Färnäs Sportklubb 1971.

Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Bertil Larsson Dala-Demokraten.

Halmstadlägret av Ingvar Maxe, Dagbladet Sundsvall. Text från Årsberättelse Dalarna Fotbollsförbund 1971. Text George Linnell.
Dalarnas stolthet IK Brage, fick finna sig i att bli degraderade från division II. Man hade länge hoppats att Brage skulle klara de sista
hindren och det såg onekligen hoppfullt ut efter segern mot Saab näst sista spelomgången. Men det halmstrå som man hade ordnat
bröts resolut av när Sirius i avslutningen gav Brage klart besked. Hjälp från det hållet kunde man inte räkna med, eftersom Sirius
fortfarande hade en liten chans att snuva Saab på slutsegern, 1-5 i baken blev det för Brage.
Brage har som bekant gjort till tradition att nästan alltid hålla sig på övre halvan av sin division II tabell och flera gånger har ju laget
också glatt distriktet med att blanda sig i kvaldiskussionen. Alla hoppades väl också inför 1971 att de hårda medflyttnings
bestämmelserna med anledning av serieomläggningen inte skulle behöva drabba dalaklubben. Men man bedrog sig och när det drog
ihop sig till seriespurt var den anrika klubben inblandad i en nervig strid kring nedflyttningsstrecket. Inför de sista omgångarna stod det
klart att bollen inte gick Brages väg denna höst och elvan tvingades ta steget med i division III för första gången på drygt två decennier.
År 1971 blev ett sorgkantat blad i dalafotbollens historia. För första gången på närmare 25 år är distriktet nu orepresenterat i division II
eller högre serie. Brages degradering betydde en markant försvagning av vår nationella status och då ska alla veta att Dalarna väl aldrig
kunnat räkna sig till fotbollens stora landskap här i landet. Men så sent som 1970 hade vi i alla fall två lag i division II. 1972 blir vi helt
utan. Brages olycksöde markerar ett stycke historia i svensk fotboll. Här rör sig om Sveriges ”mesta” division II-klubb med bortåt 40 år
som topplag bakom sig. Efter avancemanget till ”tvåan” första gången har Brage tagit hem serien åtskilliga gånger. Många allsvenska
kval har förlorats, tre har vunnits. Som regel har man hittat Brage i övre tabellskiktet i division II och under normala förhållanden – alltså
med två eller nedflyttade lag – skulle Brage ha klarat skivan även den här gången. Om gamla spelregler gällt hade Dalarnas Fotboll 1972
fått ett pikant inslag: IK Brage och Sälen/Sörsjöns IF i samma serie. Nu gick det inte så. Länets nordligaste klubb fick stryka på foten i det
kval, som för första gången i det här sammanhanget krävdes för att gå upp. Sälen/Sörsjöns bedrift blir inte mindre för det. Här visade
fjällets söner att viljan i det långa loppet betyder mer än aldrig så utmejslad teknik. Jodå det fanns förvisso en portion tekniskt
kunnande i gänget. Men själva signaturen var ändock geisten. Ingen boll ansågs förlorad. Alla skall veta att S/S haft svåraste
utgångsläget av samtliga i serien. Våren kommer sent uppe i fjällbygden, hemmamatcher är inte att tänka på under hela
träningsperioden. Så har vi kapitlet spelare S/S är ett utsökt exempel på hur splittrat ett lag kan vara under veckorna men samtidigt hur
väl sammansvetsat det uppträder i varje match. Det är ont om arbetstillfällen i glesbygden men det är trots allt inte många spelare som
hoppar över till andra klubbar. En av spelarna reste varje helg 120 mil (Trondheim-Sörsjön) tur och retur) för seriematcherna. Ja det blev
40-40 mil ytterligare vid bortamatcherna. Tvångsnedflyttade blev Islingby, med gamle allsvenske kanonskytten Sture Lindvall och
trollgubben Kjell Brus, toppspelare i ishockey i sina led – under vårsäsongen konkurrerade om första platsen i serien. Det gick snabbt
utför. Ungefär motsatt väg vandrade Vansbro. Mönstret känns igen från förr.

Resultat Division IV, Dalarna.

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

Forssa BK
Färnäs SK
IFK Ludvika
Grycksbo IF
IFK Grängesberg
IFK Hedemora
Islingby IK
Sälen/Sörsjöns IF
Ludvika FFI
Vansbro AIK
Säters IF
Oxberg/Älvd.IF

1

2

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

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

3

4

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

5

6

7

8

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

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

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

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

9

10 11

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

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

12
3-1
1-0
2-0
2-0
2-1
2-0
1-1
2-2
5-1
2-0
3-1
x

Division IV tabellen toppades smått sensationellt av Sälen/Sörsjön, som samlade ihop hela 30 poäng på sin mycket starka säsong. Det
var en pinne mer än argaste konkurrenten Säter mäktade med och under ”normala” år skulle serieutfallet lett till division III flyttat till
Dalarnas fjällvärld. Men just detta år tillkom kval även denna på denna nivå, detta en följd av förbundsseriernas omläggning.
Sälen/Sörsjöns pojkar fick alltså finna sig i att spela mot Arboga om en plats i division III och i den kampen räckte tråkigt nog inte
västerdalingarnas styrka inte till.

I 1971 års serier för herrseniorer har deltagit:
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Distr. Reservlags serier
Mellansvensk reservlagsserie

1 lag (2)
5 lag (3)
12 lag (12)
30 lag (30)
29 lag (33)
56 lag (52)
1 lag (1)

Inom parantes antalet lag i 1970 års säsong.

Fotbollssäsongen 1971. ”Färnäs hade änglavakt”
Färnäs (FK). Färnäs hade änglavakt kring sin målbur, konstaterade Ludvika FFI:s lagkapten Håkan Andersson när laget gick av Färnäs
planen med en 2-0 förlust i seriepremiären. – Visst hade vi tur vid en del tillfällen, men det hade Ludvika också replikerade Färnäs
ledaren Per Erik Finn. Färnäs vann fullt rättvist. Laget var genomgående starkare än gästerna. Ludvika startade förtroendegivande och
Färnäs försvaret hade en del besvär med att täppa till i försvaret. När sedan Färnäs i 23:e minuten tog ledningen genom Torbjörn
Thyrsson, stelnade Ludvika till märkbart. Kylan och ett vårystert Färnäs lag förstörde ritningarna och så var det ”änglavakten”. Men nog
borde Ludvika forwards skjuta bättre om det skall bli några mål i fortsättningen. Mest övertygande i Färnäs var centern Torbjörn
Thyrsson, men även Sven Åke Larsson lovar gott. Lars Stickå som denna dag spelade back var allt för smånätt i sitt spel och ställde till
med en del situationer som kanske avvärjts med ett resolutare handlande. Mycket lovande var också Stig Ove Hansjons. Klart bäst i
Ludvika var Stefan Silfverlin. Christer Andersson började bra men stelnade till i blåsten. Bra stundtals var även centern lars Andersson. I
försvaret märktes främst lagkaptenen Håkan Anderson. Färnäs-Ludvika FFI 2-0 (1-0). Målen: (23). 1-0 Torbjörn Thyrsson, 2-0 Mikael
Lundström. Domare: Ivan Johansson, Malung.

