Färnäs Sportklubb 1969. Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Åke Nohrén, Dala-Demokraten. Årsberättelse Dalarnas
Fotbollförbund år 1969. Text George Linnell.

Topplaget IK Brage.
Alla tips om utgången av division II Svealand pekade före seriestarten mot att det hela skulle bli en strid mellan Hammarby, Eskilstuna, Degerfors
och IK Brage. Sandviken nämndes väl också i sammanhanget och när striden var över visade det sig också att serien varit en uppgörelse mellan
dessa favoritlag. Under ett skede av säsongen var dock nyuppflyttade Malung i högsta grad ”en katt bland hermelinerna” och västerdalingarnas
insatser har utan tvekan utgjort en av kryddorna i tabellen, inte bara ur dalasynpunkt. En slutlig sjundeplats måste betraktas som mycket
hedrande. IK Brage borde kanske kommit först om man i denna resumé skulle ha tagit dalaprestationerna i rätt ordning. Det blev nämligen en
fjärdeplats för Borlänge laget, som än en gång hävdade sig i denna hårda Svealandsserie i division II. Till absolut topplats och kval räckte dock inte
resurserna denna säsong. Klubben råkade ut för några svackor i formen, som blev avgörande och man måste släppa kontakten med inte bara
bortflyende Hammarby, utan också Eskilstuna och Degerfors som rätt isolerade parkerade på andra och tredje plats. Att seriesegrande Hammarby
klarade kvalen och nu åter finns i allsvenskan torde vara allom bekant.

Seriesystemet 1969 har följande omfattning i division IV, 36 grupper och 411 lag.
IFK Mora är inte bara Vasalopp och skidåkning. Det är fotboll också. För första gången i klubbens historia gick fotbollslaget upp i division III. Det är
hela är i vidare bemärkelse än mer historiskt: det är nämligen första gången köpingen har ett lag som av egen kraft kvalificerat sig för trean.
Nusnäs IF fyllde häromåret en vakans såsom bästa tvåa. Spåret var knixigt innan Moras duktiga mannar nådde målet. Nerverna dallrade betänkligt
ett slag på höstkanten och hoppet om avancemang minskade åtskilligt när ishockey bröderna från Leksand kom till Mora och klippte till
serieledarna med hela 8-3. Men det var den läxan som behövdes tydligen. Moras avslutning visade att seriesegern och division III-biljetten
hamnade i rätta händer. Olika falla ödets lotter. Medan seriens nykomling Mora således trappade upp ytterligare ett pinnhål i seriesystemet blev
det omedelbar återresa för kollegorna Islingby och Heros. De fick sällskap av IFK Ludvika vars optimistiska vårstart med serieledning så småningom
utvecklades till en dyster höstepilog. Ännu i sista matchen fanns chansen till förnyat kontrakt. Men IFK:arna lyckades aldrig få fatt på seriemelodin
och inte ens ett kvitteringsmål på straff i sista sekunderna hjälpte.
IFK Mora gjorde i division IV 1969 vad Krylbo gjorde säsongen före, d.v.s. med nybörjarens friskhet och fräckhet promenerade man rakt genom
tabellen. Medan gamla storheter som Falun, Grängesberg och Säter smidde planer hur man skulle kunna vinna serien, så radade Mora pojkarna
upp seger efter seger. Ett par ”minor” på höstkanten återställde spänningen i tabellen, men Mathias Toths gäng klarade nervpressen och blev
högst överraskande nytt division III-lag. Det roligaste och kanske viktigaste som hänt fotbollen i norra Dalarna på år och dag. Bottenstriden i
”fyran” var traditionellt bitter. Sista omgången avgjorde kring ”strecket” innan det stod klart att IFK Ludvika, Heros och Islingby fick ta steget ned.

Göran Höglund tillhör Dalarnas bättre målvakter,
med en speciell benägenhet att hålla nollan på hemmaplan.

Juniormönstring.
Med ledning av klubbarnas förslag kallades 108 juniorspelare till test matcher i Säter den 2 maj, Smedjebacken den 5 maj, Färnäs den 6 maj och
Korsnäs den 7 maj. Med ledning av prestationerna i testmatcherna nominerades 28 spelare till det juniorträningsläger som den 15—17 maj
arrangerades i Insjön.

I 1969 års serier har deltagit.
Division I
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Division VII
Distr. Reservlagsserier
Mellansvenska reservl.

0 lag (0)
2 lag (1)
2 lag (4)
12 lag (12)
30 lag (28)
27 lag (28)
39 lag (59)
25 lag (12)
3 lag (2)

De inom parantes är år 1968.

Färnäs siktar på övre halvan – men problem med spelarna. Text av Wille Persson. 1969. Text från tidningsreportage.

Tre nya nunor i Färnäs SK t.v. Björn Åberg (IFK Mora), Börje Leander, tränare, Kjell Pettersson (Nusnäs).
Färnäs (DD). För Färnäs förutsättningar i fyran får mv, Göran Höglund redogöra. Förra året slutade vi 5:a efter att hela serien ha hållit oss i toppen.
Hur går det i år? Den som kunde svara på det men en sak är klar siktet är inställt på en parkering på övre halvan också i år. Det har dock varit
problem i vår. Tre man har gjort rekryten och tre man studerar på andra orter. Det innebär att 6 man av fjolåret inte kunnat träna i önskvärd
utsträckning. Så lämnade stoppern Kjell Röstberg FSK och gick till Kilafors medan unge backen Roland Carlsson gick till IF Norden, Sala. Båda
utmärkta försvarare. Nu dras Lasse Stickå ner frånkedjan för att ersätta Röstberg medan nye Björn Åberg (IFK Mora) ersätter Stickå i kedjan.
Matchfacit för våren är 7 spelade vilka gett 3 vinster och 3 förluster samt 1 oavgjord. Bästa match Hulån. Styck mot Brage och Leksand. Så har
Färnäs bytt tränare då Börje Leander kommit istället för Per Erik Finn. Detta innebär att Leander gör comeback i FSK där han var spelade tränare i
slutet av 1950-talet. Vad tycker ny nye tränaren som dagens Färnäs? Tyvärr inte mycket. Det hela är för nytt för mej. Har inte haft möjlighet följa
grabbarnas spel förra året varför det hela är nytt för mej. Vi har ju inte satsat på nyförvärv utan kör med egna produkter. Problemet är väl att vi
liksom de flesta klubbar nuförtiden saknar forwards. Fel och brister finns väl alltid men det borde gå bra då grabbarna ser ut att ha intresse för
lärdomar slutade Börje Leander. / Wepe /.

Färnäs SK
1.
2.
3.

4.
5.

Björn Åberg, IFK Mora.
Kjell Röstberg, Kilafors. Roland Karlsson, sala.
I Färnäs är man inte alls nöjd med de resultat som nåtts i vänskapsspelandet. Rättare sagt, spelet har inte alls flutit. Beroende på att
man inte haft möjlighet att ställa upp med någorlunda samma lag från match till match. Brage 0-5, Våmhus 2-1, Leksand 2-8,
Hedemora 1-1, Hulån 3-0, Oxberg 4-2.
Leksand. Vi vet inte så mycket om lagen. Men Leksand har vi mött och dom verkade bli ruskigt starka.
V hänger kvar. Det är målet, och det skall vi nå. När vi komma högre upp i listan med den målsättningen, så är det bara att tacka och ta
emot.

Oxberg fick på moppe av Färnäs, men i den matchen hade väl vad som helst kunnat hända. Oxbergarna saknade inte chanser, framförallt sköt
spelarna mycket bra. Göran Höglund fick verkligen anstränga sig för att plocka ner de hårda bolarna från halvdistans. Färnäs har i Björn Åberg fått
en bra spelfördelare, men kompisarna förstår honom inte. De tycks leva efter regeln att göra sig av med bollen så fort som möjligt. Dåligt
självförtroende även försvaret hos Färnäs är lite virrigt, dessutom ledde en schism till att man totalt tappade mittfältet i andra halvlek i Oxbergs
matchen.

I dag handlar det om fotboll, Inte guld för Färnäs. Text från tidningsreferat. 1969.
Nu ska ni få höra om en kille som inte talar om serieguld. Ni har kanske läst tidigare om flera lag som ska vinna fyran. Men det ska inte Färnäs. –
Nej såna planer har vi inte i år. Vi ska bara se till att hamna ovanför det farliga strecket. Gör vi det, ja då är vi nöjda. Det var Göran Höglund i
Färnäs SK som sa det där. Så nu vet ni vart dom siktar i år. Det var längesedan Göran lumpade. Men han går ändock och väntar på dagen muck – i
morgon.

Göran Höglund, Målvakt Färnäs SK.

Lasse Stickå uppträdde som centerhalv som junior. I sommar återdebuterar han
på den platsen, om Färnäs strateg och säkerhetsventil.

Muck i morro´n, - Ja vi har tre grabbar som lumpar just nu. Två ligger i Östersund och en i Falun. Och sedan dom har muckat så är det ju inga
problem längre… På förlustsidan i år finns Kjell Röstberg som flyttade hem till Kilafors. Och så Roland Karlsson som stack till Norden i Sala. På
”inkomstsidan” finns Björn Åberg från IFK Mora. – Vi har väl ett lag som är lika starkt som fjolårets. Dom kom ju femma. Samma plats som vi ska
hamna på i år alltså… Sa Göran och lät säker på sin sak.

Ingen balansgång…. Text från tidningsreferat. Text Rolf Gunnarsson.
- Men vi får inte gå denna balansgång på det farliga strecket som vi gjorde i fjol. Men så är det ju i fyran – ett stort getingbo där allt kan hända. Sju
träningsmatcher har Färnäs spelat i år. Brage, Leksand och Sollerön har det blivit ”dingel” av. Hedemora fick dom oavgjort mot. De andra
matcherna slutade med FSK seger. Göran hoppas att publiken i Färnäs ska vara dem trogen i år också. – Vi brukar ha en stampublik på ca 250
personer. Hoppas att dom kommer i år också. För dom behövs för att det ska gå ihop. Och nå´n premiär blir det inte i helgen – som FK berättade i
går. – Nej det ligger alldeles för mycket snö på planen. Rena vintern på planen. – Ännu tar det många dagar innan det blir premiärdags på IP,
menar Göran…. / Rolf Gunnarsson /.
Färnäs SK gör i år sin andra säsong i fyran. I fjol gick det överförväntan varför skall det behöva gå sämre i år? Laget har mist ett par stöttespelare
men det finns fullgoda ersättare och behöver inte innebära någon försvagning. Tränat har man gjort sedan 13 januari, ut flyttade laget i början av
februari då man löptränade en kväll och tillbringade en annan i en gymnastiksal. Träningsmatcherna har varit på gott och ont, nu mot slutet har
matcherna i alla fall vunnits. Det är många Mora bor som har svårt att tro på Färnäs. I sommar man anser att förlusten av Kjell Röstberg och
Roland Karlsson är för svår att ersätta, och det förr så omutliga försvaret kommer nu att låta tala med sig. Laget har också bytt tränare, per Erik
Finn har flyttat till grannbyn Nusnäs och gamle AIK liraren Börje Leander har tagit över piskan. Stickå omskolad. Det spröjs vad han kan
åstadkomma med det material som finns. Lasse Stickå har omskolats till centerhalv – en uppsamlad säkerhetsventil – vi får se om den goda Lasse
kan ersätta Kjell Röstberg. Kedjan förlorar naturligtvis en hel del av sin udd när Lasse Stickå tagit ett steg bakåt vilket kanske uppvägs av att
Gunnar Haglind återinträder i laget. Tre man slåss om två backplatser, Gunnar Stickå, Ove Jansson och Kjell Pettersson, dagsformen får avgöra
vem som spelar. 15 slåss om platserna, lagledningen har ungefär 15 man att ta av. Det är ett ganska bra läge så länge man klarar sig utan
spelarskador. Faller några man ifrån kan det bli kritiskt. Färnäs har fyrans bästa målvakt – enligt många åsikter – i Göran Höglund. Kan ha n leva
upp till sitt rykte, om att vara en modern målvakt, lika säker på linjen som i utrusningarna behöver inte Färnäs frukta några billiga baklängesmål.
Nyförvärvet Björn Åberg börjar också komma igång i kedjan än så länge förstår inte hans lagkamrater honom, men det kommer. Premiärlaget
kommer att spikas efter tisdagskvällens ”skojmatch” mot polisen. Färnäs har Heros hemma söndagen den 27 april. Då är ordinarie planen
knappast spelbar – det är några centimeter snö kvar på den – men träningsplanen är i gott skick, den får antagligen bli matcharena, såvida man
inte ställer in. / Lek /.

Börje Leander tränare i Färnäs SK. Börje Leander gjorde många bra säsonger i AIK:s färger och även i Svenska landslaget. Vi får se vad han kan
åstadkomma med Färnäs, där han efterträtt Per Erik Finn som tränare.

Färnäs resultat i årets fyra beror mycket på den här mannen Göran Höglund är van att spela huvudrollen hos de grön/vita. Slår alla dystra
profetior in kommer han verkligen att få göra rätt för sig.

Färnäs slog Järna utan att övertyga. Text från tidningsreferat. 1969.
I stället för sin inhiberande seriematch träningsspelade Färnäs SK på söndagen mot Dala-Järna. Träningsplanen var sur och tungsprungen och
spelet sakande finesser. Färnäs vann rättvist med 2-1 (0-0) men övertygande knappast. Därtill var det för mycket tjongande och felpassningar.
Järna började synnerligen lovande och satte den utmärkte hemmamålvakten omgående i arbete. Men lyckan stod inte västerdalingarna bi i
avslutningarna och snart tröttnade man, tappade mittfältet och FSK kunde ta hand om spelet. Lagen blev emellertid mållösa under första perioden
och i den andratillverkades tre mål och alla gjordes av Färnäs. Först klämde Sven Åke Larsson in 1-0 och minuten därpå råkade en FSK back slå
bollen förbi Höglund. Sven Åke Larsson kom emellertid igen och gav sitt lag ny ledning. Därefter hade Dala Järna en utmärkt chans till kvittering på
en straff – men skytten Sören Berg slog den i ribban. Göran Höglund är redan nämnd i Färnäs. Bra försvarsarbete uträttades också av Gunnar
Stickå medan Lars Stickå vid två tillfällen fick lov att lämna planen för en benskada. Av övriga hemmaspelare kan Lennart Ehlin och Sven Åke
Larsson nämnas. Nils Erik Böhlin, Gunnar Haglind och Björn Åberg sakandes i anfallet. Det unga Dala Järna laget kämpade bra till en början. Sökte
hålla bollen efter marken och växelspelade snyggt i kedjan. Sedan försvann av någon anledning grannlåten och man fick ägna sig åt mer defensiva
saker. Ch, Mats Olsson stoppade alla försök i mitten och lille halven Kalle Strandberg var outtröttlig liksom hb, Ingvar Johansson. Sören Berg
lyckades trots straffmissen bäst i kedjan. Domare var Torsten Nilsson, Färnäs.

Färnäs-Dala Järna 2-1. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Det var surt och tungt på Färnäs träningsplan på söndagen då Färnäs slog Dala/Järna med 2-1 (0-0). Alla fullträffarna ordnade Färnäs
genom Sven Åke Larsson 2 och ett självmål. Före paus var Dala/Järna bra på bettet och mål Göran Höglund fick visa sin klass flera gånger. Bra hos
Färnäs var också Gunnar Stickå, Lennart Ehlin och Sven Åke Larsson. Dala Järna började bra men orkade inte efter paus. Bäst aktörer var här mats
Olsson, Ingvar Johansson, Karl Strandberg och Sören Berg.

Färnäs satte krokben för Bengt Kling o Co. Text från tidningsreferat.
- Ja grabbar med det här dåliga spelet så får vi nog inga fler poäng i serien. Orden är en besviken Bengt Klings och inte en glad nuna gick att
upptäcka i Korsnäs kabyssen efter 1-2 förlusten mot Färnäs på Lindvallen. Nog hade KIF tränaren och alla de andra i Korsnäs tänkt sig ett helt
annat resultat, men därom ville Färnäs annat resultat, men därom ville Färnäs annat. Man spelade en teknisk och fin fotboll och gång på gång i
första halvlek var man igenom Korsnäs försvaret där tydligen inte Bengt Kling och ”Steken” svärdström i backlinjen är riktigt samspelta. Det brast
märkbart då ””Klingen” gång på gång ensam med två FSK forwards men undras också om inte Bimbo Westling i målet var lite passiv vid
åtminstone det ena Färnäs målet. I andra halvlek blev matchen ingen match. Det fanns det bara ett lag på banan, det var Korsnäs som då hade
lekstuga med Färnäs, men oj så ineffektivt anfallet var. Man bara klumpade ihop sig i centrum och det var få gånger som man sköt. Det borde man
ha gjort lite oftare, ty Färnäs målvakten var lite slapphänt. Färnäs hade dock planens två bästa spelare i backen, Lasse Stickå och snabbe centern
Gunnar Haglind men det var dock länge oklart om Lasse skulle ha varit med, då han dras med en lårskada. Men nu gjorde Färnäs lagledaren gjorde
ett schackdrag. – Vi placerade honom som centerhalv och får vi tydligen fortsätta med menade en glad Färnäs boss. Dagens roligaste grej, gjorde
Gunnar Haglind FSK forward, då han sprang rakt igenom KIF försvaret och placerade bollen från straffpunkten i nät bakom Korsnäs målvakten
Bombo Westling. Utom de båda ovan nämnda Lasse Stickå och Gunnar Haglind var Gunnar Stikå och Nils Erik Böhlin de bästa. I korsnäs frågade
man sig var backlinjen tog vägen. Visst spelade man hyggligt men man var alldeles för långsamma. Av kedjefolket var Roffe Asplund och Lennart
Danielsson de bästa. Målen: 0-1 Gunnar Haglind, 0-2 Nils Erik Böhlin, 1-2 Lasse Berglund. Publik: ca: 250. Domare Rune Lindberg, Ludvika.

Försvarstabbar fällde Korsnäs. Text från tidningsreferat.
Två försvarstappar med två mål som följd gjorde att Färnäs kunde återvända hem två poäng rikare efter målet efter mötet med Korsnäs. Matchen
slutade 2-1 (2-0) efter en andra halvlek med ständig Korsnäs press utan den riktiga skärpan i avslutningarna. Färnäs hade en taktik med två
spjutspetsar i kedjan och det gav resultat i första halvlek. Först var det Gunnar Haglind som omarkerad kunde slå in 1-0 och sedan N. E. Böhlin som
upprepade bravaden. Andra halvlekens enda mål gjordes av Lasse Berglund men sedan var det skut på Korsnäs framgångarna trots ihärdig press.
Färnäs hade bra spelare i målskyttarna – Böhlin blev skadad i slutskedet och utbytt – samt mv, Göran Höglund och backen Lasse Stickå. Korsnäs
saknar tyngden i kedjans mitt, hade sina bästa i försvararna H.O. Westling, Sune Kasparsson och Lennart Kjellberg medan kedjan dominerades av
Åke Eriksson och Lars Berglund. Men som sagt anfallet väger lite för lätt. Bra domare inför cirka 400 åskådare var Rune Lindberg, Ludvika. I helgens
serieomgång gick Ovansiljans klubbarna fram som ångvältar och tryckte ner alla opponenter. Att Mora skulle resa sig efter bottenkänningen i
Falun var väntat, men att Färnäs skulle lugga Korsnäs på poäng, det var en överraskning. Färnäs har tydligen samma taktik som tidigare år. Ett
tillbakadraget lag, som med alla medel försvarar egna kassen och så två snabba spjutspetsar i Gunnar Haglind och Nils Erik Böhlin. Dessa sätter
igång kontringarna med alla cylindrarna påslagna, så det gäller att försvararna är raska i vändningarna om dom skall hänga med.

Sälen/Sörsjön målkalasade. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD) Sälen/Sörsjön har smått om seniorer för ögonblicket och sedan Börje Ragård blivit skadad blivit skadad vid skogsarbete i veckan och
Torsten Samuelsson inte kommit igång i vår så blev tränaren Sune Johansson tolfte man. Detta hindrade dock inte att man målade friskt på Färnäs
högst oväntat vann med de klara siffrorna 4-0 (3-0). Och för vinsten skall man först och främst tacka Hans Ove Hansson som prickade in två mål
själv och som stod för de målgivande passningarna till de båda andra. Både Färnäs och Sälen/Sörsjön spelar i stort sett samma typ av fotboll.
Skillnaden den här gången var framför allt att fjällaget hade en kedja med sting medan Färnäs forwardstrio bara fanns på laguppställningen. Sedan
S/S fått segervittring stod laget inte att stoppa. Överbetyg för Hans Ove Hansson och bra betyg också bröderna Göte och Åke Johansson.

Hans Ove i S/S sänkte Färnäs. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). – Det här var skojigt sa Sälen/Sörsjöns center Hans Ove Hansson efter S/S :s stora seger i Färnäs – 0-4 (0-3). Och undra på det den
snabbe yttern spelade center för första gången i sitt liv och rörde om ordentligt i mitten, gjorde två mål själv men hade en ”fot” med i samtliga
fullträffar. – Vi visste att Färnäs var lika dåliga som vi menade lagledaren Sune Johansson, tillika tränare och tolfte man ibland segrarna. – En bok
skickade vi ut på yttern och Hans Ove fick gå i mitten och vår taktik var att göra ett par mål i första halvlek och sedan knyta till. Och det lyckades ju
den här gången…. Ja, det verkade stabilt bakåt hos S/S. Sten Bäremo och Hans Rosendahl ”sopade” från backplatserna och i mitten stod Åke
Johansson beredd. Göte Johansson var åter med i leken men orkade inte riktigt tiden ut. Spjutspetsarna Hans Ove Hansson och Lars Sjöberg
irriterade ofta det stillastående Färnäs försvarade. Göran Höglund hade ofta en otacksam uppgift ensam not anstormande motståndare. Gunnar
Stikå var jämnast i de bakre leden. Även Lennart Ehlin gjorde en hygglig insats. Framfusiga Gunnar haglind och Nils Erik Böhlin gavs aldrig en chans
att sticka upp. Nu visade Björn Åberg och unge Lars Höglund, de bästa samspels takterna men det gick för sakta och för mycket i sidled. / Nils
Lundström /. Målen: Första halvlek: (2) 0 0-1 Hans Ove Hansson, 3(4) 0-2 Tage Stefansson, (44) 0-3 Lars Sjöberg. Andra halvlek: (35) 0-4 Hans Ove
Hansson. Domare Sture Dellen, Avesta.

