Färnäs Sportklubb 1970. Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Bertil Larsson, Dala-Demokraten.
Årsberättelse Dalarnas Fotbollförbund 1970. Text George Linnell.

Serierna i Dalarna 1970.
Utgången av 1970 års förbundsserier och sammansättning av 1971 års serier, som ju är en konsekvens av hur klubbarna lyckats den
gångna säsongen, har sitt speciella intresse när man denna gång blickar tillbaka på seriespelet. Den 13 november beslutade nämligen
SFF:s representantskap antaga förbundsstyrelsens förslag till ny indelning av förbundsserierna, innebärande en stegvis förändring fram
till den slutgiltiga form som skall gälla från och med spelåret 1973. Deltagarna i 1971 år serier skall till följd av representantskapets
beslut tävla under den förutsättningen, att den dem sista lagen i division II-grupperna skall nedflyttas, att endast åtta av de 13 division
III-segrarna efter kval kan flyttras upp, att de tre sista lagen liksom tidigare nedflyttas från division III samt att 18 av de 36 division IVsegrarna efter kval uppflyttas till division III. Sistnämnda bestämmelse innebär måhända den mest påtagliga omedelbara förändringen
och innebär kort och gott att en vinnare av division IV inte längre är direkt kvalificerad till division III. För Dalarnas del gäller det att göra
upp om uppflyttningsplatsen med Västmanlands segrare i ”fyran”.
Det är med detta framtidsperspektiv i åtanke vi kan konstatera att Dalarnas division II-representation tyvärr reduceras efter 1970 års
seriespel. Dock slog IK Brage än en gång fast att laget tillhör den verkliga division II-aristokratin. Trots en ojämn och i vissa stycken
splittrad säsong blev det en tredje plats i den hårda gruppen.
IK Brage blev som vanligt Dalarnas topplag under 1970, och man hade också inom Borlänge klubben satsat friskt för att hålla en
topposition i division II. Yngve Hindrikes från Örebro SK skulle sätta sprätt på kedjan. Det började ganska hyggligt. Men när hösten kom
fick man finna sig i att både Sandvikens IF och Sirius blev för svåra. Tyvärr som fick Malungs IF respass till division III. Ändå såg det länge
ut som om västerdalingarna hade en klar chans att ordna kontraktet. !6 poäng gav nu Malung näst sista plats i en tabell, där 19 poäng
innebar räddande plats.
Dalafotbollen hade inget större år 1970. Det förgylldes väl i stort sett endast av division III-nykomlingen Moras optimistiska agerande
som nykomling från division IV, säsongen 1969. IK Brage framstod än en gång som distriktets enda representant på förhållande vis hög
nivå. Det blev tredje plats i division II men avståndet till sandviken och Sirius var på ett stadium så stort att det aldrig uppstod något
riktigt intresse för IK Brage denna säsong. Malungs IF fick lämna tvåan efter två säsonger, IK Brage blir alltså ensamma kvar från Dalarna
i tvåan minst i ett år framåt. IK Brage satsade inför 1970 hårt på ännu ett allsvenskt kval. Man införskaffade en välkänd tränare. Imre
More. Man köpte loss Yngve Hindrikes från Örebro SK. Det blev ingen succé i alla fall. Tredje platsen i all ära – men det blev trots allt ett
halvt misslyckande. Brage bröt kontraktet med sin tränare efter tio månader.
Division III hade dalarepresentation i två grupper denna säsong. Knappt hade fotbollvännerna hunnit hämta sig efter IFK Moras oblyga
framfart i dalafyran, innan klubben startade samma respektlösa behandling av namnkunniga kollegor i division III Södra Norrland nedre.
Den genomklappning som många förutspådde kom egentligen aldrig och seriens sista omgång föreföll kunna bli en ren formalitet för
praktiskt taget serieklara Mora. Men redan avstigningsklara jumbolaget Bergvik tog inte emot med resignation utan tillfogade dalalaget
det helt otippade avslutningsnederlag, som gjorde att Moras kvaldrömmar omilt krossades. Men andra platsen första division III-året
var ändå särklassigt största överraskning för Dalarnas del. Glöm inte bort att det var inte så länge sedan Mässbackens IF i Orsa hade ett
bättre tabell läge i början av 60-talet.
I Norra Svealand gladde Avesta AIK och Krylbo med stabilare insats. Med 26 respektive 22 poäng parkerade de båda klubbarna på
tabellens övre halva.

I 1970 års seniorserier inom Dalarna deltagit.
Division II
2 lag (2)
Division III
3 lag (2)
Division IV
12 lag (12)
Division V
30 lag (30)
Division VI
33 lag (27)
Division VII
(39)
Distr. reservlagsserier (klass I: 25, Klass II: 27) 52 lag (25)
Mellansvensk reservlagsserie
1 lag (3)

För spelåret 1970 omfattar division IV, 36 spelgrupper och 413 lag.
Division IV är traditionellt en seriegrupp med hård slutstrid. 1970 innebar inget undantag och först i sista omgången blev det definitivt
att Falu BS med en poängs marginal till Forssa kunde bärga den serieseger som gav division III-plats. Faluns seger måste betraktas som
följdriktig sedan laget under ett otal år varit och klappat på porten för rentré i III-an. Mera anmärkningsvärt var kanske att
nykomlingarna Forssa, Ludvika FFI, Hedemora och Oxberg/Älvdalen gjorde så habil insats i serien.

Inför seriestarten i fyran. Text från tidningsartikel.
Färnäs – inte färdigt topplag men….
Färnäs SK siktar inte på att ta hem fyran, Inte i år. – Nej den uppgiften är vi inte mogna för ännu, anser Per Erik Finn, den från Nusnäs
hemvändande tränaren. Skulle tippa att vi placerar oss som sjätte lag ungefär- Är i alla fall nöjd då. Men får vi behålla det lovande
material vi har även till nästa säsong – då kanske vi kan resonera om större saker. Nu pratar vi mest om att bli kvar till dess…. Per Erik
33, har alltså kommit hem till Färnäs igen. Har ju tidigare varit aktiv där i flera år och även varit tränare. Säsongerna 1967 och 68
närmare bestämt. Då som spelande. – men det har jag gott ifrån numera. Främst av två anledningar: för det första tycker jag alldeles för
mycket om god mat (!) och för det andra är jag tveksam om systemet med spelande tränare och sånt är särskilt lyckat. Man hinner inte
med at träna själv så mycket som skulle behövas. – Dessutom så ser man mycket bättre vad som är bra och dåligt när man står vid sidan
av planen. Det är från den platsen Per Erik kommit underfund med att Lasse Höglund 19 har stora förutsättningar att bli ”årets man” vad
det gäller fotbollspel i Ovansiljan. Inklusive IFK Mora (div III). Han blir något. – Lasse spelar på mittfältet tillsammans med Lennart Thelin
och har imponerat oerhört på mig under träningsmatcherna. Visat taketer som får en att ana en storspelare. Det är även för övrigt
försvaret som är FSK:s styrka. En ny – bra – målvakt har man fått tag på efter Göran Höglund (Lasses bror som spelar med Mora). – Jan
Erik Thors, ja säger Per Erik är visserligen fyllda 35 men som vilken yngling som helst både i tanke och spel. Flyter in i gänget hur som
helst. Thors kommer från Hulån förresten. Fyrbackslinjen med Ove Jansson, Gunnar Eriksson, Sven Åke Larsson och Lars Erik Sinders
eller Gunnar Stickå, bör även den vålla Säter, Gränges, Falun m.fl. seriesegeraspiranter en hel del huvudbry. Lite klenare framåt istället.
Brister i anfallet. Det är vi inte lika bar, att vi nådde 1-1 mor Mora i en träningsmatch berodde till största delen på försvaret. Anfallarna
har lite svårare att komma till rätta. Finns gossar där som ändå kan konsten att få nätet att rassla. Lasse Stickå till exempel, ett namn
med aktning i fyran. Michael Lundström, ungt nyförvärv från Mora, kan bli en sensation han också. – Som sagt, säger Per Erik materialet
är det ingen fara med. Bara det att det inte är riktigt färdigt ännu. Bra pojkar och utmärkt laganda och dessutom en större aktivitet än
någonsin inom FSK, gör att man ser ljust på det hela. Korsnäs i premiären. Borta på Kopparvallens grusplan…. - det blir marigt redan från
början KIF har Färnäs alltid haft svårt för. Men man kan ju hoppas att tendensen från premiären i fjol är riktig. Då slog vi just Korsnäs –
borta. Den säsongen kom han åtta till sist. Två pinnar högre upp nu och tränaren är nöjd. Som det ser ut idag finns det ingen anledning
att tro att han inte skall få bli det. / Kurt Lindholm /.

Per Erik Finn, tränare Färnäs SK.

Lasse Höglund. Sedan Göran Höglund ritade på för Mora, blir det väl
lillebror Lasse som får ta över rollen som Färnäs favorit. Lasse Höglund finns
på mittfältet, där han i år kommer att bli en av seriens bästa.

Nyförvärven: Jan Erik Thors (underst) och Michael Lundström (mitten) tillsammans med sensationsmannen i FSK – Lasse Höglund.

Färnäs SK säsongen 1970.
Nyförvärv: Jan Erik Thors Hulån, Michael Lundström, Mora, Bengt Eldh, Mora, Bengt Wendt, IFK Malmö, Lars Erik Sinders, Orsa,
Hans Olof Ernlund, Orsa.

Förluster: Göran Höglund, Mora, Gunnar Haglind, Mora.
Träningsmatcher: Hulån 3-3, Mora 1-1 och 1-3, Tunabro 3-2, Edsbyn 3-1, Våmhus 6-3, Boda 12-1, Sollerön 2-4,
Tips i serien: Öppen affär, men Säter står i tur att vinna.
Egen målsättning: Sexa verkar lagom.

Färnäs lag är bra förberett, men match vinnaren skadad inför premiären. Text från tidningsartikel.

Fyra nya i Färnäs SK fotbollsåret 1970. Fr.v. Lars Erik Sinders (Orsa), Jan Erik Thoors (Hulån), tränaren Per Erik Finn som gör comeback
och Michael Lundström (Mora).
Vad tänker Färnäs ställa till med under sin tredje div. IV-säsong? Som debutant för två säsonger sedan ställde man alla tips på huvudet,
och var med och krigade om seriesegern ända till någon enstaka omgång återstod. Då hade man siktat på att hänga kvar. I fjol siktade
Färnäs på mitten, och det grejade man – åtta i år menar nye tränaren Per Erik Finn att en sjätte plats vore lagom – kan man kanske åter
få se Färnäs med i serietoppen? Laget är väl förberett inför seriestarten på lördag. Man har tränat hårt, även om vänskapsmatcherna
enligt gammal god Färnäs tradition gått si så där, har 17 man i truppen, vilket är bättre än på länge, och så några värdefulla nytillskott.
Seriepremiär mot Korsnäs borta – på grus – gillar man inget vidare, men räknar trots med att få någon pinne i säcken redan från början.
Sju nyförvärv. Färnäs ,iste sin matchvinnare , målvakten Göran Höglund Göran Höglund som gick till lokalkonkurrenten Mora. Dit
försvann också spjutspetsen Gunnar Haglind, en målfarlig herre som dock inte medverkande i Färnäs så värst många matcher varje år.
Istället har man fått sju nytillskott. En ny tränare i Per Erik Finn, som tränade Nusnäs i fjol. Lars Erik Sinders går in på mittfältet, hans
senaste klubbadress är Orsa, därifrån kommer också Hans Olof Ernlund som dock får växa ett tag i B-laget, innan det kan bli spel i större
sammanhang för hans del. När Göran Höglund tog vägen till Mora, gällde det få en ny målvakt. Eftersom Hulån keepern Jan Erik Thors
börjar en anställning i Mora, låg han nära till hands, och den övergången skedde i bästa samförstånd mellan klubbarna.
Vänskapsmatcherna har visat att Färnäs fått en värdig efterträdare till Göran i den 35-årige västerdalingen. Från Mora har Michael
Lundström kommit han ingår i A-truppen, vilket inte Bengt Eldh gör. Han kom samtidigt från Mora. Från IFK Malmö har man fåt Bengt
Wendt – kusin kände Leif i GAIS. Matchvinnaren skadad, Inför premiären mot Korsnäs går Färnäs unge center. Kjell Pettersson och
haltar. Han ådrog sig en sträckning i ett lår i helgens vänskapsmatch mot Hulån, och det är osäkert om han kan medverka. Hans Gummås
spelade korthandboll och bröt ett finger – han blir absolut inte med. Annars rapporteras prima form från alla kuggar. Lennart Ehlin,
Anders Grannas och Björn Åberg finns i Stockholm under veckorna, och tränar på egen hand. Lennart och Anders är fint på gång., men
Björn saknar flåset än så länge. Men han lever på sin teknik, så det är ingen fara för hans del heller. Färnäs tänker utnyttja alla tretton
man, så den som tar ut sig får räkna med att bli utbytt. I år väntar man hos Färnäs att mittfältspelaren Lasse Höglund skall få sitt stora
genombrott. Den rödhårige, 18-årige slitvargen gjorde en stark fjolårssäsong – i år förefaller han än bättre. Fast då skall han finnas på
mittfältet i kedjan agerar lite villrådigt – har vänskapsmatcherna visat. Debut på grus. Färnäs får inleda seriespelet på grus – i Falun mot
Korsnäs. Fortsättningen förefaller bli likadan. Hemmaarenan hinner knappast bli färdig till nästa omgång, så Sälen/Sörsjön får bereda sig
på grusspel på Färnäs nybreddade träningsplan. Kanske inte så lustigt, men hellre än haltande serier, tycker tränaren Per Erik Finn som
också är mycket nöjd med att Färnäs slipper spela mitt i veckan – med tanke på ”Stockholmarna” som inte går att få hem annat än till
veckosluten.

Alla lag med självaktning bör ha ett anfallspar. Här är Färnäs. Kjell Pettersson t.v. genombrottsman, målsumpare och målskytt. Lasse
Stickå, slitvarg och framspelare, som också kan konsten att avsluta. Hängde länge med i skytteligetoppen i fjol.

”Nytt” Färnäs signalerar Friskare offensiv. Text från tidningsreportage.

Mora (DD). En fotbollens tekniker från Färnäs SK som hunnit med en del under sin aktiva tid som spelare är Per Erik Finn. När Malung
var i tvåan förra gången fanns Per Erik med. Numera är han tränare och har genom åren trimmat några av lagen i Ovansiljan. Comeback i
Färnäs gjorde Finn 1967 som tränare och fortsatte 1968. Under den tiden tog FSK klivet från femman till fyran. Förra året blev det ett
gästspel i Nusnäs och i år handlar det om en ny comeback för Finn som tränare i Färnäs. Per Erik Finn kan förstås Färnäs fotbollen utan
och innan och vad kan vara lämpligare än att höra vad han anser om FSK fotbollsåret 1970. – Förra året såg jag inte Färnäs spela så ofta
säger Finn, men vad de aktiva själva säger så anser de att de är starkare i år. En orsak till detta är att man kört hårt sedan årsskiftet. –
Andan i gänget är fin, säger tränaren och grabbarna har en verklig vilja. Förra året blev FSK 8:a och höll sig kvar i div. IV med ett nödrop.
I år skall det gå bättre, menar Finn, inte så att vi siktar på serieseger men väl på en plats bland de sex bästa. Färnäs var ju 1967-68 laget
som höll nollan i massor av seriematcher beroende på att man byggt upp laget bakifrån. Och så förstås att man haft mera gott om
försvarsspelare än om forwards. Tänker Färnäs köra efter den mallen också i år. – Glädjande nog så ser det ut som om vi skulle kunna gå
på offensiven betydligt mera nu. Jag har sett litet linjer i spelet och så har det kommit till en och annan forwardsspelare. Siffrorna
bevisar som bekant det mesta och Färnäs facit för vårens matcher säger 8 4 2 2 31-18 vilket innebär att kedjan börjat göra mål och att
försvaret verkar vara litet mera lättflörtat än tidigare. Och hur ser det A-lagsaktuella materialet ut Per Erik Finn? – Sådär en 16-17 man
aspirerar på en plats i laget. Nu mister ju FSK mv, Göran Höglund och kedjespelaren Gunnar Haglind till IFK Mora. Men vi har också fått
en hel del ny nyttiga kuggar. Ny mv, är Jan Erik Thoors, Hulån, samt utespelarna Lars Erik Sinders, Orsa, Michael Lundström och Bengt
Eldh, Mora samt Bengt Wendt IFK Malmö. Och till sist kan tränaren redan nu presentera de treton tänkta inför seriepremiären mot
Korsnäs på Kopparvallens grusplan (som inte FSK gillar) i Falun på lördag? Ja det kan Per Erik Finn och här kommer laget: Jan Erik Thoors,
Ove Jansson, Gunnar Eriksson, Lars Erik Sinders, Sven Åke Larsson, Lasse Höglund, Lennart Ehlin, Hans Trogen, Kjell Pettersson, Lasse
Stickå, Michael Lundström, Björn Åberg, Gunnar Stikå. /Wepe /.

Premiärmålet på Kopparvallen – straff! Text från tidningsreferat.

Börje Collander heter årets premiärskytt i Korsnäs. På det här sättet lurar han bort FSK målvakten Jan Erik Thoors – på straffspark.

Inget spel att jubla över men KIF tog revansch.
När Korsnäs begick hemmapremiär förra året pressade man i nittio minuter. Men matchen vann Färnäs? På sina två enda riktiga anfall
klappade Mora gänget in två mål. I lördags när fyran rullade igång igen tog KIF sin revansch. Vann med 2-1 och så långt var allt frid och
fröjd. Men spelet+ En period i början av andra halvlek var hygglig. I övrigt botten. – men det blir så här, klagar KIF basen Willy Broberg.
Grabbarna var nervösa och en premiär är alltid en premiär. Det såg länge och väl ut att bli en 0-0 match. I första halvlek hände praktiskt
taget ingenting. Närmare nätmusik än ett Färnäs skott, som KIF backen Sune Casparsson dök upp på mållinjen och slog bort, kan man
aldrig. Bättre i andra. Men sp lossnade det plötsligt i andra halvlek. Blev det en betydligt bättre och öppnare fotboll efter Korsnäs 2-0. –
det släppte väl då, fortsätter Willy. Och vidare fick Färnäs öppna sig mera, överge sin försvarstaktik. Mot slutet av matchen kom dock
FSK alltmer. Var ytterst nära kvittering i slutskedet. – Vårt eget fel. Men det är bara att konstatera att vi inte kan spela mot lag, modell
Färnäs. I Färnäs handlade det mesta om Lasse Höglund på mittfältet. Undras om inte Lasse var planens allra bäste? – ett stort ämne som
vi hoppas mycket på menar man i Färnäs. I övrigt kretsade det mesta kring Lasse Stickå, förstås. Michael Lundström och målvakten Jan
Erik Thoors. / Per Malmberg /. Korsnäs-Färnäs 2-1. Första halvlek mållös. Andra halvlek: (8). 1-0 Börje Collander (straff), (16). ”Berta”
Sundström, (32). 2-1 Lars Stickå. Domare Gunnar Hjelte, Ludvika – i stort sett bra. Publik: 200.
I Korsnäs gjorde målvakten Lars Åke ”Konsum” Jansson inga större missar. Lever farligt ibland när han kutar ut på halva plan och sparkar
bort bolen, men för det mesta lyckas han. Christer Gustafsson klart bäst i fyrbackslinjen. Börje Collander och Kjell Eriksson på mittfältet,
började bra, avslutade sämre. Vackert Lasse. I kedjan handlade det mesta om ”Berat” Sundström. Lasse Kjell och Bo Eriksson. Lasses
överhoppning till andra målet var bland det vackraste man sett. Åke ”Lippen” Eriksson som kom in i andra halvlek, låg bakom första
målet. Skulle just vricka förbi en FSK-are då han blev fälld. Och den efterföljande straffen öppnade sig för segern.

”Bara” 2-1 för Korsnäs. Text från tidningsreferat.
Flera bland dem till drygt 100 talet uppgående publiken hade säkert ännu ”vinterns övningar” på stålskodd fot kvar på näthinnan när
året div IV-premiär mellan Korsnäs och Färnäs spelades upp på Kopparvallens träningsplan på lördagen. Någon stor match blev det inte
och målsiffrorna borde ha varit åtskilligt större än 2-1 till Korsnäs. 0-0 i paus visade att matchen efter en ganska blek första halvlek (dock
saknades inte chanser för KIF att redan då ha skaffat sig en ledning på några mål) fick litet bättre spets i andra avdelningen. Korsnäs
hade flera fina kombinationer men det spelades för smånätt och plötsligt för att skapa de riktigt öppna målchanserna. Kedjan fick bättre
fart i andra halvlek genom ”tolvan” Åke ”Lippen” Eriksson som föresten var upphovet till straffen som KIF tog ledningen på. Kedjans
bästa var cf, Bernt Sundström, Åke ”Lippen” Eriksson och vy, Bo Eriksson. I försvaret spelade halvorna Börje Collander och Kjell Eriksson
bra liksom vb, Christer Gustavsson med ett extra plus för den förstnämnde. I ett utspelat och mycket blekt Färnäs som förmodligen får
svårt att hänga med i div. IV-serien i år, får målvakten Jan Erik Thors och vh, Lars Höglund bra försvarsbetyg. I kedjan som i det närmaste
var obefintlig var vi, Lars Stickå den som skulle uträtta det mesta. / T.B /.

Kjell Pettersson och ”Steken” Svärdström kämpar om bollen. KIF vann den kampen och Korsnäs också matchen med 2-1. Foto: Owe
Nilsson.

Korsnäs nära kvittering. Bottenspel på Kopparvallen.

Text från tidningsreferat.

Korsnäs fick revansch för fjolårsnederlaget mot Färnäs (2-1 den gången). På Kopparvallen vann man med samma siffror, när ”fyran”
rullade igång i lördags. Spelet var inte mycket att hurra för. Egentligen var det bottenspel allt genom de 90 minuterna. – men det blir så
här, klagar Korsnäs ledaren Willy Broberg. Grabbarna är alldeles för nervösa och så var det premiär. Länge och väl såg det ut att bli en
0-0 match. Men efter paus vaknade Korsnäs och ordnade raskt till två mål. Efter det lade man sig på försvar och det höll på att straffa
sig. I slutminuterna var det ytterst nära Färnäs kvittering. - Jag tycker nog att vi var värda åtminstone oavgjort menade man i Färnäs
lägret , men vi kommer igen. Korsnäs spelade för dagen inte som ett topplag. Målvakten lars Åke ”Konsum” Jansson gjorde inga större
missar men hans utrusningar är farliga. I fyrbackslinjen var Christer Gustavsson den klart bäste och på mittfältet dominerade Börje
Collander och Kjell Eriksson. I kedjan handlade det mesta om ”Berta” sundström, Lasse Kjell och Bo Eriksson. Lasse var anonym ända
fram till sista halvtimmen då han spelade upp hela sitt register, teknisk som han är. Höglund bäst på plan. Färnäs hade i alla fall planens
bästa spelare: mittfältsmannen Lasse Höglund. Lasse bror till Göran, målvakt i division III-gänget mora, tråcklade och dribblade så att
Korsnäsförsvaret inte visste vad man skulle göra. – Ett stort ämne som vi hoppas mycket av menade man i Färnäs. I övrigt kretsade det
mest kring Lasse Stickå, Michael Lundström, lars Erik Hinders och målvakten jan Erik Thoors. Målen: Första halvlek: Mållös. Andra
halvlek: 1-0 (8:de min) Börje Collander, 2-0 (16:e min) ” Bert” Sundström 2-1 (32:a min) Lars Stickå. Domare var Gunnar Hjelte, Ludvika.
Publik: 200.