Räkna med Färnäs även i år Ludvika FFI klart besegrat.
Färnäs inledde årets säsong på hemmaplan mot Ludvika FFI och gjorde det på ett bättre sätt än man kanske kunnat vänta sig. Med en
2-0 (1-0) – seger sprang man över Ludvika laget och skaffade sig ett bra utgångsläge inför kommande matcher. En smula självförtroende
kanske också göts in i laget och det kan behövas. Spelarna uppträdde ibland tveksamt och man saknade den riktiga fränheten i
närkamperna. Den kommer att behövas längre fram…. Både Ludvika och Färnäs spelade som väntat med premiärnerverna utanpå
tröjorna med undantag för vissa perioder då det gick ganska hyfsat. Färnäs planen bjöd på ett bra underlag även om det inte var det
allra bästa. Det hände att den spelade spelarna små spratt…. Nacka mackor. Men trots det blev det en frisk match och ganska juste. En
Färnäs spelare var matchens överraskning Stig Ove Hansjons heter han och är en egen produkt. Han klev in i händelserna en bit på
första halvlek och presenterade sig genom att slå den ena passningen elegantare än den andra, verkligt fina genomskärare. Andra som
utmärkte sig i Färnäs var Torbjörn Tyrsson, som tycks gå mot en bra säsong. Lasse Stickå samt Lars Höglund. Stickå hade dragits ner i
försvaret och gjorde där en hel massa nytta. Ludvika FFI fick det inte att lossna, det verkade som man ville för mycket och av den
anledningen låste spelet sig. Ska vi skylla helt på premiärnerver? Bäst i Ludvika var Håkan Andersson, brytsäker, Jan Olof Eriksson och
Christer Andersson. Målen: 1-0 Torbjörn Tyrsson (25), 2-0 Mikael Lundström (87). Domare: Ivan Johansson, Malung. Publik: 200. /Börje .

Färnäs ordnade premiärvinst.
Färnäs (DD). Seriepremiären för fotbollen i Ovansiljan ägde rum i kyla där Färnäs något överraskande slog Ludvika FFI med 2-0. En seger
som var motiverad av att Färnäs bättre tog vara på måltillbuden. ”Palle” Hultgren lagledare i Ludvika FFI, vad hade ni räknat med i
premiären. - Vi trodde på en poäng före matchen och efter anser jag att vi också borde fixat en pinne med tanke på spelfördelningen.
Men okey, vi kunde inte måla på våra chanser vilket Färnäs gjorde på sina…. – På samma linje var också Färnäs tränaren Per Erik Finn
som mynnande att segern var en frukt av bättre avslutningar. Det blir bättre år för år kunde han också konstatera. Förra året behövde vi
4 matcher för att få ihop lika många poäng som nu. Thyrsson målade via stolpen efter 22 minuters spel och blev alltså förste serieskytt I
Ovansiljan. Fast skall vi vara riktigt rättvisa tidsmässigt så var Michael Lundström snabbare för han kom in från bänken och målade efter
3 minuter men då visade matchtiden på 88 minuter. Ludvika spelet gick för mycket i sidled för att man skulle lyckas med rätta
genombrotten. Bästa stinget i kedjan visade nu nyförvärvet från IFK Ludvika Krister Andersson . Plus ger vi också till fyrbackslinjen Kurt
Karlsson och Håkan Andersson. Lasse Stickå är axeln kring vilket det mesta roterar i Färnäs. När kusinen Gunnar Stickå blev skadad efter
en halvtimma drogs Lasse ner som stopper en syssla som han skötte perfekt. Bra i de bakre linjerna var också Sven Åke Larsson och plus
också till mv, Jan Erik Thors. Lars Erik sinders stod för bästa uppspelen och målfarligast var Torbjörn Thyrsson.

”Släkten är värst” för Färnäs. Säter till serieledning i fyran, sedan O/Ä slagit Färnäs.
”Gissa om vi behövde den här segern….?”
Oxberg (FK). Det här var vad vi i lagledningen och spelarna behövde för att få lite självförtroende, tyckte O/Ä:s lagledare Mats Ljudén
efter 3-0 (1-0) mot Färnäs SK. – I stort sett tycker jag att spelarna gjorde vad vi förväntat av dem. Jag tycker Ivan Tommos, Jan
Blumenberg och stig Nyström ett extra plus. Det var alltså premiär för ”kulan” i luften i dessa trakter. Och nog blev det bildlikt talat lite
för mycket luftspel i den starka blåsten. Inledningen var ovanligt tempofylld och Färnäs skapade de flesta farligheterna med medvindens
hjälp. Men utan att förringa hemmalagets seger borde nog en så här tillställning ha slutat 0-0. Så få verkliga målchanser rörde det sig
om. – Vi bjöd ju på tre mål sa FSK:s tränare Per Erik Finn. Men nu vet vi vad vi gjorde för fel… - Ja svarade en av spelarna – för lite mål…
Gunnar saknas. Största felet med Färnäs är att de just nu mycket markant saknar skadade Gunnar ”Orvar” Eriksson i de bakre leden. I
första halvlek ”offrades” Lasse Stickå i försvaret med viss stabilitet som följd. Men då försvann också mycket av effektiviteten framåt.
Torbjörn Thyrsson orkade inte med Lasses uppgifter i anfallet och var för dålig understödd. Tveksamheten var också alltför stor i
avgörande stunder på mittfältet – ett fält som man tappade långa stunder i andra halvlek. Lasse Höglund var här effektivast. O/Ä vann
på en straff i första halvlek och ett par svåra försvarsmissar i den andra. – Så fick dom ett mycket psykologiskt mål efter hörna
omedelbart i upptakten efter pausen, sa Färnäsarna. Men O/Ä IF lade upp allt sitt spel på mittfältet mera metodiskt och hade fler
tekniska spelare framåt även om omskrivne Bosse Backlund bara serverade aningar av div. II takter. Då var brodern Per en större
sevärdhet denna gång. Men det var snabbhet och oberäknelige Stig Nyström – säker straffläggare – som hade en tå med i alla målen och
dessutom hann visa distansskytte. Ser bra ut. – Nu står vi på plusmål och laget håller på att stabilisera sig så vi ser framåt med tillförsikt,
sa man hos O/Ä. – Den här matchen och den uppe i Sälen är säsongens värsta för oss tyckte Färnäsarna. Och därmed var slutomdömena
fällda. Vi tror inte att de övriga lagen har någon anledning att nonchalera lagen ovan Siljan detta år heller. Oxberg/Älvdalen-Färnäs 3-0
(1-0). Målen: (28). 1-0 Stig Nyström (straff), (48). 2-0 Jan Blumenberg, (62). 3-0 Per Backlund. Domare: Hans Söderlund, Borlänge – bra.
Publik: 350.
Oxberg (DD). Färnäs fixade Ludvika (FFI) och Ludvika (IFK) slog Oxberg/Älvdalen i fyrans premiäromgång och första dag så möttes de
båda norrlagen i säsongens första ovansiljans derby. Att Oxberg/Älvdalen överraskande vann derbyt med 3-0 (1-0) berodde inte på att
fotbollen är rund utan på att segrarna var mera på bettet och att den något för stora vinsten dessutom var motiverad av betydligt fler
skapande målchanser. Före paus målade Stig Nyström på en straff sedan han själv fällts. 2-0 grejade Jan Blumenberg vid en hörna och 30 signerade Pelle Backlund sedan Stig Nyström stått för prefekt frispelning. Färnäs forwards gick på pumpen i form av O/Ä Ivan
Tommos, Lennart Larsson, Jan Blumenberg som nekade släppa till öppningar. Och i kedjan var Stig Nyström och Pelle Backlund mest på
alerten. Färnäs saknade också nu stoppern Gunnar ”Orvar” Eriksson. Lasse Stickå var stand in första timmen och Stig Ove Hansjons sista
halvtimmen. Borta var också Lennart Ehlin. Nyttigast i laget var Lasse Stickå och Lars Höglund den senare på god väg mot formen. Plus
får också Stig Ove Hansjons för spel i både kedja och försvar men med hans speluppfattning passar bäst för mittfältet. Hans Söderlund,
Borlänge, får godkänt för dömningen. / Wepe /.
”Släkten är värst”, tycker man säkert i Färnäs som överraskande förlorade ovansiljans derbyt mot Oxberg med hela 0-3. Färnäs räknas ju
till favoriterna i den här serien.