Laget som ställer tipsen på huvudet Färnäs fick stryk av Sälen/Sörsjön. Text från tidningsreferat.
Färnäs ställde alla tips på huvudet förra helgen när man besegrade Korsnäs. Nu gjorde man så igen. Färnäs var skyhöga favoriter inför
hemmamötet mot Sälen/Sörsjön men när krutröken skingrat sig stod S/S som vinnare med hela 4-0 (3-0). Det var en match mellan speltaktiskt två
likvärdiga lag. Färnäs har två spjutspetsar och ett starkt försvar. S/S likaså. Nu var Hans Ove Hansson och Lars Sjöberg som var spetsar i S/S
betydligt piggare än Färnäs spelarna och så gick det som det gick. Särskilt Hans Ove Hansson hade lilla julafton. Han dribblade och sprang i luckor
så det stod härliga till. Två mål föll också från hans fot, men han stod också för förarbetet till de båda andra. Färnäs förlorade lördagsmatchen på
att man inte rörde sig. När S/S kom stormande förflyttade sig Färnäs försvaret avvaktande bakåt, man bröt nästan aldrig i tid, det verkade som om
viljan helt saknades. Göran Höglund visade heller inte allra bästa form, han gjorde några fina ingripanden men var vid ett par av målen
medskyldig. Unge Lasse Höglund var bäst av Färnäs spelarna, nu överdriver han dribblandet men frånsett det gjorde han en bra match liksom
Gunnar Stikå. Kedjan hos Färnäs var lika S/S hade planens piggaste spelare i Hans Ove Hansson även Lasse Sjöberg var bra. Liksom Tage
Stefansson. Försvaret sopade mest undan bollarna efter bästa förmåga, det var rena tjongandet stundtals, men effektivt mest framstående där var
Åke Johansson på centerhalven och Sten Bäremo på ena backplatsen. Matchen dömdes av Sture Dellen, Avesta inför ca: 190 åskådare. Målen: 20
min. 0-1 Hans Ove Hansson, 33 min. 0-2 Ingemar Jerström, 43 min. 0-3 Lars Sjöberg, 80 min. 0-4 Hans Ove Hansson.

Lars Sjöberg laddar hör för det skott som gav S/S det andra målet. Gunnar Eriksson och Hans Gummås hinner inte stoppa skottet.

Mora eller Färnäs är frågan vid torsdagens lokalderby. Text från tidningsreferat.
I morgon är det derby på Wasaliden. IFK Mora tar sig då an Färnäs SK, och trots att Mora får räknas som klara favoriter, kan man vänta en hård
fight. I ett lokalderby brukar inga regler gälla, utan vad som helst kan hända – där gäller verkligen telesättet att bollen är rund. Mora behöver
poängen om laget skall hänga med i tätstriden. Färnäs vill säkert visa sin publik att bottennappet mot S/S var en tillfällighet. Lagledningen aviserar
följande preliminära laguppställningar: IFK Mora: Erling Sundblad, Åke Eriksson, Conny Larsson, Jan Åke Arvelin, Ola Blumenberg, Göran
Albinsson, Torbjörn Westerling, Mats Eriksson, Antero Jonasson, Leif Hjelte, Bengt Samuelsson, Göran Lundkvist, Roger Strömberg. Färnäs SK:
Göran Höglund, Gunnar Eriksson, Lasse Stickå, Lennart Ehlin, Gunnar Stikå, Hans Gummås, Björn Åberg, Lasse Höglund, Gunnar Haglind, Nils Erik
Böhlin, Sven Åke Larsson. Som förmatch möts IFK Moras och Orsa IF:s pojklag i kämpecupen. Även här får Mora grabbarna anses som favoriter,
under förutsättning att dom kunnat tillgodo göra sig Mathias Toths träning.

Mathias Toth: Nu kommer resultaten. Text från tidningsreferat.
- Redan mot Nyhammar visade Mora, att man kan koma igen oh slåss om en topplacering i fyran. Mot säter underströk killarna ytterligare att den
hårda satsningen med träning och Danmarksläger börjar ge resultat genom rörligt spel och hårda satsningar i närkamperna som saknar både
motståndarnas upplagda spel och humör. Om satsningen varit tillräcklig visas under veckans under veckans hårda program där varje lag i fyran
spelar på torsdag, med nästa match tre dagar senare. Jag är inte ”bortfintad” genom vår lyckosamma utflykt till säter med 2 poäng, och Färnäs
”blackout” mot Sälen/Sörsjön. Nej! Jag och pojkarna vet, att Färnäs likt ett ”sårat lejon” kommer att försöka rehabilitera sig redan på torsdag på
Vasaliden. Jag hoppas att det kommer folk från Färnäs för att se att deras kära lag inte är så dåligt som det visade på lördagen, och vi vill visa för
Mora supporters att vår hårda och målmedvetna satsning nu börjar bära frukt. Vi kom till fyran för att stanna. Pojkarna tror på sig själva, och på
att vi med målmedveten koncentration kan utveckla oss, för att längre fram på höstkanten göra ”sensation” i fyran. Jag välkomnar Färnäs med
hopp om at det skall bli ett trevligt derby – som är det roligaste som finns inom det kära fotbollsspelet. I ett sådant kan ju allt hända!

Mora-Färnäs. Text från tidningsreferat.
Ovansiljan har i år bara två lag i fyran nämligen Mora och Färnäs. På torsdag möts de två i säsongens första derby på Vasalidens inbjudande och till
90 procent gröna gräsmatta. I Moras upptaktsmatch mot Nyhammar kom 450 till Vasaliden. Nu handlar det dock om derby och blir det hyggligt
väder så kalkylerar vi med den största seriepubliken på år och dag i Mora bygden. Och nu binder också arrangörerna på läktare. Genrepet för de
båda var att Mora slog Säter och Färnäs tog stryk av Sälen/Sörsjön. Men ett dåligt genrep… skulle i det här fallet betyda att Färnäs är betydligt
vassare än sist. Och sist de möttes i serie var i femman och då vann Färnäs och sedan dess har inte Mora förlorat på Vasaliden. Helge Andersson,
Avesta, dömer och de lagledningarna tar ut tolvan av 13 påtänkta. Mora: Erling Sundblad, Åke Eriksson, Conny Larsson, Jan Åke Arvelin, Ola
Blumenberg, Göran Albinsson, Torbjörn Westerling, Mats Eriksson, Antero Jonasson, Leif Hjelte, Bengt Samuelsson, Göran Lundqvist, Roger
Strömberg. Färnäs: Göran Höglund, Gunnar Eriksson, Lasse Stickå, Lennart Ehlin, Gunnar Stikå, Ove Jansson, Hans Gummås, Lasse Höglund, Björn
Åberg, Gunnar Haglind, Nils E. Böhlin, Sven Åke Larsson, Stig Ove Hansjons.

Ska FSK radera ut IFK:s hemmanolla? Text från tidningsreferat.
Mora (FK). Det handlar om ett intressant fotbollsderby på Wasaliden i morgon: IFK Mora-Färnäs SK. Går man efter förra serieomgångens resultat
är IFK klara favoriter. Men så enkel är nu inte fotbollstatistiken. Inte heller går det att sia efter att Jan Åke Arvelin – hittills obesegrad i Mora
dräkten – hoppar in i laget. Men det finns ännu mera som väger till IFK:s favör. Laget har nämligen inte tagit stryk på Wasaliden sedan 9 juni 1967.
Vem som svarade för motståndet? Givetvis Färnäs SK. Resultat: 0-1 i div V. lagen möttes också i september på Wasaliden då Färnäs saknade
hemmaplan. Även då tog grabbarna poäng – 1-1. Så det skall bli intressant att se om det ännu en gång blir Färnäs som raderar ut det snart två år
gamla rekordet. Att ”arvfienderna” inget högre önskar än är alldeles klar. Men IFK:s spel under de senaste matcherna borgar för att det kan bli
besvärligt. Ingen av lagledarna är beredda att lämna en definitiv uppställning av lagen. Att Åke Grudin inte kommer att delta i IFK är klart. Han har
skadat en tå. Och FSK tränade och taktikpratade hela tisdagskvällen….

Uppåt Mora! Text från tidningsreferat.
Mora har nu häng på div. IV toppen efter den föga lyckliga starten mot Falu BS, Nyhammar och i söndags Säter har fått prova på ett Mora
maskineri, som äntligen börjar fungera. Göran Lundkvists inhopp i Mora laget de sista 20 minuterna var det största glädjeämnet för lagledningen,
han är den naturliga ytter som Mora verkligen behöver. Trots Mora framgången och Färnäs debacklet mot Sälen/Sörsjön har publiken all
anledning att vänta en oviss uppgörelse på Wasaliden om torsdag. Derby är alltid derby, och där kan vad som helst hända. Färnäs spelarna
lyckades inte mobilisera någon vilja mot S/S, man kan gissa att spelarna nu knyter näven i fickan och verkligen går in för att ge IFK en match.

Mora ledning efter 4-0 – vinst. Text från tidningsreferat.

Anfall och försvar i div. IV derbyt på Vasaliden. Fr.v. Gunnar Samuelsson, Mora, 1 mål, Lasse Stickå, Färnäs, Antero Jonasson, Mora , 1 mål, Gunnar
Stickå, Färnäs och Leif Hjelte, Mora, 1 mål.
Fyran fick en ny serieledare på torsdagen då nykomlingarna IFK Mora gick till serietoppen genom att klart och övertygande vinna derbyt mot
Färnäs på Vasaliden, med 4-0. Det är kraft, tyngd och en fin rörlighet bakom dagens Mora som dessutom har mycket boll hos de aktiva. Kedjan
sprang sig fram i ofta överraskande skär som verkligen skapar öppningar. Ett exempel på detta var 1-o då Leif Hjelte målade på stolpretur efter
skott av Antero Jonasson sedan Conny Larsson dyrkat upp Färnäs försvaret. Mora har många bra kort f.n. och den här gången hade man råd att
låta Per Arne Hubinette stå över helt och man lät också ”tolvan” f.d. Hammarby spelaren Göran Lundqvist nöta bänken hela tiden. De stora korten
i försvaret var Conny Larsson, Ola Blumenberg och Jan Åke Arvelin. Kedjan gick på tre cylindrar men dessa arbetade då så mycket effektivare. Leif
Hjelte målade en gång men hade två målpass, ändå mer på alerten var Antero Jonasson med två fullträffar och t målpass och Bengt Samulesson
fixade ett mål och flera farliga öppningar. Färnäs räckte inte till den här gången även om derbykaraktären gjorde att de gröna var betydligt mera
på bettet än mot Sälen/Sörsjön då man föll med samma siffror. Försvarets ryggrad var kusinerna Lasse och Gunnar Stickå. Mv, Göran Höglund
felberäknade ett par svåra Mora lobbar med mål som följd men var fint med på en Mora straff som han tippade i stolpen. Brodern och junioren
Lasse Höglund var en positiv överraskning på mittfältet. / Wepe /.

Nu leder Mora division IV 4-0 mot Färnäs trots kedjespel i sidled. Text från tidningsreferat.
Det blev enligt tipsen i lokalderbyt mellan Mora och färnäs på Wasaliden. Mora vann matchen och Färnäs spelade betydligt bättre än mot
Sälen/Sörsjön i söndags. Slutresultatet kom att stanna vid 4-0 efter 2-0 i halvtid i en mycket underhållande match. Om resultatet är inte mycket
annat att säga än att Mora segern hade kunnat bli större om forwards hade skjutit mer istället för att envisas med att spela bollarna i sidled. Nu
leder Mora serien då Ludvikaförlorade i Korsnäs. Det var aldrig något snack om vart segern skulle gå. Mora tog initiativet direkt från avspark och
släppte sedan inte detta på hela matchen. Färnäs gick in med verklig frenesi för att hålla rent framför sin målvakt, alla i försvaret offrade sig
helhjärtat men när första bollen slank in bakom Göran Höglund redan efter 5 minuters spel, förstod man att en Mora seger kunde Färnäs ingenting
göra. Hur än väl man kämpade. Antero Jonasson var bäste man i Mora kedjan och han hade också en fot med i tre av målen. Det första (5:e) gjorde
Leif Hjelte sedan Antero kommit fri med Göran Höglund och prickat stolpen. Det andra (37:e) nickade Antero själv i nät, över en felplacerad Göran
Höglund. Trean (63:e) slog Antero i mål fri med Göran Höglund men hårt trängd av Färnäs uteförsvar. Fjärde målet gjorde Bengt Samuelsson
5 min. före slutet, då han slog en boll från vänsterkanten som gick över en passiv Göran Höglund och skruvade sig i bortre stolpen och in. Förutom
Antero var både Leif Hjelte och Bengt Samuelsson mycket pigga, medan Roger Strömberg är väldigt ineffektiv med sitt dribblande och trixande ett
generalfel för Mora kedjan är att de flesta bollarna går i sidled eller bakåt istället för att skott avlossas. Färnäs var så hårt tillbakapressat att Mora
försvararna faktiskt arbetade mer i anfall än i försvar. Moras mittfältsmän Göran Albinsson och Torbjörn Westerling dominerade, men den gode
”Tjoppe” var inte lika lyckosam i sina förehavanden som i Nyhammars matchen. Backen Ola Blumenberg sågs ofta i vänsterytter position och
övriga försvarare Jan Åke Arvelin (primus), Conny Larsson och Åke Eriksson täppte till så väl att Erling Sundblad hade en lugn eftermiddag i målet.

Dålig Färnäs kedja, Färnäs hade heller inte nu någon kedja som märktes. Ingen av spjutspetsarna Gunnar Haglind och Nils Erik Böhlin fick de bollar
de behövde, och jobbade heller inte fram dom själva. Sven Åke Larsson var nerdragen i försvaret som förstärkning och gjorde tillsammans med
Lasse och Gunnar Stickå en bra match. Bäst i Färnäs var dock unge Lasse Höglund, som kunde ta upp konkurrensen med vilken Mora spelare som
helst, även Lennart Ehlin var till sin fördel, liksom Hans Gummås. Göran Höglund aspirerar inte längre på epitetet ”fyrans bästa målvakt” han
förefaller ledsna när nollan är spräckt. Vädret var inte det bästa undertorsdags eftermiddagen, det regnade ganska rikligt, vilket säkert bidrog till
att det inte kom mer än drygt 50 0åskådare. Under matchen var det dock uppehållsväder och på slutet tittade till och med solen fram. Matchen
dömdes av Helge Andersson, Avesta, som gjorde en bra insats.

Stillsam seger i Mora-derbyt. Text från tidningsreferat.
Mora (FK). – Lugn och stilsam seger, menade Mora tränaren Mathias Toth efter 4-0 (2-0) ,mot Färnäs SK. Det blir säkert besvärligare på söndag i
Leksand. Nu blev et nästan bara lek i andra halvlek. – Mora vann rättvist, sa Färnäs lagledaren Nils Stikå. Men mina pojkar visade en helt annan
gnista än mot Sälen/Sörsjön senast och ett eller annat mål hade vi ju kunnat få på chanserna i andra halvlek. Ja visst var det något av en teknisk
seger. Mora spelet flöt stundtals riktigt bra i första avdelningen. Sedan det blivit 3-0 och en missad hemmastraff i den andra blev det för mycket
nojs, sidledspassningar och en kraftig temponeddragning i båda lägren. Mora visade emellertid upp ett vattentätt försvar där Conny Larsson och
Jan Åke Arvelin firade stora triumfer. Även Ola Blumenberg gjorde trots straffmissen en säkrare insats än tidigare. Spelarna på mittfältet fick
ibland lite förstora luckor till anfallet där Bengt Samuelsson spelade ett bra och konsekvent ytterspel. Antero Jonasson var eljest mannen som det
mest kretsade kring. Färnäs kom mera laddat än i senaste matchen. Stikå kusinerna lars och Gunnar, uträttade ett stort arbete bakåt. Lennart
Ehlin sökte sina påpassade kedjespelare med fina bollar. Bäst var emellertid unge Lars Höglund som går från klarhet tillklarhet. Något anfallsspel
värt att notera förekom ytterst sällan. / Nils Lundström /.
Mora-Färnäs 4-0 (2-0). Första halvlek: (6). 1-0 Leif Hjelte, (39). 2-0 Antero Jonasson. Andra halvlek: 3-0 Antero Jonasson, (39). 4-0 Bengt
Samuelsson. Domare: Helge Andersson, Avesta – bra. Publik 640.

Skytteligan:
6 mål:
5 må:
4 mål:
3 mål:

Dan Söderström, Leksand.
Antero Jonasson, Mora.
Lennart Sundgren, Falun,
Imre Drobny, Grängesberg.
Roland Larsson, Grängesberg.
B.E. Eriksson Ludvika,
Mats Åhlberg, Leksand,
Ulf Mårtensson, Leksand.

2 mål: H.O Hansson, Sälen/Sörsjön,
Stig Danielsson, Nyhammar,
Stefan Silfverlin, Nyhammar,
Leif Hjelte, Mora,
Åke Wiklund, Korsnäs,
Lennart Källberg, Korsnäs,
Roger Andersson, Grängesberg,
Kenneth Ljunggren, Falu BS.

Då tände hete Imre! Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Det blev smått sydländskt på planen i slutet av mötet Färnäs och Grängesberg. Matchen slutade 1-1 (1-0) och det var inte mycket att
säga om den utgången, då Färnäs dominerade första halvleken och gästerna i minst lika hög grad den andra. Fast FSK ledde tills sex minuter
återstod hade segern t.o.m. kunnat bli Grängesbergs. Imre Drobni – Grängesberg tekniske inner – smågnällde på allt och alla snart sagt hela
matchen. Men när linjemannen dömde bort kvitteringsmålet efter 35 min. för offside bröt det sydländska temperamentet ut till fullblom och med
en säkrare matchledning skulle han väl knappast fått vara kvar planen. Han ”filmade” minuterna därpå till sig en ”kompensationsstraff” som han
själv slog säkert i mål. Göran Höglund gjorde sitt i hemmamålet och Gunnar Stickå var åter bäst i uteförsvaret. Färnäs hade möblerat om ordentligt
i spelarleden. Nya var Stig Ove Hansjons och Ove Jansson. Bästa schackdraget var att frigöra Lasse Stickå för kedjearbete där han var klart farligast.
– Vi har tänkt os sett uppbyggnads år sa Gränges tränaren Bo Leo Andersson. Många av grabbarna är direkt tagna ur juniorleden och behöver
mogna. Gästerna gjorde en lyckad omkastning i pausen när Sune Ferner gick in som back och spelade på ett rutinerat sätt. Georgy Drobni
avdelades till mittfältsman där han uträttade bra saker. Arbetsam var också Roger Andersson och framåt var Anders Schött och Imre Droni (när
han brukade fötterna i stället för munnen) bäst. / Nils Lundström /.

Poängförlust för Gränges. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Högst överraskandeskinande Färnäs Grängesberg på den ena poängen. Två inslagna straffen avgjorde poäng fördelningen. Färnäs
med Lasse Stickå i kedjan gjorde en fin insats före paus och vann denna rond med bred marginal. Gränges kom dock igen i andra halvlek och hade
bästa framstötarna i matchens slutskede. Siffrorna 1-1 var en rättvis värdemätare av matchen. Åndå så fick gästerna målet på funktionärsmisstag.
Saken var den att när 10 minuter återstod så kvitterade Grängesberg på en nick av Roger Andersson i samband med frispark. Domaren godkände
men efter kontakt med linjedomaren som vinkat för offside bortdömde fullträffen. Detta föranledde Imre Drobny att bestå linjemannen med en
lång grov offentlig utskällning. En utvisning för osportsligt uppträdande hade varit motiverat. I stället så lyckades samme Drobny få en
”kompensationsstraff” som han säkert slog in. Så dålig pondus får verkligen inte matchledare i fyran visa. Gränges hade sina bästa kort i Roger
Andersson. Sune Ferner, Georgy Drobny, Imre Drobny var bra tekniker men på tok för grälsjuk. Färnäs hade som sagt flyttat upp stoppern Lasse
Stickå i kedjan vilket var ett bra schackdrag. I de bakre leden gjorde nu Gunnar Stikå och Lennart Ehlin en bra insats liksom Göran Höglund.
/ Wepe /.

En Färnäs poäng mot Grängesberg. Text från tidningsreferat.
Färnäs klarade ena poängen i hemmamötet med Grängesberg. Matchen slutade 1-1 (1-0) efter att båda lagen gjort sina mål på straffspark. Lasse
Stickå gjorde 1-0 efter att han själv fällts och den bravaden upprepade Imre Drobni sex minuter för slutet. Färnäs hade stuvat om i laget för att få
fason på kedjan. Ommöbleringen gjorde nytta, nu kunde Färnäs kedjan hålla bollen, och på så sätt avlasta försvaret och ge dem andrum.
Hemmalaget hade övertaget i första halvlek, men i pausen hade Grängesladdat upp och spelade sedan en betydligt bättre fotboll än hemmalaget.
Det gav utdelning i form av övertag på plan men alla anfall fastnade i Färnäs säcken. Gunnar Stickå gjorde en utmärkt insats i hemmaförsvaret.
Lasse Höglund märktes inte så mycket den här gången, mycket beroende på att Lasse Stickå nu hjälpte till på mittfältet. Gränges lagkapten Roger
Andersson var helt till sin fördel, liksom Georgy Drobni. Mest framåt i kedjan Anders Schött och snacksalige Imre Drobni. Domaren Ingvar Byberg,
Borlänge räckte inte riktigt till för den här uppgiften.

Stig och Börje överens: botten! Text från tidningsreferat.
Borlänge (FK). – Snopet det här tyckte Islingby spelarna efter matchen mot Färnäs. 1-1 (0-0) blev det., FSK:s kvitteringsboll, insparkad på straff,
fyra minuter före slutsignalen! – grabbarna har sig själva att skylla dundrade IIK bossen Stig Stålnäbb. Spelar dom så här dåligt ska dom bara ha en
pinne. Men det var ju så onödigt!!! – Fint det här konstaterade Färnäs tränaren Börje Leander. Man kan ju inte vara annat än nöjd när man får
poäng efter en sådan här insats. För inte kan någon påstå att pojkarna spelade bra. Nej något bra spel var det sannerligen inte på Idunvallen. Inte
något värt en notis inträffande under de första 45 minuterna. Uppryckning för IIK.s del i andra halvlekleks andra anfall – med mål som resultat.
Men sedan var det samma elände igen från båda sidor. Båda gängen måste rycka upp sig om det ska bli spel i fyran även nästa säsong. Försvararen
gick väl an men kedjespelet näe. Uppryckning alltså!! Av forwards I F½SK var det endast Lasse Stickå som spelade åt sig ett godkänt betyg. Göran
Höglund, Gunnar Eriksson, Sven Åke Larsson och Gunnar Stikå bäst i de bakre linjerna. Hasse Lundin, Tomas Jonsson, Göran Haglind och Per Olsson
var IIK:s främsta i försvaret. Av anfallarna var bröderna Bent och Helge Steffensen främst. Islingby-Färnäs 1-1 (0-0). Målen: (0.30). 1-0 Bent
Steffensen, 1-1 Lasse Stickå (straff).

Oavgjort Islingby-Färnäs. Text från tidningsreferat.
Liksom mot Heros ordnade Islingby sig en straff på halsen i slutet av matchen och förlorade därmed på nytt en poäng på sin hemmabana
Idunvallen. Det var nu mot Färnäs som de efter en mållös första halvlek ganska snart i andra kunde ta ledningen med 1-0 och det tycktes som om
dessa siffror skulle stå sig tiden ut, men så kom straffen och et blev 1-1. Man var särskilt nyfiken på Islingbys spel efter den goda insatsen mot
Ludvikas, men riktigt bra blev det nu endast glimtvis, men samtidigt måste man erinra sig at Färnäs i ett par matcher tidigare varit svåra att
komma till tals med. Och det visade sig även nu ty förutom en säker målvakt i Göran Höglund var även utförsvaret nästan i sin helhet bombsäkert.
Ch, Sven Åke Larsson och vh, Lasse Höglund var de bästa i anfallet som var ganska jämnt var vi, Lasse Stickå och hy, Lennart Ehlin de som åstadkom
farligaste intentionerna. I Islingbys försvarsregioner kan man i första hand framhålla hb, Hans Lundin, Hb, Lars Säfström, Per Olsson och Tomas
Jansson. Islingbys farligaste anfallsmän var cf, Bent Steffensen. Därnäst får man sätta hy, Per Olof Norrström och Helge Steffensen den senare
något för bollkär. Efter en mycket överlägsen spelöppning från Islingbys sida övergick spelet till ett mera växlande spel med goda anfall från båda
sidor.

