, men allt syntes som förgjort. Efter pausen var
Herosdominansen ännu mera markant och man bara väntade att Färnäs skulle ge vika för detta enorma tryck. Men ända till 10 minuter
återstod av matchen höll Färnäs Heros stången, men då lyckades Björn Persson rädda halva äran med att göra 1-1. Efter detta mål var
hela Heroslaget på offensiven för att rädda segern, men Färnäs slog ifrån sig med besked och klarade något överraskande en ”pinne”
mot de målfrossande Heros. Vad som fick Herosspelet att halta, var det defensivspel som Färnäs idkade och de började med att ha
endast tre man i kedjan och så körde man med hårda långa bollar upp till dem. När det sedan började bränna ännu mera i knutarna så
var det högst två mannar av Färnäs kedjan som höll sig kvar i anfallet. Någon som helst rättvis bild av matchen ger inte dessa siffror,
utan en klar Heros seger hade nog varit på sin plats efter vad som hände på planen. Men bollen är som sagt rund och allt kan hända,
trots att ett lag har ett skyhögt spelövertag. I den tidigare så målfarliga Heros kedjan var det endast Hans Berman som var sig lik och i
försvaret var det Rolf Hultberg och Stig Elving som var bäst. Färnäs spelade inte någon fin fotboll utan det var mestadels långa bollar
som svepte fram från deras försvar, men det är ju varje lag tillåtet att begagna sig av spelsätt och taktik som passar dem bäst. Kan

Färnäs fortsätta med sitt snålspel, så blir det säkert stora svårigheter för de övriga lagen att ta full poäng mot dem. Göran Höglund var
utmärkt i målet och i ett tappert kämpande ute försvar var Tore Wahlström, Gösta Hållams och Lars Stickå bäst, medan Rune Blomberg
som på laguppställningen var upptagen som center men större delen av matchen var ”hjälpgumma” åt försvaret får betyget bäst av
anfallsmännen. Bra domare var Curt Carlsson, Borlänge.

Sollerö IF-Färnäs SK 2-3, (2-0). Text från tidningsartikel. (omg 6).
Hemmamatch borta, bortamatch hemma för Sollerön-Färnäs. Färnäs (FK). På torsdag spelas en tämligen unik match
på Färnäs Idrottsplats. Då spelar nämligen Sollerön hemmamatch på bortaplan medan motståndarna Färnäs gör tvärtom, spelar
bortamatch på hemmaplan. Förklaringen är att Sollerö IF lånar Färnäs planen för sina hemmamatcher under våromgången. Till hösten
har laget sin arena klar men då får Färnäs SK göra ännu ett möte med Sollerön på sin plan. Lagen Ovan Siljan har börjat serien mycket
trevande men vissa tendenser visat att lagen nu håller på och komma i form och är väl medvetna om att det nu gäller att samla poäng i
den jämna serien. Båda lagen rapporterar ordinarie uppställningar.

Färnäs slog sold, hörnor avgjorde. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs (FK). Färnäs drog längsta strået mot Sollerön som använde Färnäs under våren flitigt använda plan som sin egen. Det rättvisa i
slutresultatet 3-2 till Färnäs kan diskuteras. Sollerön hade ledningen i pausen med 2-0 och klart spelövertag också under andra halvlek.
Men Soldkarlarna hade märkligt svårt att få bolluschlingen över mållinjen. Två fint lagda hörnor av Rune Blomberg samt en lagändring
avgjorde matchen. Typiska ytterhalven Kjell Röstberg som debuterade i seriesammanhang för Färnäs började som inner på topp men
flyttades till den för honom mer bekanta halvbacksplatsen. Och därifrån gav han kedjan det stöd som man saknade under första halvlek.
Sollerön trillade stundtals boll riktigt bra. Men kedjan som sköt för sällan saknade skärpa i avslutningarna. Den måste vässas eller hur
Kurt Persson? Den bästa skytten Per-Erik Finn hade placerats som ytter för att han skulle få bättre svängrum. Och det fick han också och
var Solleröns farligaste spelare. Färnäs hade mycket svårt att få ordning på sitt spel. Sollerön däremot inledde riktigt bra och främst var
det högerwingen Per Bohm och John Gidlund som märktes. Det var också därifrån som första målet kom. I 13:e minuten fick John
Gidlund bra läge och hans skott smet in vid ena stolpen. Och Per-Erik Finn ökade i 22:a minuten till 2-0 genom ett skott från långt håll.
Där schabblade Göran Höglund en hel del även om bollen ändrade riktning efter en snedstuds. Sold öppnade andra perioden bra och
skapade några verkligt bra tillbud. Men siktet var illa inställt. Färnäs fick mer att beställa och första reduceringsmålet kom rätt snabbt.
Rune Blomberg lade en hörna perfekt på Lennart Ehlins skalle f.v.b i mål. Uppiggade av framgången höjde Färnäs takten och
kvitteringen lät inte vänta på sig. En lurigt lagd hörna av Runde Blomberg boxade Sune Bengts (hårt trängd) i eget mål. Men Sollerön lät
sig inte nedslås utan lade in ytterligare några kol. Men utan framgång. Färnäs säkrade segern 6 minuter före fulltid. Skytt var mats
Gummås som på rätt sätt förvaltade en passning från Pål Påhlsson som agerade inner under andra halvlek. Färnäs hade sin bästa lagdel i
andra periodens halvbackstrio Kjell Röstberg – Gösta Hållams – Lars Stickå. I kedjan var Rune Blomberg spelfördelaren och veteranen
Tage Mohlin ambitiös ytter. Sollerön lade sig vinn om att spela boll men hade på tok för svaga avslutningar. Laget håller sig med en
duktig målvakt i Sune Bengts ett mycket fint centerhalvs ämne i långe Börje Marcus och i kedjan var förutom tidigare redan nämnda
Per-Erik Finn också Pelle Blohm till sin fördel. Han är ju stark och snabb som få men varierar positionerna för dåligt. Torsten Axelsson
(för dagen center) är en flyfotad herre men var för nätt i närkamperna med det stabila Färnäsförsvaret. /JIBE.

Solleröns 2-0 ledning blev 3-2 till Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs tog på söndagen sin första seger för vårsäsongen genom att slå Sollerön med 3-2. Matchen spelades på Färnäs IP. I halvtid ledde
Sollerön med 2-0 men segern satt långt inne. Delad poäng hade väl mest återspeglat händelserna på plan men Färnäs hade under sista
halvlek mera tur än Sollerön, vars forwards missade hårresande vid två tillfället. Båda lagen hade möblerat om i laguppställningarna. I
Solleröns mål återfanns Sune Bengts och Hans Borg hade flyttat upp på innern Färnäs visade upp sitt nyförvärv Kjell Röstberg från
Warpen och på högerback hade man en ungdom från de egna leden Ove Jansson. Det bjöds på pigg och ganska rivande fotboll där
Sollerön skapade det mesta farligheterna men visade också prov på hur målchanser sumpades. Efter 14 minuters spel tog Sollerön
ledningen med 1-0 sedan högeryttern John Gidlund drivit upp bollen på sin kant och avslutade med nick i mål. Per-Erik Finn ökade i 22:a
minuten till 2-0 Sollerö övertaget fortsatte men några fler mål blev det inte. I stället var det Färnäs innern Lennart Elin som när åtta
minuter spelats av andra halvlek kunde nicka in reduceringen 2-1. Nu blev det ordning på Färnäs och i trängseln framför Sollerö målet,
kom kvitteringen av högeryttern Tage Molin var sist på bollen. När sex minuter återstod av speltiden kunde Mats Gummås slå in ett fint
mål och 2-3 ledningen för Färnäs stod sig speltiden ut. Bäst I Sollerön var målvakten Sune Bengts och centerhalven Börje Marcus medan
Färnäs hade sina bästa i debuterande backen Ove Jansson och innern Lennart Elin. Domare var ”Ninne” Bergström, Borlänge, inför 400
personer. /BREWE.

Färnäs besegrade Sollerön med 3-2. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Mora (DD) Oturen fortsätter att grina mot Solleröns fotbollslag. Trots massor av chanser och ett bra spel första halvlek med 2-0 ledning
fick Sollerö pojkarna se sig slagna av Färnäs SK med 3-2. Ett av målen som Färnäs fick var självmål då Sollerö målvakten schabblade in
bollen. Sollerö öppnade matchen med ett ovanligt förhoppningsfullt och trevligt spel dominerande stort förstahalvlek. Men efter
halvtidsvilan möblerade Färnäs om i kedjan och genast blev det jämnare spel. Efter att ha reducerat Sollerö ledningen på nick efter
hörna kom kvitteringen också på hörna, och när det var två minuter kvar av matchen tog Färnäs ledningen. Bäst hos Färnäs var ch,
Gösta Hållams och hh, Pål Pålsson. En bra debut gjorde också hb, Ove Jansson. I Sollerö laget ger vi vb, Håkan Axelsson, ch, Börje Marcus
och vy, Per Erik Finn bästa betyget. Målen: 13:e min. 1-0 hy, John Gidlund, 22:a min. 2-0 vy, Per Erik Finn. Andra halvlek 7:e min. 2-1
nick på hörna v vi, Lennart Elin, 15:e min. 2-s självmål på hörna. 43:e min. 2-3 vy, Mats Gummås. Bra domare: Sven Inge bergsten,
Borlänge. / Pära /.

Färnäs SK möter Våmhus.

Text från tidningsartikel. (omg 7).

På tisdagskvällen ska Färnäs SK göra upp med Våmhus fotbollselva om poängen i division IV. Färnäs har inte kommit i form ännu men
lyckades dock ta båda poängen i den sista matchen mot Sollerön då Färnäs vann med 2-3. Tidigare har det inte lyckats så bra. Två
oavgjorda matcher verkar ju inte uppåt precis. Våmhus ligger bättre till, men det är troligt att hemmalaget är på väg uppåt och bärgar
ytterligare ett par poäng. Avspark sker kl. 19.

Ett mål av Färnäs räckte till seger. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Färnäs (DD). Färnäs SK hemmabesegrade IFK Våmhus i tisdagens lokalderby 1-0 (0-0). Färnäs hade greppet om matchen och segern var
rättvis. Våmhus var dock nära att knipa åtminstone ena pinnen men lyckan var inte med i avslutningarna . Efter en trevande inledning
tog FSK initiativet och skapade flera fina chanser. Vi, Lennart Elin var nära att ge Färnäs ledningen i 10 min. men ett Våmhus fot avvärjde
på mållinjen. Gästerna fick mot slutet av halvleken greppet om mittfältet och pressade hårt mot hemmaburen. Vi, Per Erik Tysk skallade
strax över i 22 min. och fem min. senare tvingade han FSK målvakten Göran Höglund till en akrobatisk uppvisning med en farlig lobboll. I
andra halvleken blev FSK övertaget allt större och gästernas kunde endast sporadiskt oroa hemmaförsvaret. Det avgörande målet föll
som en mogen frukt när en kvart återstod. Målskytt var vi, Lennart Elin och passningen svarade cf, Rune Blomberg för. I Färnäs gjorde
hh, Kjell Röstberg en helgjuten insats med mycket låg felprocent. Ch, Gösta Hållams var ryggraden i försvaret där mv, Göran Höglund
utgjorde en säker sista utpost. I anfallet var Lennart Elin den farligaste, väl assisterad av Rune Blomberg och Tage Molin. Våmhus ställde
upp utan strategen Evert Tysk och Mats Lind. Hos gästerna var mv, Arne Backsell den klart bäste. Ch, Erik Guth och vh, Conny Larsson
lyckades bäst av ute försvararna och i kedjan Per Erik Tysk den främste. Junioren Stig Ersson var en positiv överraskning. Bra domare
inför 350 betalande var Hans Söderlund. / Björn /.

Stor publik, medelmåttigt spel när Färnäs besegrade Våmhus. Text: Breye (omg 7).
Tisdagskvällens lokalderby på Färnäs IP mellan Färnäs och Våmhus hade lockat en ovanligt stor publik i den ljumma vårkvällen. Tyvärr
var det bara medelmåttigt spel som publiken bestods. Färnäs vann med matchens enda mål men delad poäng hade väl mest motsvarat
händelserna på plan. Efter en mållös första halvlek med par nickar av gästernas vänster inner Per-Erik Tysk och ett par tilltrasslade
situationer framför Våmhus målet som kunde ha gett utdelning väntade man sig bättre spel i första halvlek men därav blev intet. Två
starka försvarslog sönder alla försök till genombrott. Men när 17 minuter återstod av speltiden avgjorde Färnäs innern Lennart Ehlin
matchen med ett mål som den utrusande målvakten Backsell inte han vara med på. Bäst I Färnäs lyckades centerhalven Gösta Hållams
och innern Lennart Ehlin. Våmhus visade för dagen upp ett jämt lag där ingen höjde sig över de övriga. Domare var Hans Söderlund,
Borlänge. Publik 500 personer. Ett mål av Färnäs räckte till seger.

Färnäs segrade i blekt derby. Text från tidningsartikel. (omg 7).
Färnäs (FK). Färnäs SK hade arbetsammare än väntat med IFK Våmhus på tisdagskvällen. Först efter c:a 75 min. spel kom matchens enda
mål och hemmaspelande Färnäs var två poäng rikare. Den mest hängivne supporters har väl heller inte fällt alltför bittras tårar över ett
oavgjort resultat. Om nu något lag skulle vinna låg Färnäs närmast till och då var det också helt på sin plats att den mest påpassliga
forwarden på banan – vi, Lennart Ehlin – fick göra det avgörande målet. Han befann sig hela tiden där han skulle vara och var hyperfarlig
genom sin rörlighet. För övrigt gick det på tok för långsamt i hemmalaget och bollarna mest i sidled. Rune Blomberg arbetade bra men
fick inte ut så mycket. Dessutom var det ingen fläkt över ytterspelet. Lars Stickå uppträdde som halvback men är definitivt att föredra på

backen. Hållams märktes mindre denna gång men hade väl heller inte många tillfällen att glänsa. Det var oroligt i Våmhus försvaret där
lagkaptenen Mats Lind saknades mycket. Spelarna verkade därför osäkra och nervösa. Ch, Erik Guth avvärjde en hel del genom tur och
skicklighet och Conny Larsson slog väl avvägda bollar. Anfallet saknade bollhållare och kunde bara sporadiskt komma på linje. Här var
tomrummet efter Evert Tysk stort. Yttrarna började bra, men kom av sig. Laget började defensivt innan man kom underfund md att
anfall är bästa försvar. Arne Backsell gjorde en stark match i målet. Trots att spelets kvalité mestadels var dåligt och tempot lågt var
matchen ändå underhållande. Vi, Ehlin var ofta offsideställd i första halvlek. efter 12 min. blev det ingen ”flaggning” trots at hela
motståndarförsvaret stannade upp men han bommade i skotögonblicket. Per Erik Tysk nickade först över i fritt läge och på ett skott
strax därpå fick Färnäs Höglund tippa till hörna. Hans kollega Backsell fick sedan göra en liknande räddning på Pålssons snabba skott. I
början av andra halvlek låg Färnäs på bra och bollen rullade ibland på motståndarnas mållinje. I 27:e min. kom målet och strax därpå
fick Backsell göra en reflexräddning. 350 personer hade samlats, och domaren Hans Söderlund, Borlänge klarade sig bra trots att inte
linjemännen underlättade hans arbete.

Spännande derby väntas i Färnäs. Text: från tidning fredag 8 oktober 1965. (omg 8).
En nervpirrande uppgörelse blir det i morgon på Färnäs idrottsplats där grannen Nusnäs kommer på besök. Både Färnäs och Nusnäs är i
poängnöd, och det är alldeles omöjligt att förutsäga utgången. Färnäs ligger sämst till i tabellen har de senaste matcherna gjort bäst
ifrån sig, medan Nusnäs endast orkat med att ta en poäng i de senaste tre matcherna. Vi tippar oavgjort.

Kämpamatch när Nusnäs knappt besegrade Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Nusnäs (FK). Nusnäs IF och Färnäs SK gav på fredagskvällen en thrillerföreställning på Morängen som i mycket liknade forna tiders
bataljer. Det var spänning och dramatik, det gavs och togs med friskt mod och ingen av de agerande sparade på några krafter. Att
Nusnäs slutligen stod som segrare med 2-1 var helt på sin plats även om det kan kännas bittert för motståndarna efter den väldiga
kraftutlösningen på slutet. Dels var det Nusnäs som presterade den fotboll som förekom och dels hade halvtidsledningen 1-0, med
normal utdelning kunnat vara tre mål större. Att inte hemmalaget fick mål var inte alltid Färnäs försvarets förtjänst utan oftast orsakat
av bristande rutin och vissa gånger en smula otur. Färnäs spelade ett märligt defensivspel första halvlek med bara Ehlin och möjligen
Blomberg på topp och Nusnäs kunde med lätthet ta hand om mittfältet medan den snabba kedjan rusade förbi det till synes kompakta
motståndarförsvaret. Nusnäs unge lovande Leif Karlsson visade vid första chansen orutin genom att passa istället för att gå på mål då
vägen var fri. Åke Hanspers sköt sedan över från närhåll. Sedan lockades Höglund ur målet men Bengt Hjelte sköt också över. Först i 24:e
min lyckades Kurre Hjelte slå bollen i mål – 1-0 – men redan min. därpå hade Leif Karlsson åter fritt men dröjde så länge att Röstberg fick
bollen till hörna. Pål Pålsson svarade för Färnäs första egentliga farlighet i 40:e min, då hans raka skott tog i krysset. En bit in på andra
halvlek sköt Leif Hjelte 2-0 sedan Hållams råkat ändra riktningen. Pewa Mattsson fick ett tag lov att lämna planen och i den vevan kom
Kurre Hjelte åter igenom men Höglund fotparerade fint. Så fick Färnäs en frispark på strafflinjen. Blomberg slog till Pålsson som träffade
fint och Eklund var chanslös. Nu började den dramatiska avslutningen och Nusnäs försvaret blev allt nervösare för Färnäs pressen som
så när kunnat ge en poäng. Nusnäs försvaret spelade mu bättre än på länge. Det kanske berodde på Rolf Hjeltes lugnande återinträde på
centerhalven. Backarna Yngve Fyhr och Lennart Snees var snabba och Conny Eklund som vanligt bra i målet. Även kedjan vann i
effektivitet och rörlighet med Kurre Hjeltes inhopp på centern och det snabba anfallet spelade ibland ett tänkande samspel. Färnäs
började som sagt defensivt i överkant och fick mest kriga på sin egen planhalva. Göran Höglund arbetade bra i målet och Tore
Wahlström var fränaste back. Rune Blomberg vandrade och var ständigt på fria ytor men var för ensam. I andra halvlek drog han sig
tillbaka och Lars Stickå släpptes i frihet som anfallare och det blev strax farligare inte minst beroende på att ett offensivare tänkande i
hela laget. Oömme Pål Pålsson spelade fränt men effektivare än vanligt. Sammantaget gjorde båda lagen en riktigt kämpamatch helt i
den till ca. 400 personer uppgående publikens smak. Domaren Per Erik Carlsson, Borlänge, klarade sig bra men sp hade han också
linjespringare att lita till. / Nilu /.

