Färnäs Sportklubb 1968.

Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Åke Nohrén, Dala-Demokraten.

Årsberättelse Dalarnas Fotbollförbund 1968. Årets Ishockey 1968. Åke Nohrén, Dala-Demokraten. Text George Linnell.
Distriktets högsta serierepresentant, IK Brage i division II Svealand, gladde även under den gångna säsongen genom att delta i kampen
om de främsta platserna i tabellen. Under vårsäsongen intog man för övrigt en position, som gav laget stora möjligheter att än en gång
erövra en plats i kvalificeringen till allsvenskan. Under höstspurten markerade dock IK Sirius sin överlägsenhet och spelade hem en
komfortabel serieseger med så högt poängantal som 39. De gamla bekanta motståndarna Hammarby, Degerfors och Eskilstunas bildade
sedan en trio på 31 poäng och på femte plats återfanns IK Brage med 24. Lagets förmåga att år efter år kunde försvara en plats bland de
främsta i den hårda gruppen.
Dala distriktets first string var som vanligt IK Brage men frågan är ändå om inte Malungs IF rönte den största uppmärksamheten.
Västerdalingarnas kamp för segern i division III, Västra Svealand följdes med ett spänt intresse av hela Dalarna och det var många som
gratulerade när det äntligen var klart. Och gratulationen gällde inte bara seriesegern och det nyvordna division II-kontraktet utan i hög
grad också de fina publiksiffrorna. IK Brage fick ingen tätkänning i II-an den här gången, utan fick så småningom finna sig i att slåss i
mellanskiktet. En liten generationsväxling kan möjligt ha bidragit till det. Malung var faktiskt det enda glädjeämnet i division III. Laget
skaffade sig snabbt en tätposition och trots kampen med främst Mellerud och Bengtsfors var hård kunde man dra sig segrande ur
striden i division III, Norra Svealand ”skuffade” alla masar. Både Leksand och Grängesberg fick lämna sällskapet och Avesta var mycket
illa ute.

I 1968 års serier har deltagit.
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Distr. Reservlagsserien
Mellansvenska reservlagsserien

0 lag (0)
1 lag (2)
4 lag (2)
12 lag (12)
28 lag (30)
28 lag (28)
59 lag (54)
12 lag (9)
2 lag (0)

De inom parantes är år 1967.

Division IV.
Spelåret 1968 kommer seriesystemet för division IV att omfatta 36 grupper och 409 lag. Färnäs SK, Sälen/Sörsjöns IF från Norra gruppen
i division V, Korsnäs IF från den Mellersta gruppen och Krylbo IF från den Södra. Segrarna i division IV, Krylbo IF, kan peka på en
uppmarsch av minst samma beundransvärda slag. För bara några säsonger sedan odlade man en medelmåttig division VI-tillvaro, men
när laget väl kommit i rörelse framåt har det blivit med besked. Vistelsen i ”fyran” blev således bara ettårig och med sju poängs
försprång till Säter tog laget steget upp i division III och slår därmed följe med gamla läromästaren och lokalkollegan Avesta AIK.

Frånsett slutspurten var striden i ”fyran” jämn och hård. Anmärkningsvärt är att Sälen/Sörsjön, som fick plats i serien i egenskap av
”bästa tvåan” i division V, rusade upp till medaljplats efter en långt från imponerande start. Med hänsyn till resurser och
träningsmöjligheter i fjällvärlden en strong prestation.
Bottenstriden i serien var länge oviss och blev extra dramatisk genom vetskapen om att dåligt dalautfall i division III ovillkorligen satte
spår på nedflyttningarna från division IV. Ovansiljanslagen Nusnäs, Sollerön och Våmhus intog de nu de s.a.s. ordinarie
avstigningsplatserna och fick sällskap av fyran från slutet, anrika Ludvika FFI, som för första gången i decennier nu får ägna sig åt division
V-fotboll.

I Färnäs är man optimister trots kvintett på bortaplan. Text från tingsartikel.

Fyran för fem från Färnäs, fast femton fikar på en plats i Färnäs SK som i vår gör comeback i dala fyran sedan man i höstas vunnit norra
femman i spurten. Det är tränaren Per Erik Finn i mitten som har bollen hos nykomlingarna. T.v. om honom ses Lennart Ehlin, Göran
Höglund och t.h. Kjell Röstberg, och Sven Åke Larsson.
Mora (DD). Färnäs vann förra året en lång och bitter fight med Sälen/Sörsjön och snuvade de senare på seriesegern i norra femman på
själva mållinjen. Och nu är alltså Per Erik Finn och hans adepter redo för en comeback i fyran. Färnäs försvaret var ”tätt till tusen” i
femman och under vårens förövningar har man visat fin vårform och fått sting på kedjan. Vad beror ändringen till det bättre på frågar vi
tränaren per Erik Finn? – Jo, grabbarna i kedjan har blivit bättre vänner med bollen än förut. Förra året levde vi högt på försvarets
centrallinje erkänt skicklige mv, Göran Höglund och brytsäkre stoppern Kjell Röstberg. Våren har hittills visat att vi kan komplettera
duon med kedjeteamet Haglind-Stickå. I mitten av jan. började Rune Blomberg med grundträningen och en månad senare tog Per Erik
Finn över. Nu har Färnäs fyra man på I 13 och Lasse Stickå på seminariet i Falun men alla fem liksom Kjell Röstberg bor i Rättvik kommer
två gånger i veckan till träning. Av fjolårslaget har Rune Blomberg och Pål Pålsson lagt av. Just nu har man 15 A-lagsaktuella aktiva.
Stommen består av nio man som för fem år sedan var uppe i JDM finalen. Namnen Göran Höglund, Gunnar Eriksson Ove Jansson,
Lennart Ehlin, Hans Gummås, Lasse Stickå, Gunnar Haglind, Sven Åke Larsson och Anders Grannas. En nia med en medelålder på 23 år.
Yngre än dessa är Stig Ove Hansjons och äldre Kjell Röstberg. Det ryktas också om att teknikern Harlan Grannas som nu spelar med IFK
Örebro i Närke fyran är på väg tillbaka till Färnäs. Fem matcher i vår visar att Färnäs försvars stabilitet står sig men att också kedjan visat
målsting: St. Tuna-Färnäs 2-1, Svärdsjö-Färnäs 1-2, Mora B-Färnäs 0-6, Färnäs-Sveg 7-0, Färnäs-Hulån 6-1. Tre matcher till skall det bli
under påsken mot Oxberg, Sundsjön och Amsberg. En match som däremot är i farozonen är seriepremiären mot Falu BS. Den nyomlagda
planen i Färnäs skulle då tas i bruk men som våren hittills varit, så blir det svårt att få den i spelbar kondition.
En annan nykomling. Färnäs dock bekant för Säter i tidigare duster har ett ungt lag i år, omtalar lagledare Sören Nordin. – Några
förhoppningar om serieseger har vi inte, men jag troratt den här serien blir mycket jämn. Ett lag kan överraska och blir mycket farligt för
övriga lag är Korsnäs som har ett fint gäng i år. Därnäst håller jag på Falu BS som vi har hemma i premiären 28 april. Vi får vänta med
andra ord möta en av seriefavoriterna direkt, säger Nordin.

Vi blir bättre i år säger man i Färnäs SK. Text från tidningsreportage.
Färnäs SK kör med samma folk i år som under fjolåret. Om det räcker i fyran återstår att se, men vi blir bättre i år säger Per Erik Finn, och
man får väl tro honom. Hårt har man i alla fall kört för att på bästa sätt förbereda sig inför premiären hemma mot Falu BS den 28april.
Grundträning sedan jultiden, och nu tar man alla chanser att komma utomhus med boll. Laget innehåller flera förgrundsfigurer, som kan
bli begivenheter också i fyran. Målvakten Göran Höglund skall enligt ryktet bli än bättre i år, och det vill säga så litet. Ovansiljans bästa
har han varit i ett par år nu. Snabba centern Gunnar Haglind och strategen Lasse Stickå skall tillsammans med Sven Åke Larsson svara för
målspottandet och Kjell Röstberg skall ansvara för att det sopas rent framför Göran i målet. Den omlagda planen i Färnäs skall bli färdig
för spel till premiärmatchen, och det gäller för Färnäs att från början visa sin hemmapublik att de också kan vinna på hemmaplan, något
som laget inte gjort på något år nu, då man måst spela sina hemmamatcher på Wasaliden i Mora.

BS innertrio fällde Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs (DD) Spelmässigt bra blev matchen mellan Färnäs och Falu BS. Av den här matchen, att döma, blir Falu BS et av seriens topplag.
Man förfogar över en utmärkt innertrio: Lars Bodare – Bempa Ericsson och Kenneth Ljunggren. Men Färnäs gjorde också en bra match.
Man skall ha all heder av sininsats. Branco Korén var också en bidragande orsak till att BS fick båda poängen. Branco svarade för många
fina reflexräddningar. Plus i Falun skall också Lars Nilsson ha. Färnäs saknade framförallt ytterhalvor. Detta gjorde att Falun fick kontroll
över mittfältet. Roland ”Bräcke” Karlsson och Stig Ove Hansson var de mest positiva överraskningarna. Erkännande, också till Lasse
Stickå och Göran Höglund. / Wepe /.
Falu BS har haft svårt att vinna upp i Färnäs. Men nu har man gjort det. 2-0 ordnade Bempa Ericsson och co. Därmed har BS klarat av en
av de matcher man var ”rädda” för.

Tempot (och Bempa) knäckte Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs (FK). Färnäs och Falun presterade oväntat fin fotboll i premiären på Färnäs nyanlagde plan. det var också skapligt tempo över
tillställningen – särskilt i första halvlek. Fem hundra personer kantade och det var väl egentligen bara det att BS gjorde ett mål i vardera
halvleken, medan FSK blev utan, som man kunde stämma ned sinnena. Det var förstås ingen skam att förlora mot Falun BS som långa
stunder spelar som fotboll skallspelas. Än är det dock alldeles för tidigt att utpeka laget som serievinnare, men då vi har en känsla av att
serien är sämre än vanligt torde men kanske få vänja sig vid att BS kommer att hålla sig i toppen. Branco Koren hade tur några gånger
efter alltför vidlyftiga ”utsvävningar” och Jan Hedman samt Lars Persson var jämna backar. Jan Ericsson hade för dagen en lätt match
mot eljest målfarlige Gunnar Haglind. Bäst bakåt var emellertid Lasse Nilsson som dock har en farlig tendens att bli för offensiv. I kedjan
var ”Bempa” Ericson piggare, rörligare och arbetsvilligare än tidigare medan Lars Bodare hade otur med skotten, Två gånger träffade ha
trävirket. BS spelade sig till chanserna och undvek inte ytterspel, fast besättningen där verkade i vekaste laget. Nyheten var att laget
sällan hemföll åt sin gamla skötesynd med småplåtter. Färnäs var överraskande bra i första halvlek och en bit in på andra, fast tempot
var högt. Göran Höglund var makalös på målen men tog ett par välplacerade skott. Roland Karlsson spelade bra backspel. Han råkade
också slå ett av de farligaste målskotten på egna målvakten. Eljest var Hans Gummås den mest energiske. Kjell Röstberg betydde dock
allra mest i försvaret. Anfallet haltar betänkligt och stelheten var ofta frapperande. Lars Stickå försökte men han var för ensam. Målen:
0-1 Bempa Ericsson (32), 0-2 Lasse Nilsson (51). Domare: Rune Lindberg, Ludvika – säker. Publik: C:a 500. / Nilu /.

Bra debut av Färnäs trots Faluns seger. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Falun vann utan att övertyga i vårpremiären på Färnäs IP med 0-2, ett mål inspelat i vardera halvleken. Nykomlingarna Färnäs visade så
länge orken fanns upp ett spel som var en god bit bättre än senast laget spelade i fyran. Det var Falun fler tillfällen att lossa skott som
avgjorde matchen. Färnäs öppnade förtroendeingivande och hade målkänning redan i första minuten när Lasse Stickå i trängt läge slog
bollen på fel sida om stolpen. Sedan Falu målvakten halvklarat första skottet. Hemmalaget höll spelet väl uppe och fick även ett mål
tvivelaktigt bortdömt för offside när Falun efter en halvtimmes spel tog ledningen genom ”Bempa” Eriksson. Faluns andra mål kom
genom lars Nilsson sju minuter in på andra halvlek. Under andra halvlek dominerade Falun kraftigt med bl.a. tre skott i målvirket. Men
även Färnäs hade goda chanser att reducera målsiffrorna. I 59:e minuten svarade Färnäs anfallet för ett sprakande fyrverket framför
Falu målet men det ville sig inte riktigt denna dag. Färnäs spelar nu riktigt bra fotboll. Får laget bara lite mera sting så kan man slå vilket
lag som helst, i serien. Försvaret verkar trots baklängesmålen att kunna stoppa anfallen. Falun vann rättvist men laget har dock svaga
punkter. Spelarna är startsnabb och har även en viss förmåga att finna varandra men latget som helhet övertygade inte. Bäst var
mittlinjen med Jan Eriksson – Bempa Eriksson – Lars Nilsson. I Färnäs var ch, Kjell Röstberg den store resen i försvaret med god hjälp av
lille hans Gummås men även Lars Stickå. Stig Ove Hansjons och Gunnar Haglind i anfallet visade prov på friska takter. Domare var Rune
Lindberg, Ludvika inför 500 personer / Bror /.

Nästa omgång 1 maj: Falu BS-IFK Ludvika, Krylbo-Sälen/Sörsjön, Ludvika FfI-Färnäs, Nusnäs-Nyhammar, Säter-Sollerön, VåmhusKorsnäs.

Gunnar Haglind fällde LFfI. Text från tidningsreferat. (omg 2).
Ludvika (DD). Ludvika FfI tycks ej ha någon tur mot nykomlingarna. Denna gång var det Färnäs något överraskande men fullt rättvis slog
hemmalaget med siffrorna 2-0 (1-0). Om matchen kan sägas att den inte tillhörde någon av de bättre som presterats på Hillängen. Två
mycket dåliga lag mötte varandra och matchen kom helt att sakna intresse. Det mesta som bjöds i första halvlek stod Färnäs för och
man kunde rättvist ta ledningen. I andra halvlek lade sig Färnäs på försvar och det höll på att straffa sig, ty Ludvikas kom med det ena
farliga anfallet efter det andra. Men framför målområdet var allt som förgjort. Efter hand kom Färnäs igen och efter en grov miss av
Lollo Dafgård kunde slutsiffrorna 2-0 fastställas av Färnäs. Färnäs hade sin bästa man i tvåmålsskytten Haglind med god assistans av Stig
Ove Hansjons och Lars Stickå. Försvaret sopade mv, Göran Höglund och hb, Gunnar Eriksson rent i. I LFFI får mv, Thomas Silfverlin, lars
Friberg och Egon Helmersson, godkänt.

Viljan saknas i Ludvika FfI men den fanns i Färnäs laget. Text från tidningsreferat. (omg 2).
- jag längtar tillbaka till fornstora dar, ekande högstakarna på Hillängens strax innan avspark för matchen Ludvika FfI-Färnäs. Säkerligen
vill också de flesta närvarande hålla med Tore skogman om detta, även efter matchen, ty en sådan matt och ointressant tillställning som
det nu bjöds på får man sannerligen leta efter. Hemmalaget fick nu inkassera sitt andra raka nederlag mot en nykomling i division IV,
något som inger farhågor för LFfi:s framtid i serien. Gäste5rna Färnäs vann fullt rättvist med 2-0 efter ett mål i vardera akten. Bristerna i
dagens LLfI är både många och svåråtkomna, men huvudregeln för ett lag brukar vara vilja. Utan att ta till för hårda ord så verkade laget
mycket viljelöst och skött i allt agerande . man har ett försvar som skulle göra en tupp avundsjuk (!) medan kedjan tråcklar i sidled och
aldrig få ut något markvinnande spel. Utan Jan Rönngrens inhopp som centerhalv skulle säkert siffrorna ha varit de dubbla i Färnäs
favör. Skall någon ytterligare ha ett omnämnande för positiva saker får det bli målvakten Thomas Silferlin och slitvargen Egon
Helmersson i kedjan. Visserligen saknade LFfI Torbjörn Svensson och Leif Karlsson, men att försöka skylla det dåliga spelet på deras
frånvaro är orimligt. Nej, skall det bli poäng för LFfI måste man ladda upp till tusen och bli en lagenhet. LFfI började med något som
likande 4-2-4 i första halvlek. Då hade man Lars Friberg och Åke Wester på mittfältet. Denna formation var väl långt ifrån lyckad, men
att spela 4-3-3 i andra halvlek, men ”Tatta” Asplund neddragen var nästan ännu sämre. Egon Helmersson har mycket boll i sig, det syns
på hans agerande, men kan det vara riktigt att ha honom på en ytter. Varför inte försöka med honom som framspelare på mittfältet?
Schabbel vid 1-0. Under den första halvtimmen hände endast en sak värd att notera, det var när Färnäs i den 24:e minuten gjorde 1-0.
Målet: får dock Bertil Risberg ta på sig, då han schabblade med bollen framför straff området. Hansjons passade till Gunnar Haglind,
som från nära håll inte gjorde något misstag. Under de första 45 minuterna hade LFfI två tillbud, båda gångerna med Lollo Dafgård som
huvudman, men mål blev det dock inte. I andra halvlek gjorde LFfI allt för att kvittera Färnäs ledning, men allt var som för gjort. Nu skall
det med en gång sägas att gästerna hade ett mycket resolut och välspelande försvar. Den bästa chansen tillkvittering hade urban
Svanström i mitten på halvleken, då Egon Helmersson slog in en hård boll från vänsterkanten. Tyvärr fick Urban fram en högerfot
tiondelen för sent bara halvmetern från mållinjen.2-0 nästan självmål. Två minuter före fulltid drogs gardinen med för gott för LFFI.
Hemmalaget chansade med att sätta upp Jan Rönngren som center när fem minuter återstod, hans ch, plats intogs av Lollo Dafgård. En
till synes ofarlig boll slogs fram till straffområdet där Lollo olyckligt nickade förbi utrusande Thomas Silfverlin. Färnäs centern Gunnar
Haglind hade bara fritt fram till mål och kunde peta in bollen. Färnäs hade sina bästa spelare i center haken Kjell Röstberg och
målvakten Gunnar Haglind. I kedjan fäste man främst vid den snabbe vi, Gunnar Haglind, Lars Stickå och Sven Åke Larsson. Sture Dellen,
Avesta, dömde utmärkt inför 250 besvikna åskådare. / Harald /.

LFFI en besvikelse Färnäs vann med 2-0. Text från tidningsreferat. (omg 2).
Ludvika (FK). Gårdagens match mellan Ludvika FFI och Färnäs blev en stor besvikelse för hemma publiken. Gästerna vann drabbningen
med 0-2 (0-1) vilket givetvis i och för sig inte var trevligt ut Ludvika synpunkt. Men det som dock var det verkligt tråkiga var det faktum
att hemmalaget tycks ha tappat det mesta av det fotbolls kunnande som de trots allt hade förra säsongen. Färnäs tvåmålsvinst får
betecknas som i underkant och att den inte blev större är enbart målvakten Tomas Silfverlins och uteförsvarets Jan Rönngrens förtjänst.
Redan i matchens inledande minuter visade Färnäs kedjan att de ville ha några ord med i leken. FFI lyckades dock hålla någorlunda
jämna steg med i gästerna tills 24 min. då Färnäs ”Pik” Gunnar Haglind kunde skörda den första frukten av sitt offensiva spel. 0-1
ledningen var nära att öka många gånger redan före pausvilan. Hemmalagets försvar var virrigt och otätt och endast Jan Rönngrens
pondus och rensopningar kunde stoppa den ettriga Färnäs kedjan. Efter pausvilan tycktes dock Ludvika FFI ha insett att det härgällde
poänger. De lyckades skapa några – men inte många – farliga situationer, men eftersom tiden gick fick man som åskådare snabbt klart
för sig att deras övertag enbart var skenbar - Gästernas försvar var svåra att överlistas för den allt för tama FFI kedjan. Endast Egon
Helmersson lyckades någon gång visa att han kan servera kanoner, men i övrigt plockades det mesta ned av i första hand bastante Kjell
Röstberg efter också av Gunnar Stickå båda Färnäs bästa kort i försvaret. Gästernas kedja fortsatte att gång på gång enkelt såga sig
igenom FFI försvaret och vid fyra tillfällen var det endast Tomas Silfverlins väl avvägda utrusningar som stoppade solklara målchanser.
När endast ett par min. återstod kunde Gunnar Haglind fastställa slutresultatet efter det att Lollo Dafgård som då plockats ned i
försvaret, missade en bakåtnick till Silfverlin. Tomas hade då redan rusat ut och stod för nära och det var bara för Gunnar Haglind att
smita förbi, snappa upp bollen och hur enkelt och ensamt som helst slå den i nät. Förutom Färnäs redan nämnda skal S.O. Hansjons ha
ett plus. Bra domare: Sture Dellen, Avesta. Publik: ca 175. /Bert /.
Det är upp och ner på mycket här i världen – så även på den fotboll som presenteras i div IV. Vem hade trott att IFK Ludvika skulle ge
Falu BS en omgång, samma BS som för några dagar sedan presterade fin fotboll i Färnäs. Och så gör just Färnäs åstad och tar revansch
på sig själva genom att bortaslå Ludvika FfI med 2-0, samma siffror som man fick stryk med i söndags.

Regnet förstörde spelet då Färnäs slog Våmhus. Text från tidningsreferat. (omg 3).
Regn under större delen av lokalderbyt förstörde helt ritningarna tillordnat spel för både Våmhus och Färnäs. Det hjälpte inte att det
blev ett uppehåll under slutminuterna, spelet blev bara sämre. Färnäs vann utan att förta sig med 2-0 efter en lyckosam första halvlek.
det blev premiär dirive-in för bilar för publiken, som denna gång fick ta bilen med sig genom grindarna. Färnäs fick snart ordning på sitt
anfall och ett praktskott av Stig Ove Hansjons i 13:e minuten ställde Våmhus målvakten Backsell utan chans. Efter en halvtimmes spel
var det Lars Stickå förunnat att fastställa slut resultatet. Det var första halvlekens bättre avslutning på anfallen som gav gästerna segern

denna gång. Våmhus hade under första halvlek svårt att avsluta, men kom igen riktigt bra mot slutet. Dessvärre gick skotten på fel sida
om målet. Bästa takterna i Våmhus visade lille Lars Olpers samt Bengt Tysk. I Färnäs laget överraskade Sven Åke Larsson och Gunnar
Stickå. Ett ihållande regn förtog mycket av spelglädjen. Domare var Hans Carlsson, Borlänge inför 300 personer.

Drive in fotboll. Text från tidningsreferat. (omg 3).
Våmhus (DD). Det var drive in fotboll på Våmmevi i lördags. Regnet stod nämligen som spön i backen under större delen av derbyt
mellan Våmhus och Färnäs som Färnäs vann med 2-0. Man hade öppnat stora grinden på vid gavel och det var tillåtet att köra in med
bilar och på det viset blev det bortåt 200 personer som såg den blöta uppgörelsen. Färnäs trivdes bäst i plasket, särskilt under första
halvlek då också de båda målen tillkom genom Stig Ove Hansjons och Lasse Stickå. Färnäs hade sina bästa mannar i målvakten Göran
Höglund och Kjell Röstberg i försvaret. Ess i kedjan var Lasse Stickå och Gunnar Haglind. Arne Backsell i Våmhus målet börjar återkomma
efter sin skada. Conny Larsson och Stig Ersson bäst i uteförsvaret. Per Erik Tysk och Erik Olsson i kedjan. /Sim /.
Annat noterbart från fyran är att IFK Ludvikas vinstgivande spel tycks ha flugit sin kos. Nu blev det 1-2 mot grannen Nyhammar och i
Våmhus blev det ingen utdelning för dem att stoppa i trunken. Där gjorde Färnäs sin plikt och vann med 2-0. Och vi skall väl även nämna
att Falu BS i matchens 91:a minut, ett inlägg hade gjorts för en skada, på en frispark gjorde matchens enda mål mot Sollerön sedan Sold
dessförinnan missat en straff och även haft ytterligare en jättechans att avgöra matchen. / Bela /.