Delad poäng i Färnäs där S/S missade straff. Text från tidningsreferat.

Delad pott blev det för Färnäs SK i den andra seriematchen för året, och den första på hemmaplan, när laget på lördagen mötte
Sälen/Sörsjön. Matchen spelades på Färnäs ojämna men annars i fint skick varande träningsplan och slöt 1-1, halvtid 0-1.lase sjöberg
nätade för S/S i första halvleks 40 minut efter fint förarbete av Hans Ove Hansson (vem annars) och Lasse Stickå kvitterade på straff 9
minuter in på andra halvlek. Båda lagen hade fina chanser att göra mål, men osämja med boll och plan gjorde att möjligheterna rann ut i

sanden. Motsvarande match i fjol vann S/S klart sedan Hans Ove Hansson och Lasse Sjöberg fått härja ungefär som dom ville i Färnäs
försvaret. Detta skulle inte få upprepas, varför Färnäs ledningen utsett Lars Erik Sinders som överrock åt Hans Ove . Orsa grabben
Sinders vek inte en tum från Hans Ove Hanssons sida på hela matchen och lyckades neutralisera S/S skarpaste vapen mycket väl. Så bra,
att förvärvet från Orsa och nybekantingen för Färnäs publiken framstod som en av banans bäste spelare. Mest S/S chanser. Färnäs tog
ganska snart hand om mittfältet och därmed övertaget i spel. Hetast osade det trots det hos Jan Erik Thors i Färnäs målet. Hans Ove
Hansson lyckades sprinta loss från Lars Erik Sinders vid ett par tillfällen, första gången prickade han stolpen med ett blixtrande skott.
Verkligt illa ute var Färnäs när dryga 30 minuter var spelade. Hans Rosendahl jagade bollen tillsammans med en Färnäs försvarare, båda
satsade på varandra och boll föll. Domaren Folke hedlund, Falun pekade på straffpunkten – modigt gjort – men Åke Johansson prickade
stolpkrysset. 0-1 kom strax därpå. Holfrid Olsson spelade upp bollen till Hans Ove Hansson som lyfte in en flack boll mot mål. Bollen
studsade strax framför Färnäs keepern som felberäknade studsen och plötsligt stod Lasse Sjöberg ensam med boll och mål och hade
bara att sätta till bredsidan. Hård domare Färnäs satsade hårt på att nå kvittering direkt i andra halvleken och skapade genast några
heta chanser. Man uppvaktade också S/S målvakten Bengt Svensson hårt när denne skulle spela ut bollen. Till slut ledsnade Bengt
Svensson och sedan hankastat ut bollen slog han Lasse Stickå i nacken. Lasse var alert och gjorden en fin skådespelarprestation – straff
och 1-1. Därmed hade Folke Hedlund skipat rättvisa genom att döma två hårda straffar. Domaren gick under hela matchen in för att
stävja hårt spel. Blåste flitigt och plockade också upp anteckningsblocket med jämna mellanrum. Färnäs övertaget höll i sig i jämnt en
halvtimme, men sedan kom S/S igen och låg närmast ett ledningsmål. Men Jan Erik Thors – som spelade osäkert efter tabben vid S/S
mål – och övriga Färnäs försvarare lyckades hålla tätt. Lars Erik Sinders och Gunnar Eriksson var bäst spelare i ett säkert Färnäs försvar.
Däremot var Lasse Höglund oväntat svag på mittfältet, där det var Lennart Ehlin som fick mest uträttat. Färnäs hade stora problem med
komponerandet av kedjan – med Kjell Pettersson, Björn Åberg och Hans Gummås borta. Nu fick Lasse Stickå dra tyngsta lasset, och det
gjorde han bra, med bästa understödet av Michael Lundström. I S/S kedjan handlade det endast om Hans Ove Hansson och Lasse
Sjöberg. Övriga arbetade mer i frösvaret än i kedjan. Längst bak var Åke Johansson sammanhållande länk utan att märkas mycket. Kurt
Höglund spelade mycket säkert, liksom Holmfrid Olsson och Hetsige Ola Halvars. / LEK /.

Lasse Stickå är nära att avgöra lördagsmatchen mot S/S vid det här tillfället. Kurt Höglund har fått bita i gräset och målvakten Bengt
Svensson är bortgjord. Men…. Bolluschlingen träffar stolpen. Michael Lundström följer utvecklingen.

I Färnäs gör bollen som den vill – nästan. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK). Färnäs SK och Sälen/Sörsjön gjorde var sitt underligt mål och då blev det oavgjort 1-1 (0-1). Men med hänsyn till
planförhållandena och årstiden bjöds det på pigg och ibland bra fotboll. S/S gjorde sitt mål först. Bollen tog en helt annan bana än vad
mv, Jan Erik Thors tänkt sig och Lars Sjöberg hade bara att forcera in bollen. Dessförinnan hade S/S genom Åke Johansson slagit en straff
i stolpen. Färnäs mål var förstås inte så underligt när domaren dömde ännu en straff som Lasse Stickå slog in via Bengt Svenssons
händer. – Men hur kunde det bli straff domaren tittade åt ett helt annat håll sa Sörsjö spelarna efter matchen utan att tänka på att de
då gjorde ett medgivande och att det var en förseelse. Händelsen var följande: Lasse Stickå attackerade målvakten som slängde iväg
bollen men ”föste” till Lasse i en eftersläng med armen, Stickå som tycks ha ”Dramaten” – talang skrek och tog sig för huvudet…. – Vi är
sämre än ifjol den här tiden. Ligger långt efter i träningens hänseende. Men grabbarna är jämna och arbetsvilliga. Och två oavgjorda mot
så farliga bortalag som Gränges och Färnäs är bättre än väntat, menade S/S lagledaren Hans Johansson. Arbetsintensiteten håller vi med
om. Men det där med jämnheten är inte så alldeles riktigt. Laget har en topp och det är Hans Ove Hansson. Fast han denna gång hade en
ständig ”plåsterlapp” i lars Erik Sinders fann han ändå ofta utrymme för hårda projektiler från högerkanten – oftast helt utan vinkel.
Lasse Sjöberg var hans bästa hjälpreda. Bakåt var Bengt och Åke Johansson ”renhållningsarbetare”. Vi har tyvärr folk på sjuklistan men

är ändå nöjd med poängen, sa Färnäs lagledare Bror Ernlund. Roligt att de nya kuggarna Michael Lundström och lars Erik Sinders flyter in
så bra. Lasse Stickå och Michael Lundström samspelade bra men ytterspelet var totalt borta och då fick motståndarna folk över att
täppa till i centrum. Gunnar Eriksson och Ove Jansson var jämnast i försvaret. Mv, Thoors arbetade också bra i några kritiska stunder på
sluttampen. – Kjell Pettersson har försökt att spela några gånger men sträcker alltid upp skadan och Björn Åberg besväras av en tå, var
de dystra Färnäs bulletinerna. Färnäs träningsplan var torr men ojämn: - Det måste bli en rad kollisioner när bollen studsar dit man
minst anar och då får man helt enkelt inte vara för hård i bedömningen, sa domaren Folke Hedlund. / Nils Lundström /. Färnäs-S/S 1-1
(0-1). Målen: 0-1 Lars Sjöberg (40), 1-1 Lars Stickå straff (52). Domare: Folke Hedlund, Borlänge – godkänd.

Rättvist delad pott i ovansiljanpremiären. Text från tidningsreferat.
Färnäs (DD) Den tekniska fotbollen ligger tydligen fortfarande i vinteride. Det gjorde den varje fall på Färnäs träningsplan på lördagen
där det bjöds vårpremiär för seriefotbollen i ovansiljan. Både Färnäs och Sälen/Sörsjön körde med stilen ”man mot man” med mest
kraftfotboll. En och annan kombination förgyllde dock tävlan för den till c:a 300 personer uppgående publiken. l Om nu inte två straffar
kunde bokföras på underhållningskontot? Vid den före paus vräktes S/S Hans Rosendahl omkull men Åke Johansson träffade trävirket i
krysset. Den andra efter paus kom efter ett slag i nacken på Lasse Stickå av S/S mv, Bengt Svensson sedan de två haft en ”privat
uppgörelse” för att tala hockeyspråk. Lasse Stickå mätte sedan ut straffet med mål. Domaren Folke Hedlund tvekade inte vid någon av
straffarna. S/S tog förresten ledningen i 39 min, då Hans Ove Hansson passade till Lars Sjöberg via Färnäs mv, och S/S Lars satte bollen i
tomt mål. Båda lagen hade dessutom några målvittringar var men 1-1 ger rätt bild av matchen. Mycket säker stopper hos S/S var Åke
Johansson och en bra match gjorde också nya kuggarna Kurt Höglund (Lima) och Holmfrid Olsson (Östby och Rörbäcksnäs). Hans Ove
Hansson bestods med överrock men kom loss någon gång och då var Färnäs målet i fara. Bra också Göte Johansson. Dominerande
stopper hos Färnäs var Gunnar Eriksson och lars Erik Sinders (nyförvärvet från Orsa) tog hand om Hans Ove H. med den äran men gör
säkert större nytta med friare uppgift. Lasse Stickå var nyttigaste forwards men även Michael Lundström får en blomma för sitt slit.
/ Wepe /.

Vid vårpremiären i ”fyran” var det rena dragkampen mellan Färnäs och Sälen/Sörsjön, vilket målskyttarna Lasse Stickå t.v. och Lars
Sjöberg försöker illustrera på bilden.

Oavgjort i Färnäs trots fem reserver!
Ludvika (FK). – Vi får vara glada åt poängen. Med fem justeringar före matchen trodde vi inte det skulle gå alls mot LFFI. De hade ju
övertaget också, men även vi var nära någon gång till 2-1. Det var en nöjd Erik Fernström, lagledare för Färnäs, som sa detta efter
gårdagens 1-1 match mot Ludvika FFI. Arne Silfverlin, tränare i Ludvika, var däremot inte så där väldigt uppåt. Hans röd/vita gubbar
hade legat över 75 av de 90 matchminuterna men endast lyckats kvittera Färnäs ledningen och inte lyckats avgöra. Detta trots massor
av målchanser. – otur tyckte Arne, men vi skall bättra oss. Färnäs tog visserligen ledningen redan efter 9 minuters spel, efter att då
också ha visat någorlunda jämnt motstånd, men det var också i stort sett det enda skedet av matchen då utgången var oviss. LFFI kom
igen fick grepp över läget och skapade den ena målchansen efter den andra. Kvitteringen hängde i luften ända tills Lollo Dafgård
konfirmerade den tre minuter före halvtidsvilan, efter en härlig macka från Kjell Låås. De flesta kring planen tyckte nog att FFI segern var
ganska solklar i det läget. Andra halvleken blev helt Ludvikas och Färnäs fick inte ens de 10 minuter som de spelade till sig i matchens
inledning. Spelet gick inte så mycket direkt framför gästernas mål, men däremot så gott som hela tiden på deras planhalva,
upprätthållet av i första hand mittfältsmannen Stefan Silfverlin – för övrigt planens bäste spelare - och Färnäs Lars Höglund och Lennart
Ehlin. Därifrån sta5rtade också FFI kedjan sina otaliga raider som dock av olika anledningar slutade i intet. Förutom redan nämnda
Stefan Silfverlin i LFFI så skall också kedjemännen Mats Stefansson. Kjell Låås och Lollo Dafgård med den förstnämnde som härförare
nämnas. De arbetade bra och ihärdigt, men som sagt brände allt för många feta chanser. Ett faktum som drabbade Mats Stefansson
hårdast eftersom det var han som levererade de flesta kanonerna, bl.a. ett i överliggaren. I FFI försvaret dominerade Janne Rönngren

helt. Av Färnäs spelarna är de två bästa redan nämnda. Lars Höglund och Lennart Ehlin på mittfältet. I det allt för ihåliga försvaret gjorde
i alla fall Lars Erik Sinders vad på honom ankom, och mer till. I kedjan, som för det mesta fick vara allt för sysslolös, märktes dock i sina
stunder Lars Stikå. / Bert Holmqvist /. Ludvika FFI-Färnäs 1-1 (1-1). Målen: (9) 0-1 Lars Stikå, (33) 1-1 Lollo Dafgård, Domare: Lars Tapper,
Krylbo – godkänd.

Stickå räddade en poäng år Färnäs mot Ludvika.

Färnäs luggade högst överraskande Ludvika FFI på en poäng i torsdagens division IV match på Hillängens ypperliga gräsmatta i Ludvikas.
Resultatet blev 1-1 (1-1) sedan gästerna tagit ledningen i den åttonde minuten genom Lars Stickå. Trots allt får Färnäs känna sig belåtna
med den erövrade poängen. Ludvika hade under den första akten och andra halvlekens inledande tjugo minuter en konstant press mot
den utmärkt spelande Jan Erik Toors i FSK buren. Gästerna gick in för at spela defensivt med snabba kontringar på Lars Stickå. Denna fick
dock inte mycket uträtat, men han fordrar alltid sin bevakning. Förutom Stickå så förtjänar även Hans Trogen överbetyg i kedjan.
Försvaret hade sin rese i Lars Höglund. Vidare även plus i kanten för Lars Erik Sinders och nämnde målvakt Jan Erik Toors. Ludvika har
ännu på långt när inte hittat den form som eventuellt skall föra laget till en topplacering. Kedjan var oroväckande ineffektiv trots att
man inte saknade chanser till nätkänning. Lollo Dafgård och Mats Stefansson får knappt godkänt medan försvarets bäste var Stefan
Silferlin på mittfältet och Stig Eriksson och Janne Rönngren längst bak. Gästerna tog ledningen efter åtta minuter då Lars Stickå
snappade upp en felaktig nick från hemmalagets försvar. Efter en våldsam Ludvika press kom det väntade Ludvika målet i 28:e minuten
genom Lollo Dafgård som behärskat bredsidade in bollen ur snäv vinkel. Lars Tapper, Krylbo, dömde klanderfritt inför 216 betalande i
ett soligt men blåsigt väder. / Harald /.

Ludvika FFI hade många feta chanser i nötet med Färnäs, men målvakten Jan Erik Thoors var i högform och knep det mesta. Längst till
höger Jan Rönngren, som nickat i luften Anders Grannas, i mitten Kjell Låås och till vänster Gunnar Eriksson.

Färnäs SK lyckades ta poäng av LFFI.
Ludvika (DD). Många feta chanser var det i matchen mellan Ludvika FFI och Färnäs SK. Men få mål. Resultat 1-1 (1-1). – Vi är tacksamma
för poängen, sade Färnäs lagledare Erik Fernström, efter drabbningen. Vi hade fem man på sjuklistan och måste plocka om hela laget.
Taktiken var, att rädda åtminstone den ena pinnen och vi lyckades, fastän Ludvika förde matchen hela tiden. De var värda en seger, men
våra grabbar gjorde vad på dem ankom. - Arne Silfverlin, LFFI tränare, ansåg att oturen hade grinat dem i ansiktet matchen igenom. Vi
hade många verkligt feta måltillfällen, men det ville sig inte. Jan Erik Toors i Färnäs målet hade jobbigt, men gjorde en fin insats och
knep många bollar. Trots det stora övertaget var det Färnäs som gjorde förstamålet. I 9:e minuten missade Ludvikabackarna katastrofalt
och Lars Stickå tog tillfället i akt och satte bollen i nät. I 33:e minuten lyckades LFFI kvittera genom Lollo Dafgård på en fint framspelad
boll från Kjell Låås. En snygg sak. Färnäs hade sina bästa i framförallt målvakten Toors samt backen Lars Erik Sinders på mittfältet Lars
Höglund och Lennart Ehlin och i kedjan Lars Stickå. I Ludvika jobbade Jan Rönngren bra som back, lagets bäste var Stefan SIlferlin på
mittfältet. I kedjan handlade det mest om Mats Stefansson, Lollo Dafgård och Kjell Låås. De slet hårt, men svaga avslut drar ned betyget.
Domare var Lars Tapper, Krylbo. Ludvika-Färnäs 1-1 (1-1). Målgörare: Ludvika Lollo Dafgård. Färnäs Lars Stickå. Domare Lars Tapper,
Krylbo.

Skytteligan.
C.G. Bjurenlind, Hedemora
Lars Stickå, Färnäs
Anders Schött, Grängesberg
Nils Nordahl, Forssa
Birger Bäck, Hedemora

4
3
2
2
2

Färnäs hade för många skador för att kunna klara Falu BS.

Längre än så här kom inte Färnäs tvåmannakedja. Lennart Ehlin (7) och Lasse Stickå kan konstatera at Ulf Erikssons grepp om bollen är
säkert. Peter Andersson, Bo Lindberg och Bo Vendel tycker förstås det är bra.
Med halva laget skadat kunde Färnäs inte bjuda Falu BS fullgott motstånd i div. IV mötet på hemmaplan, utan föll med matchens enda
mål som spelades in förstahalvleks olycksminut (den 13:e) av Faluns vänsterhalv Lasse Nilsson. Målet kom under en period av Falu
övertag, under vilka gästerna broderade fint och fick hemmaförsvaret att spridas för alla vindar. Men finsnickeriet tog ofta för stora
proportioner, varför Falun trots allt var ett uddlöst lag. Även Färnäs kunde resa sig och pressa på ordentligt mot Falu målet men Lasse
Stickå var för ensam denna dag – tydligen inte heller på riktigt spelhumör – så det var en match nästan helt utan målchanser för
hemmalaget. Färnäs försvaret var öppet på vänsterkanten, där matchotränade Gunnar Stickå höll till, och det var också därför matchens
enda mål föll på en verklig rökare från Lasse Nilsson högerfot. Jan Erik Thors i Färnäs målet spelade osäkert under första halvlek, och
släppte ett par bollar som försvaret gemensamt kunde reda upp med massor av tur. En gång träffade bollen stolparnas insidor flera
gånger och låg och rullade på mållinjen innan Gunnar Stickå kunde sopa undan den. Typiskt för matchen var dock att trots verkligt fint
passningsspel av Falu kedjan, så hade man svårt att själva skapa chanser – för att få till det behövs hjälp av Färnäs försvaret. Färnäs
hade också några chanser till mål, men dessa klarade utmärkt Falu målvakten Uffe Eriksson – två skott alldeles intill högra stolpen
tippades till hörna. Samma öde rönte en farlig höjdboll som var på väg att smita in strax under ribban. Glesare och glesare. Färnäs
ledningen är hårt prövad just nu. Det blir glesare och glesare i spelarleden. Matchvinnaren Kjell Pettersson är borta ännu en tid, han
skulle verkligen ha behövts i denna match, när Lennart Ehlin och Lasse Stickå stångade sina pannor blodiga mot Jan ”Nanen” Eriksson
och Bo Lindgren i Falu försvaret. Lasse Höglund är på väg tillbaka och var bäste i lördagens Färnäs. – utan att för den skull gör en perfekt
insats. Passningarna hamnade lite var som helst. Ove Jansson och Gunnar Eriksson var säkrast längst bak. Unge Anders Grannas började
piggt, men några smällar på benen och på hälsenan gjorde att han måste lämna en. Ersättaren Bengt Wendt försvann helt. Bernt
”Bempa” Eriksson var Faluns speluppläggare, med fina vickningar och passningar. Bäst på hans bollar Lars Bodare och Håkan Wiklund.
Men Falu spelet gick för mycket i sidled för att bli riktigt effektivt. På mittfältet härjade målskytten Lars Nilsson med framgång. ”Nanen”
Eriksson och Bo Lindberg är tidigare nämnda och längst bak svarade målvakten Ulf Eriksson för en perfekt insats. Per Erik Carlsson,
Borlänge, dömde inför ett par hundra åskådare.

BS maskerade formen mot Färnäs men Lasse Nilsson avgjorde.

Ursäkta armbågen, kan man tänka sig att Färnäs spelaren Lennart Ehlin sa till Bempa Ericson efter den här karamellen. BS:aren träffades
nämligen över ögat och måste lämna planen – präktig blåtira att vänta.
Färnäs (FK). – Tack för poängen, sa Falu ledaren Kjell Eriksson sedan slutsignalen gått och Falu BS hade inkasserat två färska poäng
genom matchens enda mål – tolv minuter in på första halvlek. När vi spelar så här dåligt och vinner då är väl allt som det ska… Jag tycker
att det här var vår sämsta match denna vår. – Annars har vi ett homogenare lag denna säsong. Lasse Bodares återinträde har skapat en
viss stadga och de övriga har fått ännu ett år på nacken. Någon stor match var det inte. Falun vann dock fullt rättvist på bättre tekniskt
kunnande och större rörlighet i spelet. Man hade också ett par träffar i stolpen” men frågan är väl ändå om inte det var ”Bempa” Ericson
som grejade de här poängen. Han kan fotboll frångrunden. Var tystlåten och osjälvisk i sitt spel. Det var f.ö. han som låg bakom
segermålet med en fin lyftning. När 14 minuter återstod av matchen lämnade han emellertid banan med en kraftig blåtira efter en
nickduell. Vi beundrar också mv, Ulf Eriksson som visade smidighet Jan Eriksson och Bo Lindberg är ett apr resliga grabbar i försvaret och
Lasse Nilsson – matchvinnaren – energisk som vanligt på mittfältet. Lasse Bodare arbetade också defensivt men hade lite för stor
felprocent i passningarna. Forwardsbrist. Färnäs leder just nu av akut forwardsbrist. I lördags var Lasse Stikå och Lennart Ehlin helt
ensamma i anfallet. Lasse fick t.o.m. gå tillbaka för att hämta upp bollar. Han har hittills gjort samtliga Färnäs mål i serien och skall
spelas fram på ett visst sätt. Laget började bra men även mittfältsgubbarna trängdes så småningom långt ned i egen ”zon” och det
skapade gapandeluckor framåt. Jan Erik Thors kunde inte göra något åt målet. Gunnar Eriksson och Ove Jansson spelade starkt i bakre
försvaret, som ändock var lite för ojämnt. Klart bäst i laget var åter unge Lasse Höglund som tog på sig en enorm arbetsbörda. – Nu har
vi fyra – fem man på sjuklistan och läget för deras till frisknande är inte särdeles ljust, klagade hårt beprövade Färnäs tränaren Per Eric
Finn. / Nils Lundström /. Färnäs-Falun 0-1 (0-1). Målet: 0-1 Lasse Nilsson (12). Domare: Per Erik Carlsson, Borlänge – godkänt.

Lasse Nilsson i vitt har just slagit in BS segermål mot Färnäs. Målvakten Jan Erik Thoors och backen Gunnar Eriksson kastar sig förgäves.
Foto: Ernst Karlsson.

Hedemora tappade stilen.
Hedemora (FK). En svart dag för Hedemoras kedja medförde förlust när laget i går drabbade samman med Färnäs 2-0 förlusten innebar
också at laget tappade den tätposition de tidigare innehade i fyran. De två algen var varandra raka motsats. Medan Färnäs spelade
riktigt med långa fina passningar så var Hedemora spelet mer solobetonat vilket tog på krafterna. Laget var dock utan målchanser och
bl.a. hade hemmacentern Claes Göran Bjurenlind några goda chanser. Bjurenlind och Mats Johansson var också mats Johansson var
också de bästa i Hedemora, nämnas bör även ”Peppo” Snell. Färnäs stjärna var Lars Stickå var punktmarkerad men var ändå farlig.
Gunnar Eriksson var en annan bra Färnäs spelare. Hedemora-Färnäs 0-2 (0-1). Lars Höglund. Målen: 0-1 Björn Åberg, 0-2 Lars Höglund.