Målfarlige ”Kurre” stjälpte Färnäs SK. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Nusnäs (DD). Nusnäs besegrade Färnäs i fredagens lokalderby på Morängen, 2-1 (1-0). Resultatet återspeglar väl händelserna på planen.
Matchen Kännetecknades av småruffigt spel och efterslängar i mångfald. Nusnäs visade sig från en helt annan sida än i söndags mot
Leksand och man odlade nu ett trevligt kombinationsspel. Kedjan hade fått en vitamininjektion i form av cf, Sigurd Hjelte, som med sin
påpasslighet var en ständig oroskälla för FSK försvaret. Yttrarna Leif Hjelte och Åke Hanspers arbetade bra de gånger de fick spelbara
bollar. Halvbacksspelet kom i otakt i andra halvlek sedan vh, ”Peva” Mattsson blivit justerad och tvingades lämna banan en stund för
omplåstring. Av backarna visade Lennart Snes bästa fighterhumöret. Färnäs ska ha all heder för motståndet. Tyvärr satsade FSK med
fullt manskap i kedjan alltför sent för att kunna kriga om ena pinnen. Målvakten Göran Höglund svarade för ett par granna
reflexräddningar men två obehärskade utrusningar drog ner betyget. Försvaret i övrigt arbetade säkert men använde sig ibland av
alltför hårda bandage. Kedjan, som under 80 min. endast bestod av tre man med Lennart Elin, alternativt Lars Stickå, på topp
framspelad av cf, Rune Blomberg hade svårt att komma igenom Nusnäs försvaret. Mål och situationer: 15 min. NIF:s hy, Åke Hanspers
sköt över ur fritt läge. 24 min. mv, Göran Höglund på utflykt vid hörnflaggan. Bengt Hjelte sköt okoncentrerat över. 26 min. cf, Kurre
Hjelte gav Nusnäs en välförtjänt ledning. 1-0 sedan han frispelats asv Sune Persson. 27 min. hh, Kjell Röstberg räddande ängel vid Färnäs
målet sedan Höglund överspelats. 30 min. hi, Pål Pålsson nära kvittera med en 30 meters kanon, som via touch av ribban gick ut. 50 min.
2-0 vy,Leif Hjelte sköt, en Färnäs fot styrde in bollen. 63 min. elegant frispark av Rune Blomberg till hi, Pål Pålsson, som inte gjorde
något misstag 2-1. Domare var Per Erik Karlsson, Borlänge, inför 500 betalande. / Björn /.

Leksand i medvind 2-0 mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Färnäs (FK). Leksand tog på söndagen båda poängen i Färnäs. Siffrorna blev 0-2 och segern var det tursamma slaget. Färnäs SK pressade
nämligen ofta och särskilt i andra halvlek var spelövertaget stort. Men hemma pojkarna var helt oförmögna, när det skulle avgöras
framför mål. Vad Färnäs just nu behöver är en skytt. Matchen som sådan var av ganska dålig kvalité. Det togs och gavs, men några
ordnade anfall såg man sällan till. Leksand hade ett par lyckomin. i första halvlek då hela matchen avgjordes. I 19 min. hade centern
Totte Bengtsson bollen, men schabblade så det hela tycktes rinna it i sanden. Men plötsligt fick han tillbaka bollen och det stod 0-1.
Minuten därpå fick Leksand en straff, som Rolf Wettergren slog i mål – 0-2. Farligaste tillbudet i andra halvlek hade Färnäs då Lennart
Ehlin efter 13 minuters spel plötsligtbefann sig helt ensam framför målet men sköt bollen i stolpen. Färnäs hade ett starkt övertag men
var helt ofarliga i avslutningarna. Det var halvbackskedjan som bar upp hemmalaget. Gösta Hållams höll rent i mitten och Kjell Röstberg
gjorde sin bästa match för laget. Anfallet skulle som sagt ha en skytt och en bollhållare. Inte heller Leksand hade några toppar i sin
laguppställning och det gnisslade ibland i försvaret. Penti Siipelä fick dock göra rätt för sig i målet och var alltid där han skulle.
Bornström och Ehrn spelade inrar på sidorna om Folke Bengtsson, men kontakten och samspelet klickade ordentligt. Det verkade nästan
som om spelarna hade ”taknatten” i benen. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge. Åter var det en fin publiksiffra: 400 personer.

2-0 för Leksand trots Färnäs press och 3-10 i hörnor. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Färnäs (DD). Leksand bortabesegrade Färnäs med 2-0 (2-0) i söndagens uppgörelse. Oavgjort hade bättre speglat matchförloppet, som
kännetecknades av en ständig FSK press med sporadiska Leksands framstötar, som oftast strandade på Färnäs offsidetaktik. Färnäs vann
hörnstatistiken med 10-3. Hos gästerna visade hy, Olle Öst och cf, ”Totte” Bengtsson ett fyndigtkombinationsspel, medan strategen
Bengt Bornström hade en misslyckad dag. Vh, Rolf Wettergren och ch, Bo Samuelsson utgjorde ett svårforcerat hinder framför säkre
målvakten Pentti Sippilä. FSK, som för dagen möblerat om och flyttat upp Lars Stickå på centerplats och Nils Erik Böhlin som hy, hade
svårt att få kedjespelet att flyta. Och efter att ha fått två man justerade i ett tidigt stadium fanns det ingen udd i kedjan. Ch, Gösta
Hållams och mv, Göran Höglund var säkrast i försvaret. Mål och situationer: 5 min) ”Totte” Bengtsson ensam igenom men Göran
Höglund räddade med fotparad. 11) Olle Öst farligt inlägg. Bra nick av ”Totte” strax utanför. 12) 0-1 genom ”Totte” Bengtsson efter pass
från öst. 13) 0-2 på straff sedan Olle Öst fällts. Exekutor Rolf Wettergren. 15) Hy, Gunnar Haglind skadad efter kollision 18) Ove Jansson
skadad. 30) Tore Wahlströ farligt skott över. Andra halvlek: 7 min) Tore Wahlström gran skalle efter Blombergs hörna strax över. 12) Pål
Pålsson i stolpen. 16) ”Totte” Bengtsson strax utanför. Säker matchledare var Gunnar Helldén inför 200 betalande. / Björn /.

Säter har toppkänning efter seger över Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs (FK). Säter har fortfarande häng på topparet i div. IV och Färnäs är lika starkt förankrade i kön efter dagens möte. Efter en
målfarlig inledningsperiod föll dessa litet oftare under andra halvlek, och slutresultatet 2-5 (0-1) är kanske något smickrande för
gästerna. Framförallt i bollbehandlingen var Säter bäst. Båda lagen är hållna för att vara ineffektiva i avslutningarna, och då kan ett
inbördes möte faktiskt sluta med sju mål. Det är emellertid starkt av hemmalaget att ta upp 0-3 till 2-3. Särskilt under första halvlek
hade gästerna, svårigheter framför mål och de som kom i andra halvlek var många gånger efterförsvarstabbar. Försvaret verkade heller
inte helt tillförlitligt när det började ansättas. Halvorna Karl Erik Linder och Lars Damström var de säkraste. Per Erik Norrman arbetade
över ett område. Högerytter Åke Berg var laget lyckosammaste målskytt och dessutom oförtröttlig arbetsmyra. Innertrion blixtrade till
ibland men var dess mellan lite för räddhågade och loja. Färnäs hade trots allt ett bra försvar, trots att man inte alltid var överens vid de
ofta gillrade offsidefällorna. Unge backen Gunnar Eriksson gjorde en fin match. Även andra backen Tore Wahlström var svårforcerad.
Anfallet är fortfarande problembarnet. Tage Molin började som halva men flyttades till vänsteryttern där han skötte sig riktigt bra och
svarade för fina inlägg. Första kvarten gick helt i gästernas favör. Högerytter Karlberg i Färnäs fick därpå en chans. I 42:a min. tog Säter
ledningen genom högerytter Åke Berg. Hela Färnäs försvaret hade stannat upp i hopp om offsidesignal, men den uteblev helt riktigt.
Berg kunde kosta på sig nöjet att även dribbla bort målvakten. I andra halvleks sjunde minut rullade vänsterytter matts Olsson in en
försvarsretur, och fyra minuter senare sågade centern backlund och högerinnern Lars Sjöblom igenom. Det var den senare som sist fick
passningen och gjorde målet, men han var då offside, - 0-3. Målet godkändes såldes. Centern Pålsson började upphämtningen med att
måla ur liten vinkel efter 16 min. och fyra minuter senare nickade backen Wahlström in en hörna – 2-3. Hade sedan Olsén träffat rätt när
han några minuter senare var helt igenom kunde matchen lött ha fått en annan utgång.

Säters yttrar fällde Färnäs. Text från tidningsreferat (omg 10).
Säter knep båda poängen vidbesöket i Färnäs på söndagskvällen. Slutsiffrorna 2-5 efter 0-1 i halvtid visar en något för stor seger. Säter
lyckades göra mål på ruscher, där hemma försvaret ej hann hänga med. I övrigt var lagen lika svaga i avslutningarna. Det dröjde ända till
42:a minuten innan första målet föll., Säters hy, Åke Berg höll sig framme på en förlupen boll och gav gästerna ledningen i paus med 1-0.
I andra halvleken föll målen tätt. Redan efter 8 minuter sköt Säters vy, Mats Olsson 2-0 och tre minuter senare kom 3-0 på skott av vi,
Bengt Åke Johansson. Färnäs verkade slaget men höll spelet väl uppe. I 16:e minuten reducerade hemma centern Paulsson till 3-1 och
sedan backen Wahlström nickat in 3-2 fanns nytt hopp för Färnäs. Trots ett visst grepp om spelet kunde dock Säters Åke Berg på nytt
slita sig igenom hemmaförsvaret och göra 4-2. Slut resultatet 5-2 svarade Ove Backlund för. Säter spelade bra ute på plan men hade
svårt att komma fram i skottläge. De båda yttrarna Åke Berg och mats Olsson var de som fällde utslaget. I hemmalaget slet Hållams som
vanligt men även Tage Molin som vy, får en blomma för friskt spel. Domare var Lars Tapper, Krylbo. / Breve /.

Smickrande siffror för Säter mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs (DD). Säter plockade med sig båda pinnarna i söndagens uppgörelse mot Färnäs. Slutresultatet skrevs 2-5 efter0-1 i pausen.
Hemmalaget dominerade matchbilden och siffrorna måste betecknas som smickrande för Säter. Efter en intresselös inledningskvart tog
FSK kommandot och öppnade gång efter annan Säter försvaret men avslutningarna misslyckades. Säters snabba kontringar besvärade
Färnäs försvaret och när en minut återstod dribblade sig hy, Åke Berg sig fri och gav Säter ledningen. 10 min. in på andra halvlek ökade
vy, Mats Olsson till 0-2 efter kalabalikframför hemmaburen och två min. senare var det dags för 0-3. Målskytt var vi, Bengt Åke
Johansson. Cf, Pål Pålsson reducerade i 17 min. till 1-3 och halvannan minut senare tände vb, Tore Wahlström hoppet hos Färnäs genom
att grant skalla in 2-3 på hörna. I 38 min. ökade hy, Åke Berg till 2-4 och den spiken i den sjunkande FSK skutan slogs in av cf, Ove
Backlund. I Säter var kedjan den starkaste lagdelen och speciellt innertrion lars Sjöholm – Ove backlund – Bengt Åke Johansson lyckades
bra. Försvarsbäst var ch, Lars Damström och hb, Roland Johansson. Mv, Nils Sylvin var säker på höjdbollar men hade svårt att greppa på
markbollar. Ch, Gösta Hållams och backarna Tore Wahlström och Gunnar Eriksson lyckades de fem målen till trots bäst i Färnäs.
Ytterhalvorna höll inte måttet. I kedjan som för dagen saknade Lennart Elin, lyckades hy, Ingemar Carlberg och cf, Pål Pålsson bäst.
Domare inför 200 betalande var Lars Tapper, Krylbo. / Björn /.

Vårsäsongen.

Höst säsongen.

25/4
2/5
9/5
16/5
22/5
27/5
1/6
4/6
13/6
20/6

8/8
11/8
15/8
21/8
29/8
4/9
11/9
19/9
25/9
2/10
9/10
16/10

Forssa BK-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Falu BS 0-1.
Färnäs SK-Sörsjöns IF 0-1.
Färnäs SK-IFK Grängesberg 2-5.
IK Heros-Färnäs SK 1-1.
Sollerö IF-Färnäs SK 2-3.
Färnäs SK-IFK Våmhus 1-0.
Nusnäs IF-Färnäs SK 2-1.
Färnäs SK-Leksands IF 0-2
Färnäs SK-Säters IF 2-5.

Färnäs SK-IK Heros 0-1.
Säters IF-Färnäs SK 7-2.
Färnäs SK-Nyhammars IF 1-4.
IFK Våmhus-Färnäs SK 4-2.
Nyhammars IF-Färnäs SK 3-1.
Färnäs SK-Sollerö IF 2-1
Falu BS-Färnäs SK 3-1.
Färnäs SK-Forssa BK 4-2.
Sörsjöns IF-Färnäs SK 0-0.
Leksands IF-Färnäs SK 4-8.
Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3.
IFK Grängesberg-Färnäs SK 9-1.

Heros håller täten Färnäs hade ”otur”. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Färnäs (FK). Bottenkämpande Färnäs SK har inte turen helt på sin sida. På egen plan förlorades på söndagen båda poängen med
matchens enda mål mot Heros. Ett oavgjort resultat hade kanske varit den rättvisaste mellan två målsumpande lag. Redan i matchens
andra minut borde Färnäs ha tagit ledningen. De då tilldömda straffen slog nämligen lagets ”Benjamin” hb, Gunnar Eriksson långt
utanför. I fortsättningen av halvleken var spelet och målchanserna ganska jämnt fördelade utom de sista 10 minuterna då Heros
dominerade klart. I 16:e min. tilläts cf, Björn Persson slå bollen ur mål Höglunds händer i Färnäs buren. Persson sköt dock i stolpen och
returen hyvade Hans Bergman högt över. Efter en halvtimme slog Blomberg en av sina patentfrisparkar som Heros mv, Tronseth med
möda räddade till hörna. Även i andra halvlek var spelet jämnt. Blomberg lade ånyo en fin frispark och returen sköt cf, Wahlström över.
I 35:e min. då man som bäst var inställd på en mållös match kom cf, Persson lätt igenom Färnäs vänsterförsvar och praktiskt taget ingen
vinkel alls lyckades ha få bollen förbi Höglund. Färnäs hade sista chansen genom debuterande ”Lillis” Persson på vy, som nickade över
målet. Trots att Heros f.m. leder serien kunde inga toppsaker spåras. Försvaret fick oftast arbeta i panik utan större tanke på uppspel
och anfallet bestod oftast bara av två man – radarparet Bergman och Persson. Den som denna gång räddade Heros var ”gamle” ch,
Helge Sander som var kvick i fötterna, riktigt bollsäker och allestädes närvarande. Färnäs hade möblerat om ordentligt i laget.
Wahlström placerades som center och Kjell Röstberg intog en backplats där han f.ö. skötte sig bra. Lars Stickå spelade ch, och Gösta
Hållams uppträdde som vh, Tage Molin på hh, spelade vårdat medan anfallet fortfarande har lika svårt att hitta målet. Wahlström var
dock den farligaste. Domaren Sven Inge Bergsten, Borlänge, var säker i sina ingripanden. / Nilu /.