Korsnäs spelare leder skytteligan. Text från tidningsreferat.
Premiäromgångens storskytt i fyran. Christer Andersson, IFK Ludvika, fick gå mållös från planen när hans lag slog Falu BS. Detta betydde
att Christer tappade ledningen i skyttelgan. Där gick nu i stället Bernt Sundström, Korsnäs, upp i ledningen genom att göra två mål mot
Våmhus på bortaplan. Främste målskytt i den andra omgången i serien blev dock Leif Hjelte Nusnäs, som gjorde sitt lags samtliga tre
mål i matchen mot Nyhammar. Ställningen i skytteligan är nu denna:

4 mål:
3 mål:
2 mål:

Bernt Sundström, Korsnäs.
Christer Sundström, IFK Ludvika.
Leif Hjelte, Nusnäs.
Verner Heed Våmhus.
Gunnar Haglind, Färnäs.
Kjell Eriksson, Korsnäs.
Lars Olof Finn, Sollerön.
Torsten Axelsson, Sollerön.
Leif Åkerlund, Krylbo.

1 mål:

Åke Paulsén, IFK Ludvika.
Lars östergren, IFK Ludvika.
Egon Helmersson, Ludvika FfI.
Lars Friberg, Ludvika FfI.
Håkan Gustavsson, Nyhammar.
Lars Gunnar Berglund, Nyhammar.
Rolf Matzols, Nusnäs.
Lars Berglund, Korsnäs.
Bertil Lindström, Korsnäs.
”Bempa” Eriksson, Falun.
Lars Nilsson, Falun.
Per Erik Tysk, Våmhus.
Conny Larsson, Våmhus.
Åke Lund, Krylbo.
Jan Tillenius, Krylbo.
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.

Färnäs bäst i Ovansiljansdebyt. Text från tidningsreferat. (omg 3).

Våmhus (FK). Färnäs vann första derbyt i år i Ovansiljan genom att på Våmevi vinna med 0-2 över Våmhus. Matchen spelades i hällande
regn och det blev därmed premiär för drive-in parkering. Det var första gången som bilar släpptes innanför grindarna. Färnäs fick ganska
snart ordning i sitt anfall och en straff av Stig Ove Hansjons ställde Arne Backsell utan chans. Efter en halvtimmes spel var det så Lasse
Stickå förunnat at fastställa Färnäs segersiffror med 0-2. Våmhus hade under första halvlek svårt att avsluta sina anfall men kom igen
riktigt bra not slutet, men skotten smet på fel sida av målen. Bästa takterna i Våmhus visade Lasse Olmatz och Bengt Tysk. I Färnäs laget
överraskade Sven Åke Larson och Gunnar Stickå. Domare: Hans Karlsson, Borlänge.

Knackigt spel på Lindvallen. Text från tidningsreferat. (omg 4).
Korsnäs (DD). Det blev en mållös och i högsta grad trist match på Lindvallen på lördags eftermiddagen. Korsnäs – hemmalaget lyckades
inte få fram något spel. Inte heller gästande Färnäs. En mållös match brukar ju bli trist. Så blev fallet i den här matchen. I första halvlek
hade hemmalaget ett litet grepp om spelet och även chanser att göra mål. Men i avslutningarna brast det. Lika blev det för Färnäs i den
andra halvleken. Korsnäs ställde upp utan Bertil Lindström, Lasse Berglund och målvakten Lars Åke Jansson. Målvaktsersättaren Bosse
Fagerlund gjorde en god match även om han inte hade det alltför arbetsamt. Det blir rättvisast att inte nämna någon i hemmalaget.
Skall någon nämnas i Färnäs blir det mv, Göran Höglund. Ett plus även för Kjell Röstberg. Men som sagt: Den gnista som Korsnäs tidigare
har visat, man tänker då närmast på premiärmatchen mot Ludvika, har sedan dess inte synts till.
Korsnäs är det precis tvärtom för. Man började i storartad stil. Men nu går det knackigt. 0-0 mot Färnäs i en mycket usel tillställning.
Förra veckans 0-7 mot S/S sitter tydligen kvar i ”minnet” – som en chock.

Botten! Text från tidningsreferat. (omg 4).
Vilket botten lir! Korsnäs och Färnäs skulle spela div. IV-fotboll på Lindvallen på lördagseftermiddagen. Men det spel båda lagen
presterade hör inte alls hemma i den serien. Det var ett evinnerligt tjongande och felpassande att man skulle vilja rekommendera
spelarna att gå över till korpverksamhet istället. Fast naturligtvis kan man bättre än så här… 0-0 slutade det hela, vilket i stort kan sägas
vara rättvist, även om Färnäs tryckte på ordentligt mot slutet. Korsnäs är i viss mån ursäktat av att man tvingas ställa upp med reserver
för tre av de bättre spelarna, men så mycket kan inte deras frånvaro betyda. Domare: Folke Hedlund, Borlänge – mindre bra. Publik: C:a
200. / Larsa /.

Kenneth Alvik gör här 1-0 på Lindvallen i Korsnäs. Men målet bortdömdes för offside. Färnäs målvakt Göran Höglund finns också med på
bilden. (Foto: Owe Nilsson).

Dåligt med ljuspunkter när Korsnäs mötte Färnäs. Text från tidningsreferat (omg 4 ).
Det verkar som det slagit stopp i Korsnäs IF:s fotbollsmaskineri. Först var det 0-7 smällen i Sörsjön förra veckan och i lördags ”bara” 0-0
mot Färnäs på Lindvallen. Faktum är att hemmalaget kan känna sig mest nöjd med det resultatet, för skulle något lag ha vunnit så var
det just Färnäs, som hade de oavgjort farligaste tillbuden. Men Mora grabbarna sköt nästan lika illa som de spelade, vilket säger det
mesta om kvalitén på den här matchen. Tjong och pang för mest hela slanten. Korsnäs var inte mycket bättre, men där kan man till
avdelningen förmildrande omständigheter hänföra att man saknade tre av sina bättre spelare. Men att spelet därmed skulle falla platt
till marken är i förlåtligt. Skall man försöka dra fram några ljuspunkter i tillställningen blir det Göran Höglunds spel i FSK buren samt
stoppern Kjell Röstberg, vilken städade ordentligt framför sin målvakt. Domare var Folke Hedlund, Borlänge, - något bättre än de övriga
aktörerna på planen.

Färnäs SK har lossat stora kanonen på Lindvallen, men Korsnäs målvakten Bo Fagerlund lyckas reflexrädda.

Nära mål på Lindvallen. Men KIF:s Bo Fagerlund hinner snappa åt sig bollen före FSK anfallaren. Östen Andersson och Sven Erik
Svärdström täcker upp.

Nästa omgång. Torsdag.
Falun-Ludvika FFI, Färnäs-Krylbo, IFK Ludvika-Korsnäs, Nyhammar-Sollerön, Sälen/Sörsjön-Säter, Våmhus-Nusnäs.

Nerv i Färnäs då Krylbo Vann. Text från tidningsreferat. (omg 5).
Mötet Färnäs-Krylbo blev en match med nerv även om det dröjde efter paus. Krylbos fantastiska spel satte ”myror i huvudet” på Färnäs
försvaret. Vi hade dock på känn att pausledningen med 2-0 inte var skillnad nog. Detta besannades. Redan i andra ronden upptakt
förändrades situationen. Stig Ove Hansjons nickade en lopp mot Krylbo Målet som mv, tog men denne blev ögonblicket efter tacklad
och händerna med bollen passerade mållinjen. Nu blev det nervigt värre för Krylbo vars spel kom ut rytmen medan Färnäs mer och mer
stack upp i farliga kontringar. Med snudd på offside kom Stickå – Haglind loss och kvitterade. Krylbo lyckades dock i matchspurten
återta kommandot och fixa vinstmål. Krylbos bästa var Christer Lange, Leif Åkerlund, Jan Tillenius och Ulf Hansson. I Färnäs var Göran
Höglund, Kjell Röstberg, Lasse Stickå och Gunnar Haglind. / Wepe /.
Är Krylbo på väg mot trean? Ja, den frågan vågar man ställa efter att sex omgångar avverkats. Men svaret vågar man inte ge. Men allt
kan hända i denna serie. Vem hade egentligen trott på Nyhammar i mötet med Sollerön? Krylbo fortfarande i serieledning, men man
skall märka att Säter och Färnäs har en match mindre spelade. Säter kan – om man skulle slå Färnäs – komma upp på samma poäng som
Krylbo. Och Nusnäs och Ludvika skall vi också räkna med.

Krylbo imponerade stort. Text från tidningsreferat. (omg 5).
Färnäs (FK). Javisst är det för tidigt att utse någon seriesegrare redan. Men så mycket kan man emellertid påstås som att Krylbo IF är den
piggaste nykomling i div. IV på många år. Det liknar fotboll det kortpassningsspel efter marken som laget utövar Men mest
iögonfallande är hur väl spelarna placerar sig utan boll. Men det kan komma en hel del emellan ännu. Mot Färnäs SK på torsdagen blev
det emellertid en solklar seger med 2-3 efter en nästan magnifik första halvlek. ett par kufiska mål i den andra och en allmän
uppryckning hos Färnäs höll emellertid på att helt svänga om bilden från första avdelningen. Första trängdes målvakten Lars Olov
Eklund in buren sedan han i vårt tycke höll bollen i ett säkert grepp. Och sedan kom kvitteringen också lite snöpligt. Där får dock Krylbo
Spelarna skylla sig själva som allmänt stannade upp och väntade på offsidesignal. Hade Färnäs så fått en straff som också kunnat
motiveras vet man aldrig hur det gått. C:a 400 personer gavs dock en underhållande tillställning. Första halvlek var en av de bättre som
spelats i trakten på länge. Det tekniska Krylbo spelarna drog ned applåder och lurade med sin snabbhet Färnäs spelarna helt enkelt
många gånger. Centern Jan Tillenius var alltid på topp och hyperfarlig. Roligast var det att se vy, Ulf Hansson i aktion. Framfusig var
också högersidan med Gunnar Eriksson och jan Andersson. I försvaret spelade Christer Lange och Leif Åkerlund vårdat liksom snabbe
backen Glenn Palm. Färnäs gjorde också en bra match även om säkerheten i passningarna saknades. Hårt fick man också lov att ta det
kvicka motståndarna. Gunnar Eriksson lyckades bra i försvaret. Långbollarna till Gunnar Haglind och Lars Stickå gick sällan fram men
dessa herrar hann dock ändå sätta myror i huvudet på motståndarna några gånger. Ytterspelet gick emellertid knaggligt. En lyckad
match gjorde också Lennart Ehlin med stor aktionsradie. Domare: Per Erik Carlsson, Borlänge. Publik: c:a 0-1 Jan Tillenius, 0-2 Jan
Andersson, 1-2 Lennart Ehlin, 2-2 Lasse Stickå, 2-3 Jan Tillenius.

Målgörare är ni alla, kan dessa fyra säga! Fr.v. Jan Tillius 2 mål (Krylbo), Stig Ove Hansjons (Färnäs), Jan Andersson (Krylbo) och Lasse
Stickå (Färnäs).

Krylbo var bäst ta den ena poängen men Färnäs nära. Text från tidningsreferat. (omg 5)
Krylbo IF visade åter prov på fotboll av fint märke när de på torsdagen gästade Färnäs 2-3 (0-2) var kanske i minsta laget efter en
närmast perfekt första halvlek. Nytt system i FSK och ett par kufiska baklängesmål fick emellertid ”sydlänningarna” ur rytmen och
matchen var nära att ändra karaktär. Redan i andra avdelningen första minut trängde Lennart Ehlin in mv, Lars Olov Eklund som då höll
bollen i ett fast grepp efter nick av Stig Ove Hansjons. Linjemannen vinkade helt riktigt att bollen och målvakten gått över linjen och
domaren betänkte sig heller inte lång stund innan han beordrade avspark på mittlinjen. 20 min senare stannade hela Krylbo försvaret
upp i hopp om offside blåsning och sånt straffar sig förr eller senare. Nu var inte Lasse Stickå offside och kunde promenera ensam mot
mål – 2-2. Strax därpå inträffade en knivig situation fram för Krylbo målet, som många ville ha till straffspark. Hade även denna kommit i
detta läge är väl frågan om inte Färnäs trots allt dragit det längsta strået. Nu kunde den kvicke och målfarlige centern Jan Tillenius göra
vinstmålet på ett tröttkört Färnäs försvar när 10 min. återstod och därmed skipades också rättvisa. Krylbo tog f.ö. ledningen efter 10
min. också genom ett kallt mål av Tillenius. I 25.e min. ställdes Göran Höglund åter maktlös på en perfekt nick av Jan Andersson. Krylbo
har ett par yttrar som det är trevligt att se i arbete. Hy, Gunnar Eriksson var bra men ännu säkrare och mera teknisk är vy, Ulf Hansson.
Bakåt spelade de resliga pojkarna Leif Åkerlund och Christer Lange lugnt och säkert. Färnäs gjorde en kämpamatch fast kondition var på
upphällningen i sluttampen. Göran Höglund kan inte lastas för något av målen. Kjell Röstberg sopade rent på känt maner och Gunnar
Eriksson var också till sin fördel i försvaret. Även Lennart Ehlin uträttade fina saker. Svårast hade man med matningen till Gunnar
Haglind och Lasse Stickå som skulle utgöra spjutspetsar. En trivsam och underhållande eftermiddag var säkerligen slutomdömet från de
ca 400 åskådarna. Per Erik Carlsson, Borlänge, dömde, / M /.
Av de senaste serieomgångarna att döma får det gästande laget gälla som knapp favorit. Nusnäs har tagit full poäng på de senaste
omgångarna och laget verkar vara på uppåtgående. Färnäs har däremot endast fått ihop en enda poäng på de två senaste matcherna
och det gäller för laget att mobilisera sitt yttersta i kvällens lokalderby. Matchen börjar kl. 18.30.

Skytteligan.
5 mål:

4 mål:
3 mål:
2 mål:

Leif Hjelte, Nusnäs.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Leif Åkerlund, Krylbo.
Bernt Sundström, Korsnäs.
Jan Tillenius, Krylbo.
Christer Andersson, IFK Ludvika.
Mats Olsson, Säter.
Åke Paulsén, IFK Ludvika.
Lars Bodare, Falun.
Lennart Danielsson, Korsnäs.
Kjell Eriksson, Korsnäs.
Lars Berglund, Korsnäs.
Gunnar Haglind, Färnäs.
Ingmar Jonsson, Nusnäs.
Verner Heed, Våmhus.
L.O. Finn, Sollerön.
Torsten Axelsson, Sollerön.

1 mål:

Lars Östergren, IFK Ludvika.
Tore Källström, IFK Ludvika.
Lars Asplund, Ludvika FFI.
Egon Helmersson, Ludvika FFI.
Lars Friberg, Ludvika FFI.
Torbjörn Svensson, Ludvika FFI.
Olle Höök, Nyhammar.
Stig Danielsson, Nyhammar.
Anders Grönberg, Nyhammar.
L.G. Berglund, Nyhammar.
Håkan Gustavsson, Nyhammar.
Rolf Matzols, Nusnäs.
Bengt Hjälte, Nusnäs.
Ingvar Matsson, Nusnäs.
Bertil Lindström, Korsnäs.
Bempa Eriksson, Falun.
Jan Hedman, Falun.
Lars Nilsson, Falun.
Erik Olsson, IFK Våmhus.
P.E. Tysk, IFK Våmhus.
Bengt Tysk, IFK Våmhus.
Conny Larsson, IFK Våmhus.
S.E. Karlsson, Sollerön.
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Börje Ragård, Sälen/Sörsjön.
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.
Dan Andersson, Krylbo.
Lars Stickå, Färnäs.
Stig Ove Hansjons, Färnäs.

Intressant derbymatch i Färnäs.
Kvällens seriematch mellan Färnäs SK och Nusnäs IF på Färnäs idrottsplats kommer troligtvis att bli en öppen historia Nusnäs ligger f.n.
tre poäng före Färnäs men då är att märkas att det senare laget har en match mindre spelad. För Nusnäs gäller det att inte tappa
kontakten med serieledande Krylbo som toppar den jämna serien med två poäng tillgodo på Nusnäs. Färnäs placering i mitten av
tabellen är ingalunda betryggande och två poäng i kvällens match skulle stärka lagens position avsevärt.

Derby, derby, derby…. Text från tidningsreferat.
Nusnäs och Färnäs spelades således på onsdagskvällen. Men ikväll torsdag blir den stora derbykvällen. Följande matcher står nämligen
på programmet IFK Ludvika-Ludvika FFI, Korsnäs-Falun, Krylbo-Säter. Hårda och svårtippade matcher som synes.

Tre mål av Leif H. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs (DD). En man och en hjelte med förnamnet Leif vann alldeles ensam onsdagskvällens grannderby i fyran genom att göra mål för
Nusnäs. En bedrift som förde honom till en 2 måls ledning i skytteligan så här mitt i veckan. Nu vann Nusnäs med 3-1 (1-1) och vinsten
var rättvist och den meriterandes av ett rörligare spel. Däremot inledde Färnäs bäst och borde ha haft ledningen först. Den tog dock
Nusnäs genom att Leif H, prickade in 1-0 efter en kvart. Direkt efter avspark kvitterade Färnäs genom Lasse Stickå. En kvart efterpaus
kom 2-1 och sedan behärskade Nusnäs derbyt. 3-1 kom i slutskedet. Nusnäs Leif Hjelte har förutom målstinget sin styrka i att han alltid
är spelbar och han var lagets klart bäste man. En ros också till Tommy Eklund, Rolf Hjälte och Peva Matsson. Färnäs radarpar Haglind –
Stickå saknade för kvällen kontakt och därmed kedjan uddlös. Bäst i främre linjen var Lasse Stickå och i den bakre Kjell Röstberg.
Lennart Ehlin, Gunnar Stickå och Gunnar Eriksson. Bra domare med pondus Hasse Söderlund, Borlänge. Bara 200 ville missa halva TVmatchen.

Hat tric av leif Hjelte när Nusnäs slog Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Upptakten i mötet mellan Färnäs och Nusnäs gav mycket av raffel och måltillbud - precis som det skall vara i ett fotbolls derby. Färnäs
svarade för de flesta farligheterna före paus bortsett från sista kvarten. I den andra avdelningen – och särskilt sedan man fått ett
ledningsmål dominerade Nusnäs starkt. Därför finns väl inte mycket att tillägga om slutsiffrorna 1-3, (1-1). Men med en liten smula tur
hade Färnäs kunnat leda med ett par mål efter första halvlek. men öppnade nämligen alldeles strålande och trion Lasse Stickå, Gunnar
Haglind samt fint och avlossade många knepiga Stig Ove Hansjons sågade sig fram skott. Dessa tre var också FSK:s bästa anfallsvapen.
Bakåt var Göran Höglund och Kjell Röstberg se säkraste korten. När laget får lite bättre flykt på ytterspelet och kan även behålla
mittfältet hel matchen får vem som helst ge upp ned Färnäs pojkarna. Nusnäs hade det synnerligen besvärligt i upptakten och fick långa
stunder finns sig i statistens roll. Då uppenbarade sig också klara brister i försvaret. Tommy Eklund hade ibland god målvaktsretur och
Rolf Hjelte fick visa en stor del av sitt försvarsspel. Slitstarkast var Pewa Mattsson som dock missade en hel del i passningarna. I anfallet
kretsar nästan allt kring målspottaren Leif Hjelte. Många tycker säkerligen att han är lite för självisk och målsugen men belackarna fick
denna afton inget gehör då Leif svarade för samtliga Nusnäs mål. Efter ett närmast konstant Färnäs press kom något snöpligt 0-1 i 12:e
min, genom Leif Hjelte. Genast efter avspark utjämnades dessa siffror genom Lasse Stickå. Sedan skrevs inget mera i målprotokollet
denna halvlek. När så Leif Hjelte även i andra halvleks 12:e min. gett Nusnäs hy, ledning och Gunnar Haglind helt fri avblåst för
tvivelaktig offside, fick Nusnäs allt mer av spelet och i 38;e kom 1-3 också genom målsugne Hjelte. Domaren Hans Söderlund, Borlänge
uppträdde bestämt.

Klar Nusnäs-seger. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs (FK). Nu har Färnäs SK otur! Vid hemma derbyt mot Nusnäs öppnade man mycket förtroendegivande och hade kunnat leda med
2-0 redan efter ett par minuter. Istället var det Nusnäs som fick första målet och som så småningom vann matchen med 1-3 (1-1). I FSK
saknas det riktiga yttrar och försvaret har också brister. Göran Höglund i målet gör emellertid att och Kjell Röstberg är en fruktad
centerhalv. Lasse Stickå och Gunnar Haglind sågade sig fram mycket förnämligt många gånger och särskilt Lasse gjorde en bra match.
Nusnäs blev till en början riktigt skakade av Färnäs öppning och det blev virrigt i försvaret som just nu är NIF:s akilleshäl. Rolf Hjelte och
Ingemar Jonsson är de riktigt resligaste grabbarna och Ivar Johansson tycks gå från klarhet till klarhet. I anfallet kretsar allt kring Leif
Hjelte som nu signerade alla målen. Målen: 0-1 Leif Hjelte (12), 1-1 Lasse Stickå (12,30), 2:a halvlek 1-2 Leif Hjelte (12), 1-3 (38). Hans
Söderlund, Borlänge dömde bra.

Färnäs försvaret rena väggen. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Sörsjön (FK). Sälen/Sörsjön-Färnäs möttes i en rätt tråkigt match på skottvallen i Sörsjön i lördags. Färnäs klarade med matchens enda
mål segern och fullträffen tillkom i första halvlekens 40.e min. genom högerinner Hans trogen. Matchen hölls i ett ointressant mitt på
planen spel. Ett par man i Färnäs kedjan Lars Stickå och Gunnar Haglind höll farten uppe bra, och S/S hade det mycket dåligt ställt med
spelet och endast i matchens slutskede kunde Sälen/Sörsjön skapa en hygglig målchans. Hans Ove Hansson sköt och Färnäs målvakten
klarade att hålla bollen trots en kraftig kollision mellan de båda. Gästerna höll sig med ett stabilt försvar och särskilt centerhalv Kjell
Röstberg och målvakten Göran Höglund var bra. Med undantag av de två ovannämnda kedjespelarna visade ingen större geist i anfallet.
S/S spelade håglöst och utan att kunna få tillstånd något spel av värde. Nya backen Sune Jansson gladde och centerhalven Åke
Johansson får godkänt. Domare: Gunnar Hjelte, Ludvika. Publik: 275.

S/S illa ute. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Sälen/Sörsjön förhoppning om poängutdelning mot Färnäs gick inte alls hem och gästerna kunde också vinna med matchens enda mål
gjort i första halvlek av Hans Trogen. Resultatet var också rättvist och lagen hade kunnat opponerat sig mot ytterligare nätkänning för
Färnäs. Vad Färnäs vann på var ett starkt försvarsspel med målvakten Göran Höglund som säker sista utpost. God hjälp hade han av sina
ute kamrater där man vill nämna Hans Gummås och ch, Kjell Röstberg. Färnäs spelade för övrigt så pass bra att det säkert är svårt för
vilket lag som helst i serien att lugga dem på poäng. För S/S blev det inget av skryta med även om man kunde anteckna goda chanser.
Hans Ove Hansson var den främste hos S/S är man för dagen alldeles tycktes sakna goda skyttar.

Färnäs bästa laget i matchen i Sörsjön. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Färnäs var det bättre laget och någon orättvisa utgjorde inte deras borta vinst mot Sälen/Sörsjön med 1-0 i Sörsjön på pingstafton.
Färnäs hade ett bra försvar som med ett taktiskt spel försatte S/S kedjan ideligen i offsidelägen. S/S långbollar upp i kedjan skapade
inga större problem för Färnäs försvaret. Två kraftfotbollslag möttes och många frisparkar utdömdes men det hårda spelet koma v sig
genom resoluta ingripanden av domaren Gunnar Hjelte, Ludvika. Färnäs försvar hade vh, Stig Ove Hansjons, Kjell Röstberg och vb, Ove
Jansson som de bästa. I kedjan märktes mest innertrion Hans trogen, Gunnar Haglind och Lasse Stickå. S/S hade sin negativa dag och så
värst många farligheter kunde inte laget åstadkomma. Dagens särklass bästa spelare var hh, Torsten Samuelsson. Hy, Hans Ove Hansson
och cf, Göte Johansson blev lätt neutraliserade av Färnäs försvaret och försvann mer och mer ju längre matchen led. Målet tillkom i
40:e minuten genom Hy, Hans Trogen. 275 personer såg matchen.