Bra underlag tände O/Ä som sprang över Färnäs.

Oxbergs Stig Nyström irriterar Färnäs målvakten Jan Erik Thoors på Per Backlunds listiga lagda hörna. Thoors lyckades därför inte hålla
bollen som går till Jan Blumenberg som slår in 2-0. Övriga agerande är Sven Åke Larsson, Lars Erik Sinders, Göran Hårdén och Ove
Jansson.

Oxberg/Älvdalen visade ingen respekt för Färnäs i derbyt i fyran utan vann komfortabelt på hemmaplan med 3-0 (1-0). Därmed vann
seriens jumbo helt rättvist över serieledarna – om man nu kan tala om tabeller efter en enda spelad omgång. O/Ä har en pigg kedja,
som dock behöver bra underlag för att kunna göra sig gällande. Det hade man på sin hemmaarena, som genom sitt höga läge fort torkar
upp. Tyvärr störde en diagonal blåst spelet, som inte alls blev njutbart efterson båda lagen med förtjusning ägnade sig åt höjdbollar.
Den 300 man stora publiken trivdes i alla fall, då hemmane Ivan dominerade matchen igenom. Trots att O/Ä kedjan inte fungerade på
alla cylindrar startade man med att hålla et stadigt tryck mot Färnäs målet. Detta lede så småningom till ett ledningsmål på en straff
som stig Nyström elegant slog in sedan han själv blivit bryskt fälld av en Färnäs försvare. Färnäs ryck. Målet tände Färnäs som sista
kvarten fram till paus jobbade hårt för att kvittera, dock utan att lyckas. Man hade några farliga tillfällen, man tråcklade gärna för länge
så det ”sopande” O/Ä försvaret hann emellan. Efter paus gick luften snart ur Färnäs elvan. Man fick inte till mycket i anfallsväg trots att
Lasse Stickå gick upp i kedjan och avbytaren Hans Trogen kom in. Det blev istället de röd/vita hemmaspelarna som kom stormande i
anfallsvåg efter anfallsvåg vilket också gav utdelning i form av två mål. O/Ä kedjan innehåller bollkunnigt folk, som kan sätta snurr på
vilket försvar som helst. Mest till sin fördel 1 maj var Stig Nyström som hade en ”fot” med i samtliga mål. Per Backlund visade att han
konserverat draget i skotten sedan förra året och blir något för övriga försvar att se upp med. Broder Bo fick det inte riktigt att stämma
riktigt, hans dragningar fastnade gärna på försvararna och samma omdöme får gälla Stefan Ekström, som konsekvent misslyckades i de
avgörande momenten. O/Ä hade också två bra mittfältare i Lars Olov Ljudén och Göran Hårdén, främst Göran utmärkte sig med fina
matningar av sin kedja. Bakre försvaret förstår att sopa rent. Man missar ibland, men är tillräckligt kvicka i fötterna för att hinna
reparera fadäserna – i varje fall när motståndarna hette Färnäs. O/Ä:s nye målvakt Bengt Pålsson fick en lyckad debut på hemmaplan,
men han gör gärna utflykter som kan ge olyckligt resultat. Färnäs sårbart. Årets upplaga av det grön/vita Färnäs uppvisar inte samma
försvarsstadga som tidigare årgångar. Lasse Stickå spelar numera säkerhetslås och var dagens främste ”Färnäsare”. Bäst hjälp längst bak
hade han av Ove Jansson som klarade sig bra trots öm tå. Lars Erik sinders använder lite för bryska tag, även Sven Åke Larsson tar gärna
kroppen som hjälp. Lasse Höglund jobbade duktigt på mittfältet och i kedjan handlade det om ”tråcklingsglade” Torbjörn Thyrsson som
var dåligt understödd. Förra omgångens lyckosamme Stig Ove Hansjons lyckades inte alls denna gång. Målen: 1-0 (28) Stig Nyström
(straff9, 2-0 (48) Jan Blumenberg, 3-0 (62) Per Backlund. Domare: Hans Söderlund, Borlänge. Publik 300.

Uddamålsseger för Sälen/S mot Färnäs i dålig match.
På Färnäs IP på söndagen slog Sälen/Sörsjön efter en 90 minuters sparka och spring Färnäs med 1-0 (0-0). Matchens enda mål inspelades
efter 30 min. av andra halvlek av en av matchens bästa spelare, vänsterytter Göte Johansson, som fick en stickare på kanten, drog sig
inåt, fintade passning och sköt i krysset. En av matchens snyggaste prestationer, sådana var det föresten väldigt ont om. Matchen blev
sämre ju längre den led och främst gäller det kedjorna som gick på halvfart mest hela tiden. Följaktligen blev det ingen underhållande
fotboll och följaktligen heller inte några mål. Färnäs kedja bestod endast av två man, Torbjörn Tyrsson och Lasse Stickå som snart
storknade av sin arbetsbörda. Michael Lundström hoppade in mot slutet och gjorde några rusher, där före fanns det inget ytterspel.
Sälen/Sörsjön saknar fortfarande sin målspottare Hans Ove Hansson, och det fanns tydligen ingen annan som kan förvalta de inlägg som
levereras, främst från vänsterkanten där Göte Johansson höll till. Oldboys glänste. Tre Sälen/Sörsjön spelare glänste på planen och
samtliga hör till skaran över 30 års strecket. Längst bak fanns Åke Johansson, agerande sopkvast och sopade också effektivt undan
framför egna målet. Mittfältet som operationsbas hade Vanco Markowsky och han var kungen där. Vilka fenomenala stickare han
levererar. Slutligen Göte Johansson på vänsterkanten, redan nämnd för inlägg och målet. Färnäs målchanser tog slut när
tvåmannakedjan inte orkade längre. Tyrsson sprang på alla bollar till en början och lyckades även skapa en hel del chanser. Så
småningom tog orken slut och därmed Färnäs chanser att vinna den här matchen. Lasse Höglund på mittfältet och Jan Erik Thoors i
målet de enda som höll klassen någotsånär.

Göte Johansson match vinnare i S/S.
Färnäs (DD). Det skall tydligen vara en Johansson också i år hos Sälen/Sörsjön, åtminstone var det så i Färnäs på söndagen där Göte
Johansson fixade vinsten med ett skott i krysset efter 70 minuters spel. Detta var Sälen/Sörsjöns första serieseger i vår, och den var
motiverad – latget hade bolen. Klart bäst i Sälen/Sörsjön var fyrbackslinjens Åke Johansson och Christer Matsson. Bra på mittfältet och
som speluppläggare var Vanco Makowski. I kedjan får Göte Johansson bra betyg för sin andra halvlek. Färnäs hade mycket svårt denna
gång med att åstadkomma några genombrott i kedjan. Lasse Stickå var väl den nyttigaste där men även Torbjörn Thyrsson slet väldeliga.
Fyrbacklinjen saknar framför alltskadade Gunnar Eriksson, vilket för att försvaret blir något osäkert. Lars Erik Sinders och Sven Åke
Larsson. Bäst på mittfältet var Lasse Höglund. Domaren, lars Tapper, Krylbo, får godkänt.