Lasse Höglund avgör matchen mot Hedemora. I andra halvleken lobbar han bollen över den utrusande målvakten och ställningen är 2-0
till Färnäs.

Hedemora pressade Färnäs gjorde målen.
Hedemora (DD). Serieledarna IFK Hedemora föll överraskande med 0-2 (0-1) mot Färnäs SK. Hemmalaget pressade hårt mot slutet och
cf, Bjurenlind hade ett par minuter före full tid två fina chanser. Vid den rösta var målvakten ur spel och Hedemora centern slog bollen
mot ett till synes öppet mål där Sten Larsson dök upp och räddade. I gästernas lag kämpade samtliga helhjärtat och var betydligt
snabbare på bollen än hemmapojkarna. Försvaret gav inte Hedemora kedjan mångas tillfällen till skottlägen och bäst var Gunnar
Eriksson. I den snabba kedjan märktes mest cf, Kjell Petersson och hi, Björn Åberg. I Hedemora laget var kedjan tämligen ineffektiv och
endast Claes Göran Bjurenlind kan få godkänt. Snabbe Hedlöv kunde på grund av skada inte göra sig rättvisa och ersattes i andra
halvlek med Torbjörn Ruthström. I försvaret som bröt bra men matade sämre ger vi ett plus för Lars Inge Johansson och Hans
Holgersson. Hedemora-Färnäs 0-2 (0-1). Målgörare: Färnäs Björn Åberg och Lasse Höglund. Domare: Sture Dellén, Avesta. Publik: 200.

Ingen hejd på Färnäs otur: Fem man skadade.

Färnäs (FK). Färnäs SK bara beklagar sig trots seger – 3-2 (1-2) mot Leksand. – Ska det aldrig bli någon ände på våra spelarskador.
Dagarna före matchen justerades ytterligare tre man däribland Lasse Stickå. Nu har vi fem ordinarie spelare på sjuklistan, sa tränare Per
Eric Finn. – Det går så här när man slutarspela bollen, sa Leksandsbasen Kalle Ehrn. Därmed har båda insatserna liksom bett om ursäkt
för det dåliga spelet - Men straffen i slutet av första halvlek var väl felaktig, forstsatte Kalle som i stället propsade på att Leksand skulle
haft en strax före. Svart Kalle. Men domaren Kalle Palmberg hade ingen lätt uppgift den här gången. Praktiskt taget vid varje
kroppskontakt var det ojustheter med i leken och då tycktes det göra detsamma åt vilket håll frisparken gick. Äntligen har Leksand fått
hem sina ishockeyspelare från Mallorca. Men det var stundtals i första halvlek som det var lite ”spanskt” över det hela. Sedan hade man
sprungit ”rommen” av sig och Färnäs tilläts dominera stort med sin tvåmannakedja. Kjell Pettersson – Nils Erik Böhlin. – Våra grabbar
glömde helt markeringen och stod för stilla under första halvlek, fortsatte Finn. Och det är sällan man sett FSK:s erkänt täta försvar bära
sig så osäkert åt. Men då var det också tryck på Leksandsanfallen. – Jo tack det känns bara bra, sa Uffe Mårtensson efter sin första
match på mycket länge. – Det är klart att bollkänslan försvunnit till en del och man är väl för rädd i närkamperna. Men det skall bli
bättre med lite mera matchträning. Uffe tillhörde dem som gav upp sist. Bra var också Hasse Jax och Dan Söderström i första halvlek då
den senare dundrade in en frispark på direkten. Björn Åberg kvitterade den finessen i den andra. Stort besvär. Färnäs har som sagt stort
besvär med sitt lag. Sven Åke Larsson spelade säkrast bakåt och Lennart Ehlin klarade av en stor mittfältsbörda. Anfallet blev förstås
lidande då skyttekungen Lasse Stickå saknades. Men säga vad man vill om Kjell Petterssons spelstil. En kille som fordrar stark bevakning
och vet var målet är beläget. / Nils Lundström / Färnäs-Leksand 3-2 (1-2). Målen: 0-1 Dan Söderström (9), 0-2 Ulf Mårtensson (21), 1-2
Lennart Ehlin (straff) (40), 2-2 Kjell Pettersson (58), 3-2 Björn Åberg (70). Domare: Karl Palmberg, Sollerön.

Färnäs vände 0-2.

Färnäs (DD). När Färnäs slog Leksand på annandagen så var vinsten inte värd mer än en poäng. För dem som tippat poängtips. Däremot
värderar Per Erik Finn och kompani segern till minst tre poäng då man saknade Lasse Stickå (muskelbristning) och på det sätt som segern
vanns. Leksand körde liksom eller hockeymodell med massor av anfallare i både for- och backchecking. Det där satte myror i huvudet på
Färnäs i vanliga fall säkra 4-backsvall och gav 2-0 i utdelning. Men längre än så höll inte Leksandsgnistan, utan Färnäs gjorde tre mål.
Med litet mera matchvana och längre ”acklimatisering” så är det dags att varna lagen för Leksand. Den här gången höll man fram till
paus och då var Mats Lyck och Gunnar Andersson försvarsbäst. Då var Hans Jax och Ulf Mårtensson kungar på mittfältet och då var Dan
Söderström och Mats Åhlberg framåt värre i kedjan. Färnäs måste få mycket beröm för den här segern. Det var fin och seg tåga i
grabbarna den här gången. Låt var att både Gunnar Eriksson och lars Erik Sinders sviktade i försvarsmitten liksom mv, Jan Erik Thoors. I
stället klev Ove Jansson och Sven Åke Larsson fram som säkra kort i försvaret. Ett jättejobb på mittfältet uträttade Lennart Ehlin. Farliga
framåt var Kjell Pettersson, Stig Ove Hansjons och Björn Åberg. / Wepe /.

Dalafyran.
Färnäs ställde alla tips och Hedemora på huvudet och återvände hem med två pinnar i bagaget. Oerhört starkt gjort av detta Färnäs,
som har eller har haft nästan samtliga av sina bästa spelare skadade. Hans Trogen stötte på patrull i Hedemora, det kostade honom ett
par bräckta revben. Michael Lundström och Färnäs viktigaste Lasse Stickå har muskelbristningar. Turligt nog finns Kjell Petterson tillbaka
- och på ett sjutusan till spelhumör. Ende spelare här uppe som springer tills benen inte bär. Detta visade han mot Leksand, då FSK vann
en synnerligen oväntad seger. (Sedan man set första halvlek).

Skytteligan.
7 mål:
5 mål.
4 mål:

Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Claes Göran Bjurlindh, Hedemora.
Bent Steffensson, Forssa.
Per Backlund, Oxberg/Älvdalen.
Håkan Wiklund, Falun.

3 mål:

Göte Johansson, S/Sörsjön.
Rolf Sandberg, Forssa.
Nisse Nordahl, Forssa.
Lasse Stickå, Färnäs.
Sören Johansson, Säter.
Bengt Erik Eriksson, Grängesberg.
Lars Bodare, Falun.

Forssa BK övertygar Storseger mot Färnäs.
Forssa fick betydligt lättare än man kunnat vänta sig i mötet med Färnäs på Domnarvsvallen. Trots frånvaro av ett par viktiga länkar i
kedjan kunde Forssa vinna med hela 4-0 efter 1-0 i halvtid. Nu skall genast sägas att gästerna också hade problem med sitt lag och man
hade möblerat om åtskilligt i sina led, men för Forssas del märktes detta faktum så mycket som man trillade boll riktigt bra stundtals,
framförallt då i andra halvlek. Färnäs vare en negativ överraskning. Man hade inte mycket i spelväg att komma med och de målchanser
laget skapade var lätt räknade. Det verkade lite trögt och långsamt överlag. Men laget kan nog betydligt bättre. Nordahl gjorde 1-0.
Matchen började med att Forssa tog kommandot direkt och skapade en del farligheter redan i inledningsminuterna men målen uteblev.
Inte förrän i 26 min. kunde Nils Nordahl med ett hårt skott göra 1-0 efter diverse kalabalik framför Färnäs målet. Forssa fick börja andra
halvlek med en besvärande sol i ögonen, men detta skräckte inte hemmaforwards nämnvärt utan Håkan Björk kunde öka ledningen
redan i 8 min. efter ett mycket fint anfall. Samme man kunde också göra 3-0 i 15 min. efter det att Färnäs målvakten halvräddat ett
skott av hans Hedin. Bättre tur med skotten hade dock denne Hedin i 23 minuter då han lugnt och behärskat gjorde 4-0 efter en fin
passning på frispark. Forssa övertygar. Forssa har tydligen fått blodad tand i serien och ångar på oförtrutet. Och laget inger onekligen
förtroende med ett fint arbetande försvar och mittfältsarbete. Kedjan spelar riktigt prydligt långa stunder och skapar massvis med
chanser och sådant ger ju resultat som bekant. Bäst i ett mycket jämt försvar var i dagens match hb, Sören Bjurman, ch, Jan Erik
Lindqvist och mv, Rolf Bergström. På mittfältet arbetade Nils Nordahl, som är motorn i laget, skötte sina åligganden som man är van vid,
nämligen utmärkt. Och i kedjan märktes tvåmålsskytten Håkan Björk mest. Färnäs hade sina bästa i försvaret där man arbetade lugnt
och bra i första halvlek, för att sedan rasa ihop fullständigt i andra. Mv, Jan Erik Thoors, sven Åke Larsson samt Ove Jansson var de som
mest framträdde i Färnäs försvar. I kedjan får cf, Kjell Pettersson och i någon mån Lars Stickå godkänt. Domare var Göran Isaksson, Dala
Järna. / HL /.

Nisse övertog mittfältet Då tände Forssa.
Borlänge (FK). Både Forssa och Färnäs fick ställa upp med omstuvade lag i matchen Domnarvsvallen. Omstuvningarna verkade inte ha
någon negativ inverkan på Forssa, som vann med 4-0. Man blev lite betänkt när inte Bent Steffensson kunde medverka. Det är ju han
som gjort målen tidigare. Men de övriga grabbarna lyfte sig själv. Färnäs har haft otur med skador kom aldrig upp i sin rätta klass, men
deras insats var nog svagare än väntat. Under första halvleken var spelet rätt så jämnt. Forssa lyckades inte helt med mittfältet och det
inverkade på spelet. Till andra halvlek kom man ut med en något annorlunda taktik och den slog. Det blev fart på hela laget, när Nils
Nordahl tog hand om det offensiva på mittfältet. I det läget blev Forssa totalt överlägset och gav inte Färnäs många chanser att sticka
upp. Gästernas måltillfällen var inte många, utan deras spelförsök strandande på Forssas fina arbete. – Är överraskad av grabbarnas
insats idag, strålade tränaren Sören Nilsson efter matchen. Vi var rädda för den här matchen. Vi var rädda för den här matchen och nu är
vi verkligen nöjda. Hos Färnäs var man helt naturligt inte så nöjd med matchen. – Vi har en efterhängsen otur, menade man. Färnäs
hade denna dag sina bästa i försvaret, som verkligen fick göra rätt för sig. Jam Erik Thors, Sven Åke Larsson, Ove Jansson och Björn
Åberg sätter vi främst. Forssas bästa kedjespelare var Stig Åke Jansson och tvåmålsskytten Håkan Björk, Roland Karlsson var bra
glimtvis. Forssa-Färnäs 4-0 (1-0). Målen: 1-0 Nils Nordahl, 2-0 Hålan Björk, 3-0 Björk och 4-0 Hans Hedin. Domare: Göran Isaksson, Dala
Järna.

Forssa överlägset.
Borlänge (DD). Forssa BK går på i ullstrumporna. På lördagen var det Färnäs som på Domnarvsvallen fick känna på Borlängelagets styrka.
Med hela 4-0 (1-0) vann Forssa och det var rättvisa siffror över ett blekt och andefattigt Färnäs. Nils Nordahl dominerade som vanligt i
hemmalaget där Hans Hedin denna gång gjorde honom äran stridig och sin klart bästa match i Forssa tröjan. Håkan Björk var den
farligaste i anfallet tillsammans med Stig Åke Jansson. Roland Karlsson har gått tillbaka katastrofalt och byttes också ut i den andra
halvleken. Färnäs hade ett ihåligt försvar där ingen märktes mer än den andre. Ett litet plus till Gunnar Eriksson, Lars Höglund var bra på
mittfältet och i den bleka kedjan var Kjell Pettersson samt i någon mån Stig Ove Hansjons de bästa. / bert /.

L Stickå Färnäs allt.
Färnäs (DD). Det första Mora derbyt mellan Färnäs och Oxberg/Älvdalen på år och dag blev ett något annorlunda derby. Det blev
nämligen en match det svängde om. Före paus hann Oxberg/Älvdalens försvar inte alls med i svängarna när Lasse Stickå och Nils Erik
Böhlin forcerade genombrott på O/Ä vänstersida där det var lättast att komma fram. Alltid målfarlige Lasse Stickå stänkte in två
fullträffar före paus då Färnäs var helt dominerande part. O/Ä kom ut till andra ronden verkligt laddade och efter en kvart var man
målmässigt så nära som 2-1 sedan Kjell Blumenberg signerat målet. Strax efter bröt Lasse Stickå matchen och sedermera också Nils Erik
Böhlin. När Lasse S. försvann började det också knaka påtagligt i Färnäs fogarna och O/Ä förde matchen mer och mer. Låt vara att Kjell
Pettersson ökade till 3-1 men det var ändå gästerna som hade bollen mest. Mycket på sin plats var därför den frispark som Pelle
Backlund slog direkt i mål i 44:e minuten. För egentligen skulle det varit oavgjort och målen skulle gett en bild av händelserna. En blick
på Oxberg/Älvdalen säger att Lennart Larsson och Jan Håkansson var de kuggar som de flesta Färnäs anfallen strandande på. Kedjans
klart bäste man var alltid målfarlige Pelle Backlund. Lasse Stickå betyder alltid oerhört mycket för Färnäs och den här matchen var inget
undantag och med två mål bör Lasse vara nöjd med dagen. Farlig framåt också Nils Erik Böhlin. Bäst på mittfältet var Lasse Höglund och i
försvaret var Gunnar Eriksson den dominerande gestalten. / Wepe /.

Tursam seger för Färnäs Stickås två mål avgjorde.

Färnäs matchvinnare denna gång var som så många gånger förr Kjell Pettersson (1 mål) t.v. och Lasse Stickå (2 mål).
Inte skippades det någon rättvisa på Färnäs IP när slutresultatet fastställdes till 3-2 (2-0) till hemmalaget i lördagens eftermiddagens
möte med Oxberg/Älvdalens IF inför ett fåtal åskådare. O/Ä förde matchen och hade också de hetaste tillfällena att måla – men Färnäs
har kedjeessen Lasse Stickå och Kjell Pettersson och det kommer man långt med, tillsammans med ett säkert uteförsvar. Frågan innan
denna match var om O/Ä:s kedja skulle kunna slå hål på Färnäs försvar. Kunde man det så borde matchen ha varit vunnen. O/Ä
försvaret bedömdes kunna hålla Färnäs kedjan stången. Nu sprack all ritningarna redan i den 5 och 7:e minuten, då Lasse Stickå hittade
bollen efter klungspel och båda gångerna med kraft skickade läderkulan i nät. I ytterligare tre minuter hade Färnäs spelet, men sedan
gled detta mer och mer över till Färnäs planhalva. Men det dröjde innan man kunna oroa Jan Erik Thors i Färnäs målet. Efter dryga
halvtimmen knuffade Pelle Backlund sig fram, men skottet träffade stolpen, och studsade därifrån mitt i famnen på mål Thors. Minuten
senare Hade Färnäs åter änglavakt. Jan Håkansson sköt, Thors fick handen på bollen varifrån den gick till hörna via stolpkrysset.
Oxberg/Älvdalen dominerade också andra halvlek särskilt mycket sedan Lasse Stickå tvingades utgå efter 10 minuter. Då bytte O/Å
också ut sin duktige mittfältsman Göran Hårdén för skada. Efter 14 minuter slog Kjell Blumenberg till, eter en rad halvmissar från både
O/Ä spelare och Färnäs försvarare, kom bollen till Kjell som sköt mot mål, där en Färnäs back slog ut bollen. Men en välplacerad
linjeman såg att bollen redan varit över linjen, och ställningen var 2-1. Ingenting hände i målprotokollet, förrän efter 37 minuter, då O/Ä
försvaret missförstod varandra. Påpasslige Kjell Pettersson snappade upp bollen och fick den i mål med extra skjuts given av en O/Ä
försvarare. I den allra sista minuten kom O/Ä:s andra reducering, Pelle Backlund skruvade en frispark elegant i nät. Efter det hann man
bara med avspark innan matchen var slut. Färnäs vann matchen med mycken tur, men också beroende på att man hade de bästa
mittfältspelarna, som kunde ge försvaret det andrum det så väl behövde emellanåt. Både Lasse Höglund och Lennart Ehlin spelade
starkt matchen igenom. Annars hade Färnäs sina bästa i Sven Åke Larsson, Gunnar Eriksson. O/Ä hade en anfallsmässigt mycket olycklig
dag, när sedan laget saknar mittfällts spelare, Göran Hårdén undantaget så är det mycket svårt att mata kedjan med användbara bollar
avstånden blir för långa. Bra var nu Lennart Larsson, Jan Blumenberg, Jan Bertals, Pelle Backlund och Göran Hårdén.

Målskyttar i Mora derbyt, Färnäs-Oxberg/Älvdalen: Fr.v. Kjell Pettersson, FSK, Kjell Blumenberg och Pelle Backlund, O/Ä och 2
målsskytten Lasse Stickå, FSK.

När Lasse skadades – försvann Färnäs!
Färnäs (FK). Färnäs SK hade tur mot Oxberg/Älvdalens IF i lördags. Reden efter 7 minuter hade Lasse Stickå egenhändigt ordnat en
betryggande hemmaledning med 2-0. Resultatet stod sig halvleken ut trots att O/Ä så småningom fick ett bra grepp om mittfältet och
träffade målställningen två gånger. 3-2 blev slutligen Färnäs vinstsiffror. – Visst hade vi en smula flax och nog skulle väl delad poäng ha
varit rättvisande, erkände också Färnäs ledaren Erik Fernström efter matchen. Vårt kedjespel försvann helt när Lasse Stickå efter en
smäll på knäet måste lämna bana i andra halvlek. – Men det där med turen jämnar alltid ut sig. Vi har också några gånger tappat poäng
på liknande sätt. Som väntat. Annars gestaltade sig matchen ungefär som väntat när det gäller derbyn och då får grabbarna känner
varandra ingående. Ställningskrig och hårda tag i närkamperna. Lasse Stickå var farligaste anfallsvapnet så länge han var med i leken.
Lasse Höglund slet bra på mittfältet, men passningarna hittande sällan rätt. Ovanlig oro skapades också stundtals i Färnäs bakre försvar
där Gunnar Eriksson var bäst. Möjligen berodde osäkerheten på målvaktens något underliga utrusningar och utboxningar. Räddande
ängel. Lennart Larsson spelade på gränsen till hårdhet men uppträdde gång på gång som räddande ängel i O/Ä:s försvar. Jan
Blumenberg och inhopparen i andra halvlek. Sven Olof Ljudén var också bra. Bästa matchen gjorde dock teknikern Per Backlund – även
nu en frispark direkt i mål – samt massor med fina intentioner i anfallsspel. – Sådana här matcher får man helt enkelt inte förlora, sa en
deppig Oxberg ledare. Bollen är visserligen rund men i de avgörande momenten gick den inte vår väg någon gång. Dom där
centimetrarna kan bli ödesdigra i sluttabellen. Nu är vi piskade att ta Nyhammar nästa helg om inte tabelläget skall bli för dystert… /
Nils Lundström /. Färnäs-Oxberg/Älvdalen. Målen 1-0 Lars Stickå (5), 2-0 Lars Stickå (7), 2-1 Kjell Blumenberg (59), 3-1 Kjell Pettersson
(82), 3-2 Per Backlund (89).

Kjell Blumenberg – Oxbergs spelande tränare – kommer för sent. Domaren Hans Söderlund konstaterar också att Färnäs målvakten Jan
Erik Thoors har säkert grepp om kulan.

Mållöst i Säter när Färnäs gästade.
Egentligen skulle en sådan här match som Säter och Färnäs presenterade på fredagskvällen helt förbigås. Det vore det bästa som kunde
hända för spelarna i båda lagen, men matchen måste nu refereras. Nu kan man fråga sig – får man spela hur dålig fotboll som helst? Det
är klart att publiken har pretentioner även när det gäller division IV. matchen slutade 0-0, och det resultatet karakteriserar det hela på
bästa stil. Utmärkande för matchen var att säters målvakt Bo Göran Hagberg inte hade ett enda skott att klara av under de 90
minuterna. Därmed nog sagt om Färnäs, som i andra halvlek såg chansen att klara 0-0 och därför radade upp hela laget framför sin
målvakt Thors. Thors hade mera att göra är Hagberg och säter borde ha avgjort den här matchen redan i första halvlek och om inte förr
så i andra halvlekens tredje minut då Ove Backlund hade öppet mål, men makade bollen i stolpen, varefter bollen rullade på mållinjen,
där Thors hann fatt den. Båda lagen tömde sina reserver, d.v.s. bytte ut två spelare var, men det hjälpte inte – det blev lika dålig fotboll
för det. Nåja – en poäng bättre än ingen och för Färnäs måste den här poängen kommit rätt överraskande. Domare var J.O. Olsson,
Morgårdshammar. / Ean /.

I år var det Lasses tur!
Säter (FK). Förra året var det Göran Höglund som var en av de mest bidragande orsakerna till att Säter endast kunde rädda ena pinnen i
hemmamatchen mot Färnäs – i år var det istället hans bror Lars som genom ett enormt slit på mittfältet i hög grad bidrog till att
poängen delades. 0-0 slutade uppgörelsen. De mesta av spelet förekom kring mitten av planen och det var högst sällan som de båda
målvakterna fick göra några svårare ingripanden. Färnäs hade en kompakt försvarsbäck och när Säter nästan hela tiden envisades med
att spela uteslutande på höger sidan så var det inga större problem för Färnäs att ta ned hemmakedjan. Hade hemmapojkarna istället
utnyttjat planens hela bredd hade säkerligen siffrorna sett annorlunda ut. I Säter var fyrbacklinjen som helhet bra, men man slarvar
dock oerhört i uppspelet och största syndaren därvidlag var nog Lars Erik Olovsson i brytningarna var han hård men i attackerna var han
osäkrare än vanligt. Bo Göran Hagberg i målet gjorde sin debut inför hemmapubliken, som hade alldeles för litet att göra för att kunna
visa sin klass men det lilla han gjorde han bra. I Färnäs var som redan nämnts Lars Höglund på mittfältet, den tongivande gott
understödd av framför allt Lennart Ehlin och i övrigt kan ingen nämnas före någon annan. Säter-Färnäs 0-0. Domare: Jan Olov Olsson,
Morgårdshammar. Publik 200.