Sollerön-Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Ett ovansiljansderby i fyran är menyn på Sold på lördag. Det är nykomlingarna Färnäs som då i seriesammanhang på mycket länge möter
Sollerön. Matchen har alla utsikten att bjuda på massor av raffel och dramatik. Båda lagen förfogar över erkänt starka försvar och lag
med bästa kedja vinner. Vilket det nu blir vågar vi inte sia om. Båda har nämligen 7 poäng och 9-8 i mål. Sollerön: Sune Bondesson,
Håkan Axelsson, Åke Johansson, Anders Bus, Börje Marcus, Sven Persson, Sven E Karlsson, Jonny Bergström, Erik Stolth, Erik Norin,
Torsten Axelsson, Lasse Andersson. Färnäs: Göran Höglund, Gunnar Eriksson, Gunnar Stickå, Anders Grannas, Kjell Röstberg, Lennart
Ehlin, Hans Gummås, Stig Ove Hansjons, Gunnar Haglind, Lasse Stickå, Sven Åke Larsson, Ove Jansson.

Säkre Färnäs målvakten Göran Höglund tar hand om bollen trängd mellan Sollerö spelarna Sven Erik Karlsson och Erik Stoltz. Kjell
Röstberg t.h. behöver inte ingripa.

Ett mål för Färnäs räckte mot Sollerön. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Med matchens enda mål vann Färnäs över Sollerön i lördagens Ovansiljansderby på Sollerön. Det tog exakt 84 minuter av matchen
innan vi, Lasse Stickå kunde lura målvakten med en ganska låg nick. Spelmässigt hände inget särskilt. Hemmalaget hade de flesta
hörnorna eller 6 mot 2. Resultatet får ändå anses rättvist då hemmalaget fortfarande inte lärt sig göra mål. Vb Ove Jansson och cf,
Gunnar Haglind var bäst i Färnäs laget. I Sollerö laget gjorde Anders Buud, vb, Åke Johansson och vi, Jonny Bergström bästa intrycket.
Bra domare var Lars Tapper, Krylbo. / Dan /.

Lasse Stickå räddade Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Både Sollerön och Färnäs sätter försvaret främst i sin fotboll. Därför bjöds skäligen enkel måltillbudskost och en underhållning utan
fantasi. Nu vann Färnäs med matchens enda mål men det fanns faktiskt ingen motivering för mål om vi ser till chanserna. När fem
minuter var kvar blev Lasse Stickå matchvinnare. – På en låg nick. Färnäs höll mittfältet sammanlagt mest vilket hedrar främst hans
Gummås och Lennart Ehlin. Klipporna längst bak Göran Höglund, Roland Carlsson, Ove Jansson, Kjell Röstberg var också bra. Solleröns
klart bäste man var Börje Marcus. En blomma också till försvararna Åke Johansson och Sven Erik Karlsson. Kedjans nyttigaste man var
Anders Bud. / Wepe /.

Färnäs pojkarna Nils Erik Böhlin och Lasse Stickå anfaller men Håkan Axelsson nickar bort bollen.

Olika derbystilar visas av Ove Jansson (Färnäs) på rygg. Anders Bud (Sollerön) på knä uppe på Jansson och
Kjell Röstberg (Färnäs) ”bevakar” bollen.

Skytteligan div. V.
Det var tyst i den absoluta toppen på division IV fotbollens skytteliga även den nioende omgången dock med sina två mål och Christer
Andersson, IFK Ludvika kommer också så sakteliga. Listan över tremålsskyttar ökades också avsevärt.
11 mål:
10 mål:
7 mål:
6 mål:
5 mål:

Leif Hjelte, Nusnäs.
Leif Åkerlund, Krylbo.
Christer Andersson, IFK Ludvika.
Berndt Sundström, Korsnäs.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Ove Backlund, Säter.

3 mål:

Lars Gunnar Berglund, Nyhammar.
Anders Grönberg, Nyhammar.
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Lars Östergren, IFK Ludvika.
Bengt Hjelte, Nusnäs,
Lennart Perols, Nyhammar,

4 mål:

3 mål:

Leif Karlsson, Ludvika FFI,
Olle Höök, Nyhammar,
Lars Stickå, Färnäs.
Verner Heed, Våmhus.
Stig Danielsson, Nyhammar,
Jan Andersson, Krylbo,
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön,
Lars Östergren, IFK Ludvika.

Jan Hedman, Falun,
Lars Bodare, Falun,
Mats Olsson, Säter,
Ulf Hansson, Krylbo,
Stefan Silverlin, Nyhammar,
Lars Gunnar Berglund, Nyhammar,
Anders Grönberg, Nyhammar,

Lasse Stickå drömmålade i derbyt. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Sollerön (FK). Ett barn satt och grät på Sollerön IF:s läktare på lördagen under mötet mellan Sollerön och Färnäs. Vi har full förståelse
för handlingen! Det var alltså med andra ord bottenspel. Färnäs vann åter en av sina långa rad uddamålsvinster på bortaplan. Göran
Höglund kunde också än en gång hålla nollan – en sak som också har blivit en tradition i matcher på andra än egna arenan. Avgörandet
föll först i andra halvlek 38:e min. stig Ove Hansjons slog in en meterhög passning som Lasse Stickå liggande raklång i luften nickade in.
Visst var ”struten” vacker men frågan är väl om något av lagen gjort sig förtjänta av något mål. Det skapades sällan några öppningar
ytan bollen slogs mest mellan lagens försvar. Ska ändå en lämplig segrare letas fram mikroskopiskt var det kanske rätt som skedde FSK:s anfall hade en aning större udd. I gengäld vann Sollerön hörnorna med 8-2. Göran Höglund i Färnäs målet var långa stunder
sysslolös men hade också tur vid några utflykter. Gunnar Eriksson och Kjell Röstberg var klart bästa försvarare även om den senare
överglänstes av kollegan i Sollerön – Börje Marcus. Lennart Ehlin tillhörde också de bättre och i anfallet var Lasse Stickå farligast.
Sollerön saknade uppspelare och passningarna var oftast alltför petiga. Marcus var som sagt pumpen, uppträdde lugnt och såg sig för
vart han slog bollen. Åke Johansson samt Anders Budh får också godkänt för sitt slit. Men anfallet fick oftast omöjliga bollar att arbeta
med. Slutomdöme: De c:a 30 0åskådarna gör nog klokast i att snarast försöka glömma detta derby. Målet: 0-1 Lasse Stickå (83). Domare:
Lars Tapper, Krylbo – uppträde så anonymt att ett högt domarbetyg var befogat. / Nilu /.

Färnäs närmast seger 1-1 mot Nyhammar. Text från tidningsartikel. (omg 9).
Hade Färnäs tagit två poäng på söndagen och sedan på torsdagen också besegrat Säter, hade man varit i den absoluta toppen av fyran.
Det gick nu inte. Mot Nyhammar fick man bara en poäng, 1-1 slutade matchen, det resultatet bör Nyhammar vara väldigt nöjda med, då
Färnäs dels sumpade en straff, och dels hade flera feta chanser att göra ytterligare mål. En stor chans hade Lennart Ehlin efter 23 min.
då han själv spelade åt sig den straff som han inte sköt bättre än att målvakten kunde rädda. 48 minuter hade gått när Färnäs äntligen
fick utdelning. Lasse Stickå nickade fram en löpboll åt Nils Erik Böhlin, som drog sig ut mot vänster, och krutade in bollen i nättaket.
Nyhammar hade sedan en besvärlig stund, innan deras tolfte man efter 60 minuters spel kvitterade genom att slå en tåfjutt upp i Göran
Höglunds vänstra kryss. Vid målet var det hittills så säkra Färnäs försvaret en aning passivt. Nyhammar en bra målvakt i Håkan
Grönberg, men minns inte minst räddningen av straffen, övriga bra försvarsspelare var Christer Östling, Håkan Gustafsson och Gunnar
Norberg. Mittfältsmannen Ove Hög jobbade över hela planen, men sköt illa riktat. Kedjan hade två farliga herrar i Stig Danielsson och
Lars Gunnar Berglund, Hans Danielsson märktes då han kvitterade Färnäs ledningsmål. Färnäs har en bra målman i Göran Höglund, men
han hade ganska lugnt i dag, båda backarna, Roland Karlsson och Ove Jansson och högerhalven var försvarsbäst. Kedjebäst var Lasse
Stickå och Nils Erik Böhlin, också Sven Åke Larsson på vänsteryttern gick bra. Domaren: Sven Inge Bergssten, Borlänge, tillhörde banans
allra främsta aktörer. / Lek /.

Nyhammar bäst hemma Färnäs toppar borta.
Gör man två olika tabeller för borta- och hemmamatcher för vårens derby fyra, när endast hängmatchen Färnäs-Säter återstår, får man
fram ganska intressanta fakta. Nyhammar är seriens klart bästa hemmalag och har också tagit full pott på sina matcher. Några
överraskande toppar Färnäs bortatabellen och har på sina fem matcher inte släppt in ett enda mål vilket måste betraktas mycket unikt.
Att Korsnäs hör till botten vid sina gästspel på andra arenor får man också ett klart bevis för, medan det är annorlunda på sin mammas
gata. Här serveras de två tabellerna.

Kan Färnäs klara obesegrat Säter?
Vårens enda obesegrade lag i div IV. Säters IF gästar i morgon Färnäs SK i en seriematch på Färnäs idrottsplats. Det är två lag som på den
senare tiden har visat utmärkt form i serien, som möts. Säter, som har vunnit sina två senaste seriematcher, har i morgon chansen att
passera Krylbo och gå upp i serieledning under sommaruppehållet. Säter ligger f.n. på andra plats på samma poäng som Krylbo, men
med sämre målskillnad. Säter har emellertid, liksom Färnäs en match mindre spelad än övriga lag, då morgondagens match egentligen
är en uppskjuten hängmatch från den 5:e maj. Det verkar inte alltför omöjligt att Färnäs som enda lag i våromgången skall kunna
besegra Säter. Det blir troligen en mycket svår uppgift, men hemmalaget tycks på de senaste serieomgångarna ha funnit formen på
allvar, och gästerna bör verkligen akta sig för att räkna med någon promenadseger. Vinner Färnäs i morgon har laget skaffat sig en fin
serieposition och etablerat kontakt med de ledande lagen inför höstomgången. Matchen börjar kl. 19.00.

Färnäs satte P för Säter, 3-0. Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs (DD). Fyrans serieepilog för vårens serieharvande ägde rum på Färnäs IP på torsdagskvällen. Agerande var Färnäs SK som vanligt
vann med 3-0 (3-0) och Säter. De senare blev nog så deppade efter det benbrott som lagets center råkade ut för efter 20 minuters spel.
Då var visserligen Färnäs i 1-0 ledning men sedan gick luften liksom ur matchen. Annars var det Färnäs bättre gnista som fällde utslaget
liksom förstås Färnäs fina försvar. Matchen var inte mer än 5 min. gammal när Sven Åke Larsson fick fullträffen med vänstern och satte
in 1-0. Genom skadan blev det extra 15 min. vila och först i 35 min. kom 2-0 genom Nils Erik Böhlin och 3-0 signerade Lennart Ehlin i 40:e
minuten. Båda lagen hade i fortsättningen tydligen bränt sitt bästa krut även och Färnäs låg närmast mera mål. Det blev alltså ingen
serieledning för Säter över sommaren sedan vårens första förlust noterats. Gästerna spelade en mera konstruktiv och beräknande
fotboll än Färnäs men forwards ägde alltför lätt i genombrottsförsöken. Essen hade man på mittfältet i ytterhalvorna Birger Andrén och
Karl Erik Linder. Kedjebäst var Karl Inge Johansson. Färnäs hade för kvällen sina bästa kort i Gunnar Eriksson, hans Gummås, Kjell
Röstberg, Göran Höglund, Nils Erik Böhlin och Lasse Stickå. Utmärkt matchledare Hans Carlsson, Borlänge, inför 200 åskådare.

Ihopspark blev benbrott.
Färnäs (DD). Det blev en synnerligen olycklig upptakt på midsommaren för Säters center Mats Ohlsson. Den sparkade nämligen ihop
med Färnäs mv, efter 20 min. spel i fyrans sista match under våromgången. Spelare och ledare och matchfunktionärer kunde genast
konstatera benbrott och lät Säter spelaren ligga kvar på planen tills ambulanspersonalen kom. På lasarettet kunde man konstatera att
båda benpiporna på ena benet gått av. Ohlsson får bereda sig på en längre tids konvalescents.

Dags för 2-0 på Färnäs IP. Nils Erik Böhlin överlistar Säter målvakten Leif Nygren som assisteras av ch, Tore Andersson.

Säters Mats Olsson bröt benet. Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs (FK). Ett benbrott efter 20 min. lade sordin på stämningen vid den uppskjutna div. IV matchen mellan Färnäs och Säter på
torsdagskvällen. Det var Mats Olsson i Säter var den olycklige. Då ledde Färnäs med 1-0 på ett vackert skott av Sven Åke Larsson.
Uppehållet blev 5 min. och sedan smällde Färnäs in ytterligare två bollar på lika många målskott den halvleken. Ingenting av värde
hände i den andra så slutsiffrorna blev 3-0 (3-0). Därmed tog Färnäs sin första seger på hemmaplan för säsongen. De har som bekant
ingen bortaförlust ännu. Vidare placerade man sig som bästa Ovansiljan lag i behaglig närhet av toppen. För Säter blev facit något
dystrare. Visserligen behöll lagfet andra placeringen med en prydlig nolla i förlustkolumnen raderats ut. Luften gick liksom ur matchen
efter olyckan. Dessförinnan hade spelet varit växlande och särskilt Sätervisat ett prydligt passningsspel men missade grovt på givna
chanser. Säter försvaret hade det ofta besvärligt mot chanstagarna i Färnäs. Karl Erik Linder lugnade upp spelet men även Birger Andrén
och Tore Andersson var bra. Kedjan misslyckades med det mesta. Det skadade Mats Olsson tillhörde den tid han fick vara med till de
bästa tillsammans med Åke Berg. Färnäs gick med energi in för den här matchen och hela laget kämpade helhjärtat. Något robuste Kjell
Röstberg satte sig i respekt och Gunnar Eriksson var utmärkt i liksom Roland Carlsson. Centern Nils Erik Böhlin sprang (snabbt) på alla
omöjliga bollar och han kan också lägga av skott även om riktningen denna kväll ibland var helt galen. Lasse Stickå dök också upp där
han skulle. Om vi nämner Hans Carlsson, Borlänge förstår alla att dömningen var perfekt. Målen: 1-0 Sven Åke Larsson (7), 2-0 Nils Erik
Böhlin (35), 3-0 Lennart Ehlin (40). / Nilu /.

Här kolliderade Säters center Mats Olsson med Färnäs målvakten Göran Höglund. Kollisionen blev så olycklig att Mats Olsson bröt
benet.

Det var en olyckshändelse.
Färnäs Torsdag (JIBE). Den på grund av snöfallet uppskjutna matchen i IV:an mellan Färnäs och Säters IF som började så bra fick ett
mycket ragiskt avbrott. När 20 min. spelats kolliderade Säters bäste forward centern Mats Olsson med hemmalagets målvakt Göran
Höglund så olyckligt att han bröt det ena underbenet. Då båda sparkade ihop och mats Olssons smalben kolliderade med Göran
Höglunds fotsula. Ren olyckshändelse förelåg. Matchens domare – Dalarnas meste i branschen - Hasse Karlsson kände det säkert ganska
obehagligt när olyckan inträffade. Han råkade nämligen ut för samma malör för ganska precis ett år sedan, fastän olyckan skedde i
Nusnäs, strax intill. En ambulanspersonal som kom från Mora för att hämta skadade Mats Olsson hade samma uppdrag i fjol och på
midsommarafton då Hasse Karlsson på ett likande sätt sparkade av sig ena benet. Hasse Karlsson, domaren var klart bäste man på plan
man har ju rätt att ställa pretentioner på denna ytterst kunnige regeltolkare. Nu dömde han inför en rätt fåtalig publik I Färnäs, det
gjorde han med samma omsorg som när han dömde sin föregående match den i Leningrad inför 76 000 personer. Så nog är det
omväxlande att vara fotbollsdomare. Nu skal Hasse Karlsson döma ett par betydelsefulla matcher i tipscupen den ena i Danmark och
den andra i Västtyskland. Färnäs målvakt Göran Höglund som hållit nollan på bortaplan i nära två år medan han inte haft någon stor
framgång hemma. Nu fick han i alla fall visa sin hemmapublik att han kan hålla nollan. Det gjorde hand vid Färnäs första hemma seger i
år.

Färnäs skrällde i division IV Storseger mot serietvåan Säter. Text från tidningsreferat.(omg 10).

Färnäs mötte säter på hemmaplan i en uppskjuten match på torsdagskvällen Färnäs har nu kommit igång och tog sin första hemmaseger
för året. 3-0 slutade matchen vilket också var halvtidsresultatet. Slutresultatet 3-0 motsvarar inte alls vad som hände ute på plan. Säter
dominerade mittfältet hela matchen, men hade också svårt att skapa någon öppning i det kompakta Färnäs försvaret. Kedjan var
mycket uddlös, om än sämre blev det efter c:a 20 min. spel då Säter centern Mats Olsson i en kollision med Göran Höglund bröt båda
piporna i vänster ben. Efter det kan man förstå att Säter hade svårt att hitta gnistan, men ändå hade man väntat mer av topplaget.
Färnäs däremot förstod att både skapa och ta till vara på alla chanser. Samtliga 3 mål kom på kontringar. Färnäs första 6 minuter, då
bollen gick som på ett snöre från Lasse Stickå till Nils Erik Böhlin till Lennart Ehlin och Sven Åke Larsson som avslutade med ett skott
stolpe in. 2:an kom efter en halvtimme. Nils Erik Böhlin kom ensam, halvmissade skottet, men hade nöjet se bollen rulla in. 3-0, Lennart
Ehlin kom fri på en öppnande passning från högerkanten och hade inga problem att göra mål. Lasse Stickå och Nils Erik Böhlin
övertygade i Färnäs kedjan. Hans Gummås var den verkliga slitvargen på mittfältet. Gunnar Eriksson, Roland Karlsson, Ove Jansson och
”Brunkebergspumpen” Kjell Röstberg höll rent framför Göran Höglund, som hade det tämligen lugnt framför illa skitande skyttar. Säter
kedjan gick dåligt sedan mats Olsson försvann. Ove Backlund och Bo Lundgren frösökte, men det fanns ingen i mitten som tog tillvara
deras passningar. Försvaret som hade svårt att hitta med när Färnäs spjutspetsar satte upp farten av Lars Erik Dahl och Karl Erik Lindell.
En mycket uppskattad domare var Mats Carlsson, Borlänge. Vid en duell med Färnäs målvakten Göran Höglund skadades Säters center
Mats Olsson så illa att han bröt båda piporna i vänster ben mitt mellan knät och foten. Mats Olsson satsade efter en boll vilken Göran
Höglund gick ut och tog hand om, vid kollisionen ben mot ben tog det så hårt och olyckligt som ovan relaterats. Matchen stoppades
under 20 minuter i väntan på ambulans, då domaren Hans Carlsson inte ville riskera en förvärring av skadan genom att flytta på
spelaren. / Lek /.

Starka fyror och femmor i Ovansiljan. Text från tidningsreferat. 1968.
Grann svit av Färnäs Nollan i 13 bortaduster. Mora (DD).ö Utan tvekan har Mora fotbollen hävdat sig väl i vår. Mora och Oxberg har gått
loss i femman och Färnäs och Nusnäs har hängt på toppen i fyran. Att Mora och Oxberg skulle parkera i topp är väl ingen direkt
överraskning. Däremot att nykomlingarna Färnäs ligger femma i fyran och Nusnäs sexa. De senare som spelade så knackligt i vårens
vänskap. Men Nusnäs i serie och vänskap det är skillnad dä säger Mas Åke. Låt oss börja med bästa ovansiljanslaget i fyran Färnäs.
Frågan är om inte Färnäs är Dalarnas bästa bortalag i fotboll. Under en svit på 13 matcher på bortaplan har man hållit nollan. Det
började redan 1967 och fortsatte lika framgångsrikt under våren. En enda poäng i förlustnollan har inneburit, nämligen 0-0 mot Korsnäs.
Annars idel ädel borta vinster med full poängpott. Där är det betydligt lättare att komma tilltals med Färnäs hemma. 9 mål har man
släppt till bara i vårens fyra . ändå har Färnäs fyrans bästa försvar Grannen Nusnäs däremot en kedja som ligger serietvåa. Och man har
dessutom Leif Hjelte. Han har tillverkat 12 av Nusnäs 22 mål. Leif har återfått målstinget i vår och med tanke på att framspelningarna
inte varit de bästa så är prestationen alla aktning värd. Lika många mål som Nusnäs. 22 har Mora gjort i femman men på 6 matcher.
Starkaste försvar har IFK, bara 3 mål insläppta. Bra kedja och försvar har också unga Oxberg. När de båda lagen möttes på Wasaliden så
fanns det dom som menade att dessa lag spelade trevligaste fotbollen i Mora regionen. Speltekniskt hör både Mora och Oxberg
onekligen hemma i fyran. Annars har det varit klent beställt med godbitar under vårens övningar i fyran. För min del, sätter jag Färnäs –
Falu BS som bästa match och Nusnäs-Krylbo som god tvåa, men visst konkurrerar mötet Mora-Oxberg starkt med tanke på teknisk klass
och match med nerv. / Wepe /.

Höstupptakten.
Nu blir det spännande i fotbollsfyren. Höstpremiären bjöd på resultat som betyder att både topp- och bottenstriden etrar till sig.
Resultatet var på flera håll av det överraskande slaget men Ludvika FFI:s 4-1 seger över Nusnäs får nog sättas som det främsta. Då
botten konkurrenterna Våmhus och Sälen/Sörsjön samtidigt blev av med varsin poäng ligger nu tre lag på samma poängsiffra i botten.

Gav fyran spänning.
Även om bottenstriden hårdnat till så är det toppstriden som intresserar mest. Topplagen Krylbo och säter råkade båda ut för
poängförluster i premiäromgången – Krylbo oavgjort mot Nyhammar och Säter förlust mot Falu BS – vilket betyder att IFK Ludvika med
sin vinst över Våmhus rycker fram. I mitten av serien måste det kännas ovisst för flera lag. Man är ännu ur farozonen samtidigt som
chansen till en placering i det översta skiktet inte är utesluten. BS; Nyhammar, Färnäs och Nusnäs lurar i vassen bakom täten medan
Korsnäs och Sollerön hotas bakifrån. Spännande så det förstår. Kanske nästa omgång ger en fingervisning om hur serien ska utforma
sig….

Övertag för S/S men bara 1 pinne. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Det blev svårare för Färnäs än väntat att fixa poäng mot Sälen/Sörsjön och ser till spelet så får Finn och hans adepter den här gången
känna sig nöjda med en poäng. S/S hade nämligen kraftigt spelövertag efter paus och låg faktiskt närmare segern. Göran Höglund mv,
blev verkligen Färnäs poängräddare den här gången med många briljanta räddningar och bl.a. så tog han en straff. Annars var det på en
straff som Färnäs tog ledningen men handsen som föregick denna var utan tvekan ett tillfälle ”när bollen sökte handen”. Plus för
Sälen/Sörsjön var de ettriga forwardsattackerna och bästa kuggar var den här gången Göte Jansson, Hans Ove Hansson, Torsten
Samuelsson, Åke Johansson och Tage Stefansson. Färnäs var Göran Höglund, Lasse Stickå och Nils E. Böhlin. / Wepe /.

Mesta bollarna i Färnäs tog mv, Göran Höglund som på bilden flaneras av målskyttarna Lasse Stickå t.v. och S/S Hans Rosendahl.

Oavgjort i Färnäs S/S borde vunnit. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Sälen/Sörsjöns spel vissa perioder i andra halvlek blev matchens behållning på Färnäs idrottspalts. Resultatet blev rättvist 1-1 (1-0)matchen som helhet var dock av tämligen medelmåttig kvalitet, även om den stundtals var ganska underhållande. Att sommar
uppehållet har försatt lag en i sämre kondition märktes tydligen, speciellt på Färnäs i 2:a halvlek. Under 1:a halvlek hade Färnäs
övertaget och svarade för en del farligheter. I 24:e hade en S/S försvarare oturen att få bollen på handen. Straffen slag Lasse Stickå in
snyggt vid ena stolpen otagbart för målvakten Bengt Svensson. Om Sälen/Sörsjöns kedjespel hade varit fantasilöst i första halvlek blev
det helt andra takter i 2:a. med undantag för ett apr Färnäs chanser, bl.a. ett skott i ribban, dominerade gästerna nu matchen. Flera
farliga skott avlossades mot hemmalagets ypperligt spelade burväktare Bengt Svensson. I 26:e minuten kom en mycket rättvis kvittering
på en vacker nick i ena krysset av Hans Rosendahl. Dessförinnan hade S/S missat en straff. Under slutet av matchen hade bortalaget
flera chanser att slå in ett ledningsmål, vilket dock uteblev. Bäst hos gästerna var Hans Rodendahl och Göte Johansson. I Färnäs märktes
främst de båda mittfältsmännen Lennart Ehlin och Hans Gummås, liksom målvakten Göran Höglund. Domare var Folke Hedlund,
Borlänge.