Islingby tappade en poäng när Färnäs fick en straff. Text från tidningsreferat.
Det blev bara en poäng för Islingby i hemmamötet mot Färnäs och liksom i matchen mot Heros förlorades ena poängen genom en onödig straff i
slutet av matchen men samtidigt visades oförmåga hos kedjan att göra mål. Det blev en mållös första halvlek och efter 1-0 i början på andra
halvleken kom så straffen som gav slutresultatet 1-1. Om matchen kan sägas att den kvalitetsmässigt inte riktigt nådde den nivå Heros matchen
gav. Det var alltför stor procent felpassningar och dålig företagsamhet hos de flesta avslutningarna. Färnäs starkaste del var försvaret, men kedjan
var inte heller så ovän, men det var dåligt med skottviljan. Målvakten Göran Höglund var utan tvivel lagets starkaste kort, men så hade han också
en prima stopper framför sig i Sven Åke Larsson och av två bra ytterhalvor bör man nämna vh, Lasse Höglund som ett strå vassare. I kedjan var vi,
Lasse Stickå och hy, Lennart Ehlin de främsta. I Islingbys bakre regioner var trion Hans Lundin ch, Per Olsson och Thomas Jansson de bästa. Lars
Säfström var utmärkt både som försvarare och pådrivare åt kedjan. Cf, Bent Steffensen var kedjans starkaste, både initiativvillig och framåt. Hy,
Per Olof Norrström och vi, Helge Steffensen uträttade många goda saker. Man nog borde så goda tekniker som den sistnämnde och Kjell Bruus
kunna idka bättre direktspel. Islingby startade bra och pressade Färnäs ganska hårt men kunde inte avsluta till sin fördel. Det tycks som kedjan
hellre vill arbeta sig fram till mållinjen är att skapa skottillfällen. Spelet jämnade så småningom ut sig till växlande anfall från båda sidor. Andra
halvlek blev inte gammal förrän Bent Steffensen kom fri och slog bollen otagbart vid ena stolpen. Ingetdera laget fick något grepp om
händelserna, men hemmalagets anfall föreföll något vassare och särskilt Norrström på högerkanten kom fram gång på gång, men hans inlägg kom
för nära mål och det blev ett lätt byte för greppsäkre Höglund i Färmnäs målet. Det tycktes som om båda poängen skulle stanna hos hemmalaget,
men så kom ovannämnda straff och den slog Lasse Stickå inte otagbart i mål. Domare var Jan Disson, Morgårdshammar.

Färnäs målvakten Höglund vinner en höjdduell med Islingbys Bent Steffensen

Säter är favorit mot Färnäs i dag. Text från tidningsreferat.
Säter ställer i dag kl. 17 upp med samma lag som i den framgångsrika bortamatchen mor IFK Grängesberg när Färnäs blir motståndare. Vi ger
samma lag nytt förtroende och spelar pojkarna lika förtroendeingivande som mot Gränges, då är jag inte rädd för hur det ska sluta, menar Göte
Johansson. Det vill med andra ord säga: Säter tar en ny dubbelpoängare. Nu är det farligt att spela med tipsen, det kan bli bakslag och bäst är att
Säter absolut inte tar ut segern i förskott . Färnäs är ett lag som kan kämpa när det sätter den sidan till. Läget som jumbolag just nu är kanske bara
en tillfällighet. Följande spelare samlas kl 16: l. Nygren, B. Eriksson, L.E. Olofsson, L.E. Johansson, L.E. Dahl, A. Berg, B-Lundgren, K.I Johansson, S.
stenberg, O. Backlund, L. Bohman, K.E. Linder.

Säter bäst men en poäng. Text från tidningsreferat.
Säter (DD). Lördagens seriematch I Säter i division IV mellan säters IF och Färnäs SK slutade oavgjort 1-1, (0-1). Resultatet 1-1 får anses rättvist
men med tanke på det spel som förekom på planen så hade det icke varit någon orättvisa om Säter fått båda poängen. Av de två lagen så var det
hemmalaget som utan tvekan svarade för det bästa spelet. Det var dock ytterst nära att hemmalaget blivit helt utan poäng ty det dröjde ända till
24 minuten in på andra halvlek innan Säter genom en straffspark kunde kvittera. De båda lagen visade upp två helt olika spelstilar som lätt kunde
ge intryck av att det var tvålika dåliga lag som möttes. Säter spelade ett smånätt passningsspel som stundtals lyckades riktigt bra främst ute på
mittfältet men låste sig framför motståndarnas mål. I hemmalaget gjorde vänsteryttern Bo Lundgren en mycket bra match. I den här matchen
blev hans snabbhet flitigt utnyttjad. Helt riktigt fick han många fina passningar att springas på och det gjorde att Färnäs försvaret stundtals hade
det hett om öronen. Bra i säter var också de båda backarna Bo Eriksson och lars Erik Olofsson. Den sistnämnde var helt omöjlig att komma förbi. I
borta laget s kedja lade man särskilt märke till Lasse Stickå och Kjell Pettersson. Det var de två som Säter försvaret oroades mest av. De två
bildade största delen av matchen en spjutspets och sköt långskott mot Säter målet så fort det gavs tillfäller. Ett bra försvarsarbete uträttades
också av Lennart Elin. /Elof /.

Färnäs klarade en poäng trots klart Säter övertag. Text från tidningsreferat.
Trots markant övertag i spel och målchanser lyckades säter rädda endast en poäng i lördagsmatchen mot kämpastarka jumbolaget Färnäs genom
att spela 1-1. Det var ingen riktig stadga över Säters spel den här gången och det var osäkert överlag. På ett par undantag när, nämligen vb, Lars
Erik Olofsson och Lars Erik Dahl som mittfältsman spelade laget mycket osäkert. Än Färnäs då? Ja, det var heller inte så mycket att ”hänga i
julgranen”. Nu lyckades laget med sitt extrema försvarsspel trasa sönder det mesta för Säter, och sånär hade båda poängen kunnat hamna hos
Färnäs, om de det hårda långskottet från ca: 25 meter tagit lite längre ned på överliggaren i matchens slutskede. I försvaret märktes mest
målvakten, Göran Höglund och ch, Sven Åke Larsson samt slitstarke L. Höglund. Av anfallsmännen glimtade G. Haglind och Kjell Pettersson till och
då. Inledningen var trevande och man såg undan för undan vart matchen lutade. Det var inte något storspel. Den blev också mycket trist. Färnäs
ledning. I 25:e min. tog Färnäs överraskande ledningen på ett 25 meterskott av vi, Anders Grannas som klämde till på vinst och förlust och bollen
smet in under överliggaren förbi en felplacerad Leif Nygren i Säter målet. Andra halvlek blev i stort sett lik den första. Det uddlösa säter anfallet
fortsatte i samma stil och man började tvivla på något Säter mål., men så kom kvitteringen på+ en straffspark. Ove Backlund sköt hårt mot mål och

bollen var för ovanlighetens skull på väg in i målet, då en Färnäs spelare räddade det givna målet med händerna. Ove Backlund slog själv in
straffsparken. Detta hände efter en kvarts spel. I slutminuterna var det som sagt nära att Färnäs fått ledningen på ovan nämnda långskott men
bollen tog som tur var för Säter i överliggaren. Lars Tapper, Krylbo dömde inför ett 50 tal personer. /Ean /.

Göran – en sån målvakt! Text från tidningsreferat.
Säter (FK). Lördagens div. IV match i säter mellan hemmalaget och Färnäs slutade oavgjort 1-1. Det var inget större spel som presterades från
någondera hållet, kanske berodde det på Färnäs taktiskt genomförda defensivspel där man körde med åtta man i försvaret och två man på topp,
beredda på snabba kontringar. Säter hade det mesta av spelet ute på plan men så fort man kom i närheten av Färnäs straffområde, så var det
obönhörligen topp. Mot slutet tröttnade dock gästerna något, men det hjälpte inte hur man än bar sig åt i hemmalaget, för råkade man komma
igenom försvarsmuren så fanns där den fenomentalt arbetande målvakten Göran Höglund som tog allt som kom i hans väg. Så här som på en
straff. Säter laget var mycket jämnt utan några större toppar. Skall någon nämnas så blir det backen Lars Erik Olofsson, mittfältskämpen Åke Berg
och kedjespelaren Karl Inge Johansson. Färnäs gjorde en verklig kämpamatch och högsta betyg förtjänar redan nämnda Göran Höglund i målet,
men även försvararna Gunnar Stikå och Sven Åke Larsson arbetade mycket säkert. Farligaste anfallsvapnet var Anders Grannas. Säter Färnäs: 1-1
(0-1). Målen: 0-1 Anders Grannas, 1-1 Ove Backlund. Domare: Lars Tapper, Krylbo. Publik: c:a 100.
Färnäs tycks börja få ett vattentätt försvar igen. Poängen börjar komma. Tre gånger 1-1, mot Grängesberg, Islingby och säter, har gett tre pinnar
och god hjälp till lokalkonkurrenten Mora.

Skytteligan.
7 mål:
6 mål:

5 mål:
4 mål:

Lennart Sundgren, Falun.

3 mål:

Roland Larsson, Grängesberg,

Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön,

Anders Schött, Grängesberg,

Inre Drobny, Grängesberg,

Lars Berglund, Korsnäs,

Kjell Brus, Islingby,
Ulf Mårtensson, Leksand,
Dan Söderström, Leksand,
Antero Johansson, Mora,

Stig Danielsson, Nyhammar,
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön,
Ove Backlund, Säter,
Bo Lundgren, Säter.

Mats Åhlberg, Leksand,
Bent Steffensson, Islingby,
Bengt Erik Eriksson,
Leif Hjelte, Mora,
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.

Sting i Färnäs gav storvinst. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). På fredagskvällen fick publiken uppleva ett annorlunda Färnäs. Nämligen ett Färnäs med sting och målkänsla och det var verkligen år
och dag sedan man var så på målalerten. Redan efter 2 min. hade Lasse Stickå satt dit 1-0, men än värre var matchen i sista minuten före paus då
man ökade från3-0 till 5-0 inom bara halvminuten mellan fullträffarna. Dessutom så presenterade sig en helt ny hat trick profil i Ovansiljans
fotbollen nämligen Kjell Pettersson. Förra året back i Nusnäs någon enstaka gång men nu från men framför allt i offensiven. För några år sedan
framgångsrik målskytt i Närke. Nu var inte skillnaden så stor mellan Färnäs och Ludvika före paus som målen anger och efter paus då Färnäs
spelade mer tillbakadraget vann gästerna klart på bättre arbete. Hos Färnäs får Gunnar Stickå och Göran Höglund plus som bästa försvarare.
Ludvika saknade udd i kedjan och kom utom båda ordinarie backarna. Klart bästa betyget får Loris Tominick. Bra också Alf Jönsson. / Wepe /.

Slarvigt Ludvika försvar bäddade för Färnäs seger. Text från tidningsreferat.
Att Färnäs skulle ha vissa chanser att ha vissa chanser att ta poäng mot Ludvika, det hade man räknat med. Men att Västerbergslaget skulle få
återvända med fem insläppta mål i baken mot inget framåt, det var nästan i magstarkaste laget. Uppgörelsen på Färnäs IP borde om vanliga
fotbollsregler hade gällt slutat med en uddamålsvinst för endera laget. Så jämna var man ute på plan. men nu slarvade Ludvika försvaret ett tiotal
gånger, fem av chanserna tog Färnäs tillvara, och då gick det som det gjorde. Ludvika försvaret var otroligt dåligt i första halvlek. Man tog all tid i
världen på sig för att slå bort bollen. Detta trivdes Färnäs kedjan med, främst Kjell Pettersson, som fick nöjet att göra hat tric. Ludvika målvakten
Lars Johansson är den ende som kan få godkänt i det bakre försvaret. Han slängde sig med dödsförakt framför fria Färnäs spelares fötter och
räddade gång efter annan. Men vad hjälpte det. Fyra gånger var han för sen efter marken, det första nickade Lasse Stickå in. Matchen var jämn i
första halvlek. Färnäs skapade en hel del målchanser mot endast ett par för Ludvika, men gästerna hade bollen minst lika mycket. I andra halvlek
lade hemmalaget nästan helt av med anfallsspelet. Trots detta förmådde Ludvika bara åstadkomma en massa hörnor. Någon målchans som det
osade om åstadkoms inte. Färnäs hade ett svårforcerat försvar. Göran Höglund hade inte mycket att göra. De bollar som kom i hans väg tog han

dock säkert hand om. Gunnar Stikå håller rent i mitten och ingen skugga må falla på de övriga försvarsspelarna heller. Färnäs kedjan var på bettet i
den här matchen. Varje boll fullföljdes, vilket var orsaken till den stora utdelningen. Hopplösa bollar förvandlades i målchanser och mål. Något
sådant såg man inte alls till hos Ludvika. Kjell Pettersson får bästa betyget i förstahalvlek. Arbetsvilligast matchen igenom var Lasse Stickå och
Hans Gummås. Ludvika kedjan fanns mest på pappret. Sedan Färnäs lagt av offensiven märktes i första hand Lars östergren och Bengt Erik
Eriksson, Gunnar Henriksson var lagets slitvarg. Målen: 4 min. 1-0 Lasse Stickå nickade in bollen. 12 min. 2-0 Kjell Pettersson kom helt fri, och
dribblade även av målvakten innan han slog in bollen. 23 min. 3-0 Kjell Pettersson igen. Efter kaos framför Lasse Johanssons vänstra stolpe.
45 min. (45 sek. kvar), Kjell Pettersson fullbordade hat tricket. 45 min. (7 sek kvar), 5-0 Björn Åberg slog till direkt, bollen som ett streck upp i
nättaket. Domare var Ninne Bergsten, Borlänge, och han fick använda både pipa och anteckningsblock flitigt. Matchen sågs av drygt 100 åskådare.
/ Lek /.

Back – Reserven Matchvinnare. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Kjell Pettersson heter han. Förre Nusnäs backen i reservlaget som Färnäs fick billigt och med kort karens i våras. I går kväll steg han
fram och presenterade sig för hemmapubliken som farlig anfallsman – tre mål. – Det här var roligt. Så här många mål har jag inte gjort i samma
match tidigare. Man måste ju tacka när kompisarna och motståndarna bjuder på så härliga tillfällen… 5-0 (5-0) mot IFK Ludvika var en prima
överraskning och en välförtjänt seger.- Roligt att vi äntligen lyckades på hemmaplan, menade lagledaren Nils Stikå. Det har varit motigt värre
tidigare. Färnäs ville vinna denna gång och spelade energiskt och målmedvetet. Men nog kom de flesta målen genom ”dukat bord” av
motståndarna. I andra halvlek knöt IFK till bakåt och satte Göran Höglund i större verksamhet. Men Färnäs drog lugnt tillbaka sitt manskap i trygg
förtröstan på den stora ledningen. Färnäs hade möblerat om ordentligt. Kjell Pettersson, Hans Gummås och dirigenten Lars Stickå i anfallet
beredda att springa på alla långbollar och ta tillvara eventuella returer. Björn Åberg var en bra mittfältsman tillsammans med Lennart Ehlin,
Gunnar Stikå visade bakåt ånyo sin bollsäkerhet i både huvud- och markspel. Ludvika då? Åke Lundeberg var arbetsvillig i både anfall och försvar
liksom Gunnar Henriksson. I övrigt finns bara Lars Östergren att nämna. / Nils Lundström /. Färnäs-Ludvika 5-0 (5-0). Målen: (4). 1-0 Lars Stickå,
(12). 2-0 Kjell Pettersson, (28). 3-0 Pettersson, (44). Pettersson, (44,30) 5-0 Björn Åberg. Domare: Sven Inge Bergsten, Borlänge – bra.
Korsnäs och Färnäs tog till storsläggan och ”avrättade” Nyhammar och Ludvikas med 5-0. Färnäs bjöd på en ny stjärna: Kjell Pettersson som gjorde
tre mål.

BS mot toppen ”Sunken” avgjorde. Text från tidningsreferat.
Falu BS går tydligen inte att stoppa hemma på Kopparvallen. Sin femte raka seger noterade laget så man besegrade Färnäs i går med 1-0 (0-0).
Men det måste vara något fel på fyran, då lagen spelar under al kritik. – Det är tydligen melodin, det att spela dåligt och ändå vinna, Menade BSbasen ”Lillis” Åkerblom efter drabbningen. Men man förstår BS då det inte alla gånger är så lätt att spela mot lag modell Färnäs, och det som
definitivt inte bjuder till något skönspel direkt. Och kulmen nåddes i andra halvlek så laget spelade med fem man i backlinjen och bara gick in för
att slå undan bollarna. Till försvar ska dock sägas att FSK:s store man i första halvlek Gunnar Stikå blev skadad och man drog då ner kusinen Lasse i
försvaret - Synd på Gunnar han är vårstore man, menade Nils Stikå, Färnäs lagledare. Målvakten Göran Höglund är säkerheten själv, medan
Gunnar Stikå (så länge han nu fick vara med) och Sven Åke Larsson samt Lasse Stickå (i andra halvlek) var andra spelare om höjde sig över
mängden. I Falu BS var ”Nanen” Ericsson som vanligt säker, men den stora överraskningen var ändå Hans ”Karla” Karlsson – Han spelade utmärkt
så länge han fick vara med (utbytt efter paus). Även Kenneth Ljunggren var till sin fördel. BS-basen Kjell Eriksson står och funderar efter
matcherna slut om BS ska bli ett topplag. Hittills har vi i alla fall inte mött något lag som är bättre spelmässigt sett! / Per Malmberg/.

Färnäs tappade poäng nio minuter före slutet. Text från tidningsreferat.
Falu BS fortsätter att utan storspel vinna på hemmaarenan Kopparvallen. Det var femte raka hemmasegern som noterades mot Färnäs på
söndagen. Segern kom att lyda 1-0. Men spelet är inte mycket att hurra för. Frågan är vad det är för klass på division IV den här säsongen. – Det är
tydligen melodin det här, att spela dåligt och ändå vinna, menade BS-ledaren Lars Olof Åkerblom. Men inte inbjöd Färnäs till något bättre spel.
Under hela andra halvlek spelade man ett envetet defensivspel och den lätta BS-kedjan togs ganska lätt ned av det robusta FSK-försvaret. Första
halvlek var ett ställningskrig och inget av lagen skapade några målchanser och man trodde allmänt att matchen skulle sluta mållös, men BS
specielle matchvinnare Lennart Sundgren såg till att båda poängen stannade hos BS genom mål i 81:a minuten. Synd at det kom på en
försvarstabbe annars var väl resultatet rättvist, tyckte Färnäs ledare Nils Stickå. De bästa i hemmalaget var backarna Bo Wendel och ”Nanen”
Eriksson men även Hans Karlsson i kedjan förtjänar överbetyg. I Färnäs spelade försvaret säkert med extra plus för Gunnar och Lasse Stickå samt
målvakten Gunnar Stikå samt målvakten Göran Höglund. Domare var Sven Inge Bergsten, Borlänge. Han dömde bra inför 250 åskådare.

Sundgren avgjorde. Text från tidningsreferat.
Falu BS besegrade fullt rättvist Färnäs vid söndagens match på Kopparvallen. Resultatet var helt i sin ordning då BS dominerade praktiskt taget
hela matchen. Men som vanligt när det gäller Falun broderade man stundtals riktigt prydligt ute på plan men hade märlbara svårigheter att spela
sig till några direkta farligheter. Således blev matchen ganska händelsefattig och ointressant ända tills 10 min. återstod då Lenanrt Sundgren
nickade in en boll som naturligtvis säkre Göran Höglund i Färnäs målet missberäknade sig på. Färnäs låg sedan hårt på för att få en kvittering till
stånd men BS-försvaret hade inga större svårigheter att reda ut stormen. I Färnäs var försvarets främsta Björn Åberg samt Lasse Stickå. den
sistnämnda spelar i vanliga fall i kedjan men fick i andra halvlek gå ner i försvaret och hjälpa till, en syssla som han lyckades riktigt bra med. I
anfallet var Hans Gummås samt Lasse Höglund de främsta korten. I Falu målet spelade Bengt Wiklund bra. Och i övrigt i försvaret kan nämnas
Lennart Åkerlund, Bosse Andersson samt Jan Ericsson. I kedjan var det Kenneth Ljunggren, Bempa Ericsson samt Lennart Sundgren som svarade
för det mesta och bästa. / Hala /.

Ovansiljanskrönika. Mora ledning i halvtid? Text från tidningsreferat.
Jag har vid ett par tillfällen ”trott” att Mora kommer att leda fyran efter sista våromgången, och som läget är nu förefaller det troligt, trots att
laget (kedjespelet) inte är bra. Grängesberg till helgen kan bli en besvärlig nöt. Däremot bör Mora lätt kunna slå Islingby i sista omgången.
Dubbelmatcherna under den gångna helgen gick ju resultatmässigt bra för ”våra” lag. Mora klarade tre poäng mot svåra motståndare och Färnäs
gjorde hela fem mål på Ludvika, men fick stryka på foten mot Falun med enda målet. Enda matchen jag sett var Färnäs-Ludvika. Det var inte dåligt
av Färnäs att vinna den 0-0 matchen med 5-0. Bollen är verkligen rund ibland. Jag skulle tro att Färnäs spelare och ledare var mest överraskande
själva. Tremålsskytten Kjell Pettersson är ingen stor fotbollsspelare. Men han är på hugget, chanser på de flesta bollarna. Satsar i alla lägen och
sånt ger resultat emellanåt. Särskilt då mot ett halvsovande försvar, som Ludvikas.

Lasse Stickå tremålsskytt när Färnäs slog Nyhammar. Text från tidningsreferat.
Färnäs tog på lördagen två värdefulla poäng av Nyhammar. Men det var först sedan en tredjedel spelats av andra avdelningen som avgörandet föll
med två snabba hemmamål som fick luften att gå ur gästerna. 3-0 (0-0) blev det rättvisa slutresultatet i en ganska tempofattig match. Men så
spelade det också i mycket tryckande värme och på en snustorr och ojämn arena som inte inbjöd till några större finesser. Namnet för dagen hos
det segrande laget var Lasse Stickå som kom att svara för matchens samtliga mål. I den 16:e min fällde han i ett mycket öppet läge och dundrade
själv in straffen på rutinerade Arne Silfverlin. Bara två minuter senare spelade han i ett nytt idealläge – 2-0. För att fullborda sin vackra dag slog
han också in trean. Då var det bara en halv minut kvar av speltiden. Det var således ingen överdrift att ställa Lasse Stickå främst av samtliga
aktörerna denna gång. Men hade Nyhammar fått ett ledningsmål vet man aldrig hur det slutat. Nu tröttnade motståndarna omgående efter de två
snabba målen. Under första halvlek började Färnäs bra men i den senare delen kom Nyhammar att få så klara målchanser att oavgjort i det läget
inte var orättvist. Göran Höglund, Gunnar Eriksson och Ove Jansson hörde till de främsta i FSK:s bakre led där Gunnar Stikå saknades på grund av
justering. Förutom Lars Stickå kan Lennart Ehlin framhållas av de övriga. Nyhammar var en besvikelse, spelarna tycktes sakna vilja men det fanns
också uppenbara ”hål” i laget. Åke Norberg var emellertid bollsäker och slog vårdade passningar. Lars Gunnar Berglund och Stig Danielsson
blixtrade sällan till men så kom heller inga ”matnyttiga” bollar. Klart bäst var Stefan Silfverlin. Domare Jan Olov Olsson, Morgårdshammar, var inte
helt till sin fördel.