Den fullträffen räknades inte….
Färnäs (FK). – Om du gör sju mål får du komma med i A-laget, sa Färnäs ledningen till Roland Frid före juniormatchen mot Nusnäs
häromdagen. Men det gick inte precis som lagledningen och Roland tänkt sig. Visserligen började det alldeles utmärkt med målmusiken.
När drygt halva andra halvlek spelats hade Frid ordnat till sex fullträffar och det fattades bara en liten ”balja” för att A-lagsdrömmen
skulle bli verklighet. Men då blev det slut på ”friden”. – Men i stället för att ta fötter eller huvud till hjälp för att forcera in det sista
åtrådda målet började Roland använda knytnävarna mot NIF målvakten Jan Erik Abrahamsson, som försvarade sig och sitt mål tappert,
säger domaren Mas Åke Larsson. – Jag hade bara att skicka av båda spelarna tolv min. före slutsignalen och då båda lagen bytt det får
blev det spel med tio man i fortsättningen. – Frids företeelse måste jag rapportera som grov medan målvakten inte på långt när var lika
aktiv i slagsmålet och fick det lägre straffet. Jan Erik var f.ö. handskadad före matchen och var bara med som reserv. Men när ersättaren
släppt in sex mål övertalades han att ge sig med i leken. Och det tyckte frid av simpelt när han var så nära att lyckas. Nu kan det dröja
innan nästa erbjudande kommer. Hans enda glädjeämne var att Färnäs vann juniormatchen med 8-0.

FSK – jubel över Kjell – två gånger!

Kjell Pettersson tar sig förbi Nyhammars sittande målvakt och utjämnar till 1-1.
Färnäs (FK). – Det är skönt att ta full poäng fast spelet låser sig, påpekade FSK:s lagledare Erik Fernström. – Den här segern (2-1 mot
Nyhammar) kan vi emellertid tacka framfusige Kjell Pettersson för. Och det är bäst att tacka honom två gånger. Det var nämligen han
som blixtrade till och kvitterade efter en halvtimmes spel i första halvlek och det var också han som efter ungefär samma tid i den andra
lyfte in segermålet efter hörna. Men annars var tillställningen tämligen blek och intetsägande både vad spel och målchanser beträffar.
Nu skall man förstås inte begära underverk i spelhänseende på denna minst sagt ojämna plan. Nyhammarmålet tillkom på en felstuds
och via stolpen som hemmamålvakten inte alls var med på. Lars Erik Sinders och Ove Jansson som var bäst i fyrbackslinjen hos ett eljest
lite osäkert Färnäs försvar. Lasse Höglund dominerade starkt mittfältet och Hans Gummås återinträde på yttern gav mera bredd åt
anfallsspelet. Han gav också de båda målgivande passningarna. Eljest hade hemmapojkarna ganska lätt att ta bollen från motståndarna
men slog den i stället oftast för tidigt. Nu ser det besvärligt ut för Nyhammar. Visserligen brukar laget kunna gripa halmstrået. I fjol vår
samlades inte fler poäng än nu. Men det skulle förvåna om man lyckas hålla sig kvar även denna gång. Laget är ungt – 23 år är
medelåldern – men de flesta allt för orutinerade. – Vi har inte ”Gud” med oss, sa lagledaren Anders Grönberg som således tycks räkna
sig till ”syndarna”. - Här uppe brukar vi emellertid få oavgjort så jag trodde bergfast på en pinne. Och i första halvlek spelade grabbarna
bättre än de gjort någon gång denna säsong. Men om detta var det bästa laget kan prestera då kan knappast kö placeringen skyllas på
oturliga omständigheter. Håkan Grönberg var en smidig målvakt och Krister Nystedt samt Krister Östling bra i fyrbackslinjen.
Mittfältsspelarna räckte till och i anfallet var vandrande ”Pesse” Persson för ensam och utan de rätta bollarna. / Nils Lundström /.
Färnäs-Nyhammar 2-1 (1-1). Målen: (8). 0-1 Erik Persson, (30). 1-1 Kjell Pettersson, (73). 2-1 Kjell Pettersson. Domare: Folke Hedlund,
Borlänge – bra.

Färnäs 2-1 seger.
Färnäs (DD). Nyhammar fick ånyo stryka på foten för ett Ovansiljans lag. Lördagens match i Färnäs vanns av hemmalaget med 2-1 (1-1).
Färnäs som började i underskattningsstil spelade up sig och i andra halvlek dominerade laget stort. Det var framför allt mittfältet man
dominerade. Nyhammar får med det spel man visade upp verklig svårighet att förnya kontraktet. Matchen var som helhet av mycket
dålig kvalitet. Erik ”Pesse” Persson spelade den ensamme vargens roll i Nyhammars kedja. Krister Nystedt och Krister Östling märktes på
mittfältet genom gott huvudspel. I Färnäs ges bästa betyget till Lars Erik Sinders, Ove Jansson och Lasse Höglund. Den senare var klart
bäst på plan. / Pära /.

Färnäs gjorde dålig match men Nyhammar var ännu sämre.
Hade Nyhammar varit ett bättre fotbollslag än vad tabellställningen säger skulle det ha funnits fina chanser för laget i Färnäs på
lördagen. Men hemmapojkarna verkade säker på förhållandet. På annat sätt kan man inte förklara det dåliga spel som presenterades
och som slutligen gav Färnäs två poäng – 2-1 (1-1). Det var således Nyhammar som började bäst och efter 8 minuter kröntes offensiven
med framgång. En det målet kan tillskrivas planens beskaffenhet och en passiv hemmamålvakt lika stor del som målskytten Erik
Persson. Det var nämligen en boll som klart tycktes gå utanför men studsade i stolpen och in förbi en snopen Thoors. Färnäs tog hand
om mittfältet ganska förödande men fram mot straffområdet kom man sällan. Först i 30:e min fläkte sig energiske Kjell Pettersson på
känt manér och ordnade en lika snöplig kvittering. Det blev också Kjell Pettersson som skulle bli matchvinnare. Det hände efter hörna i
andra halvlekens 28:e minut. Så var det färdigt målat för den dagen. Visst korades rätt vinnare. Men spelet var väldigt dåligt. Färnäs
pojkarna syndade i minst lika stor utsträckning som motståndarna med passningarna. Det var bara det att FSK var resolutare i
närkamperna och oftast mera tekniska. Ove Jansson och Gunnar Eriksson höll rent längst bak i Färnäs. Lasse Höglund dominerade

mittfältet och var planens effektivaste spelare. Synd att han inte väntade lite längre med passningarnas – en sak som så gott som hela
laget gjorde sig skyldiga till. Nyhammar var det svagaste numret vi sett i den här serien och tabellställningen förvånar inte. Målvakten
Håkan Grönberg, Christer Nystedt och namnen Östling i bakre försvarsledet var resligast. I anfallet sökte ”Pesse” Persson förgäves leta
sig positioner. Och mittfältet fick laget sällan grepp om. Domaren Folke Hedlund, Borlänge, skötte sig bra bland ”snälla” spelare.

IV:ans skytteliga.
9 mål:
8 mål:
6 mål:
5 mål:

Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
Rolf Sandberg, Forssa.
Bo Backlund, Säter.
C G Bjurenlind, Hedemora.
Stefan Silfverlin, Ludvika FFI.
Håkan Wiklund, Falun.
Lars Stickå, Färnäs.
Nils Nordahl, Forssa.
Bent Steffensen, Forssa.
B E Eriksson, Grängesberg.

4 mål: Göte Johansson, S/S.
Lars Sjöberg, S/S.
Håkan Björk, Forssa.
Kjell Pettersson, Färnäs.
Sören Johansson, Säter.
3 mål: Lars Söderkvist, Ludvika FFI.
Kjell Låås, Ludvika FFI.
Kjell Blumenberg, O/Ä.
Birger Bäck, Hedemora.
Lars Bodare, Falun.
Lars Tägtström, Falun.
Lennart Sundgren, Falun,
Bo Erikson, Korsnäs,
Dan Söderström, Leksand.
Hans Jax, Leksand.

20 man har gjort 2 mål medan en målskyttarna är 33 till antalet. Tre självmål är gjorda.

Självmål fällde Grängesberg i vårepilogen mot Färnäs SK.
Gränges kund inte ta de välbehövliga poängen i avslutningsmatchen på lördagen hemma mot Färnäs utan gästerna kunde vinna med två
självmål. Efter en match där Gränges borde ha avgjort, men där forwards inte räckte till. U får Gränges svårt att få känning med den övre
halvan av serien, ty sådana här chanser tillpoängfår man inte sumpa i fortsättningen. Det verkade långt i på andra halvlek att bli en
mållös tillställning. i den första lyckades inget av lagen skapa några direkta målchanser. Forwards stångade sig blodiga mot de starka
försvaren Gränges kedjemän envisades att trängas i centrum, istället för att söka sig ut på kanterna och de fria ytorna. Givetvis beror
det också på mittfältsmännen. Det hjälper ju inte om de bryter aldrig så bra och sliter hela matchen, bollarna måst ju också ha någon
mening. Kauko Kyläkoski gjorde en del fina räddningar men får ta på sig andra målet framför fötterna på en Färnäs forwards.
Fyrbackslinjen spelade säkert hela första halvlek, men en del onödiga bakåtpassningar drar ner betyget för bl.a. Sune Bäcke, som gav
gästerna första målet på en sådan boll. Sune Ferner och karl Gunnar Karlsson får genomsnittligt bästa betyget i hela försvaret.
Kedjemännen startade optimistiskt och ville mycket, men som spelet blev upplagt kan ingen få godkänt. Färnäs kedjan kom inte heller
så långt. De två målen får man tacka Gränges för. Bäst var Lars Stickå och i någon mån Hans Gummås. Bäst i laget och på plan var
mittfältsspelaren Lasse Höglund, han gjorde ett jättearbete i såväl försvars som anfallsspel. Gunnar Eriksson och Sven Åke Larsson var
två starka kort i fyrbackslinjen och målvakten Jan Erik Thoors var säkerheten själv. Gränges hade de sista fem minuterna i första halvlek
en rätt stark press mot Färnäs målet med två goda målchanser. Sune Ferner sköt tätt över ribban och Lars Schollins skott räddade
målvakten knappt till hörna. Gränges hade också i andra halvlekens början ett rätt markant övertag i spel men något mål lyckades man
inte göra. Men i 17 min gjorde Gränges ett mål i egen bur, Sune Bäck lobbade bollen bakåt till Kyläkoski, denne var dock redan långt ute
och bollen gick snöpligt i nät och 0-1. Nu slog Färnäs vakt om sin ledning och Gränges hade inte så stora chanser att slå hål på
försvarsmuren. I 35 minuten beseglades Gränges öde. Vid ett Färnäs anfall gick bollen ut mot höger. Kyläkoski kastade sig på kortlinjen,
men tappade bollen framför Hans Gummås och vidare befordrade den till Lars Stickå, som bara hade att maka den i tomt mål och 0-2.
Sture Dellen, Avesta dömde, inför 185 betalande.

Grängesbacken Lars Arvidsson och Färnäs yttern Lennart Ehlin i hård kamp om bollen.

Självmål blev knäcken för Gränges mot Färnäs.
Grängesberg (DD). Grängesberg kunde inte ta poäng i den för laget viktiga vårepilogen mot Färnäs. Efter en mållös förstahalvlek, där
lagen först i de sista fem minuterna skapade några större målchanser, var det Färnäs som tog hem potten genom två mål av givmilda
Gränges försvarare. Ett rent självmål, då backen Sune Bäck skulle lobba till målvakten, denne var då redan på språng ut och bollen
hamnade retfullt i nätmaskorna. Andra målet var också så gott som självmål, Gränges målvakten Kylläkoski rusade ut mot kortlinjen
kastade sig och tog bollen, men råkade tappade den framför Färnäs Hans Gummås. Denne vidarebefordrade bollen till Lars Stickå som
bara hade att placera den i ett tomt mål. Ganska snöpligt för hemmalaget som tills då hade haft mer av spelet och fler målchanser än
gästerna, men Gränges kedjan var ej heller i måltagen i denna match. De syndade också med att gröta ihop spelet i mittzonen och blev
en lätt byte för ganska Färnäs försvaret. Mittfältsmännen Lars Schollin och Lars Friberg var mycket brytstarka men även de måste slå fler
uppluckrande passningar till kedjan. Fyrbackslinjen spelade helsäkert en halvlek, men onödiga bakåtpassningar i andra halvlek drar ned
betyget. Sune Ferner var genomsnittligt bäst. Färnäs hade ett starkt försvar med målvakten Jan Erik Tors, centerbackarna Sven Åke
Larsson och Gunnar Eriksson som den mest uppmärksammande. Lagets och planens bäste spelare hade dock Färnäs i mittfältsmannen
Lasse Höglund, en verklig arbetsmyra, som hann med såväl i försvar som i anfall. Kedjan fick aldrig igång något större spel. Bäst var Lars
Stickå, men även Hans Gummås får godkänt. Sture Dellen, Avesta dömde och 200 personer tittade på. / Gunder /.

Våromgången har bäddat för Raffel i höst.
Sälen/Sörsjön är våromgångens lag i dala fyran. Toppar serien över sommar uppehållet en poäng före Ludvika FFI och två före Falu BS.
Det blev klart i lördags när de tre sista matcherna spelades. LFFI gjorde vad den kunde för att gå till topp besegrade O/Ä borta (1-0), med
då S/S samtidigt lyckades lägga Säter på rygg (2-1) var det inget snack om saken. En liten sensation svarade Färnäs för genom att klara
av Grängesberg borta. Därmed har FSK häng på serieettan – tre pinnar efter. En dramatisk höst är att vänta…..

Dåliga Gränges nerver räddade Färnäs 2-1 seger.
Höstinledningen för Färnäs och Grängesberg del blev blöt. Halkade bäst gjorde Färnäs som vann matchen med 2-1, detta genom att rätt
förvalta sina målchanser och sedan med tur och skicklighet freda det egna målet under de korta perioder som Grängesberg levde upp
och förmådde spela det spel som skall ge ett förbättrat tabelläge – för riktigt så dåliga som tabellen visar är inte Grängesbergarna. Vad
som behövs är en skarpskytt och en gnutta flax. Hade man haft det sistnämnda denna regnväderssöndag i Färnäs, så hade gruvpojkarna
ingalunda behövt återvända hem poänglösa – minst ena planen skulle man haft med. Om vi går direkt på det som hände så inledde
Grängesberg mycket bra. Färnäs blev rejält tillbaka pressade och efter sex minuter tog man upp blocket för att notera 0-1 när
vänsterinnern Bengt Erik Eriksson på Karl Åke Danielssons framspelning plötsligt stod helt ensam med mål Thors. Men det ska ju vara
strut och då gick det som det gick Bengt Erik drog målvakten som smet utanför Thors högra stolpe. Fyra minuter senare hade
Grängesbergs Eriksson chansen att reparera fadäsen. Åter stod han ensam öga mot öga med Jan Erik Thors. Vis av skadan avancerade
han, kom för nära Thors gick ner och nöp bollen. Så var den dagen förstörd. I 26:e min. fick Färnäs sitt första tillfälle att göra mål. Lasse
Stickå snurrade på vänsterkanten och fick in bollen till Kjell Pettersson, som trots total avsaknad av teknik fick bollen med sig och väl

framme hos Sten Olov Grip återstod det bara för denne att krafsa ur nätmaskorna. Inget mer noterbart hände i första halvlek. Den
andra inledde Michael Lundström med att så när slita sig fri. Bravaden upprepade han efter 3 minuter och då gick det bättre.
Grängesbergs försvaret tvingades fälla honom och straffen gjorde Lasse Stickå inget misstag. 2-0 till Färnäs i det läget speglade på intet
sätt vad som har hänt på planen. Efter 63 minuter, räknade Bengt Erik Eriksson tredje gången gillt. I ett fint läge gjorde han inget misstag
utan skickade ett vinkelskott utan chans för Färnäs försvararna. Detta tände Grängesberg, som under en lång period bara låg millimetrar
från både kvittering och ledningsmål. Hemmalaget spelade i sin vanliga stil. Med hårt robust försvarsspel med vassa kontringar med
Lasse Stickå och Kjell Pettersson i huvudrollerna. Försvaret var lite osäkert beroende på att Lars Erik Sinders inte behärskade halkan. På
hans kant dök samtliga Gränges farligheter upp. Bra i försvaret var Gunnar Eriksson, Ove Jansson och Sven Åke Larsson. På mittfältet
gjorde Lasse Höglund bäst ifrån sig och i kedjan de tidigare nämnda. Grängesberg ställde upp med en hel del reserver men spelade trots
det stundtals bra. Kedjan var oftast fulltalig, vilket gjorde att man kunde pressa under långa stunder, men den ligger i jämnhöjd, någon
riktig avslutare finns ej. Bengt Erik Eriksson och karl Åke Danielsson var bäst. Bakåt krigade lagkaptenen Sune Ferner allt vad tygen höll,
bäst understödd av Lars Arvidsson och Roger Andersson. Ninne Bergsten, Borlänge, skötte domarpipan inför ca 100 åskådare.

Färnäs tur fortsätter.
Färnäs (FK). Färnäs SK:s bolltur fortsätter i division IV. även i returen blev IFK Grängesberg utan poäng – 2-1 (1-0). – Dom har ju sin tur så
det där inte klokt sa Gränges ledaren med deppig stämma. – Här har vi motståndarna hårt tillbaka pressade i sjuttio minuter av matchen
och ändå blir det inga mål. Fem ordinarie spelare saknade vi. Men i fortsättningen är det bäst vi plockar hem dem alla innan vi är
förlorade….. Det är riktigt att Grängesberg dominerade spelet i över halva matchtiden och då kom ofta på gammalt sätt fem man
stormade på linje i kedjan. Men vad hjälper det om man gör som dagens målskytt Bengt Erik Eriksson: Slår bort ett par härliga
måltillfällen i början av matchen. en genombrottsman och spjutspets är vad laget just nu ropar efter…. I rättvisans namn skall heller inte
bortsuddas att Grängesbergsförsvaret också själva fick genomlida svettiga perioder. Men då var det mera raka spåret. Och att hindra
Kjell Pettersson och Lasse Stickå från att göra mål är inte lätt i längden. Så också nu. Kanske vi där har största skillnaden? Djupt
tacksamma. – men vi är djupt tacksamma för dom här poängen sa tränaren Per Erik Finn. Det känns skönt med femton poäng i det här
läget. Men grabbar. Vi måste träna snabbhet på bollen till veckan. Tur och otur ska man kanske inte tala om en sån här match då
underlaget var så chansartat. Då är det nog säkrast att lägga finliret på hyllan och söka skjuta så mycket som möjligt. Det var också
sällan passningarna gick riktigt och balansen hade spelarna stora besvär med. Detta tog också hårt på konditionen och spelet var
märkbart sämre i andra halvlek. Sven Åke Larsson och lars Höglund (primus) var säkrast i hemmaförsvaret. Anfallet hade lättare att ta
sig fram i första halvleken innan Gränges täppte till. IFK Grängesberg har gått kräftgång. Ineffektiviteten i anfallet var på fallande och
lagets dominerande spelare hette Sune Ferner. Det var också han som drog upp slutspurten som så när gett oavgjort. Karl Gunnar
Karlsson och medflyttade Mats Ove Lundström höll rent bakåt. / Nils Lundström /. Färnäs-Grängesberg 2-1 (1-). Målen: (23), 1-0 Kjell
Pettersson, (48), 2-0 Lasse Stickå (straff), (63), 2-1 Bengt Erik Eriksson. Domare: Sven Inge Bergsten, Borlänge godkänt.

Stickå-Pettersson räddade Färnäs vinst.

Färnäs (DD). Höstpremiären i fyran i Färnäs började bäst för Gränges som fick ingen utdelning. Det var dock Färnäs som genom alltid
målfarlige Kjell Pettersson tog ledningen med 1-0 efter 25 minuter. Andra halvlek var inte mer än 3 min. gammal då Michael Lundström
blev omkulldragen inom Gränges straffområde. Lasse Stickå målade på straffen men mål Grip var nära gripa bollen. Det där med 2-0 till
Färnäs föranledde Gränges att satsa på offensiv och detta gjorde man genom att dra upp Sune Ferner som släpande forward. En kvart
senare bar detta frukt då Bengt Eriksson lurade Gunnar Eriksson med en tunnel och 2-1 var ett faktum. Så blev det oroligt ett långt tag
hos Färnäs och kvittering för Gränges hängde i luften. Nu lyckades dock FSK räta ut stormen och segern innebär att Färnäs fixat fyra
poäng mot Gränges i årets fyra. Hösten Gränges var dock vissare än det gruvlag vi såg uppe i Oxberg i våras. Man hade fått litet mera
stabilitet över främst försvaret. Men inte är läget i tabellen vidare trivsamt för anrika Gränges. Bästa mannar Färnäs var Sune Ferner och
Karl Gunnar Karlsson i försvaret och Karl Åke Danielsson och Roland Karlsson i kedjan. Bortsett från ”niten” vid Gränges mål var
stoppern Gunnar Eriksson säkerheten själv i Färnäs fyrbackslinje. Bäste mittfältsman var Lasse Höglund och i kedjan var Kjell Pettersson
och Lasse Stickå mest på alerten. / Wepe /.

Skytteligan.
8 mål:
7 mål.
6 mål.

Rolf Sandberg, Forssa.
Per Backlund, Oxberg/Älvdalen.
Lars Stickå, Färnäs.
Sten Johansson, Säter.
C.G. Bjurenlind, Hedemora.

5 mål.

Nils Nordahl, Forssa.
Bent Steffensen, Forssa.
Kjell Pettersson, Färnäs.
Håkan Wiklund, Falun.
Stefan Silfverlin, Ludvika.

Det spetsar till sig i dalafyren. Serieledande Sälen/Sörsjön noterade 2-2 mot Säter och behåller ledningen. Men det är många om budet,
Färnäs, Falu BS, Säter, Forssa…. Vem som blir slutgiltig i höst för en öppen fråga.

Lasse matchhjälte – igen!
Nyhammar (FK). Lars Stickå blev matchhjälte för Färnäs när laget i lördags lyckades vinna med 1-0 borta mot Nyhammar. Detta mål
gjorde Stickå i den första halvleken vid den tidpunkt då hemmalaget hade mest att säga till om och gästerna var illa ute. Men i och med
målet gick luften ur hemmapojkarna och det var istället gästerna som dominerade den andra halvleken. Matchen var dock ganska jämn
så länge som Nyhammar hade hopp om poäng och då stupade även hemmalaget flera klara målchanser. Jan Sandberg var mannen i
Nyhammar som sumpade mest. Hur han bar sig åt för att inte få in bollen över mållinjen är en gåta. Även Lars Gunnar Berglund var en
hemmaforwards som hade många chanser, men som inte lyckades omsätta dessa i mål. Överhuvudtaget var Nyhammars anfallsspelare
mycket oskärpa framför Jan Erik Thors i Färnäs buren. I Färnäs var det målgöraren Lars Stickå som var den bäste. Han var mycket
påpassligt framme vid alla målsituationer. I försvaret lyckades Gunnar Eriksson och Lars Erik Sinders bäst. I hemmalaget var det endast
Lars Gunnar Berglund som förtjänar godkänt betyg. Domare: Karl Palmberg, Sollerön. Nyhammar-Färnäs. 0-1. Målskytt: Lars Stickå.
Publik: 100.