Knapp seger för Heros i jämn match i Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Färnäs led ett snöpligt nederlag på hemmaplan vid söndagskvällens match mot Heros. Resultatet 0-1 efter (0-0) i halvtid kunde lika
gärna vara omvänt. Redan efter två minuters spel missade Färnäs en straff som lagets benjamin Gunnar Eriksson från juniorlaget slog
bredvid. Någon fotboll av fin kvalité presterades inte även om det var fråga om hårda smällar. Färnäs hade möblerat om i laget
ordentligt och det var faktiskt lika starkt som Heros. Ett nyförvärv från Mora, Lillis Persson, debuterade på vy, och Röstberg hade flyttats
ner på backplatsen. Men även Heros hade gjort ändringar sedan laget sist spelade här. Barry Jacobsson spelade back och gjorde livet
surt för hemmaforwards. Matchen var alltså bara två minuter gammal när en Heros försvarare tog hands inom målområdet och
straffens slogs okoncentrerat på fel sida om målstolpen. Heros cf, Björn Persson hade efter en kvarts spel en boll i stolpen och returen
slog hans Bergman bort. Blomberg i hemmalaget slog en frispark som Heros målvakt tippade till hörna. Slutminuterna i första halvlek
dominerades helt av Heros. När tio minuter återstod av full speltid kunde Heros cf, Björn Persson från nära håll avgöra matchen och

överlista Höglund i hemma buren 0-1. Färnäs försvarade omedelbart med ett genombrott som mycket väl kunnat resultera i mål men
Lillis Persson nickade hårfint över. Heros hade sina bästa i ch, Helge Zander och hb, Barry Jakobsson i försvaret. I kedjan märktes Björn
Persson och Hans Bergman mest. Färnäs hade satt ihop ett lag som varit värt ett bättre öde. Nu ville det sig inte i avslutningarna men
laget kämpade helhjärtat. Domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge. Drygt 400 personer tittade på. /Breve /.

Ett mål för Heros blev två poäng mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Färnäs (DD). Heros slog helt välförtjänt Färnäs i fyrans höstpremiär på Färnäs IP, 01-, halvtid 0-0. Smedjebackslaget visade bättre
kombinationsspel än Färnäs, som hade märkbart svårt att få spelet att flyta. Redan i 3 min. var det dukat för hemmaledning då en Heros
försvarare tog med handen inom straffområdet. Straffen slogs okoncentrerat utanför, Heros tog alltmer kommandot Ju längre matchen
led och spelade till sig fina situationer, men det kunde dröja ända till andra halvleks 35 min innan avgörandet föll. Målskytt var inte
oväntat cf, Björn Persson som dribblade av tre hemmaspelare och satte bollen i nät helt utan chans för Höglund I Färnäs målet. I Heros
visade kedjan markvinnande spel, men chanserna sumpades mångfalt. Cf, Björn Persson var starkaste kortet och beredde Färnäs
försvaret mycket besvär liksom hi, Hans Bergman. I försvaret var ch, Holger Sander ryggraden väl assisterad av vh, Stig Elving och
målvakten Tor Tronsedt. Färnäs försvaret var som vanligt bästa lagdelen, medan kedjan haltade betänkligt i avsaknad av stöd från
ytterhalvorna. De ”båda” centerhalvorna Lars Stickå och Gösta Hållams visade stabil form. Bäst i kedjan var vi, Rune Blomberg och hi,
Pål Pålsson. Säker matchledare inför 250 personer var Sven Inge Bergsten, Borlänge. / Björn /.
Heros som snubblade på tröskeln till trean i fjol, håller undan i division IV, där kvartetten i toppen tillfälligtvis blev en trio. Detta sedan
Nyhammar, som inte tagit poäng sen tidigt i våras blixtrat till och gett Säter respass. Heros? Grängesberg? Falun? Det är frågorna för
dagen. Men vi ska komma ihåg att Säter har en match på hand. Alldeles säkert råkar alla topplagen ut för obehagliga överraskningar
framöver. Det hör liksom till fyrans bild.
Tabellen för division IV-fotbollen fick ett bättre utseende för lagen här uppe, trots att utdelningen blev i minsta laget. Forssa, Leksand
och Nyhammar har nu blandat in sig med lagen på nedersta halvan. Av ”våra” lag var det bara Våmhus som tog full poäng. Att Sollerön
skulle komma i bakvatten efter den kraftiga urladdningen mot Leksand var inte så konstigt. Falun är svår att tas med. Nusnäs och
Våmhus tog väl det som kunde tas i sina matcher, men Färnäs hemma förlust mot Heros varslar om svårigheter för Färnäs, som nu på
söndag tar emot Nyhammar häruppe. Nyhammar spelar ingen märkvärdig fotboll. Men kan få motståndarna att falla in i deras spelsätt.
I kväll spelar Färnäs sin uppskjutna match i Säter, det lag som i söndags förlorade mot Nyhammar. Nusnäs reser till Falun, men torde
inte ha något att hämta där. Även om laget spelar bra där så har det blivit tunnsätt med poäng hem i bagaget. Sollerön tar emot
Grängesberg på ön, och får en svår match. Vi tippar att en poäng stannar hos ölaget. Våmhus reser till Säter och tar där sin första poäng
på bortaplan. Sörsjön gästas av Leksand och får tillfälle att rehabilitera sig efter söndagens hemmaförlust mot Grängesberg.

Färnäs höll bara första halvleken. Text från tidningsreferat. (omg 13).
Färnäs (FK). Nyhammar slog ytterligare en spik i Färnäs kista när man på söndagen tog båda poängen på Färnäs idrottsplan. Siffrorna
blev 1-4 (1-1). Därmed ser läget för Mora latget ännu dystrare ut. Dystert var också spelet särskilt från hemmalagets sida. I första halvlek
såg det dock ganska lovande ut. Inte nog med att man tillskansade sig en rättvis ledning. Det var unge snabbfotade Haglind som efter
diverse farligheter vid Färnäs mål fick en löpboll och sprintade in 1-0. Ytterligare gånger rullade bollen efter Nyhammars mållinje och
man syntes ha ett stabilt grepp om spelet. Det blev i stället kvittering i 23:e min, då cf, Grönbergbröstade in en boll från hi, Danielsson, I
amdra halvlek blev det nattsvart både i anfall och försvar för Färnäs och i 12:e min. sprang flinke vi, Berglund in en boll som han fick från
Danielsson. Fem minuter senare säkrade Berglund segern definitivt. Sedan han kommit fri och skjutit rakt på Höglund lyckades han själv
slå in returen. Aftonens sista mål gjordes i 34:e min. då vy, Hedberg trängde in fyran via stolpen efter schabbel i Färnäs försvaret. Hos
Nyhammar dirigerade ”gamle” Arne Silfverlin ljudligt det i första halvlek ganska öppna försvaret. Hb, Åke Norberg var bäste back och i
det ojämna anfallet var inrarna Lars Gunnar Berglund och Stig Danielsson svårstoppade tills den senare intog en defensiv ytterplats.
Färnäs saknade både Hållams och Blomberg. Kjell Röstberg blev skadad och liknande ytter och därigenom försvann kedjespelet. Lars
Stickå spelade stopper på ett betryggande sätt och de unga yttrarna Gunnar Haglind och Hans Gummås var oblyga och framåt i första
halvlek. Sällan har man sett Färnäs spela så dåligt som i andra halvlek då även det eljest goda försvaret skuffade betänkligt. Domare var
Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / Nilu /.

Nyhammar målfarligast i dålig Färnäs match. Text från tidningsreferat. (omg 13).
Rena jumbofinalen var det på Färnäs IP på söndagskvällen. Inte nog med att det var två kö lag som möttes, det var inte mycket fotboll
som bjöds trots en torr och fin plan. Gästande Nyhammar visade sig kunna göras de flesta målen utan att för den skull vara överlägsna.
Nu vann Nyhammar med 4-12 (1-1). Färnäs fick första målet efter 11 minuter sedan Gunnar Haglind skakat av sig gästernas försvar och
ensam med målvakten slog bollen lätt i nät. 1-0 Nyhammar slog av betänkligt på farten och verkade slagna tills nytt hopp tändes i 27:e
minuten då cf, Anders Grönberg kvitterade till 1-1. Gästernas högern anfall hade under första halvlek varit mest besvärande för
hemmamålet. Underandra halvlek var det vänstersidan som var farligast. Efter tvåmål av vi, Gunnar Berglund fastställde vy, lars
Hedberg slutresultatet 1-4. Båda lagen hade många målchanser som missades. I hemmalaget saknades Blomberg och Gösta Hållams.
Röstberg spelade back men drog på sig för många frisparkar tills han själv måste linka vy. Inte heller Nyhammar spelade någon fin
fotboll. I målet spelade f.d. Brage målvakten Arne Silfverlin och med hans rutin kanske laget klarar sig kvar. Den bästa lagdelen fanns i

kedjan, som trots sin individualitet kunde få bollen i mål. Bäst i latget var cf, Anders Grönberg. Domare var Ingvar Eriksson,
Morgårdshammar. Publik 250 personer. /Breve /.

Färnäs bottenfast 1-4 till Nyhammar. Text från tidningsreferat. (omg 13).
Färnäs (DD). Färnäs fastnade ännu kraftigare i botten på fyran då man hemmabesegrades med 4-1 av Nyhammar efter 1-1 i pausen.
Gästernas segersiffror blev efterspelfördelningen alltför stora – en uddamålsseger för gästerna hade bättre återspeglat händelserna på
planen. Första halvlek gick med bred marginal till FSK som startade fint och hade flera feta chanser men de gröntröjade hemföll åt
skötesynden – okoncentrerade avslutningar. Hemmaledningen ordnades efter sju min. spel av snabbe vy, Gunnar Haglind. Nyhammar
kvitterade 23 min. då cf, Anders Grönberg bröstade in ett inlägg från hi, Stig Danielsson. Gästerna tog i andra halvlek allt mer hand om
spelet och målen trillade med jämna mellanrum in i Färnäs buren. Vi, Lars Gunnar Berglund svarade för två och vy, Lars Hedberg
fastställde slutsiffrorna. Innertrion Danielsson, Grönberg och Berglund var Nyhammars bästa lagdel. I försvaret dominerade vb, Håkan
Norberg och Håkan Hermansson. Säker målvakt var Arne Silverlin. Färnäs, som för dagen ställt över Rune Blomberg och Gösta Hållams,
visade i första halvlek kämpatakter men orken räckte inte till i den andra. I anfallet var vy, Gunnar Haglind den farligaste och i försvarsleden höjde sig Lars Stickå över mängden. Domare inför 188 betalande var Ingvar Eriksson, Morgårdshammar. / Björn /.

Åter två poäng för IFK Våmhus. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Våmhus (DD). Våmhus tog ytterligare två viktiga poäng i lördagens match genom att på hemmaplanbesegra lokalkonkurrenterna Färnäs
med 4-2 (0-1). Därmed tog hemmagrabbarna också revansch för det snöpliga 1-0 nederlaget i våras. Segern var fullt rättvis då
hemmalaget stod för de flesta farligheterna. Hörnstatistiken 9-2 talar också sitt tydliga språk. Första halvlek var mållös till 26 min. då
gästernas Tore Wahlström skallade in bollen på passning från Lennart Ehlin. Våmhus hade också flera chanser att ändra på resultatet
men det blev bara en lång rad hörnor i utbyte. Färnäs föreföll slå vakt om sin ledning vilket också lyckades första halvlek. I andra
halvlekens 12 min. nickade Per Erik Finn in kvitteringen. Fyra min. senare tog Färnäs ledningen på nytt genom hy, Tage Molin som sköt
hårt i mål utan chans för Arne Backsell. Nickspecialisten Per Erik Finn var åter framme i 20 min och ordnade 2-2. Da capo av första målet.
I 31 min. var hy, Nils Larsson nära att bryta igenom Färnäs försvaret men krokades. Vid den följande straffen ordnade Evert Tysk 3-2. I 40
min. var Larsson åter igenom men drogs omkull. Straff och Evert Tysk på nytt 4-2. Färnäs spelade sin vana trogen hård fotboll och de
långbollar som försvaret slog upp till kedjan tog ett starkt spelande hemmaförsvar lätt hand om. I gästernas försvar var Göran Höglund i
målet av god klass. Vb, Sven Åke Larsson och hh, Rune Blomberg var bäst i uteförsvaret. I kedjan, som haltade betänkligt, märktes
mesta vi, Tore Wahlström och vy, Gunnar Haglind. I hemmalaget, som långa stunder spealde spelet, var hela försvaret bra med plus för
backarna Erik Olsson och Gunnar Krång. Kedjan hade sina bästa i innertrion Per Erik Tysk och Verner Hed. Hy, Nils Larsson hade också
många fina dragningar. Gunnar Helldén, Borlänge, dömde inför cirka 400 åskådare.

Färnäs illa ute Våmhus vann 4-2. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Våmhus (FK). I en föga välspelad men hård och något hetsig uppgörelse van på lördagen Våmhus med 4-2 (0-1) över Färnäs. Färnäs hade
ledningen två gånger men föll på ett par något kufiska straffar i andra halvlekens slutskede. Hemmaspelet på sluttampen var en smula
vassare, varför rätt segare korades. Spelet var dåligt under större delen av matchen. Först en bit in på andra halvlek blev det lite tempo
på det hela. Våmhus spelade i första halvleken sömngångaraktigt och Färnäs ledningen var då helt befogad. Största skötesynden hos
memmalaget var ett man inte slog passningar i tid och att det inte gick för mycket i sidled eller bakåt. Klart bäst var lille vindsnabbe
backen Erik Olsson som med enkla medel bröt och gjorde fina uppspel. De övriga ville genomgående göra allt för omständigt och
småpetigt. Per Erik Tysk var tongivande i kedjan. Han på tog sig en vandrande roll. Dessutom är han säkerligen seriens främste
nickspecialist. Nu gjorde han två mål på fina huvudvickningar. De övriga två målen var straffar som brodern Evert slog in bakom forne
klubbkamrat Höglund. Färnäs hade även denna gång ändrat i försvaret med bl.a. två nya backar. Hållams och Blomberg hade återtagit
sina platser i halvbackslinjen som höll rutinmässigt ihop det hela. Göran Höglund kan inte belastas för målen. Straffarna var
välplacerade och vid ett annat mål satte det egna försvaret honom ur spel. Anfallet spelade hoppfullt till en början. Bäst var då Gunnar
Haglind och Pål Pålsson. Efter ett visst Färnäs övertag trängde Wahlström in 0-1 på ribbretur från cf, Ehlin. I övrigt förekom inga större
målchanser i den slätstrukna inledningsperioden. 1-1 blev det 11 min. på andra halvlek då Verner Hed placerade bollen på Per Erik Tysks
huvud. Ännu8 en gång tog Färnäs ledningen. Det skedde efter 17 min. då hy, Tage Molin krutade för fullt. Tre min. senare kom nytt
nickmål och ny kvittering av per Erik Tysk. Spelet hårdnade till och det gavs, togs och ”filmandes” lite varstans. När en halvtimme gått
fick Våmhus straff för en till synes bagatellartad historia i varje fall företog ingen som helst målchans. Evert Tysk ordnade säkert 3-2.
Strax var det klart för nästa Färnäs kalldusch – ny straff. Denna gång var blåsningen befogad men föregicks av kar offside. Åter Evert
Tysk och 4-2. Domaren Gunnar Helldén, Borlänge, hade en svår uppgift. Publik: 370 personer. / Nilu /.

Hoppet ute för Färnäs men Våmhus klarar sig? Text från tidningsreferat. (omg 14).
Våmhus drog i lördagskvällens match ner gardinen rejält för gästande Färnäs. Det verkar i år som Färnäs har lika lätt att förlora sina
matcher som de i fjol hade lätt för att vinna. Med en 4-2 seger efter att i halvtid ha legat under med 0-1 tog Våmhus båda poängen och
det verkar därmed som om Våmhus därmed klarar sig kvar i serien. Efter en trevande inledning där hemmalaget visade bättre samspe
län gästerna tog Färnäs i 27:e minuten ledningen med 0-1. Lennart Ehlin slog bollen i ribban och Tore Wahlström mötte från bara en
meters håll och slog in bollen. Våmhus höll spelet väl uppe och vid ett tillfälle räddade Färnäs halvan Blomberg på mållinjen. Efter 10
minuter i andra halvlek kvitterade Våmhus centern Per Erik Tysk på en passning där han bara hade att lägga bollen tillrätta i maskorna.
Ny Färnäs ledning blev det i 17:e minuten genom Tage Molin som fick en bakåtpassning och krutade på i öppet mål, 1-2. Kvitteringen
kom i 20:e minuten. Även nu var det cf, Per Erik Tysk som lyckades med en av sina många fina nickar mot mål. Sporrade av
framgångarna kom Tysk i utmärkt form men blev mera bevakad med påföljd att Färnäs försvaret måste ta i hårdare med de
anstormande hemma forwards som stundtals saknade bevakning. Följden blev två straffar som båda slogs i mål av vi, Evert Tysk och
Våmhus kunde därmed lämna planen efter segern. Bäst i hemmalaget var målvakten Arne Backsell, som med sinrutin är en ypperlig
tillgång för laget. I kedjan märktes cf, Tysk och hi, Verner Hed mest. Gästerna slet bra men lagspelet är borta. Den vandrade cf, Lennart
Ehlin är farlig men han blir inte spelad. Tage Molin svarade för en del fina saker och av halvbackarna var det bara Lars Stickå som
verkligen ville något men han saknar teknik. Domare var Gunnar Helldén, Borlänge, och 300 tittade på. / Breve /.