Göte-kanon som i gamla tider…. ( Av Nils Lundström).
Färnäs söndag. När 72 minuter spelats av div. IV matchen mellan Färnäs och Sälen/Sörsjön kom en oväntad urladdning. Göte Johansson
hade misslyckats med det mesta och under hela första halvlek – hängt i ”ingenmansland” till inte minst tränarens Vanco Markowskis
förtvivlan. Men så klippte plötsligt Göte till – precis som förr i världen – och Jan Erik Thoors stod maktlös i Färnäs buren, trots avståndet.
Vilket mål! – Vi har väntat länge på dig Göte. Nu får du behålla tröjan, hojtade glada Sälen bor på åskådarplats… S/S gjorde alltså sitt
första mål för säsongen och det värderades genast till två poäng! Svag öppning. – Rättvist tyckte också Färnäs ledningen. Men annars
var lagen ungefär jämn dåliga. Vi måste få sprutt på anfallet och mera allmän rörlighet i laget. Det ser ut som om historien från ifjol
skulle upprepa sig. Då hade vi bara två poäng efter fyra omgångar. Långe Stig Ove Hansjons uträttade med sin räckvidd en hel del nyttigt
i försvaret och Lasse Höglund arbetade energiskt på mittfältet. Att så Lasse Stickå och Torbjörn Thyrsson spelade med ”armbågslucka” i

mitten och utgjorde enda anfallsvapnet försvårade givetvis inte motståndarnas försvarsarbete. Nytt S/S.S/S håller på att byta spelstil
under Vancos försorg. Han gör en väldig nytta som bollhållare och pådrivare men tröttnade stundvis då spelarna missförstod honom: Vi for hit för att ta en poäng, sa lagledaren Hans Johansson. Hans Ove Hansson som vi måste undvara två omgångar till, saknas i anfallet
och säkert ordnat fler mål på alla våra chanser. Men vänta tills Vancos lärdomar är inövade… Hemma startklart. Men även Christer
Mattssons återinträde i laget har givit stadga bakåt där Åke Johansson fortfarande övertygar. Bengt Åke ”Skötten” Johansson och
Vancos tycktes känna varandra mest ingående. En klar arbetsseger för S/S som till helgen också har sin hemmaplan i spelbart skick.
Färnäs-Sälen/Sörsjön 0-1 (0-0). Målet: Göte Johansson. Domare: Lars Tapper, Krylbo, godkänt. Publik: 200.

Sinders utvisad i Gränges.
Grängesberg (DD). Gränges lyckades inte ta båda poängen mot Färnäs på Grängesvallen. Resultatet 1-1 halvtid 0-1 motsvarar inte
händelseförloppet. Gränges var helt överlägsna för sta halvlek, men forwards hade en synnerligen dålig dag och de missade en hel del
upplagda chanser. I stället fick Färnäs ett gratismål och därmed ena poängen, då Gränges målvakten Kauko Kylläkoski ilsknade till efter
en Färnäs attack i 30 minuten. Han sparkade då Torbjörn Thyrsson lätt över benen med given straff som följd. På denna sköt Lasse Stickå
in Färnäs ledningsmål. Färnäs öppnade bäst i andra halvlek men sedan försvarsspelaren Lars Erik Sinders visats av planen i 65:e minuten
för protest mot domaren efter en varning för ojust spel drog Färnäs sig helt på försvar och det blev Gränges för hela slanten. Det såg
dock länges mörkt ut för hemmalaget trots överlägsenheten i spel, men när fem minuter återstod stack Hasse Bengtsson igenom det
täta Färnäs försvaret och sköt i mål efter en försvarsretur. I Färnäs bör framhållas Torbjörn Thyrsson i kedjan samt Lasse Stickå. I
försvaret märktes annars mest Sven Åke Larsson samt Stig Ove Hansjons. I Gränges får hela fyrbackslinjen godkänt med extra plus för
Lennart Andersson. F.ö. gick inte spelet så där väldigt övertygande och forwards saknade förmåga att få iväg något ordentliga skott.
Undantag bör dock göras för matchens första kvart samt i slutskedet då grabbarna verkligen bjöd till.

Grängesmålvakten ”skänkte” Färnäs SK den ena poängen.

Bosse Bengtsson, 10:an försöker nicka bollen förbi ett väl samlat Färnäs försvar. Fr.v. Lars Erik Sinders (4), Lasse Höglund, Sven Åke
Larsson (5), Gunnar Eriksson (3), målvakten Jan Erik Thoors och Ove Jansson.
Gränges dominerade klart i lördagsmatchen på Grängesvallen mot Färnäs, då det också var premiär på gräsplan o. det var faktiskt bara
första kvarten efter halvtidvilan som Färnäs förde spelet. Ändå var det med nöd och näppe Gränges fick ena pinnen, 0-1 i halvtid
förvandlades till 1-1, 10 min före slutet. Det var också på vippen att hemmalaget i den mördande slutpressen även grejat segern. I
slutsekunden gick en het kula från Gunnar Henriksson hårfint över krysset. Gränges målvakten Kauko Kyläkoski får ”ta äran” av den
förlorade Gränges poängen. Helt onödigt ordnade han den straffspark som Lasse Stickå säkert förvaltade till 0-1 i 30 min. ”Kyllä” hade
fångat en ganska enkel boll när han attackerades av Färnäs centern Torbjörn Thyrsson. Målvakten sparkade ut bollen men vände sig
sedan mot Thyrsson och gav honom en spark på benet. Bollen var nu i spel långt ute på planen och en annan domare kanske hade nöjt
sig med att utdela en varning. Det bör vara en läxa för ”Kyllä” då det inte är första gången han har fula trix för sig helt i onödan.
Ruffgubbe nr 2. Lars Erik Sinders i Färnäs blev också en ”olycksgubbe”. I 2:a halvlekens 19 min. gjorde han ett mycket fult påhopp på
Gränges Roland Larson, domaren varnade honom men då Sinders sedan längde glåpord efter domaren pekade denne på

omklädningsrummet och Sinders fick lämna banan. Mera än till kvittering kom dock inte Gränges trots att Färnäs fick spela resten med
10 man! Kedjespelet uteblev för Gränges även den här gången. Bengt Erik Eriksson och Sune Bäck visade hetaste viljan och hade de
bästa attackerna medan Hasse Bengtsson alltjämnt är överraskande anonym! På mittfältet jobbade Roland Larsson och Gunnar
Henriksson energiskt och bröt fint. Dom hinner dock inte med riktigt även att gå på offensiven och därmed blir för dåligt framåt. I 4
backslinjen gick det bra för hela kvartetten, kanske bör Sune Ferner nämnas särskilt för sin geist och heta vilja. Dålig Färnäs kedja. I
Färnäs var Stig Ove Hansjons och kasse Höglund bra i försvaret, även Anders Grannas som i halvtid bytte ut backen Ove Jansson, som
inte höll måttet. I anfallet, de stunder som kedjan avslöjade sig bör nämnas centern Torbjörn Thyrsson. Lasse Stickå och Sven Åke
Larsson. Gränges tog hand om kommandot direkt och Hasse Bengtsson hade två och Sune Bäck en jättechans första kvarten. I 30 min
kom som ovan nämnts 0-1 på den onödiga straffsparken. Under Färnäs fina öppning efter paus var det nära 0-2 i 10min, Kyläkoski var på
utflykt och bollen på väg in i tomt mål när Sune Ferner hann ifatt och slog bort den. När Gränges sedan kom igen och pressade mot
Färnäs målet för kvittering drog Färnäs ned Lasse Stickå som ”överrock” åt Hasse Bengtsson. Ändå blev det Bengtsson som kvitterade i
35 min. efter fint förspel av Sune Bäck.