Stickå nickade två poäng till Färnäs.
Nyhammar (DD). Man undrar vilken gång i ordningen det är som Lasse Stickå räddat Färnäs. Bäva månde fyrans samtliga försvar när den
lintotten dyker upp. Det hände nu igen att Stickås perfekta nick gav två poäng. Färnäs besegrade nämligen Nyhammar med 1-0 (1-0).
I första halvlekens mitt sprattlade. Nyhammars målvakten förgäves efter den perfekta skallen. Hela matchen bjöd på öppet spel från
båda lagen Färnäs hade övertaget från början men Nyhammars grabbar var inte helt chanslösa. Tvärtom hade hemmalaget i början av
andra halvleken en ganska stabil press som emellertid endast resulterade i ett antal ofarliga hörnor. Och när sedan orken tog slut så var
dagen förstörd. Nyhammars bästa den här gången var Lars Gunnar Berglund och Joe Eriksson. Färnäs – som hade tre ordinarie på
Mallorca – visade bästa gryet genom Lasse Stickå, Hans Trogen och Hans Gummås. Domare: Karl Palmberg, Sollerön.

Lars Stickå matchvinnare när Färnäs slog Nyhammar.

Nyhammars forwards har tydligen helt glömt bort den så viktiga konsten att göra mål. Detta bäddade för en tvåpoängare för Färnäs när
de båda lagen på lördagen möttes på Åvallen. Gästerna vann matchen med 1-0 vilket även var halvtidsresultat. Hemmalagets situation i
serien förbättrades inte av att Grängesberg tog full pott i matchen mot Säter. Nyhammar startade som vanligt i hygglig stil och kunde så
när tagit ledningen i sjätteminuten då Janne Sandberg missade i fint läge. Det blev istället gästerna förunnat att göra halvlekens och
matchens enda mål i 26:e minuten då den alltid målfarlige Lars Stickå hade skallen framme och skarvade en lurig boll i mål utom
räckhåll för reservmålvakten Tore Rämhed. Som helhet måste matchen betraktas som dålig och hemmapubliken hade säkert väntat sig
betydligt bättre takter från de egna spelarna eftersom man gjort bra ifrån sig på sistone. Nu har man ånyo alla odds emot sig då det
gäller fortsatt division IV spel. Å andra sidan vore det kanske den bästa lösningen på dagens fotbollsproblem i Nyhammar att laget fick
ta steget ner i femman för att de unga spelarna fick växa in i lagmaskineriet ordentligt. I hemmalaget gjorde Tore Rämhed bra ifrån sig
som reserv för Håkan Grönberg och han kan absolut inte lastas för baklängesmålet. Annars var de ”gamla” säkra korten som var bäst i
hemmalaget. Christer Östling och Pelle Perols var bra i fyrbacklinjen vilket även kan sägas om Joe Eriksson som emellertid startade
matchen litet revande men kom igen ju mera matchen fortskred. I kedjan var Lars Gunnar Berglund som vanligt på alerten och sprang på
allt denna gång utan några mera framstående reslutat. Gästernas större segervilja blev avgörande men även en del individuella
prestationer kunde noteras. Lasse Stickå var banans bäste spelare och det var ingen tillfällighet att just han blev matchvinnare, men
hela laget gjorde homogent intryck. Palmberg från Sollerö dömde.

Färnäs mot trean.
Ingen trodde väl i våras att Färnäs skulle placera sig näst intill topp i fyran. Men nu är det ett faktum. Laget har haft turen att vinna
uddamålsmatcherna, samtidigt som alla slår alla, och sådant ger racketfart uppåt i tabellen. Nu siktar Färnäs givetvis på serieseger –
annars ställde man inte upp till seriespel. Men Per Erik Finn är en försiktig general, som menar att först gäller det att se till att bli kvar.
Räcker spelstyrkan längre, är det bara att tacka och ta emot. Färnäs har tyvärr ett så svårt höstprogram, att allt tal om serieseger får
anses vara önsketänkande.

Ny tvåpoängarare för Färnäs? Reportage från tidning fredag 7 augusti 1970.
På lördag är det dags för en ny drabbning på Färnäs IP. Den här gången är det Säters IF som gästar. Före höstpremiären sade Färnäs
lagkapten Lasse Stickå att man skulle ta minst 6 poäng till och åtminstone förnya kontraktet. Nu har man tagit fyra poäng på två
matcher och plötsligt befinner man sig, till allas förvåning som serietvåa endast två poäng efter serieledande Sälen/Sörsjön. Nu tar man
sig alltså an Säter hemma ett säter som inte har haft särskilt stor framgång i de senaste matcherna, och dessutom inte spelat någon bra
fotboll. 1-4 mot Gränges sist säger en del om lagets styrka just nu. Det bör bli seger för hemmapojkarna om inget oförutsett inträffar.
Visserligen kan man inte heller nu ställa upp med ordinarie lag, eftersom några spelare bl.a. Lennart Ehlin och Ove Jansson ännu
befinner sig på semester. Men det kan ju gå bra ändå som det ser ut. Laguppställningar: Färnäs: Jan Erik Thoors, Hans Trogen, Gunnar
Eriksson, Lars Erik Sinders, Sven Åke Larsson, Lars Höglund, Hans Gummås, Michael Lundström, Kjell Pettersson, Lars Stickå, Björn Åberg,
- Gunnar Stickå, Ove Ersson. Säter: B.G. Hagberg, Bo Eriksson, Mats Klaar, Lars Erik Jonsson, Lars Dammström, Bo Stenkvist, Karl Inge
Johansson, Bo Lundgren, Sören Johansson, Ove Backlund, Åke Berg, Greger von Siwers.

Färnäs hänger med efter 1-0 på Säter.
Färnäs behåller alltjämt sin tätposition i serien. Lördagens match i Färnäs mot Säter slutade med en knapp men klar hemmavinst med
1-0 målet inprickat efter 20 minuter av första halvlek av Lasse Stickå, en vid det här laget tämligen van målskytt. Något större spel bjöds
det inte på, även om lagen ofta hittade rätt med passningarna. Flera frisparkar för ojustheter drog dock ner helhetsintrycket. Första
halvtimmen var jämn och utgjorde den bästa perioden av matchen. Halvlekens sista kvart dominerades klart av Färnäs, och ledningen i
paus var det inget att säga om. I andra halvlek kom Säter ut med tydliga intentioner att kvittera så snabbt som möjligt och man hade ett
klart övertag den första kvarten. Då man inte fick någon utdelning, till stor del beroende på utmärkt spelande hemmamålvakten Jan Erik
Thoors, tappade man emellertid initiativet och Färnäs kunde återta greppet om matchen. En av hemmalagets viktigaste kedjekuggar,
Kjell Pettersson, blev skadad i knäet i första halvlekens slutskede. Han fortsatte emellertid spelet, men 10 minuter in på andra halvlek
fick han lämna planen och ersättas av Anders Grannas, som blev en fin injektion på högerkanten. Färnäs hade en del chanser att öka
ledningen i andra halvlek, och att båda poängen stannade i Färnäs får betraktas som rättvist. Bra i gästernas försvar var högerbacken Bo
Eriksson, Mats Klaar och Lars Erik Jonsson gjorde ett fintjobb på mittfältet, medan Sören Johansson var den farligaste framåt. I Färnäs
var Jan Erik Thoors i målet i det närmaste felfri, medan Lars Höglund svarade för en fin insats på mittfältet. Kjell Pettersson i kedjan var
bra tills han blev skadad och Lasse Stickå var som vanligt farlig, när det hettade till framför mål. Resolut domare var Stig Davidsson.

Den kaptenen är värd en honnör.
Färnäs (FK). Säters IF stångade också sina p0annor blodiga mot ett bastant Färnäs försvar. Färnäs vann ”förstås” med 1-0 (1-0) och lika
naturligt hette målskytten Lasse Stickå. Han skall givetvis som föreningens kontaktman och laget s kapten föregå med gott exempel….
Blir det Färnäs som slutligen tar hem fyran? Just nu har de häng på S/S och Ludvika som möts i nästa omgång. Men förlåt oss fyran
måste vara av sällsynt dålig kvalité. Ty det spel som Färnäs resterat i de senaste matcherna röjer sannerligen inga
serieledarkvalifikationer. Men det går inte att värja sig från tanken på en slutlig Mora seger när man tittar på FSK:s medvind i de senaste
omgångarna: På sju matcher har det blivit 13 poäng – vem visar en sådan svit? Det har släppts in bara sex mål (mindre än ett per match)
– försvarstänkandet. Men man har heller inte gjort mer än drygt ett per uppgörelse – åtta. Och av dessa har Lasse gjort sex direkt
avgörande ”strutar”. Kan mer begäras av en kapten? Det var bara stundtals under första halvlek som det presterades något spel i säter
matchen. Och dåvar det SIF som svarade för finesserna. Men framför mål var det helstopp. Säter pojkarna var farligast på hörnorna.
Trots detta låg Färnäs närmare både 2-0 och 3-0 på sin direkta anfallsmelodi. Bygger nytt. – Vi håller på att bygga upp ett helt nytt lag sa
Säter ledaren Kurt Fernström. Men det är besynnerligt att det inte går att få fart på avslutningarna. Så här har vi spelet i många matcher
nu… Det fanns tre lystrande till förnamnet Bo som kan framhållas i Säter. Bo Lundgren var den ende som kunde slå in fina bollar till sina
alltför petiga medbröder i kedjan. Unge Bo Stenkvist var en god tekniker och backen Bo Eriksson fightern i försvaret. Andra halvlek
bestod endast av kämpatakter. En nog så kraftödande uppgift i värmen. Lasse Stickå sprang t.ex. slut på sig alldeles. Tre reserver hade
man och Lasse fick bästa hjälpen av Björn Åberg. Lasse Höglund kom igen i andra halvlek och Gunnar Eriksson var bäst i fyrbacklinjen. /
Nils Lundström /. Färnäs-Säte5r 1-0 (1-0). Målet: (20), Lasse Stickå. Domare: Stig Davidsson, Orsa. Publik: Ca 200.

Mycket slit men få mål på Färnäs IP.
Färnäs (DD). Sällan har så många slitit så mycket och fått så litet uträttat som aktörerna från Färnäs och Säter i fyran på Färnäs
idrottsplats. Det var kamp till tusen och ett tag i slutet av första halvlek så tände det ordentligt då spelarna körde med tuffa tag och kort
stubin. Bästa behållningen gav första halvlek då det skapades mest måltillbud och målet som gav Färnäs två poäng fixade Lasse Stickå
(vem annars?) efter 30 min. spel. Säter hade bollen aningen mera men spelarna vägde för lätt mot Färnäs tunga spel. Räknar vi däremot
målvittringarna så var Färnäs vinsten motiverad. Kontentan av matchen blir att Färnäs tränare Per Erik Finn siade helt rätt fredagen så
han menade på att Säter skulle bli en stor nöt att knäcka för Färnäs. Säter kom utan tre av sina ordinarie men med 33-årige backen
Birger Andrén som gjorde comeback i A-laget efter en miniskoperation. Laget försökte få bollen att göra mesta arbetet men man
saknade kraft att fullfölja. Bästa kuggarna var mittfältsmannen Bo Stenkvist och yttern Bo Lundgren. Plus också till backen Bo Eriksson
och mv, B.G. Hagberg. Färnäs ställde också upp med tre reserver för Spanien turisterna Lennart Ehlin och Ove Jansson samt sjuke
Michael Lundström. Den här gången hade laget ingen direkt dominerande figur utan hela gänget får en blomma för sin kampvilja. Extra
plus tilldelar vi dock Gunnar Eriksson, Lasse Höglund och Lasse Stickå. Stig Davidsson får godkänt för dömningen. / Wepe /.

S/S håller undan.
Sälen/Sörsjön håller alltjämnt undan i div. IV toppen men Ludvika FFI och Färnäs knappade in en av de två poäng som skiljde efter förra
omgången. Det ledande fjällaget tappade den ena poängen borta mot Hedemora och därmed spetsade det till sig ytterligare i toppen
eftersom både Ludvika FFI och Färnäs vann sina matcher. LFFI vann toppmötet mot Falun efter matchens enda mål (kanonskott från 35
meters håll) medan Färnäs på hemmaplan avfärdade Säter med samma siffror.

Färnäs går på.
Färnäs fortsätter att vinna med uddamålet vilket gör att laget fortfarande hänger med. Och nu knappade man in på täten, genom S/S
poängförlust. Färnäs har nu en svår match på söndag i Älvdalen mot ett hemmalag som just nu förefaller vara i stöten.

Skytteligan.
13mål:
11mål:
9 mål:
8 mål:
7 mål:

Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön.
C.G. Bjurenlind, Hedemora.
Lasse Stickå, Färnäs.
Rolf Sandberg, Forssa.
Bo Backlund, O/Ä.
Mats Åhlberg, Leksand.
Stefan Sifverlin, Ludvika.
B.E. Eriksson, Grängesberg.

6 mål:
5 mål:

Göran Johansson, Säter.
Roland Karlsson, Forssa.
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Lars Sjöberg, S/S.
Nils Nordahl, Forssa.
Bent Steffenssen, Forssa.
Ulf Mårtensson, Leksand.
B. Eriksson, Korsnäs.
Kjell Petersson, Färnäs.
Håkan Wiklund, Falun.
Lars Bodare, Falun.

Färnäs klarade ena poängen, O/Ä låg närmast segern, 0-0.
Färnäs målvakt Jan Erik Thoors räddade med stor säkerhet en poäng åt sitt lag i slutminuterna av div. IV uppgörelsen i Älvdalen. Då
ryckte O/Ä åt sig ett starkt övertag och hade så när lyckats få en segermålet. Två bastanta försvar såg emellertid till att tillställningen
slutade 0-0 och mot detta hördes inga våldsamma protester från någotdera lagen när ”krutröken” lagt sig. Det var ett typiskt derby med
hårda satsningar i närkamperna, varför spelarna gjorde klokast i att omgående slå ifrån sig bollen, och inte försöka sig på några
dribblingar. Men det fanns förstås också målchanser och även här lutade det över i hemmafavör. Fast Jan Blumenbergs nick i egna
målribban efter hörna var kanske det allvarligaste som för dagen var punktmarkerad. Det spelades som sagt tillknäppt utan skönspel.
Därför blev också inkasten väldigt många liksom avblåsningar för skadade spelare. Men turligt nog blev det aldrig några allvarliga saker.
I O/Ä.s starka fyrbackslinje är det svårt att framhålla någon speciell. Jan Pålsson fick en gång för sig att själv gå upp och göra mål. Och
det höll på att lyckas. Kjell Blumenberg hade en hel del fina idéer på sin ytterkant medan per Backlund för farligaste tillbudet. Samma
öde drabbade FSK:s specielle målskytt Lasse Stickå. Finaste framspelsidéerna hade Michael Lundström. Även Färnäs försvaret var starkt
och samlat. Lars Erik Sinders gjorde en genomgående bra match, liksom Gunnar Eriksson. Mittfältet dominerades av teknikern lars
Höglund. Domare var Ingemar Andersson, Borlänge och närmare 400 personer solade sig runt arenan.

Hårt spel i Älvdalen.
Älvdalen (DD). I en rivig men föga skönspelande match spelade O/Ä och Färnäs oavgjort. Det var hårt spel från båda sidor varför många
frisparkar fick utdömas. I första halvlek hade båda lagen varsin jättemålchans men bollen rullade på mållinjen. Annars var det mest
tjongande mitt på plan. Andra halvleken var den första lik med hårt spel. De sista 25 min. hade O/Ä ett visst övertag med flera fina
målchanser men en mycket bra målvakt i Färnäs räddade en poäng. Bäst i Färnäs var målvakten Jan Erik Thoors och i försvaret Lasse
Stickå. I Älvdalens lag plus för hela fyrbackslinjen med Lennart Larsson och i kedjan Pelle Backlund. I en förmatch möttes O/Ä juniorer
och Färnäs juniorlag i juniorserien där O/Ä vann med 3-2.

0-0 – var det bäckens fel?
Älvdalen(FK). – Visst skulle vi ha vunnit den här matchen, menade Oxberg/Älvdalens lagledaremats Ljudén efter 0-0 uppgörelsen med
Färnäs. Och det är väl också frågan om han inte har rätt. Färnäs vann visserligen hörnstatistiken med 8-4 men laget verkade lägga av
fem minuter för tidigt då O/Ä:s pigga anfall var ytterst nära att göra det vinstgivande målet. Men då storspelade Jan Erik Thoors. Och
målvakten räknas också in i laget….- Men en poäng är dock en poäng, fortsatte Mats. Och det här hade ju kunnat sluta hur som helst.
Annars var matchen en kämpadrabbning och et ställningskrig som det oftast blir i derbyn. Två man bevakade Lasse Stickå i Färnäs och
motsvarande uppvaktning hade Per Backlund i O/Ä. När målskyttarna var ur leken blev det också mållöst. Det satsades hårt när
kamperna och båda lagen var även i detta avseende lika goda kålsupare. Att sparkarna också på bollen var skeva vittnar det
förhållandet att ”trasan” ofta var långt utanför arenan, och då tog den närliggande bäcken oftast bollen så att man använde två bollar
nästan lika mycket. Och de var olika hårda, påstod Färnäs spelarna urskuldrande. - Det är inte mycket att sägs om resultatet, tyckte
också Per Erik Finn i FSK. Grabbarna spände sig inför den här uppgörelsen. Målchanserna var ganska jämnt fördelade i första halvlek.
O/Ä började och slutade halvlekarna bäst. Kjell Blumenberg fann fina ytor att arbeta på och skapade största oron i Färnäs försvaret.
Brodern Jan är bollsäker i försvaret där också Jan Håkansson och Jan Pålsson bildade en svårforcerad mur. Att lagen förfogar över starka
försvar fick anfallsmännen erfara. Gunnar Eriksson och Lars Erik Sinders utgjorde FSK:s motsvarighet bakåt och Lasse Höglund spelade
tekniskt på mittfältet. / Nils Lundström /. O/Ä-Färnäs 0-0. Domare: Ingemar Andersson, Borlänge – bra. Publik: ca 350.
Nu hårdnade det till ordentligt i fyran tack vare Ludvika FFI:s 4-0 på Sälen/Sörsjön i en av många finaler i höst. LFFI lade sig överst i
tabellen en poäng före Sälen/Sörsjön och Färnäs som långsamt smugit upp och skaffat bra utgångsläge. Det blev 0-0 på söndagen mot
Oxberg/Älvdalen. I de övriga fyra matcherna forsade det in mål. Säter klämtade in fem på Forssa, Grängesberg skrällde med 6-1 på
Hedemora. Falu BS gjorde 5-1 i en spurt mot Korsnäs och av bottenmötets elva mål sköt Leksand sju mot Nyhammars fyra så nu är det
stenhårt också längst ner i tabellen.

Vilken dramatik – två poäng skiljer fem!
Vilken slutstrid det blir i fyrans topp! Just nu leder Ludvika, men en poäng efter jagar Falu BS, Färnäs och Sälen/Sörsjön. Två pinnar efter
skuggar Forssa. Tala om dramtik. Och räkna med att spänningen fortsätter – alla slår nämligen alla. Båda topplagen före helgens omgång
– LFFI och S/S – förlorade. Och bäddade därmed för fortsatt raffel. I botten är det go´natt för Nyhammar – 12-0 i baken mot BS. NIF har
nu gett upp.

Efter två raka bortaförluster Tände Forssa!
Färnäs (FK). – Besynnerligt, tyckte Forssas lagledare Nils Johansson. Här har vi fått stryk med 5-0 i två borta matcher i följd mot Säter och
S/S och så går vi och vinner med 3-0 (1-0) i Färnäs.- Men vi har täppt till i försvaret och pojkarna ville vinna den här matchen och i den
här serien slår ju lagen varann lite hur som helst. Målen kom i halvlekarnas 29.e minut och båda gångerna efter ”lagöverträdelser” av
hemmaspelarna. Först fick Nils Nordahl möjlighet att placera en straff – efterhands – helt utom räckhåll för Thoors i Färnäs målet. Och i
den andra utnyttjade Roland Karlsson en blotta i försvaret vid en frispark. Lägger man därtill att den tidigare så efterhängsna turen
tycktes ha övergett FSK i första halvlek, då Forssa var tillbaka pressat och hemmalaget hade målchanserna, får man lätt uppfattningen
att Forssa vann oförtjänt. Så var dock ingalunda fallet. Visst dundrade FSK:s tränare Per Erik Finn över en ofullständig mur vid andra
målet, men tillade: - Det här är ingenting att hänga läpp för. Vi måste ju förlora nån gång vi också. – Sist det hände hemma, var mot
Falun den 9 maj. Och borta gick vi bet på uppgiften den 23 maj. Just mot Forssa… Inte bara straffmålet var denna gång Nils Nordahls
förtjänst. Han hann både hålla ett öga på Lars Stickå och ingjuta lugn i de bakre leden. Roland Karlsson var en större stjärna i den här
samlingen och då brukar det inte bli så mycket uträttat. Sören Bjurman och i andra halvlek lars Erik Westlund var bäst bakåt, där
målvakten Rolf Bergström gjorde fina ingrepp. Jan Borg och Håkan Björk också trevliga att se i samarbetet hos Forssa. Färnäs har i
fortfarande målskytten Kjell Pettersson skadad. Första halvlek spelade laget ingen statistroll. Hörnorna var ett tag många och vid ett
tillfälle nickade Stickå i ribban och i andra halvlekens första minut missade Björn Åberg ur fritt läge. Men sedan slocknade allt
anfallsspel. Hans trogen gjorde en icke oäven insats i försvaret. Som vanligt uträttade Gunnar Eriksson och Lars Höglund ett slitsamt
försvararjobb. / Nils Lundström /. Färnäs-Forssa 0-2 (0-1). Målen: (29). 0-1 Nils Nordahl (straff), (74). 0-2 Roland Karlsson (frispark).
Domare: Sture Dellen, Avesta godkänt.

Forssa metodik knäckte Färnäs.
Färnäs (DD). Varannan dagslaget Forssa hade i Färnäs på lördagen den där dan när man var vän med bollen och då blev det något
överraskande en 2-0 seger. Nu var Forssa mera metodiska spel och en mycket klar dominans efter paus motiveringar för segern. Annars
var matchen rätt kul och den inleddes med ett mål för vardera laget som bortdömdes. Det tog därför en halvtimme innan nollan
spräcktes på riktigt då Nils Nordahl slog in en straff för hand. Efter en timmas spel sköt Roland Karlsson Forssas andra mål på en frispark
från strafflinjen. Forssa som saknade ett par av sina ordinarie hade en verkligtnyttig strateg i Nils Nordahl. Bra försvarstakter visade
också per Forslund. Vassaste forwards var tekniske Håkan Björk. Bra också jan Borg. Temat hos Forssa var att man försökte låta bollen
göra grovjobbet. Färnäs slet sin vana trogen men hade verkligen mycket svårt att få till målchanser. Målfarlige Lasse Stickå saknade
framförallt lämpliga stickare från mittfältet. Han var dock tillsammans med Björn Åberg bäste forward. Ess i försvaret var Gunanr
”Orvar” Eriksson plus också till Sven Åke Larsson och Jan Erik Thoors. / Wepe /.

Färnäs kvar i toppen trots stryk av Forssa.