Nyhammars femte raka efter seger mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Sin femte seger i följd tog Nyhammar på söndagen genom att besegra gästande Färnäs med 3-1 efter 0-0 i halvtid. Segern satt långt inne
och det var först i matchens sista 20 minuter som Nyhammar kunde bärga segern sedan gästerna dessförinnan haft ledningen. Första
halvlek kännetecknades av ett kraftigt övertag i spel i Nyhammar och sporadiska Färnäs anfall. Trots övertag lyckades Nyhammar inte
med att göra mål och halvleken slutade alltså mållös. I andra halvlek var något övertag i spel under de inledande 20 minuterna. Efter 13
minuter tog man ledningen genom hi, Gunnar Haglind, ett skott som Nyhammar målvakten hade händerna på men måste släppa.
Minuten efter var man nära att öka sin ledning genom ett rungande skott i ribban. Nyhammar försvaret var i gungning men tog sig
samman och hemmalaget ökade tempot. Resultatet blev kvittering efter 25 minuter genom mål av cf, Anders Grönberg. I 29:e minuten
tog man ledningen då vi, Håkan Gustafsson nickade en boll i mål. 3-1 blev det i 33:e minuten sedan Nyhammar tilldömts en straff.
Exekutor var Håkan Gustafsson. Färnäs hade sina för dagen bästa mannar i målvakten Höglund, ytterhalvorna Röstberg och Stickå. I
Nyhammar var för dagen bästa mannarna ch. Lars Käck och kedjespelarna Stig Danielsson och Anders Grönberg.

Nyhammar slog Färnäs på svårspelad plan. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Nyhammar (FK). Nyhammar tog sin femte raka seger på söndagen genom att besegra gästande Färnäs. Matchen spelades på en regnhal
plan och det blev inget skönspel som presenterades. Nyhammar segern satt långt inne och det var först i matchens sista 20 min. som
den kunde bärgas sedan gästerna dessförinnan haft en 1-0 ledning. Slutresultatet blev 3-1 till Nyhammar efter 0-0 i halvtid. Första
halvlek bjöd på ett kraftigt övertag i spel från hemmalaget men anfallsmaskineriet gick dåligt och man lyckades inte få något ut av sitt
övertag. Gästerna kom fram i sporadiska anfall som hemmaförsvaret inte hade några svårigheter med. Halvleken slutade mållös. I andra
perioden inledde Färnäs bra och kunde även ta ledningen med 1-0 efter 13 min. spel. Målgörare var Gunnar Haglind. Minuten efter var
det ytterst nära att man skulle öka ledningen men skottet tog i ribban. Gästerna hade hemmaförsvaret ordentligt i gungning men
Nyhammar tog sig samman och ökade tempot, vilket även resulterade i kvitteringsmål efter 25 min.. det var hb, Stig Danielsson som
slog en passning tillcentern Anders Grönberg som denne förpassade i mål. I 29:e min. var vi, Håkan Gustavsson framme och förpassade
bollen i mål och gav Nyhammar ledningen med 2-1. Slutresultatet 3-1 fastställdes fyra min. senarer då Nyhammar tilldömdes en straff
sedan centerhalv Hållams fällt Nyhammars Stig Danielsson. Håkan Gustavsson var exekutor och gjorde inget misstag. Färnäs gjorde som
framgår en dålig första halvlek men inledde bättre i den andra. Man kunde dock inte hänga med när Nyhammar ökade tempot i slutet
av matchen och fick finna sig i att missta båda poängen. Bästa mannarna hade man i mv, höglund, ytterhalvorna Kjell Röstberg och Lars
Stickå samt hi, Gunnar Haglind. Nyhammar hade liksom i tidigare matcher svårt att utnyttja sitt övertag. Sina bästa mannar hade man i
ch, Lars Käck, hi, Stig Danielsson samt centern Anders Grönberg. Domare Gunnar Hjelte.

Färnäs första höstseger 2-1 mot blekt Sollerö lag. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Den tynande livslågan för Färnäs fortsatta spel i div. IV fick ny kraft efter ”blodöverföring” på lördagen. Ett reservspäckat Sollerö lag
förmådde inte mycket mot ett helhjärtat kämpande hemmalag. Med 2-1 efter 1-1 i halvtid tog nu Färnäs sin förstas seger i
höstomgången. Spelmässigt var nu matchen inte mycket att hurra för. Färnäs startade som vanligt optimistiskt och redan efter sju
minuter låg bollen bakom Sollerö målvakten efter nick av vi, Lars Stickå. Efter en halvtimmes spel gav Solleröns vy, Sune Persson fritt
skottfält och han satte hemmamålvakten utan chans, 1-1. I andra halvlek sjönk spelkvalitén ytterligare och inget av lagen borde ha
poängutdelning. Men i 34:e minuten uppstod en tilltrasslad situation framför Sollerö målet där Färnäs innern Pål Pålsson var sist på
bollen och fastställde slutresultatet 2-1. Bäste man på plan var domaren Birger Helander, Borlänge, som från början såg till att matchen
inte urartade. Genom sin avvaktande hållning i domsluten rev han inte sönder spelet mer än som var nödvändigt. I Färnäs laget
uppenbarade sig åter Allan Fernström som cf, . Med litet extra träning kan det bli han som räddar Färnäs från degradering. De båda
backarna Eriksson och Larsson var tillsammans med ch, Hållams de som bar upp hemmalaget. Hos gästerna var de båda inrarna Sven
Karlsson och John Gidlund de nyttigaste men laget haltade betänkligt med de fyra reserverna. Publik 300 personer.

Färnäs SK besegrade reservfyllt Sollerön. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs (FK). Säsongens andra uppgörelse på Färnäs idrottsplats mellan Färnäs SK och Sollerö IF blev en tämligen andefattig tillställning
och liksom i maj slutade det med en uddamåls seger för Färnäs. Av sina tre seriesegrar har således Färnäs tagit två av Sollerön.
Lördagens siffror blev 2-1 (1-1) men frågan är väl om någotdera av lagen hade förtjänat poäng. Ty lika trist som det ihållande regnet var
det som presterades på planen. Färnäs började lovande med ett vackert nickmål på en passiv Sollerö målvakt efter 7 min. av Lars Stickå.
Av någon underlig anledning drogs truperna redan därpå på försvar och lämnade mittfältet på motståndarna. Att det sedan blev bara
kvittering för Solleröns sida får väl betraktas som hemmatur. Hade inte Sollerön saknat sina två bästa i kedjan – Torsten Axelsson och
Putte Bohm – skulle dessa säkert ha utnyttjat situationen med sin snabbhet. Nu blev det som sagt bara ett Sollerö mål inslaget på
direkten av ytterreserven Sven Persson. 31 min. hade spelats och cf, Stolth bakåtpassade. I början av andra halvlek kom Färnäs igen och
en stund var det också acceptabelt tempo på matchen. Sollerön hade klaraste målchansen men cf, Stolth lyfte bollen över det öppna
målet. I 34:e min. avgjordes matchen, Pål Pålsson utnyttjade ett försvarsslarv och trängde in segerbollen. Sedan hjälpte det föga att
Sollerön med 10 man pressade till sig några tillbud då bl.a. Håkan Axelsson träffade ribban. Fotbollen Ovan Siljan tycks vara i en djup
vågdal. Ett ständigt laborerande med lagen kan inte vara lyckligt. Ytligt sett verkar de flesta spelarna inte längre roade av sporten.
Färnäs var nu något jämnare som lag. Det unga backparet kommer alltmer, men spelar ibland lite opolerat. Röstberg bemödade sig om
passningarna och som kedjeledare uppenbarade sig Allan Fernström. Han har de tekniska färdigheterna kvar men tappat tempot och
matchvanan på sin långa bortovaro. Lars Stickå spelade inner i början för att sedan helt ägna sig åt sin invanda defensiva roll. Sollerön
hade fyra reserver. Backparet var nytt och lika orutinerat. Frans Larsson lyckades bäst. Erik Norlin skadades och Lars Ullup arbetade
förtroendegivande. I det tama anfallet var vy, Sven Persson den som kunde skjuta och slå in de bästa inläggen. Endast en hörnspark
förekom under matchen och domaren Birger Helander, Borlänge, blåste i början mycket ofta och petigt för att inte spelarna skulle få
övertaget. / Nilu /.

Färnäs fick 2-1 reserver i Sold. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs (DD). Vinsterna för Färnäs i årets fyra i fotboll är lätt räknade och därför var det märkligt att man lyckats vinna två gånger mot
Sollerön. På lördagen skrev siffrorna 2-1 (1-1) i en blöt match där gästerna hade de flesta målchanserna medan Färnäs bättre utnyttjade
mindre antal målmöjligheter. En dålig Sollerö utspark i 10 min. blev 1-0 för Färnäs sedan Tage Molin passat till Lasse Stickå som nickade i
nät. I 35:e min. kom så 1-1 på ett grant skott av Sven Persson sedan Erik Stolth passat. Strax efter paus slog Allan Färnström en lurig boll
som vållade Bondesson problem. Erik Stolth kvitterade chansen med att lobba över tomt mål. När 10 min. återstod forcerade Färnäs –
Pålsson in 2-1. Match favoriterna Sollerön kom utan kvartetten Torsten Axelsson, Per Bohm, Gunnar Andersson och Jonny Bergström
vilket var ett alltför stort handicap. Lagets försvars ess var vh, Erik Norlin som dominerade mittfältet före paus, han fick dock lämna
planen för en skada när 20 minuter var kvar. Den stora överraskningen i kedjan var vy, Sven Persson, som stod för massor av fina inlägg.
Stor andel i Färnäs vinsten hade mv, Göran Höglund. Genomgående är det dålig dress på passningarna. Undantaget var comebackande
Allan Färnström vars ultimatempo kompenserades av fina stickare. Mest framåt i avslutningarna var Pål Pålsson. Birger Helander,
Borlänge, får godkänt för sin matchledning även om anfallet blåsningar var i mesta laget.

Oförändrat i IV-ans topp Leksand och Färnäs sladdar. Text från tidningsreferat. (omg 17).

Kjell Edholm vy, i Falu BS var den enda målskytten i Falu lagets kedja mot Färnäs. Här syns han t.h. och framåtböjd ha mött inlägget från
höger med pannan. Den perfekta nicken gav BS ledningen med 2-1.

Det var ingen stor match som de dryga 400 åskådarna kunde skåda på Kopparvallen på lördagen. Seriejumbon Färnäs skulle då försöka
sätta en käpp i hjulet för BS framfart med en eventuell serieseger och var sannerligen inte så långt ifrån den sensationen. Nu vann
hemmalaget med 3-1 sedan halvtidsresultatet varit 1-1. Segern var inte på något sätt turbetonat, ty efter spelfördelningen så kunde det
ha blivit ytterligare BS-mål. Bl.a. satte Färnäs målvakten Göran Höglund stopp för den saken. BS hade sin svarta dag. Utav de 90
spelminuterna så kunde man under c:a en kvart se något så när spel från de blå-vita. Men det ville sig inte alls. Den annars så farliga
kedjan hade synnerligen svårt att kunna passera Färnäs halvbackslinje, framförallt i första halvlek. skotten kom för sent och
passningarna slog man oftast fel. Det var hi, Rolf Asplund primus motor. Men de övriga kedjekamraterna var inte långt efter. Vy, Kjell
Edholm är den som får det klart bästa betyget. I de bakre regionerna så var hb, Berndt hallgren bra liksom ytterhalvorna Bo Johansson
och Åke Persson. Man förvånar sig av att inte BS-ledningen gjorde en omplacering i kedjan när man efter första halvlek tydligt kunde se
att cf, Lasse Nilsson var alldeles för lätt för att kunna komma igenom det stabila Färnäs försvaret. Där skulle Stenberg fått chansen. Nu
blev han utsvulten på bollar på sin kant. Tremålsskytten vy, Kjell Edholm gjorde två av sina mål från centrum. Kommentarer överflödiga.
Det skall direkt konstateras att Färnäs spelet vid flera tillfällen fick hjärtat i halsgropen på BS-supporters. Den stabile centern Allan
Fernström visade från början att han inte skulle släppas allt för fri. Hans tunga skott var svåra för Falu målvakten att hålla. Pigga och
ettriga hy, Tage Molin var hela tiden farlig med sina snabba ruscher och farliga inlägg men sköt sällan på mål. Frågan är om man sett
bättre målvaktsspel på Kopparvallen denna höst än vad Göran Höglund visade upp. Han kunde absolut inte göra något åt de tre målen.
Bra spelade också Gösta Hållams på ch, och hh, Kjell Röstberg. Målen: 1-0, 25 min. Kjell Edholm på nick, 1-1 38 min. Kjell Röstberg direkt
på frispark, 2-1 73:e min. Kjell Edholm, nick på pass från hy, Stenberg, 3-1, 74:e min. Kjell Edholm igen, hårt skott ur klunga.

Ny seger för BS men dåligt spel. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Falupubliken som i höst fått se hemmalaget från sin bästa sida, kände knappt igen laget mot Färnäs. Det var en medelmåttigtillställning.
Hemmalagets spel gick inte bra och man missade för många chanser. Därtill bjöd Färnäs bättre motstånd än väntat. Med resultatet
3-1(1-1) får dock gästerna känna sig nöjda, trots att man hade oavgjort en bra bit in på andra halvlek. Kjell Edholm hemmalagets vy, och
i andra halvlek vi, blev Falu BS matchvinnare. Med ett äkta hat trick fick han sitt definitiva genombrott i BS-tröjan och blev mannen som
svarade för att båda poängen stannade i Falun. Lasse Persson hade bekymmer med sin ytter, Tage Molin och man undrar om inte Leif
Larsson är ett starkare kort. Lasse Persson är fortfarande så ung att han har framtiden för sig i hög grad. Till de bättre i hemmaförsvaret
får man sätta hb, Berndt hallgren och ytterhalvorna Bosse Jonsson och Åke Persson. I kedjan är Kjell Edholm redan nämnd. Per Anders
Jonsson hade otur att bli skadad i axeln vid en sammanstötning med Färnäs målvakten. Han lämnade förövrigt banan när BS seger
ansågs klar. Före skadan var Per Anders som vanligt en källa till oro för motståndarförsvaret. Gästerna hade sin jätte i mv, Göran
Höglund, som tog det mesta. Ch, Gösta Hållams är fortfarande en stor tillgång i Färnäs försvaret. På honom strandade många BS anfall. I
kedjan var hy, Tage Molin bäst tillsammans med snabbe vi, Lars Stickå, Allan Fernström visade vid ett par tillfällen att han hade krut i
kängorna. Målen: Efter ett par solklara hemmachanser gjorde Kjell Edholm 1.0 i 24 min. genom att nicka bollen i mål. En feldömd
frispark i 40 min. satte Pål Pålsson i nät bakom en skymd Christer Steen i hemmamålet, 1-1. I andra halvlek gjorde Kjell Edholm i rask
följd både 2-1 och 3-1 i respektive 27 och 29 min. Det första återigen på huvudet och det andra på en kanon från nära håll utan chans
för duktige Höglund. Curt Carlsson, Tunabro, dömde inför c:a 200 personer. /Gehå/.

Allan Fernström även duktig ishockey spelare i Mora IK.

Faluns sämsta match gav 3-1 mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Det var ingen stor match som de 400 åskådarna på Kopparvallen fick bevittna när Falun slog Färnäs med 3-1 (1-1). Det var utan tvekan
Faluns sämsta hemmamatch den här säsongen och en enda klartlysande stjärna hittades i hemmalaget, nämligen Kjell Edholm som
antecknades för ett äkta hat trick. Hos gästerna är det främst målvakten Göran Höglund som förtjänar ett fint omdöme. Det är väl
frågan om inte det är den bästa målvakten vi hittills sett den här säsongen i Falun. Bra betyg ger man också gästernas Gösta Hållams
samt hh, Kjell Röstberg. Målen: 1-0 Kjell Edholm på nick. Kjell Röstberg kvitterade i 38:e minuten och sedan var det dags för två smarta
mål av Edholm.

Lars Stickå tremålsskytt när Färnäs slog Forssa. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Färnäs överraskade på söndagen med at klart slå gästande Forssa vid mötet på Färnäs IP. Med 4-2 efter 2-2 i halvtid kan nu Färnäs
återgå till nästa match med förhoppning om att hålla asig kvar i serien. Någon välspelad match blev det nu inte. Båda lagen envisades
med att slå allt för oberäkneliga bollar och matchen bjöd även på flera spelarskador, men något råkurr var det inte fråga om. Skadorna
får helt skyllas på det vårta underlaget. Redan i första minuten kom Färnäs innern Pål Pålsson i skottläge men Bo Göran Hagberg i målet
gjorde en fin räddning. Men i tredje minuten hade Pålsson bättre tur med skottet och Färnäs ledde med 1-0. Kvittering i 12:e minuten
blev det genom Forssas vi, Rolf Bergman men efter ett par minuter kom nu Färnäs ledning genom Lars Stickå. Halvtidsresultatet 2-2
svarade Forssa centern Åke Johansson för två minuter före paus. Andra halvlek höll Forssa spelet väl uppe och dominerade också
stundtals. Men de svaga skotten mot mål gick i regel bredvid buren. Efter 22 minuter spel missade laget två gånger i samma minut det
tomma målet. I stället blev det Färnäs som i slutminuterna spelade in två mål i snabb följd genom Lars Stickå. Bäst i hemmalaget var lille
vy, Tage Molin som i slutminuterna flyttades in som cf, Han får helt ta åt sig äran då hemmalagets poäng denna gång. I försvaret spelade
målvakten Göran Höglund ypperligt och ch, Gösta Hållams kunde denna gång hålla ihop försvaret på ett utmärkt sätt. Forssa hade sina
bäst i innertrion Göran Johansson – Åke Johansson – Bengt Bergman. I försvaret märktes Sixten Sundkvist och ch, Bengt Tångring för
sina resoluta brytningar. Domare var Arne Andersson, Orsa, och 200 personer tittade på. / Brewe /.