Färnäsare utvisad i Gränges.
Grängesberg (FK). Grängesberg lyckades inte vinna över Färnäs i tisdagsmatchen på Grängesvallen trots total överlägsenhet i 70 av
matchens 90 minuter. Det var gästerna som istället klarade oavgjort 1-1 efter 0-1 i halvtid. Ändå fick Färnäs spela med 10 man i 25 min.
sedan Lars Erik Sinders utvisats för ett fult påhopp och följande osportsligt uppträdande mot domaren. Gränges målvakten Kauko
Kyläkoski får ta stor del att Gränges förlorade en poäng då han helt onödigt g av Färnäs en straffspark i första halvlek genom att han
sedan han fångat bollen och sparkat ut den gav Färnäs centern Torbjörn Thyrsson en ful spark. Straffen slog Lasse Stickå i nät.
Grängesberg får ingen stil på sitt anfallsspel och Hasse Bengtsson är alltjämnt en besvikelse. Bäst var Sune Bäck och Bengt Erik Eriksson
vilka båda jobbade föredömligt . Mittfältets Roland Larsson och Gunnar Henriksson kämpade också bra och bäst av backarna var Sune
Ferner. Hos Färnäs bör nämnas Torbjörn Thyrsson i anfallet i viss mån även Lasse Stickå som i andra halvlek togs ned i försvaret som
överrock åt Hasse Bengtsson. I försvaret var Stig Ove Hansjons och Lasse Höglund de bästa. Gränges-Färnäs 1-1 (0-1). Målen: (30) 0-1
Lasse Stickå (straff), (80) 1-1 Hasse Bengtsson.

Färnäs och Islingby forecheckade trevligt.

Islingbys Anders Wiklund (8) jublar när Sture Lindvalls frispark resulterar i 2-1. Färnäs försvararna är chanslösa.
Färnäs (DD). Både Färnäs och Islingby satsade på forechecking i fyran på lördagen och detta resulterade i en trivsam match mellan
massor av målvittringar. Utdelningen blev inte heller dålig och siffrorna 3-2 i hemmafavör är riktigt bra med dagens fotbollsmått mätt.
Nu hade Färnäs mest tumme med chanserna men de stora tillbuden var så pass lika fördelade att oavgjort varit rättvisare utslag av
matchbollen. Det dröjde en kvart innan Lennart Ehlin fixade 1-0 på en retur sedan Sig Ove Hansjons nickat hyperfarligt. Fem min senare
var samme Hansjons tvingad rädda övergivet mål med handen. Straffen kvitterade Bengt Höglund till 1-1 på. Färnäs pressade hårt
minuterna före paus och trycket av 2-1 genom Lasse Stickå. Under andra halvlekens upptakt var Islingby på alerten värre och 2-2 kom i
37 minuten genom Sture Lindvall. Match vinnare blev Färnäs Lasse Höglund som i78:e min slog in 3-2. Islingby IK ”Tigrarna” spelade en

teknisk men något vek fotboll. Försvarsblocket bars upp av Bengt Höglund – Göran Haglind. Huvudroll på mittfältet spelade Sture
Lindvall och piggast i kedjan var tekniske Kjell Bruus och snabbe Anders Wiklund. Försvaret främst var Färnäs paroll mot Sälen/Sörsjön
blev det stryk. Nu överraskade man med fyra man i kedjan och tydligt är att anfall är bästa försvar….. Stort plus i fyrbackslinjen får Stig
Ove Hansjons och ess på mittfältet var Lasse Höglund. En blomma också till Anders Grannas och Michael Lundström för deras allt. Bra i
kedjan Lasse Stickå och Kjell Pettersson. Den senare gjorde comeback och var stand in för skadade Torbjörn Thyrsson. Runde Lindberg,
Ludvika, dömde bra.
Färnäs lördag. – I dag var grabbarna tända och då behöver man inte vara orolig för utgången, sa Färnäs tränare Per Erik Finn. Den här
segern – 3-3 mot Islingby – smaka bra, tillade han och hade småleende iväg för att hinna med Spanien flyget. Ett angenämt förspel till en
semesterresa…. Det var i långa stycken en match med fart och händelser. Färnäs började väldigt bra och trillade boll riktigt snyggt och
effektivt. Men efter en straff och kvittering för motståndarna blev det ”hönsgård” i de bakre leden. Likadant i början av den andra
avdelningen: - Vi skulle ha avgjort då, tyckte Islingby:s lagledare Staffan Odeling. Men Färnäs hade ett par snabba killar i anfallet (Lars
Stickå och Kjell Pettersson) som vi hade svårt att komma underfund med. Deras Lars Höglund var också en god spelare. Thyrsson var
justerad – betydde samma fläkt framåt som ifjol. När mittfältsspelarna fick iväg de rätta långbollarna. – Jag ger Göran Haglind
berömmet bland de våra, fortsatte Odelning . Sture Lindvall är en stor tillgång men fast han fick iväg ett par patentare och ett mål var
det inte riktigt samma Lindvall denna gång. Möjligen var planen för ojämn. Det var heller ingen allvarlig fara med Knut Rosén som
lämnade banan i mitten av andra halvlek. – Jag är nog med nästa gång igen. Har spelat i A-laget i sjutton år så det går väl inte att slippa
undan, sa nestorn Knut 33 år. Kjell Brus visade vilken fin tekniker han är. Bra var också Per Bringsell och Anders Wiklund. Färnäs-Islingby
3-2 (2-1). Målen: (15) 1-0 Lennart Ehlin, (21) 1-1 Bengt Höglund (straff), 2-1 Lars Stickå, (55) 2-2 Sture Lindvall, (78) 3-2 Lars Höglund.
Domare: Rune Lindberg, Ludvika – bra. Publik 200.

Boman först.
Lennart Boman goal getter från Säter, leder fyrans skytteliga efter fem omgångar. Fyra sylar har han gjort. På tre mål är gänget blandat.
På två har Islingby abonnerad plats, fem man med:
4 mål.
3 mål.
3 mål.
3 mål.
3 mål.
3 mål.
2 mål.
2 mål.
2 mål.
2 mål.
2 mål.
2 mål.
2 mål.

Lennart Boman, Säter.
Mats Stefansson, Vansbro.
Christer Lundberg, IFK Ludvika.
Christer Andersson, LFFI,
Göte Johansson, Sälen/Sörsjön.
Yngve Larsson, Forssa BK.
Kjell Brus, Sture Lindvall, Lars Landegren, Bengt Höglund, Anders Wiklund, Islingby.
Lars Göran Bjurenlind, Hedemora.
Hans Bengtsson, Bengt Eriksson, Grängesberg.
Birger Andrén, Säter
Arne Magnusson, Lars Erik Larsson, Vansbro.
Lars Stickå, Färnäs.
Bo Backlund, Oxberg/Älvdalen.

Friska Färnäs takter räckte till seger över Islingby.

I början av andra halvlek rörde Islingby om ordentligt i Färnäs försvaret och var många gånger nära utdelning. På bilden har mål Thoors
just halvräddat och lars Erik Sinders sopar undan bollen framför Lars Landegren. Spända åskådare är Stig Ove Hansjons, Michael
Lundström och Gunnar Sticko.

Islingby har varit en frisk nykomling i fyran, men mot ett Färnäs i poängnöd räckte spelet inte alls och Borlänge laget tvingades
återvända från Färnäs utan poäng. 3-2 (2-1) blev det rättvisa slutresultatet. – Vi kan tydligen inte spela borta konstaterade lagledare
Staffan Oderling, det här var andra försöket i årets serie och det andra nederlaget, förra gången blev Gränges försvårat och vann med
samma siffror. Laget är för lätt framåt, att inte kunna avgöra under vår starka öppning av andra halvlek är svagt. – Sen är det alltid svårt
att spela mot lag som har två tunga spjutspetsar som Färnäs, slutade en något besviken Staffan Oderlin och gick in till de sina. Missar
gav mål. I Färnäs kabyssen var det uppåt värre, och tacka för det. Seger över Islingby trots att man saknade anfallsesset Torbjörn
Thyrsson, - det var rättvist, sa Per Erik Finn, vilken match grabbarna gjorde. Dagens glada överraskning var Sven Åke Larsson, som slet
storstilat. Kjell Petterson gör också mycket nytta, det finns ingen som offrar sig som han. Färnäs öppnade mötet mycket övertygande
och när Lennart Ehlin slog in 1-0 sedan målvakten Åke Lindström missat utboxningen av en hörna var det helt i sin ordning. Efter målet
somnade det grön vita hemmalaget in och Islingby började sticka upp.