Då fläktade det om Lasse. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Man kan som bekant inleda sina ferier på olika sätt. Ny utexaminerade läraren och Färnäs SK:s spjutspets. Lasse Stickå tyckte att det
var alldeles för varmt att spela fotboll under första halvleken som Nyhammar, - Men iden andra fläktade det mera och det gick betydligt bättre att
föra sig, tyckte Lasse. Och visst fläktade det om, folkskolläraren då. Särskilt i den 16:e och 18:e minuten, då han högst genhändigt avgjorde
matchen genom två snabba mål. Luften gick sedan ut motståndarna och för att riktigt visa sin sommarglädje slog Lasse också in matchens sista mål
– en halv minut före slutsignalen. – Det var ett tag sen det blev så här många mål. Men något rekord är det inte fråga om. Mot Leksand för något
år sedan blev det fem strutar. Alltid roligt att avgöra… 3-0 (0-0) motsvarar väl också skeendet i en rätt tempofattig match, där den ojämna planen
ständigt spelar in. Färnäs började bäst men före pausen hade Nyhammar minst ”utjämnat” på fler målchanser. I den andra och särskilt efter de två
målen blev FSK:s dominans allt tydligare. Göran Höglund svarade som alltid för ett gediget målvaktsarbete och i försvaret jobbade Gunnar
Eriksson och Hans Gummås bra. Framåt märktes som sagt Lars Stickå mest, men även Lennart Ehlin slog påpassliga passningar. Nyhammar var som
lag betraktat mycket ojämnare. Arne Silfverlin – som återinträtt i målet för vilken gång i ordningen är svårt att säga – var chanslös på målbollarna.
Och under hans vaksamma öga gjorde sonen Stefan en tekniskt bra match på mittfältet, men borde ha fått vara med mera i avslutningarna, där
det var synnerligen dåligt beställt med framfusigheten. Inte heller de eljest staka försvaret gjorde någon helhjärtad insats. Klart bäst var backen
Åke Norberg. / Nils Lundström /. Färnäs-Nyhammar 3-0 (0-0). Målen (46). 1-0 Lars Stickå (straff), (48). 2-0 Stickå, (89). 3-0 Stickå. Domare: Jan Olov
Olsson, Morgårdshammar.

Äkta hat tric av Stickå-Lasse. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Fotbollen går verkligen sin egen väg. Åtminstone gjorde den detta i Färnäs på lördagen. Före paus hade Nyhammar de stora
målmöjligheterna men efter paus hände det. Färnäs Lasse Stickå hade raka målspåret men fälldes och straffen slog han själv in. Bara 2 min, senare
var Lasse framme igen och fixade 2-0 och därmed var Nyhammar ett slaget lag. Stickå-Lasse fullbordade sedan sitt äkta hat tric då det var bara ett
par minuter kvar. Någon stor match blev det inte men Färnäs vann välförtjänt. Tacka Lasse Stickå för detta. Målfarlig är han verkligen den gode
Lasse men plus också till Björn åberg för fina framspelningar. Styrka i framspelningarna har också Stig Ove Hansjons men geisten räcker inte.
Fyrbacklinjen sakande Gunnar Stickå. Bäst var här Gunnar Eriksson och Ove Jansson. Mål Göran Höglund säker. Nyhammar kom utan fyra av de
spelare som var med mot Mora för en tid sedan. Ny mv, var Arne Silfverlin d.ä. far åt Stefan planens tekniker nummer ett. Klart bäst i försvaret var
säkre backen Åke Norberg, bra också Christer Östling. Stig Danielsson gjorde också en fin kämpainsats. / Wepe /.

Leksand utklassade Färnäs. Text från tidningsreferat.
Lagom till serieuppehållet har Leksand kommit i den vanliga fina sommarformen och i lördagens hemmamatch mot Färnäs hade inte gästerna
mycket att sägs till om. Slutresultatet blev 6-2 (4-1). Leksand spelade stundtals i bra tempo och spelet flöt bra. Framförallt betydde Ulf Mårtensson
och Roger Lindkvist ytterspel att det serverades massor av fina inlägg. Färnäs spel gick mestadels på kryckor och man hade märkbart svårt att
hänga med när Leksand drog upp tempot. I leksand spelade mv, Sören Andersson bra och särskilt minns man hans dubbelräddning i matchens
inledning. Försvaret i övrigt skötte sig bra med extra plus för Gunnar Andersson och Ulf Persson. I kedjan spelade Ulf Mårtensson, Roger Lindkvist
och Dan Söderström bra. I Färnäs får mv, Göran Höglund samt S.O. Hansjons och Lasse Stickå bästa betyg. Målen: 1-0 och 4-1 Dan Söderström, 2-0
och 3-1 Roger Lindkvist, 2-1 Lasse Stickå, 5-1 Mats Åhlberg, 5-2 Kjell Pettersson och 6-2 Mats Lyck. Domare: L.E. Wallin som borde ha kontrollerat
sina linjemän offside vinkningar bättre. / Laf /.

Lekfullt spel när Leksand slog Färnäs. Text från tidningsreferat.
Leksand (DD). Det blev en lätt match för Leksand vid mötet med Färnäs på lördagen på Siljansvallen. Med klara 6-2 i halvtid 4-1 vann hemmalaget.
Siffrorna kunde och borde varit mycket större i leksands favör. Gästande Färnäs hade inte mycket att sätt emot i denna match. Bäst lyckades nu
bröderna Stickå. Gunnar som centerhalv och Lasse som slitstark och rivig anfallare. Leksand hade otaliga målchanser men det fanns inte skärpa
nog i det lekfulla anfallet. Flera fina tillfällen blåstes för övrigt av för offside. Det var si och så med bedömningen hos linjemännen. Dessutom
brände Ulf Mårtensson en straff i andra halvlek. Klart bäste kedjemannen i hemmalaget var nu vänsterytter Roger Lindkvist följde av ytterkollegan
Ulf Mårtensson och centerforward Mats Åhlberg. Försvaret hade det lugnt i matchen mot Färnäs och bäst var centerhalv Gunnar Andersson följd
av högerback Sven Erik Haglund och oförtröttlige mats Lyck, på ytterhalven. / Tele /.
Leksand (FK). Lördagens match på Siljansvallen mellan Leksand och Färnäs bjöd på fin fotboll från LIF:s sida. Leksingarna hade hela matchen ett
säkert grepp om spelet och publiken kunde njuta av de delikatesser som serverades av framförallt Uffe Mårtensson och Roger Lindkvist. Snygga
passningar och inlägg från kamraterna, som ställde till massor av problem för Göran Höglund i Färnäs buren. Spelade LIF bra kan man inte säga
detsamma om Färnäs som i sina försök att stoppa LIF kedjan tillgrep vilka metoder som helst. 6-2 till LIF kan Färnäs känna sig mycket nöjd med och
LIF har nog ännu inte sagt sitt sista ord i kampen om seriesegern. Mycket bra i Leksand var Uffe Mårtensson trots missad straff samt Roger
Lindkvist. Bra också Gunnar Andersson, Sören Andersson och Dan Söderström. Göran Höglund och Lars Stickå – den senare spelar hårt i överkant –
samt Kjell Pettersson de bästa. – Nu ska Mora få sig en omgång om seriesegern. Det märks att vi fått träna på gräsplan igen. Spelet klaffade fint
och alla grabbarna jobbade bra. Det här verkar lovande… Tyckte LIF basen Berndt Larsson och såg glad ut. – Vi hade kunnat få flera mål men
eftersom Färnäs är ett svårspelat lag så får man vara nöjd ändå. Vi kommer nu att få en välbehövlig vila. Men den 20 juli repeterar vi mot Sleipner
här hemma på Siljansvallen och sedan lovar jag som sagt att vi ska ge Mora en omgång… LIF-Färnäs 6-2 (4-1). Målen: (12). 1-0 Dan Söderström,
(18). 2-0 Roger Lindkvist, (26). 2-1 Lars Stickå, (32). 3-1 Roger Lindkvist, (39). 4-1 Dan Söderström, (59). 5-1 Mats Åhlberg, (77). 5-2 Kjell Pettersson.
(85). 6-2 Stig Lyck. Publik: 79.

Skytteligan:
9 mål:

8 mål:
7 mål:

Antero Jonasson, Mora.
Dan Söderström, Leksand.
Lennart Sundgren, Falu BS.
Mats Åhlberg, Leksand.
Imre Drobni, Grängesberg.
H.O. Hansson, Sälen/Sörsjön.
Lasse Stickå, Färnäs.
Leif Hjelte, Nusnäs.
Ove Backlund, Säter.

5 mål:

4 mål:

Färnäs från 1-1 till 4-1 på fem minuter mot Heros. Text från tidningsreferat.

Kjell Brus, Leksand.
B.E. Eriksson, Ludvika.
Bo Lundgren, Säter.
Kenneth Ljunggren, Falun.
Kjell Pettersson, Färnäs.
Anders Schött, Grängesberg.
Berndt Steffenson, Islingby.
Göran Lundkvist, Mora.
Lennart Boman, Säter.

Seriefotbollen är sent ute i år, Färnäs – Heros som skulle ha spelat i april avgjordes först 5 juli och först nu kan alla lagen i div. IV ta semester.
Färnäs som tidigare varit ett typiskt bortalag och briljerade i fjol med en lång rad matcher utan förlust på bortaplan har i år vänt på begreppen. Nu
blir det i stället mycket stora hemmavinster medan det går knaggligare på resorna. Mot Heros såg det till en början rätt illa ut. Gästerna tog
ledningen och 1-1 i pausen var smickrande för FSK. Men så lossnade det plötsligt en bit in på andra halvlek och på fem minuter gick man från 1-1
till 4-1. Slutresultatet 5-1 är trots allt inte mycket att säga om. Sådan är ibland fotbollen… Den torra och ojämna planen tillåter inga större finesser,
men för att vara mitt i semesterperioden var inte tillställningen så ovän varken i spel eller tempo. Tommy Dorg gjorde 0-1 efter 11 minuter, men
sedan var det stopp för Heros framgångarna. Före vilan hade Hans Gummås kvitterat med en härlig helträff på bollen. Efter knappt 20 min. in på
andraavdelningen gick gardinen ned för Smedjebackslaget. Fram till den 24:e min. hade Lars Stickå och Björn Åberg (2) plötsligt ändrat siffrorna till
4-1 och av bara farten ordnade så Stickå sitt andra mål i 38:e min. Och det hade kunnat bli fler memmamål i denna underliga match. Stickå och
Åberg kom alltså i skyttehumör, men med god hjälp i framspelningarna hade de av Lennart Ehlin och kanske främst junioren på vy, Lasse Höglund.
Än är han lite för blygsam och vill gärna låta att äldre kamrater skall avsluta, men det kommer säkert. Bakåt reste sig också spelarna efter en något
tveksam inledning. Gunnar Stickå och Gunnar Eriksson får ställas främst. Heros hade enligt uppgift fyra reserver, vilket sannerligen inte märktes i
början. Kjell Svensson var spelfördelaren i kedjan och Tommy Dorg samt Bo Jonsson chanstagarna. Men bakåt brast det en hel del, framför allt i
markeringarna. Det var på flyglarna som hemmaspelarna lättast kom fram. Domaren Ivan Johansson, malung, har vi sett säkrare. / M /.

Den ”prisen” skulle han inte tagit. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Tommy Dorg – Heros anfallare – gjorde 0-1 på Färnäs efter 11 minuter, men ”prisades” något för tidigt. En bit in på andra halvlek fick
han nämligen en äkta ”Ljunglöfs pris” av ett par supporters vid sidan av planen. Sen gick det bara på tok…. Inte så mycket för Tommy och hans
mullbänk förstås, som för hans kollegor i försvaret. Efter 2-1 i 19.e min. slutade allt organiserat försvar och på fem minuter ledde Färnäs med 4-1.
Det är underligt hur en fotbollsmatch kan svänga. I första halvlek var Smedjebacksgrabbarna nästan alltid steget snabbare och spelade till sig
öppningar som borde givit pausledning. När sedan slutsignalen drillat stod Färnäs som den rättvis segrare med 5-1. Men det var sedan
hemmaförsvaret täppt till ordentligare och Lasse Stickå samt Björn Åberg fått in skottriktningen. Ensam..Två mål var svarade dessa pojkar och det
var ytterst nära att Lasse efter denna omgång fått ståta ensam i skyttetoppen. Lennart Ehlin var en god länk på mittfältet och bakåt briljerade
Gunnar Eriksson och Gunnar Stickå med stor bollsäkerhet på den ojämna planen. Men junioren Lasse höglund får heller inte glömmas – han hade
god del i de flesta målen. När den grabben blir mera självisk kommer också Lasse signerade mål. Reserver… Heros kom med fyra reserver och
började mycket inspirerat. Tommy Dorg, Bo Jonsson och framförallt Kjell Svensson spelade ett så finurligt och tekniskt anfallsspel att det ofta
luktade mål. Men så slarvade försvaret – särskilt backarna – och hela laget tappade lusten på den hägrande semestern än serieharvning. / Nils
Lundström /. Färnäs-Heros 5-1 (1-1). Målen: (11). 0-1 Tommy Dorg, (18), 1-1 Hans Gummås, (64), 2-1 Lars Stickå, (69). 3-1 och 4-1 Björn Åberg, (83).
5-1 Lars Stickå. Domare: Ivan Johansson, Malung – dålig i andra halvlek.

Då klappade dom ihop. Text från tidningsreferat.
Det har varit en lugn sporthelg. De flesta grenarna har tagit en välbehövlig semester. Så många fotbollar har inte rullat i helgen. Det rör sig mest
om semestermatcher – matcher som man inte ska ta så allvarligt. Lagen är i högsta grad semesterbetonade. En seriematch gick i helgen: Den
uppskjutna matchen mellan Färnäs och heros. Och den gav den gav sig definitiva beskedet: heros tänker inte vara med och kriga i toppen. 5-1 till
Färnäs säger allt. Det stod 1-1 i paus men sedan klappade reservbetonade Heros alldeles ihop…

Färnäs vann epilogen i ”fyrans” våromgång. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Vår epilogen fotbollens fyra sattes på lördag i Färnäs där sportklubben slog Heros med 5-1 (1-1 ), sedan gästerna helt förlorat gnistan
efter 20 min. i andra halvlek. Nu var mötet en rest match sedan april och det var faktiskt något av denna nyckfulla månad också över händelserna.
Heros borde med ledning och chanserna ha lett i paus och man höll också spelet väl uppe fram till Färnäs 2-1 i 19 min in på andra ronden. När
sedan FSK ökade till 3-1 bara minuten efter förlorade Heros stinget helt. Nu vann Färnäs rättvist men i för stort sett efter spelet och mest mål
bokade man mellan 19-24 min efter paus då man gick från 1-1 till 4-1 på bara fem minuter. Målgången: Tommy Dorg, 1-1 Hans Gummås före paus,
andra halvlek 2-1 Lasse Stickå, 3-1 Björn åberg, 4-1 Björn Åberg, 5-1 Lasse Stickå. Heros var betydligt snabbare i steget fram till paus och innertrion
Kjell Svensson, Bo Jonsson, Tommy Dorg, vållade onekligen Färnäs försvaret problem, men skotten var något sämre beställt med. Bäste man i
kedjan var vi, Kjell Svensson, i tvåan för Västerås SK tidigare. Lagets klart bäste man och planens dominant på mittfältet var dock Christer Larsson.
Färnäs levde högt på försvarsbacken Gunnar Stickå, Gunnar Eriksson, Ove Jansson, Hans Gummås, Lennart Ehlin och S.Å. Larsson under hela
matchen. Två man i kedjan som fick matchen att svänga Färnäs väg var Lasse Stickå som efter sina två mål är i toppen på fyrans skytteliga samt
Björn Åberg också 2 målskytt. Matchledaren Ivan Johansson, malung, verkade inte helskärpt inför uppgiften. /Wepe /.

Jobbigt hade Färnäs målvakten Görans Höglun d i första halvlek. Men … i amdra fick han det lugnare.

Skytteligan.
9 mål:

8 mål:

Antero Jonasson, Mora.
Dan Söderström, Leksand.
Lennart Sundgren, Falu BS.
Lasse Stickå, Färnäs.
Mats Åhlberg, Leksand.
Imre Drobni, Grängesberg.
H.O. Hansson, Sälen/Sörsjön.

7 mål:
6 mål:

5 mål:

Leif Hjelte, Mora.
Ove Backlund, Säter.
Ulf Mårtensson, Leksand.
Lars Sköberg, Sälen/Sörsjön.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Kjell Brus, Islingby.
B.E. Eriksson, Ludvika.
Bo Lundgren, Säter.

Kan Färnäs ta revansch på Leksand. Text från tidningsreferat.
Färnäs tillhör de lag i fyran som generalrepeterade ganska olyckligtinför morgondagens höststart. Ett dåligt genrep… o.s.v. För Färnäs gäller det
verkligen att klyschan stämmer för man tar emot leksand på hemmaplan och det är en minst sagt svår motståndare. I synnerhet som ishockey
spelarna nu börjat gå in för fotbollen. Lagen möttes i vårepilogen och då fick Färnäs rejält på söta knölen, men man är ett duktigt och fram för allt
målfarligt hemmalag, så det finns ingen anledning att slänga yxan i sjön före avspark, utan det är bara att koncentrera att vist har Färnäs chansen
att snuva Leksand på minst en pinne. Men då gäller det att gröntröjorna skärper sig och visar ett spel som när t.ex. Ludvika hälsade på senast.

Färnäs tog revansch. Text från tidningsreferat.
Laget som det svänger om i fotbollsfyran är Färnäs. Tidigare år erkänt starka borta men i år ett förträffligt hemmalag. Det fick storfavoriten
Leksand känna på i höstupptakten i Färnäs på lördagen då FSK välförtjänt vann med 3-1 (2-1) och fick revansch för 6-2 nederlaget i leksand så visst
svänger det. Det såg enkelt ut för leksand i början som målade i 13: e min. sedan Mats Åhlberg målat efter förarbete av Ulf Mårtensson och Roger
Lindkvist. Så kvitterade Lasse Stickå på en straff sedan han själv blivit tacklad i ryggen. Samme Lasse Stickå fick en ny chans fem min. före paus. Då
han snuvade leksands mv, Sören Andersson på en boll utanför straffområdet och kallt målade ur svår vinkel. Efter paus fick så Kjell Pettersson en
chans och fixade 3-1. Matchen var inte bra fån någondera sidan, men den var hård i överkant. Färnäs var mest på bettet och dessutom hade man
lättare till genombrott än Leksand vars spel mest grötades ihop genom kortpassningar i mitten som strandade på Färnäs fyrbackslinje. Leksand
hade sina bästa kort i Gunnar Andersson och Dan Söderström. I försvaret och Hans Jax och Ulf Mårtensson i kedjan. Färnäs klart bäste försvarare
var Gunnar Eriksson. Mv, Göran Höglund kommer därnäst. Han räddade en straff från Mats Åhlberg, när det var en kvart kvar vilket psykologiskt
räddade FSK segern. Bra var också Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin, Lasse Höglund och så förstås matchvinnaren Lasse Stickå. / Wepe /.

Fyra mål i fyran i Färnäs. Här ses skyttarna i bild, fr.v. Lasse Stickå, Färnäs (2), Mats Åhlberg, leksand (1) och Kjell Pettersson, Färnäs (1).

Färnäs tog en härlig revansch. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). – En härlig revansch, utropade Börje Leander efter FSK:s något oväntade men klara hemmaseger över Leksand. Och fortsätter: - Det är
alltid roligt och värdefullt att inleda en säsong med två poäng. Men så spelade också mina grabbar så kraftfullt och viljestarkt som jag vill att de
skall göra. Och visst ville Färnäs pojkarna vinna denna match och de 3-1 (2-1) hade de ärligt förtjänat. Färnäs har ett bollsäkert försvar, som denna
gång hade ännu lättare att hålla rent framför utmärkte Göran Höglund. Leksands små vuxna anfall envisades nämligen att ständigt gröta ihop
spelet på mitten med ineffektivt småplotter som följd. Vidare förfogar FSK över ett par hyperfarliga avslitare – Lasse Stickå och Kjell Pettersson –
som vet var målet är beläget och vara medspelare också känner till vilka bollar dessa grabbar behöver. Annars började matchen med Leksands
övertag och en rad försvarstabbar. Både första och tredje målet, - det andra var en klar hemmastraff – var svåra missförstånd i försvaren med
respektive boll motare på språng långt utanför sitt område. Men det gnisslade i försvarsviljan hos LIF. Inte ens Gunnar Andersson var sig riktigt lik.
Backen Sven Erik Haglund tvingades flera gånger ta till orent spel och unge Lasse Höglund fick gång på gång tas emot omilda törnar. Dan
Söderström var den genomsnittligt bästa i försvaret men genom den manövern förlorade anfallet i effektivitet. Nu arbetade Ulf Mårtensson, och
till en början Mats Åhlberg, bra men han var för petig med passningarna. Gunnar Eriksson får främsta betyget i färnäs försvaret där jämnheten
trots ett par reserver var frapperande. / Nils Lundström /. Färnäs-Leksand 3-1 (1-1). Målen: (13), 0-1 Mats Åhlberg, (28). 1-1 Lars Stickå (straff),
(40). 2-1 Lars Stickå. (53). 3-1 Kjell Pettersson. Domare: Rune Lindberg, Ludvika – inte konsekvent.