Sörsjön brände straff och missade en poäng. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Mora (FK). Sörsjön en straff och toppade en värdefull poäng vid söndagsmötet mot Färnäs SK på Färnäs idrottsplats. Pojkarna från
Västerdalarna hade långa stunder ett klart grepp om spelet men var alltför svagt i avslutningarna. Slutresultatet 1-1 kan båda lagen
känna sig nöjda med då Färnäs hade bättre sting i skotten mot mål. Färnäs målet kom på en straff efter 22 minuters spel. Inslaget av
Lasse Stickå sedan en S/S spelare tagit hands. S/S hade startat optimistigt och bästa farten inspelat av och tryckte på rätt bra i vissa
perioder. Men i 40 minuten måste S/S backen Åke Johansson rädda på mållinjen. Optimismen i S/S trubbades av något då man märkte
att hemmalagets spjutspetsar måste ägnas viss täckning. Göran Höglund i Färnäs målet hade ett par gånger riktig tur i tilltrasslade
situationer och även S/S målvakten Bengt Svensson fick ingripa ofta och bra. Efter 10 minuters spel i andra halvleken tilldömdes även
S/S en straff Åke Johansson slog i markläge cirka en meter från målstolpen och Göran Höglund säkert fångade i sitt järngrepp. Det såg
motigt ut för S/S men efter 27 minuters spel lyckades Hans Rosendahl i trängseln framför Färnäs målet ordna kvittering 1-1 på nick.
Klart bäst i S/S var bröderna Johansson med ett extra plus för Bengt och Göte men även målvakten Bengt Svensson var mycket bra.
Färnäs fick inte ut så mycket i spelväg denna dag men laget är rörligt och har förmågan att täppa till i försvaret. Med Lasse Stickå i
anfallet och Göran Höglund i målet plockar laget fler poäng. Domare Folke Hedlund och publik 300 personer. / Breve /.

Från Ovansiljans sportfront.
Under veckohelgen var det höststart i serien även för lagen från Ovansiljan som noterade sig för växlande framgång. Frågan är väl om
inte IFK mora har det bästa laget för närvarande i Ovansiljan, trots att man spelar i ”femman”. 6-1 mot Vansbro är verkligt imponerande
siffror. Laget spelar i sina bästa stunder en mycket trevlig fotboll och spåren efter MrToth syns fortfarande. Men Mora bör nog ändå se
upp med Oxberg som skuggar och är bara en poäng efter i tabellen. I lördags blev vinst mot Särna, även om tvåpoängaren satt ganska
långt inne. Det skall bli intressant att i fortsättningen följa striden mellan Mora och Oxberg. Sollerö knall, i division IV levererade
Sollerön omgångens sensation genom att besegra Korsnäs på bortaplan. Det var ett par värde fulla poäng som öpojkarna plockade åt sig
och går det lika bra i fortsättningen bör kontraktet kunna bärgas. Det blir dock jättehårt i botten, där Våmhus nu intar jumboplatsen
trots en poäng mot serietrean IFK Ludvika. Nusnäs reste till Ludvika för att möta därvarande FFI och hade väl goda förhoppningar om
poäng, men därav blev intet och pojkarna från Asea staden fick i stället en lyckosam höststart. Även Nusnäs är nu indragna i
bottenstriden, men serien är så rekordjämn att vad som helst kan inträffa i fortsättningen. Det är dock troligt att tätstriden kommer att
stå mellan Krylbo och Säter som ser ut att ha de jämnaste elvorna. Nästa omgång: Falun-Krylbo, IFK Ludvika-Färnäs, Sollerön-Säter,
Sälen/Sörsjön-Våmhus, Nusnäs-Ludvika FFI, Nyhammar-Korsnäs. Favoriter är svåra att tippa i flera matcher men vi håller en slant på
Krylbo, säter och Nyhammar som segrare. I övriga matcher är det hugget som stucket mellan lagen. Nusnäs är en svår uppgift mot
Ludvika FFI som tycks ha piggnat till igen och frågan är väl om man får någon revansch för kelgens nederlag. Även Våmhus och Färnäs
står inför beniga uppgifter. Blir det fyra poäng för Ovansiljan i den här omgången får vi vara storbelåtna. / Tewe /.
En överraskning i söndagsmatchen i Nyhammar svarade Korsnäs för då man tog ner hemmalaget genom att vinna med matchens enda
mål. Nyhammar har nu halkat efter täten något där Krylbo dragit ifrån med två poäng sedan Säter förlorat en poäng i uppgörelsen med
Sollerön. Men jämnt så det förslår är det mellan Säter, IFK Ludvika och Färnäs.

Homogena Färnäs slog IFK Ludvika. Text från tidningsreferat. ( omg 12).
IFK Ludvika tycks helt ha tappat den heta segervilja som tidigare präglat laget före sommaruppehållet. Mot Färnäs visade man upp en
hel provkarta på konsten att inte göra mål och bl.a. sumpades en straff. Slutresultatet 2-1 till Färnäs, var nog rättvist men ändock hade
ingen kunnat protestera om potten blivit delad. Det tycks nu som om Ludvikas saga i serietoppen börjar skönja sitt slut, och spelar man
inte mer effektivt i fortsättningen kommer man ytterligare att resa i serietabellen. Matchen inleddes däremot i bländande stil och
chanserna radades upp på löpande band. Men som det ofta går vid dylika tillfällen tog nu motståndarna ledningen. Halvtidsresultatet
1-1 var emellertid smickrande för Färnäs och IFK borde ha gått för till halvtidsvila med en måls ledning. Efter paus blev rollerna ombytta
och än mer markanta tidigare. Segermålet föll i halvlekens början och chanserna att ytterligare göra mål saknades inte. Noterbart är ett
jätteskott i överliggaren. Att IFK missade sin straff var rättvist med tanke på att straffen var frukten av en horribel domartabbe. Färnäs
visade sig vara ett homogent gäng med höjdpunkterna och stjärnorna i Nils Erik Böhlin och Lasse Stickå. Att slå IFK på deras hemmarena
va onekligen starkt, men å andra sidan har man ju inte heller förlorat någon bortamatch, så varför skulle den traditionen brytas. Om
laget inte har något i serietoppen att göra åt emellertid ett stort frågetecken. IFK Ludvika spelade som tidigare sagts utan geist, och
kedjan verkar vara en stor akilleshäl. Försvaret var denna gång ej till sin fördel, så här som på Tommy Olsson och Jan Gunnar Karlsson,
vilka var hemmalagets klart bästa.

LFFI-seger. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Färnäs (FK). På söndagen visade Färnäs SK åter sin oförmåga att ta poäng på hemmaplanen. Nu var kölaget Ludvika FFI motståndare på
det hala underlaget. Mot slutresultatet 1-2 (p-2) kan väl egentligen bara anmärkas att de mål Ludvika fick borde ha kommit under andra
halvlek i stället för i den första. Då förde nämligen FSK bollen ca 80 procent av speltiden. Tomas Silverlin i Ludvika målet hade nu större
lycka än senast i Nusnäs. Jan Rönngren höll rent i mitten men även Kalavi Pennanen gjorde en bra match. Bäst var dock oförtröttlige
mittfältsmannen Torbjörn Svensson men även Leif Karlsson fick ifrån sig bollarna tidigare denna gång. I de främre linjerna skulle Urban
Swanström och Lars Olof Dagfgårdh allt bestyra med växlande framgång. Smidige Göran Höglund hade otur med första Ludvika skottet

men visade i andra halvlek ett par verkligt fina räddningar. Kjell Röstberg var som vanligt pumpen i Färnäs försvaret. På mittfältet
spelade Lennart Ehlin en dominerande roll. Lösa passningar utan precision drog ner betyget hos de övriga. Lasse Stickå – farligast i
anfallet – var väldigt nära att kvittera i slutminuterna. Målen: 0-1 Leif Karlsson, 1-1 Stig Ove Hansjons, 1-2 Torbjörn Jonsson (straff).
Domaren: Lars Erik Wallin, Borlänge hade inga större besvär. / Nilu /.

LFFI slog Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Hemmapoängen för Färnäs i fyran är lätt räknande och för den minimala potten är oförändrad också efter söndagen. Gästande Ludvika
FFI tog nämligen båda pinnarna i en match där Färnäs borde avgjort det hela redan under första kvarten. Då skapade nämligen
hemmagrabbarna massor av tillbud men glömde skjuta. När så Ludvika på ett ströanfall sköt en boll som i det hala gräset slank in vände
spelet. Ludvika fick mer och mer att säga till om och ökade på straff för fällning före paus. Andra ronden vann gästerna på bättre arbete.
Någon sprätt på Färnäs anfallet blev det inte förrän tolvan Stig Ove Hansjons kom in mot slutet. Han reducerade och var också nära att
kvittera. Ludvikas bästa var Anders Rönngren, Tomas Silverlin, Leif Karlsson och Kalevi Pennanen i försvaret och Egon Helmersson och
Lars Ove Dafgård i kedjan. Färnäs hade sina bästa kort i försvararna Kjell Röstberg, Roland Carlsson och Göran Höglund. / Wepe /.

Överraskande Färnäs förlust och ljusning för Ludvika FFI. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Färnäs SK har fortfarande ingen tur på egna arenan. På söndagen släppte man lite onödigt båda poängen till Ludvika FFI – 1-2 (0-2).
Normalt borde hemmapojkarna med det övertag man skaffade sig i spel under första halvlek ha lett med ett par mål. Nu blev
ställningen den omvända då Ludvika på tre målskott under den perioden fick två mål – den första efter 16 min. synnerligen snöpligt.
Skytt på lång distans var Leif Karlsson. Eljest perfekte målvakten Göran Höglund råkade halka och bollen rullade retfullt enkelt i mål.
Den andra fullträffen kom i 43:e min. på straff inslagen av Torbjörn Svensson. Det var passningsspelet i slutmomenten som inte stämde
för Färnäs denna afton. Spelet flöt ibland riktigt fint på planen men i avslutningarna blev det mest småpetningar eller direkta felpass.
Ludvika tog emellertid mot förmodan hand om spelet i den andra halvleken och då fick också Göran Höglund många tillfällen att visa sin
klass. Enda målet denna period blev emellertid Färnäs. Inhoppande 12:.e mannen Stig Ove Hansjons nickade nämligen in en frispark i
32:a min. Men sedan var det stopp då gästerna helt gick in för att försvara sin ledning. Kjell Röstberg och Gunnar Eriksson var annars de
bättre bakåt i hemmalaget. På mittfältet arbetade Lennart Ehlin bra. Lika bra som vanligt gick det inte för Nils Erik Böhlin och Lasse
Stickå i kedjan. Rätta bollarna saknades och oftast drog man det kortaste strået i luftrummet med Ludvikas religa försvar. För Ludvika
var denna seger synnerligen välkommen men det vill till flera likande kämpamatcher om anrika FFI skall få stanna i div. IV. Tomas
Silverlin svarade för fint målvaktsarbete. Ch, Jan Rönngren släppte inte fram någon i mitten. På mittfältet arbetade Torbjörn Svensson
synnerligen effektivt med god assistens av Leif Karlsson. Ianfallet kan Lars Asplund och Urban Swanström framhållas. Domaren Lars Erik
Wallin, Borlänge, hade matchen i sin hand. / N I /.
Nu börjar man kunna ana sig till en serieseger i fyran. Det är Krylbo som dragit ifrån Säter med ytterligare en poäng och leder klart före
de övriga. Krylbo gjorde en habil insats mot Sälen/Sörsjön och kunde vinna med två måls övervikt. En slant på Krylbo alltså som
seriesegrare.
Bottenläget är desto mer ovist. Inte mindre än sex lag är mer eller mindre inblandade i nerflyttningskampen. Sollerön, Falu BS och
Korsnäs har 11 poäng medan LFFI, S/S och Våmhus skuggar på 9 pinnar. Det kan bli hårt så det förslår i botten. Plats för överraskningar.
Helgens omgång gjorde som sagt var att toppläget klarade medan botten blev ännu ovissare. Mest överraskande var väl Våmhus triumf
över Korsnäs och bottenkollegan LFFI:s vinst över Färnäs. BS och Sollerön har hamnat i et t besvärligt läge som kan bli ödesdigert. Det
oavgjorda resultatet var inte bra den hör gången när bottenkollegorna tog fullpoängare.

Färnäs tar in på topplagen. Färnäs tog båda poängen efter straffmiss av IFK. Text från
tidningsreferat. (omg 13).
IFK Ludvika kunde fått den ena poängen med mot Färnäs i lördagsmatchen på Hillängen och hade också varit värda den. Men Tommie
Olsson som genom en straff skulle se till att potten delades lika missade grovt och ställningen 1-2 stod sig därför tiden ut och det blev
också slutresultatet. I halvtid var ställningen 1-1. IFK fick ställa upp med en hel del reserver och det märktes kanske framför allt i
försvaret där det var ovanligt virrigt flera gånger bl.a. vid bägge baklänges målen. Men även kedjan blev lidande och det saknades
bollhållare och framspelare till farlige Åke Paulsén. Färnäs var värda segern även om an skulle vilja säga att ett oavgjort resultat hade
varit mest rättvist. Lasse Johansson, IKF målvakten, var bra men en viss tveksamhet vid utrusningar förvånande. Hasse Asplund slet
föredömligt och var bäst i de bakre leden, men det klart skinande ljuset var annars Nicke Fantenberg som hade en otrolig arbetsbörda
som slet hårt på konditionen. Den andre mittfältsspelaren Kjell Karlsson började bra men föll tillbaks ju längre matchen led. Kedjan
spelade snyggt ibland men mer blev det inte och riktigt farliga chanser skapades endast i början av matchen. Röstberg imponerade,
Göran Höglund i Färnäs målet imponerade men den som drog den största uppmärksamheten till sig var ch, Kjell röstberg som inte bara
neutraliserade Åke Paulsén utan också räckte till överallt. Kedjan var pigg värre med ett extra plus för vi, Lasse Stickå samt snabbfotade
två målskytten cf, Nils Erik Böhlin som också antecknades för ett rungande skott i överliggaren. Spelet, IFK inledde med några farliga
attacker, men de öppna chanserna missades bl.a. av Åke Paulsén som sköt utanför tillspillogivet mål. Spelet jämnade ut sig och i 23 min.
kom 0-ö1 genom cf, Böhlin på en målvaktsretur. I 37 blev det 1-1, för vilket Paulsén svarade efter östergrens förarbete. Spelet hade inte

på gått mer än 3 min. in på andra halvlek förrän cf, Böhlin gjorde 1-2 efter en riktig försvarsmiss och det resultatet skulle visa sig räcka
trots att IFK i 22 min. fick en straff. Hemmalaget kom igen under den sista kvarten och pressade ordentligt men det hjälpte inte. Per Erik
Carlsson, Borlänge, dömde inför ett par hundra åskådare. / Olf /.

Färnäs SK går på Böhlin matchvinnare. Text från tidningsreferat. (omg 13).

Ludvika (FK). IFK Ludvika fick se sig slaget i lördagens hemmamatch mot Färnäs med siffrorna 1-2 efter 1-1 vid pausvilan. Detta efter en
match som för hemmalagets del enbart visar att virrighet och okoncentration är behäftat med förlust. Matchen fick ungefär samma
karaktär som de matcher man är van att se mär IFK är ena parten. Ett av lagen har synnerligen övertaget vad det gäller att hålla bollen
på motståndarens planhalva, men sedan gör det andra laget plötsligt mål på en ströboll. Det brukar vara IFK i den senare rollen, men nu
var det tvärt om. Gästerna höll sig ”kalla” lyckades dra upp IFK försvaret så långt att de snabba Färnäs spetsarna lätt kunde springa ifrån
dem. Av gästerna märktes tvåmålsskytten Nils Erik Böhlin mest. Detta dels för sina båda mål, givetvis men dels också för sin snabbhet.
Hans kedjekompis Lars Stickå hörde också till de bättre liksom försvarets Kjell Röstberg. IFK Ludvika saknade försvarsklipporna Alf
Jönsson och Christer Unemar, samt anfallets Christer Andersson, alldeles förfärligt mycket. När så många viktiga lagkuggar saknades
räcker inte ens Nicke Fantenbergs och keepern Lasse Johanssons kunnande till för att bära upp laget. Ett glädjeämne kan dock noteras,
nämligen att Hans Asplund tycks komma mer och mer. Tommy Olsson hade fått godkänt om han inte så okoncentrerat slagit straffen
(och därmed ena poängen) utanför. Målen: 0-1 Nils Erik Böhlin (23), 1-1 Åke Paulsén (36), Nils Erik Böhlin (49). / Bert /.

Skytteligan division IV.
Leif Hjelte knappade in försprånget till Janne Tillenius med sina två mål mot Ludvika FFI. Endast ett mål skiljer nu de båda kanonjärerna
åt, så än är inte den striden avgjord. Omgångens bästa skyttar blev Leif Hjelte, Nusnäs och Nils Erik Böhlin, Färnäs med vardera två
fullträffar.
15 mål:
14 mål:
10 mål:
8 mål:

7 mål:
5 mål:

Jan Tillenius, Krylbo.
Leif Hjelte, Nusnäs.
Leif Åkerlund, Krylbo.
Ove Backlund, Säter.
Leif Karlsson, Ludvika FFI.
Berndt Sundström, Korsnäs.
Christer Andersson, IFK Ludvika.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Lars Stickå, Färnäs SK.
Stefan Silfverlin, Nyhammar.

4 mål:

Åke Paulsén, IFK Ludvika.
Lars Olof Dafgård, Ludvika FFI.
Urban Svanström, Ludvika FFI.
Lars Östergren, IFK Ludvika.
Bengt Hjelte, Nusnäs IF.
Nils Erik Böhlin, Färnäs SK.
Olle Höök, Nyhammar.
Lars Gunnar Berglund, Nyhammar.
Mats Olsson, Säter.
Jan Andersson, Krylbo.
Jan Hedman, Falun.

Krylbo mot seriesegern. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Krylbo (FK). Det är kanske ännu för tidigt, åtta spelomgångar återstår, att ta ordet serieseger i munnen, men nog vill man gärna tro att
Krylbo IF ska ordna biffen efter den säkra segern över hittills på bortaplan obesegrade Färnäs. Krylbos segersiffror kom att lyda på 4-2
(3-0). Lördagseftermiddagens uppgörelse var spelmässigt en av Krylbos bättre i år, frånsett den första halvtimmen, då spelarna verkade
spända men så fort man slagit första hålet i FSK:s försvarssäck blev det ordning på torpet. Hemmalaget tvingades ställa upp utan
strategen. Leif Åkerlund som insjuknat. I hans ställe spelade junioren Lars Hedman, vilken f.ö. skötte sig alldeles ypperligt och tillhörde
förgrundsfigurerna på planen. Andra starka namn i Krylbo var unge västerbacken Christer Hamlin och resolute stoppern Kia Lange. I
kedjan ges bästa betyget till högervingen Gunnar Eriksson - Jan Andersson. Färnäs förnämsta försvarskort var målvakten Göran
Höglund, backen Roland Karlsson (bäst på plan) och stoppern Kjell Röstberg. I anfallet handlade det mest om Gunnar Haglind och Nils
Erik Böhlin, vilka var ordentligt på alerten. Målen: 1-0 Jan Andersson, 2-0 Jan Tillenius, 3-0 Jan Tillenius, 3-1 N.E. Böhlin, 3-2 Gunnar
Haglind, 4-2 Christer Lange (straff). Domare: Arne Andersson, Gustafs – dålig när det gällde fördelsregeln, Publik 344.

Krylbo vann över Färnäs med 4-2. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Skulle Färnäs behålla sin förnämliga vinstrad borta och därmed spetsa till serietoppen i fyran? Det var den stora frågan inför
lördagsmatchen mellan de båda lagen i Krylbo. I första halvlek stod spelet och vägde till en början för att så småningom väga över till
Krylbos fördel. Färnäs grabbarna slet berömvärt för att slå hål på Krylbo försvaret men lyckades inte skapa en enda direkt målfarlighet.
Krylbo fick i sin tur hundra procentig utdelning nästan på sina chanser och 3-0 i halvtid var kanske i överkant. Andra halvleken började
Krylbo bestämt och utan krus. Man tog initiativet från första början och behöll den matchen ut. Färnäs blev helt tillbaka tryckt men
lyckades komma fram till Krylbo målet två gånger med två mål som följd. Den andra halvleken vann Färnäs med 2-1, fullständigt
missvisande men litet plåster på såren för första halvlekens 0-3. Krylbo har en sån där dag då allt lyckades och framförallt spelade man
sitt eget spel. Att detta är den rätta medicinen fick man fullt belägg för. Skall någon framhållas bör det vara vhb Lars Hedman planens
för dagens bästa spelare samt backarna Glenn Palm och Christer Hamlin. Kedjan var i sin helhet fullgod. I Färnäs gjorde målvakten Göran
Höglund som vanligt en praktmatch och där är förvånansvärt att inte grabben spelar i en högre serie. Backen Roland Karlsson kämpade
också fint liksom hhb, Kjell Grannas och naturligtvis chb, Kjell Röstberg. I kedjan var vi, Lars Stickå lika mycket bäst som ensam.

Mot serieledande Krylbo spräcktes Färnäs nollan. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Det är kanske ännu för tidigt – åtta spelomgångar återstår – att ta ordet serieseger i munnen, men nog vill man gärna tro att Krylbo IF
skall ordna biffen efter den säkra segern över hittills på bortaplan obesegrade Färnäs. Krylbos segersiffror kom att skrivas till 4-2, sedan
man gått till pausvilan med en säker 3-0 ledning. Lördagseftermiddagens uppgörelse var spelmässigt en av Krylbos bättre i år, frånsett
den första halvtimmen då spelarna verkade spända och oskära i sitt agerande. Men så fort som första målet slagits på Färnäs
försvarssäck blev det ordning på torpet. Hemmalaget tvingades för dagen ställa upp utan strategen Leif Åkerlund, som insjuknat i hans
ställe spelade junioren Lasse Hedman, vilken för övrigt skötte sig alldeles ypperligt och var tillsammans med gästernas högerback
Roland Karlsson planens bäste spelare. Som nämnts skall en tystnadens slöja dras över den första halvtimmens spel, då inget av värde
kunde noteras. Men så fort Janne Andersson i eden 34 min. ordnat 1-0 till hemmalaget blev det fart och fläkt över tillställningen. 7 min.
senare var det cf, Jan Tillenius tur att näta, vilket skedde och en lobb över Färnäs målvakten. Målfarlige Tillenius fick också äran att
fastställa halvtidsiffrorna 3-0 strax före paussignalen. Andra halvlek blev den första lik, alltså med ett klart Krylbo övertag men två
försvarstabbar av hemmalaget höll på att ta en ände med förskräckelse. I 7 min. vann gästernas hi, Gunnar Haglind en duell med
Christer Lange vid kortlinjen där den senare stannade upp i tron att bolen var död men fint placerade linjemannen hade en annan
uppfattning och passningen in i centrum från haglind mötte Nils Erik Böhlin, som med en verklig veritabel rökare otagbart placerade
bollen i mål Eklunds vänstra kryss. 3-2 kom i den 24 min. då Gunnar Haglind lättvindigt slank igenom Krylbos bakre förvarsregioner.
Slutresultatet 4-2 fastställde Christer Lange på straff i 28 min. Krylbos bästa försvarskort återfanns i nämnde Lars Hedman och Christer
Hamlin medan det i anfallet var högersidan Gunnar Eriksson – Janne Andersson som syntes mest. Färnäs kämpade storstilat så länge
orken räckte och körde efter receptet safety first, det vill säga man var ytterst rädd om det egna målet, i vilket reslige Göran Höglund
arbetade storstilat. Andra starka försvarskuggar va hb, Roland Karlsson, vilket effektivt tog ner Krylbos farlige Uffe Hansson och ch, Kjell
Röstberg. Av forwards var det mest hi, Gunnar Haglind och cf, Nils Erik Böhlin som kunde oroa Krylbo försvaret. Domare, som var svag
när det gällde fördelsregeln, var Arne Andersson, Gustafs, inför 344 betalande. / Nord /.