Göran Haglind har gjort misstaget att stoppa en boll med bröstet när han räddar på mållinjen och vips är Färnäs Lennart Ehlin framme
och gör 1-0.
Kvitteringen kom sedan mål Thoors missat ett inlägg och centerbacken Stig Ove Hansjons räddat med handen på mållinjen. Straffen slog
Bengt Höglund kallt i nät. Färnäs kom igen och Islingby försvaret hade svårt att stå emot främst Lasse Stickå och Kjell Pettersson, som
understödda av Lasse Höglund gång på gång kom fram i fräna attacker. Det var nära mål vid flera tillfällen innan Lasse Stickå blev helt
frispelad på en boll som hoppade över Per Bringsells fot och då ledde Färnäs åter matchen. Lång Islingby press. Sture Lindvall förde en
mycket anonym, tillvaro under första halvlek, och spelade heller inte övertygande i fortsättningen. Men Islinbys andra kvittering föll
från hans fot. Efter en lång press mot Färnäs målet kom bollen till Sture som från 25 meter drog på utan chans för Färnäs målvakten. Då
trodde den 150 personer stora publiken att Färnäs skulle bli utan poäng. För Islingby anfallet som dittills varit mycket ineffektivt inom
straffområdet, började skapa chanser på löpande band. Man pressade oavbrutet, men lyckades inte få bollen över mållinjen. Färnäs
kontringar var hela tiden farliga Islingby försvaret la ut offsidefällor som oftast slog väl ut, men emellanåt kom Färnäs anfallarna fram
och då osade det genast mål. Det skulle bli Lasse Höglund som blev matchvinnare för Färnäs helt i sin ordning då Lasse var planens bäste
aktör. Lasse Stickå och Lennart Ehlin var framme i ett farligt anfall, som reddes upp till hälften av försvaret. Bollen gick bakåt till Lasse
Höglund som slog till direkt och 3-2 var ett faktum. De bästa i Färnäs är redan nämnda. Längstbak var det inte alldeles tätt. Gunnar
Sticko är på väg tillbaka i gammal god form. Stig Ove Hansjons gör för det mesta ett gott jobb liksom unge Anders Grannas.
Genomgående för Färnäs laget var i varje fall under första halvlek att spelarna var hungrigast på bollen och oftast hann före sin
rödtröjade gäster, som tydligen hade en svag dag, av vilka Göran Haglind och Bengt Höglund gick bäst i fyrbackslinjen, mittfältet
fungerade mycket dåligt och kedjan är i plottrigaste laget. Bäst där var Anders Wiklund och Lars Landegren. Även Kjell Brus fick till
mycket positivt när han agerade lite längre tillbaka. Målen: 1-0 (11) Lennart Ehlin, 1-1 (18) Bengt Höglund, 2-1 (38) Lasse Stickå, 2-2 (56)
Sture Lindvall, 3-2 (76) Lasse Höglund. Domare: Rune Lindberg, Ludvika – bra. Publik: 150. / LEK /.

Fem fullträffar fixade i fyran i Färnäs fr.v. Lennart Ehlin, Färnäs, Sture Lindvall, Islingby, Lasse Höglund, Färnäs, Bengt Höglund, Islinby
och Lasse Stickå, Färnäs.

Dramtiskt – Utvisning! ( Av Örjan Arwidsson).
Ludvika (FK). Matchen mellan IFK Ludvika och Färnäs på Hillängen blev mycket dramatisk. Mycket otursamt fick IFK Ludvika i
inledningen Roland Järleskog skadad. Inte nog med det. Efter en halvtimmes spel skadades Christer Unemar också så allvarligt att han
inte kunde deltaga i matchen. Lägg därtill att Färnäs fick Lars Erik Sinders utvisad i den andra halvleken. Domaren Lars Tapper från
Krylbo hade länge stått och lyssnat på Sinders protester mot domsluten, innan han för gott visade Färnäs spelaren av planen. Efter alla
skador och efter utvisningen kunde så småningom hemmalaget vinna med 3-0 efter ett spel som i den andra halvleken var det klart
bästa IFK Ludvika presterat i år. Visserligen blev matchens första halvlek mållös och mycket intresselös med dåligt spel speciellt från IFK
Ludvikas sida. Men händelselös blev den inte. Framför allt fick man bevittna ett storspel av Ludvikas Janne Andersson. Janne höll upp
hela laget, och utan honom i de bakre leden vid detta tillfälle, hade IFK inte kunnat freda sitt mål från påhälsning. Så kom då andra
halvleken. Äntligen kan man fastslå att det lossnade ordentligt för Hasse Lindblom och Christer Lundberg. Dessa båda var hyperfarliga
framför Färnäs målet i denna delen av matchen. Än Färnäs då? Ja, inte spelade dom dåligt i den första halvleken. Tvärtom. Hade kedjan
inte haft en motståndare vid namn Janne Andersson hade man med största sannolikhet kunnat ta ledningen med både 1-0 och 2-0. Nu
blev det som det blev. I den andra delen av matchen rasade alla tendenser till spel ihop för Färnäs. Man fick mer eller mindre skräck för
eller mindre skräck för kedjespelarna i hemmalaget. Ludvikas bästa var utan tvekan Janne Andersson. Därefter kommer Åke Lundeberg i
försvaret i försvaret som ersatte avstängde Torbjörn Hellström. Bra i försvaret var också Jan Gunnar Karlsson som fick ersätta Krister
Unemar. I kedjan visade också Hasse Lindblom och Christer Lundberg vad man kan i fotbollsväg. I Färnäs spelade backen Anders
Grannas helt igenom bra, medan mittfältet dominerades av Lars Höglund. Kedjan inledde matchen mycket bra men man föll tillbaka i
den andra halvleken. Trots detta är Kjell Pettersson och Lars Stickå värda sitt överbetyg. IFK Ludvika-Färnäs 3-0 (0-0). Målen: (52), 1-0
Jackie Jansson, (65), 2-0 Hasse Lindblom, (85), 3-0 Krister Lundberg. Domare: Lars Tapper, Krylbo.

Färnäs spelare utvisad när IFK Ludvika vann.
Ludvika (DD). Äntligen ser det ut, att ha lossnat, sade en lycklig Kalle Vieweg efter IFK Ludvikas 3-0 seger över gästande Färnäs SK.
Ludvikas seger satt dock långt inne. Under första halvlek hade hemmalaget verkligen otur. Roland Jarleskog och Christer Unemar måste
skadade lämna planen. Dessutom var kamraternas spel mer än lovligt virrigt. I amdra halvlek började Ludvika visa den gamla formen.
Christer Lundberg , Jackie Jansson och Hans Lindblom trillade bollen och visade att man kan om man vill. I 36:e minuten och efter det
Ludvika hade en tvåmålsledning protesterade Lars Erik Sinders mot domslutet och visades ut. Med tio man på plan kunde inte Färnäs
motstå Ludvikas tryck. Många chanser och situationer utspelades. Fem minuter före full tid slog Christer Lundberg in tredje målet..
Bollen hade dessförinnan gått i retur tre gånger från Färnäs målvakten. Sista gången slog den hårt i överliggaren och Christer hade bara
att klippa till. Under första halvlek såg det ut som om Färnäs skulle ta hem spelet. Ludvika elvan spelade virrigt, men det som brast
klarade utmärkta backarna Åke Lundeberg och jan Andersson upp. Gästerna stoppade effektivt av de två. Färnäs hade också en hel del
otur och en och annan chans kunde ha givit utdelning. I Färnäs märktes välspelande backarna Anders Grannas och Stig Ove Hansjons,
Lars Höglund på mittfältet gjorde en fin insats kedjemännen Mikael Lundström, Kjell Pettersson och Lars Stickå. Åke Lundeberg som
hoppat in i Ludvika laget, var dagens stora överraskning. Han gjorde en verklig fin insats. Målgörare Jackie Jansson, Hans Lindblom och
Christer Lundberg. Domare Lars Tapper, Krylbo.