Färnäs kvicknade till slog Forssa med 4-2. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Färnäs (FK). Färnäs SK i dödsryckningar uppehåller livsgnistan i div. IV och gav övriga Ovan Siljanslag ett handtag genom att på söndagen
klart besegra kö kollegan Forssa BK med 4-2 (2-2).l Något välspelad match blev det aldrig tal om och det var heller inte att vänta. I stället
blev det en aning hackig anrättning där kämpatakterna kom till användning och fällde utslaget. Lars Stickå blev matchvinnare på så sätt
att han svarade för tre av målen. Annars var det de gamla kämparna Hållams och Molin som drog det tyngsta lasset. Göran Höglund
gjorde en ypperlig insats mellan stolparna. Även hos Färnäs var det gamla strävsamma paret Sundkvist – Tångring som fick hålla
anstormarna på avstånd från egna målet. Innertrion spelade ibland förtroendegivande men missade dess mellan grovt. Pål Pålsson hade
omedelbart målkänning två gånger och på den andra efter tre min. gav han Färnäs ledningen. Tio min senare kvitterade vi Bengt
Bergman och Strax därpå var det färdigt för ny hemmaledning nu genom Lars Stickå. Minuten före paus ändrade cf, Åke Johansson
siffrorna till 2-2. Efter en halvtimmes spel i andra halvlek fick Forssa ett par feta chanser men Färnäs var strax därpå inte sämre då två
fria spelare inte lyckades få bollen i det öppna målet. I 38:e och 40:e min. ordnades emellertid segersiffrorna av Lars Stickå. C:a 200
personer bevittnade tillställningen som dömdes av Arne Andersson, Orsa.

Spurt av Färnäs gav dubbelpoäng. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Färnäs (DD). En fin målspurt gav Färnäs en rättvis 4-2 (2-2). Viktoria mot Forssa vars meriter var att värdarna aldrig släppte gästerna
längre än till jämn ställning i målprotokollet. Färnäs öppnade i stor stil och redan i första minuten var Pålsson igenom. I 3:e kom 1-0
sedan Pål Pålsson rätt förvaltat Allan Färnströms passning. Kvitteringen föll i 10_e min. på ett välplacerat skott av Bengt Berggren sedan
mv, Höglund fotparaderat en boll från Rolf Sandberg. Ny Färnäs ledning 2-1 föll i 13:e min. på en kanon från Lasse Stickå. I 42:a min. föll
2-2 sedan Åke Johanssons skott från 30 meter lurat sig in. Efter paus bjöds det inte på mycket av vare sig spel eller chanser första
halvtimmen. Två mål i rask följd när 5 min. var kvar fixade Färnäs seger. Lasse Stickå stod för båda. Vid 3-2 släppte Pålsson bollen och
vid 4-2 nickade han grant in Färnströms inlägg. Forssa körde för det mesta med långbollar och höga sådana. Mest lyckade i försvaret var
Sixten Sundkvist och Bengt Tångring. I kedjan var Åke Johansson och Bengt Berggren de mest framträdande. Färnäs har åtminstone på
hemmaplan kommit på alerten mer och mer. I de bakre linjerna var Göran Höglund, Gunnar Eriksson och Gösta Hållams de bättre. Allan
Färnström spelade strategens roll i kedjan där Pål Pålsson skapade irritation med framåt spel medan Lasse Stickå blev match vinnare
ned sina tre fullträffar. Arne Andersson, Orsa får godkänt för sin matchledning som försvårades av en slirig plan.

Sörsjön-Färnäs 0-0 i dramatisk uppgörelse. Text från tidningsreferat. (omg 19).
En viktig match ur nedflyttningssynpunkt spelades på skottvallen på lördagen mellan gästande Färnäs och Sörsjön. Resultatet blev 0-0.
Matchen blev ganska dramatisk och spännande ända tillslutet, då båda lagen hade lika stora möjligheter att ta full poäng. Domaren
Börje Tapper från Krylbo förklarade efteråt att det var en av de bästa div. IV matcher han dömt under året och han gav lagen ett
erkännande för juste och trevligt spel något som brukar vara frånvarande under matcher där poängen gäller nedflyttning eller inte.
Hemmalaget hade flera målchanser än motståndarna men en ypperlig målvakt i Färnäs kunde freda sin bur. Färnäs däremot hade en
bättre ordning på sitt spel men brast en del i avslutningarna. Båda lagens försvarsspelade utmärkt vilket målprotokollet ger bevis för. I
gästernas försvar var ch, Gösta Hållams säker genom sin rutin och sin extra placeringsförmåga. Vh, Tore Wahlström var för dagen
avdelad överrock till Göte Johansson och skötte den uppgiften bra. I kedjan var centern Allan Fernström en god speluppläggare och var
tillsammans med hi, Pål Pålsson bäst. I hemmalaget var hela bakre försvaret bra. Ytterhalvorna spelade alltför defensivt vilket till en del
kan försvaras kedjans skrala insats. Nämnas kan i försvaret mv, Yngve Arnesson, backarna Sture Pihlström och Gunder Eriksson samt ch,
Christer Matsson. I kedjan slet hi, Göte Johansson föredömligt, särskilt under sista perioden. ! 12:e minuten var Allan Fernström ensam
med Yngve Arnesson, men en klok utrusning räddade situationen. I 17:e minuten slog Göte Johansson på ett farligt skott men Göran
Höglund räddade. Samme man nickade strax utanför i 28:e minuten och sköt farligt i 30:e. Vi, Olle Ek var framme och hade goda

målchanser vid två tillfällen strax före pausen. Strax efter avspark för andra perioden hade Allan Fernström ett gott måltillfälle. Minuten
efteråt var centern Tore Wallin i Sörsjön framme men sköt utanför. Nu började försvararen täppa till ordentligt och smärre farligheter
inträffade. Det hjälpte inte Sörsjöns supporters brakade till och tog upp säsongens första hejaramsa. Resultatet 0-0stofd sig tiden ut.170
personer åsåg matchen. /BK /.

Bottenmöte i Sörsjön slutade oavgjort, 0-0. Text från tidningsreferat. (omg 19).
Sörsjön (FK). Färnäs lyckades med mycken tur erövra ena poängen av Sörsjön på Skottvallen i lördags. 0-0 blev resultatet i den ganska
händelselösa matchen som emellertid borde ha slutat med Sörsjö seger då Västerdalingarna hade ett stort spelövertag. Att det gällde
mycket för båda lagen, som ligger illa till i tabellen, framgick redan frånbörjan. Det var ett nervöst och ryckigt spel som inte gav publiken
mycket i utbyte. Om hemmapubliken hoppats på att Sörsjö grabbarna skulle visa att nedsablingen i söndags mot Säter var en tillfällighet
blev man rätt besviken. Man kan inte undgå att konstatera att vi, Göte Johansson offrade alltför mycket kraft i de bakre regionerna.
Med honom på topp borde det ha blivit hemmaseger. Ett schabblande Sörsjö försvar höll på att ge Färnäs ledningen i 17:e min. men
välplacerade Krister Matsson räddade skottet vältäckande bakom sin målvakt. Andra halvleken var tre min. gammal när Sörsjöns hy,
Olle Ek hade matchens stora möjlighet att avgöra . Det var efter ett genombrott i mittfältet som den kämpastarke Nornäs grabben hade
sin chans ensam med utrusande mv, Göran Höglund. Dennes räckvidd räckte dock att halvklara till hörna i 36:e min. kunde en
försvarstabbe i Sörsjö försvaret gett resultat för gästerna men Krister Matsson klarade situationen. Sörsjöns vi, Göte Johansson stod för
sista farligheten i 43:e min. men det dånande skottet gick hårsmånen bredvid. Bland gästerna var mv, Göran Höglund den bäste och vb,
Tore Wahlström och hi, Pål Pålsson får också godkänt. Hemmalaget dominerades av cf, Krister Matsson som fick energiskt stöd av hi, T.
Wallin. Mv, Yngve Arnesson gjorde ännu en övertygande insats. Domare var lars Tapper, Krylbo, inför 200 åskådare. / Sveda /.

Många chanser dålig utdelning. Text från tidningsreferat. (omg 19).
Sörsjön (DD). Lördagens seriematch på Skottvallen i Sörsjön mellan Sörsjö och Färnäs slutade oavgjort 0-0. Matchen spelades i fint väder
men någon stor publik blev det inte. Första halvlek började trevande och nervöst men efter några minuters spel gled spelet över
tillhemmalaget som skapade den ena målchansen efter den andra men mål blev det inte. Den enda som kunde få iväg skott var Göte
Johansson men den duktige Färnäs målvakten klarade upp det hela. Andra halvlek blev betydligt sämre i spel än första och hemmalaget
tappade greppet och det var i stället Färnäs som tog hand om spelet. Några Sörsjö anfall noterades bl.a. i 21:a min, då cf, Tore Wallin
skalle decimetern utanför och i 40:e min. då hb, Janne Erikssons skott strök stolpens utsida. Färnäs bästa var målvakten Göran Höglund,
vh, Tore Wahlström och vi, Pål Pålsson. I Sörsjön var försvaret bästa lagdelen med ett plus för ch, Christer Matsson.

Leksand förlorade stort och får lämna ”fyran”. Text från tidningsreferat. (omg 20).
Leksand får nästa säsong finna sig i att spela div. V då Färnäs alltför lätt tog båda poängen genom att vinna med 8-4, 0-0 i halvtid i
lördagens drabbning på Siljansvallen. Leksand var ett slaget lag redan efter 15 min. spel då Färnäs lyckades pricka in tre mål. Leksand
gjorde heller inga större ansträngningar att hålla nederlaget nere förrän i andra halvlek då spelet blev ganska jämnt fördelat. I Leksand
var det ingen för dagen sig lik. Färnäs bästa var innertrion Pål Pålsson, Allan Fernström och Lars Stickå. Målgörare för Färnäs var hi, Pål
Pålsson 1. Cf Allan Fernström 1. Lars Stickå 4. Lennart Elin 1, och mv, Göran Höglund på straff. För Leksand målade vy, Lennart Vestberg
1, ch, Bo Samuelsson 1, och hi, Bengt Bornström 2. Domare var Hans Söderlund, Borlänge.

Målrikt (8-4) i jumbofinalen. Text från tidningsreferat. (omg 20).
Leksand (DD). Det lyckades inte för Leksand att ta poäng i jumbofinalen mot Färnäs. Av allt att döma är lagets chanser att få spela i div.
IV ett är mycket små. Färnäs öppnade matchen mycket bra- 1-0 kunde Lars Stickå göra. En stund senare spädde samme man på till 2-0
innan Allan Fernström inspelade Färnäs tredje mål. Efter 28 minuter var Lars Stickå framme igen och fullbordade sitt hat tric.
Reduceringen till 1-4 sköts av Tommy Westberg. Lars Stickå inspelade 5-1 och Pål Pålson sköt Färnäs sjätte. Strax före pausvilan kunde
Bosse Samuelsson fastställa halvtidsresultatet till 2-6. Andra halvleken såg ut att bli mållös men när det endast återstod åtta minuter
sköt Bengt Bornström 3-6 och 4-6 innan matchen en stund senare helt avgjordes i Färnäs favör av Lennart Elin. Matchens sista mål blev
gästernas målvakt förunnat att göra. Färnäs fick en straff i slutminuten och den slog Göran Höglund i nät. Bosse Samuelsson var bäste
hemmaspelare där de övriga tidvis var helt under isen. Färnäs Gösta Hållams och Lars Stickå var Gästernas största tillgång. Domaren
Hans Söderlund från Borlänge.

Fyra mål av Stikå Målrik jumbofinal. Text från tidningsreferat. (omg 20).

Leksands IF:s chanser att ytterligare ett år få spela i div. IV reducerades på lördagen till det minimala. Färnäs vann den för båda lagen
oerhört viktiga drabbningen med klara 8-4 (6-2). Segern var rättvis men något i överkant. Gästerna hade denna dag lyckan med sig och
bäddade för segern genom att göra två mål på åtta min. och därefter skjuta ytterligare två innan leksands målskytte kom igång. Redan
efter ett par min. spel var det klart för Färnäs ledningsmål. Det var Lars Stickå som efter försvarsmissar kunde göra 1-0. 5 min. senare
kom 2-0. Målskytt även denna gång Lars Stickå. 3-0 gjorde Allan Fermström och 4-0 Lars Stickå. Tommy Westberg reducerade till 4-1 då
c:a 10 min. återstod av första halvleken. Därefter följde 3mål 3 mål i rask följd. Stickå sköt 5-1 för Färnäs och Pålsson ytterligare ett
innan Bosse Samuelsson fastställde halvtidsresultatet. Då andra halvlek började var Leksand ett slaget lag. Trots detta kämpade de hårt
för en inte omöjlig reducering. Detta lyckades också Bengt Bornström inspelade 2 mål i rask följd innan hoppet definitivt släcktes.
Lennart Ehlin gjorde 7-4 och då endast en min. återstod fastställde Färnäs målvakten slutresultatet på straff. I hemmalaget är de enda
som kan få godkänt hb, Sven Erik Eriksson och hh, Bosse Samuelsson. Lars Stickå, Gösta Hållams och Tore Wahlström var bäst hos
Färnäs. Domare inför fåtalig publik var Hans Söderlund, Borlänge.

Våra fotbollsspelare i div. IV gladde denna gång med att samtliga lag kunde lämna planerna utan nederlag. Det blev segrar för Våmhus
och Färnäs, medan Nusnäs och Sollerön nöjde sig med var sin poäng. Klart för fortsatt spel i fyran är endast Sollerön av ”våra” lag.
Våmhus har nu Leksand borta och Falun hemma kvar. De behöver minst en poäng till för att vara säker. Nusnäs ligger sämre till och bör i
de två återstående matcherna ta minst två poäng till. De har nu Färnäs borta och Sollerön hemma sista speldagen. För Färnäs ser det
sämre ut. De har som sagt Nusnäs hemma och Grängesberg borta sista matchen. Läget för deras del ser alltså hopplöst ut med tanke på
matchen i Grängesberg. Gränges måste vinna denna match för att ha någon chans till serieseger. Men det kan hända att om Heros slår
Grängesberg nu till söndagen och laget inte längre har något att spela för, de är inte så omedgörliga. Det är ännu inte fullt säkert att tre
lag åker ur ”fyran”., och om endast två lag åker ut räcker det för Färnäs med seger mot Nusnäs, om Sörsjön förlorar sina återstående
matcher.

Nusnäs sparkade ned Färnäs till ”femman”. Text från tidningsreferat. (omg 21).
Färnäs (FK). Vänsterinner Leif Hjelte nickade in två smarta mål i första halvleken mot Färnäs och bäddade för de två poäng Nusnäs
behövde för att känna sig säkra inför sista omgången i division IV. För hemmaspelande Färnäs innebär förlusten däremot degradering.
Man fick således erfara att släkten är värst för när 90 minuter var spelade var siffrorna 1-3 (0-2). I början av andra halvlek till dömdes en
straffspark som blev resultatlös trots att cf, Rolf Hjelte fick lägga den två gånger. Detta togs i Färnäs leden som en framgång och laget
tog plötsligt hand om initiativet så ordentligt att kvitteringen hängde i luften. Sedan Lennart Ehlin välförtjänt reducerat efter 22 min.
hade såväl Allan Fernström som Lars Stickå nickade i ribban. Färnäs öde beseglades i 40:e min. definitivt då Nusnäs hi, Leif Karlsson i en
av lagets få farligheter denna halvlek sprang ifrån försvaret och slog bollen förbi utrusande Höglund – 1-3. Nusnäs spelade i första
halvlek stundtals en njutbar fotboll och var tack vare detta fullt värdiga slut segrare. Särskilt bra lyckades då högervingen bröderna Leif
och Arne Karlsson som skojade ganska friskt med motståndarna det gick slutligen tyvärr litet i överkant med broderierna. Halvskadade
Rolf Hjelte spelade center utan större framgång. Farbröderna Leif och Bengt Hjelte på vänsterflygeln var vida effektivare. Ingvar
Mattson var oförtröttlig ytterhalva och målvakten Eklund påpasslig. I andra halvlek sjönk spelkvalitén och matchen verkade mycket den
jumbomatch som också det hela var. Nusnäs rörlighet i första halvlek visade klart bristerna i snabbhet hos hemmaspelarna. I andra
halvlek kom laget igen något. Försvaret uppträdde då med större skärpa både i spel och markering. Ch, Hållams bemödade sig vid
uppspelen och Lars Stickå var farligast i anfallet. Även Allan Fernström visade sin berömda bollbehandling i andra halvlek
fastsnabbheten försvunnit. Domaren Hans Carlsson, Borlänge uppträdde på ett sådant sätt att det var förvånads värt tyst på och kring
planen trots matchens betydelse. Hörnor 5-10. / Nilu /.