Nu är Färnäs ett ”hemmalag” Rättvis seger över Leksand. Text från tidningsreferat.
Från att ha varit ett ”typiskt” bortalag, har Färnäs nu förvandlats till det verkliga hemmalaget. Det visade man inte minst på lördagen, då man
vände bortasiffrorna 2-6 mot Leksand, till en säker seger med 3-1, något oväntat, men som det hela utvecklade sig, en fullt rättvis Färnäs vinst.
Annars var det bara Leksand till en början. Man hade säkert grepp om spelet och 0-1 kom också ganska omgående. Men Färnäs har en finurlig
herre vid namn Lasse Stickå, som har förmågan att ensam avgöra en match. I ett ströanfall, tvingades Leksand försvaret att ta till bryska tag för att
stoppa Lasse. Straff, och 1-1. Innan pausvilan han också lura bort en utrusande Sören Andersson och snitsa in 2-1 öppet mål. Slutsiffrorna
fastställde Färnäs i början av andra halvlek, då Kjell Pettersson dundrade in en boll otagbart i Sören Anderssons högra kryss. Grötigt Leksands spel,
Leksand hade hela tiden chansen. Men man trängde ihop spelet i mitten och där fastnade man i Färnäs säcken. Mitt i andra halvlek var man i alla
fall beredd att notera leksands reducering. Bengt Bornström fälldes, men Mats Åhlberg slog inte straffen bättre än att utmärkte Göran Höglund
kunde boxa ut bollen. Efter det gick luften ur leksand och i fortsättningen var det Färnäs som hade tillfällens till ändring av målsiffrorna. Leksand
var inte alls bra. Det brast på flera platser. Inte ens Gunnar Andersson fick spelet att fungera. Bra var nu Mats Lyck och Dan Söderström. I anfallet
Ulf Mårtensson och Roger Lindkvist. Även Leksands målskytt Mats Åhlberg var duktig emellanåt. Färnäs lever högt på sitt ramstarka försvar
Gunnar Eriksson och Sven Åke Larsson bäst för dagen sant givetvis Göran Höglund, som tillsammans med Lasse Stickå varden som räddade Färnäs
poängen. Lennart Ehlin stark på mittfältet och i kedjan som sagt Lasse Stickå. Domare inför ett par hundra åskådare var Rune Lindberg, Ludvika.
Fakta: (13). 0-1 Mats Åhlberg, (28). 1-1 Lasse Stickå (Straff), (40). 2-1 Lasse Stickå, (53). 3-1 Kjell Pettersson, (71). Göran Höglund räddar Mats
Åhlbergs straff. / LEK /.

Mera Fotboll. Text från tidningsartikel. Lars Erik Klockar.
Signaturen skrev förhands i fredagstidningen till matchen Färnäs-Leksand och tippade Leksands vinst. Färnäs vann. Jag skrev också att Nusnäs lätt
slår Våmhus. Våmhus vann. Det är svårt att vara profet . men Färnäs ville mer. Därför fick leksand stryk. Våmhus ville bra mycket mer än Nusnäs,
varför ”di randige” vann. Våmhus segern var en stor sensation över Nusnäs fina träningssvit. Allvar och vänskap är med all tydlighet två skilda
saker. Nusnäs lär väl vara nere på jorden igen och utkräver säkert blodig revansch i fredagens returmatch. Oxberg börjar röra på sig igen och ligger
inte allt för långt efter Vansbro och Nusnäs i tabellen. 5-1 på ett ”värmeskadat” Nornan imponerar. Vilket inte Sollerön gör. Efter 1-2 mot Idre
börjar det nu se verkligt dystert ut. / Lek /.

”Fyrans skytteliga” Text från tidningsartikel.
Falu BS kulspruta Lennart ”Sunken” Sundgren lyckades i höstpremiären mot IFK Ludvika inte en enda gång hitta rätt bland nätmaskorna. Därmed
fick han lämna tätplatsen i Dala fyrans skytteliga. Tätplatsen tog istället Lars Stickå, Färnäs., som i derbyt mot Leksand prickade in två ”pytsar” och
sammanlagt har gjort 11 mål. I derbyt gjorde leksands mats Åhlberg ett mål och det innebar en andraplats för hans del. Tredjeplatsen delas av fyra
spelare. Bästa Västerbergslagsskytt är fortfarande Grängesbergs ettrige Imre Drobni som dock inte kunde medverka i Grängesbergs höstpremiär.
Ställningen efter 12 avverkade omgångar:
11 mål:
10 mål:
9 mål:

Lars Stickå, Färnäs.
Mats Åhlberg, Leksand.
Lennart Sundgren, Falun.
Dan Söderström.
Antero Jonasson, Mora.
Ove Backlund, Säter.

8 mål: Imre Drobni, Grängesberg.
Leif Hjelte, Mora.
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.

Leksand bör ta två pinnar mot Nyhammar men däremot ser matchen Heros-Färnäs ut att bli jämn. Heros är i största poängnöd och måste vinna.
Färnäs för sin del med Lasse Stickå i storform, kan blanda sig i toppstriden om man nu lyckas besegra Heros.

Heros tog en poäng mot Färnäs men hade massor av motigheter. Text från tidningsreferat.
Trots att Heros tog den ena poängen i mötet med Färnäs på Herosvallen, där slutresultatet skrevs 2-2 efter samma siffror i pausen, kan man inte
påstå att det var en lyckodag för Smedjebacksgrabbarna. Det började med motigheter redan i första minuten då Kurt Hedkvist blev trampad av en
Färnäs spelare så illa, att han måste lämna planen och får bereda sig på en vila från fotbollen från Fotbollen några veckor framöver. Sedan kunde
man med jämna mellanrum under första avdelningen se Heros grabbarna åka på smällar som gjorde det hela lika bekymmersamt för ledaren Ivar
Lerström. När sedan Kjell Svensson som sköt en frispark i ribban i denna halvleks 17 min. ja då fick man den uppfattningen att et inte var Heros
dag. Detta trots att man prickade in lika många mål som Färnäs. Heros svarade för det mesta i spelväg. Färnäs idkade även nu ett utpräglat
försvarsspel och höll sig med endast tremannakedja, som sprang på alla bollar, som kom upp till dem och där Lars Stickå var farligast, men även
Björn Åberg krävde sin bevakning. I försvaret krigades det till synes framgångsrikt över hela linjen, men ett extra plus får Hans Gummås och i
målet slutligen var Göran Höglund som vanligt bra. Heros spelet ingav vissa förhoppningar, men tydligt är att det är något av typiskt hemmalag.,
för del är ju där som de flesta poängen kommit. Ch, Börje Granholm var bäst i de bakre leden, medan Bo Jonsson och Christer Larsson skötte
mittfältsjobbet tillfredsställande. I kedjan hade Färnäs försvaret mycket svårt att tygla Kjell Svensson och Tommy Dorg. Men Olle Bergkvist kom
även starkt efter pausen och var med sin snabbhet ständigt tilloro. Och i målet slutligen gjorde Hans Eriksson en bra insats efter sin långa frånvaro
på grund av skada. Målen: 0-1 i 7 min. Lars Stickå efter en frispark där Heros försvaret helt glömde bort markeringen. 1-1 i 20 min. Tommy Dorg.

1-2 Björn Åberg. 2-2 43 min. av Olle Bergkvist. Per Erik Carlsson, Borlänge, dömde matchen mycket bra. 77 personer båda övergivit badstranden
för att följa Heros ödens i den tryckande värmen. / Raj /.

Stackars Heros – bara bekymmer. Text från tidningsreferat.
Smedjebacken (FK). Heros hade otur i dubbel bemärkelse i mötet med Färnäs på Heros vallen 82-2). Redan i första minuten skadades lagkaptenen
Kurt Hedkvist och måste lämna planen. Och i fortsättningen var det bara Heros vad spelet beträffar. Det gäller då främst i andra halvlek då Heros
hade en konstant press. Och ändå fick man bara oavgjort. Tillägger man att Kjell Svensson, heros center hade en frispark i ribban i första
halvlekens 17:e minut och en del andra farligheter som borde resulterat, förstår man att det inte var Heros dag. Heros försvaret skötte sig trots att
man vid en tillfällen tappade kontakten med varandra i stort sett bra. Målvakten Hans Eriksson gjorde vad på honom ankom och med andra ord
gjorde en bra comeback efter sin skada som han fick i våras. Börje Granholm, centerhalv, får betyget bäst i de bakre linjerna. Bosse Jonsson och
Krister Larsson jobbade bra på mittfältet. Kjell Svensson var som vanligt bra i kedjan. Bra var även Tommy Dorg och Olle Bergkvist blommade ut
efter pausen. I Färnäs som är ett defensivspelande lag, var Göran Höglund i målet mycket bra. I ett överbefolkat försvar kan man knappast
framhålla någon före de andra. Lagets farligaste spelare är utan tvekan lars Stickå i anfallet. Men även Björn Åberg bör ha ett omnämnande.
Heros-Färnäs 2-2 (2-2). Målen: (7). 0-1 Lars Stickå, (20). 1-1 Tommy Dorg, (27). 1-2 Björn Åberg, (43). 2-2 Olle Bergkvist. Domare: Per Erik Karlsson,
Borlänge – bra. Publik: ca: 75.

0avgjort för Heros. Text från tidningsreferat.
En oturlig inledning hade Heros i hemmamatchen mor Färnäs då vi, Kurt Hedkvist bara efter någon minuts spel skadade sig så illa i en fot att han
måste lämna planen och han blir troligen borta för resten av säsongen. När sedan Färnäs mycket snöpligt tog ledningen med 1-0 på en frispark
som vi, Lasse Stickå slog i mål så såg det inte vidare ljust ut för hemmalaget, som dock kom igen och spelade stundtals bra fotboll och klarade även
en poäng genom att spela oavgjort 2-2. Omskrivna och målfarliga Färnäs innern Lasse Stickå var välbevakad under matchen men han var
svårmarkerad och den gode Lasse gick inte heller denna gång mållös från planen. Han var tillsammans med vy, Lasse Höglund den bästa i Färnäs
kedjan. Målvakten Göran Höglund och ch, sven Åke Larsson de främsta i försvaret. Heros spelarna visade trots motgångarna i matchens början att
viljan inte saknades då lagen efter två underlägen i mål kom igen och kvitterade och har man sedan fått utdelning för sin överlägsenhet i andra
halvleken så hade båda poängen kunnat stanna hos Heros. Det var i slutminuten nära att Färnäs avgjort matchen till sin fördel men Heros ch, Börje
Granholm räddade bollen på mållinjen. Vb, Kurt Göstasson ch, Börje Granholm och hi, Tommy Dorg var de bästa i Heros. / E.J. /

Lasse toppar. Text från tidningsartikel.
Lasse Stickå, Färnäs kulspruta leder fyran skytteliga. Lasse har pangat in tolv mål och följs närmast av en trio: Mats Åhlberg, Leksand, hans Ove
Hansson, Sälen/Sörsjön och Leif Hjelte, Mora. Och dom ligger två mål efter Lasse.
12 mål:
10 mål:

9 mål:

8 mål:

Lars Stickå, Färnäs.
Mats Åhlberg, Leksand.
Hans-Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Leif Hjelte, Mora.
Lennart Sundgren, Falun.
Antero Jonasson, Mora.
Ulf Mårtensson, Leksand.
Anders Schött, Grängesberg.
Imre Drobny, Grängesberg.
Dan Söderström, Leksand.
Ove Backlund, Säter.

7 mål: Kjell Pettersson, Färnäs.
Bo Lundgren, Säter.
Lars Sjöberg, Sälen/Sörsjön.
6 mål: Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
5mål: Bengt Steffenson, Islingby.
Kjell Brus, Islingby.
Bengt Eriksson, Ludvika.
Göran Lundqvist, Mora.
Rolf Asplund, Korsnäs.
Roland Larsson, Grängesberg.
Lars Kjell, Korsnäs.

Kan Färnäs vinna i kväll? Text från tidningsartikel.
Färnäs möter i kväll Korsnäs hemma, i en match som har stor betydelse för utgången av fyran. I händelse av Färnäs seger byter de båda lagen plats
i tabellen, då Färnäs just nu ligger en poäng efter Falu laget. I Mora hoppas man också mycket på det hemma starka Färnäs, och ser gärna att
Ovansiljanskollegan tar en dubbelpoängare, då detta skulle ”lätta upp” toppställningen i tabellen. Korsnäs har annars inlett hösten bra. I våras tog
man stryk av Heros med 3-1 i första höstmatchen utklassades samma motståndare med 6-0. Nu sist var det Islingby som fick sträcka vapen. Färnäs
har också spelat bra. Segern över Leksand var imponerande, men sedan blev det något av ett bottennapp när man bara nådde 2-2 mot Heros.
Hemmalaget har fyrans hittillsvarande skyttekung Lasse Stickå i sina led var utgången av matchen beror mycket på vad han kan hitta påskrivet
efter Islingby matchen. Troligt att Bernt Sundström och grabbarna är revanschsugna. Det är inte roligt att vinna och ändå få dålig kritik. Det blir
kanske andra tongångar efter onsdagsmatchen på Färnäs IP. Eller skall hemmapojkarna upprepa senare omgångars storsegrar?

Lasse Berglunds skott gav Korsnäs två poäng. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Färnäs föll för första gången på länge på sin hemmaplan i fyran. Det var Korsnäs som stod för den bedriften och vinsten var
målmässigt mätt minsta tänkbara, nämligen 1-0 (0-0) målet fixat på ett välplacerat skott från ungefär 20 meter av mittfältsmannen Lasse
Berglund. Att det nu var en spelare från planens mitt som skulle bli matchvinnare hörde liksom till pjäsen. Det var sannerligen en målvittringsfattig
match. Och Korsnäs vann matchen rättvist då man förutom målet vann chanserna med 2-1. Alltföre paus var en farlig nick av Lasse Stickå och ett
farligt skott av Bernt Sundström. Efter paus hade Korsnäs en jättechans men Färnäs Sven Åke Larsson räddade på mållinjen. Korsnäs hade två
verkliga toppfigurer den här kvällen nämligen Lasse Berglund på mittfältet och 17 årige backen Christer Gustavsson, som båda gjorde en stålande
match. Plus också till säkerhetsventilerna i bakre försvaret Åke Eriksson och Bengt Kling. Bernt Sundström lyckades inte trots lovvärda försök sätta
sting på kedjan. Färnäs styrka var som vanligt mv, Göran Höglund och fyrbacksvallen Ove Jansson, Gunnar Eriksson (primus), Hans Trogen, Sven
Åke Larsson. Mittfältet hade man svårare fågrepp om oh en tillbaka dragen Lasse Stickå gick mållös från plan. Det var också länge sedan sist. Sture
Dellen, Avesta, får godkänt för dömningen i en svår match inför årets största publik. /Wepe /.

Typisk 0-0 match i Färnäs men Korsnäs vann med 1-0. Färnäs backar nr 3 Gunnar Eriksson och nr 2 Ove Jansson kan lugnt återvända ut på planen
sedan deras utmärkte mv, snuvat Korsnäs vi, Olle Haglund på bollen.

”Var det så enkelt?” text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). – Oj, var det så enkelt, sa Kornäs mittfältsman Lasse Berglund efter drömmålet mot Färnäs i andra halvlekens tjugonde minut. Lasse
fickbollen på vänster kanten och avancerade in mot planen. Fick fullträff från 25 meters håll och Göran Höglund kan knappast reagera i FSK:s mål.
Och Lasse ordnade därmed KIF segern. (1-0). Berglund var därför allra gladast efter matchen. Inte bara för en allmänt hygglig insats utan för att
hans mål blev direkt avgörande. – Det var mitt andra mål i serien men avgjort en drabbning har jag inte gjort sedan jag gick i fackskolan, och en
sån här träff lär jag inte få i brådrasket. Eljest var inte spelet mycket att glädjas åt även om man plockar bort diverse grova missar förorsakade av
planens beskaffenhet. I stället var det ett evigt tjongande mellan försvaren. Minst oavgjort hade FSK förtjänat. – Det här var en tämligen onödig
förlust, tyckte FSK:s lagledare Nils Stickå. FSK:s spjutspetsar Lars Stickå och Kjell Pettersson fick inte rätta bollarna men inte heller rätta turen i
avslutningarna. Försvaret var som vanligt pålitligt i träffsäkerhet och täckning men matningarna sämre. Hans Gummås, Gunnar Eriksson och sven
Åke Larsson var effektivast och Göran Höglund gjorde sitt i målet. Korsnäs målman Lars Åke Janssonspelade farligt långt ute. En överraskande god
insats svarade unge backen Christer Gustavssonför. Ibland fick ”rävarna” Bengt Kling och Sune Caparsson arbeta hårt men klarade sig denna gång
på rutin och nickegenskaper. Förutom nämnde Berglund bör också energiske Åke Eriksson ges ett plus. Kedjan fanns bara på pappret. Bernt
Sundström var påpassad, något loj men också dåligt understödd av kamraterna. / Nils Lundström /.
Minst oavgjort tyckte Färnäs att man var värda efter mötet med Korsnäs på onsdagskvällen. Men se det gick inte. Ett jätteskott av
mittfältsspelaren Lasse Berglund i andra halvlekens tjugonde minut ställde Färnäs mv, Göran Höglund utan chans. 0-1 och den första
hemmaförlusten på länge för de grönvita. I halvtid konstaterade man att detta var en typisk 0-0 match. Då hade båda lagen i det närmaste
undvikigt att skapa målchanser. Visst rörde det sig framför bästa burväktarna emellanåt, men de där riktiga farligheterna lyste med sin frånvaro.
Korsnäs kedjan var pigg under inledningsminuterna antagligen föranlett av den dåliga kritiken i senaste matchen. Men man spelade mest i sidled.

Göran Höglund behövde inte träda i aktion mer än ett par gånger. Men då gjorde han ingripanden av hög klass. Efter hand fick Färnäs minst lika
mycket att säga till om och hade några tillfällen att göra första målet, men det här med ”raka spåret” och sedan pang! Det såg man inte till. Det är
mycket möjligt att Färnäs kunnat vinna matchen, eller åtminstone nått oavgjort, om man varierat anfallsspelet något. Nu läste man fast sig på
vänsterkanten hela andra halvlek där det efterhand blev allt trängre och trängre trots att Lasse Höglund eller Björn Åberg alltid fanns helt fria på
motsatta kanten. Försvararen var de bästa lagenheterna i den här matchen. Hos gästerna i den här matchen. Hos gästerna var unge hh, Christer
Gustafsson mycket svårpasserad, dessutom lugnet personifierat. Målskytten Lars Berglund tillhörde också de bättre, han var den som oftast tog
hand om Göran Höglunds jätteutsparkar. Färnäs försvaret är stabilt, man slår ifrån sig utan att lägga fingrarna emellan. Bäst mot Korsnäs var
Gunnar Eriksson som i Gunnar Stickås frånvaro växt ut till en ”städgumma” av klass. Kedjorna har setts bättre. Enda behållningen av Färnäs
anfallet var Björn Åbergs fräcka grejor. Men han har andra svagheter som drar nr betyget. Bernt Sundström, Korsnäs är snabb i draget, men
riktade oftast illa. Vy, Bo Eriksson får istället gälla som bäst i Korsnäs. Domare inför rekordpublik var Sture Dellen, Avesta. / Lek /.

Se upp för NIF. Text från tidningsreferat.
Nyhammar (FK). Nyhammar skrällde igen och nu var det Färnäs tur att åka hem med 1-0 i baken. Nyhammar tycks nu på allvar försöka hålla sig
kvar, och kanske lyckas! I Färnäs skulle Lasse Stickå bestyra allt, men han kom bort mot det resliga NIF försvaret. I Nyhammar fanns det bättre i
”krutgubben” Lars Gunnar Berglund i kedjan samt Lennart Perols, Toivi Messing och Christer Östling. Nyhammar-FSK 1-0 (0-0). Målet: 1-0 (52). Lars
Gunnar Berglund. Publik 200.

Målskytten var bäst. Text från tidningsreferat.
Nyhammar (DD). Färnäs var Nyhammars motståndare i söndagens seriematch på Åvallen, en match som bruksgrabbarna vann med 1-0 (0-0).
Målet som gav två poäng var en s.k. rökare och avfyraren var planens minste men bästa aktör, NIF:s Lars Gunnar Berglund. Spelet var mesta tiden
förlagt till Färnäs planhalva utomsista kvarten då en kvittering hängde i luften. Nyhammar missade i sista minuten en idiotisk lagd indirekt frispark
innanför målområdet. NIF:s bästa var i försvaret Christer Östling och Toivo Mässing. Kedjan hade sin bästa i Lars Gunnar Berglund och Lennart
Perols. Färnäs spelade en typisk ovansiljansfotboll med hårda krossbollar mot farlige vi, Stickå. Stickå var f.ö. bäst i Färnäs tillsammans med mv,
Höglund. En allmän bekantskap var L-E Wallin, Borlänge som dömde alldeles utmärkt. Publiken uppgick till 200 personer.
Vårt andra div IV lag. Färnäs har inte turen på sin sida numer. Två raka uddamålsförluster, båda onödiga. Minst en pinne skulle man haft båda
gångerna. Färnäs supporters får trösta sig med att Lasse Stickå ännu toppar skytteligan. Nu har han gott sällskap med ytterligare herrar som alla
gjort 12 mål.

NIF:s enmnna kedja räckte mot Färnäs. Text från tidningsartikel.
Nu börjar det verka som om Nyhammar äntligen har funnit stilen. I fredags gjorde man sensation genom att ta ena poängen mot Mora och på
söndagen fick Färnäs släppa ifrån sig båda poängen i uppgörelsen på Åvallen. 1-0 blev slutresultatet efter en mållös första halvlek. Det rättvisa i
resultatet kan inte diskuteras efter det att NIF haft hand om initiativet i 35 av de 45 minuterna. I andra halvlek jämnade spelet ut sig något, men
de framstötar Färnäs gjorde var inte så vassa. Matchen avgjordes i andra halvleks 8:e minut då Lars Gunnar Berglundelegant fintade bort ett par
försvare och drog ett skott från 25 meter, som målvakten inte ens hann reagera på. Bollen hittade in i mål via stolpen. I 20:e minuten upprepades
samma sak, men Berglunds stolpskott rann då efter linjen och ut på ”fel” sida. man trodde inte på någon dubbel poängare för Nyhammar den här
gången. Fortfarande är Håkan Grönberg, Aleko Kalabakov, Bosse Eriksson och Stig Danielsson borta och när dessutom ”Pesse” Persson tvingades
lämna återbud på grund av arbete trodde man på en ”säker tvåa”. Nyhammar kan verkligen inte skryta med om fullgoda reserver, men de som nu
hoppade in gjorde vad de kunde och det räckte mot det ihåliga Färnäs laget. Enmanna kedja räckte. Den främsta anledningen till Nyhammars
framsteg är nog att Christer Östling på de senaste två matcherna har kommit i gammal god form igen och fyrbackslinjen har därigenom fått en helt
annan stabilitet. Att sedan Toivo Mässing åter gjorde en bra match på Kalabakovs backplats försämrar inte helhetsintrycket. Mot Mora kämpade
NIF till sig poängen, men nu spelade man verkligen bollem mellan sig på ett sätt som man alltför sällan ser. Speciellt Nicke Norbrg på mittfältet
gjorde en bättre match än på mycket länge. I kedjan var Lars Gunnar Berglund helt ensam, men det räckte ju ganska bra. Yttrarna var obefintliga.
Ihåligt Färnäs. Gästerna var nog det ihåligaste laget, som setts på Åvallen i år, men visst fanns det killar som glimtade till ibland. Lasse Stickå
fordrar alltid uppvaktning och samma sak gäller Lasse Höglund. Av någon oförklarlig anledning plockades den senare av banan i andra halvlek. Vi
på sidan trodde nog att Börje Leander och Co fått solsting eftersom Höglund var det genomgående största orosmomentet för hemmaförsvaret.
Gunnar Eriksson var den bäste i försvaret, som inte hade det märkvärdigt svårt med Nyhammars enmanna kedja i form av lars Berglund. Lars Erik
Wallin, Borlänge dömde. / BeDe /.