Vilka bottenstrider det blir i fyran! Text från tidningsreferat 1968.
Bottennoteringar blev det bl.a. för Falu BS som föll mot Våmhus och Nusnäs som spelade hemmamatch borta mot Sälen/Sörsjön.
Ludvika FFI gjorde däremot en bra match mot Sollerön och krutade in fem mål. Men intressant blir det. Sällan har väl en bottenstrid
varit så jämn och ingen kan väl säga vilka som får lämna sällskapet. Dala fyran har blivit intressantare för varje omgång efter
sommaruppehållet. Den senaste höjde stämningen ytterligare genom att inte mindre än åtta lag kan riskera nedflyttning. Ja inte ens
Färnäs som ligger fyra med 15 poäng är ur riskzonen. Hela fem lag har 11 poäng och delar därmed på botten. Det kommer att bli
intressant i serie epilogen med många rafflande duster. Krylbo har befäst sin ledning och kan väl betraktas som möjlig segrare. I helgens
omgång slog man Färnäs – även om man hade mycket tur i avslutningarna. Korsnäs luggade IFK Ludvika på ena poängen och skulle haft
båda. Men en värdefull poäng både för topp- och bottenstriden. Säter tog planenligt hem spelet mot Nyhammar.

Faluns kedja för lätt men seger över Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Falun vann knappt men välförtjänt över Färnäs i söndagens div. IV Match på Kopparvallen. Slutresultatet blev 1-0 efter samma resultat i
paus. Målet inspelades fem minuter före pausvilan av Lennart Sundgren. Falun hade c:a 75% av spelet ute på plan men så fort man
närmade sig Färnäs målområde så låste sig kombinationerna på något sätt. Det verkar som om laget väger alltför lätt i anfallens
avslutning. Målskytten Lennart Sundgren var också Faluns bäste spelare. Man hade dock en bra försvarstrio i målvakten Bronco Koren,
Rolf Edberg och Jan Eriksson. Även Färnäs målvakt Göran Höglund var till sin fördel liksom stoppern Kjell Röstberg. Den ende i anfallet
som i någon mån försökte att skapa farligheter var Lasse Stickå. Hans Gummås, Färnäs utvisades från matchen på grund av ojust spel.
Tre minuter återstod då av speltiden. Domare var Lars Tapper, Krylbo.

Ett BS-mål gav 2 poäng. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Falu BS fotbollsgrabbar kan verkligen hålla sina anhängare på sträckbänken denna säsong. I lördagsmatchen mot Färnäs blev det vinst
med 1-0, men det satt hårt åt och trots ett klart spelövertag för BS hade Färnäs en del fina chanser till kvittering. Faluns spel på plan var
annars rätt bra, men framför mål är det alldeles omöjligt. Bäst i gänget denna gång var målvakten Branco Koren, Rolf Edberg och Jan
Ericsson i de bakre regionerna samt Lennart Sundgren i anfallet. Färnäs bästa aktör var målvakten Göran Höglund, Kjell Röstberg på
stopperplatsen och Lasse Stickå i anfallet. En uppmärksammad kille var hh, Hans Gummås mest för sina ojusta takter och han blev också
utvisad av utmärkte domaren Lars Tapper när knappa 3 min. återstod av matchen.

Lennart Sundgren BS matchvinnare. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Falu BS – med kniven på stupen inför nedflyttningsspöket - vann lördagsdrabbningen på Kopparvallen med 1-0 (1-0). Spelmässigt var
det en dålig match, nervositeten lyste igenom från båda håll. Hemmalaget startade bäst och var ett par gånger ytterst nära att
nätkänningar, men effektiviteten är påfallande stor framför mål. Färnäs spel var ganska ofarligt, men stundtals blixtrade kedjan till och
skapade några fina tillfällen. I andra halvleken dominerade hemmalaget stort och hade inga större besvär med ett hålla sin 1-0 ledning
från första halvlek. I hemmalaget gjorde Branco Koren, i målet come back efter en skada och skötte sig utmärkt. Egon Adelström gick
bra som back och var tillsammans med ”Jan Piniccio” Ericsson och Lennart Åkerlund de bästa i försvaret. Kedjans främsta var Lasse
Nilsson och Lennart Sundgren. Hos Färnäs arbetade målvakten Göran Höglund säkert liksom Kjell Röstberg på stopperplatsen. Gunnar
Haglind och Lasse Stickå farligast i anfallet. Mittfältsmannen Hans Gummås utmärkte sig med ojust spel under hela matchen. I andra
halvlekens 35:e minut visade han också fullt riktigt av planen efter ett påhopp på en BS-spelare. Målet: 1-0 Lennart Sundgren (41).
Domare: Lars Taper, Krylbo. /de Baré /.
Oj vilken bottenstrid! Sju omgångar återstår av fotbollens div. IV och läget för närvarande är att nio (!) lag kämpar för att hålla undan för
nedflyttningsspöket. Det ska tusan vara lagledare i dalafyran om man har dåliga nerver. Ta en titt på den här tabellen….

Krylbo
Säter
IFK Ludvika
Färnäs
Nusnäs
Korsnäs
Nyhammar
Falu BS
Sälen/Sörsjön
Våmhus
Ludvika FFI
Sollerön

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
8
8
6
6
6
5
5
2
4
5
3

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

2
2
3
6
7
7
7
7
8
7
9
7

50-26
29-18
25-15
19-18
39-34
23-33
26-22
17-22
25-34
17-33
32-39
14-22

24
21
20
15
14
14
13
13
12
12
11
11

Det handlar om div. IV Dalarna. Och som Ni ser skiljer endast fyra poäng mellan fjärde och tolfte lag. Som Ni också ser, är det endast tre
lag – Krylbo IF, Säters IF och IFK Ludvika – som kan känna sig säkra på nytt kontrakt. Hårda bud!

I höst kommer det att handla om nerver! Text från tidningsartikel 1968.
Det handlar om nerver, nerver i massor. Sju omgångar återstår av div. IV fotbollen och läget för dagen är att nio (1) lag kämpar för att
hålla undan för nedflyttningsspöket. Tre lag ska i normala fall degraderas, men det är inte ”normalt” i år. Situationen för dalagängen i
div. III är allt annat än ljus och mycket talar faktiskt för samtliga dalalag rasar ur Norra Svealand! Och det skulle i klarskrift betyda att
fem lag degraderas från div. IV men att tre dalalag skulle degraderas från div. III är att se på situationen i mörkaste laget. Avesta AIK
eller Gränges bör ha vissa utsikter att greja sig kvar på Frövis bekostnad, men hur man än vrider och vänder på det hela så blir det minst
två dalalag som trillar ur trean. Det betyder alltså att fyra eller, i sämsta fall fem lag nedflyttas från fyran till femman. Hårt, men det
finns inte någon annan realistisk lösning av ”överbefolkningsproblemet! I div. IV. Dock lär det från vissa håll höjas röster för att dela upp
dalafyran i två grupper. Låt oss innerligt hoppas att detta förslag. Kvaliteten på dalafotbollen är redan nu knappt över vattenmärket och
hur dålig skulle den då inte bli, ifall fyran delades upp i två grupper? O hemska tanke? – Några andra lösningar på div. IV problemet finns
inte än att fyra eller fem lag åker ned beroende på situationen i div III, berättar Gunnar Axelsson, sekreterare i Dalarnas
Fotbollsförbund. Fast man kan ju hoppas i det längsta att två lag klarar sig kvar i trean. Någon tanke på att dela upp fyran i tvågrupper
finns inte för närvarande. Så herrar lagledare och fans i Färnäs, Nusnäs, Korsnäs, Nyhammar, Falun, Sälen och Sörsjön, Våmhus, Ludvika
(FFI lägret) och Sollerön kan räkna med en nervös höst. Upplagt för magsår, nervtabletter och kedjerökande i berörda läger. Redan på
lördag spelas tre s.k. ”fyrapoängsmatcher” S/S möter Nyhammar, Sollerön-Korsnäs och LFFI möter Våmhus. De lag som vinner kan
andas ut. Åtminstone för en stund. Bottenlagens förtvivlade situation kommer också att trassla till begreppen för topplagen. Falu BS har
Säter på Kopparvallen och måste vinna. Nusnäs har Krylbo borta och måste vinna, och Färnäs slutligen möter IFK Ludvika på hemmaplan

och – måste vinna. För att hänga med i bottenstriden. Skulle inte bli förvånad ifall allt kommer att avgöras i sista spelomgången (20 okt).
Och den ser ut så här: Korsnäs-Krylbo, LFFI-Falu BS, Nusnäs-IFK Ludvika, S/S-Sollerön, Säter-Färnäs, Våmhus-Nyhammar. Gissa om det
kommer att ringas mellan fotbollsarenorna den dan. /Larsa /.

Tre lag loss i topp – nio slåss i botten. Text från tidningsreferat. 1968.
Med sju omgångar kvar i serien kan förstås mycket hända än men att trion i toppen skulle låta sig rubbas var väl tämligen otroligt. Att
något av de andra lagen skulle kunna gå upp och hota är därför ganska omöjligt. Nej, troligen blir det en bitter och spännande slutstrid
såväl i toppen som botten. Bara med skillnaden att tre slåss för avancemang och nio för att undvika degradering. Dala fyran har nu efter
15 omgångar blivit en envig mellan tre lag om seriesegern. Det är Krylbo, Säter och IFK Ludvika som gått loss i toppen på 24, 21 och 20
poäng. Sen är det ett långt hopp till Färnäs på 15 poäng och de övriga lagen som följer i rad på varierande poängantal mellan 14 och 11.
Alltså inte mindre än nio alg som kämpar i botten. De tre topplagen vann som väntat sina uppgörelser ganska lätt medan det var jämnt
mellan de bottenlag som möttes. Korsnäs klarade av hemmastarka Nusnäs med uddamålet och Falu BS gjorde sammaledes med Färnäs
på hemmaplan. Våmhus och S/S delade rättvist på poängen. Våmhus som ligger trea från slutet med 12 poäng har hamnat i en prekär
position då man har den klart sämsta målskillnaden med 16 i baken.

NILS-Erik Böhlin FSK-matchvinnare

Text: FK, Reporter Nilu, FK Måndagen 9 sept. 1968. (omg 16).

Färnäs (FK). Nu är det fastslaget! Färnäs SK är trots allt bättre hemmalag än vad IFK Ludvika är på bortaarenor. FSK hade före söndagens
match bara vunnit en gång hemma (Säter) och Ludvika lika många gånger borta (Falun). 2-0 (1-0) var en rättvis seger i en tämligen dålig
match i tryckande värme på ojämnt underlag. Segern innebär emellertid att FSK kan känna sig lugnare i den våldsamma slutstriden och
torde nog klara sig – sådan ryggrad har f.n. laget i den dåliga serien. I denna match hade Göran Höglund tämligen lugnt i Färnäs målet
men var alltid påpasslig. Kjell Röstberg hade en tacksam uppgift i mitten med lämpliga raka höjdbollar och en ovig och kantig center att
ta hand om. Roland Carlsson släpper ogärna någon förbi sig på sin kant. Överlag verkar försvaret hålla medan kedjan har det svårare.
Nils-Erik Böhlin – tvåmålskytten – började tämligen respektlöst och springer på alla bollar. En sammanstötning i andra halvlek gjorde
honom mörare, men ändå inte värre än att han kunde slå in även 2-0 – på ”övertid”. Hur IFK Ludvika fått så många poäng har alltid
förundrat oss när de gästat dessa trakter och i söndagsmatchen var anfallet nästan obefintligt. Lars Johansson är emellertid en målvakt
som har förmågan att förlänga sig och uteförsvaret dominerades klart av Nils-Ola Fantenberg även om han höll på att ställa till med ett
par mål. Bästa hjälpen hade han av Christer Unemar och Loris Tominick, Endast Lars Österberg får godkänt i kedjan. Målen: 1-0, Nils-Erik
Böhlin (11), 2-0, Böhlin (89). Domare: Hans Söderlund, Borlänge. / Nilu /.

Hemmasvagt Färnäs frångick vanan mot IFK Ludvika. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs SK har haft svårt på hemmaarenan denna säsong. På söndagen tog man dock sin andra seger. Det var IFK Ludvika som fick finna
sig i ett klart nederlag. 2-0 (1-0). Värmen tycktes göra spelarna loja och särskilt Ludvika hade svårt att få ut något av sitt spel.
Kedjespelarna var för omständiga och individuella, men det skall väl också tilläggas att Färnäs försvaret spelade säkert och inte släppte
till några grepp. Färnäs kan nu andas ut i seriens dråpliga slutstrid, där få lag går säkra för nedflyttning. Göran Höglund arbetar bra
mellan stolparna och Kjell Röstberg var klippan i försvaret. Även Roland Carlsson och hans Gummås stred tappert. Orädde och snabbe
Nils Erik Böhlin avgjorde matchen med två smarta mål, det sista på övertid. Framspelare var oftast Lars Stickå och Sven Åke Larsson.
Ludvika visade inget tecken på toppspel och i anfallet gnisslade det betänkligt. Nils Ola Fantenberg. Christer Unemar samt målvakten
Lars Johansson var försvarstoppar. I 11:e minuten tog Färnäs ledningen och borde i fortsättningen av halvleken ha kunnat gjort ett par
till. En uppryckning bestod Ludvika med i andra halvlek, men sedan blev det åter Färnäs och 2-0 som sagt under tidspåläggningen.
Domaren Hans Söderlund, Borlänge hörde till de bättre på planen.

Färnäs tog ny tvåpoängare. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs (DD). Det var inte mycket till underhållning som gjorde matchen Färnäs-Ludvika kamraterna. Markant för spelet var luftbollarna.
Nu vann Färnäs alldeles riktigt man hade nämligen vad Ludvika saknade nämligen en kedja som vann matchen både i mål och antal
skapade chanser. Gästerna däremot hade minimala möjligheter att bryta igenom. Färnäs erkänt staka försvar som fått tillbaka
hällfastheten. Klart bäste man hos Ludvika var Nils Ola Fantenberg. Ett plus också till Lars Johansson och Loriz Tominick. Samtliga
försvarare. Färnäs försvarare var Kjell Röstberg, Roland Carlsson, Göran Höglund och målfarlige Nils Erik Böhlin. Det senare blev dock
skadad efter paus.

Nusnäs illa ute. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Färnäs vann åter en av sina knappa segrar på ett ramstarkt försvar. Faktum är nämligen att Nusnäs i derbyt på Morängen hade bollen
mest men vid Färnäs fyrbackslinje blev det tvärstopp. Färnäs vann den här gången på att man kunde skaka fram en ny matchvinnare i
Sven Åke Larsson. Nils Erik Böhlin som varit Färnäs målfarligaste man i höst hade insjuknat och fick föras till lasarettet på söndagen.
Sedan Färnäs tagit ledningen i tionde minuten stod det sig fram till två minuter efter paus då Sven Åke Larsson målar för andra gången. I
fortsättningen blev derbyt mest en match mellan Nusnäs kedja och Färnäs försvar. Då Nusnäs mål inte kom förrän två minuter före
slutsignalen sp uteblev den stora dramatiken. Färnäs ryggrad var fyrbackslinjen med Gunnar Eriksson och Kjell Röstberg. Bra försvarare
hade man också i målvakten Göran Höglund. Nyttigaste forwards var Sven Åke Larsson och Stig Ove Hansjons. Nusnäs bästa mannar
Ingemar Jonsson och Leif Karlsson. / VP /.

Snålspelande FSK vann Mora-derbyt. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Nusnäs (FK ). Färnäs fick på söndagen en länge efterlängtad seger över grannen Nusnäs i fotbollsfyran. Resultatet 1-2 må vara
diskutabelt med tanke på spelfördelningen men gästerna gjorde de flesta målen och det är målen som räknas. I sista stund före matchen
måste Färnäs lägga om sin taktik till enbart försvarsspel och den grejen lyckades. Ett par av dessa nyckelspelare kunde inte delta.
Nusnäs hade greppet om matchen, men efter ett par Färnäs stötar och slarv i hemmaförsvaret ledde gästerna med 0-2 och det var först i
slutminuterna som Nusnäs kunde reducera till 1-2. Färnäs spelade ett utpräglat försvarsspel som verkligen grötade till avslutningarna
för Nusnäs. Färnäs pojkarna var pigga och slet trots övermakten och fick verkligen lön för mödan. Det var mycket länge sedan de vann
en seriematch över Nusnäs. Bäst i Färnäs var backarna Roland Karlsson och Gunnar Stikå. Kjell Röstberg märktes inte så mycket men
hade förmågan att hålla ihop de åtta! Försvararna. Den grejen måste beundras. I Nusnäs återfanns ”Peva” Mattsson efter sommarvilan.
Även Ingemar Jonsson och Arne Karlsson slet bra och i anfallet var faktiskt Åke Hanspers bäst trots den kraftiga uppvaktningen. Målen:
Färnäs: Sven Åke Larsson 2. Nusnäs: Leif Hjelte 1. Domare: Sen Inge Bergsten, Borlänge. Publik: 400.

Äntligen kunde Färnäs besegra grannen Nusnäs.

Text: Måndag 16 september 1968, (omg 17).

Äntligen lyckades det för Färnäs att slå sin fotbollsgranne Nusnäs i fotbollsfyran. Segern i söndagsmatchen på Morängen skrevs med
siffrorna 2-1, men det var inget övertygande spel som något av lagen kunde vis upp. Nusnäs hade ett kraftigt grepp om matchen, men
Färnäs gjorde flesta målen. Nusnäs började med övertag, men redan efter 10 minuters spel tog Färnäs ledningen med 0-1 genom SvenÅke Larsson, sedan hemmaförsvaret slarvat. Tre min. efter paus fick samme man promenera ensam mot målet sedan Nusnäs
offsidetaktik brustit. Det var först i slutminuterna som reduceringsmålet kom efter mål av Leif Hjelte. Färnäs spelade med minst åtta
man i försvaret och märkligt nog lyckades den taktiken. Hemma forwards hade svårt att lossa riktiga skott, men gästernas målvakt
Göran Höglund fick ändå jobba för fullt. Det vill sig inte i avslutningarna för Nusnäs. Nu var forwards alltför rädda. Bäst i hemmalaget
slet Ingemar Jansson, Arne Karlsson, Ingemar Mattsson och Åke Hanspers. Färnäs verkade skakat redan i matchens inledning sedan de
hade haft problem med laguppställningen. Ett par spelares bortavaro gjorde att man fick lägga om taktiken till försvarsspel. Största
överrakningen i bortalaget backarna Gunnar Karlsson och Gunnar Stickå, men man får också ge Kjell Röstberg en blomma för att han
kunde hålla de många försvarsspelarna på plats så att de alltid stod i vägen för Nusnäs försvaret.

Färnäs vann lätt. Text från tidningsartikel. (omg 18).
Färnäs SK skrev på söndagen förmodligen kontrakt för ytterligare ett spelår i division fyra. Derby mötet med IFK Våmhus vanns
nämligen med 4-0 (2-0) – en lekande enkel seger då Våmhus tidigt syntes ge upp. Någon märkvärdig fotboll presterades aldrig och första
halvlek var direkt svag. Det hala underlaget förstörde givetvis en hel del i spelväg men ändå innehöll matchen alltför mycket tjongande
och felbedömningar för att vara sevärd. Lasse Stickå var emellertid på fint spelhumör i Färnäs och tog sig fram ganska enkelt. Två mål
var hans slutfacit och laget klart bäste spelare. Försvaret sattes aldrig på några större prov. Kjell Röstberg, Gunnar Eriksson och Roland
Carlsson kunde därför ta det tämligen lugnt och klarade av alla farligheter elegant. Våmhus utan Per Arne Hubinette och Per Erik Tysk
har nu kommit i ett mycket ansträngt läge i botten och det vill till mycket bättre takter för en ljusare position. Anfallet är mer eller
mindre obefintligt. Det var mittfältsmannen Verner Heed som kunde få iväg något skott. Annars saknades samstämmigheten. Särskilt i
försvaret var oron stor. Jan Simons och Conny Larsson klarade sig bäst. Endast första kvarten kunde Våmhus hålla spelet uppe. När så
Färnäs tog ledningen genom Anders Grannas föll gästerna samman och 2-0 lät inte heller vänta på sig. Skytt Lars Stickå. Karaktären på
matchen ändrades inte i andra halvlek även om kvalitén blev aningen bättre. Lasse Stickå svarade för 3-0 och Hans Gummås slog in

fyran. Färnäs var åtskilligt närmare ytterligare mål än Våmhus var en reducering och detta betyder i klartext att Färnäs var väl värda
segern. Domare var Sture Dellen, Avesta.

FSK ”avrättade” svagt Våmhus, 4-0. Text från tidningsartikel. (omg 18).
Färnäs (FK). Två mål i vardera halvleken räckte för att Färnäs SK skulle besegra ett tamt IFK Våmhus. Samtidigt tryggade man säkerligen
en plats i div. IV även nästa säsong och har nu siktet inställt på en tredjeplats i sluttabellen. Våmhus vars främsta tillgång på senaste tid
varit kämpatag saknade även denna gång glöden. En stund i matchens början, flämtade livslågan men sedan gick allt på måfå och Färnäs
kunde ta tämligen lätt på uppgiften. Matchen var sorgligt svag sammantaget och i första halvlek var det mest ”sparka och spring” samt
allt annat – tjongande och felpass – som ger en avig bild av fotboll. Färnäs kom oftare rätt genom motståndarförsvaret och cf, Lasse
Stickå – två målskytt – firade något av ”lilla julafton” och var klart bäst i anfallet. Bakåt behövde inte heller mannarna anstränga sig över
högen. Unnar Eriksson, Roland Carlsson och Kjell Röstberg utgjorde en effektiv mur. För Våmhus mörknade horisonten ytterligare. Lagen
ställde upp utan Per Arne Hubinette och per Erik Tysk. Bakåt stod ingen att känna igen. Conny Larsson var bäst men orsakade bl.a. ett
mål. Anders Andersson och Verner Heed lyckades i et trögt anfall. Målen: 1-0 Anders Grannas, 2-0 och 3-0 Lars Stickå, 4-0 Hans
Gummås. Domare: Sture Dellen, Avesta.

Säker vinst för Färnäs. Text från tidningsartikel. (omg 18).

Spelmässigt var det en ganska enkel kost som IV derbyt Färnäs-Våmhus bjöd på Före paus var det mest man mot man metoden, men
sedan Färnäs strax efter paus tagit ledningen med 2-0 dominerade hemmalaget stort. Färnäs fixade genom den säkra vinsten nytt
kontrakt med IV:an. Medan V:an närmar sig alltmera för Våmhus. Färnäs försvarsvall, Roland Carlsson, Gunnar Eriksson, Kjell Röstberg,
Gunnar Stickå satte stopp för Våmhus anfall. Och Lasse Stickå med två mål och en målgivande passning blev Färnäs matchvinnare.
Våmhus för dagen utan Per Erik Tysk har ett alltför ihåligt lag för IV:an. Primus var stoppern Conny Larsson som hade bästa assistansen
av Erik Olsson. Enda ljuset i kedjan var Bengt Tysk. Före paus slog en boll axeln ur led på Våmhus Lars Hinders. Men Mas Åke Larsson
fisade den rätt igen. Våmhus Conny Larsson sprang sedan på Färnäs Sven Åke Larsson som fick lämna planen för en nässkada. / Wepe /.

Slutspurt i dalafyran. Text från tidningsartikel 1968.
Det börjar dra ihop sig till slutspurt i dalafyren, det återstår nu endast fyra omgångar att spela. Vem skall följa Sollerön till div. V? Ja, det
är omgångens stora fråga. Om Ludvika FFI besegrar Nyhammar samtidigt som Nusnäs och Säter tar två poäng mot Våmhus resp.
Sälen/Sörsjön, ja, då kan man med säkerhet säga att det blir Nyhammar och Nusnäs som kommer att få kämpa om vem som skall bli det
fjärde nedflyttningslaget. Men tips och spekulationer brukar som regel inte stämma in med verkligenheten. Hur som helst såser det ut
att bli en synnerligen rafflande helg för alla berörda parter.

Falun-Korsnäs (1).
Falun går på i ullstrumporna, tre raka segrar talar sitt eget språk. Mänskligt att döma så är dock båda lagen på det torra, men en förlust
för Korsnäs kan betyda en otrevlig avslutning på serien. Vi tror på en knapp uddamålsseger för Falun.

Färnäs-Sollerön (1).
Omgångens säkraste etta. Gästerna är redan nedflyttningsklara medan. Färnäs ytterligare kan stärka sin tredjeplats.

Krylbo-IFK Ludvika (1).
Det här kunde ha varit en verklig toppmatch men IFK har slarvat bort sin chans med håglöst spel i höst. Nu är frågan om hur många mål
man skall klara sig undan med.