Färnäs öde beseglades Nusnäs utan pardon. Text från tidningsreferat. (omg 21).
Färnäs (DD). Att grannen kan vara värst många gånger fick Färnäs SK erfara i lördags då Nusnäs bortavann den värdefulla seger som stod
på spel i div. IV:s nedflyttningsserie. Ödesmatchen slöt med Nusnäs seger med 3-1 (2-0). Därmed får Färnäs räkna med spel i lägre serie
nästa säsong. Spelmässigt borde oavgjort legat närmast då båda lagen hade varsin halvlek. Nusnäs svarade för det spel som förekom i
första halvlek medan Färnäs jämnade ut spelfördelningen i den andra. De saknade absolut inte chanser till reducering. Cf, Rolf Hjelte
hade chansen att ge Nusnäs ett mål extra men brände straffen i andra halvleks 40:e minut. Bäst i de bakre regionerna hos Nusnäs var
vh, Ingvar ”Peva” Mattsson och vb, Lennart Snees. Bröderna Karlsson hi, Leif och hy, Arne var bäst i kedjan. Hos Färnäs var de båda unga
backarna hb, Gunnar Eriksson vb, Åke Larsson en angenäm bekantskap. Ch, Gösta Hållams spelade på gammaltrutinerat vis. I den
ineffektiva kedjan var vy, Lennart Ehlin minst ineffektiv. 0-1 i tredje minuten och 0-2 tjugo minuter senare svarade vy, Leif Hjelte för.
Båda på nick efter inlägg av hy, Arne Karlsson. Det första borde klarats av Färnäs målvakten. 1-2 i andra halvleks 22:a minut var
påpassligt inspelat av vy, Lennart Ehlin. Rullgardinen drog ni, Leif Karlsson ner för Färnäsarna i 40:e minuten och framställde därmed
slutresultatet till 3-1 i Nusnäs favör. Sällsynt bra domare var Hans Carlsson, Borlänge och cirka 300 personer följde händelserna på plan.

Färnäs föll mot Nusnäs och degraderades ut 4:an. Text från tidningsreferat. (omg 21).
Önskestart och en fin första halvlek bäddade för en rättvis Nusnäs seger med 3-1 halvtid 2-0 vidlördagens div. 4 match på Färnäs
idrottsplats. Därmed brast dt sista hoppet för Färnäs SK i frågan om fortsatt spel i div. 4. Nusnäs visade upp ett gott lagspel under första
halvleken, men sedan laget missat en straff efter halvtidsvilan kom gästerna ur sinrytm, och hemmapojkarna fick den ena injektion som
jämnade ut spelstyrkan. Andra halvleken slutade också 1-1. Nusnäs fick en hörna efter 2 minuters spel och Nusnäs innern Leif Hjälte
nickade så hårt mot mål att bollen slet sig ur nyporna på Göran Höglund. Gästerna seglade nu i medvind och en ny nick av samme hjälte
i 22 minuten fastställde halvtidsresultatet 2-0. Efter 5 min. spel i andra halvleken utdömdes Nusnäs en straff efter att Leif Karlsson
stoppats med alltför bryska metoder. Centern Rolf Hjälte slog okoncentrerat bollen inom räckhåll för Göran Höglund, men straffen gick
om då målvakten rörde på sig för tidigt. Nusnäs lät samme man slå straffen en gång till, men det gick nu inte bättre än att bollen slogs
långt bredvid målet. Den missade straffen blev en uppryckning i hemmalaget medan gästerna knäade betänkligt Färnäs innern Lennart
Elin kunde också reducera till 1-2 efter 22 minuters spel och Färnäs pressen fortsatte. Gästernas målribba sattes i dallring och Tommy
Eklind i Nusnäs målet hade all möda i världen att freda sitt mål, men han hade alltid sin hand med och svarade för fina utboxningar.
Under den värsta Färnäs pressen fick nu Nusnäs innern Leif Karlsson en löpboll och kunde slita sig igenom hemmaförsvaret och fastställa
slutresultatet 1-3. Färnäs hade svårt att få igång något samspel och fick minsann inga gratischanser av gästerna. Andra halvlekens
uppryckning borde ha visat sig mera i målprotokollet men Nusnäs försvaret bet ifrån sig rätt bra. Bäst i Färnäs var ch, Gösta Hållams och
Lars Stickå. I Nusnäs som fick lagspelet att flyta rätt bra i första halvleken, märktes högervingen med bröderna Leif och Arne Karlsson
med fina genombrott, men även målvakten Tommy Eklind spelade storartat. Bäst på plan var domaren Hans Carlsson, Borlänge.
/ Breve /.

Målkalas av Gränges mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 22).
Grängesberg (FK) Grängesberg höll målorgie mor Färnäs på Grängesvallen på lördagen då div. IV fotbollen avslutades. Hade man bara
förmått slå Heros förra omgången hade gruvlaget varit klart för div. III. Gissa om Krylbo Tappers mycket diskutabla straffar i
Smedjebacken diskuterades i ”Berget” nu. Med 9-1 halvtid, 4-1 sände man Färnäs till div. V. sedan Gränges gjort alla målen. Det var
nämligen Färnäs som tog ledningen då Gränges backen Hasse Söderkvist ställde mål Nyström chanslös på en vansinnig bakåtpassning.
Färnäs var mer än svagt. Man stretade mot rätt bra de första tjugo minuterna men sedan var det slut. Målvakten Göran Höglund gjorde
några fina räddningar och ytterhalvorna Rune Blomberg och hans Gummås spelade ganska bra, men hela försvaret var för offensivt. I
kedjan visade gamle centern Allan Färnström fortfarande fin bollbehandling fast han var tung och sen förstås. Hi, Pålsson hade kraft i
skotten. Hemmalaget gjorde mål Nyström flera prakträddningar. Vb, Kurt Juhlin och B. Andersson och ”Kulle” Åhlén i halvbackskedjan
var bästa försvarare. I anfallet var lille Imre Drobni påpasslig med fyra mål som följd. Börje Gustavsson spelade också bra men att vara
totalt ensam med målvakten tre gånger utan att kunna näta drar ned betyget. Hasse Bengtsson visade bara glimtvis sitt fina kunnande.
Grängesbergs självmål kom i 23 min. som gav 0-1. I 24 och 28 min. ändrades siffrorna till 2-1 av Imre Drobni och Börje Gustavsson. 3-1
och 4-1 gjorde Drobni och Bengtsson i 37 och 44 min. i andra halvleken inledde Gränges med mål direkt av Börje Gustavsson 5-1. 24—28
min. sköts 6-1, 7-1 och 8-1 genom Bark. Drobni och Bengtsson och i 41 min.9 -1 genom Drobni. Helge Andersson, Avesta dömde.
Publiksiffran var bottenrekord för seriefotboll i Grängesberg. 36 betalande. / Bing /.

Gränges utklassningsvann, spräckte nollan åt Färnäs, Text från tidningsreferat. (omg 22).
Serieavslutningen på Grängesvallen på lördagen mot Färnäs slutade att Grängesberg gjorde 10 mål men vann med 9-1, (4-1). Det var
nämligen Grängesberg, som gjorde Färnäs målet också. Backen Hasse Söderkvist visade på nytt sin ”målfarlighet” och gav Färnäs
ledningen med 1-0 på en bakåtpassning som Nyström i målet inte nådde. Hade inte ”tappre” domaren Tapper från Krylbo förra
omgången stjälpt Gränges mot Heros med sina två mystiska straffar hade nu Gränges varit div. III-lag. Gissa om det känns försmädligt i
”Berget”, och Krylbo domarens förehavanden diskuteras? Matchen var betydelselös för båda lagen men hemmalaget, som fick spela
inför sin lägsta publiksiffra på vallen kanske genom tiderna för seriefotboll, 36 betalande, öste på med målen bara man kom igång och
sumpade ändå minst lika många givna måltillfällen! Bl.a. var Börje Gustavsson helt ensam med målvakten 3 gånger och hade helt fria
kamrater bredvid sig men skulle näta själv och misslyckades alla tre gångerna att komma förbi målvakten. Han var dock tillsammans
med Imre Drobni bäst i Gränges kedjan. Hasse Bengtsson gjorde en del saker med finess men verkade märligt loj dessemellan. I
försvaret var hh, ”Kulle” Åhlén som vanligt slitvarg, ch, Bo Leo Andersson och vb, Kurt Juhlin gjorde också fina insatser och Börje
Nyström gjorde 3-4 räddningar i den s.k. fantomklassen. I Färnäs anfallet lade man märke till tunge centern Allan Färnström som hade
fin blick för spelet och bra bollbehandlig och skytten på hi, Pål Pålsson. I försvaret blir det beröm till målvakten Göran Höglund, som
annars hade en otacksam roll då han så ofta lämnades helt ensam med Gränges forwards, försvaret i övrigt täckte för dåligt och spelade
på tok för offensivt. Grängesmålen gjorde Imre Drobni 4, Börje Gustavsson 2, Hans Bengtsson 2 och Kjell Bark 1 och som nämnts,
Grängesbacken Hasse Söderkvist åjorde Färnäs avskedsmål i div. IV då laget nu trillar ur femman. Helge Andersson, Avesta dömde och
hann inte med ordentligt alla gånger. / Brother /.

Gränges hade 0-1 segrade med 9-1. Text från tidningsreferat. (omg 22).
Grängesberg (DD). Grängesberg avslutade fotbollssäsongen, med en storseger på lördagen då Färnäs gästade gruvsamhället och fick
vända åter med förlustsiffrorna 9-1 halvtid 4-1. Matchen hade ingen betydelse men ändock visade Gränges upp ett fint spel med några
fina kombinationer. Färnäs var en besvikelse och deras mål kom genom ett självmål. I hemmalaget var målvakten Börje Nyström som
vanligt bra. Av uteförsvaret var hh, Arne Ahlén och ch, Bo Leo Andersson de bästa . I kedjan var det högervingen hi, Hans Bengtsson och
hy, Börje Gustavsson som tilldrog sig största uppmärksamheten. I Färnäs som saknade snabbheten i spelet, var försvaret vh, Hans
Gummås bäst. I kedjan var cf, Allan Färnström och vi, Lars Stickå de bästa. Färnäs tog ledningen på ett självmål. Grängesberg kvitterade
genom vi, Imre Drobni som gjorde 4 mål i matchen. Hy, Börje Gustavsson och hi, Hans Bengtsson gjorde vardera 2 mål och cf, Hans
Bengtsson gjorde vardera 2 mål och cf, Kjell bark 1 mål. Bra domare inför 50 personer var Helge Andersson, Avesta. / J.A /.

Mora överraskade Seger över Färnäs.
IFK Mora vann överraskande över Färnäs med hela 5-1, halvtid 3-1. Matchen spelades på lördagseftermiddagen i strilande regn, Färnäs
ställde upp något reservbetonat, men det förringar ingalunda Moras insats, eftersom man trillade bollen fint hela tiden. I Moras bakre
försvar gladdes man mest åt Rune Johansson, omskolad till back. I halvbackskedjan var naturligtvis ”Lill-strimma” Svedberg den
dominerande, men även Sigge Bröms spelade lugnt och vårdat. I kedjan var Bosse Backlund på alerten med bl.a. två mål som följd.
Färnäs hade planens klart lysande stjärna, Lasse Stickå, som tog hand om det mesta på mittfältet. Färnäs kedjan spelade tämligen
ineffektivt. Bäst där var Rune Blomberg och möjligen kan också Göran Höglund nämnas. Målen: 1-0 ”Lill-strimma” på ett verkligt
genombrott. Bosse Backlund var inte sämre utan slog in 2-0. Strax efter ordnade Göran Höglund reducering till 2-1. Halvlekens sista mål
blev också det finaste. Efter en grann passning från ”Lill-Strimma” nickade Leif Westerling bollen utom räckhåll för målvakten. ”LillStrimmas” andra givande målpassning kom i andra halvlekens 11:e min, då han spelade fram Backlund verkligt fint till 4-1. Slutresultatet
fastställdes av Per-Erik Finn på ett av hans patenterade långkott. Därefter lyckades Färnäs med bedriften att slå en straff utanför. Bra
domare var Karl Palmberg, Sollerön. /M.
Färnäs SK slutade på en nästsista plats denna säsong, inte mycket att säga om egentligen, 13 poäng. Fem segrar, tre oavgjorda och
fjorton förluster. En tabell ljuger aldrig det var en ganska så klar placering. Färnäs grabbarna inledde serien med en oavgjord match mot
Forssa BK, efter tre raka förluster kom en oavgjord match mot IK Heros. Första segern kom i omgång 6, i en match mot Sollerö IF man
följde upp detta mot IFK Våmhus i omgången efter sedan var man tillbaka i en förlust trend igen, i sista omgången var det väldigt
uppgivet i matchen mot IFK Grängesberg.

Slutställning i Division VIII, Grupp 2.
Oxbergs IF B
Sollerö IF B
Färnäs SK B
IFK Våmhus B
IFK Ore B
Nusnäs IF B
Orsa IF B
IFK Mora B har uteslutits.

12
12
12
12
12
12
12

12
8
7
4
5
3
0

0
1
0
2
0
1
2

0
3
5
6
7
8
10

59-14
51-15
28-23
17-17
25-53
20-30
21-69

24
17
14
10
10
7
2

I de övriga grupperna spelade följande lag.
Grupp 1. Särnas SK, Idre SK, Sörsjöns IF B, Drevdagens IF B och Gördalens SK. Seriesegrare: Särnas SK.
Grupp 3. Bullermyrens IK, Leksands IF B, IFK Rättvik, IK Astoni, Aspeboda SK, Siljansnäs IF B och BTK Verdandi B. Seriesegrare:
Bullermyrens IK.

Grupp 4. Malungs IF B, Vansbro AIK B, Dala Järna IK B, Hulåns IF B, IF Nornan B, Yttermalungs IK och Äppelbo AIK B. Lima IF har utgått.
Seriesegrare: Malungs IF B.

Grupp 5. Björbo IF B, Nås IF B, Gagnefs IF, IFK Mockfjärd, Djurmo IK B och Dala Floda IF B. Seriesegrare: Björbo IF B.
Grupp 6. Torsångs IF, Islingby IK, Sundborns GoIF, Vika IF, IF Tunabro B, Hälsinggårdens AIK, Stora Tuna IK B och Korsnäs IF B. IK Brage
C har utgått. Seriesegrare: Torsångs IF.

Grupp 7. IFK Ludvika B, östansbo IS B, IF Vulcanus, Morgårdshammars IF B, Säfsnäs IF, Nyhammars IF B och Saxdalens IF B.
Seriesegrare: IFK Ludvika B.

Grupp 8. Stora Skedvi IK, Horndals IF B, Avesta IF B, Fors IK B, Krylbo IF B, IFK Hedemora och Näs IF B. Seriesegare: Stora Skedvi IK.

Bandylaget Heros äntligen i division III, fotboll.
Skall man döma efter de senaste årens division IV-insatser måste IK Heros i Smedjebacken betraktas som ovanligt kvalificerat för
uppflyttning till högre fotbollssammanhang. Laget har varit flitigt engagerat i serieslutstriden, men i de sista omgångarna har det alltid
varit någon tuva i dess väg. Säsongen 1965 lyckades det dock äntligen för klubben med det fina bandylaget att vinna fotbollens dalafyra.
Som vanligt satt det dock hårt åt och bara två poäng skilde det till tvåan, som var från III:an ned flyttade Kamraterna från Grängesberg.
Vårens första matchomgång lämnade minsta av allt någon fingervisning om vilket lag man borde hålla slantarna på. De tolv agerande
lagen delade nämligen broderligt på alla poäng som stod på spel. Jämnare start kan inte tänkas. Redan i andra matchen, mot
nyuppflyttade IFK Våmhus bekände dock Heros färg. Segrade första gjorde dock även IFK Grängesberg och Säters IF, som sedan skulle bli
de lag som främst skulle göra äran stridig i toppen. Heros tappade f.ö. båda poängen mot Säter under våromgången men vann finalen
före sommaruppehållet mot Grängesberg och kunde därigenom gå till sommarvila på samma poäng, 14, som Säter, medan Grängesberg
fick nöja sig med 13 poäng. Båda nykomlingarna, IFK Våmhus och Nyhammars IF, höll sig än så länge artigt i kön, men skulle visa
skarpare takter på hösten. De tre topplagen började hösten starkt. Det gäller inte minst Heros och Grängesberg, som båda radade upp
segrar på löpande band. Eftersom Heros släppte sin första höst poäng i tionde omgången mot Nusnäs IF och Säters IF sackat en aning så
befann sig IFK Grängesberg och i viss mån Falun i kontakt med Heros när två omgångar återstod. Västerbergslagsderbyt mellan Heros
och Gränges vanns av Smedjebackslaget, som sedan kunde kosta på sig att avsluta med storförlust mot Säter samtidigt som
Grängesberg målfrossade mot nedflyttningsklara Färnäs SK. Heros serieseger var klar trots allt. Säter, som länge hörde till
serieaspiranterna i gruppen, fick under hösten bl a finna sig i att besegrats av nykomlingarna Nyhammar och Våmhus och dessa båda lag
bet för övrigt så bra ifrån sig, att de med samma poäng placerade sig som femma och sexa i tabellen som alltså med glans klarade nya
kontrakt. Inte mindre än fyra gånger antecknades så kraftiga siffror som 9-1 i denna serie. Det var Heros, Sollerön, Våmhus och
Grängesberg som kalasade. Offren var respektive Nusnäs, Leksand samt Färnäs.

Resultaten i stora DM 1965.
I årets D.M. tävlingar för seniorer deltog 61 lag, därav 19 i Stora D.M. och 42 i Lilla D.M. I junior D.M. deltog 37 lag. I stora D.M. visade
blivande mästarna IK Brage redan i sin första match stor skärpa genom att besegra Färnäs SK med hela 8-0 och i kvartsfinalen slogs
lokalkonkurrenten Forssa BK med 4-1. Hårdare blev det sedan i semifinalen, där förlängning måste tillgripas innan Vansbro AIK sträckte
vapen med 3-2. Andra finalplatsen togs av division III-segrarna Avesta AIK som gick till slutmatcher via IK Heros, Grycksbo IF och Nusnäs
IF. Finalen spelades i form av två matcher på respektive lags egna planer. IK Brage vann första mötet på sin egen arena med 4-0 och
därmed hade väl luften i viss mån gått ur DM-turneringen. Returen blev jämnare, men genom 2-2 lyckades dock IK Brage med glans slå
vakt om sin ledning och DM-tecknet kunde bärgas som ytterligare bevis på att laget på ett eftertryckligtvis sätt slagit vakt om sin
ställning som säsongens utan konkurrens framgångsrikaste fotbollsklubb i distriktet. För IK Brages del var det förresten 25:e gången DMtecken hemfördes en svit som blir ännu mer imponerande om man betänker att klubben på sina 40 ”levnads år” varit uppe i 27 finaler.
Avesta AIK kunde trösta sig med att klubben nu var uppe i final fjärde året i rad och att de tre närmaste försöken varit segerrika.