Färnäs och Säters ledare eniga: - Vi skulle ha haft båda poängen.
- Vi skulle ha haft poängen efter våra försök till ordnat spel, sade Säters lagledare Kurt Färnström efter det oavgjorda mötet 2-2 (1-2)
mot Färnäs, på lördagen. – Särskilt första halvlek borde vi utnyttjat våra chanser och säkrat matchen, men vi har alltid haft svårt att få
med poängen hem från Färnäs, så delad pott får vara ett nöjdaktigt resultat för vår del. Färnäs lagledare Nils Färnström, var också av
den meningen att man missat ena poängen. De sista 20 minuterna var spelet helt i vår hand och vi borde då avgjort, men vi hade inte
turen på vår sida i dag. Dessutom ansåg han att Säter var ett mycket bra lag och särskilt första halvlek imponerade. Men ett
hedersomnämnande till mitt eget lag som för första gången i år kämpade och glömde den gåfotboll som man tidigare presterat.
Kämpade, matchen var i sin helhet inte av någon större klass, men Färnäs förfogar över en spelare som kämpade mer än väl, nämligen
Kjell Pettersson han ger aldrig en boll förlorad och skapar därigenom många farliga chanser - även Lasse Höglund på mittfältet skötte sig
bra och målvakten Jan Erik Thoors kunde inget göra åt målen. En debutant som klarade godkänt var hy, Erik Olsson som med några fler
passningar att arbeta med säkert hade uträttat något större. I Säter var Bo Stenkvist den dominerande. Mittfältsmannen Karl Inge
Johansson och centern och centern Lennart Boman spelade förnuftigt, i försvaret presterade Bo Eriksson ett fintbackspel, dessutom kan
påpasslige Ove backlund och mats Olsson nämnas. Målen: 7 min, 1-0 Lars Stickå, 11 min, 1-1 Ove Backlund, 44 min, 1-2 Karl Inge
Johansson, 75 min, 2-2 Sven Åke Larsson. Bra domare inför 150 betalande åskådare var Stig Davidsson, Orsa.

Fernström var namnet – så långt var man eniga….. Av Nils Lundström.
Färnäs, lördag. Och så var det detta med hur man från olika ledarbänkar bedömer fotbollspelet. Fast lagledarna i Färnäs och säter
råkade ha samma efternamn – Fernström – gick meningarna starkt isär. Båda tyckte att det andra laget fått billiga mål – dom gjorde två
vardera. – Visst skulle vi haft båda poängen idag sa Kurt Fernström i säter. Vårt lag försökte spela spelet medan motståndarna bara
skickade iväg långbollar som ett par snabba och starka forwards ständigt chansa på. Sören kommer – Svåra försvarsmissar på bägge
sylarna. Men vi brukar inte få så många poäng här uppe och får väl nöja oss. Den 21 juni är Sören Johansson åter spel klar för oss efter
en liten utflykt till Brynäs. – Våra mittfältsspelare Bo stenkvist och Karl Inge Johansson spelade förnuftigt. Bra var också centern Lennart
Bohman. Han missade visserligen en del men är där han skall vara. Men vi vill också framhålla Bo Erikssons fina backspel samt
påpasslige Ove Backlund och Mats Olsson. Färnäs började bäst men Säter hade de avgjort längsta övertagsperioderna. Matchen blev
också något av de många oförvaltade målchansernas tillställning. Bra debut – Före säters ledningsmål sekunderna före paus var bollen
klart utanför linjen utan att linjemannen reagerade, tyckte Erik Fernström i Färnäs. Först i andra halvlek jobbade mina grabbar helgjutet.
Tidigare stod man för mycket stilla. Kjell Pettersson ger aldrig en boll förlorad och Erik Olsson gjorde i vårt tycke en hygglig debut för
laget. Lasse Stickå fick en ordentlig tryckare i andra halvlek och hade otur vid ett par tillfällen på öppningar som han normalt brukar
göra mål på. Stig Ove Hansjons placerade sin långa lekamen i vägen för många bollar och Lars Höglund kämpade bra utan att riktigt
lyckas i framspelningarna. – Vi hade flera riktiga målchanser än Säter och borde ha tagit två poäng sa Erik vidare. Vi får ytterligare ett
nyförvärv spelklart till nästa omgång. Då kan vi dra ned Sven Åke Larsson och täppa till bakåt. Slutligen: Det viftades runt arenan som på
en engelsk ligamatch. Men det var ingen hyllning till spelarna utan bara bortmotande av väldiga svärmar av mygg. Färnäs-Säter 2-2
(1-2). Målen: (7), 1-0 Lars Stickå, (11), 1-1 Ove Backlund, (44), 1-2 Karl Inge Johansson, (75), 2-2 Sven Åke Larsson. Domare: Stig
Davidsson, Orsa – godkänt. Publik: 200.

Säter och Färnäs delade på poängen.
Färnäs (DD). Det blev som väntat en målmässigt jämn historia mötet mellan Färnäs och Säter på lördagen och siffrorna 2-2 (1-2) får båda
lagen vara nöjda med. Dels Säter därför att laget hade bollen mest och Färnäs därför att man hade minst lika många rejäla målvittringar
som gästerna. Målprotokollet: 7 min 1-0 då Lasse Stickå kallt bollen över Bo Göran Hagberg. 12 min 1-1 Ove backlund. Sekundsnudd på
paus så fixade Säters Karl Inge Johansson 1-2. Bollen hade varit över sidlinjen före målet hävdade en del min inte sign, som stod i bra
linjeposition. Slutresultat 2-2 fastställde Sven Åke Larsson när det var 20 min. kvar. Säter spelarna var bättre vän med bollen än
hemmalaget. Ess i den bemärkelsen var Ove Backlund, som var bäste forward på plan. Plus får också mittfältarna Bo Stenkvist och Karl
Inge Johansson, liksom fyrbackslinjens Lars Erik Olofsson och Birger Andrén. Flytet i Färnäs spelet är lika bra. Man arbetar mest på kraft,
vilket inte hindrar att det blir en del målchanser, Målfarligast var trots mållösheten. Kjell Pettersson som arbetade med kraft och
acceleration. Kedjeplus får också nyförvärvet från Våmhus Erik Olsson och Lasse Stickå. Plus bakåt ger vi Lasse Höglund och Stig Ove
Hansjons. Hans Carlssons stand in. Stig Davidsson, Orsa dömde bra. / Wepe /.

Viljelöst Färnäs.
Färnäs (DD). När den rätta viljan saknas i Färnäs så är laget lätt att komma till tals med som mot Hedemora på söndagen. Sedan
gästerna fixat 0-1 efter 20 min. Genom Hans Holgersson på Birger Bäcks pass så gick bollen under resten av matchen Hedemoras väg.
Men också välförtjänt på ett framförallt rörligare spel med mera sting i handlingen. Ett par minuter före paus skallade Färnäs Kjell
Pettersson och Hedemoras Jan Reander ihop. Den senare for till Mora Lasarett och blev sydd med fyra stygn över näsroten medan
Färnäs spelaren som fick ett jack i huvudet kund fortsätta. Under andra halvlekens upptakt sköt Sören Jonsson välplacerat 0-2 och när
det var 10 min. kvar kom 0-3 då Göran Vinge först nickade i ribban och sedan slog in returen. Kul med bollen hade framförallt
Hedemoras Lars Olof Hedlöf. Plus i försvaret får Jan Reander, Nils Snell och Hans Holgersson. Hos Färnäs var Anders Grannas, Lars Erik
Sinders och Lennart Ehlin mest på bettet. Sven Inge Bergsten, Borlänge dömde bra. / Wepe /. Färnäs-Hedemora 0-3 (0-1). Hedemora:
Hans Holgersson, Sören Jonsson och Göran Vinge. Domare: Sven Inge Bergsten.