Det utmärkande för lördagens match mellan Färnäs och Forssa var att båda lagen var så jämna, att inget lag fick något av värde uträttat.
Forssa vann emellertid med 2-0, halvtid 1-0 och ganska karaktäristiskt var att inget av målen var spelmål. Det första gjordes på straff och
det andra på frispark. En diskutabel seger men ändå rättvis eftersom Forssa spelarna oftast var snabbast på bollen. Första halvlek
började med trevande spel från båda sidor och det var mest ställningskrig på mittfältet. Man kunde dock redan skymta en starkare vilja
hos bortalaget. Det enda som för övrigt hände var att lagen fick varsitt bortdömt mål. I 30:e min. kom så 0-1 då en Färnäs spelare
tvingades tillgripa händerna för att tippa över en farlig Forssa nick. Domaren blåste naturligtvis för straff och den slog Nisse Nordahl
lugnt och säkert in. Andra halvlek blev inte roligare än första. Visserligen gick spelet relativt snabbt, men några farliga chanser fick man
inte till. Efter 30 min. kom en studsande boll farande ner mot Jan Erik Thoors och efter som en Forssa spelare. Thoors rusade ut för att
möta bollen men rusade för långt och knep den utanför straffområdeslinjen – frispark. Roland Karlsson samlade sig och skickade iväg ett
hårt skott mot luckan i försvarsmuren. Thoors i målet fick händerna på bollen men orkade inte tippa den utanför och bollen slank in via
stolpen – 0-2. Skall man nämna någon i Färnäs blir det Lasse Stickå. I Forssa var Nisse Nordahl säker dirigent i försvaret. Framåt jobbade
Rolf Sandberg och Roland Karlsson bäst. Domare var Sture Dellen, Avesta.

Mera bakslag.
Det gick litet trögt för Ovansiljans stoltheterna den här helgenäven så Färnäs gick på den mina som Forssa BK hade lagt ut. Och det vasr
ingenting att säga om. Borlänge bröderna ville mest av de två jämna lag och då gick det som det gick. ” – Och vi kan ju inte vinna jämnt”,
sa Per Erik Finn. Det har han ju rätt i nu är inte Färnäs på något vis avsågad från toppstriden i och med detta. S/S och Ludvika fick ju
också sina kallduschar, men för Forssa blev det räddningen. Allt för spänningen, som det heter, det skiljer två poäng mellan ettan och
femman i fyran.

Här kan Ni räkna med dramatik.
Det kommer att bli dramatiska omgångar i fotbollsfyran framöver – toppen ser intressantare ut än på många år. Ingen har idag med
bestämdhet ställa upp och utpeka blivande seriesegrare. Läget inför eftermiddagens omgång.
Ludvika FFI, 21 p,
Falu BS, 20 p,
Sälen/Sörsjön, 20 p.
Färnäs, 20 p,
Forssa, 19,
Inget av topplagen möts inbördes i dag. Men räkna med att det blir ett par skrällar ändå. Bottengängen är minst lika stor poängnöd.
Svart LFFI! Serieledande Ludvika FFI får spela bra om man ska besegra Säter borta. En svår match för LFFI – och poängmiss är trolig. Falu
BS tar emot Oxberg/Älvdalen på – Dalavallen! Och där trivs inte BS grabbarna. – Vi vill ha stora ytor, förklarar BS bossen Kjell Eriksson.

Och Dalavallen är definitivt för liten. Visst är BS klara favoriter, men se upp för O/Ä. Gänget är farligt –kan slå till när man minst anar
det. Kjell igen: - Men vinner vi inte mot Oxberg/Älvdalen har vi inget i trean att göra. Gränges på hugg. Grängesberg närmar sig
storformen (1-0 på LFFI i lördags) och vinner hårfint över Korsnäs. Om nu inte nickspecialist ”Lippen” Eriksson och kompani har andra
planer…. Forssa är ett bergsäkert hemmalag. Vinner mot Hedemora – klart. Leksand utan hockeyspelare, är illa ute. Femman skymtar
hotande nära. Nu griper man sista halmstrået och besegrar Färnäs. Sälen/Sörsjön har tappat stinget totalt. Men spöar man inte prakt
jumbon Nyhammar är man inget topplag! / Per Malmberg /.

Nisse (!) gav Leksand hopp – sen kom FSK.
Leksand (FK). Dubbel NisseNIlsson gjorde i lördags ett inhopp och förstärkte Leksands fotbollslag, men det räckte inte till för att
förbättra lagets situation. Färnäs vann nämligen över det reservpackade hemmalaget med 2-1 sedan Nisse i mitten av förstahalvlek gett
Leksand ledningen. I andra halvlek var det rena utklassningen och praktiskt taget spel mot ett enda mål – Leksands. Alla de bästa
ishockeyspelarna saknades i hemmalaget och det reservpackade garnityret hade inte mycket att sätta emot när gästerna fick igång sitt
spel. Kurt Eriksson, Jan snitt och Mats Lyck samt Nisse Nilsson var de bästa, även om Nisse inte är riktigt på topp f.n. Han betyder dock
en avgjord förstärkning för lagen och kommer med även i nästa match, berättar Kalle Ehrn. Färnäs hade sina bästa i Lasse Höglund,
Lasse Stickå och Lennart Ehlin. Målen: (22) 1-0 Nils Nilsson, (66) 1-1 och (78) Lasse Höglund. Domare: Ebbe Fridh, Falun. Publik: 46.

Nisse Nilssons entré kunde inte hjälpa LIF.
Leksand (DD). Fullt rättvist tog Färnäs en värdefull tvåpoängare över Leksand i lördagens viktiga möte på Siljansvallen. Segersiffrorna
blev 2-1 (0-1). Likaväl förtjänt blev planens gigant gästernas speluppläggare Lasse Höglund matchvinnare med två mycket fräcka och
framfusiga fullträffar spelade han sin egen klubb till fortsatt toppstrid för Leksands del innebär förlusten att laget troligen degraderas till
div V. Hemmalaget var dock ytterst åter nära en skräll. Istället för de i ishockeylandslaget upptagna spelarna uppenbarade sig nämligen
ingen mindre än gamle bekantingen Nisse Nilsson som cf. Uppenbarligen var detta mycket oväntat för gästerna och nervositeten i
försvaret var mycket märkbar. Inte blev det mycket bättre heller av att målvakten Jan Erik Thors tappade in en inte alltför märkvärdig
nick av Dubbel Nisse och hjälpte LIF till ledning med 1-0. De gånger Nisse blixtrade till såg man verkligverklig oro i Färnäs försvaret. I
andra halvlek hade spelarna dock samlat ihop nervtrådarna och hade inga svårigheter i fortsättningen spela ut hemmalaget totalt.
Någon större udd var det emellertid inte i den totala överlägsenheten och det behövdes en försvarsmiss i LIF:s försvaret innan Lasse
Höglund kunde kvittera på ett vackert skott i krysset. 12 minuter innan slutsignalen sprang Lasse åter fram på et t inlägg och skallade
otagbart in segermålet. Bäste hemmaspelare var nye backen Kurt Eriksson, A-lagsdebutanten Jan Snitt som ch. Mats Lyck och Sune
Bergman och Ulf Mårtensson. I Färnäs Lasse Höglund som nämnd bäste man på plan. Lasse Stickå ovanligt blek men däremot var Nils
Erik Böhlin en mycket fin center. Lars Erik Sinders ges överbetyg i försvaret. / Nalle /.

Dubbel Nisse hjälpte ej, Leksand föll mot Färnäs.
Leksand tog en verklig pokerchans i kampen om förnyat kontrakt i division IV, när laget på lördagen mötte topplaget Färnäs. I det övrigt
reservbetonade laget hade mindre än Nisse Nilsson hämtat hem ingen fara och han ensam höll på att släcka gästerna. Efter knappa 20
minuters spel nickade Nisse in 1-0 för LIF på en boll som målvakten Jan Erik Thoors i nervositeten tappade in mellan händerna. När
chockverkan över ”Dubbel Nisses” medverkan lagt sig fick Färnäs ordentlig ordning på+ spelet och kunde tillslut vinna med 2-1 (0-1)
– mycket rättvisa siffror. Lasse Höglund som i år gått från klarhet, var mannen bakom segern. Med en aldrig sinande energi arbetade
han såväl i kedja som försvar och det var mycket välförtjänt att han fick svara för båda Färnäs målen. Det första var ett jätteskott från 20
meter i det närmaste krysset och segermålet en hård nick via stolpen gick i nät. Rödhårige Lasse var banans särklass bäste spelare.
Förvirringen i hemmaförsvaret var stor denna gång och speciellt då i den andra halvleken. Reserver hade satts in för Bengt ”Fisken”
Olsson, kalle Alander, Gunnar Andersson och Dan Söderström och även ersättarna inte gjorde bort sig fanns ingen stadga. Mats Lyck den
ende ordinarie försvarsspelaren, var tillsammans med Sune Bergman de bästa på mittfältet. Nisse Nilsson blixtrade till emellanåt och
var då hyperfarlig, men annars var Ulf Mårtensson bästa anfallskort, dock utan att på något vis storspela. Lasse Höglund och cf, Nils Erik
Böhlin var de främsta i Färnäs anfallet och samme Lasse Höglund dominerade försvarsspelet tillsammans med Lars Erik Sinders och
Gunnar Eriksson. Resolut och bra domare var Ebbe Fridh från Falun inför 22 (!) betalande åskådare. / Lufs /.

Fyrans skyttetopp
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön, leder fyrans skytteliga ännu trots att S/S kedjan nu vilat på hanen i ett par gånger. Ställningen just nu:
13 mål:
11 mål:
9 mål:

7 mål:
6 mål:

Hans Ove Hansson, Sälen Sörsjön.
Clas Göran Bjurenlind, Hedemora,
Lennart Sundgren, Falun,
Lars Stickå, Färnäs,
Rolf Sandberg, Forssa,
Per Backlund, Oxberg,
Bengt Erik Eriksson, Grängesberg,
Sören Johansson, Säter,
Roland Karlsson, Forssa.
Lasse Nilsson, Falun,
Nils Nordahl, Forssa,
Roland Larsson, Grängesberg,
Ulf Mårtensson, Leksand,

12 mål:
10 mål:
8 mål:

Mats Åhlberg, Leksand.
Stefan Silfverin, LFFI,
Kenneth Ljunggren, Falun,
”Pesse” Persson, Nyhammar,

5 mål:

Håkan Wiklund, Falun,
Lasse Bodare, Falun,
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön,
Kjell Pettersson, Färnäs,
Bent Steffenssen, Forssa,
Bosse Eriksson, Korsnäs.

Hänt i fyran.
I toppen på fyren är det lite upp och ner. Till Färnäs fördel får man väl säga. Det blev två poäng mot Leksand och avancemang två kliv
uppåt i tabellen där man toppar på 22 poäng tillsammans med Sälen/Sörsjön, Leksingarna försökte chocka och satte in Nisse Nilsson,,
mera känd som Dubbel Nisse, och han fixade 0-1 innan de vimmelkantiga Färnäs spelarna fick ordning på spirorna. Mest ordning på dem
fick Lasse Höglund som med två granna mål sänkte motståndarna. Oxberg/Älvdalen som låg på nedflyttningsplatsen när höstomgången
började har sakta men säkert börjat klättringen uppåt i tabellen. Man har under hösten tagit 9 poäng av 12 möjliga (mer än under hela
våromgången) och slagit bl.a. Ludvika och fått oavgjort mot Färnäs. Senast var det dags för en ny sensation då Falun inte fick mer än en
poäng trots andra kalkyler. Rättvist eftersom O/Ä grabbarna gjorde en verklig kämpamatch. De tycker tydligen att det är extra roligt att
lägga krokben för topplagen. På lördag möter man Sälen/Sörsjön.
Det skiftar snabbt i dalafyran och striden om dem åtråvärda seriesegern ser inte ut att lätta. Nu ser det ut som om en kvintett skulle
ligga bäst till men eftersom endast sex (6) poäng skiljer första och 10:e lag kan ju teoretiskt allt hända. Och det gäller inte bara att uppnå
eftersom 10:e plats innebär degradering. Fem omgångar återstår. Sälen/Sörsjön kunde gå till tippen igen efter seger över Nyhammar
samtidigt som Ludvika – en aning överraskande föll mot Säter och Falu BS tvangs släppa en poäng till Oxberg/Älvdalen. Färnäs klarade
Leksand på Siljansvallen och finns i hög grad med i bilden. Forssa tappade också en pinne, hänger fortfarande med men möter i helgen
LFFI och då försvinner mänskligt att döma ett av de två lagen. I botten ser det mer och mer ut som om leksand skulle få göra Nyhammar
sällskap nedåt. Och den tredje nedflyttningsplatsen ”slåss” alltså ett helt koppel….

Östgöte trumfkort.
Färnäs (DD). En ny östgöte (Mora har ju Bjarne Andersson) har blandat sig i dalaidrotten. Namnet är Torbjörn Tyrsson ny fotbollsprofil i
Färnäs SK, och kanske en man att räkna med när det gäller slutstriden i fyran. Han kommer från Norrköpingstrakten och i debuten på
lördagen mot Hedemora avslöjade han anor från ett fotbollens kulturdistrikt. Före paus handlade det flera gånger om Tyrsson när
Hedemora målet svävade i verklig fara. Se bara på kvarten före paus. Ett jätteskott, han skarvade in en frispark från Hans Trogen med
huvudet i mål 1-0, och han hade ett lyft som tog i överliggaren. Undra sen på att Hedemoras lagledare Harald Tapper och Färnäs tränare
Per Erik Finn tyckte att fyrans fotboll fått en ny profil. Nu vann Färnäs matchen om chanserna klart före paus och man hade ett
jättetryck på Hedemora 10 min. efter. Så vinsten med 2-0 var berättigad. Ändå kan man säga att bollen gick Färnäs väg i avgörande
moment. Hedemoras center Göran Bjurenlind hade många farliga saker som jan Erik Thors i FSK målet klarade i andra halvlek. men
märkligt nog så fixade Lasse Höglund 2-0 via ändalykten på en Hedemora back som total lurade mv. Matchen som sådan bjöd på just
spel från båda sidor och behållningen blev att det bjöds på ovanligt mycket målchanser. Hedemora spelade en smånätt fotboll men
framför allt forwards vägde för lätt mot Färnäs försvar. Mycket bra var mv, Bengt Göran Persson och Lars Inge Johansson i försvaret. Nils
Snell på mittfältet och Göran Bjurenlind klart vassast i kedjan. Färnäs fyrbacksvall Hans Trogen, Gunnar Eriksson, Lars Erik Sinders och
Sven Åke Larsson gjorde åter en stark match. Plus får också jan Erik Thoors i målet. / Wepe /.

Färnäs – förvärvet presenterade sig – som matchvinnare
Färnäs (FK). Div. VI i fotboll har fått en forward att hålla ögonen på i Färnäs nya tillskottet från Östergötland, Torbjörn Tyrsson, som
både åskådare och Färnäs och Hedemoras lagledare tyckte var bra. Ny vann Färnäs med 2-0 och gästernas lagledare Harald Tapper
ansåg att Färnäs vunnit rättvist även om man med litet tur kunnat få oavgjort så som matchen förlöpte. – Färnäs är ett av seriens
topplag menade han vilket försvar man förfogar över. Av Hedemoras spelare skötte sig Nils ”Peppo” Snell bra liksom lars Inge
Johansson, Mats Johansson i försvaret och Göran Bjurenlind i kedjan. Färnäs tränare Per Erik Finn erkände efter matchen att man i hans
läger varit rädda för den här matchen då Hedemora på sista tiden gjort bra matcher. – Nu stod dock vårt försvar pall som så många
gånger tidigare och Torbjörn Tyrsson var väl en fin injektion, sa Per Erik som då inte visste att man genom den här segern blivit
serieledare. Bra i Färnäs den här gången i försvaret Jan Erik Thoors, Gunnar Eriksson och lars Erik Sinders. Lasse Höglund och nye
Torbjörn Tyrsson som verkligt var en positiv överraskning. Sistnämnde Tyrsson hade fyra stora målchanser före paus av vila, med en
välplacerad nick gjorde1-0. Minuterna efter paus hade Färnäs en enorm press utan utdelning. Sedan fick Hedemora mer att såga till om
och visst var det nära kvittering mer än en gång. Men det blev Lasse Höglund förunnat att slå in 2-0. Färnäs-Hedemora 2-0 (1-0). Målen:
(34). 1-0 Torbjörn Tyrsson, 2-0 Lars Höglund. Domare: Ivan Johansson, Malung bra. Publik: 200.

Forwards med målkänsla i matchen Färnäs-Hedemora var fr.v. FSK:s nyförvärv Torbjörn Tyrsson, som fixade 1-0. Hedemoras Göran
Bjurenlind som skapade flera måltillbud och FSK:s Lasse Höglund som fastställde 2-0.

Färnäs till ledningen, Trevlig och bra fotboll när Färnäs slog Hedemora.
I en snål blåst möttes Färnäs och Hedemora på Färnäs IP. Trots den otjänliga väderleken blev det en pigg och trevlig match mellan två
lag som gick in för att spela spelet och dessutom juste. När slutsignalen gick stod Färnäs som segrare med 2-0 (1-0). Rättvist tyckte både
Färnäs tränaren Per Erik Finn och Hedemora lagledaren Harald Tapper. Det stora glädjeämnet i Färnäs var, förutom segern förstås,
nyförvärvet Torbjörn Tyrsson som visade sig vara precis sådan spelartyp som Färnäs behövt. Snabb påpasslig, god speluppfattning och
alltid närvarande när det rörde sig framför mål. Vi kan bara gratulera Färnäs till en fin förstärkning nu när det börjar hårdna till i
seriespurten. Första halvlek dominerade Färnäs och det var inte många gånger som Hedemora spelarna kunde bryta sig igenom Färnäs
starka fyrbackslinje, där alle man får beröm för sin insats. I 33:e minuten fick Färnäs en frispark. Nils Erik Böhlin slog in en lyra framför
mål där den snabbe Tyrsson kom farande och satte till huvudet, 1-0 till publikens jubel. I andra halvlek fick Hedemora grabbarna lite
mera att säga till om och hade med lite tur kunnat kvittera. Men mittfältsmannen Lasse Höglund ville annat. Han slängde iväg ett
snärtigt skott mot Hedemora målet, målvakten gick åt vänster men fick till sin förskräckelse se bollen studsa på egen back och in vid
andra stolpen, 2-0. Och därmed var matchen avgjord. Hela Färnäs laget gjorde en helgjuten och stabil insats och det var svårt att nämna
någon före någon annan. Bäst på plan utnämner vi nyförvärvet Torbjörn Tyrsson till. I Hedemora var Lars Inge Johansson bäst i
försvaret. Nils Snell i mittfältet och Göran Bjurenlind i kedjan. Bra domare var Ivan Johansson, Malung.
Fortfarande är det fem lag som har chansen att ta hem dalafyran. Största chanserna får för närvarande något tilldömas Färnäs, Falun
och Forssa eftersom Sälen/Sörsjön och Ludvika helt tycks kommit ur rytmen. Nu möts BS och Färnäs på söndag och den matchen kan få
avgörande betydelse. I övrigt har Forssa det på pappret lättaste programmet kvar eftersom man möter mer eller mindre
nedflyttningsklara lag samt Oxberg. Hur mycket Korsnäs, Leksand och Nyhammar än kämpar bör Forssa klara av dom.

På bilden fr.v. Torbjörn Tyrsson Färnäs, Göran Bjurenlind Hedemora och Lars Höglund Färnäs.

Oxberg/älvdalen hjälpte Färnäs till ledningen. Reportage från tidning måndag 7 september 1970.
Trevlig och bra fotboll när Färnäs slog Hedemora. I en snål blåst möttes Färnäs och Hedemora på Färnäs IP. Trots den otjänliga
väderleken blev det en pigg och trevlig match mellan två lag som gick in för att spela spelet och dessutom juste. När slutsignalen gick
stod Färnäs som segrare med 2-0 (1-0). Rättvist tyckte både Färnäs tränaren Per Erik Finn och Hedemora lagledaren Harald Tapper. Det
stora glädjeämnet i Färnäs var, förutom segern förstås, nyförvärvet Torbjörn Tyrsson som visade sig vara precis sådan spelartyp som
Färnäs behövt. Snabb och påpasslig, god speluppfattning och alltid närvarade när det rörde sig framför mål. Vi kan bara gratulera Färnäs
till en fin förstärkning nu när det börjar hårdna till i seriespurten.

Klart för final.
Klappjakten fortsätter i fyran. Efter helgens omgång ser Ludvika FFI ut att ha sagt sitt. Det blev förlust med 2-0 hemma mot Forssa i en
match som betecknas som den sämsta man sett den här säsongen. Och Sälen/Sörsjön förlorade fotfästet i toppen sen man åkt på en
mina i Älvdalen med 3-1. Det verkar som om slutstriden kommer att stå mellan Falu BS och Färnäs. Färnäs klarade Hedemora med 2-0
och Falu BS slog Leksand med 6-0. Det blir ren seriefinal på Kopparvallen på söndag. Vinnaren av den matchen skaffar sig ett utmärkt
utgångsläge. Vi hänger me…. Kan man sjunga om man är Färnäsare. Åtminstone en vecka framöver och varför inte längre ändå. Färnäs
är laget som blir bättre och bättre ju längre serien lider. Hedemora hade egentligen aldrig någon chans, trots en del ribbstudsar och
annat. En julklapp i förskott fick man också. Torbjörn Tyrsson heter han och Östgöte är han och mål gör han. Det var nämligen han som
fixade till första målet i sin första match med den gröna tröjan på. Men han var långt ifrån den ende som gjorde bra ifrån sig. Färnäs har
blivit ett lag med ett suveränt försvar, fint mittfält och en kedja med sting. Och toppar serien fullt välförtjänt när fyra omgångar
återstår. På lördag har man Falun borta, värsta hindret alltså.

2 poäng skiljer de 4 främsta i fyran

Lars Bodare i Falu BS lägger an stora kanonen i matchen mot Färnäs och det resulterade i Faluns tredje mål. Vittnen är Lars Höglund och
Ove Jansson.
Dalarnas fotbollsfyra har nu spetsat till sig ordentligt i toppen med Falun som etta på 25 poäng och med tre 24 poängare strax bakom.
Upplagt alltså för den verkliga thrillern framöver och redan kommande helg är det dags för nya topp matcher. Sälen/Sörsjön skall då
besöka Kopparvallen för match mot Falun medan Färnäs och Ludvika drabbar samman i Ovansiljan. Då kanske man också får en liten
bild av hur det kommer att se ut längre fram men att direkt utpeka vinnarlagen går inte. Sannolikt måste man vänta till 3 oktober innan
allt är klart då sista omgången spelas. I botten har Nyhammar och leksand gjort sitt medan Korsnäs ännu har chansen att ordna nytt
kontrakt.