Ludvika FFI-Nyhammar (X).
Omgångens verkliga toppmatch, även om det gäller bottenstriden. Nyhammar kvicknade till ordentligt när man gav Sollerön
”dödsstöten” med 5-1. LFFI återfår Torbjörn Svensson och ”Lollo” Dafgård vilket bör betyda minst en poäng.

Säter-Sälen/Sörsjön (1).
Hemmalaget gladde med att besegra klara serieledarna Krylbo (?) med 2-0 senast. Det skulle förvåna om gästerna skulle vara bättre än
dessa siffror. Klar hemmaseger.

Nusnäs-Våmhus (1).
Söndagsmatchen på Morängen är att vara eller inte vara i div. IV. Det lag som förlorar får ta steget med i femman, vi tror att det blir
Våmhus. / Harald /.

”Pesse” mot toppen. Text från tidningsartikel. 1968.
Nyhammars centern Erik ”Pesse” Persson tog ett stadigt kliv uppåt i skytteligan för div. IV genom sina tre mål i 18:e omgången. Han kom
därmed upp till delad sjätte plats i ligan. I toppen var det alldeles tyst denna omgång.
22 må:
21 mål:
14 mål:
12 mål:
10 mål.
9 mål:
8 mål:
7 mål:

Jan Tillenius, Krylbo.
Leif Hjelte, Nusnäs.
Leif Karlsson, Ludvika FFI.
Ove Backlund, Säter.
Bernt Sundström, Korsnäs.
Leif Åkerlund, Krylbo.
Christer Andersson, IFK Ludvika.
Erik Persson, Nyhammar.
Hans Rosendahl, S/S.
Lars Stickå. Färnäs SK.
Nils Erik Böhlin, Färnäs SK.

6 mål:

5 mål.

Jan Andersson, Krylbo.
Christer Lange, Krylbo.
Lollo Dafgård, IFK Ludvika.
Göte Johansson, S/S.
Åke Paulsén, IFK Ludvika.
Urban Svanström Ludvika LLFI.
Lennart Perols, Nyhammar.
Stefan Silverlin, Nyhammar.
Bo Lundgren, Säter.
Torbjörn Svensson, Ludvika FFI.
Bengt Tysk, Våmhus.
Bengt Hjelte, Nusnäs.

Bland nykomlingarna med fyra mål märks Bernt Ericsson, Falun, Jan Hedman, Falun, Lennart Sundgren Falun, Lennart Danielsson
Korsnäs och Torbjörn Hansson S/S.

Välförtjänt tvåpoängare för Sollerön mot Färnäs. Text från tidningsartikel. (omg 19).
Äntligen lyckades Sollerö IF ta full poäng i div. IV Detta skedde i derby mötet med Färnäs på de senares hemmaplan.
Lördagstillställningen var kall och blåsig och Sollerö segern den minsta tänkbara – 0-1. Resultatet var dock fullt på sin plats och Sollerö
pojkarna var närmare ytterligare mål än hemmalaget till kvittering. Vid två tillfällen slog gästerna bollen med kraft i ribban. Torsten
Axelsson började med detta efter 8 min. och i andra halvlek small det åter i ribban ovanför Göran Höglund . nu med Bengt Stolth som
skytt. Sollerön ville mera denna gång. Man måste också i motsats till Färnäs, som har en trygg ställning i toppen, offra sig på helt annat
sätt. Detta märktes framförallt i första halvlek då Sollerön dominerade klart. Att det ändå blev bara ett mål får väl tillskrivas blåsten och
uteblivna skottförsök. Torsten Axelsson håller på att komma igång efter sin långvariga sjukdom. Detta konstaterades framförallt i första
halvlek. Då hade han också god hjälp av nye centern Lars Andersson som också fick göra segermålet i matchens 12:e min. Bra arbetade

också Erik Norin, Sven Persson och Bengt Stolth. Genom Börje Marcus återinträde fick också försvaret en helt annan stabilitet. Bakåt
krigade även Hans Ullup framgångsrikt. Färnäs stod inte att känna igen ens i försvarsväg. Tämligen enkelt fick motståndarna spela till sig
målchanser. Roland Carlsson klarade sig bra på backen, men även Gunnar Stikå på andra backen kom ifrån den något besvärligare
uppgiften fint. Men Kjell Röstberg hade ändå inte möjlighet att mana på de sina som tidigare. Ty mittfält och de främre linjerna var inte
alls sams om tagen. Det var nämligen få gånger som centern Lars Stickå fick springa rätt på mål som är hans specialitet. Lördagens kulna
tillställning dömdes utan större anmärkningar av Rune Lindberg. Ludvika. / M. /

Mikroskopisk Sollerö chans. Text från tidningsreferat. (omg 19).
Solleröns grep den mikroskopiska chansen att kunna fixa fyran kontraktet för nästa är, Första förutsättningen var att vinna över Färnäs
och sedan att ta full poängpott både tre matcher som återstår. Vinsten mot Färnäs var fullt rättvis och motiverad av förutom målet ett
jätteskott i ribban av Torsten Axelsson en hård nick av ”Vasslan” Karlsson och en jättechans av Lasse Andersson, Allt detta före paus.
Andra halvlekens spel var värdelöst från båda sidor. En hård vind bidrog till att driva bollarna i höjden. Sollerön levde högt på trion Börje
Marcus, utmärkt stopper, Erik Norin strateg på mittfältet och Torsten Axelsson snabb och skottfarlig utter. Utsvulten på bollar efter
paus. Färnäs hade svårt att mobilisera den rätta geisten och det var egentligen endast Roland Carlsson suverän back. Göran Höglund och
Lennart Ehlin som vi sätter plus för. / Wepe /.

Sollerön har inte gett upp hoppet! Text från tidningsreferat. (omg 19).
Färnäs (FK). Det fanns inte många noteringar i blocket efter Div. IV derbyt mellan Färnäs och Sollerön. I blåsigt och kallt väder sparkade
Sollerön in en boll efter 12 min. spel föregången av en svår försvarsmiss. Detta visade sig sedermera ge två poäng åt kökämpande
Sollerö pojkarna. Men det måste genast tilläggas att segern var fullt rättvis och att målet (eller Målen) bort komma vid de två
ribbskotten man hade - det hade liksom varit finare då….Torsten Axelsson, Erik Norin och Bengt Stolth uträttade bra saker hos segrarna.
Målgöraren lars Andersson började bäst och Hans Ullup kom upp i varv på slutet. Börje Marcus gav försvaret stadga och säkerhet. Fast
han redde ut många situationer märktes han dock mindre än vanligt mest beroende på en allmänt ointresserad motståndarkedja. Även
Färnäs erkänt goda förvar tog det denna gång tämligen lugnt och ingen var sig riktigt lik. Bäst lyckades backen Roland Carlsson medan
Kjell Röstberg levde mest på sin tyngd och imponerade gestalt. Annars var det väl på mittfältet det brast mest och därigenom fick inte
heller avslutaren Lars Stickå några riktiga bollar at arbeta med. Målet: 0-1 Lars Andersson 12 min.

Mål-Höglund räddade FSK. Text från tidningsreferat. (omg 20).
Nyhammar (FK). Nyhammar lyckades inte heller i lördagens match mot Färnäs att slita av sig degraderingsspöket utan att även i
fortsättningen finna sig i att vara indraget i den härda bottenstriden i div. IV. I uppgörelsen mot Färnäs klarade man ena poängen genom
att spela 1-1 och gästerna får helt tillskriva sin skicklige målvakt Göran Höglund förtjänsten av att man räddade ena poängen. Matchen
som spelades i en besvärande blåst inleddes med att gästerna valde att spela i medvind. Trots detta höll Nyhammar spelet väl uppe.
Man kunde notera två verkligt klara målchanser för Färnäs i mitten av halvleken, men Nyhammar hade turen på sin sida. Färnäs
ledningsmål i 28 min. var med tanke därpå inte helt förtjänt. Målgörare var Nils Erik Böhlin. I amdra halvlek var det hemmalaget som
fick favören att spela i medvind. Det betydde att Färnäs under hela halvleken fick finna sig i att spela på egen planhalva. Detta till trots
lyckades Nyhammar inte överlista Färnäs målvakten mer än en gång, detta genom ett mål som tillkom på straff genom per Lennart
Perols. Nyhammar borde vid ett par tillfällen tidigare blivit tilldömda straff, men domaren tycktes inte uppfatta situationen vid dessa
tillfällen. Färnäs hade sin bästa man i målvakten Göran Höglund. Nyhammar borde ha avgjort matchen till sin favör, men trots ett
hyggligt spel ute på planen missade man i avslutningarna. För dagen var det Christer Östling i försvaret som var det stora i försvaret som
var det stora namnet. Bra var även Åke Norberg. Domaren Ebbe Frid, Falun, gjorde en tämligen skral insats.

Nyhammar borde vunnit på andra halvlekens press. Text från tidningsreferat. (omg 20).
Ja, vad skall man egentligen säga om Nyhammar och dess förutsättningar i fortsättningen laget gjorde på lördagen en svag första halvlek
mot Färnäs och låg under med 0-1 i pausen, sedan Färnäs även vunnit hörnstatistiken med 0-1, I andra halvlek spelade man faktisktut
Färnäs som kom över mittlinjen fyra-fem gånger, man vann hörnorna med 10-0 men lyckades endast kvittera till 1-1. Därmed blev det
en poäng i den hårda slutstriden, en poäng som kan bli värd mycket framöver. Men varför lyckades man inte ta båda pinnarna? Första
halvlek blev en hård press mot Nyhammar målet, där Håkan Grönberg inte övertygade helt. Försvaret försökte spela upp bollarna till
kedjan, men där var sammanhållningen obefintlig. Färnäs spelade ingen märkvärdig fotboll men det var ganska hårt spel med långbollar
upp till anfallet. Där sprangs det på varje boll, och till slut gav det resultat. Efter en rad hörnor och några andra öppna chanser slog cf,
Nils Erik Böhlin på ett skott som inte verkade ofarligt, men bollen slank in under Håkan Grönberg, 0-1. Detta hände i 26 min. I 33 min.
hade Nyhammar en farlig frispark, Åke Norberg slog bollen till Lennart Perols, som nickade bollen i ribban. Andra halvlek blev en hård
Nyhammar press mot Färnäs målet, där målvakten Göran Höglund fick spela ut hela sitt register och verkligen fick hålla sig varm i den
snåla blåsten. Någon utdelning blev det inte förrän i 30 min. då Lars Gunnar Berglund drogs ner av Färnäs försvaret och straffen satte
Lennart Perols i mål, 1-1. Nyhammar försvaret höll väl ihop hela matchen och centralgestalten var Christer Östling som dirigerade och
spelade mycket fint. Utan honom hade första halvlek slutat med en katastrof. I mittfältet lyckades man inte få herraväldet förrän efter
paus och då var Hasse Danielsson och Gunnar Henriksson mycket till sin fördel. Men kedjan var alltför tam i första halvlek. sedan man
bytt ut Nicke Norberg och satt in Lars Gunnar Berglund blev det ett helt annat tryck på anfallet. Erik Pesse Persson kom inte långt för

den fina uppvaktning Färnäs försvaret uppvaktade med. I Färnäs var målvakten Göran Höglund bra. I uteförsvaret var det främst Gunnar
och Lasse Stickå som märktes. Försvaret slog rent, hårt och effektivt. I mittfältet var Anders Grannas farlig och rörlig och i kedjan var det
främst cf, Nils Erik Böhlin, som drog på sig uppmärksamheten. Fido Norberg var inte belåten efter matchen. Man borde ha klarat två
poäng med sitt fina övertag, och han var inte belåten med match ledaren. Eddie Fridh Falun som hade en svår dag. Publikens reaktion
skall vi inte nämna…. / Essal /.

Stefan Silfverlin har kommit igenom men Göran Höglund räddar med en fotparad.

Nyhammar – Färnäs jämspelta. Text från tidningsreferat. (omg 20).
Färnäs säkre målvakt Göran Höglund fåt ta åt sig är en av att man fick med sig ena poängen hem i lördagens match på Avallen i
Nyhammar där man spelade 1-1. Nyhammar borde nog kunnat klara båda poängen, men man hade otur i det mesta. Nu får man finna
sig i att i fortsättningen spela med degraderingsspöket hängande över sig. En besvärande blåst rådde under matchen. Gästerna valde att
spela i medvind under första halvlek, men trots detta höll hemmalaget spelet uppe. Man kunde dock notera tre verkliga målchanser för
gästerna där Nyhammar försvaret hade verklig tumme med Fru Fortuna. Det var kanske inte helt oförtjänt som Färnäs kunde ta
ledningen genom Nils Erik Böhlin. I andra halvlek var det hemmalaget som fick fördel av att spela i med vind. Och Färnäs fick finna sig i
att spela halvleken igenom på egen planhalva. Nyhammar lyckades dock inte som nämnts överlista Färnäs målvakten mer än en gång.
Detta mål tillkom på straff som Per Lennart Perols slog i mål. Färnäs levde högt på sin målvakt som var den klart bäste i laget och en av
planens dominerande spelare. I övrigt kan ingen av Färnäs spelarna nämnas före den andre.

Fyrans skytteliga. Text från tidningsreferat. 1968.
Klappjakten i skytteligan fortsätter med oförminskad intensitet mellan Jan Tillenius och Leif Hjelte. För sjätte veckan i rad spelade man
oavgjort inbördes. Bästa skytt i den 20:e omgången var Åke Erikson, Korsnäs, som gjorde tre fullträffar på Säter. En annan Korsnäs
spelare, Berndt sundström, gick förbi Leif Karlsson, LFFI och flyttade denne till femte plats.
24 mål.
22 mål.
15 mål:
14 mål:
13 mål:
11 mål.
10 mål:
9 mål:

Jan Tillenius, Krylbo.
Leif Hjelte, Nusnäs.
Ove Backlund, Säter.
Berndt Sundström, Korsnäs.
Leif Karlsson, Ludvika FFI.
Leif Åkerlund, Krylbo.
Christer Andersson, IFK Ludvika.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Torsten Hansson, Sälen/Sörsjön.

7 mål:

6 mål:

Jan Andersson, Krylbo.
Lars Stickå, Färnäs.
Bo Lundgren, Säter.
Urban svanström, Ludvika FFI.
”Lollo” Dafgård, Ludvika FFI.
Torbjörn Svensson, Ludvika FFI.
Lasse Östergren, IFK Ludvika.
Stefan Silfverlin, Nyhammar.
Pelle Perols, Nyhammar.

8 mål:
5 mål:

”Pesse” Persson, Sälen/Sörsjön.
Hans Rosendahl, Sälen/Sörsjön.
Christer Lange, Krylbo.
L-G Berglund, Nyhammar.
Lennart Åkerlind, Falun.
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.

Åke Eriksson, Korsnäs.
Nils Erik Böhlin Färnäs.
Jan Hedman, Falun.
”Bempa” Eriksson, Falun.
Bengt Hjelte, Nusnäs.

”Lippens” straffar avgjorde i Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 21).
Färnäs (FK). Nu kan man plocka ned målnäten i Färnäs efter en sammantaget överraskande god första säsong i div. IV men hemmaspelet
har oftast varit skralt och poängen få. Även i slutmatchen blev det poänglöst för Per Erik Finns pojkar mot Korsnäs – 1-3 (0-0) – efter
synnerligen andefattigt spel. Det var Korsnäs som nästan hela tiden förde kommandot och vid åtminstone tre tillfällen under den
mållösa halvleken var det rena turen som räddade Färnäs målet. Det fortsatte med en närmast konstant Korsnäs press de första 20 min i
en andra. Men då var de solklara chanserna lite bättre fördelade. Ändå kom Färnäs ledningen efter drygt en halvtimme som en stor
örraskning. Korsnäs kvitterade dock omgående- Så följde matchens dramatiska avdelning som föranledde våldsamma diskussioner men
ändå gav bästa laget segern. Bernt Sundström, Korsnäs lite hetsige tekniker och Göran Höglund i Färnäs målet, som också kom att visa
dåligt humör vid ”oförätter”, kämpade om bollen. Sundström gav Höglund en armbåge som domaren inte såg, och bollen gick åter i spel
men ”kombatenterna” fortsatte med Höglund som den aggressive. Domare Gunnar Hjelte. Ludvika, gav Färnäs målvakten en varning
och beordrade straffspark. Felet anser vi bestod i att signalen först var avsett något annat och att den ”privata uppgörelsen”
kulminerade efter signalen. Logiskt skulle det således enligt vår mening ha stannat vid varning eller kanske naturligtvis utvisning…. Åke
”Lippen” Eriksson slog in straffen och tre min. senare åstadkom Höglund en ny straff i sin råkande sinnesstämning. Ännu en gång Åke
Eriksson och 1-3 samt slutsignal. Kjell Röstberg bortovaro i Färnäs försvaret betydde mycket. Nu förde Gunnar Eriksson och Roland
Carlsson dominerande roller där. Hyggligt gick det också för Lennart Ehlin, Lars Stickå försökte spela fram sina kamrater i anfallet men
missförstods för det mesta. Korsnäs däremot försökte hålla bollen på marken och var oftast snabbast på ”trasan”. Lars Åke Jansson
dirigerade ljudligt från målet och Sune Casparsson visade fin bollsäkerhet. Sven Erik Svärdström tog höjdbollarna i mitten och Lars
Berglund var oförtröttlig på mittfältet. Bernt Sundström är en fin tekniker och bollhållare som borde ha varit seriens skyttekung om han
utnyttjats rätt. Målen: 1-0 Nils Erik Böhlin, frispark (75), 1-1 Rolf Asplund (76), 1-2 ”Lippen” Eriksson, straff (48), 1-3 ”Lippen” Eriksson,
straff (87). Domare: Gunnar Hjelte, Ludvika, dömde lugnt och säkert och, hans tolkning vid första straffen är rätt, också i det närmaste
felfritt. / Nilu /.

Nytt hemmanederlag för Färnäs i ruffigt uppgörelse mot Korsnäs.

Text från tidningsreferat.(omg 21).

Färnäs avslutade hemmasäsongen med ännu ett nederlag på egna planen – 1-3 (0-0) mot Korsnäs som därigenom kom på fast mark i
den våldsamma köstriden. Segern var också fullt rättvis även om segermålen bort tillkommit på ett ”smakligare2 sätt. Korsnäs var
nämligen helt överlägsna efter första halvlek. Men de många fina målchanserna sumpades omgående – ibland var dock oturen med i
spelet. Då andra halvlek till en början fortsatte på samma vis blev betänkligheten stor hos gästerna när FSK tog ledningen i 34:e min. på
en frispark från långt håll. Nils Erik Böhlin kunde glädja sig åt att Lars Åke Jansson släppte bollen under sig. Rolf Asplund återställde
ordningen omgående på ett praktskott. Så började det hända saker och ting. I 42:a min. kubbades Korsnäs Bernt Sund, Bernt Sundström
och Färnäs målvakten Göran Höglund. Domaren såg Höglunds tilltag och varnade denne samt dömde straff. Detta domslut vållade en
hel del palaver och många ansåg straffen obefogad. Var och en får – emellertid ha sin uppfattning om detta – domaren Gunnar Hjelte,
Ludvika, hade sin, och Åke Eriksson fick slå in Korsnäs ledningsmål. Bara sekunderna före slutsignalen blev det ny straff även nu
föranledd av Färnäs målvakten och nytt mål av Åke

Korsnäs 3-1-vann. Text från tidningsreferat. (omg 21).
Det var händelselöst till det tände i fyraepilogen i Färnäs mellan Färnäs SK och Korsnäs. Fram till paus var spelet lojt och jämt fördelat.
Efter vilan hade Korsnäs bollen, mest. Före innan det tände så hade Korsnäs Åke Eriksson två s.k. målgivande chanser och Färnäs Nils
Erik Böhlin, Så när det var 10 min kvar hände det saker. Det började med att Färnäs tog ledningen genom Nils Erik Böhlin på en frispark
där mv, missade och Rolf Asplund kvitterade på en kanon allt i samma minut. Någon minut senare körde två man med kort stubin.
Färnäs mv, Göran Höglund och Korsnäs Bernt Sundström hade boxningsfight som på hockeyspråk brukar kallas ”privat uppgörelse”.
Höglund varnades och Korsnäs fick straff fjärran från målchans. Allt enligt reglerna enligt matchledaren. Åke Eriksson målade på
straffen. Så var Korsnäs Lennart Danielsson på väg igenom, men Höglund tog spelaren före bollen och Åke Eriksson missade inte heller
den straffen. Korsnäs förtjänade att vinna på övertaget efter paus. Ess var mittfältsmännen Lennart Källberg och lars Berglund samt
stoppern Sven Erik Svärdström, Bernt Sundström var kedjans bäste. Färnäs utan Kjell Röstberg var inte lika stabilt i försvaret som
vanligt. Klart bäst mv, Göran Höglund. Därnäst backarna Roland Carlsson, Gunnar Stikå och halvan Lennart Ehlin. Kedjefolket var blekt. /
Wepe /.

Så har då sista serieomgången ytterligare fem lag förutom Krylbo och Säter räddat kontraktet i dalafyran. Det är Färnäs, Falun,
Sälen/Sörsjön, IFK Ludvika och Korsnäs. Kvar i bottenstriden förutom de avsågade Sollerön och Våmhus är Nyhammar, LFFI och Nusnäs.
Två av de tre ska flyttas ned. Spännande för de tre lagen i sista omgången. Nyhammar möter Våmhus, LFFI möter Falun och Nusnäs har
IFK Ludvika. Om Nyhammar vinner och LFFI vinner åker LFFI ur på sin målskillnad. Om Nusnäs vinner samtidigt som LFFI förlorar åker
ändå Nusnäs ur på sämre poängtal. Om Nyhammar och LFFI spelar oavgjort medan Nusnäs vinner får LFFI och Nusnäs lämna på grund av
målskillnaden. Om Nyhammar förlorar medan LFFI och Nusnäs vinner åker Nusnäs och Nyhammar. Alternativen är otaliga och det blir
mycket intressant att se vilka två lag som får lämna serien tillsammans med Våmhus – Sollerön.

Håglöst i Säter. Text från tidningsreferat. (omg 22).
Säter (FK). Efter att ha gjort tre förlustmatcher i rad avslutade Säters IF serien med at vinna över Färnäs med 2-1 (0-0). Även om segern
var rättvis var den inte övertygande. Första halvlek hade Säter vinden i ryggen och därmed också spelövertag. Hela halvleken
dominerades av dåligt spel från båda håll. I andra halvlekens 7:e minut slog Ove Backlund en straff utanför men återkom i nästa minut
och gjorde 1-0. I 30:e min. ökade samme man till 2-0. Genom schabbel i Säter försvaret där Birger Andrén och Lasse Dammström var
inblandade kunde Färnäs centerforward Lars Stickå på mållinjen peta in bollen och fastställde slutresultatet. En betydelselös uppgörelse
gjorde att båda lagen spelade håglöst.

Håglöst mellan Säter-Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 22).
Det blev revansch för Säter på hemmaplan med 2-1 efter 0-0 i halvtid. Någon trevlig match var det inte varken för spelare eller publik,
då det var gråkallt och blåsigt. Säter dominerade klart i medvinden under första halvtid, men lyckades inte i avslutningarna då gästerna
hade ett fint fungerande försvar som tog hand om det mesta. Stundtals var det en tämligen håglös fotboll, och båda lagen hade ju heller
inte mycket att slåss för då de hade sin andra och tredje placering i serien säkrad. Något överrakande behöll Säter även ledningen i
motvinden under andra halvtid. Efter fem minuter tilldömdes säter en straff för en hands. Ove Backlund missade straffen, men kom igen
ett par minuter senare och tog revansch på sig själv. Mitten av halvleken blev jämnare men några farligare tillbud blev det inte fråga
om.