Det är synd om Färnäs slutsekunderna ödedigra. Text från tidningsreferat.
Det är synd om Färnäs. I matchen på hemmaplan mot Korsnäs för en dryg vecka sedan fick man ett baklängesmål på halsen när några minuter
återstod. I lördagens match mot BS, så letade Faluns enda mål sig in i nättaket när bra 10 sekunder återstod att spela. Det var lille Bernt ”Bempa”
Eriksson som satte skallen till en hörna med detta för Färnäs så olyckliga resultat. Planen var sur från början och efterhand blev det allt regnigare
och mörkare, vilket givetvis inverkade på spelet. Färnäs hade kommandot långa stunder, men hade svårt att skapa målchanser. Lasse Stickå är inte
längre riktigt bra form, och då Färnäs kedjan är mycket beroende av Lasse så haltade den betänkligt i Falun matchen. Falun var inte bättre än
Färnäs, men man var farligt framme vid flera tillfällen under första halvan av andra halvlek. Noterade bl.a. ett stolpskott. Vilket var matchens enda
riktiga målchans innan Bempa satte pricken över i:et. Färnäs hade planens dominant i Gunnar Eriksson, bollsäker och med en mycket befriande
spark. Han har gott understöd i försvaret av Ove Jansson och Sven Åke Larsson. Lennart Ehlin gick bra på mittfältet, kedjan var inte som den borde
vara. Göran Höglund brukar alltid få rosor efter Färnäs matcher, men på lördagen hade han inte mycket att göra. Falun har Jan ”Nanen” Eriksson.
Han var försvarsbäst tillsammans med Egon Adeström. Lille Lars Nilsson var en flitig arbetsmyra på mittfältet och i kedjan var Lennart Sundgren
största orosanden. Lille Bempa hade svårt att komma någonstans mot det hårdföra Färnäs försvaret. Domaren: Göran Isaksson, Dala Järna
övertygade inte, även om han inte alls var så dålig som publiken ville ha det till. / Lek /.

Färnäs Gunnar Eriksson var alltid till hands. Som här då han får undan bollen sedan Lennart Ehlin missat med huvudet. Sven Åke Larsson (5)
avvaktar och skymmer ”Bempa” som bortom sig har Ove Jansson.

Bempas sena mål ger BS-basarna magsår. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Nej, nu kan du inte gå längre Bempa! Alla på ledarbänken hos BS är snart rena nervvraken…. – varför ska man ta bort den där lilla
spänningen, sa Bempa Eriksson näe han fixade planen i Färnäs (0-1) efter att ha gjort segermålet två sekunder (I) före slutsignalen. Det var nästan
en exakt upprepning från förra omgången då han också snitsade in en hörna i slutminuten mot Säter och ordnade fullpoängaren. Den här gången
är väl frågan om inte Bempa gjorde sig skyldig till ett avtalsbrott. Många iakttagare vill göra gällande att han arbetade över på övertiden….
Domaren Göran Isaksson Dala Järna, hade lagt till en minuter för ett speluppehåll. Bempas domslut? – Men det tilläget, som inte ens får vår
kapten Lasse Stickå fick reda på, hade gott och väl överskridits när Isaksson (på Bempas uppmaning) dömde hörna, sades med bestämdhet att
ledarna hos Färnäs. Dessutom kan starkt ifrågasättas om det skulle ha varit hörnspark. Det var ett typiskt motlägg ansåg man. Synd att matchen
skulle avgöras på detta diskutabla sätt… Men slutsignalen gick först sekunderna efter nickmålet och det är bara att beklaga Färnäs som nästan
hade en nästan ständig press på ett tröttkört BS under andra halvlek. Första avdelningen var jämnare men föga situationsrik. Två starka och bollsamt nicksäkra försvar stod oftast och tjongade bollen till varandra. ”Tessen” säker. Annars var Bempa Ericsson bra denna gång. Arbetsvillige
framspelaren, Lennart Åkerlund gjorde ett starkt försvarsspel. Hyggligt gick det också för nickspecialisten Jan Erikcsson. ”Städgumman” hos Färnäs
försvaret hette Gunnar Eriksson men även Ove Jansson och Lennart Ehlin kompletterade bra. Men nog saknades slitvargen. Hans Gummås på
mittfältet. Skott försöken var inte många hos anfallet. Men så fick Lars Stickå ofta spela defensivt. Mest sköt Björn Åberg på distans.
/ Nils Lundström /. Färnäs-Falun 0-1 (0-0). Målet: (90). (91), 0-1 Berndt Ericsson. Domare: Göran Isaksson, Dala Järna – hade vunnit på
avvaktande domslut.

Mål på övertid? Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD) Mål på övertid eller ej var frågetecknet när Falu BS med matchens enda mål tog båda poängen i Färnäs. – Jag hade tillägg på en minut
för skador försvarade sig domaren Göran Isaksson. Dala Järna, men målet tillkom strax före slutsignalen då ”Bempa” Ericsson fick fullträff med
huvudet och det eljest stabila Färnäs försvaret kom på mellanhand. Resultatet var tursamt för BS och nog hade Färnäs varit förtjänta av minst en
poäng efter chanser men Färnäs specielle målskytt Lasse Stickå har tydligen tappat formen och dessutom hade han minst två man på sig så fort
han fick bollen. Bäst i kedjan var hy, Lennart Ehlin och cf, Nils Erik Böhlin medan vh, Gunnar Eriksson var säkraste försvarare. I BS var hh, Lennart
Åkerlund resen i försvaret medan i kedjan det mesta kretsade kring högervingen Lars Nilsson och ”Bempa” Ericsson där bör också framhållas vy,
Kenneth Ljunggren. / Pära /.

IFK Brände straff i slutminuten Bara ett lag i andra halvleken. Text från tidningsreferat.

IFK:s kedja skapade ett flertal farliga chanser i lördagsmatchen mot Färnäs. Men här måste dock hemmalagets oldtimern Åke Paulsén konstatera
som så många gånger tidigare under drabbningen att gästernas målvakt Göran Höglund hinner först på bollen. Till hjälp skyndar Gunnar Eriksson
som dock inte behövde ingripa.
IFK Ludvika och Färnäs delade på lördagen broderligt poängen närlagen drabbade samman på Hillängen. Slutresultatet skrevs till 1-1, halvtid 0-1,
ett resultat som inte alls är rättvist av vad som hände på planen. Visserligen började IFK mycket svagt men i den andra halvleken existerade bara
ett lag på arenan, men hur hemmalaget bar sig åt så lyckades man inte åstadkomma mer än ett mål. Var det inte någon av kedjespelarna som
gjorde någon dundermiss så var det den dåliga domaren Ingvar Byberg, Borlänge, som svarade för något fantastisktdomslut. Bland dessa kan
nämnas att IFK fick ett mål bortdömt för offside, en offside som med största säkerhet kommer att diskuteras åtskilligt i Ludvika en tid framöver.
Vidare blåste han av för hands när Loris Tominick i matchens slutminuter slet sig igenom och satte bollen i nät. Matchen blev en klar framgång för
IFK Ludvikas del och det var verkligt roligt att se försvaret spela bra. Sen så förut vattentäta fyrbacklinjen med ”målvaktssuveränen” Lars
Johansson längst bak verkar åter komma i gammal god form. Mittfältet har hela säsongen varit litet trevande men nu kom lösningen på det
problemet. Loris Tominick gjorde debut, började svagt men var i den andra ett ypperligt komplement till Gunnar Henriksson som även han verkar
komma ur formsvackan. Även om kontraktssvårigheterna är stora så verkar det som om dagens ”kamratgäng” skulle kunna kämpa till sig en plats
ovanför nedflyttningsstrecket och nu när kedjefolket har lärt sig att framkalla situationer kanske målskörden i kommande matcher kan bli bättre
än den varit hittills. Åke Paulsén gjorde åter en bra insats och han är alltid ett orosmoment för motståndarförsvaret. Godkänt får även Lennart
Sandström och lars Östergren som i den andra halvan bytte ut skadade Bengt Erik Eriksson. Färnäs hade verklig tur när man som genom ett under
lyckades klara en pinne, men laget kan tacka sin ypperlige målvakt för den poängen. I den sista minuten av matchen tilldömdes IFK en straff och
de flesta trodde att hemmalaget då skulle bärga segern. Men på exekutorn Alf Jönssons välplacerade straff gjorde Färnös keepern Göran Höglund
en suverän räddning och därmed var den ena pinnen fixad. Av ute försvararna spelade Sven Åke Larsson föredömligt men även Ove Jansson
förtjänar ett omnämnande. Av mittfältsspelarna var Lennart Ehlin bäst, och av kedjespelarna ges de högsta betygen åt Nils Erik Böhlin och lars
Höglund. Målen: 0-1 Nils Erik Böhlin som slog en boll förbi utrusande Lars Johansson i den första halvlekens 23 minut. 1-1 Alf Johansson på straff i
den andra halvans 16 minut. Dålig domare inför ca: 150 personer var Ingvar Byberg, Borlänge. / Stellan /.

IFK Ludvika missade straff och två poäng. Text från tidningsreferat.
Ludvika (DD). En bränd straff kan bli helt avgörande för IFK Ludvikas vara eller icke vara i division IV. Två poäng låg inom räckhåll, då endast två
minuter återstod av matchen mot gästande Färnäs SK. Alf Johansson utsågs till exekutor, men vis av en tidigare straff gick Göran Höglund i Färnäs
målet åt rätt sida och därmed rök Ludvikas seger. 1-1 får betraktas som ett rättvist resultat. Färnäs började bra och bjöd på fin fotboll under hela
första halvleken och hemmalaget såg ut att vara helt chanslöst och allrahelst då försvaret sviktade betänkligt. I andra halvlek blev det ombytta
roller. Färnäs föll in i en down period medan hemmalaget vädrade sin första seger i höstomgången. Lagledaren Göte Hedström var besviken
efteråt. Med ett så starkt spelövertag borde segern ha varit vår, framhöll han, men vi har för dåliga skyttar plus otur. Samma tongångar angav Nils
Stickå i Färnäs. Förstår inte vad som hände laget. Hade vi kunnat hålla samma stil matchen igenom hade vi vunnit en solklar seger, var hans
kommentar. Domaren Ingvar Bybergs domslut väckte diskussion hos publik och de båda lagen. Byberg borde ha avverkat, då fördelad spelare
hade fördel av bolen. Under alla förhållanden var det en underhållande match och i gästande lag glänste mv, Göran Höglund, backen Sven Åke
Larsson och på mittfältet Hans Gummås samt i kedjan Nils Erik Böhlin och Lars Stickå. Ludvikas bästa var Lars Johansson i målet. Alf Jönsson på
backen, på mittfältet Loris Tominich och Gunnar Henriksson samt i kedjan Roland Järleskog. / Wepe /. Nästa omgång, Div, IV. Dalarna. 6/9. FärnäsSäter, Grängesberg-Nyhammar, Heros-Mora, Islingby-Falun, Korsnäs-Leksand, S/S-Ludvika.

Affe är den verklige otursgubben. Text från tidningsreferat.
Ludvika (FK). – Alf Jönssons brända straff i matchens sista minuter kan vara den avgörandenedflyttningsfaktorn för oss. Absolut inget ont sagt om
Affe för det, men det var verkligen synd att han inte lyckades nu, som alltid annars. Vi hade ju övertaget i matchen och båda poängen hade snitt
verkligt bra i ryggen. Men Alf ska ha tack för den poäng han fixade i alla fall. Sa IFK Ludvikas tränare Göte hedström efter lördagens match (1-1)
mot Färnäs. Hans Kollega i Färnäs Nisse Stickå höll givetvis inte med Göte om utgången av den diskuterade ”Jönssonska straffen” men däremot
medgav han att Ludvika dock hade ett visst övertag och var därför nöjd med resultatet. Det var tyvärr inte någon direkt spännande match som
bjöds den här gången heller. Däremot ”förgyllde” ett par straffar upp tillställningen. Båda dessa var IFK:s och vid båda tillfällena valdes Alf Jönsson
till exekutor. Den första lyckades han med och fixade därmed kvitteringen. Den andra kom i matchens 88:e minut och alltså stor chans för 2-1 och
därmed också de båda så välbehövliga pinnarna för IFK. Färnäs keeper Göran Höglund satsade på högra krysset – och lyckades! I Färnäs kedja
dominerade Lars Stickå och Karl Erik Böhlin medan försvaret hölls ihop av Sven Åke Larsson. Alf Jönsson var ”Stubben” i IFK:s försvar och et t fint
jobb presterade keepern Lars Johansson. Roland Järleskogi kedjan gjorde en bra första halvlek och även hans länkkompis Lennart sandström får
godkänt. Tyvärr saknade IFK:s kedja som vanligt ”flyt” och var tämligen ofarlig. / Berit Holmqvist /.
IFK Ludvika-Färnäs SK 1-1 (0-1). Målen: (23). 0-1 Nils Erik Böhlin, (64). 1-1 Alf Jönsson (straff). Domare: Ingvar Byberg, Borlänge – svag. Publik: 150.

Säter gästar Färnäs. Text från tidningsreferat.
Färnäs har inte orkat distansen ut i de senaste seriematcherna utan förlorat en följd av uppgörelser på mål insparkade före slutsignalen. I morgon
har man chansen att vända på trenden och samtidigt ge sina platskolleger, Mora en hjälpande hand i den hårda toppstriden i fyran. Färnäs börjar
själva bli i poängnöd, man har fyra poäng ner till lagen på nedflyttningsplats och det är inget betryggande försprång när fyra omgångar återstår
förutom denna. Färnäs har också mycket hårt program framför sig. Det enda kölag man har kvar är Islingby, annars handlar det uteslutande om
matcher mot topplag. Grängesberg, Sälen/Sörsjön och Mora. Säter har visat målaptit i de två senaste omgångarna, först 5-1 på Ludvika och nu
senast 4-1 på Islingby är resultatet som imponerar och som visar att Färnäs får svårt på hemmaarenan i morgon. Skall det bli hemmaseger, så
hänger det som så många gånger förr på hur bra Göran Höglund sköter sig i buren. Har han en av sina bästa dagar, samtidigt som Lasse Stickå
vaknar till liv, så kan det gå s.k. vägen.
Säter går på och slåss nu för serieseger. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD). Något spel på toppnivå presterade varken Färnäs eller Säter på lördagen. Möjligt är dock att klasen på dalafyran inte är vad den
borde vara just nu. Nu vann säter på att man kunde blixtra till i rätta ögonblicken då Färnäs hade bollen väl så mycket. Det hela började med att
Hans Gummås nickade in 1-0 för Färnäs på Lasse Höglunds fina inlägg. Så kvitterade Karl Inge Johansson på en frispark efter 37 min. och bara 3
min. senare kom 1-2 genom Birger Andrén. Så var det Färnäs för hela slanten under andra halvlekens större del. Men så i 37 min, kom ett snabbt
genombrott av Bo Lundgren som gav 1-3. Slutminuterna tog sedan Säter. Säter spelade inte som ett topplag men väl som ett nyckfullt lag. Eller
som man sa på säter bänken sedan 4-backlinjens B. Andrén målat. Vi spelar utan direkt system och den försvarare som har lust får hänga med i
anfallen. Och denna Säters oberäknelighet i spelet kan säkert fälla utslaget flera gånger. Bästa spelare hos Säter var Birger Andrén. Lars Erik
Johansson. Bo Eriksson och Bo Lundgren. Färnäs försökte att köra med Lasse Stickå både på mittfältet och i kedjan och det gick inte riktigt bar på
någondera stället. Kusinen Gunnar Stikå gjorde comeback efter paus efter sin långa skada men var alltför matchotränad. Bästa kuggar var mv,
Göran Höglund, Gunnar Eriksson och Hans Trogen (med bara före paus), Björn Åberg slet bra och kedjans klart bäste var teknikern Lasse Höglund.
/ Wepe /.

Säter mot toppen – efter en plattmatch! Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). – Vi har oftast haft besvär i Färnäs och då främst på grund av planens dåliga beskaffenhet, menade säter ledaren Göte Johansson.
Därför var vi något ängsliga inför den här uppgiften. – Men hu vad dåligt vi spelade. Det var knappt man trodde sina ögon. Tur att vi mötte så
dåligt motstånd. Visst var det en vemodig tillställning. Förmildrande omständigheter var bara den hårda vinden och planens ojämnhet. Vem som
helst hade också kunnat vinna. 1-3 (1-2) blev siffrorna sedan FSK börjar målandet men tappat stilen, mittfältet och lusten efter större delen av
första halvlek. Lasse på rätt plats. I den andra – då Lasse Stickå åter skickades upp i anfallet – tog hemmapojkarna initiativet. Men förunderligt
ofta öppnades det erkänt stabila FSK försvaret. Målen var måhända lite otagbara men Göran Höglund arbetade ändå förtroendeingivande. Sven
Åke Larsson och Gunnar Eriksson var jämnast av utespelarna. – Vi har förlorat allt för många matcher med uddamålet. Även den här uppgörelsen
borde vi ha grejat med det spelövertag vi hade under andra halvek. Nu tar bottenlagen poäng av toppen och vårt program i fortsättningen är inte
det lättaste – S/S och Gränges borta samt Islingby och Mora hemma – så vi kan lätt dras med i dyn, suckade FSK ledarna. Topplag – verkligen. Säter
man väntat betydligt mera av. I anfallet hade inte Ove Backlund sin vackra dag. Farligast var yttern Bo Lundgren men så mötte han också det
”glesaste” motståndet. Karl Inge Johansson arbetade också effektivt slog bl. a. in en frispark från långt håll vid kvitteringen. Lagbrytare. Försvaret
sviktade betänkligt flera gånger och man fick ibland lov att gå utanför ”lagens råmärken”. Birger Andrén kämpade starkt och fick också komma
med i målprotokollet i ett anfall av offensivlusta. / Nils Lundström /. Färnäs-Säter 1-3 (1-2). Målen (22). 1-0 Hans Gummås, (35). 1-1 Karl Inge
Johansson, (38). 1-2 Birger Andrén, (82). 1-3 Bo Lundgren. Domare: Hans Söderlund, Borlänge – Bra.

Skytteligan:
17 mål.
15 mål:
14 mål:
12 mål:

Leif Hjelte, Mora.
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Ove Backlund, Säter.
Ulf Mårtensson,
Mats Åhlberg, Leksand,
Lars Stickå, Färnäs,
Anders Schött, Grängesberg.

11 mål: Lennart Sundgren, Falun.
9 mål: Antero Jonasson, Mora.
Imre Drobni, Grängesberg.

Färnäs hade ett klart övertag men Säter gjorde målen och vann. Text från tidningsreferat.

Färnäs högerytter Lennart Ehlin kämpar om bollen med Säter försvararen Bo Eriksson i lördagens match på Färnäs IP som slutade med Säter vinst
med 3-1- Därigenom klättrade säter upp på samma poäng i tabellen som Mora, eftersom Mora tappade ena pinnen i Smedjebacken mot Heros.
Färnäs har förlorat många matcher knappt på sistone. På lördagen var det åter dags igen då blev det 1-3 mot Säter på hemmaplan. En knapp
förlust, då spelet var betydligt jämnare än siffrorna visar, och säter kan vara helt belåtet med att det blev någon poäng över huvudtaget. För det är
sällan som Färnäs har dominerat en andra halvlek så totalt som man gjorde på lördagen, detta trots utan att kunna få in en enda boll. Istället
kontraslog Säter i slutet av matchen och fastställde slutresultatet, detta i et skede då alla bara satt och väntade på Färnäs kvittering. Målen gjorde

att luften helt gick ur matchen de sista tio minuterna. Säter spelade som ett topplag undermatchinledningen och en bit in på första halvlek. då höll
Göran Höglund stor show och gjorde ett par verkligt förnämliga ingripanden förutom de ”rutinbollar” han tog tillvara. Men så tog Färnäs ledningen
på ett kontraanfall och sen blev matchen jämnare. Då började även Säter målfabrikationen. 1-1 kom på en frispark som Göran Höglund nog borde
ha tagit. Bollen var välplacerad, men inte alls för hård. Bara några minuter senare kom 2-1 till Säter. Och med den ställningen gick lagen
tillhalvtidsvila. Övertag men inga mål. Efter paus hade Färnäs både sol och vind i ryggen. Frågan är om man inte hade medlut också, för trots att
man hade lång stund bara tioman. Nils Erik Böhlin måste gå av banan en stund för vristskada, så låg man över och det liknade närmast panik i
Säter leden. Man kanske kan kalla det otur eller kanske oskicklighet, men alla fina skott och nickar hamnade strax utanför målställningen, förutom
att Hans Gummås hade en mörsare i ribban. I det läget av matchen borde Färnäs ha både kvitterat och tagit ledningen med minst ett mål. Istället
som säters avgörande målboll, och laget är därför kvar och krigar i serietoppen medan Färnäs alltmer dras in i bottenstriden. Gunnar Stickå var
tillbaka hos de grönvita efter en längre tids frånvaro på grund av skada. Han var inte samma dominant i försvaret som förr, men kommer säkert,
bara han får lite matchvana. Gunnar Eriksson var tillsammans med Göran Höglund bäst i hemmaförsvaret. Färnäs använde Lasse Stickå som
mittfältsman istället hade man dragit upp Lennart Ehlin i kedjan, både skötte sig bra. Lasse Höglund trivdes fint på högerkanten. Många farligheter
hade honom som upphovsman. Hans Gummås som gjorde målet hade ett ribbskott och var även i övrigt en ständig oroskälla för Färnäs försvaret.
Ett Säter försvar som uppvisade tvåförnämliga backar i Bo Eriksson och Lars Erik Dahl, men som i övrigt verkade hönsgård när de blev pressade.
Kedjan hade bästa mannen i snabbe högeryttern Bo Lundgren i övrigt märktes Karl Inge Johansson, Karl Erik Linder och Ove Backlund. Matchfakta:
Domare: Hans Söderlund, Borlänge. Publik: 250. Målen: 1-0 (23 min). Hans Gummås, 1-1 (35 min). Karl Inge Johansson, 1-2 (39 min). Birger
Andrén, 1-3 (75 min). Bo Lundgren. / Lek /.
Nästa omgång: 13/9. Grängesberg-Färnäs, Heros-Falun, Islingby-Ludvika, Korsnäs-säter, Mora-Leksand, S/S-Nyhammar.

Gränges missade segerchansen Färnäs säkrade nytt kontrakt. Text från tidningsreferat.