Falu BS vann säkert seriefinalen mot Färnäs – 3-0 var i underkant.
Falu BS stärkte sina aktier avsevärt i div. IV genom att på lördagen på Kopparvallen helt rättvist avfärda Färnäs i seriefinalen med 3.0,
halvtid 1-0 siffror som gott och väl kunnat vara betydligt bättre. 639 betalande fanns på läktarna och BS spelet klaffade rätt bra hela
tiden. Ett markant övertag i matchen var det också och från Färnäs håll var man också helt av den uppfattningen att Falun var det bästa
gänget. Skönt att det gick vägen, kommenterade BS basen Kjell Eriksson efter matchen. Och jag tycker också att vi vann fullt rättvist.
Även om målen kanske kom vid fel tillfällen men huvudsaken är att dom kommer. Och nu toppar vi serien och nu skall vi banne mig
försöka hålla den positionen hösten ut. Ja inget att snacka om, sade Per Erik Finn, slavdrivare för Färnäs. Visserligen kom första BS målet
lättvindigt men å andra sidan hade Falun ett så pass övertag att det inte alls går att bortresonera vinsten. Som sagt, BS spelet gick riktigt
bara. Försvaret spelade hela tiden vårdade bollar och mittfältarna Håkan Wiklund och Lars Bodare låg hela tiden med i spelet. I de bakre
regionerna vill man inte direkt peka ut någon som är bättre än den andre men man kan i alla fall inte undgå att nämna Bo Wendel för
den snabbhet och jan Ericsson för sin fräckhet i spelet parad med säkerhet. Samt naturligtvis Janne Hedman som under Brage tiden fått
en hel del rutin att falla tillbaka på. I anfallet är Bempa Ericsson motorn och förser de övriga med fina bollar. Lennart Åkerlund är en bra
injektion och bra komplement till de övriga. Färnäs då. Ja, ett robust gäng som spelar mera på kraft än finlir. Gunnar Eriksson i bakre
leden var bra. Lars Höglund på mittfältet var också till sin fördel och i anfallet var Lasse Stickå den farligaste även om han hölls bra i
schack av BS försvaret. Målen: 1-0 Lennart Åkerlund i 5 min. sedan Färnäs målvakten tappat bollen, 2-0 i andra halvleks 1 min. Håkan
Wiklund blev helt frispelad och gjorde målet. 3-0 efter 30 min. Lars Bodare sköt två gånger innan bollen smet in. Rune Lindberg, Ludvika,
dömde inte helt utan anmärkningar i förmågan att stävja dumheter på banan. / Bela /.

Ledarskifte igen i fyran Färnäs utspelat av Falun.

BS ledning med 1-0 ordnar ”Tessen” Åkerlund sedan Färnäs målvakten Jan Erik Thoors tappat ett långskott. Foto: Sven Jansson.
Så blev det serieledarskifte i fyran igen. Falu BS ordnade om detta, och det var inget snack om saken när Färnäs på Kopparvallen petades
ner från ledarpositionen med 3-0 (1-0). Siffror som kunnat vara fördubblade, eftersom Falun låg över hela matchen, samtidigt som det
mesta gick snett för stackars Färnäs, som verkligen gått in för att vinna ”finalen”. – ”Vi tror oss ha en god chans, ansåg tränare Finn
innan avspark. Men det hade nu inte Färnäs, var för Per Erik Finn, när nederlaget var ett faktum, lovade att komma igen, - ”detta var
inte första gången vi bytte ledarlag i den här serien, men heller inte sista…” Falun har nu gett sig den på att ta hem fyran. Och efter vad
laget visade i denna match, så bör man ha en god chans. Färnäs spelades ut efter konstens alla regler – Uffe Eriksson i BS-målet behövde
inte mota ett enda ordentligt skott på hela matchen, vilket säger det mesta om tillställningens karaktär. BS kedjan trillade boll mycket
snyggt främst gäller detta omdöme lars Nilsson och Lennart ”Tessen” Åkerlund, ”Bempa” Eriksson slog några fina passningar, men var
annars anonym. Faluns mittfältspelare Håkan Wiklund och Lasse Bodare var annars bästa lagdel, med fina matningar och bra arbete
både framåt och bakåt. Båda hann också komma med i målprotokollet med varsitt snyggt mål. Jan ”Nanen” Eriksson var resen i Falu
försvaret tillsammans med Bo Wendel och Peter Andersson. Dundertabbe, Färnäs stod inte alls att känna igen på Kopparvallen. Aldrig
har väl bollarna gått så fel som i denna match. Matningarna av kedjan existerade inte, och så småningom fanns inte heller ingen kedja.
Var det första baklängesmålet som knäckte Färnäs? Ett enkelt inlägg skulle plockas ner av mål Thoors, bollen studsade på bringan, upp
dök ”Tessen” Åkerlund och ställningen var 1-0. Efter det försvann Färnäs. Jan Erik Thoors hann sedan bli Färnäs räddare från ett
braknederlag. Med massor av briljanta parader o svåra lägen. Gunnar Eriksson höll rent på känt maner, men för övrigt var de6t tunt
med goda Färnäs insatser. Man ville så mycket. Man ville så mycket, men inget lyckades eftersom Falun spelarna i alla lägen var
snabbare på bollen. Målen: 1-0 Lennart Åkerlund (5), 2-0 Håkan Wiklund (47), 3-0 Lars Bodare (75). Bra domare inför en hyfsat stor
publik av Rune Lindberg, Ludvika.
Falu Bs hade en stor dag på Kopparvallen i lördags: först seger i damfinalen (2-0 mot Sundborn) och sedan vinst med 3-0 i den viktiga
toppmatchen mot Färnäs i division IV. Därmed gick BS upp i serieledningen.

Tessen med sydd fot punkterade ”finalen”
Luften gick snabbt ur den s.k. finalmatchen på Kopparvallen i lördags. I sjunde minuten tappade Färnäs målvakten Jan Erik Thoors ett
enkelt långskott (solbländad?) framför fötterna på ”Tessen” Åkerlund som petade in 1-0 för BS. Från den chocken reste sig aldrig Färnäs
utan BS kunde helt enkelt jobba hem segern, 3-0 blev de slutliga siffrorna. BS tog alltså klivet upp i serietoppen och man undrar om
laget kan hålla sig kvar där över de tre resterande omgångarna. – det ser onekligen lovande ut, erkänner Kjell Eriksson, BS basen. Två
matcher på Kopparvallen (S/S och Säter) och en borta match mot Grängesberg. Den mot Gränges blir nog knepigast. Men jag vågar
faktiskt vara optimist, spelet har stabiliserats sedan ”Tessen” Åkerlund och Janne Hedman kommit med i bilden. Fick spruta, Åkerlund
visade som vanligt enorm arbetskapacitet och detta trots att han spelade med fyra färska stygn i foten. – Gjorde illa mig på jobbet,

berättar ”Tessen”. Före matchen fick jag en spruta, men inte var det särskilt lustigt att spela med en domnad fot…. Backlinjen i BS
spelade säkert rakt igenom och på mittfältet agerade Lars Bodare mycket bra. – Lasse var en klar överraskning, berömde Kjell Eriksson.
Mycket tack vare honom fick vi så bra grepp om spelet. Det hade onekligen BS och med lite bättre skärpa, bland forwards hade
utdelningen blivit bättre. Svag match, - Vi gjorde en usel match, hette det från Färnäs håll. Ingenting stämde. Nej. Nog var försöken att
gjuta linjer i spelet ganska ynkliga försök. Lasse Höglund jobbade och slet men orkade inte ensam reparera bristerna. Centern Torbjörn
Thyrsson klarade sig också hyggligt men i övrigt – bottennapp…. Kjell Erikson: - Ärligt talat var jag aldrig rädd för den här matchen.
Färnäs har inte direkt imponerat och på Kopparvallenbrukar vi vinna. Ingen kan så väl påstå annat än vi vann rättvist. / Larry Wiklund /.
Falu BS-Färnäs 3-0 (1-0). Målen: 1-0 (79) Lennart Åkerlund, 2-0 (47) Håkan Wiklund, 3-0 (75) Lasse Bodare. Domare: Rune Lindberg,
Ludvika.
Färnäs drabbades tydligen av stora skälvan när man plötsligt befann sig mitt upp i en seriefinal, eller hur skall man förklara det stora
nederlaget mot Falun? Spelat från förra helgen mot Hedemora var motsats från det man visade nu. Det smakade avslagen pilsner, och
nog får man lov att ta fram det hembrända om man vill upp i toppen igen. Och det låter lovande när Per Erik Finnsäger att ”det är inte
sista gången som fyra byter ledarlag”. Vad han nu kan mena med det.

Skytteligan
H.O Hansson, Sälen/Sörsjön
C.G Bjurenlind, Hedemora
R. Sandberg, Forssa
M. Åhlberg, Leksand
L. Sundgren, Falun
Stefan Silfverlin, Ludvika
B. Eriksson, Grängesberg,
P. Backlund, Oxberg/Ä
L. Stickå, Färnäs
N. Nordahl, Forssa
R. Karlsson, Forssa
S. Johansson, Säter
P. Persson, Nyhammar

17,
13,
12,
12,
12,
12,
11,
10,
9,
8,
8,
8,
8.

Mål i första och sista minuten Räddade FSK i toppen.
Färnäs (FK). Hur fotbollen kan svänga från vild glädje (3-0) till Färnäs över bottenlös förtvivlan (3-3 när fem min återstod) samt åter till
glädjescener i slutsekunden (-4) visades på Färnäs idrottspalts på lördagen. – Den trevligaste matchen i år, konstaterade FSK lagledaren
Erik Fernström. Men också värt bästa spel denna säsong. Synd om vi skulle ha förlorat poäng när vi enligt mitt tycke dominerade så
kraftigt mot Ludvika. Och visst var det en trevlig tillställning. Under första kvarten värmde och Färnäs spelet i höstvädret. Öppningen var
magnifik. Björn Åberg slår en boll till kollegan på andra kanten. Michael Lundström, som behärskat nickar snett bakåt till nye centern
Torbjörn Tyrsson som bara hade att sätta pannan mot 1-0 efter en dryg minut. Ett anfall, Gunnar Eriksson och Sven Åke Larsson spelade
säkert bakåt och Lars Höglund arbetade frenetiskt på mitten. Lasse Stickå gjorde bl.a. det avgörande målet men märktes mindre än
vanligt. Detta betyder att FSK fått ett anfall. Torbjörn Thyrsson är en teknisk spelare och Michael Lundström var indirektupphov till tre
av målen. Till en början verkade det som om Ludvika gett upp redan på uppvägen. Försvaret uppträdde stelt och oinspirerat. – Måste
erkänna att vi inte har material för Div III ännu. Vi måste undvara Jan Rönngren i försvaret, tillade lagledaren Nils Eliasson. – Men visst
är det synd när vi tagit fyra poäng av Falun och tre av S/S. Det tyder på en viss ojämnhet. Till Skogs… Men en poäng hade man bara
sekunder återstod. Där planen slog man vakt om på ett underligt sätt. De sista fem min. sparkades nämligen bollen långt in i den
omgivande skogen – även av målvakten vid utsparkarna. Det var ju bara att ge motståndarna bollen. Melodin borde förstås ha varit att
försöka hålla bollen inom laget. Men så gick det också som det gick….. Kjell Låås och Lars Asplund var bäst i försvaret. Stefan Silfverlin
visade ånyo sin fina teknik och skjutkunskaper. Lars Andersson var hans bästa hjälp. / Nils Lundström /.Färnäs-Ludvika 4-2 (2-0) Målen:
(1), 1-0 Torbjörn Tyrsson, (15), 2-0 Lars Stickå (straff), (61), 3-0 Tyrsson, (63), 3-1, Kjell Låås, (79), 3-2 Mats Stefansson, (85), 3-3 Lars
Andersson, (90), 4-3 Lars Stickå. Domare: Hans Söderlund, Borlänge – bra.

Torbjörn Thyrsson – tvåmålsskytt mot Ludvika.

Spänning både i topp och botten.
När två spelomgångar ab div. IV återstår har spänningen nått toppen. Falu BS toppar serien en poäng före Forssa och Färnäs. I realiteten
har BS en något säkrare ledning då dras målskillnad är bra mycket bättre än konkurrenternas. BS har 42 plusmål medan Forssa har 15
plusmål och Färnäs bara plus 3. I botten är dt lika ovisst om man undantar avsågade Nyhammar och Leksand. Tredje lag som får gå ned i
femman blir troligen någon i trion Korsnäs, Hedemora, Gränges. Risken är störst för Korsnäs.

5 sekunder kvar av matchtiden när Färnäs avgjorde mot Ludvika.
Efter en mycket dramatisk match mellan Färnäs som Ludvika på lördagen stod hemmalaget som segrare med 4-3 (2-0) när slutsignalen
blåstes. Dramatik så till vida att när en halvtimme återstod av matchen ledde Färnäs med 3-0. En betryggande ledning, trodde man, men
Ludvika ville annat, och när fem minuter återstod hade de utjämnat till 3-3. I matchens allra sista sekunder lyckades dock Lasse Stickå
toffla in segermålet. Att segern var rättvis tyckte även Ludvika ledaren Nils Eliasson. – Visst gick segern till rätt lag. Vår fyrbackslinje var
inte i allra bästa skick och det bidrog givetvis. Där saknas stöttespelaren Jan Rönngren, som är skadad. Och så har vi väl mer eller mindre
gett upp eftersom vi redan tidigare har spelat bort våra chanser till serieseger. Rättvist var det även ur en annan synvinkel. Så bra som
Färnäs spelade under första halvlek har de troligen aldrig gjort. Främst var det kedjan som visade ett högklassigt spel. Fina bollar i
djupled, precisa passningar och fart och fläkt över spelet gjorde att man gång på gångtrollade sig igenom Ludvika försvaret . Lasse Stickå
och Torbjörn Tyrsson var de främsta korten och gjorde två mål var. Michael Lundström på högerkanten gjorde en av sina bättre matcher
och svarade för fina målpassningar. Björn Åberg serverade också fina inlägg ifrån sin kant. Lars Höglund assisterade anfallet på ett
utmärkt sätt och Gunnar Eriksson i försvaret har verkligen en förmåga att rensa upp i kritiska situationer. I ett annars ovanligt tamt
Ludvika fäste vi oss vid Håkan Andersson i försvaret. Kjell Låss på mittfältet och mats Stefansson i kedjan. Målen: 1 min, 1-0 Torbjörn
Tyrsson,15 min, 2-0 Lasse Stickå, Andra halvlek, 16 min. 3-0 Torbjörn Tyrsson, 18 min. 3.1 Kjell Låås, 34 min. 3.2 Mats Stefansson, 40
min. 3-3 Bertil Risberg, 45 min. 4-3 Lasse Stickå.

Bara två sekunder kvar när Färnäs vinstmålade, Forssa – Färnäs jagar.
Färnäs (DD). Toppmötet i fyran mellan Färnäs och Ludvika på lördagen blev verkligen en match det svängde om. Färnäs ledde med 3-0
varpå Ludvika utjämnade till 3-3, och så hade Färnäs tumme med tiden och fixade 4-3 genom Lasse Stickå när det var två (2) sekunder
kvar av matchen. Nu var det så att Färnäs seger var hur motiverad som helst då man vann matchen om chanserna med bred marginal.
Och hur märkligt det kan låta så var Färnäs kedjan i den här matchen sky högt överlägsna det annars så erkända försvaret. Den som
spelade nyckelrollen i Färnäs kedja var nye Torbjörn Tyrsson vars ena speluppfattning tycks ha gett sting åt kedjan. Vi har redan nämnt
att Färnäs slutade måla sällsynt sent i matchen och egentligen var också väldigt tidigt ute då en grann kombination Åberg – Lundström Tyrsson nickade den sistnämnde i mål efter en minut. 2.0 satte Stickå in på en straff efter fällning av Lundström, 3-0 Tyrsson. Så började
Ludvika upphämtningen 3-1 Kjell Låås så hade Tyrsson två givna chanser som slogs bort och Ludvikas Silfverlin en träff i kryssramen, 3-2
Mats Stefansson 3-3 Lars Andersson ur minimal vinkel och så 4-3efter 89.38 av Lasse Stickå på retur efter skott av Tyrsson. Ludvika kom
utan försvarsesset Jan Rönngren som saknades mycket. I de bakre leden får mv, Thomas Silfverlin och Håkan Andersson plus. Bäst på
mittfältet Kjell Låås och i kedjan Bertil Risberg och Lars Andersson. När Färnäs äntligen fick en kedja som kunde måla och fixa

målchanser så glappade försvaret betänkligt. Där bak får endast Gunnar ”Orvar” Eriksson godkänt. Lasse Höglund var bra på mittfältet
och i kedjan kretsade det mesta kring Tyrsson – Stickå men Michael Lundström får också plus för speluppfattningen. Som till exempel i
Färnäs i Ludvika matchen. Efter bra spel i första halvlek och en betryggande 3-0 ledning när det återstod en knapp halvtimme, blev man
för säkra, och plötsligt var ställningen 3-3. Men när endast två (2) sekunder återstod satte Lasse Stickå pricken över i, när han lyckades få
in det fjärde Färnäs målet. Serieledarna Falun verkar ruskigt starka och det skulle förvåna mig mycket om de släpper ifrån sig de två
poäng som Färnäs behöver för att gå om.

Färnäs alltid pålitlige Lasse Stickå slår in straffen och Färnäs leder med 2-0. Samme man ordnade i matchens allra sista sekunder ännu
ett mål och avgjorde matchen till Färnäs fördel, 4-3.

Lars Stickå gav Färnäs en klar ledning men Sälen/Sörsjön spurtade till oavgjort
Sälen/Sörsjöns trogna supporters samt några tillresta från Färnäs, sammanlagt 150 personer, fick i höstsolen bevittna n händelserik
match, där resultatet 2-2 (0-2) ungefär speglar vad som förekom i matchen. De hemmatrogna våndades när Färnäs under första halvan
allt mer övertog kommandot och stundtals ordentligt överspelade S/S. Med sina två mål av Lars Stickå i sjunde resp. 20:e minuten
trodde man allmänt att matchen var avgjord. Men att göra en hemmafinal så negativ för de trogna var förmodligen något som S/S
spelarna i pausen tänkte ändra på och det var en helt annan kämpaanda över laget i andra halvlek då laget klart dominerade.
Reducering. När nu Lars Sjöberg kunde nicka in reducering till 1-2 i 22:a minuten blev det gamla S/S takter som kom fram. Samtidigt fick
Färnäs stora darren och kunde inte alls uppvisa samma spel som i matchens början. En bidragande orsak kanske var att målvakten Jan
Erik Thors skadades i armen. En hård frispark av Göte Johansson i 32:a minuten fick den tappre målvakten att vila några minuter.
Frisparken blev en bra kvitteringschans för S/S men Curt Höglund slog returen på Götes skott över både en ur spel satt målvakt och
målet. Och kvittering. Denna vila orsakade ett match pådrag och under detta lyckades sedan Hans Ove Hansson springa från sin
uppvaktning och kvittera till 2-2 till hemmapublikens stora förtjusning. I Färnäs gjorde som sagt Jan Erik Thors i målet en god insats
liksom backarna Ove Jansson och Gunnar Eriksson. I första halvan framträdde mittfältets Lars Erik Sinders och Lars Höglund. I anfallet
var målskytten Lars Stickå alltid farlig tillsammans med Torbjörn Tyrsson de bästa. I S/S ges målvakten Bengt Svensson ett gott betyg. I
kedjan var Göte Johansson med sina slutberäkneliga skott den farligaste. Hans Ove Hansson blir så hårt uppvaktad att han har svårt att
komma loss. Försvaret är i stort stabilt, men gör stundtals hårresande missar som i regel utnyttjas av motståndaren. Domaren Jan Olov
Olsson från Morgårdshammar dömde rättvist. / B.K. /

S/S lurade Färnäs på serieseger (?).
Sörsjön (DD). Sälen/Sörsjön och Färnäs delade poängen i en småtråkig match i Sörsjön på lördagen. 2-2 slutade tillställningen sedan
Färnäs haft ledningen i halvtid med 2-0. Så länge hade Färnäs fortfarande den teoretiska chansen att vinna serien. S/S hade trots allt
den hetare viljan och de fetaste tillfällena vilket också gav i utbyte att de tog upp 0-2 underläget innan slutsignalen gick. Färnäs blev på
sätt och vis en besvikelse med tanke på lagets tabellplacering. Bäst var – som vanligt – skyttekungen Lasse Stickå som tycks hålla krutet
torrt hela säsongen. Svarade för sitt lags båda mål. Också centerhalven Gunnar Eriksson var bra. S/S målen gjordes av lars Sjöberg och
Hans Ove Hansson. Bästa mannar för övrigt i hemmalaget var målvakten Bengt Svensson, försvaren Bengt Johansson och kedjemannen
Göte Johansson. Jan Olof Olsson, Morgårdshammar, dömde inför cirka 150 personer.

Överenns….
Sälen (FK). Efter mötet mellan Sälen/Sörsjön och Färnäs på Tjärnheden i lördags menade båda lagledarna Sune Johansson (S/S) och Erik
Färnström (FSK) att deras lag skulle ha vunnit. Resultatet 2-2 (0-2) var väl ändå ett harmoniskt resultat på deras möte, där lagen hade
varsin halvtid. Lagen som legat intill varandra hela säsongen är rätt lika. Kraftfull fotboll där det sätts hårt mot hårt, men i stort sett
justa matcher. Bra i Färnäs var målvakten Jan Erik Thors i första halvan backarna Ove Jansson och Gunnar Eriksson. I kedjan Torbjörn
Tyrsson och Lars Stickå. I S/S kedjan Göte Johansson och hans Ove Hansson. I försvaret gjorde målvakten Bengt Svensson övertygande
insatser. S/S-FSK 2-2 (0-2). Målen: (7). 0-1 Lars Stickå, (22). 0-2 Lars Stickå, (67). 1-2 Lars Sjöberg, (81). 2-2 Hans Ove Hansson. Publik:
150. Domare: Jan Olof Olsson, Morgårdshammar.

Färnäs borta.
Den här omgången var det inte bara positiva saker som hände. Färnäs blev fråntagna sina chanser till en eventuell serieseger i och med
bara oavgjort mot Sälen/Sörsjön. Så nu står striden mellan Falu BS och Forssa och troligen blir det Falun som kan nöja sig med ena
poängen mot Säter. Att Färnäs tappade poäng gör alltså ingenting, men hade ändå mara en teoretisk chans. Likaså Oxberg/Älvdalen
som gick på höstsäsongens första förlust. Men efter den förnämliga matchsviten tidigare kan O/Ä ta det lugnt i förvissningen om att
man har sitt på det torra.

Skytteligan, Div. IV.
Hans Ove Hansson, S/S
Rolf Sandberg, Forssa
C. Göran Bjurenlind, Hedemora
Lars Stickå, Färnäs
Lennart Sundgren, Falun
Stefan Silfverlin, Ludvika
Mats Åhlberg, Leksand
Bengt Eriksson, Gränges
Per Backlund, Oxberg/Älvdalen

18 mål,
13 mål,
13 mål,
13 mål,
12 mål,
12 mål,
12 mål,
11 mål,
10 mål.

I botten var det redan klart att Korsnäs – Nyhammar – Leksand skulle ta steget ner i div,V. I sista omgången visade i alla fall Korsnäs, att
man gott hade kunnat klara sig. Vinst i Färnäs är meriterande och Korsnäs basen Willy Broberg har säkert matematiska huvudbryn
framöver där det lilla ordet OM spelar en dominerande roll. Men gjort är gjort och Korsnäs får börja om med sikte uppåt igen.