28 personer såg Säter besegra Färnäs, 2-1. Text från tidningsreferat. (omg 22).
Inför årets minsta publik, tjugoåtta betalande, vann säter på onsdagen med 2-1 över Färnäs. Avslutningsmatchen spelades i blåsigt och
ruggigt väder. Säter hade vinden i ryggen under första halvlek och hade ett rätt fint spelövertag och fina målchanser, men detta oaktat
slutade halvleken mållös. I andra halvlekens sjunde minut tog en Färnäs försvarare bollen med händerna alldeles vid mållinjen. Ove
Backlund lade straffen utanför, men han rehabiliterade sig minuten senare genom att göra 1-0. Han svarade också för Säters andra mål
efter 28 minuters spel. Fem minuter senare schabblade Birger Andrén och Lasse Damström så att Färnäs centerforward Lasse Stickå han
emellan och föste in bollen förbi en något överraskad målvakt Leif Nygren. Något spel i den högre skolan presterade inte något av lagen
men matchen gällde ju inte heller någonting. Färnäs var mycket ineffektivt framför mål, och det var inte många målchanser som
skapades. Högeryttern Ehlin och centern Stickå var bäst i anfallet och i försvaret krigade den långe centerhalven S.O. Hansjons med
framgång. Säters spel var på gott och ont. Ove Backlund var bäst i kedjan samt backparet Eriksson – Dahl i försvaret. J.O. Olsson,
Morgårdshammar dömde. / E.A./

Tillenius skyttekung.
Krylbo centern Janne Tillenius, 25 mål, heter årets vinnare av div. IV:s skytteliga. Janne slog in et t mål bakom. Korsnäs målvakten och
det räckte precis. Krylbo grabben blev tämligen en pyts bättre än Nusnäs Leif Hjälte.
25 måL. Jan Tillenius, Krylbo.
24 mål: Leif Hjälte, Nusnäs.
17 mål: Ove Backlund, Säter.
14 mål: Bernt Sundström, Korsnäs.
Leif Karlsson, Ludvika FFI.
12 mål: Erik Persson, Nyhammar.
11 mål: Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Torsten Hansson, Sälen/Sörsjön.
10 mål: Leif Åkerlund, Krylbo.
9 mål: Christer Andersson, IFK Ludvika.
Åke Paulsson, Ludvika IFK.

8 mål:

7 mål:

Lars Stickå, Färnäs.
Christer Lange,Krylbo.
Torbjörn Svensson, Ludvika FFI.
Åke Eriksson, Korsnäs.
Lars Gunnar Berglund, Ludvika FFI.
Lars östergren. Ludvika FFI.
Ingemar Jonsson, Nusnäs.
Urban Svanström, Ludvika FFI.
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.
Bengt Tysk, Våmhus.

Degerfors en besvikelse Våmhus borde fått oavgjort. Text från tidningsreferat. 1968. (Lasse Stickå förstärkte
Våmhus)
De som kom till Våmmevi på söndagen för att se fotboll mellan ett förstärkt hemmalag, och Degerfors, lämnade arenan åtskilligt
besvikna. För inte var det mycket tillskönspel som de så förhandsreklamerade Värmlänningarna hade att bjuda på. Det var som en
ordinär seriematch med Våmhus som ena part, fast med skillnaden att man inte satsade så oerhört på varje boll. Nu kom Degerfors utan
4 av dina ordinarie spelare bl.a. uteblev Hans ”Osten” Pettersson och Leif Aronsson. Detta ursäktar dock inte det dåliga spelet.
Degerfors vann matchen med 3-1 (1-1) vilket inte var rättvist. Oavgjort eller en uddamålsvinst för gästerna hade mer motsvarat lagens
prestationer. Publiken fick vänta i dryga 40 minuter innan första målet kom, det var något oväntat Lasse Stickå som kunde ge
hemmalaget ledningen. Sedan han hunnit före Hans Eklund i Degerforsburen kunde han slå bollen i mål under denne. Kvitteringen lät
inte vänta på sig. Två min. senare missade Arne Backsell en utrusning och Owe Ivarsson hade fritt fram mot öppet mål. En halvtimme
var spelad av andra halvlek när Arne Skotte ökade till 2-1. En rusning efter vänsterkanten avslutades med skott som Backsell klarade,
men returen dundrade Skotte i mål på halvvolley. Våmhus spelade till sig några fina chanser man vädrade kvittering, men istället kunde
Owe Ivarsson kontra in 3-1. Gästernas bättre spelare var Thomas Carlberg, Willy Johansson, Arne Skotte och Henry Werner. Våmhus
hängde fint med hela matchen. Arne Backsell gjorde många bra saker och några dåliga. Jan Simons och Conny Larsson var bäst av ute
försvararna. ”Kedjelånet” Lasse Stickå, Bengt Samuelsson och Kjell Blumenberg kombinerade fint emellanåt och även per Erik Tyskhörde
till de bättre. ”Mas Åke Larsson hade en lugn eftermiddag som domare, inför en allt för liten publik, endast omkring 200 åskådare.
/ Lek /.

Klart Krylbo!
Den gamla järnvägsköpingen (numera en del av stor Avesta) är en realitet även i fotboll. Förra året ritades kors i taket när Krylbo vann
femman. Nu är det på sin plats att ”kryssa” igen. Nykomlingarna visade ingen som helst respekt för etablerade storheter, intog redan
från början en framskjuten tabellposition. Sommaruppehållet utnyttjades på rätt sätt, Krylbo startade höstsäsongen med en våldsam
poängaptit och ganska snart var det givet att det skulle bli en serieseger. Marginalen sju poäng är en av de största i sammanhanget.
Sälen/Sörsjöns IF (som kom till fyran på ”snålskjuts” i år) var tillsammans med Säters IF det lag som kom närmast Krylbo, men liksom
alla de andra mellanlagen var man alltför ojämn. Ena omgången flöt allt för att i nästa vara helt under isen. Detta mycket beroende på
bristfällig träning. Bottenstriden var avgjort intressantare. Den fick sin särskilda spets genom hotet om tvångsnedflyttning till följd av
distriktets svaga insats i trean. Avgörandet föll inte förrän i sista ronden, d.v.s. Våmhus och Sollerön var dessförinnan spillogivna.
Nusnäs fick göra Siljansbröderna sällskap och även Ludvika FFI – som på 40-talet hörde hemma i allsvenskan – tvingades kapitulera trots
hjältemod och seger över Falun i slutmatchen.
Nedflyttningarna fick konsekvenser. Från Ludvika-håll pläderade man för två division IV-grupper i Dalarna, grannbyarna Nusnäs och
Färnäs behandlade sammanslagning. Tanken kunde i det senare fallet i förstone verka vara absurd, detta med hänsyn till de många
gånger hatfyllda derbyna, men jordmånen visade sig vara riktigt gynnsam.

Rakt igenom fyran.
Krylbo IF, nykomlingarna som gick igenom division IV. Man tog ganska tidigt hand om initiativet och seriesegern var klar flera omgångar
före slutet. Laget spelade också en konstruktiv och bra fotboll. Något snack om vilket lag som var seriens bästa var det aldrig. Då var det
hårdare i botten eftersom fyra lag skulle lämna sällskapet. Serien fick en något underlig upptakt eftersom de lag som säsongen före
utgjort det främsta hotet för Leksand – Falun och Nyhammar – hade ytterst svårt att hävda sig. Trots att man hade i stort sett samma
manskap. Serien blev så småningom också ytterst jämn. Eller vad sägs om tre poängs skillnad mellan serietrean och fyran från botten –
d.v.s. ett av de nedflyttade lagen. När sista omgången återstod var det klart att Våmhus och Sollerön skulle lämna sällskapet. Av
Nyhammar, Ludvika FFI och Nusnäs skulle ett klara sig. Spänningen var alltså på topp. Nusnäs mötte IFK Ludvika hemma på Morängen
men det hjälpte inte. Man skapade chanser men man kunde inte avsluta. IFK vann med 4-2 – efter mål i slutminuten – och Nusnäs saga
var all. Nyhammar gästade redan nedflyttade Våmhus och visste att det gällde att göra mål eftersom Ludvika FFI – som hade samma
poäng – mötte redan klara Falu BS. 5-2 blev Nyhammars segersiffror medan Ludvika vann med 3-0 och det räckte till nytt kontrakt för
Nyhammar tack vare bättre målskillnad.

Sluttabell Division IV, Dalarna 1968.
Krylbo IF
Säters IF
Sälen/Sörsjöns IF
IFK Ludvika
Färnäs SK
Falu BS
Korsnäs IF
Nyhammars IF
Ludvika FFI
Nusnäs IF
Sollerö IF
IFK Våmhus

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

15
11
11
10
9
9
10
8
9
8
5
4

4
5
2
4
4
4
2
5
3
2
5
6

3
6
9
8
9
9
10
9
10
12
12
12

65-37
44-35
46-40
34-22
30-26
29-28
36-44
46-36
45-49
52-53
26-42
27-58

34
27
24
24
22
22
22
21
21
18
15
14

Resultaten i Division IV, Dalarna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krylbo IF
Säters IF
Sälen/Sörsjöns IF
IFK Ludvika
Färnäs SK
Falu BS
Korsnäs IF
Nyhammars IF
Ludvika FFI
Nusnäs IF
Sollerö IF
IFK Våmhus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En jämn och tillsynes stark serie med undantag för Krylbo IF som vann serien överlägset med sju poängs övervikt till tvåan Säters
IF. Färnäs SK slutade på femte plats och det kan anses som ett gott resultat i denna jämna serie 22 poäng i 22 matcher. Till serie
segrande Krylbo IF fattades det tolv poäng och till sista laget IFK Våmhus hade Färnäs SK åtta poängs övervikt. Jämt så det förslår.
Färnäs SK inledde serien med en förlust mot Falu BS, sista vecka i maj förlorade Färnäs SK två hemma matcher på raken som kan
ha påverkat självförtroendet inför höst omgången av serien, nu var den ena matchen mot seriesuveräna Krylbo IF som Färnäs
förlorade med 2-3 sedan kom derbyt mot Nusnäs IF. Derby är ett derby och där kan allting hända. Poängtappen mot Nyhammars IF
påverkade säkert sedan förlorade man matchen på hösten mot Sollerö IF. Serien avslutades med två raka förluster. En jämn serie
men med kanske lite bättre vilja så hade Färnäs SK kunnat placera sig lite bättre. Färnäs spelade 22 matcher, det blev nio vinster,
två stycken oavgjorda och nio förluster.

Vår omgången.

Höst omgången.

28/4
1/5
5/5
11/5
18/5
23/5
29/5
1/6
8/6
16/6

4/8 Färnäs SK-Sälen/Sörsjöns IF 1-1.
10/8 IFK Ludvika-Färnäs SK 1-2.
18/8 Färnäs SK- Ludvika FFI 1-2.
24/8 Krylbo IF-Färnäs SK 4-2.
31/8 Falu BS-Färnäs SK 1-0.
8/9 Färnäs SK-IFK Ludvika 2-0.
15/9 Nusnäs IF-Färnäs SK 1-2.
22/9 Färnäs SK-IFK Våmhus 4-0.
28/9 Färnäs SK-Sollerö IF 0-1.
5/10 Nyhammars IF-Färnäs SK 1-1.
13/10 Färnäs SK-Korsnäs IF 1-3.
20/10 Säters IF-Färnäs SK 2-1.

Färnäs SK-Falu BS 0-2.
Ludvika FFI-Färnäs SK 0-2.
Färnäs SK-Säters IF 3-0.
IFK Våmhus-Färnäs SK 0-2.
Korsnäs IF-Färnäs SK 0-0.
Färnäs SK-Krylbo IF 2-3.
Färnäs SK-Nusnäs IF 1-3.
Sälen/Sörsjöns IF-Färnäs SK 0-1.
Sollerö IF-Färnäs SK 0-1.
Färnäs SK-Nyhammars IF 1-1.

Senior DM Resultat 1968.
Dalarna körde även den här säsongen med endast ett D.M. Som vanligt bjöds en del överraskningar och bl. a var väl Leksands långa
avancemang en sådan. Laget rosade ju inte division III-marknaden men satsade tydligen hårdare på DM. I finalen mot rutinerade IK
Brage räckte dock inte krafterna riktigt till. 53 lag anmälde sig till 1968 års D.M. för seniorer. Tävlingen genomfördes, som en
gemensam turnering, alltså ingen uppdelning i stora och Lilla D.M.

Kvalomgången.
Från kvalomgångens 21 matcher kan noteras att division IV-lagen Falun och Ludvika FFI fick respass av Islingby respektive Heros.
IFK Mora-Färnäs SK 1-0,
Orsa IF-Idre SK 4-0,
Hulåns IF-IF Nornan 1-2,
Nås IF-Dala Järna IK 1-10,
Gagnefs IF-BTK Verdandi 0-2,
Bullermyrens IK-Amsbergs SK 4-2,
Torsångs IF-Stora Tuna IK 2-3,
IFK Rättvik-Djurmo IK 0-4,
Islingby IK-Falu BS 3-2 (efter två förl),
CRU IF-IFK Ludvika 2-3 (efter två förl),
Östansbo IS-Nyhammars IF 2-9,
IF Vulcanus-Söderbärke GoIF 1-4,
IFK Hedemora-Krylbo IF 1-3,
Stora Skedvi IK-Avesta IF 2-3.

Lima IF-Särna SK 1-2,
Saxdalens IF-Björbo IF 3-2,
Ulfshyttans IF-IF Tunabro 1-5,
Hälsinggårdens AIK-Grycksbo IF 1-2,
Gustafs GoIF-Forssa BK 2-0,
IK Heros-Ludvika FFI 3-2,
Karlbo IF-Nås IF 2-1 (förl),

Första omgången.
I första slutomgången fortsatte överraskningarna så tillvida att Stora Tuna slog ut Säter, IFK Ludvika klarade Grängesberg och
Avesta AIK föll mot uppåtgående lokalkollegan Krylbo.
Särna SK-Orsa IF 12-0,
Dala Järna IK-Vansbro AIK 3-3 (förl),
Tunabro IF-Saxdalens IF2-3 (förl), Stora Tuna IK-Säters IF 3-2,
Grycksbo IF-Bullermyrens IK 1-0 (förl),
Söderbärke GoIF-IK Heros 3-2,
Krylbo IF-Avesta AIK 3-2,
Korsnäs IF-IK Brage 1-6,
Hulåns IF-Malungs IF 0-2,
Sollerö IF-Leksands IF 1-4,
Nyhammars IF-Gustafs GoIF 2-1.

BTK Verdandi-Islingby IK 3-0,
Djurmo IK-Nusnäs IF 2-5 (två förl),
IFK Ludvika-IFK Grängesberg 2-1 (förl),
Avesta IF-Karlbo IF 2-1,
Sälen/Sörsjöns IF-IFK Mora 2-0,

Andra omgången.
När skaran sållats till 16 lag fortsatte överraskningar helt i enlighet med cupspelets idé och bl.a. fick Malung ge sig för Nusnäs och
Saxdalen gick vidare vis IFK Ludvika.
Sälen/Sörsjöns IF-Särna SK 4-1,
Avesta IF-Krylbo IF 0-8,
Nyhammars IF-IK Brage 1-3,

Nusnäs IF-Malungs IF 2-1,
Grycksbo IF-BTK Verdandi 4-0,
Saxdalens IF-IFK Ludvika 2-1.

Leksands IF-Dala Järna IK 3-1,
Stora Tuna IK-Söderbärke GoIF 4-3,

Kvartsfinaler.
Kvarten genomfördes mera tipsenligt och seriefinalerna kom att stå mellan Brage-Krylbo samt Leksand-Nusnäs. Hemmalagen drog
i båda fallen längsta strået.
Sälen/Sörsjöns IF-Leksands IF 1-4,
Nusnäs IF-Stora Tuna IK 5-2,

Semifinaler.

Krylbo IF-Grycksbo IF 3-1,
IK Brage-Saxdalens IF 2-0.
IK Brage-Krylbo IF 2-0,

Leksands IF-Nusnäs IF 5-0.

Final.

Finalen som spelades den 24 juli på Domnarvsvallen i Borlänge, kunde IK Brage erövra sitt 26:e mästerskap genom att
besegra Leksand med 5-1.
IK Brage-Leksands IF 5-1.

IK Brage DM vinnare seniorer 1968.

Division VII, Grupp 2.
Sollerön B
Boda SK
Nusnäs B
Våmhus B
Färnäs B
Mora B
Orsa B

12
12
12
12
12
12
12

8
7
8
6
6
3
0

3
2
0
1
1
1
0

1
3
4
5
5
8
12

36-14
37-22
35-20
22-13
29-27
24-30
6-62

19
16
16
13
13
7
0

I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 1. Sälen/Sörsjön B, Oxberg B, Särna SK B, Idre B och Älvdalens IF B. Seriesegare: Sälen/Sörsjön B.
Grupp 3. Islingby B, Amsberg B, Sågmyra B, Verdandi B, Bullermyren B, Insjön, Siljansnäs B och Segro B. Seriesegrare: Islingby B.
Grupp 4. Aspeboda SK, Häsinggårdens AIK, Grycksbo B, Svärdsjö B, Sundborn B, Torsångs B och Vika. Seriesegare: Aspeboda SK.
Grupp 5. Dala Järna B, Hulån B, Öje, Vansbro B, Yttermalung, Äppelbo B, Lima B och Nornan B. Seriesegrare: Dala Järna B.
Grupp 6. Stora Skedvi, B, Tunabro B, Hedemora B, Husby AIK, Långshyttan B, Gustafs B, Djurmo B och Grim B. Seriesegare: Stora
Skedvi B.

Grupp 7. Sunnansjö B, Saxdalen B, Nås B, Östansbo B, Mockfjärd B, Dala Floda B, Björbo B och Morgårdshammar B. Seriesegare:
Sunnansjö B.

Grupp 8. Krylbo B, Karlbo IK, Fors B, Horndal B, Avesta IF B, Näs B och Garparna B. Seriesegrare: Krylbo B.

Sluttabell, Junior serien Grupp 1.
Malungs IF
Orsa IF
Älvdalens IF
Färnäs SK
IFK Våmhus
Oxbergs IF
Sälen/Sörsjöns IF
Sollerö IF

14
14
14
14
14
14
14
14

14
7
7
4
6
5
3
1

0
2
1
5
1
2
3
4

0
5
6
5
7
7
8
9

66-6
23-36
30-23
21-21
19-31
29-31
20-36
15-41

28
16
15
13
13
12
9
6

I de övriga serierna spelade följande lag.
Grupp 2. Falu BS, Grycksbo IF, Korsnäs IF, Nusnäs IF, Leksands IF, Boda SK, IFK Rättvik och Hälsinggårdens AIK. Seriesegare: Falu BS.
Grupp 3. IK Brage, IFK Ludvika, IFK Grängesberg, Dala Järna IK, Vansbro AIK, IK Heros och BTK Verdandi. Seriesegare: IK Brage.
Grupp 4. Avesta IF, Forssa BK, Krylbo IF, Avesta AIK, Stora Skedvi IK, Islingby IK, Säters IF, Fors IK och IFK Hedemora. Seriesegare:
Avesta IF.
Det var en väldigt bredd på juniorfotbollen i länet, juniorserien spelade i fyra grupper. Med sammanlagt 32 stycken lag.

Junior DM, 1968.
Junior-D.M. Spelades som vanligt med inledande seriespel och avslutade med ett slutspel i serieform. Måhända blev lottningen en
smula ojämn evad det gäller resor och hemmaplan. Inför slutomgången stod IK Brage och Falu BS på samma poäng men de grönvita
Borlängegrabbarna var på bättre målhumör på hemmaplan än vad Falu BS var efter långresan till Malung och tog alltså tecknen. Tre
plusmål skilde.

Finalomgången.
IK Brage
Falu BS
Avesta IF
Malungs IF
IK Brage junior DM vinnare 1968.

3
3
3
3

2
2
0
0

1
1
1
1

0
0
2
2

12-2
9-2
4-12
4-13

5
5
1
1

Färnäs ställde upp med ett Dalacup lag i seriespel denna säsong.
Efter önskemål av föreningarna arrangerades det pojklagsserier inom Dalarnas Fotbollförbunds regi, med början år 1967. Detta andra år
med pojklagsserier ställde Färnäs SK upp med ett lag i Dalacupen. Detta seriespel spelades i åldern 12-14 år. I kämpecupen skulle man
vara i åldern 14-16 år. Dessa killar som spelade för Färnäs SK denna säsong måste ha varit födda år 1954—1956.

Grupp 1.
Sälen/Sörsjön IF
Älvdalen/Åsens IF
IFK Mora
Idre SK
Orsa IF
IFK Våmhus
Färnäs SK

12
12
12
12
12
12
12

10
9
8
5
4
2
0

1 1
2 1
1 3
1 6
2 6
0 10
1 11

43- 8
43 -4
38-15
18-21
12-24
2 -61
5 -28

21
20
17
11
10
4
1

I de övriga grupperna spelade följande lag.
Grupp 2. Malungs IF, Äppelbo AIK, Nås IF, Dala Järna IK, Vansbro AIK och Hulåns IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. Saxdalens IF, Östansbo IS, IFK Grängesberg, IFK Ludvika, IK Heros, Söderbärke GoIF, Morgårdshammars IF och Ludvika FFI.
Seriesegrare: Saxdalens IF.

Grupp 4. Stora Tuna IK, IK Brage, IF Tunabro, Torsångs IF, Forssa BK, Bullermyrens IF och BTK Verdandi. Islingby IK har utgått.
Seriesegare: Stora Tuna IK.

Grupp 5. Avesta AIK, IFK Hedemora, Säters IF, Avesta IF, Krylbo IF och Gustafs GoIF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 6. Korsnäs IF, Falu BS, Grycksbo IF, Hälsinggårdens AIK, IFK Rättvik och leksands IF. Seriesegare: Korsnäs IF.

Slutspel, kvalomgång:
Stora Tuna IK-Korsnäs IF 2-0,

Semifinaler:

Saxdalens IF-Avesta AIK 0-2,
Sälen/Sörsjöns IF-Stora Tuna IK 1-3,

Final:

Stora Tuna IK-Avesta AIK 3-1.

Sälen/Sörsjöns IF-Malungs IF 2-1.
Avesta AIK-Saxdalens IF 2-1.
Stora Tuna IK-Sälen/Sörsjöns IF 4-0.

Föreningar och medlemmar.
Verksamheten har varit organiserad på 25 distriktsförbund. Antalet till Svenska Fotbollsförbundet anslutna föreningar uppgick vid årets
slut till 2 975 med sammanlagt 566 533 medlemmar. Antalet föreningar sedan 1967 minskat med 54 från 3 029. Antalet medlemmar har
minskat med 4 456 från 570 989. Dalarna hade 1968, 93 anslutna föreningar och 23 002 medlemmar. Vilket placerar Dalarna som
nummer sju för hela riket till antalet medlemmar.

Morastugor vann korpfinalen.
Mästarna i Årets korpfotboll i Mora. I främre raden från v. Rune Blomberg, Tage Mohlin, Sven Erik Henriksson, Bror Persson, Bror
Ernlund. Stående i bakre raden från v. Hans Larsniss, Börje Leander, Allan Färnström, Åke Finn, Evert Tysk, Per Erik Finn och Kål Janne
Johansson.
Finalen i Morakorpen i fotboll spelades på lördagen i Vika. Morastugor vann över Brandkåren med 5-0. I halvtid var ställningen 2-0.
Brandkåren höll nollan i 29 minuter, då Janne Johansson med ett listigt skott ställed Brandkårens målvakt utan chans. Då två minuter
återstod av första halvlek, nickade Allan Färnström in andra målet. Fem minuter in på andra halvlek frispekades högeryttern, som slog
på ett markskott så att bollen gick under målvakten i mål. Tre minuter senare dömdes straff, som Per Erik Finn elegant slog i nät.
XXXXXXXXXX

Färnäs SK, ishockey. Dalarnas ishockeysäsong 1967-1968. Division IV.
När Dalarnas Ishockeyförbund sätter sig ned för att summera säsongen 1967-1968 kan man återigen konstatera att sporten håller sitt
publika grepp. Samt att spelstandarden fortfarande är mycket hög. I den högsta divisionen fanns Leksand – som vann norr gruppen –
och Mora och när det var dags för slutspel, hade båda kvalificerat sig dit. Inte heller den här gången blev slutspelet riktigt vad man tänkt
sig och tydligt är att det fortfarande fattas något. Landskapet har som vanligt varit väl företrätt i Tre Kronor. Christer Abrahamsson,
Tommy Abrahamsson, Totte Bengtsson, P A Hubinette, Lars Erik Sjöberg och Lill-Strimma Svedberg har spelat i A-laget och i de andra
lagen Bengt Åke Gustafsson, Göran Johansson, Stig Östling, Hans Hansson och Lars Berglund, Moras samt Dan Söderström och Mats
Åhlberg, Leksand spelat. Världens bästa amatörback – Lill-Strimma – finns i länet liksom Sveriges bästa junior och Europas bästa junior
högerback – Stig Östling.
Färnäs SK och ishockey levde lite blygsammare bakom de stora lagen i länet, men en och annan poäng lyckades man ta i division IV. Blagen dominerade som vanligt div. IV-spelet och noterbart är att Vulcanus i grupp 3 lyckades hejda Avesta BK:s bilaga. Något snack om
att Mora och Leksand skulle vinna sina grupper var det inte och Leksands 137 mål på 10 matcher talar ett tydligt språk . Vid denna
tidpunkt fanns det flera lag i Ovansiljan: Bergkarlås-Risa, IK Bonäs, Stackmora SK, Vikarby IK, IK Björnen (Älvdalen), IF Noretpojkarna,
Sollerö IF, Orsa IK och Mora IK.
Tråkigt nog så upphörde Färnäs SK med sin ishockey i seriesammanhang, anledningen kan vara brist på spelare samt att konst isbanorna
gjorde sitt intrång för att man skulle kunna säkra sina träningar och matcher.