Kvalomgång.
Sörsjöns IF-IFK Våmhus 2-1,

Leksands IF-Grycksbo IF 2-3,

Saxdalens IF-Nyhammars IF 1-2.

Från stora D.M:s kvalomgång gick Sörsjön, Grycksbo och Nyhammar vidare. Alla dessa tre lag klarade även första slutomgången, där
bl.a. Nyhammar efter förlängning besegrade Ludvika FFI, Sörsjön bortabesegrade Falu BS och Grycksbo slog Sollerön. Förlängning måste
tillgripas innan Avesta AIK gick vidare via Heros.

Första omgången.
Färnäs SK-IK Brage 0-8,
Falu BS-Sörsjöns IF 0-1,
IFK Grängesberg-Vansbro AIK 4-5,

Nusnäs IF-Malungs IF 2-1,
Forssa BK-Säters IF 5-1,
Avesta AIK-IK Heros 5-3 (förl).

Grycksbo IF-Sollerö IF 3-0,
Nyhammars IF-Ludvika FFI 4-3(förl.)

Brage utklassade Färnäs Nordahl planens suverän . Text från matchreferat.
Färnäs (FK)I)K Brage gjorde fotbollspropaganda i DM matchen på Färnäs maskrosbemängda och något ojämna fotbollsplan. Inte nog för
kvällen i kanariegult skrudade Borlänge laget vann med 8-0, (3-0), man vinnlade sig också om att spela och försökte hålla sitt vanligs
tempo. Allt detta gjorde att man åstadkom den bästa matchen på dessa breddgrader och bevisar att laget är i form. Personer som var i
Norrköping på torsdagen påstod med bestämdhet att Sylivia säkerligen hade betvingats om man visat något av kvällens spel. Brage kom
helt ordinarie, med undantag för justerade Gert Nilsson och Björn Eriksson. Således var försvaret lika med serielaget och kan kanske inte
bedömas på vanligt sätt då de sällan kunde gripa in. Ulf Blomberg i målet ”levde farligt” som vanligt vid utrusningarna och Bengt Rosell
var säkrast av backarna. Ch, Bengt Kling stoppade de fåtagliga anstormningarna i mitten utan att förta sig. Lindkvist och Källström
verkade inte alls konstruktiva i sitt spel. Nordahl suverän. Anfallet var roligt att se i aktion. Nils Nordahl gjorde en verkligt grann match
och hade andel i de första målen. Centern Sture Lindvalls kanon dundrade några gånger, men dess mellan vilade han sig. Då var andra
innern Roland Karlsson mera på alerten. Nye yttern Per Olov Norrström lyckades bra, och snabbe vy, Stig Johansson hade ingen tur med
inläggen när han skenat ifrån motståndarna. Skillnad i snabbhet. Färnäs gjorde väl ungefär vad laget förmår. Klasskillnaden låg i
bollbehandling och snabbhet. Ett par mål var mv, Höglund lite passiv på, men tog i gengäld en rad rökare. Gösta Hållams visade sin
hörliga placeringsförmåga och stoppade en rad anfall. Carlberg på yttern visade sig nästan jämbördig sina motståndare i snabbhet, när
han väl fått upp farten, och Rune Blombergs finurliga bollar hittade inte alltid medspelarna. Kjellröstberg spelade halva och lämnade
planen efter skada då 10 min. återstod. Han hade dessförinnan tagit till lite för bryska metoder i närkamperna. Nålen Mellan. I 5:e
minuten slog Lindvall en stickare till Norrström. Mv, Höglund tvekade och Norrström sprang från Wahlström och slog in 0-1. Tio man
senare kom 0-2 på kvällens finaste kombination. Roland Karlssonslog en indirekt frispark och Källström nickade till Nordahl, som
nickade vidare utan chans för målvakten. 31 min var spelande då cf, Lindvall elegant och snabbt lyfte bollen i läge och krutade på – 0-3.
0-4 kom i första min. av andra halvlek. Nils Nordahl lurade Stickå och rullade bollen sakta och försmädligt i högra hörnet. I 12:e min.
hade Färnäs sin enda men klara målchans. Lars Stickå befann sig plötsligt ensam en bit utanför straffområdet, men försökte passera
Blomberg i målet – det blev förstås en störtdykning på Lasses fötter. 0-5 blev det i 16:e min. Hy, Norrström hittade Nordahl i mitten och
han slog på direkten. Minuten därpå gjorde Karlsson och Nordahl om bravaden – 0-6. Efter 35 min. krutade Roland Karlsson på så hårt
att Höglund inte förmådde hålla bollen – 0-7. Sista målet blev också Karlssons. Domaren Hans Carlsson, Borlänge uppträdde lugnt och
bestämt och endast omkring 200 personer hade betalt entré. / NILU /.

Utklassningsseger för Brage i DM. Text från tidningsreferat.
Fyra Nisse Nordahl – mål. Bra kedjekombinationer. Färnäs (DD). Brage hade inget förbarmande med Färnäs SK i DM-matchen i fotboll.
Hemmalaget blev utspelat efter konstens alla regler och slutsiffrorna skrevs 0-8 efter 0-3 i pausen. Planens i särklass säkraste agerare
var domaren Hans Carlsson, Borlänge som gav prov på en verkligt omdömesgill rättskippning. Brage behövde fem minuter för att
förpassa första bollen i Färnäs buren. Målskytt var hy, Per O Norrström. Tio minuter senare var det dags för matchens elegantaste
kombination som gav Brage 2-0. P.O. Norrström lobbade behärskat en frispark till Sture Lindvall, vilken ”pannade” vidare till hi, Nils
Nordahl som knoppade helt utanchans för Höglund. I 30 min. kunde cf, Sture Lindvall öka till 0-3. Borlänge elvans målfabrikation
verkade tidsinställd, ty i andra halvleks 5 min, föll 0-4 och närmast ansvarig var hi, Nils Nordahl. I 15 min. var det dags för 0-5 och än en
gång gjorde samme man sitt fjärde och Brages sjätte mål. 0-7 och 0-8 svarade vi, Roland Carlsson för i 33 respektive 37 minuten.
Gästerna bjöd stundtals den fåtaliga publiken, 200 betalde, på rena uppvisningen och speciellt under första halvlek flöt
kombinationerna fint. Målvakten Ulf Blomberg hade en lugn dag, men visade djärvhet och elegans de gånger han behövde ingripa. Av
backarna lyckades Bernt Rosell bäst i matningarna medan Ingemar Andersson hade svårare att kontrollera uppspelen. I halvbackskedjan
visade vh, Bengt Källström de bästa takterna. I kedjan som saknade Gert Nilsson och vi, Björn Eriksson, var cf, Sture Lindvall och hi, Nils
Nordahl de dominerande. Hy, P.O. Norrström svarade för en rad fina inlägg och visade god uppfattningsförmåga. Någon individuell
kritik av hemmalaget torde vara onödig men det kan sägas att alla kämpade väl. Klasskillnaden i tempo och bollkänsla var alltför stor för
att FSK på något sätt skulle kunna rubba tvåans serieledare. /Björn /.

Brage från tvåan och Färnäs från fyran, spelade DM-fotboll på fredags kvällen. Ett litet hopplock från de båda lagen visat fr.v. Bernt
Rosell, Brage, Lasse Stickå, Färnäs, Jan Erik Lindqvist, Brage och Gunnar Eriksson, Färnäs.

Matchens elegantaste mål nickades just in av Nisse Nordahl. Färnäs målvakten Göran Höglund var helt chanslös.

Kvartsfinaler.
Sörsjöns IF-Nusnäs IF 3-3,
Grycksbo IF-Avesta AIK 2-6,
Vansbro AIK-Nyhammars IF 3-1. Omspel: Nusnäs IF-Sörsjöns IF 3-1.

IK Brage-Forssa BK 4-1 (förl),

I kvartsfinalerna behövde IK Brage förlängning för att klara Forssa, Vansbro stoppade Nyhammar, Avesta avfärdade Grycksbo och
Nusnäs blev fjärde semifinallag dock först efter omspel mot Sörsjön.

Semifinaler. Vansbro AIK-IK Brage 2-3 (förl),

Avesta AIK-Nusnäs IF 7-2.

Efter förlängning kunde IK Brage i semifinalen borta besegra Vansbro och sedan Avesta klarat Nusnäs var det klart för final mellan
distriktets ”två stora”, faktiskt första gången sedan 1942, som dessa båda lag kunde ställa upp till avgörande match om D.M.-tecknen.

Final. IK Brage-Avesta AIK 4-0,

Avesta AIK-IK Brage 2-2.

IK Brage DM segrare 1965.

Förbundsstyrelsen lanserade för året en ny form av finalspel genom att de båda lagen fick mötas två gånger, alltså på resp.
hemmaplaner. IK Brage vann första matchen i Borlänge med 4-0, varefter returen i Avesta slutade 2-2. Sammanlagt alltså 6-2 till OK
Brage, som därmed erövrade D.M. för 25:e gången och avverkade 27:e finalen. Avesta AIK spelade nu sin fjärde raka D.M-final och har
totalt figurerat i 18 finaler.

Junior DM 1965.
Junior DM inleddes traditionsenligt i serieform där gruppsegare blev Sollerön IF, Färnäs SK, Dala Järna IK, Korsnäs IF, IK Brage, IK Heros
och Avesta AIK. Dessa klubbar fick sedan sällskap av respektive andra lag till ett slutspel i cupform, där lagen möttes i två matcher i varje
omgång. Som semifinallag kvarstod slutligen Malungs IF, IK Brage, Dala Järna IK och IK Heros och i finalerna möttes IK Brage och IK
Heros. Efter 1-1 i första matchen kunde sedan IK Brage sedan på bortaplan vinna med 2-0 och stod därmed som innehavare av 1965 års
DM tecken.
Grupp 1. Segrare: Sollerö IF, 2:a Älvdalens IF.
Grupp 5. Segrare: IK Brage, 2:a Forssa BK.
IF.

Grupp 3. Segrare: Dala Järna IK, 2:a Malungs IF. Grupp 4. Segrare: Korsnäs IF, 2:a Falu BS.
Grupp 6. Segrare: IK Heros, 2:a IFK Grängesberg. Grupp 7. Segrare: Avesta AIK, 2:a Säters

Grupp 2.
Färnäs SK
IFK Mora
Nusnäs IF
IFK Rättvik
Leksands IF
Insjöns IF
Boda SK

12
12
12
12
12
12
12

12
9
6
4
2
2
2

0
0
1
2
3
3
1

0
3
5
6
7
7
9

58-14
46-11
37-31
20-28
23-37
10-35
16-54

24
18
13
10
7
7
5

I de andra grupperna spelade följande lag.
Grupp 1: Sollerö IF, Älvdalens IF, Mässbackens IF, IFK Våmhus, och Åsens SK. Orsa IF har utgått. Seriesegrare: Sollerö IF.
Grupp 3: Dala Järna IK, Malungs IF, Vansbro AIK, Hulåns IF och Äppelbo AIK. Seriesegrare: Dala Järna IK.
Grupp 4: Korsnäs IF, Falu BS, Stora Skedvi, Grycksbo IF, Sågmyra IF och Torsångs IF. Seriesegrare: Korsnäs IF.
Grupp 5: IK Brage, Forssa BK, Islingby IK, IF Tunabro och Stora Tuna. Gustafs GoIF har utgått. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 6: IK Heros, Grängesberg, Östansbo IS, IFK Ludvika, Söderbärke, Nyhammars IF och Ludvika FFI. Seriesegrare: IK Heros.

Grupp 7: Avesta AIK, Säters IF, IFK Hedemora, CRU IF, Avesta IF och Krylbo IF. Seriesegrare: Avesta AIK.

Resultaten i slutomgången Junior DM 1965.
Kvalomgång.
Färnäs SK-Älvdalens IF 7-1,
Sollerö IF-Malungs IF 0-1,
Dala Järna IK-IFK Mora 1-1,
IK Brage-Korsnäs IF 2-0,
Forssa BK-Avesta AIK 2-2,
Säters IF-Falu BS 3-2,

Älvdalens IF-Färnäs SK 1-3,
Malungs IF-Sollerö IF 0-0,
IFK Mora-Dala Järna IK 0-3,
Korsnäs IF-IK Brage 0-4,
Avesta BK-Forssa BK 1-2 (förl)
Falu BS-Säters IF 2-5,

Färnäs SK Vidare.
Malungs IF Vidare.
Dala Järna IK Vidare.
IK Brage Vidare.
Forssa BK Vidare.
Säters IF Vidare.

Färnäs SK-Malungs IF 2-0,
IK Brage-Säters IF 2-0,
Forssa BK-IK Heros 1-0,
Dala Järna IK-IFK Grängesberg 4-0,

Malungs IF Vidare.
IK Brage Vidare.
IK Heros Vidare.
Dala Järna IK Vidare.

IK Brage-Malungs IF 3-0,
IK Heros-Dala Järna IK 4-2,

IK Brage Vidare.
IK Heros Vidare.

Kvartsfinaler.
Malungs IF-Färnäs SK 6-1,
Säters IF-IK Brage 2-1,
IK Heros-Forssa BK 2-0,
IFK Grängesberg-Dala Järna IK 3-0,

Semifinaler.
Malungs IF-IK Brage 0-0,
Dala Järna IK-IK Heros 1-1,

Som semifinal lag utkristalliserades Malung, Brage, Dala Järna och Heros. Efter sina vinster i kvartsfinalerna. Finalmotståndare blev
Brage och Heros, vilka först inledde med att spela oavgjort 1-1, varefter IK Brage i den avgörande matchen vann med 2-0 och därmed
säkrade mästerskapet.

Final. IK Brage-IK Heros 1-1,

IK Heros-IK Brage 0-2,

IK Brage segrare Junior DM 1965.

Fåsås räddar ekonomin för äldsta vivision IV-laget.
Färnäs (FK). Färnäs SK (så har föreningen kallats sedan 1932) fick på torsdagen mottaga sin tredje FK-boll. Den överlämnades till lagets
spelade tränare 39 årige Gösta Hållams som tillsammans med ett år yngre Garsås-grabben Tage Molin är lagets verkliga veteraner.
Färnäs är det enda lag som tillhört division IV i nuvarande skick alltsedan premiären 1952. Det trasslar alltid till sig på vårarna för dem
med det hela reder ut sig fram på höstkanten. Så var fallet förra säsongen men en magnifik höstspurt med 10 poänggivande matcher
gav en prydlig placering i sluttabellen. Spelarna rekryteras i huvudsak från den egna orten men anlitat några främlingar har man i alla
fall. Och det med framgång. Namn som AIK:s Börje Leander (som fortfarande är registrerad för Färnäs) och Gunnar Nordahls inner
kamrat i Degerfors Nisse Öhrn har gjort mycket för Färnäs fotbollen. Leander och Nisse Öhrn spelade samtidigt i Färnäs en höst då laget
riktigt hängde på ”gärsgår´n. med deras hjälp lyckades man hanka sig kvar. Vid säsongsavslutningen fick de båda ur dåvarande
lagledaren ”Sura-Erikssons” hand emottaga räddningskårens märke Hoppsan….

Fina besök.
Man har haft några djärva matchbyten däruppe. Initiativ som krönts med framgång. Den snygga klubblokalen pryds med bollar, standar
och andra minnes tecken från klubbar som Norrköping. Göteborgskamraterna. Degerfors ”slocknade” m.fl. Två bandyklubbor hängande
på väggen. Bandy hör liksom inte samman med Ovansiljan men klubborna har man fått av AIK:s bandylag som spelat fotboll en gång i
tiden mot Färnäs.

”Fölet” kontaktman.
Många erkända fotbollsspelare brukar förlägga sina semestrar i Färnäs och då passat på att tränat däruppe. En av dem är ”Änglarnas”
och landslagets ”Fölet” Berntsson som var Färnäs kontakt man när man 1961 lade upp träningslägret på Hindås. Till det lägret sände
Färnäs tre lag. Truppen var på drygt 30 personer och lägret betalades med medel som man skrapat ihop genom fritidshuggning. Omkring
5 000 riksdaler fick man ihop och reskassan förstärktes med inkomster från lotterier.

Fåsås. Vad lever en klubb som Färnäs på. – Matchintäkter, lotterier och avkastningen från Gökottan på Fåsås fäbodar, svarade den
ena av lagledarna Målar-Anders Olsson.
Fåsås festerna är den enda inkomstkällan, fortsatte han, men matchintäkterna från derbyna är heller inte dåliga. Publikrekordet rör sig
om drygt 5 000 personer och sattes vid Degerfors ”slocknade” stjärnors besök för några år sedan. Det var då Gunnar Nordahl,
tillsammans med sina lagkamraterbjöds på äkta daldans hemma hos Anna Stickå (mor till duktiga ytterhalvan Lasse). Och hon står
fortfarande för ruljansen i föreningens klubbstuga. Där finns det intresse.