Trist i Färnäs avslutningen, Korsnäs vann med uddamålet.
Inför en fåtaglig publik och i en rå höstkyla spelades avslutningsmatchen på Färnäs IP. Efter en ganska trist och avslagen match stod
bortalaget Korsnäs som segrare med 3-2 (2-0). Men Färnäs borde haft ena poängen, det missades ungefär lika mycket från båda lagen.
Planen gjorde sitt till att spelkvalitén inte var högre klass, ett ihärdigt regnande gjorde gräsmattan såphal, och spelarna hade mycket
besvär med bollkontrollen. Färnäs ställde upp med en debutant i målet. Tomas Nilson, endast 14 år gammal och han ska ha heder för
sitt framträdande. Visserligen slank första målet in lite lättvindigt, det var väl premiärnervositet, men de övriga två varav det ena som
på straff, kunde han inte göra något åt. Man kan inte begära mera av en 14-åring, och att Färnäs kommer att få nytta av honom i
framtiden är säkert. Annars var det klent bakåt i Färnäs försvaret. Per Erik Finn gav dem en ordentlig avhyvling i omklädningsrummet
efter matchen. – Här ställer vi upp me den 14 åring i målet och Ni gör inte det minsta för att hjälpa honom, tvärtom. Slarv det är vad det
är. Tyvärr hade han rätt. Och det var inte bara försvaret som spelade krassligt. Det får gälla som omdöme om hela laget. Förklaringen är
väl den att det var en alldeles betydelselös match, eller som någon uttryckte det: - Om vi kommer trea eller fyra har ingen betydelse.
Några rosor skall ändå ges. Gunnar Eriksson får en för sitt lugna spel, och en går till Lasse Stickå. Har han någonsin gjort en dålig match?
Korsnäs som redan före matchen var nedflyttningsklara, hade sin bäste spelare i målvakten Lars Åke Jansson, Krister Gustavsson i
försvaret var svårpasserad på sin kant, likaså Sven Erik Svärdström i mitten. Mittfältets starke man var Jan Erikson och i kedjan såg vi två
spelare som gjorde bra ifrån sig. Lars Kjell och Bernt Sundström. Målen; 0-1 Bo Eriksson, 0-2 Lars Berglund, 1-2 Lars Stickå, 2-2 Kjell
Pettersson, 2-3 Erling Grönblom.

KIF slog till – då var det för sent!
Färnäs (FK). Skrattar bäst som skrattar sist, tycker Färnäs spelarna trots två förluster mot nedflyttningsklara Korsnäs. Nu vann Falu laget
med 3-2 (2-0). I seriens inledningsmatch blev siffrorna 2-1. Minnesgoda Färnäs spelare erinrar sig att motståndarna då uttryckte sig så
här: - Vi har svårt att spela mot nedflyttningskandidater…. Man skall som bekant inte ropa hej för tidigt. – Men vi kommer igen, sa
lagledaren Willy Broberg hos Korsnäs. Vi har många ungdomar och jag vet att vi får behålla nuvarande spelare. Vi ser trots allt ljust på
framtiden. Då verkade Färnäs ledarna ta den här förlusten hårdare än de med flyttningsdrabbade, så man undrade faktiskt om man
kommit in i fel omklädningsrum. Glömde då att FSK gjort en mycket bra säsong och tänkte mest på den poäng laget ett tag hade och
som skulle ha gett en tredje placering. Oavgjort hade väl också varit en rättvis värdemätare i en ganska usel men kylig tillställning. Tre

saker bidrog väl till det andefattiga spelet. Halkan, matchens betydelselöshet för båda lagen och FSK spelarnas funderingar kring
kvällens avslutningsfest på Galejan. Och inte blev spelet njutbarare för publiken av rapporterna från Bergvik… Det eljest stabila bakre
försvaret hos FSK uppträdde ganska oroligt inte minst beroende på osäkerheten för reserven i målet unge Tomas Nilsson. Ett enkelt
skott släppte han in i början, men blev allt säkrare när nerverna lugnat sig. 0-2 i pausen var inte mycket att säga om. Men när Lars Stickå
och Kjell Pettersson på fyra minuter efter i andra avdelningen utjämnat, var Färnäs närmast segern. Lars Åke Jansson i Korsnäs buren var
emellertid på sin vakt. Bröderna Hans och Lars Kjell var också framgångsrika och på sluttampen fick nestorn Sune Casparsson hoppa in.
Yttern Bo Eriksson började bra och Lars Berglund slet som vanligt berömvärt på mittfältet. Gunnar Eriksson och Lars Höglund var sig
mest lik i Färnäs försvaret och framåt visade Torbjörn Tyrsson än en gång vilken god spelartalang han är / Nils Lundström /. FärnäsKorsnäs 2-3 (0-2). Målen: (12). 0-1 Bo Eriksson, (42). 0-2 Lars Berglund (straff), (66). 1-2 Lars Stickå, (70). 2-2 Kjell Pettersson, (87). 2-3
Erling Grönblom. Domare: Gunnar Hjelte, Ludvika.

Hedersam sorti av Korsnäs i fyran.
Färnäs (DD). Korsnäs slog Färnäs i våras och man hade nu tydligen bestämt sig för att till varje pris visa den vinsten inte var någon
tillfällighet. Och ett Korsnäs på betet var absolut inte något lag som hade behövt lämna fyran. Nu vann de med 3-2 och den vinsten var
motiverad av ett bättre spel med större rörlighet. Räknar vi chanserna så hade båda lagen kunnat vinna. Nu hade Korsnäs litet tur när
första målet rann upp. Målskytten Bo Eriksson var i offsideposition när passningen gick men linjemannen var inte med. Så tog FSK:s
Lennart Ehlin med hand och straffen satte Lasse Berglund säkert i mål. Första Färnäs målet kom inte förrän i 66 min, genom Lasse Stickå
och nu tände Färnäs och Kjell Pettersson kvitterade till 2-2 i 70:e minuten. När två minuter var kvar passade Lasse Berglund grant och
Erling Grönblom kunde från nära håll fixa vinsten. Korsnäs hade i reserv mv, Lars Åke Jansson bakre försvarets bäste man. Plus får här
också Sten Erik Svärdström. På mittfältet var Lasse Berglund en stor tillgång och i kedjan märktes Lars Kjell och Bernt Sundström mest.
Färnäs hade svårt finna sting i den här matchen. Vem skulle bli stand in för gipsade Jan Erik Thoors i målet? Göran Grahn, Christer
Larsson eller Anders Stickopers? Svaret blev 14-årige mv, Tomas Nilsson som får godkänt för sin A-lagsdebut. Bäste ute försvarare var
Gunnar ”Orvar” Erikson. På mittfältet var Lasse Höglund bara sporadiskt i stöten. I kedjan började Torbjörn Tyrsson bra men slocknade
efter paus. Jämnast var Lasse Stickå, Michael Lundström kom bra mot slutet. Gunnar Hjelte, Ludvika, får godkänt för dömningen.

Skytteligan.
Hans Ove Hansson, Sälen/Sörsjön
Claes G. Bjurenlind, Hedemora
Stefan Silfverlin, Ludvika FFI,
Lars Stickå, Färnäs,
Rolf Sandberg, Forssa,
Bengt E. Eriksson, Grängesberg,
Mats Åhlberg, Leksand,
Lennart Sundgren, Falun,
Per Backlund, Oxberg/Älvdalen,
Lennart Åkerlund, Falun,

18 mål,
15 mål,
14 mål,
14 mål,
13 mål,
12 mål,
12 mål,
12 mål,
11 mål,
10 mål.

Bra säsong.
De var serieavslutningarnas dag i söndags och en summering av den gångna säsongen ger vid handen att det inte skedde några större
omväxlingar för ovansiljanslagens del. Mora kvar i trean, Färnäs och Oxberg i fyran. Sollerön inte klart än. Enda undantaget är Orsa som
tog ett steg upp. Men trots allt, en lyckad säsong.

Division norr, Herrar.
Falu BS
Forssa BK
Ludvika FFI
Färnäs SK
Sälen/Sörsjöns IF
Säters IF
IFK Hedemora
IFK Grängesberg
Oxberg/Älvdalens IF
Korsnäs IF
Leksands IF
Nyhammars IF

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

13
14
12
11
9
10
8
8
7
6
5
1

5
2
3
5
7
4
6
5
6
7
3
3

4
6
7
6
6
8
8
9
9
9
14
18

65-18
52-32
45-30
31-29
42-34
39-32
42-45
42-39
38-32
36-53
36-76
27-75

31
30
27
27
25
24
22
21
20
19
13
5

Division IV.
Division IV blev en äkta thriller under hela hösten. Efter tio långa år i division IV fick äntligen Falu BS pojkar lön för mödan. Men det satt
hårt åt. Före höstsäsongen såg det allt annat än ljust ut för residensstadens lag men en intensiv slutspurt avgjorde serien. I botten var
fighten ännu hårdare. Nyhammars IF, Korsnäs IF och Leksands IF fick lämna serien. Efter sju sorger och femton bedrövelser hände det:
Falu Bs vann division IV. Sedan Dalarnas residensstad på hösten 1959 såg representationslaget degraderas från trean har
fotbollsvännerna i staden fått resa de två milen till Borlänge (IK Brage) för att bevittna matcher med lite större exklusivitet. Vägen
tillbaka blev betydligt längre och krokigare än någon kunnat föreställa sig. Falun hade föralldel snudd på serievinst gång efter annan,
men alltid kom någonting i vägen. Skall sanningen fram var bottennappet – förvisning till division V – ytterligt nära ett par år. Det var
således på tiden att den ensidiga trenden kunde brytas. Falu BS stod utan tvekan på tur att vinna. Konkurrenterna tillstod också gärna
att det var det bästa laget som gick upp. Men det var inte frågan om någon enkel promenad. Avgörandet föll inte förrän i sista
spelomgången. Dalafyran av årgång 1970 var den intressantaste på många år. Fyra – fem lag följdes åt sida vid sida ännu länge frampå
höstkanten. Undan för undan föll konkurrenterna bort. Till sist återstod endast Falu BS och Forssa BK. Faluns imponerande långspurt
räckte ända fram till serieepilogen. Ett slag såg det ut som om division III skulle begåvas med ett ”exotiskt” inslag. Fjällklubben
Sälen/Sörsjön intog envetet topposition. Notabelt: De tre nykomlingarna Ludvika, Hedemora och Oxberg/Älvdalen klarade nytt
kontrakt. Ludvika krigade förresten hårt om uppflyttningsplatsen.

Division, IV i fakta.

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

Forssa BK
Leksands IF
IFK Grängesberg
Sälen/Sörsjöns IF
IFK Hedemora
Oxberg/Älvdalens IF
Korsnäs IF
Färnäs SK
Ludvika FFI
Nyhammars IF
Säters IF
Falu BS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-1
0-6
0-2
1-0
0-6
1-1
2-2
0-1
1-0
0-12
0-0
x

Färnäs SK gjorde en bra säsong detta år hamnade på fjärde plats, 4 poäng efter seriesegrande Falu BS. Serien var förövrigt väldigt jämn
från tredje platsen som Ludvika FFI slutade på med 27 poäng samma poäng som Färnäs och ner till plats nio skilde det endast 7 poäng.
Färnäs vann 11 matcher förlorade 6 matcher och spelade oavgjort i 5 matcher. Förlusterna kom mot Forssa BK två matcher, Korsnäs IF
två matcher och Falu BS två matcher. Färnäs SK-Forssa BK 0-2, Forssa BK-Färnäs SK 4-0, Färnäs SK-Korsnäs IF 2-3,
Korsnäs IF-Färnäs SK 2-1 och Färnäs SK-Falu BS 0-1, Falu BS-Färnäs SK 3-0.

Våromgången.

Höstomgången.

25/4 Korsnäs IF-Färnäs SK 2-1.
2/5 Färnäs SK-Sälen/Sörsjöns IF 1-1.
7/5 Ludvika FFI-Färnäs SK 1-1.
9/5 Färnäs SK –Falu BS 0-1.
15/5 IFK Hedemora-Färnäs SK 0-2.
18/5 Färnäs SK-Leksands IF 3-2.
23/5 Forssa BK-Färnäs SK 4-0.
30/5 Färnäs SK-Oxberg/Älvdalens IF 3-2.
5/6 Säters IF-Färnäs SK 0-0.
13/6 Färnäs SK-Nyhammars IF 2-1.
27/6 IFK Grängesberg-Färnäs SK 0-2.

26/7 Färnäs-IFK Grängesberg 2-1.
1/8 Nyhammars IF-Färnäs SK 0-1.
8/8 Färnäs SK-Säters IF 1-0.
16/8 Oxberg/Älvdalens IF-Färnäs SK 0-0.
22/8 Färnäs SK-Forssa BK 0-2.
29/8 Leksands IF-Färnäs SK 1-2.
5/9 Färnäs SK-IFK Hedemora 2-0.
13/9 Falu BS-Färnäs SK 3-0.
19/9 Färnäs SK-Ludvika FFI 4-3.
26/9 Sälen/Sörsjons IF-Färnäs SK 2-2.
3/10 Färnäs SK-Korsnäs IF 2-3.

Stora DM 1970. Herrar.
Av anmälningarna till turneringsstarten att döma omfattas D.M.-tävligen alltjämnt med stort intresse, även om svårigheter att placera
in arrangemanget i övrig verksamhet kan göra sig påmind. 49 deltagande lag i 1970 års turnering illustrerar dock klubbarnas intresse.
Från kvalomgången kan noteras att säkra D.M.-märken som Nusnäs och Vansbro eliminerades på detta tidiga stadium och när man
sedan kom till första slutomgången inträffade ännu mera remarkabla resultat, Särna slog sålunda ut division III-laget Mora. Långshyttan
gav Krylbo respass och Falun mäktade inte klara Stora Tuna. Blivande finallag Malung kom undan med blotta förskräckelsen mot
Sollerön och IK Brage klarade Säter med så sparsamma siffror som 2-0.

Kvalomgången.
Nornans IF-Idre SK 4-3,
Nås IF-Saxdalens IF 3-1,
Gustafs GoIF-Avesta IF 5-1,
Karlbo IK-Långshyttans AIK 1-3,
Torsångs IF-Amsbergs SK 1-0,
Hulåns IF-BTK Verdandi 2-1,

Särna SK-Öje IF 2-0,
Ludvika FFI-Vansbro AIK 6-0,
IFK Hedemora-Horndals IF W.O,
Envikens IF-Grycksbo IF 0-8,
Stora Tuna IK-Hälsinggården 4-0,
Tunabro IF-Bullermyren IK 5-1.

Sollerö IF-Björbo IF 4-1,
Östansbo IS-Ulfshyttans IF 1-3,
Stora Skedvi IK-Sundborns GoIF 1-0,
Aspeboda SK-Forssa BK 3-4,
Siljansnäs IF-Nusnäs IF 6-2,

Första slutomgången.
IFK Mora-Särna SK 1-2,
Färnäs SK-Hulåns IF 2-3, (två förl.)
Siljansnäs IF-IF Nornan 4-6,
Långshyttans AIK-Krylbo IF 2-1,
Leksands IF-Tunabro IF 5-1,
Korsnäs IF-St Skedvi IK 3-1,
IFK Ludvika-IFK Hedemora 5-2, (två förlängningar)
Grycksbo IF-Gustafs GoIF 2-2 (Två förl, Grycksbo vann lotten),
Sollerö IF-Malungs IF 1-2,
IK Brage-säters IF 2-0,

Sälen/Sörsjöns IF-Nås IF 2
Falu BS-Stora Tuna IK 2-3,
Nyhammars IF-Islingby IK 2-1,
Forssa BK-Torsångs IF 7-1,
Ulfshyttans IF-IFK Grängesberg 4-3,
Avesta AIK-Ludvika FFI 2-1.

Andra omgången.
Det tröga föret för Malung fortsatte i andra omgången, där Nornan höll derbysiffrorna nere vid 1-0. Brage klarade sitt platsmöte med
Forssa lättare (7-0) och enda kvarvarande division III-lag Avesta AIK gick vidare via Stora Tuna.
Särna-Sälen/Sörsjöns IF 1-2,
Forssa BK-IK Brage 1-7,
Långshyttans AIK-Nyhammars IF 1-2.

Malungs IF-IF Nornan 1-0,
Korsnäs IF-IFK Ludvika 0-1,

Stora Tuna IK-Avesta AIK 0-3,
Ulfshyttans IF-Leksands IF 2-8,

Kvartsfinalerna.
I kvartsfinalerna kunde gamla storheter som Brage, Malung och Avesta avancera på bortaplan mot respektive Leksand, IFK Ludvika och
Nyhammar och fjärde semifinalplatsen klarade Sälen/Sörsjön mot Hulån, dock efter förlängning.
Sälen/Sörsjön-Hulån 5-3 (efter förlängning),
Leksands IF-IK Brage 1-4,

IFK Ludvika-Malungs IF 0-2,
Nyhammars IF- Avesta AIK 3-4.

Semifinaler.
Efter klara semifinalsegrar för Brage över Avesta och Malung och Sälen/Sörsjön var det klart för final senhösten mellan distriktets båda
division II-lag. Tyvärr uppstod för förbundet oöverstigliga svårigheter att finna för klubbarna godtagbar finaldag, varför D.M:s slutliga
avgörande måste uppskjutas till kommande säsong.
Avesta AIK-IK Brage 0-6,

Malungs IF-Sälen/Sörsjöns IF 3-0

Finalen.
Senior-DM kunde inte färdigspelas. Finalen skall spelas mellan IK Brage och Malungs IF våren 1971.
IK Brage-Malungs IF spelas våren -71.
IK Brage-Malungs IF 2-1.

Reservlagsserien Klass I. Norra Gruppen.
Oxberg/Älvdalens IF
IFK Våmhus
IFK Mora
Färnäs SK
Sälen/Sörsjöns IF
Solleröns IF
Nusnäs IF

12
12
12
12
12
12
12

10
7
6
6
4
3
1

2 0
2 3
2 4
1 5
2 6
1 8
0 11

45-11
33-17
31-25
27-31
20-29
13-25
11-42

22
16
14
13
10
7
2

Reservlagsserien Klass 1, spelades i tre grupper, Norra, mellersta och Södra gruppen. Enligt följande lag och grupper.

Mellersta gruppen. Korsnäs IF, Islingby Ik, Säters IF, Falu BS, Forssa BK, Tunabro IF, Leksands IF och Stora Tuna IK. Seriesegrare:
Korsnäs IF.

Södra gruppen. Avesta AIK, Krylbo IF, IFK Hedemora, IFK Ludvika, Ludvika FFI, IFK Grängesberg, IK Heros, Saxdalens IF, Östansbo IS
och Nyhammars IF. Seriesegrare: Avesta AIK.

Junior DM.
Juniorerna hade sex olika grupper att avverka innan det var dags för slutspel om D.M.

Junior -DM, Grupp 1.
Sollerö IF
Oxberg/Älvdalens IF
IFK Mora
Sälen/Sörsjöns IF
Färnäs SK
Orsa IF
IFK Våmhus

12
12
12
12
12
12
12

10
9
6
4
3
3
2

1
2
0
4
1
1
1

1
1
6
4
8
8
9

40-14
54-22
35-27
31-30
25-32
22-44
12-50

21
20
12
12
7
7
5

Elitserien. Stora Tuna IK, IK Brage, Avesta IF, Kvarnsveden IKV, Falu BS I, Korsnäs IF, IFK Ludvika och Avesta AIK. Seriesegrare: Stora
Tuna IK.

Grupp 2. IFK Rättvik, Sågmyra IF, Hälsinggårdens AIK, Islingby IK, Boda SK och IK Segro. Seriesegrare: IFK Rättvik.
Grupp 3. Säters IF, IFK Hedemora, Krylbo IF, Långshyttans AIK, Horndals IF, Falu BS II och Torsångs IF. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 4. Östansbo IS, IK Heros, IFK Grängesberg, Forssa BK, Saxdalens IF och Säfsnäs IF. Seriesegrare: Östansbo IS.
Grupp 5. Malungs IF, Dala Järna IK. Vansbro AIK, Leksands IF, Äppelbo AIK och Hulåns IF. Seriesegrare: Malungs IF.

Slutspel om Junior DM 1970.
Sollerö IF-Malungs IF 4-3 (förl),
Östansbo IS-Säters IF 1-4,

IFK Rättvik-Sollerö IF 0-5,
Sollerö IF-Säters IF 1-4.

DM-final.
Juniormästerskapet avgjordes efter en intressant tävling mellan de regionala seriernas segrare, av vilka Säter till slut stod som klara
motståndare till Stora Tuna, vilket lag finalkvalificerade sig genom att vinna juniorernas elitserie. Juniorfinalen kunde för första gången
genomföras i elljus och slutade med att Säter blev mästare efter att ha besegrat stora Tuna med 2-0.
Stora Tuna IK-Säters IF 0-2

Säters IF DM vinnare juniorer 1970.

Distrikt, föreningar och medlemmar.
Dalarna 90 föreningar och 10 100 medlemmar. Vilket placerar Dalarna på plats 13 av 24 distrikt.

Kämpecupen
Grupp 1.
Oxberg/Älvdalens IF
IFK Mora
Sälen/Sörsjöns IF
Orsa IF
Åsens SK
Färnäs SK
Idre SK

12
12
12
12
12
12
12

11
9
9
2
3
1
1

1 0 65-3
1 2 40-14
0 3 34-15
4 6 27-35
2 7 16-35
3 8 14-47
1 10 13-58

23
19
18
8
8
5
3

I de andra grupperna spelade följande lag.

Grupp 2. Malungs IF, Äppelbo AIK, Nås IF, Lima IF och Vansbro AIK. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Grängesberg, IFK Ludvika, Saxdalens IF, Söderbärke GoIF, IK Heros, Ludvika FFI och Östansbo IS. Seriesegrare: IFK
Grängesberg.

Grupp 4. Falu BS I, Grycksbo IF, IFK Rättvik, Leksands IF, Sågmyra IF, IFK Ore och Svärdsjö IF. Seriesegrare: Falu BS I.
Grupp 5. Stora Tuna IK I, IK Brage, Säters IF, Torsångs IF, Islingby IK, Forssa BK och Bullermyrens IK. Seriesegrare: Stora Tuna IK I.
Grupp 6. Falu BS II, Korsnäs IF, Stora Tuna IK II, Kvarnsvedens IKV, IF Tunabro, Gagnefs IF och Forssa BK II. Seriesegrare: Falu BS II.
Grupp 7. Långshyttans AIK, IFK Hedemora, Avesta AIK, Krylbo IF, Avesta IF, CRU IF och Fors IF. Seriesegrare: Långshyttans AIK.
Final: Falu BS I-Stora Tuna IK 0-3.

Verifikationer för avslutningsfest Färnäs Sportklubb 1970.

Hjördis Marcus lägger en ansiktsmask på Marita Gudru under överinseende av Birgit Fredin. Runt omkring sitter fullt intresserade
ungdomar. Detta hände på torsdagskvällen i Färnäs Bygdegård dit ungdomsvärdarna Olle Johansson och Hans Larsnis inviterat Birgit
Fredin och Hjördis Marcus för att lära ungdomarna makeupens alla hemligheter. Eftersom det var tonåringar som var åhörare så
handlade det hela mest om speciella ungdomsproblem, som finnar, pormaskar och svettningar. Om detta handlade också den
halvtimmes långa film som man inledde kvällen med att titta på. Även grabbarna var intresserade av kvällens ämne. Åtminstone till en
början, men när man övergick till fotvård då blev fnittret från pojksidan för högljutt så dom ombads utrymma lokalen och istället gå ner
till källaren och spela pingis. Vi får hoppas att de gjorde som dom nu lärt sig under kvällen. Gick raka vägen hem efter
bordtennisspelandet, duschade och bytte om, allt för att göra det trevligare för sin omgivning. / text från tidningsreportage.