Färnäs målvakten Göran Höglund går upp och boxar undan bollen för Roger Andersson och Anders Schutt.
Det regnade och var dystert, halt och svårspelat på Grängesvallen i lördags när Gränges mötte Färnäs. Och det blev också en dyster match utan
färg, det var endast de många Gränges chanserna och målsituationerna i slutkvarten då Gränges förgäves kämpade för att försöka kvittera Färnäs
1-0 ledning, som gav någon spänning i tillställningen. Men Gränges misslyckades med det, att man efter en knapp kvart lät Färnäs Lennart Ehlin
driva ostört med bollen och halva plan och sedan klippa till med ett hårt skott i nättaket blev lagets öde. Matchen slutade 1-0 till Färnäs och
därmed flög Gränges chanser till serieseger medan Färnäs spelarna med vilda glädjeskutt kunde ta emot slutsignalen nu är nytt kontrakt räddat
för Moragänget! Färnäs visade redan från början att laget verkligen gått in för att kriga sig till en seger och i 1:a halvlek gick spelmässigt till
gästerna och deras ledning med 1-0 i halvtid var väl befogad. Däremot var det långtifrån rättvist att det resultatet stod också vid slutsignalen.
Gränges pressade nämligen hela andra halvlek och hade totalt grepp om spelet och slutkvarten var rena kanonaden mot Färnäs målet men allt
verkade omöjligt. I Grängesförsvaret, där Kent Grufman saknades för dagen med Lennart Gustavsson som framgångsrik vikarie, var Lars Andersson
och Sune Ferner de bästa. Mittfältets Lars friberg och Torbjörn Karlsson jobbade visserligen bra, men förmådde inte riktigt dominera
mittfältsspelet. I kedjan var det återigen alltför ineffektivt. Skall någon nämnas blir det åter Anders Schött, men han var alltför självisk i ett par
fina lägen i första halvlek där spel tillkamrater istället för dribbling gett öppning för solklara målchanser. Mål Göran bäst. Hos Färnäs en verklig
blomma till målv. Göran Höglund för en för matchutgången helt avgörande prakträddning. Han annars inte så värst mycket att bestyra. I det

tappert kämpande försvaret var det ganska jämnt, men med et plus för backen Gunnar Eriksson. Kedjan fick första halvlek visa en del, medan det
efter pausen knappast blev något anfallsspel. Matchvinnaren Lennart Ehlin och Lars Haglund var de framgångsrikaste. Folke Hedlund, Borlänge,
dömde bra. En fällning i första halvlek och en i andra halvlek, båda gångerna strafftillbud då han blundade, kan dock diskuteras. Publik ca: 150.
/ Brother /.

Ovansiljanskörnika, Mora detroniserat. Text från tidningsreferat.
Det gick som vi innerst inne fruktat i senaste div.IV omgången. Leksand slog Mora, Säter och Falun vann. Därmed försvann Mora från den
serieledning han haft under fjorton omgångar. En tröst i bedrövelsen är att Färnäs äntligen hade turen på sin sida och slog Grängesberg vilka
därmed är avkopplade från toppstriden. Trots det timade så är serien långt ifrån avgjord. Säter har visserligen ledningen, men det är svårt
slutprogram. Liksom Falun däremot inte Mora. På pappret ligger Mora bra till om laget spelar normalt och klarar av Ludvikas och Färnäs (Vilket
inte får vara något problem) avgörs serien när Mora möter Säter på Vasaliden. Hur än slutresultatet blir så bör vi den dagen få uppleva ett
publikrekord för div. IV-fotbollen i Mora.

Överraskande Färnäs seger i Grängesberg. Text från tidningsreferat.
Grängesberg (DD). Färnäs tog rätt överraskande bägge poängen på Grängesvallen genom att vinna med matchens enda mål inspelat i första
halvlek. Färnäs visade före halvtidsvilan upp ett mycket bra spel och Gränges försvaret hade all möda att stoppa upp den pigga kedjan så
halvtidsledningen var fullt berättigad. I andra halvlek blev det dock en klar Gränges dominans men hemmalagets kedja uppvaktade samma
negativa spel som i förra veckans match och blev ett lätt byta för gästernas försvar. Målvakten Göran Höglund var gästernas främste försvarare
och av backarna lade man mest märke till Gunnar Eriksson, på mittfältet kämpade Lars Stickå med besked och i kedjan som bör bedömas efter
första halvleken så var Björn Åberg den främste. Han hade med god hjälp av Lennart Ehlin och Lars Höglund. Gränges bakre försvar får godkänt
och speciellt visade backen Lars Arvidsson upp ett helt perfekt spel, på mittfältet gick det sämre och kedjan var som sagt för ineffektiv.

Där rök chansen. Text från tidningsreferat.
Grängesberg (FK). Där rök chansen för Gränges att hänga i täten. Färnäs vann med matchens enda mål. FSK kämpade tappert och klarade sannolikt
sig kvar genom den här segern. Färnäs dominerade hela första halvlek, men i andra fanns bara ett lag på banan – Grängesberg. Men det ville sig
inte, kedjan var för ineffektiv. Det bästa hos Grängesberg var Lars Arvidsson och Sune Ferner på backarna. I kedjan kan möjligen Anders Schött
nämnas. Hos gästerna fanns de bästa i målvakten Göran Höglund i övrigt: Gunnar Eriksson och Lasse Stickå. Grängesberg-Färnäs 0-1 (0-1). Målet:
(14). 0-1 Lennart Ehlin.
Nästa omgång: 29/9: Falun-Korsnäs, Leksand-Sälen/Sörsjön, Ludvika-Mora, Nyhammar-Heros, Säter-Grängesberg.

Stikå stack upp – och avgjorde! Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Jodå, Färnäs SK får spela i div IV även nästa år. Det har väl aldrig varit riktigt farligt för laget som på lördagen definitivt gav klarsignal
genom en säker seger över redan nedflyttningsklara Islingby: 3-0 (0-0). Tacka försvaret och Lars Stickå för det. Göran Höglund höll nollan mot det
tama Borlänge laget och Gunnar Eriksson framstod ånyo som hjälten i frösvaret. Där finns det fin passningsförmåga och bollsäkerhet. Även denna
gång började man med Lasse Stickå starkt tillbakadragen och kedjan utan motor förmådde inte oroa gästerna nämnvärt under den mållösa första
halvleken. Så flyttades Lasse upp på topp och då började det hända glädjande saker. Under sjunde min. blev det plötsligt 2-0 till FSK. Vem som
började? Lasse Stickå så klart. När trean kom efter en underligt dömd indirekt frispark på Islingby målvakten – det borde väl ha varit straff? – Fick
också syndaren nog och bytte med Lars Åke Karlsson som tidigare spelat inner. Någon match som värmde i kylan blev de aldrig. Färnäs fick leka sig
till öppningar mot ett överlag senfärdigt motståndarlag. Klart bästa kuggar var försvarets Göran Haglind och lars Säfström. Av övriga i det ojämna
laget kan möjligen Knut Rosén nämnas. Islingby verkade ha gett upp redan innan man tog Färnäs IP i besittning och något rejält i handlandet
syntes sällan. / Nils Lundström /.

Nytt kontrakt för Färnäs. Text från tidningsreferat.
Färnäs säkrade på lördagen förnyat kontrakt i div-IV genom en rättvis seger på hemmaplan över gästande Islingby. Siffrorna blev 3-0 (0-0). - Äran
av det nya kontraktet kan nämnas att det var Färnäs som förde hela matchen. Att det tydligen är Lasse Stickå som skall göra någonting i målväg i
Färnäs kedjan fick man ett nytt bevis för i den här matchen. Hemmalaget spelade första halvlek med Lasse i halvbackskedjan och då fanns det
ingen som kunde avsluta anfallen. I andra halvlek dök Stickå upp i kedjan och då blev också samtliga hemmamål till de bättre i Färnäs målet hörde
Göran Höglund. Gunnar Eriksson och Lasse Stickå. Färnäs-Islingby 3-0 (-0). Målgörare Lasse Stickå, Kjell Pettersson, Anders Grannas. Domare: Ivan
Johansson, Malung- Betyg: Godkänt.

När Sticko kom upp i kedjan blev det fart på Färnäs laget. Text från tidningsreferat.
Efter en dålig första halvlek och en kort urladdning i början av den andra, kunde Färnäs vinna hemma matchen mot Islingby med 3-0 (0-0) i en
kylslagen uppgörelse inför en liten publik. Färnäs har i de senaste matcherna laborerat med att ha Lasse Stickå på mittfältet i första halvlek, för att
sedan flytta upp honom till kedjan. Samma visa varje gång, först när Lasse kommer upp i anfallsregionerna blir det fart på Färnäs kedjan. Han kan
fördela bolarna och samtidigt är han en duktig avslutare. Detta senare märktes kanske inte i lördagsmatchen mot Islingby, men Lasse Inledde i
varje fall målskyttet. Men med lite skärpa borde han ha gjort ett par till i slutskedet av matchen. Färnäs hade sina bästa spelare i Lasse Stickå,
Gunnar Eriksson och Ove Jansson. Islingby hade två man som höjde sig över mängden, målvakten Lars Olsson och högerhalven Göran Haglind. För
övrigt var det ack så slätstruket. Matchfakta: Publik: ca: 100 personer. Domare: Ivan Johansson, malung. Bra. Målen: 1-0 (52 min). Lasse Stickå, 2-0
(53 min). Kjell Pettersson, 3-0 (77 min). Anders Grannas. / LEK /.

Lasse Olsson lyckades med yttersta fingerspetsarna peta undan bollen från Kjell Petterssons huvud. Detta hände i andra halvleks allra första
minuter, när ställningen ännu var 0-0 och Lasse Olsson agerat gårdsvakt i stor stil. Övriga agerande på bilden är Islingbys Gert Cedergren och
Färnäs Hans Gummås.

Ovansiljanskrönika, Ovissa slutstrider. Text från tidningsreferat.
Ovansiljans publiken kan gotta sig åt verkligt spännande slutomgångar i div. IV och V. I fyran står striden mellan Säter, Mora och Falun. I femman
kämpar Oxberg och Nusnäs om uppflyttning. På båda håll är det upplagt för ovissa uppgörelser, där de inblandade klubbarna får
kassaförstärkning, då det så sådana här tabellställningar publiken vill ha för att tycka det är värt besväret att lämna sköna fåtöljen och ställa sig
och titta på fotboll i höstrusket. Om vi börjar med fyran ser tillställningen inför de sista tvåomgångarna ut så här.
Säter
Mora
Falun

20
20
20

13
10
13

2
7
1

5
3
6

50-31
51-29
35-22

28 + 19
27 + 22
27 + 13

Nu möts Mora-Säter och leksand Falun i nästa omgång. Sista turen går mellan Färnäs-Mora, Säter-Leksand och Falun-Nyhammar.

Avgörandet i egna händer. Text från tidningsartikel.
Mora har avgörandet helt i egna händer. Slår man Säter (i våras vann man med 2-0) och Färnäs (4-0) så är saken klar. Falun ligger för många mål
efter för att kunna gå förbi Mora. Icke oväsentlig faktor i sammanhanget är Leksand, som är avkopplade frånslutstriden, men som trots detta har
roat sig med att lägga seriefavoriterna på rygg. Hur det än går i övriga matcher, så spelar Mora med kniven på strupen när man möter Säter. För
att laget skall ha någon chans över huvudtaget att ro hem seriesegern, så måste man ta minst ena pinnen och helst båda i den matchen. Inte den
lättaste uppgiften för ”nervsvaga” Mora, men det måste gå! Om vi återvänder till sistlidna helg, så återfann Mora segervinden och spelade hem en
fin seger över Ludvika med 4-1. 38-årige Lasse Larsson gjorde åter entré i Mora buren. Senast han stod i A-lagssammanhang var 1962.

Borde varit tvåsiffrigt. Text från tidningsreferat.
Sälen (FK). – Tvåsiffrigt hade varit mer talande… Det var det allmänna omdömet efter S/S utklassning (7-1) av Färnäs. Hemmapojkarna behärskade
händelserna totalt – FSK hade endast en spelare av någorlunda klass Lasse Stickå på vänster innern. I övrigt var det som sagt bara Sälen/Sörsjön
där samtliga grabbarfick chansen att briljera. Bäst lyckades dock Hans Ove Hansson i anfallet och Göte Johansson på mittfältet. Varken S/S eller
FSK hade ju någonting att spela för den här gången, men gästerna gett sitt bästa för den här säsongen stod klart. Efter insatsen i lördags måste
man anse det som en orimlig tanke att Färnäs ska kunna rucka på Moras div III-kontrakt nästa helg…. Sälen/Sörsjön-Färnäs 7-1 (4-0). Målen: 1-0
Lars Sjöberg, 2-0 Hans Ove Hansson, 3-0 Lars Sjöberg, 4-0 Hans Ove Hansson, 5-0 Hans Ove Hansson, 6-0 hans Rosendahl 6-1 Lars Stickå, 7-1 Hasse
Eriksson.

Storseger för S/S. Text från tidningsreferat.
I en topp eller bottenkänning helt oberoende match möttes på lördagen Sälen/Sörsjön och Färnäs på Tjärnahedens IP. Resultatet blev 7-1 till S/S
efter 4-0 i halvtid. Färnäs som har en av fyrans bästa försvar visade denna gång att det inte alltid går att vara på topp. Målvakten Göran Höglund
borde räddat minst tre mål under normala förhållanden, men hela laget verkade down och det gjorde att S/S fick medvind och kunde spela ut
även nu inte heller S/S gjorde någon av sina bästa matcher. Från S/S sida är det roligt att konstatera att de yngre i laget. Ola Halvars, Hasse
Eriksson, Ture Jansson och Lars Sjöberg, tycks spelat in sig helt och visat en föredömlig ambition. Göte Johansson spelade sin bästa höstmatch, var
nyttig på mittfältet. Hans Ove Hansson och lars Sjöberg med sina fem fullträffar var bäst i försvaret var Åke Johansson säker som vanligt. Planen
var hal och svårspelad då det regnade i matchens början och den kalla vinden bidrog till att spelarna inte kom på rätta spelhumöret. Detta gällde
framför allt Färnäs laget. Domaren: Jan Olov Olsson, Smedjebacken hade en lätt uppgift att döma den justa matchen. Målens tillkomst: 1-0 (10:e
minuten) Lars Sjöberg, 2-0 (20:e) Hans Ove Hansson, 3-0 (40:e) Lars Sjöberg, 4-0 (44:e) Hans Ove Hansson, 5-0 (52:a) Hans Ove Hansson, 6-0 (65:e)
Hans Rosedndahl, 6-1 (85:e) lars Höglund, 7-1 (89:e) Hasse Eriksson. / B.K. /.

Hans O Hansson tremålsskytt. Text från tidningsreferat.
Sälen/Sörsjön gjorde en bra match när Färnäs fick på nöten med 7-2 efter 4-0 i pausen. Hela Sälen/Sörsjön skall ha gott betyg spelet gick helt efter
ritningarna och siffrorna blev ingalunda för stora. Göte Johannson och Hans Ove Hansson var de allra bästa i S/S där man fastnar för Hans Oves
målfarlighet – tre mål den här gången är bevis nog. Färnäs å andra sida gjorde en mycket usel insats och det var endast Lasse Stickå som
någorlunda hängde med i svängarna. Vad man förstår kan inte Färnäs göra det minsta åt Mora i avslutningen vilket därmed bäddar för Mora
segern i fyran. Domare var Jan Olof Olsson, Morgårdshammar som hade en lätt uppgift.

Ovansiljanskrönika, det lutar åt Mora. Text från tidningsreferat.
Publikrekord på Vasaliden och hemmaseger tillika. Det var facit av lördagsfinalen mellan säter och mora, som kom att bli en publikt sett otrevlig
uppgörelse. Men det var vädrets fel. För den som sett Mora under flertalet hemmamatcher såg Moraspelet synnerligen obekant ut.
Tillbakapressade blev man mot Leksand, men annars har det varit offensiv för hela slanten. Nu slog Mora ur underläge. Man skulle så göra enligt
Mathias Toths intentioner. Detta visade sig vara en taktik som pressade Mora som handsken. I synnerhet då den snabba vänstersidan med Göran
Lundkvist och Leif Hjelte. Slutstriden i fyran är fortfarande oviss. Mora toppar, en pinne före Säter och Falun. I kraft av sin stora målkvot räcker det
för Mora att spela oavgjort mot Färnäs på söndag. Vilken man borde kunna. Även om Färnäs tänker göra allt för att snuva Mora på båda pinnarna.
Som det verkar just nu i alla fall, så får IFK ytterligare en fin och välbehövlig 60-års present. Det måste kännas skönt för de ansvariga, efter den
kritik man fått för satsningen på fotboll.

Visst är Mora rädd för Färnäs! Men har inte råd att förlora. Text från tidningsreferat.

På söndag gäller det för Mora. Då beger man sig på den långa resan till Färnäs för att spela säsongens sista och avgöra match i fyran. Seger där,
och Mora är klar för trean nästa år. Oavgjort kan också räcka. Men blir det förlust, då blir det antigen Falun eller Säter som tar klivet en division
uppåt. För att alla tre topplagen skall förlora i sista omgången förefaller litet långsökt: Mora är rädd för Färnäs matchen. Och i Färnäs lovar man
att inte lägga fingrarna emellan, utan mora skall verkligen få en match. Förlusten uppe i Sälen säger man på Färnäs håll vara ett misstag som inte
kommer att upprepas. Det skall Mora bli varse när man kliver in på Färnäs något kuperade hemmaplan. Mora är faktiskt mer rädd för Färnäs
Matcharena än för fotbollslaget i sig självt. Man vet att den planen kan ställa till med bekymmer för Mora pojkarna, som är beroende av bra
underlag för att kunna göra sig själva full rättvisa. Därför har man under veckan tränat på dåligt underlag. Detta för att klara av Färnäs, vilket man
på Mora håll anser nödvändigt för att vinna serien. Mora vann lätt över Säter med 5-0. Lika enkelt blir det inte mot Färnäs. Det kommer i sista
hand en herre vid namn Göran Höglund att se till. Han var litet down upp i Sälen, bidrog till några baklängesmål. Sånt tål inte Göran, utan han går
in för att reparera sitt anseende som fyrans bästa målvakt. Eller som en åskådare på Vasliden i lördags uttryckte det: - Så här lätt får inte Mora
mot Färnäs för dom har en målvakt. När vi ännu är inne på målvakter. Så kommer Mora att ställa upp med Grudd Lasse Larsson i buren. Det har
gått bra hittills, men håller det mot Färnäs? Dom känner till Lasse mer än de lag Mora tidigare har mött med honom i buren, och vet kanske var
bollarna skall placeras för att slinka in bakom honom. Hur matchen på Färnäs IP kommer att sluta är inte lätt att gissa. Mora kan vinna lätt, men
hemmalaget brukar komma med för motståndarna obehagliga överraskningar. Men en sak vet vi, och det är att det inte blir nytt publikrekord på
arenan. För det lyder på 3 300 personer och sattes på den tiden när fotbollen var en stor publiksport här uppe och Degerfors slocknade stjärnor
var gäster. Publikrekord för fyran blir det däremot. Färnäs har inte haft så många själar på sina matcher. Men nu kommer folket. Mora lär ta
åtskilliga hundra med sig. Ställer Färnäs supporters upp, får matchen en f4estlig inramning. Lagen: Färnäs Göran Höglund, Ove Jansson, Gunnar
Eriksson, Gunnar Stickå, Sven Åke Larsson, Björn Åberg, Lennart Ehlin, Kjell Pettersson, Hans Gummås, Lasse Stickå, Lasse Höglund. Moras: Lasse
Larsson, Åke Gudin, Conny Larsson, Jan Åke Arvelin, Per Arne Hubinette, Bo Backlund, Torbjörn Westerling, Roine Lundin, Antero Jonasson, Leif
Hjelte, Göran Lundkvist, Göran Albinsson.

Nu har Mora äntligen fått ett division III-lag. Men det var mycket nära att Färnäs satt stopp.
Text från tidningsreferat.

En rafflande situation framför Göran Höglund i Färnäs målet. Göran kan boxa undan bollen innan Antero Jonasson når den. Assisterad av Lennart
Ehlin.

IFK Mora fick sin mest eftertraktade 60-års present. Fotbollslaget klarade av persen och vann fyran genom att i sista matchen besegra Färnäs på
bortaplan med knappa 2-1 (2-0). Därmed infriade lagledarduon Thore Stenback och Mathias Toth löftena från i våras att Mora skulle kopiera
Krylbos bravad och springa rakt igenom serien. I derbyt mellan Färnäs och Mora tog Mora helt kommandot under den första halvleken, och ett
ledningsmål hängde i luften. Men det satt långt inne. Till slut lyckades dock Roine Lundin få in ettan efter fint förarbete av Leif Hjelte, som sedan
nästan direkt efter avspark gjorde 2-0 på fint inlägg från Göran Lundkvist. Dåliga rapporter. Rapportera i paus om att Säter ledde med 4-0 över
Leksand inverkade tydligen negativt på Mora spelet. Visserligen låg man över hela tiden, men Färnäs tilläts sticka upp i allt farligare attacker 1-2
kom också, Mora målvakten Erling Sundblad gjorde en tabbe, tappade en frispark från långt håll och Lasse Höglund höll sig framme och slog in
returen. Efter Mora övertag kom kallduschen. Ett tiotal spelminuter återstod och Färnäs hade kvitteringsbollen inne. Åter hade Lasse Höglund
hållit sig framme, men tydligen alldeles för långt, för domaren Folke Hedlund från Borlänge dömde bort fullträffen för offside. Skyttekungen, Leif
Hjelte visade i den här matchen att han är den verklige skyttekungen. Förutom att han gjorde sitt 24:e seriemål för året, så var han Moras vassaste
anfallsvapen Roine Lundinsvarade också för ett fullgott arbete liksom Göran Lundkvist på vänsteryttern. Antero Jonasson slet berömvärt på
mittfältet, var nog Moras värdefullaste spelare så länge han orkade. Per Arne Hubinette, Jan Åke Arvelin och Bo Backlund var alla till sin fördel i
denna sista match, liksom Conny Larsson som alltid fanns tillhands och redde upp de besvärliga situationerna framför Mora målet. Laddat Färnäs,
Färnäs hade laddat för den här matchen. Man tyckte sig inte ha någon anledning att hjälpa lokalkonkurrenten till seriesegern. Det märktes också
för laget. Man gick från början in för att sätta sig i respekt hos sina motståndare. Gunnar Eriksson var mycket bra bevakare av Leif Hjelte, men
överilade sig ibland. En gång fick Leif straff efter fällning av Gunnar Eriksson. Men den lade Göran Höglund vantarna på. Ove Jansson var annars
bäste Färnäs försvarare. Gunnar Stickå också duktig liksom gamle Pål Pålsson som nu återfanns i Färnäs laget. Sven Åke Larsson orsakade en del
farligheter, liksom Lasse Stickå och målskytten Lasse Höglund. Men Färnäs kedjan fungerade inte som helhet, i synnerhet som Lennart Ehlin och
Björn Åberg inte kunde få grepp om mittfältet och mata kedjemännen med de rätta bollarna. / Lek /.

Nerverna på helspänn – men Mora lyckades fixa båda pinnarna! Text från tidningsreferat.