Vikarby IK vann division III Norra östsvenska C. I laget fanns bl.a. tre killar från Färnäs, Lasse Stickå, Sven Åke Larsson och Göran
Höglund. Kända fotbollskillar hos Färnäs SK. Allan Färnström som i junior åldern spelade för Färnäs i ishockey och även fotboll
representerade IK Björnen, f.d. skyttekung i Mora IK.

Slutställning Div. IV, Grupp1.
Mora IK, B
Orsa IK
Färnäs SK
Malungs IF, B
IK Björnen, B

8
8
8
8
8

8
6
2
2
0

0
0
1
1
2

0
2
5
5
6

77-15
43-21
36-46
12-62
16-40

16
12
5
5
2

Resultaten i div. IV, Grupp 1.
1.
Mora IK, B
Orsa IK
Färnäs SK
Malungs IF, B
IK Björnen, B
1)
2)

2.

x
8-4
3-4 x
1-8 5-7
2-7 0-5
1-15 #2)

3.

4.

5.

11-1
5-3
x
5-4
5-5

16-1
15-0
12-1
x
3-3

8-2
4-1
5-4
#1)
x

w.o. till Malung.
w.o. till Orsa.

Division IV, spelades i tre olika grupper i de andra grupperna spelade följande lag i respektive grupp.

Grupp 2: Leksands IF B, IF Tunabro B, Sifferbo IF, Hälsinggårdens AIK, IFK Djura och Östanviks IF. Borlänge-Domnarvets IK har dragit
sig ur serien. Seriesegrare: Leksands IF B.

Grupp 3:

IF Vulcanus, Avesta BK B, Krylbo IF B, Stora Skedvi, Horndals IF och Morgårdshammars IF B. Seriesegrare: IF Vulcanus.

Division IV, Grupp 1, utan B-lag.
Orsa IK
Färnäs SK

2
2

2
0

0
0

0
2

12-8
8-12

4
0

Division IV utan B-lag spelades i tre olika grupper med följande lag i respektive grupp.

Grupp 2: Sifferbo IF, Hälsinggårdens AIK, IFK Djura och Östansviks IF. Seriesegrare: Sifferbo IF.
Grupp 3: IF Vulcanus, Horndals IF och stora Skedvi IK. Seriesegrare: IF Vulcanus.

Lill-Strimma Svedberg världens bästa amatörback.

Denna keps kom till under 80-talet, vid invigningen av den nya hockeybanan.

Ännu en ny bygdegård i Mora Färnäs stolthet snart färdig

Text: FK Lördagen 6 april 1968.

Bygdegården är uppförd i T-form och inrymmer som framgår av artikeln nedan, inte bara dans- och sammanträdessal, utan också lokaler
för föreningsliv och hobbyverksamhet.

MORA (FK) Det senast tillskottet av bygdegårdar i Mora byarna är bygdegården i Färnäs. Den är färdigbyggd och i stort sett också inredd
redan. Endast en del smärre efterarbeten återstår. Om dessa hinnes med inom beräknad tid blir det invigning till första maj. Det är en
väl tilltagen bygdegård som bygdegårdsföreningens i Färnäs medlemmar åstadkommit, i stor utsträckning genom frivilliga
arbetsinsatser. Männen har byggt och kvinnorna har haft syaftnar och anordnat auktioner som gett goda tillskott till byggnadskassan.
Härigenom har kostnaderna kunnat hållas inom snäva gränser. Endast drygt 400 000 kr. kosta hela bygdegården och det är en byggnad
som i längd mäter ca: 30 meter medan bredden uppgår till ca: 12. De huvudsakliga utrymmena upptas av en större och en mindre sal
och i anslutning härtill ett modernt utrustat serveringskök. I vinkel mot huvudbyggnaden som har en tillbyggnad skett för entré och
kapprum med tillhörande utrymmen. I källarvåningen har byborna fått tillgång till en rymlig och välinredd bastuanläggning samt lokaler
för hobby och fritidsverksamhet.

Bygdegården, En stor tillgång för FSK och Färnäs by. Av Bernt Norén och Robert Olanås. Från Färnäs SK
jubileumsbok 1982.
I första årsberättelsen för Färnäs Bygdegårdsförening u.p.a. står att läsa: ”Föreningen bildades den 20 februari 1949 och inregistrerades
denna dag vid Länsstyrelsen”. Tankar och idéer kring en ändamålsenlig samlingslokal i byn är naturligtvis avsevärt äldre än så: Under
årtionden hade man såväl inom organisationer och föreningar som privat, dryftat behöver och föreslagit lösningar av lokalbristen.
Förhållandet uttrycks kärnfullt i en utredning: ”Nuvarande enda samlingslokal i Färnäs är Bystugan, som är en äldre timmerbyggnad från
senare delen av 1800-talet med endast ett rum utan vatten och avlopp samt saknar kök och uppvärms med kamin. För privata fester
bröllop m.m. finnes ej samlingsutrymmen. Det allra äldsta bevarade protokollet som rör bygdegården är från januari 1947, ”fört vid
möte med organisationer inom byn Färnäs angående en s.k. bygdegård. En kallelse hade utarbetats av en tidigare vald interimsstyrelse
bestående av G.Larsén, K. Sens, D.Häller, Jannes Nilsson och Anders Nilsson. De organisationer som hörsammat kallelsen
representerades av följande personer.
Färnäs Konsum, Karl Sens.
Färnäs Diakoni, Karin Elin.
Färnäs SLKF (nuvarande Centerns Kvinnoförbund.) Anna Prandes, Bud Anna Olsson.
Färnäs Sportklubb, Gustaf Larsén.
Färnäs NTO, Helena Kings.
Färnäs Kommunistiska Arbetarkommun, Anders Skeri.
Färnäs Badhusförening, David Häller.

Färnäs Sångkör, Anders Nilsson.
Färnäs Syjuntor, Karin Blomberg, Kerstin Lindberg, Anna Trogen-Olsson, Löv Lina Olsson.
Man beslöt bl.a. att en arbetargrupp på tio personer skulle ”dela upp byn i lämpliga områden” och där gå med listor för teckning av
andelar á 25 kronor. Under 1948 hade man genom folkskollärare David Häller en del skriftliga kontakter och förfrågningar hos
Bygdegårdarnas riksförbund, varvid man förberedde föreningens stadgar. Några protokollförda möten detta år synes ej ha ägt rum. År
1949 blev i gengäld intensivt; under januari hölls fyra allmänna möten med Bygdegårdsintresserade i Bystugan, och det resulterade som
vi inledningsvis sett i att den första styrelsen, bestående av Gustaf Larsén (ordförande), Hansjons Jannes Nilsson (vice ordförande),
David Häller (sekreterare), Grannas Anders Olsson (kassör) och Bud Anna Olsson (vice sekreterare), kunde konstituera sig och börja
arbeta. Omvittnad är den optimistiska anda och det goda samarbete som präglade verksamheten redan från början. I flera protokoll
gläder sig sekreteraren David häller, styrelseledamot de elva första åren, åt att möten och sammankomster präglas av ”mycket god
stämning”. Att satsningen var optimistisk och frisk visar också at man tidigt sökte lösa tomtfrågan; redan i mars 1950 har sysslomännen
för Färnäs samfällighet fått en skriftlig förfrågan härom och förklarat sig villiga att ställa en tomtplats till förfogande. Bygdegårdens
lokalisering och kontakt med arkitekt för ritningsförslag är återkommande punkter i protokollen under hela femtiotalet. Diverse förslag
prövades innan tomtfrågan definitivt löstes vid mitten av sextiotalet; många tänkte sig att inköpa den nu rivna småskolan och bygga
om, andra föreslog en placering vid fotbollsplanen. Inkomsterna härrörde till en början från festligheter vid julgransutdansningen
framför bystugan och lotterier av olika slag. Flitiga damer kom snart igång med sina ”Bygdegårdsjuntor”, som ambulerade mellan
gårdarna i byn. Både kaffekassorna och de flitiga alstren skänktes till auktionen, som hölls på våren varje år i samband med årsmötet.
Auktionerna arrangerades åren 1949—1966. Folk bjöd här generöst över varandra och i de här årens kassarapporter kan man finna att
våra damer har handarbetat ihop en väsentlig del av startkapitalet. Goda ekonomiska tillskott gav också de tjugofem år
Bygdegårdsföreningen skötte serveringen vid sportklubbens årliga gökotta och midsommarfest i Fåsås . Kaffebröd och bitå skänktes och
här må vi än en gång tacka byns kvinnor för gott arbete. Under många år deltog föreningen i arbetet även kring midsommarfirandet vid
Norra majstången, ibland ordnades dans (Gummåsmissmår). I Bystugan spelades år 1952 den minnesvärda och lyckade Skattårsrevyn.
Teatersällskapet höll igång ytterligare några år och avlöstes sedan av Luciafester för barn, de sista hölls1962. Bakom kulisserna drogs de
tyngsta lassen av bland andra Finn Anna, Anna Lisa Norén och Svea Hansson. Andra musikbegåvande damer for stundom runt i
gårdarna, sjöng och spelade och samlade pengar. Några av ”gatumusikanterna” var Linnea Akmar, Knås Greta, Lena Bältnis och Greta
Mases.
Många fester små blev stora pengar. I kassan fanns efter det första året 972 kronor. Enligt årsberättelsen för år 1955 fattades inte
många tior upp till 30 000 kronor och i kassarapporten för år 1964 utropades att ”100 000 kronors gränsen” har passerats. Våren 1962
hade Elon Andersson färdigställt ett förslag till byggnadsritning för bygdegård i Färnäs att uppföras i timmer. Efter många diskussioner
och funderingar i och utom styrelsen, med sportklubben och andra föreningar, arbetas ett konkret förslag fram och lånemöjligheterna
undersöks. Statens nämnd för samlingslokaler säger dock nej direkt; huset blir på tok för stort och att bygga i timmer går ju bara inte:
Kål Olle Johansson, Elon Andersson och Bernt Norén biträdda av kommunens ingenjör S.E. Åkesson reser dock till Stockholm och lyckas
tala herrarna därnere tillrätta. Storleken fick bli vid det föreslagna; i Färnäs behöver man ibland utrymmen för att hålla stora kalas och
rejäla sammankomster: utförandet i timmer fick man dock göra avkall på.
Vid det välbesökta årsmötet i februari 1966 upplyste så äntligen Elon Andersson, primus motor i byggnadskommittén, att ritningarna
var godkända i alla instanser. Kassören Kål Olof Johansson och ordförande Bernt Norén informerade om möjligheterna att erhålla lån
och statsbidrag och villkoren härför. En byggnadskommitté hade valts redan i april 1964; Elon Andersson sammankallande, Nils Holin,
Oskar Blomberg och Mats Olof Hermansson. Sedan till kommer i årsmötesprotokollen några personer varje år för att 1969, sista året
kommittén arbetade, ha kompletterats med Torsten Nilsson, Björn Bengtsson, Hans Gummås, Mats Gummås, Nils Asp, Kål Olle
Johansson, Gunnar Mases och Olle Gummås. Såsom ”kassör för aktuella och löpande ärenden under byggtiden” hade Gunnel Nilsson
tjänstgjort. Vårvintern 1967 startade byggandet. Källarvåningen klarades utan egentlig arbetskostnad; på teckningslistor enl. 1963 år
styrelseberättelse hade bybor antecknat sig för ”frivilligt arbete 626 dagsverken, lastbilskörning 90 tim. samt 261 skänkta
timmerstockar”. Dessa frivilliga insatser kom nu väl tillpass och byns kvinnliga hälft bistod med kaffekok på byggplatsen. Byggfirman
Anders Diös med underentreprenörer anlitades att utföra överbyggnaden. Styrelse och kommittéer fick ett arbetsamt år, men alltgick
efter ritningarna, och den 21 september 1968 kunde Bygdegården invigas med ”middag av god klass med dens”.
Föreningens Festkommissarie källarmästare Ragnar Widén stod för den goda maten, ”till underpris”, föreningen subventionerade det
övriga, och de ca: 250 festdeltagarna betalde facila 10 kronor per kuvert. Frånbevarade tidningsurklipp inför invigningen kan noteras att
totalkostnaden för en stannat vid 418 000 kronor, i den summan ingår då den frivilliga arbetsinsatsen värderad till ca: 30 000 kronor.
Från Mora Kommun och Färnäs Jordägare hade bidrag erhållits på 16 786 respektive 15 000 kronor. Föreningens eget satsade kapital
uppgick till 147 000 kronor. Norra Majstångsföreningen skänkte allt man ägde: 4 559 kronor. Statens nämnd för samlingslokaler
lämnade ett lån på 163 000 kronor. Förnämligt då det dels är räntefritt och dels avskrivs med 6 520 kronor per år så länge lokalen sköts
väl och brukas till sitt ursprungliga ändamål. Villkoren är en maning till oss alla; använd Bygdegården och vårda den väl! Färnäs
Sportklubb har under alla flitigt nyttjat Bygdegården för sina årsmöten, kurser, sammanträden, auktioner och fester. Fotbollslaget har
klätt om här och bastat vid vinterträningen, klubbens skidungdomar har värmt sig här efter sina tävlingar i elljusspåret och i köket har
åtskilliga tunnbrödskakor blivit bitå inför festerna i Fåsås. Sportklubben och Bygdegårdsföreningen samarbetar sedan 1968 kring
bingospel, ”Färnäs Bingo” i Bygdegården; mer härom på annan plats i denna skrift. Avkastningen från bingon har under åren täckt en
stor del av båda föreningarnas driftkostnader.

Slutligen ber Färnäs Bygdegård att få ställa sig i första ledet bland gratulanterna inför Färnäs Sportklubbs 50 –års jubileum. Vi tackar för
de gångna årens samarbete och hoppas på en lika god fortsättning. Vi vil tacka för erbjudandet som givits att här sätta Färnäs
Bygdegårds krönika på pränt.

Färnäs Bygdegård invigs. Text: Avskrift från reportage FK, lördagen 21 sept. 1968, reporter Ronno.
MORA (FK) Färnäs Bygdegårdsförening inviger i kväll lördag sin nya bygdegård men en intern festlighet till vilken alla de villiga krafter,
som hjälpt till med förverkligandet av en egen bygdegård är inbjudna. Det är en förnämlig bygdegård byn erhållit. Interiörerna år
undantagslöst hållna i en sober diskret färgton, som ger god klass åt hela bygdegården. I markplanet ligger utom den stora
samlingssalen en mindre sal liksom ett välutrustat kök. En större scen tar upp stora salen södervägg och under scens förhöjda golv har
rymlig plats kunnat iordningställas för både stolar och bord, som på vagnar skjutas undan när det skall bli dans om man vill ha salsgolvet
fritt för hambo, vals och modernare övningar.

Sju av dem som varit med om att skapa den förnämliga bygdegården: Från vänster Kål Olle Johansson, Anna Olsson-Bud, Elon
Andersson, Bernt Norén, Nils Hallin, Nils Asp och Torsten Nilsson.

Källarplanet är helt utbyggt och där har man utom värmecentral och sanitäranläggningar även bastu och klädloger samt lokaler för
bordtennis, sy- och vävstuga. Över lilla salen har man fått plats för ett par studierum också lämpliga för föreningssammanträden. Som
tidigare nämnts har bygdegården dragit en kostnad som totalt uppgår till 418 000 kronor. Utom de många arbetstimmarna och egna
kapital insatser på totalt 146 675 kr. har man i statsmedel har man erhållit 163 000 kr, av Mora köping 16 586 kr, av Färnäs jordägare 15
000 kr och från majstångsevenemang vid byns norra majstång 4 558 kr. bygget hann lagom igång i mars 1967 innan investeringsskatten
blev lagförd och man slapp alltså den utgiften. / Ronno.

Fina gåvor när Färnas invigde sin bygdegård.
Färnas Bygdegård invigdes med pompa och ståt på lördagskvällen. Det blev högtidstal av ombudsmannen i Bygdegårdarnas riksförbund
Harry Jansson och det blev blommor till byggnadskommitterande. Bygdegården fick också en rad värdefulla tavlor som nu skall pryda
Bygdegårdens väggar. Drygt 200 personer hade kommit samman till festligheten som var av intern karaktär. Köpingens representant var
S.E. Åkesson och i samlingen sågs också en rad medarbetare inom företag och firmor som medverkat för Bygdegårdens tillkomst.
Lyckönskningstalen blev många. Utom själva högtidstalet av hr Jansson så talade verkmästare Elon Andersson, som handhaft bygget i
Färnas åt byggnadsfirman Anders Diös. Det blev också ett högtidligt ögonblick när Andersson överlämnade Bygdegårdens nycklar till
bygdegårdsföreningens ordf. Berndt Norén. Byggnadsfirman överlämnade också några Zornreproduktioner. Särskilt unik får man säga
att den gåva som Hansjons Jannes Nilsson överlämnade . Det var en tavla av alla byns bomärken, prydligt exponerade inom glas och
ram. Färnäs Sportklubb överlämnade genom dess ordf. Torsten Nilsson och Hans Ehlin en oljemålning av Färnäs födde konstnären Gösta
Gudru, numera bosatt i Malung. Man ville också salutera byggnadskommitterande som fick mottaga var sin bukett. Två i föreningens
styrelse har gått bort – David Häller och Oskar Blomberg. Dessa ägnades en tyst minut.
Förutom middag så blev det också underhållning. Gamla Färnäs amatörer framförde ”På den tiden” som en rapsodi av aktuella ting i byn
från gångna år till modernare. Sedan tråddes dansen till sena matten till tonerna av Bengt Inges orkester. På söndagen fortsatte
invigningen. Denna gång var det ”Det unga Färnäs” som skulle inviga bygdegården. Det var 70-talet barn som då bjöds på en
omväxlande underhållning jämte saft och bullar. För lekarnas mångfald svarade Bror Fredberg och Sune Knorring, båda från Orsa.
MORA (FK) På lördagskvällen invigdes bygdegården i Färnäs. Med vid invigningen var bl.a. ombudsmannen i bygdegårdarnas
riksförbund Harry Jansson, och han höll högtidstalet. Många gåvor överlämnades. Bland dessa märktes en förteckning över byns gamla
bomärken, som kommer att få pryda en av väggarna inne i bygdegården. Byns befolkning hade mött upp ganska mangrant till
invigningen. Mora köping representerades av kommunalingenjör S.E. Åkesson och i övrigt de firmor som medverkat vid bygdegårdens
uppförande representerade, verkmästaren Elon Andersson från byggnadsfirman Anders Diös, som svarat för uppförandet av
bygdegården, överlämnade högtidligen nyckeln till styrelsen för bygdegårdsföreningen och verkmästare Evert Kvick från samma firma
överlämnade som gåva en Zorn-reproduktion. Färnäs Sportklubb uppvaktade genom Torsten Nilsson och Hans Ehlin med en
oljemålning. Förteckningen över byns bomärken överlämnades av Hansjons Johannes Nilsson och sockenvapnet överlämnade Grannas
Anders Olsson till bygdegården. Till byggnadskommittén och personer som arbetat särskilt intensivt lämnades blommor som tack. Två
som tillhört styrelsen tidigare och avlidit under året hyllade man minnet av med en tyst minut. Sedan invigningshögtidligheterna och
gåvo överlämnandet avklarats följde ett underhållningsprogram. För detta svarade främst den grupp gamla Färnäs amatörer som
tidigare spelat teater och underhållit byborna under insamlingsarbetet för ett 20-tal år sedan. De gav en repris på det bästa från gångna
år under den sammanfattande titeln ”på den tiden”. Till sist följde dans och för dansmusiken svarade Bengt Inges orkester.

Från vänster Elon Andersson, Nils Holin, Gretas Mases, Anna Olsson, Anna Stickå, Torsten Nilsson, Nils Asp, ombudsman Harry Jansson
och Kål Olle Johansson. Knästående framför gruppen Berndt Norén.

Barnavårdsnämnden i Mora har genom sin ungdomsdelegation anordnat en danskurs i Färnäs Bygdegård i samarbete med ABF. Man
räknade med 30 deltagare men det kom det dubbla och man måste nu dela upp ungdomarna i två grupper. Bilden ovan ger en glimt från
veckans övning.

Färnäs Sportklubb. Text: Urklipp Måndag 4 november 1968, tidning okänd.
Färnäs Sportklubb hade på lördag kväll fest och prisutdelning för avverkad fotbollssäsong. Därvid saluterade man som vanligt
fotbollselvan med diverse nyttosaker. Dessutom fick Roland Karlsson epiteten hedersjunior och årets hedersmedlem blev Gösta
Larsson, Fjolårets man var Hans Elin. Även han fick mottaga detta värdiga tecken vid kvällens fest. Lennart och Margit Klockar fick en
reproduktion för sina insatser under året. Ordföranden Torsten Nilsson förrättade prisutdelningen assisterad av Kål Olle Johansson.
Senare på kvällen sjöng Torsten Nilsson en egen händigt hopsnickrad visa som livligt uppskattades av publiken. Han ackompanjerades
till dragspel av Björn Bengtsson. Dansen träddes sedan till tonerna av Bengt Ingves.

Skidtävlingar i Färnäs.
Resultat av Färnäs Sportklubbs andra serietävling på skidor.
Yngre juniorer 5 km:
Flickor födda 1958-59 1 km:
Jan Mattsson 16.00
1) Karin Björkman 4.48
2) Pia Andersson
5.24
Pojkar födda 1952-53, 5 km:
3) Susanne Lundgård 6.28
Nils Göran Larsson 15.26
Pojkar födda 1954-55 2,5 km:
Pojkar födda 1960-61 500 m:
Tomas Nilsson 8.47
1) Arne Haglöf
2.26
2) Göran Asp
2.28
3) Mats Göran Böhlin 2.46
Flickor födda 1954-55 2,5 km:
Gudrun Såsser
9.52
Anneli Ribbheden 10.12
Pojkar födda 1956-57 2,5 km:
Kent Rådén
9.17
Torbjörn Nilsson 9.31
Per Andersson 9.38

Flickor födda 1960-61 500 m:
1) Eva Jansson 3.00
2) Eva Tysk
3.04

Flickor födda 1956-57 2,5 km:
Kristina Ehlin
9.39
Annika Henriksson 9.59
Hillevi Lundgård 10.00

Pojkar födda 1962 o senare 250 m:
1) Henrik Lundgård 3.00
2) Mats Tysk
4.03

Pojkar födda 1958-59 1 km:
Peter Danielsson 5.14
Arne Mases
5.30
Mikael Andersson 5.42

Flickor födda 1963 o senare 250 m:
1) Carina Jansson 2.30
2) Carina Mattsson 2.51

Färnäs Sportklubb.
Har nu genomfört de fem serietävlingarna på skidor för ungdom. Här ges sammanlagd tid för de tre bästa åken.
Yngre jun:
Jan Matsson 46.07
Pojkar f. 1952-53:
Nils G. Larsson 47.29
Rolf Ehlin
49.59

Pojkar f. 1960-61:
1) Arne Haglöf
6.31
2) Göran Asp
6.48
3) Jan Olov Olsson 7.41

Pojkar f. 1954-55:
Tomas Nilsson 24.33
Flickor f. 1954-55:
Britt Björkman 25.15
Anita Karlsson 25.42
Monica Eriksson 26.27

Pojkar f. 1962 o. senare
1) Henrik Lundgård 6.15
2) Mats Tysk
10.52

Pojkar f. 1956-57:
Lars Olsson
23.41
Kent Rådén
26.03
Torbjörn Nilsson 27.27
Flickor f. 1956-57:
Annika Henriksson 28.00
Kristina Ehlin
28.18
Margareta Eriksson 29.41
Pojkar f. 1958-59:
Peter Danielsson 14.58
Arne Mases
15.04
Mats Larsson
15.07

Flickor f. 1960-61:
1) Eva Tysk
8.04
2) Eva Jansson
8.31
3) Lisbeth Björkman 8.33
Flickor f. 1962 o. senare
1) Carina Jansson 5.56
2) Carina Mattsson 7.33

Flickor f. 1958-59:
Karin Björkman 14.13
Pia Andersson 15.04
Susanne Lundgård 17.30