Långresa. Färnäs har en spelare som inte är rädd om besvären, nämligen vänsterbacken 28 åriga Tore Wahlström som bor i Idre och
spelar tillsammans med sin morbror Påhl Påhlsson i Färnäs. Sammanlagda reslängden vid hemma matcherna är 32 mil. Han är en av de
få som tycker att resan till division IV nordligaste lag Sörsjön är trevlig. Dit har han bara drygt sex mil.

Cyklist. En annan nyhet i Färnäs är Kjell Röstberg, den 24-åriga Lotterfors grabben (utanför Bollnäs) som är duktig fotbollsspelare
med flera säsonger i division III men som gjort sig mest känd som en av Norrlands allra bästa cyklister. A-klassare sedan 3 år tillbaka,
segrare i pojksexdagars och med inte mindre än 10 tävlingar i Sollerön bakom sig. Kjell Röstberg kom egentligen till Mora som
ishockeyspelare. Vid sitt senaste årssammanträde hyste man betänkligheter när det gäller ekonomin. Man kan hålla i slanten vilket bäst
bevisas av att man äger två fotbollsplaner, klubbhus och fäbodvall uppe på Fåsås. Vi har svårt att tänka att det skall bli så knalt om
slantarna att de duktiga ledarna ”lägger av” och överlåter ansvaret till andra.

Tredje bollen. Går Färnäs på lika hårt i år som slutet av föregående så måste man räkna med en plats för laget i tabellstegen. Tre
bollar har Färnäs sammanlagt erövrat och fler lär det bli. Man har liksom tagit det som en uppgift att vinna matcher av stor betydelse.
Slagna på förhand känner man sig aldrig. Det visade man med all önskvärd tydlighet i matchen mot Sollerön. Förutom de fyra tidigare
nämnda så håller man sig med flera andra fina spelare. Rune Blomberg (landslagspuckaren från Färnäs) är en speluppläggare av klass.
Lasse Stickå en halva av format och styrka. Lennart Ehlin en lovande inner. Det är bara några ur den skara goda spelare som lagledaren
Albert Svärd kan redovisa.

Färnäs SK A-lag 1965.
Färnäs SK fick sin tredje FK-boll Text: Falu-Kuriren, Jibe.

Spelande tränaren Gästa Hållams tar emot den tredje FK-bollen. Färnäs två lagledare Albert Svärd och Målar Anders Olsson

Rapporterad pojkfotbollverksamhet.
Färnäs SK, 1 lag 5 matcher.

Mora till final i skolfotboll
Mora (DD). Till fial i Dalarnas skol-DM i fotboll gick på tisdagen Mora Läroverk genom att besegra Ludvika Läroverk med 2-1 (1-0). Mora
vinsten var helt på sin plats då man både hade bollen mest och skapade de flesta målvittringarna. Målskillnaden blev faktiskt i minsta
laget vilket för den skull inte hindrade att Ludvika var ytterst nära förlängning 5 minuter före slutet, men hy, Hedström sköt illa ur fint
läge. Vi noterade ett bra skott av Moras Sjöberg innan Björn Åberg i 17 min. gjorde 1-0 genom en behärskad avslutning. Så hade
gästernas L. Larson en bra chans sedan Mora målvakten missat. Fem minuter efter paus ökade Björn Åberg till 2-0. Hans Ove Färnström
bröt igenom Mora försvaret sedan Mora hade klart övertag i spel och reducerade till 2-1. Det Heros betonade Ludvika laget hade sina
bästa kort i målv. Hans Eriksson, vh, Roger Larsson och vy, Lasse Bergkvist. Bästa Mora betyget får Björn Åberg som kom väl till sin rätt
som center. Han spelade med omdöme. Sak samma kan man sägas om stoppern Börje Marcus. Goda insatser gjorde också Lasse Stickå
och Lars Sjöberg. God matchledare Tore Stenback, Mora. / Wepe /.

Mora lv till final efter uddamålsseger
Mora (FK). Mora besegrade i går Ludvika i en fotbollsmatch gällande semifinalen i FK:s och gamla Falu kamraters läroverksturnering.
Spelmässigt borde siffrorna ha blivit större än 2-1 (1-0) som blev slutresultatet. Moras effektiva spel i första halvlek och inledningen av
andra var inte lika fränt i avslutningarna. När så Ludvika reducerade till 2-1 några minuter före slutet kvicknade gästerna till så mycket
att t.o.m. kvitteringen hängde i luften. Björn Åberg gjorde första halvlekens enda mål. Därefter började Mora grabbarna ta det allför
lekfullt på bekostnad av effektiviteten. Åberg höll sig sedan framme på+ en målvaktsretur i början av andra halvlek och gjorde 2-0. Hans
Olov Färnemo ordnade reducering på ett av Ludvikas fränaste anfall. Mora laget var mera tekniskt kunnigt än motståndarna och särskilt
i huvudspelet framträdde detta starkt. Målvakten Rolf Persson verkade tillförlitlig trots att det mest var fråga om bakåtpassningar från
egna spelare. Börje Marcus, Lennart Ehlin och Lars Stickå var säkrast i försvaret. I anfallet var det bara cf, Björn Åberg som var helt
lyckosam i sina förehavanden. Om Mora laget hade svårt att hitta varandra gäller detta i ännu högre grad Ludvika. Nu fann laget tidigt
för gott att spela defensivt och bäst i försvaret var Roger Larsson. I övrigt märktes Heros pojkarna Lars Bergkvist och Hans Ove Färnemo.
Domare var Tore stenback, Mora. / M.L. /.

Mora Läroverk årets skolmästare i fotboll. Falun slogs i finalen. Större rutin avgjorde.

Moras kapten Björn Åberg t.h. får ur gymnastikdirektör Gunnar Berggrens hand mottaga gamla Falukamraters vandringspris och FK:s
medaljer.

Här grinar Mora backen Lars Stickå illa när han försöker hjälpa sin målvakt Rolf Persson. Lars Stickå är i vanliga fall duktig back i Färnäs
SK som tog hem förra veckans FK boll.

Mora blev årets skolmästare i fotboll. I finalen besegrades Falu Läroverk med 2-0, båda målen inspelade under den andra halvleken.
Segern var rättvis och frukten av större rutin hos grabbarna från Ovansiljan. De flesta av årets mästare är också ”yrkesspelare” i olika
klubblag. Falun däremot kunde bara redovisa ett par rutinerade fotbollsutövare. Per Anders Jonsson, får trots oträning, betyget bästa
man på plan tillsammans med Moras (Oxbergs) Max Blumenberg. Mora var tippade mästare men hade märkligt svårt under första
halvlek att få ut något av sitt spel. Falun stretade då emot riktigt bra men båda lagen hade svagt krut i skotten och riktningen var inte
heller sådan att skotten nämnvärt oroade målvakterna. Falun har ju traditioner att försvara som läroverkslag. Två gånger har ”plugget”
bärgat Prins Bertils pokal. Det var på den tiden som Bertil Eriksson (Sandvikens IF och danskdödare av format) och Djurgårdens
nuvarande fotbollsbas Sigge Berg studerade i Kopparstaden. I rättvisans namn hade man det bättre ställt i Falun på den tiden. Det var
då inte så gott om läroverk som nu. Skolmatcherna är alltid roliga att se. Spelarna ger vad de kan. Så även i denna match som stundtals
blev rätt hård. Men så gällde det ju också final och inteckning i gamla Falu kamraters vandringspris. Som minne av turneringen fick
segrarna mottaga FK:s medaljer ur gymnastik direktör Gunnar Berggrens hand. Något om spelet. Mora öppnade rätt bra. Framför allt
lade man märke till slitvargen Max Blumenberg och centern Björn Åberg. Dessa både kunde tillsammans med kedjekamraterna
dominera mittfältet. Men avslutningarna var dåliga. Falun hade några verkligt farliga framstötar som dock fångades upp i Moras
försvarssäck med Börje Marcus från Sollerön. Lars Stickå och Lennart Ehlin som de bästa. Mora tog ledningen en bit in på amdra
halvlek. Målet tillkom på straff och för exekutionen svarade Lennart Ehlin. Till 2-0 ökade Björn Åberg drygt 10 minuter, senare. Falun
hade två verkligt Falun hade två verkligt duktiga spelare. Förutom tidigare nämnde Per Anders Jonsson var stoppern Sten Erik
Svärdström en klippa som Mora forwards tätt som ofta kolliderade med. Svärdström spelar i vanliga fall för hårt åderlåtna Korsnäs.
/ Jibe /.
Mora läroverk blev årets skolmästare i fotboll i Dalarna genom att i finalen, som spelades på Kopparvallen i Falun på onsdagen, besegra
Falu läroverk med 2-0, båda målen gjorda i andra halvleken. Det var en rättvis seger, då Mora laget under båda halvlekarna kunde visa
upp det bästa spelet. Falu pojkarna bjöd på bra notstånd under första halvleken, men laget hade liksom Mora laget dåliga skyttar.
Någon sensationsseger var det ingalunda för Mora. Laget består till större delen av spelare som även ”civilt” spelar fotboll i ”riktiga” lag,
och den rutin och hårdhet som grabbarna därigenom erhållit, fick stor betydelse i finalmatchen. Falu laget hade visserligen också ett par
spelare av samma kategori men de blev för få mot det starka Mora blocket. I Max Blumenberg hade Mora banans bäste spelare, och god
hjälp i kedjan hade denne av cf, Björn Åberg. Försvarsspelarna Lasse Stickå och Lennart Elin får också högre betyg. I Falu laget var det
per Anders Jonsson som skulle bestyra det mesta, och han kom bra undan. Sven Erik Svärdström skall också nämnas för bra
försvarsjobb. Båda lagen hade goda chanser att göra mål i första halvleken, men skotten var för dåligt riktade. I andra halvleken inledde
Mora målgörandet med att straff dömdes för fällning av Max Blumenberg, och exekutor var Lennart Elin. För 2-0 svarade Björn Åberg
sedan Falu försvaret slarvat.

Årets skolmästare i fotboll. Främre raden fr.v. Åke sandkvist, Gunde Eriksson, Rolf Persson, Lars Stickå, Lennart Elin. Bakre raden fr.v.
Lars Sjöberg, Björn Åberg, Frans Larsson, Max Blumenberg, Börje Marcus, Rune Johansson samt lagledaren och gymnastikdirektören
Lennart Matsson. (Lars Stickå och Lennart Elin från Färnäs SK).

Färnäs Sportklubb Ishockey 1965.
Dalarnas Ishockey gick åtskilligt framåt under säsongen 1964-1965. Till glädjeämnet hörde att Ludvika FFI och Avesta BK vann varsin
division II-grupp, en avsevärd framgång. I division I kom Leksand på andra plats, en poäng efter segrande MoDo AIK. I SM slutspelet
hamnade leksingarna på fjärde plats. Dalarna fick med en spelare med i Tammerfors VM, Nisse Nilsson som kom hem med en
bronsmedalj. (Nisse Nilsson spelade fotboll för Malungs IF). Mora läroverk blev Dalarnas första distriktsmästare i skol ishockey genom
att besegra Västra Högstadiet i Falun med 3-2. Sedan fortsatte sin resa som slutligen resulterade i att Mora Läroverk överraskade med
att bli svenska skolmästare genom att i finalen besegra Skellefteå läroverk med 5-4. I laget Mora Läroverk deltog Lasse Stickå från
Färnäs Sportklubb. Färnäs SK spelade i division V denna säsong i grupp 5 b.

Mora vann finalen om prins Bertils Pokal. Curt Norremo Moras matchhjälte. Tosse
Hedlund var hårdmarkerad.

Moras segrande lag i läroverksturneringen om prins Bertil Pokal, infälld kaptenen Björn Åberg med vandringspriset. Björn Åberg
kommer senare spela en betydande del för fotbollen inom Färnäs SK.
En av de mest dramatiska och spännande läroverksfinaler i ishockey som spelats besegrade Mora på onsdagskvällen Skellefteå med 5-4
(1-1, 3-1, 1-2). Gästerna hade aldrig ledningen och Moras försprång var ett tag 4-2 men Västerbottningarna kom tillbaka och kvitterade
till 4-4. Då började det verkligt dramatiska skedet och de unga spelarnas nerver var som spända fioltrådar. Märkligt nog slog det över för
just Skellefteå som med en rad fula efterslängar gjorde situationen lättare för hemmapojkarna som dock gjorde det mesta bakvänt i pur
rädsla. Segern var fullt rättvis då Mora hade det jämnaste av två tämligen ihåliga lag. Särskilt i försvarshänseende och brytning högt upp
var hemmalaget bäst medan Skellefteå hade de farligaste skyttarna. Första perioden var isen lös på ytan och pucken gled inte som den
skulle. Tempot var hela matchen högt uppdrivet och spelarna säkerligen ganska möra då ”eld upphör” beordrades. Curt Norremo
hjälten. Moras stora lille man blev Curt Norremo – särskilt i andra perioden med ett äkta hat tric som blev indirekt avgörande. Det
direkta avgörandet skötte Sven Åke Jakobsson om då fyra minuter återstod. Frans Larsson, Börje Marcus och Lars Stickå utgjorde en
härlig försvarsmur och var de som fick bära det tyngsta lasset. Mats Eriksson arbetade hårt på defensiven men fick sällan de där fina
öppningarna. Tosse Hedlund hårdmarkerad. Hos de resliga gästerna svallade humöret lite för lätt över. Det kunde väl inte möjligen bero
på underskattning? Håkan Lindgren var backklippan men även skytten, Jan Åke Engström var snabbskrinnaren medan ”stjärnan” Henrik
”Tosse” Hedlund hade svårt att komma upp i varv. Han var också infamt påpassad. Första perioden började nervöst. Mora fick först

ordning på det hela, sedan gästerna haft en utvisning kom det välförtjänta Mora målet efter lång och hård press. Det var Björn Åberg
som passade bakom buren och Mats Eriksson klippte till blixtsnabbt. Efter 13 min slog Rolf Norell på ett skott från blå linjen som via en
försvarare letade sig in i Mora målet. Efter den framgången kom Skellefteå igång på allvar medan motståndarna verkade alltför
panikslagna. Olle Nilsson fick två härliga chanser mer eller mindre till skänks men hemmamålvakten Spännar var på sin vakt och första
perioden slutade därför 1-1. Andra periodens is var finfin. Periodens man blev stackmoras Curt Norremo. Snabbt och fyndigt letade han
tre gånger på målburen och utan några nervproblem satte han pucken i nät. Redan i första in. Ordnade han 2-1 sedan Mats Eriksson
frispelat honom. I 3:e min, var Bo Christensson helt igenom men målvakten räddade. Norremo följde dock i kölvattnet och sopade in
returen. Två min. senare reducerade Skellefteå då Bengt Nordkvist ändrade riktning på ett skott från Rolf Norell. Frans Larsson hade så
ett grant långskott innan det blev 4-2, åter genom Norremo och åter på soloraid. Efter två min, i sista perioden började Skellefteå
upphämtningen. Det var Tosse Hedlund som ordande 4-3 på ett Mora försvar som uppträdde som yra höns. Så fick Mora spela med en
man mindre och då var det åter klippt. Skytt Håkan Lindberg på ett långskott. Så började nerverna på allvar komma med i spelet och
gästerna gjorde sig skyldiga till en rad onödiga övergrepp. Ett tag hade man två utvisade och när den ene satt kvar avgjorde Sven Åke
Jakobsson det hela på passning från Frans Larsson. Så förhalade Mora tiden ganska föredömligt och då Hedlund två min, före slutet fick
uppsöka utvisningsbåset var saken klar. Moras andra inteckning. Mora fick motta Prins Bertils pokal – en tingest som båda lagen
innehaft tidigare. Mora 1958 och Skellefteå 1961. Domarna Tore Stenback och Karl Erik Sundberg uppträdde bestämt och utvisningarna
blev 2-6. Cirka 600 ungdomar sökte egga sina hemmaidoler till seger. / Nilu /.

Lars Stickå, övre
raden nr 3 från höger.

Division V, grupp 5 b.
Orsa IK B
Färnäs SK
Garsås IF
Rättviks IK B

6
6
6
6

5 0
4 1
2 1
0 0

1
1
3
0

34-22
43-17
21-22
16-53

10
9
5
0

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1: Avesta BK B, Krylbo IF B, Skogsbo SK B, Horndals IF B och By IK. Seriesegrare: Avesta BK B.
Grupp 2: Stora Skedvi IK, Garparnas IF, Torsångs IF, Vika IF och Hedemora SK B. Seriesegrare: Stora Skedvi IK.
Grupp 3: Falu BS B, Sifferbo IF, Lumshedens IF, IF Tunabro, Hälsinggården och Kvarnsveden. Seriesegrare: Falu BS B.
Grupp 4: Ludvika FFI B, Sellnäs IF, Vads IF, Ulfhyttans IF, Saxdalens IF och Sunnansjö IK. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 5 a: Vansbro AIK B, Malungs IF B, Björbo IF B och Nås IF. Seriesegrare: Vansbro AIK B.

Final grupp 5: Vansbro AIK B-Orsa IK B 3-2,

Orsa IK B-Vansbro AIK B 5-4.

Gruppsegrare: Vansbro AIK B.

Seriesegern i division 5, kvalomg:
Avesta AIK-Stora Skedvi IK 7-3,

1:a omgång:

Ludvika FFI B-Vansbro AIK B 9-2,

Avesta BK B-Falu BS B 7-3.

Final:

Ludvika FFI B-Avesta BK B 4-3.

Seriesegrare division V: Ludvika FFI B.