Mora på väg! Färnäs målvakten Göran Höglund har det tvivelaktiga nöjet att plocka ut första Mora bollen ur nätmaskorna.
Färnäs (DD). Det var dramatiskt värre innan mora kunde vinna derbyt mot Färnäs och fixa en palts i trean nästa år. Inte så att IFK Mora förtjänade
vinst. Långt därifrån då Mora skapade mest av målchanser och dessutom hade de vita bollen mest. Utan dallring. Det dröjde nära halvtimmen
innan laget kom i rytmen och det var när Leif Hjelte i 27:e min bröt igenom på högerkanten och på hans inlägg var Royne Lundin påpassligt
framme och satte bollen i mål. Minuten efter det målrepris för Mora, då Göran Lundkvist rusade fram på yttern och Leif Hjelte målade. Efter målet
fick Mora fint grepp om spelet och när Leif Hjelte i 35 min. låstes upp och Morafick straff verkade saken klar. Skyttekungen Hjelte sköt dock inte
bättre än att mål Höglund kunde klara. Efter paus hade Färnäs ett par målvittringar men Mora den största när matchuret visade timmen jämt.
Royne Lundin sköt ett närskott men Göran Höglund reflexräddade. I 65 min. kom Mora nerverna i dallring på nytt. Lasse Höglund petade in en mv,
retur och 2-1 till Mora, var ingen säker ledning. Mora höll dock målet fritt ända tills det var 3 min. kvar då Lasse Höglund målade igen, men
ögonblicket innan hade domarpipan gått för offside, och med en 2-1 seger kunde Mora gå till trean. Ingen kan säga annat än Färnäs kämpade till
tusen och man hade också förstärkt försvaret så att rutinerade Pål Pålsson gick in på en backplats. Av Färnäs spelarna lyckades Göran Höglund, Pål
Pålsson, Gunnar Eriksson bäst i försvaret och i kedjan ”Lassarna” Höglund och Stickå. Hos Mora gjorde Erling Sundblad comeback i målet. Klart
bäste man i försvaret var Per Arne Hubinette. En bar match gjorde också Jan Åke Arvelin och Conny Larsson. I säsongsepilogen såg det också ut
som om Mora börjat få et radarpar i teamet Leif Hjelte (som slet oerhört) – Royne Lundin (en tekniker som säkert går hem i trean). Föraviserade
domaren Hans Carlsson kom inte till den stora publiken 900 personers besvikelse. Hasses stand in Folke Hedlundfriande många ojusta sparkar men
fällde för flera justa tacklingar. / Wepe /.

Trean nästa. Text från tidningsreferat.
Mora (FK). Nu är det klart. IFK Mora tog steget upp i div. III. Men det hängde förstås på sista matchen mot naborna i Färnäs. Det räckte med seger
– under vissa förutsättningar också oavgjort i kamp med Falun och Säter. Nu blev det seger med minsta tänkbara marginal – 1-2 (0-2). - Ingen skall
efter det här komma och säga att vi lade oss för Mora, sade FSK:s lagledare Nils Stickå.

…. Men Färnäs gav Guldlaget en match.
- Jag tycker att det var, efter omständigheterna en bra och underhållande match. Vi hade ju kvitteringsbollen inne och många ville svära på att det
inte var offside- - Men vi gratulerar gärna IFK Mora till segern. Själv tycker jag att de är seriens bästa lag. Missade straff. Mora dominerade första
halvleken. Fick två snygga mål. I andra halvlek – och särskilt efter reduceringen i 23:e min. – Var det FSK som förde bollen mest. Det var ett något
skenbart övertag då Mora försvaret drogs tillbaka – en manöver som kunnat hämma sig. Publiken översteg tusentalet – rekordet för seriefotboll är
drygt – 1 800 i en match mot Malung. Äntligen. I Mora målet stod nu äntligen Erling Sundblad. Han arbetade säkert men tappade bollen en gång
och då gjorde Färnäs mål. Försvaret spelade stabilare än på länge. Främst framhölls Conny Larsson och Per Arne Hubinette. Men även Bosse
Backlund och Torbjörn Westerling var positiva. Leif Hjelte fick sällan det svängrum han önskar. Främst var det poliskollegan Gunnar Stickå som
täppte till. Göran Lundkvist var också svårmarkerad. Lasse Stickå arbetade på känt manér både bakåt och framåt. En bollhållare och bolltänkare är
Lasse. Hans namne Höglund är också effektiv denna gång och hade så när ensam kvitterat. Moras 2-0 ledning. Övriga som förtjänare överbetyg är
målvakten Göran Höglund och Gunanr Eriksson. Mora ledningen hade som bekant redan före seriestarten uttalat sin bestämda tanke at springas
hem serien. Nu fick man lov att vänta till den allra sista matchen för avgörandet. Satsade allt. – Vi skäms inte för att erkänna att vi satte liksom
allt på ett bräde, summerade Thore Stenback. Många orsaker gjorde den fina inledningen liksom kom av sig. Ett par av spelarna lämnade klubben
– Strömberg och Samuelsson - och vår mittfältsman Göran Albinsson skadades och har först nu börjat syssla med fotboll igen. Sedan kom smällen
med Ola Blumenberg som fortfarande är sjukskriven efter bilolyckan och så högar av målvaktsproblem…. – Det är givetvis ännu för tidigt att sia
om våra chanser i trean. Men jag lovar att vi skallkomma väl förberedda även till den serien och möjligen med några förstärkningar. – Ett helt års
arbete skördar vi lönen för i dag sade en rörd ”slavdrivare” Mathias Toth. Längre hann inte Toth förrän spelarna erinrade sig ett löfte han givit i
händelse serieseger – han skulle ta en pris snus…. – Låt gå då, sa Mathias. Det blir säkerligen både första och sista gången jag prövar den varan….
/ Nils Lundström /. Färnäs-Mora 1-2 (0-2). Målen: (27). Ronnie Lundin, (29). 0-2 Leif Hjelte, (68). 1-2 Lars Höglund. Domare: Folke Hedlund,
Borlänge – Bra. Publik: 1 010.
IFK Mora blev serievinnare i div. IV. Den mycket spännande slutfasen ägde rum på söndagen och utgångsläget var att IFK Mora, Säters IF och Falu
BS alla hade chansen att stå överst i tabellen. Mora hade bäst förspänt och lät inte den chansen gå dem ur händerna. Vinsten i slutmatchen mot
Färnäs blev dock nervpirrande och med knappa 2-1 kunde Mora Kamraterna säkra triumfen. Falu BS och Säter gjorde också sitt för att ta den lilla
chans som fanns men för båda blev det att konstatera faktum. Mora höll undan. I botten däremot var det stor dramatik med IFK Ludvika skulle ha
vinst för att gå förbi Nyhammar som å sin sida skulle ha en pinne med från besöket i Falun. För Nyhammar blev det förlust i Falun men som IFK
Ludvika inte orkade med mera än oavgjort mot Korsnäs blev det att ta det dystra klivet ner i div. V kommande säsong.

Sista omgången:
Falu BS-Nyhammar 3-0, Färnäs SK-IFK Mora 1-2, IFK Grängesberg IK- Heros 3-0, Islingby IK-Sälen/Sörsjön 5-3, IFK Ludvika-Korsnäs IF 1-1, Säters IFLeksands IF 4-0.

Sluttabell Division IV, Dalarna.
IFK Mora
Säters IF
Falu BS
IFK Grängesberg
Leksands IF
Sälen/Sörsjöns IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Nyhammars IF
IFK Ludvika
Heros IK
Islingby IK

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

12
14
14
9
10
9
10
7
6
6
4
3

7
2
2
7
4
5
2
5
6
5
6
5

3
6
6
6
8
8
10
10
10
11
12
14

58-30
54-36
39-23
41-27
66-47
49-47
38-39
33-39
33-51
27-43
29-55
26-56

31
30
30
25
24
23
22
19
18
17
14
11

Mora följde Krylbos exempel från året innan: Marscherade raka spåret igenom division IV. I motsats till 1968 blev dalafyran emellertid en rasande
oviss historia ända fram till mållinjen. Säter och Falun slogs om seriesegern. –Vi gör ingen hemlighet av att vi satsar en hel del på vår fotboll, säger
Harald Nyström ”förgylld” ordförande i IFK Mora. Och vi har inga planer på att hejda den satsningen. Vi skall ge laget vårt fulla stöd för att berätta
dess möjligheter i division III. Hårdsatsningen började ju med att Mattias Toth kom 1967 och skulle vi avbryta nu hade vi lika gärna kunnat slänga
slantarna i Siljan. – När jag började fick morafotbollen en fin injektion i Oxbergs grabbarna Göran Albinsson, bröderna Max och Ola Blumenberg
samt Sven Persson en talangfull kvartett som betydde oerhört för laget, säger Mattias Toth, f.d. ungersk proffslirare som blivit omåttligt populär i
Mora. Att vi inte redan då vann serien var en tillfällighet. Men det har ju gått vägen sedan. När Mattias efter ett år återkom var det trion Leif
Hjelte, Nusnäs, Conny Larsson och Per Arne Hubinette, Våmhus, som blev injektionen. Per Arne spelade f.ö. i Bodens pojklag 1957-1958 då Mattias
också fanns i klubben. – Den fina lagandan gav laget den moraliska styrka som krävdes för att vinna den svåra fyran säger Mattias vidare. Vi tror
den blir lättare att klara division III-spelet. Vi kom till spel oerhört väl förberedda förra året och ämnar göra detsamma nästa år, menar Mattias
som inte räds norrlagen.

Skytteligan i division IV, Dalarna.
24 mål:
20 mål:
18 mål:
15 mål:
14 mål:
13 mål:
12 mål:

Leif Hjelte,
Hans Ove Hansson,
Mats Åhlberg,
Ulf Mårtensson,
Ove Backlund,
Lars Stickå,
Lennart Sundgren,
Anders Schött,

IFK Mora.
Sälen/Sörsjöns IF.
Leksands IF.
Leksands IF,
Säters IF.
Färnäs SK.
Falu BS.
IFK Grängesberg.

Färnäs SK placerade sig på plats åtta av tolv lag med 19 poäng. Upp till seriesegrande IFK Mora var det så mycket som 12 poängs marginal till sista
platsen var det 8 poäng. Kortfattat mitten placering. Premiären för Färnäs blev en lätt seger likaså besegrades Korsnäs i andra omgången sedan
två raka förluster med 4-0, sedan började resultaten blandas med förluster och oavgjorda matcher. Höstomgången blev likadan med varierande
resultat. I näst sista omgången på hösten mot Sälen/Sörsjön åkte Färnäs killarna på storstryk med 7-1 som är lite anmärkningsvärt. Färnäs spelade
22 matcher i division IV sju vinster, fem oavgjorda och tio förluster. Lars Stickå blev klubbens interna skyttekung med 14 stycken antal gjorda mål.

Resultaten i division IV, Dalarna. 1969.

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

IFK Mora
Säters IF
Falu BS
IFK Grängesberg
Leksands IF
Sälen/Sörsjöns IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Nyhammar IF
IFK Ludvika
Heros IK
Islingby IK

1

2

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

5-0
x
2-1
2-5
11-1
5-1
1-3
1-3
0-5
1-2
1-0
0-3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vår omgången.

Höst omgången.

27/4
3/5
10/5
15/5
18/5
24/5
6/6
8/6
14/6

2/8 Färnäs SK-Leksands IF 3-1.
9/8 IK Heros-Färnäs SK 2-2.
13/8 Färnäs SK-Korsnäs IF 0-1.
16/8 Nyhammars IF-Färnäs SK 1-0.
23/8 Färnäs SK-Falu BS 0-1.
30/8 IFK Ludvika-Färnäs SK 1-1.
6/9 Färnäs SK-Säters IF 1-3.
13/9 IFK Grängesberg-Färnäs SK 0-1.
20/9 Färnäs SK-Islingby IK 3-0.
27/9 Sälen/Sörsjöns IF-Färnäs SK 7-1.
5/10 Färnäs SK-IFK Mora 1-2.

Färnäs SK-IK Heros 5-1.
Korsnäs IF-Färnäs SK 1-2.
Färnäs SK-Sälen/Sörsjöns IF 0-4.
IFK Mora-Färnäs SK 4-0.
Färnäs SK-IFK Grängesberg 1-1.
Islingby IK-Färnäs SK 1-1
Färnäs SK-IFK Ludvika 5-0.
Falu BS-Färnäs SK 1-0.
Färnäs SK-Nyhammars IF 3-0.
Säters IF-Färnäs SK 1-1.
28/6 Leksands IF-Färnäs SK 6-2.

Senior DM 1969.
Det blev också den här gången endast ett DM och som vanligt blev det inga större sensationer. Trots all debatt om D.M.-fotbollens vara eller inte
vara visar sig intresset bestå och till 1969 års turnering anmälde sig 49 lag. Visserligen slog lilla Öje ut Vansbro och Leksand föll i Grycksbo men det
hör liksom till spelet. Saxdalen och Islingby kunde fighta sig fram till semifinaler men där blev division II-lagen för svåra. IK Brage vann sedan D.M.
tillslut.
I kvalificeringsomgången inträffade bl.a. den sensationen att anrika Vansbro fick respass av Öje, dock först efter förlängning.

Kvalificeringsomgång.
Idre SK-Särna SK 1-2,
Djurmo IK-Hulåns IF 0-2,
Avesta IF-Karlbo IK 6-0,
Långshyttan-Tunabro IF 1-4,
Saxdalens IF-Gustafs GoIF 7-2,
Grycksbo IF-Gagnefs IF 6-2,

Nusnäs IF-Dala Järna IK 1-0,
Vansbro AIK-Öje IF 4-6 (förl),
Fors IK-Stora Tuna IK 4-3,
Hälsninggården-Stora Skedvi 2-1,
Amsbergs SK-Ludvika FFI 2-4,
Ulfshyttans IF-Nyhammar IF 1-6.

Oxbergs IF-Nornans IF 2-4,
Björbo IF-Nås IF 1-2,
Horndals IF-Torsångs IF 0-4,
Forssa IF-Östansbo IS 2-0,
BTK Verdandi-Aspeboda SK 4-0,

Första omgången.
Ännu respektlösare hantering med gamla märken skedde i första slutomgången, där Nornan slog ut Sälen/Sörsjön ur turneringen och division IVkollegerna Mora och IFK Ludvika vandrade samma väg som Hulåns och Nås förmedling. Fjolårets finallag Leksand fick s.a.s. vända på trappan, där
Grycksbo utgjorde stötestenen och Saxdalen gav ett nytt prov på sin förmåga att skärpa sig mot storheter. Seger med 2-0 på bortaplan mot Avesta
AIK visade att västerbergslaget ville vara med i D.M.-toppen även denna gång.
Särna SK-Färnäs SK 5-2,
Nås IF-IFK Ludvika 1-0,
Islingby IK-Nusnäs IF 4-3,
Grycksbo IF-Leksands IF 4-1,
Heros IK-Forssa BK 4-3,
Avesta AIK-Saxdalens IF 0-2.

Nornans IF-Sälen/Sörsjön IF 2-1,
Torsångs IF-IFK Grängesberg 3-4,
Öje IF-Malungs IF 0-3,
Ludvika FFI-IK Brage 3-5,
Falu BS-Avesta IF 3-1,

Hulåns IF-IFK Mora 1-0,
Tunabro IF-Hälsninggården 5-1,
BTK Verdandi-Säters IF 1-4,
Nyhammar IF-Krylbo 3-7,
Korsnäs IF-Fors IK 9-0,

Andra omgången.
Andra omgången medförde nästan undantagslöst favoritsegrar, om man nu inte vill se Saxdalens bortaseger över Heros som en överraskning,
liksom den omständigheten att Krylbo måste tillgripa förlängning för att få bukt med Korsnäs. Särnas seger över Nornan medförde att laget hastigt
och lustigt återfanns bland kvartfinalisterna, där man dock trots hemma plan måste sträcka vapen mot Malung och något annat var väl inte att
begära.
Malungs IF-Hulåns IF 2-1, Särna SK-Nornans IF 2-1 (förl), IFK Grängesberg-Nås IF 2-0,
IK Brage-FaluBS 4-1,
Islingby IK-Grycksbo IF 1-0,
Krylbo-Korsnäs IF 5-3 (förl),
Säters IF-Tunabro IF 3-2, Heros IK-Saxdalens IF 2-3.

Kvartsfinaler.
Saxdalen fortsatte sin fina D.M.-stil genom att i kvarten slå ut Krylbo, IK Brage borta vann över Grängesberg och division IV-sladdande Islingby
drog längsta strået mot seriekollegan Säter.
Särna SK-Malungs IF 1-3, Säters IF-Islingby IK 1-2, IFK Grängesberg-IK Brage 1-5, Krylbo-Saxdalen 1-2.

Semifinaler.
Ett division IV- och ett division V-lag bildade på detta vis semifinalpar med division II-lagen IK Brage och Malungs IF. Nu
förmådde varken Islingby eller Saxdalen åstadkomma fler sensationer och som finalister kvarstod tillslut distriktets båda
tabellmässigt bästa lag. Skinnarvallen i Malung blev finalarena, sedan lotten fått avgöra vilket lag som skulle få hemmaplan.
Den 11 oktober avgjordes mästerskapsstriden och efter seger med 3-1 stod följande Brage lag som mästare.

Final.

Islingby IK-IK Brage 0-4,

Saxdalens IF-Malungs IF 1-6.

Malungs IF-IK Brage 1-3.

IK Brage DM segrare seniorer 1969.

Reservlagsserierna i Dalarna 1969. Norra serien.
Mora IFK
Sollerö IF
Våmhus IFK
Sälen/Sörsjöns IF
Färnäs SK
Nusnäs IF
Särna SK
Oxbergs IF
Idre SK

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
8
8
7
7
6
2
2

0
0
2
1
3
1
3
4
2

2
5
6
7
6
8
7
10
12

54-17
50-25
54-37
35-27
40-42
47-41
31-59
26-44
11-56

28
22
18
17
17
15
15
8
6

Reservlagsserierna i Dalarna detta år spelades i tre grupper. Norra, Mellersta och Södra gruppen.
I den Mellersta gruppen spelade följande lag: Korsnäs IF, Forssa BK, Islingby IK, Falu BS, Tunabro IF, Leksands IF, Stora Tuna IK och Avesta IF.
Seriesegrare: Korsnäs IF.
I den Södra gruppen spelade följande lag: Säters IF, IFK Grängesberg, IK Heros, Saxdalens IF, Nyhammars IF, Ludvika FFI, Östansbo IS och IFK
Ludvika. Seriesegrare: Säters IF.

Junior serien 1969, Regionalserien, grupp 1.
Nusnäs IF
Älvdalen/Åsens IF
Färnäs SK
IFK Våmhus
IFK Mora

8
8
8
8
8

7
7
3
2
1

0
0
0
0
0

1
1
5
6
7

39-7
27-9
13-27
9-25
7-27

14
14
6
4
2

I den högsta Juniorserien spelade följande lag.
Elitserien. Falu BS, IK Brage, Korsnäs IF, IFK Ludvika, Avesta IF, Forssa BK, IFK Grängesberg och Orsa IF. Seriesegrare: Falu BS.
I de övriga Regionalserierna spelade följande lag.
Grupp 2.Malungs IF, Dala Järna IK, Vansbro AIK, Sollerö IF och Hulåns IF. Seriesegare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Rättvik, Sågmyra IF, Grycksbo IF, Leksands IF och Boda SK. Seriesegare: IFK Rättvik.
Grupp 4. Avesta AIK, Krylbo IF, Saxdalens IF, IK Heros och Östansbo IS. Söderbärke GoIF utgått. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 5. BTK Verdandi, Långshyttans AIK, Säters IF, IFK Hedemora och Islingby IK. Seriesegare: BTK Verdandi.

Junior-DM 1969.
Junior-DM spelades efter nya principer. Man hade dels en elitserie och dels 5 stycken s.k. B-grupper. Segrarna i dessa grupper fick kvala om den
nya final platsen medan den andra gick till elitsegraren. Det blev så småningom Falu BS och BTK Verdandi – med fin ungdomsverksamhet – som
möttes och Falu BS kunde vinna

Övriga seriesegare juniorer, till slutspel.
Elit: Falu BS, direkt till Final.
Grupp 2: Malungs IF, Grupp 3: IFK Rättvik, Grupp 4: Avesta AIK, Grupp 5: BTK Verdandi.

Slutspel om Junior DM.
Nusnäs IF-IFK Rättvik 4-3,

Malungs IF-Nusnäs IF 5-3,

BTK Verdandi-Avesta AIK 2-0,

BTK Verdandi-Malungs IF 3-0.

Junior DM Final Dalarna 1969.
BTK Verdandi-Falu BS 0-1 (förl). Falu BS DM vinnare juniorer 1969.

Dalacupen. Grupp 1.
Älvdalen/Åsens IF
Sälen/Sörsjöns IF
Orsa IF
IFK Mora
Färnäs SK
Idre SK

10
10
10
10
10
10

9
6
5
4
2
1

1
2
0
1
1
1

0
2
5
5
7
8

40-3
21-6
14-18
18-17
5-22
3-35

19
14
10
9
5
3

I de övriga grupperna spelade följande lag:
Grupp 2.
Grupp 3.

Malungs IF, Äppelbo AIK, Dala Järna IK, Nås IF, IFK Mockfjärd och Vansbro AIK. Seriesegrare: Malungs IF.

Grupp 4.

IK Brage I, IK Brage II, Bullermyrtens IK, Forssa BK I, Långshyttans AIK, IF Tunabro, Gustafs GoIF och Forssa
BK II. Seriesegrare: IK Brage I.

Grupp 5.

Avesta AIK I, IFK Hedemora, Säters IF, Krylbo IF, Avesta AIK II, CRU IF, Avesta IF och Horndals IF.
Seriesegrare: Avesta AIK I.

Grupp 6.

Falu BS I, Stora Tuna IK, Korsnäs IF, IFK Rättvik, Falu BS II, BTK Verdandi och Leksands IF.
Seriesegare: Falu BS 1.

IFK Ludvika I, IFK Ludvika II, IFK Grängesberg, Saxdalens IF, IK Heros, Östansbo IS, Söderbärke GoIF och
Ludvika FFI. Seriesegrare: IFK Ludvika I.

Slutspel, Kvalomgång: IK Brage-Falu BS 3-0,

IFK Ludvika-Malungs IF 2-0.

Semifinaler: Avesta AIK-IFK Ludvika 2-1, Älvdalen/Åsens IF-IK Brage 0-2.
Final:

IK Brage-Avesta AIK 5-4 (efter förlängning och straffsparkstävling).

Föreningar och medlemmar i distriktet.
Verksamheten har varit organiserad på 25 distriktsförbund. Vid årets slut uppgick antalet anslutna föreningar till Svenska Fotbollsförbundet 29 72
med sammanlagt 575 942 medlemmar.
Antalet föreningar har sedan 1968 minskat med 3 från 2 975. Antalet medlemmar har ökat med 9 409. Dalarnas Fotbollsförbund 93 föreningar och
23 114 medlemmar säsongen 1969, vilket placerar Dalarna på åttonde plats i riket på antalet medlemmar.
Det handlade som vanligt om IK Brage och Malungs IF när man talade om kvaliteter: på dalafotbollen. Dessvärre kunde Brage inte riktigt infria
förväntningarna utan det blev också den här säsongen. Malung som stod för de glädjande överraskningarna. Laget förmådde inte fullfölja utan
tappade liksom Brage en del mark i slutskedet.

Färnäs blev korphandbollsmästare för Mora och här kan vi presentera segrarna innan segern i övrigt är helt klar. Stående fr.v. Nils Carlsson, Göran
Höglund, Leif Wahlberg, Pål Pålsson, Åke Gummås. Knästående: Ove Jansson, Hans Gummås, Göran Grahn och mats Halvarsson.
Mora (FK). På måndagskvällen avgjordes Mora Korphandboll. Då spelade nämligen Färnäs sin sista match i A-gruppen och även om värsta
konkurrenterna – lärarna – forstfarande har två matcher kvar kan varken de eller någon annan rubba Färnäs i toppen. Även i år har det varit flitigt
matchande i hårt utnyttjande läroverkets gymnastiksal. Lagen har varit fördelade på en A-grupp och en B-grupp. Färnäs behövde i sista matchen
vinna över läroverket för att helt säkra seriesegern.