Det har lossnat för Hedemora. Av Nils Lundström.
Färnäs (FK). Färnäs SK visade bottenspel och fick bottennapp i serien. IFK Hedemora som inte gjort ett enda mål på bortaplan tidigare
under säsongen gjorde nu plötsligt tre – hälften av hela sin sammanlagda målskörd. – Underskattning? – Vi har inte råd att underskatta
något lag med vår placering, sa FSK:s tränare Per Erik Finn. – Men det går så här när det inte finns någon vilja i laget fortsatte lagledaren
Erik Färnström. – Vi är för orörliga. I första halvlek skapade även vi några målchanser. Men i den andra var det rena natta…. Någon ville
göra gällande att de bästa hos Färnäs denna gång var de två ej utnyttjade avbytarna. - För dom kan man inte säga något ofördelaktigt
om…. Därmed borde betygsättningen vara avklarad. Inte ens de eljest säkra märkena Lasse Stickå och Lasse Höglund kom i närheten av
sin kapacitet. Och i försvaret tycktes ständigt en dörr stå på glänt. Nej, låt oss istället tala om segrarna. Där fanns viljan att vinna,
rörlighet i spelet och energi i rikt mått. _ det var kanske inte vår allra bästa match, sa en överlycklig lagledare Harald Tapper. Men spelet
håller på att lossna. Det var främst våra duktiga mittfältsmän – Sören Jonsson och Nils Snell – förtjänst. Men Färnäs var en besvikelse. –
Vi möblerade om i andra halvlek efter dirigentens Jan Reanders ihop skallning. Han ville själv fortsätta men jag ansåg att han borde åka
till lasarettet. Det blev sex styng i näsan. – det var då – i andra halvlek – som grabbarna tände och verkligen ville vinna trots oturen med
Jan. Sören Winge 35, steg fram. Skarvade enkelt bollarna till med spelarna och fick också själv göra trean. Yttrarna Karl Arne Bergkvist
och Lars Olov Hedlöv drog blickarna till sig. Karl Arne genom att missa flera upplagda tillfällen och Lars Olov för snabba upplopp efter
kanten. – Karl Arne förlåter vi gärna. Huvudsaken att han är där han skall vara och lars Olov beundrar vi initierade. Han var nämligen
justerad och spelade på egen risk enligt läkaren. Färnäs-Hedemora 0-3 (0-1). Målen: (35) 0-1 Hans Holgersson, (49), 0-2 Sören Jonsson,
(78), 0-3 Sören Winge. Domare: S.L. Bergsten, Borlänge – bra. Publik: 150.

Hedemora basen: - Färnäs var en besvikelse började bra men sedan……
- Jag tycker synd om Färnäs eftersom jag själv vet hur det är att ligga i kö striden sade Hedemoras lagledare Harald Tapper efter vinsten
med 0-3 (0-1) över Färnäs på bortaplan. – men själv är jag glad över att det egna spelet tycks ha släppt. Det verkade som om grabbarna
skärpte sig när Jan Reander blev skadad och fick lämna banan, i det skedet svängde matchen och bollen gick vår väg. – Färnäs var för
mig en besvikelse fortsatte Tapper. Dom började matchen bra och vår yttersta nära att ta ledningen men sen verkade luften gå ur
hemmalaget. Dålig fotboll. Om stämningen var hög hos Hedemora var den lika dyster hos Färnäs. Den här förlusten betyder att man nu
får kämpa i slutet av tabellen och det är alltid en extra press som läggs på spelarna. Om dagens match tyckte Färnäs ledningen att så
här får fotboll inte spelas. Det var ingen vilja och framåtanda över laget. Men fortsatte man, det var ingen underskattning från våran
sida. Vi har som synes inte råd med att ta några poäng förgivna i den här serien. Matchen var en slätstruken historia från Färnäs sida.
Ändå började man bäst och hade den första kvarten ett par tillfällen som borde resulterat i mål. Det var vy, Torbjörn Thyrsson som stod
för farligheterna men efter de missarna kom han aldrig igen och Färnäs anfallet missade skärpan. I stället kom Hedemora att svänga
matchen och kunde i 27 min. göra 1-0 efter slarv i hemmalaget. Hedemora pressade, i andra halvlek lyckades Färnäs inte skapa någon
verklig målchans utan de första anfallen dog ut i offside. Hedemora hade i stället en konstant press och det väntade målet kom redan
efter 3 min. då innern Sören Jonsson sköt ett välplacerat skott vid målvakten Jan Erik Thoors vänstra stolpe. I fortsättningen spelade
bortalaget för att slå vakt om ledningen men lyckades ändå i 36 min göra 3-0. Det var avbytaren Göran Vinge efter att först ha nickat i
överliggaren slog returen i mål. I Färnäs var vänsterbacken Sven Åke Larsson den som lyckades bäst. Han hade en svår uppgift med att
försöka stoppa Hedemoras lilla och snabba hy, Karl Arne Bergkvist. I Hedemora kan nämnas förutom Bergkvist även mittfältsmännen
Sören Jonsson och Nils Snell. De båda är mycket slitstarka och Sören Jonssons 2-0 var psykologiskt. Avbytaren Göran Vinge skötte sig
också mycket bra då han med sitt lugn fördelade bollarna i kedjan. Domare inför ca 150 åskådare var S:I: Bergsten, Borlänge.

Skytteligan.
11 mål: Christer Andersson, Ludvika FFI.
6 mål: Yngve Larsson, Forssa.
4 mål: Sune Bäck, Gränges. Sture Lindvall, Islingby, Anders Viklund, Islingby, Jan Olov Eriksson, Ludvika FFI, Christer Lundberg, IFK
Ludvika, Bengt Åke Johansson, Sälen/Sörsjön, Lennart Bohman, Säter, Mats Olsson, Säter, Arne Magnusson, Vansbro.

Självmål knäcker inte Grycksbo…. Av Oscar Lindén.
Grycksbo, onsdag. Grycksbo har fått ett bra kämpagäng i div. IV och den glöden gav full utdelning på onsdagskvällen på Tansvallen med
seger över Färnäs (3-2). Det blev en slirig kamp i regnvätan och särskilt i andra halvlek hade spelarna svårt med balansen vid
närdusterna. Hemmalaget hade en stark spelöppning och ledde efter tretton minuter med 2-0. Men ett baklängesmål på en passning till
målvakten kom som en kalldusch. 3-1 kom emellertid som ett plåster före paus. Färnäs reducerade i andra halvlekens sjätte minut till
3-2 och låg på hårt för utjämning. Slutkvarten blev en nervpirrig historia där GIF gav allt för att klara båda pinnarna. Matchen bjöd
stundtals på ett bra spel med mycket långbollar som skapade målsituationer. Hans Boström i mål gjorde flera utmärkta räddningar och
uteförsvaret framträdde Jan Grönoset, Josef Pohly och Sture Gustafsson. På mittfältet gjorde mats Sjögren och Bengt Rogström ett bra
arbete. Leif Nykvist hade besvär i halkan och rörligast i kedjan var Sven Erik Haglund. Färnäs visade sin styrka i andra halvlek ,Stig Ove
Hansjons och lars Höglund framträdde i försvaret och i kedjan visade Lasse Stickå bra takter. Grycksbo-Färnäs 3-2 (3-1). Målen: (7), 1-0
Verner Engermoen, (13), 2-0 Bengt Rogström, (27), 2-1 Självmål, (35), 3-1 Sune Gustafsson, (51), 3-2 Stig Ove Hansjons. Domare: Hans
Söderlund, Borlänge – bra! Publik: 94.

GIF:S Rivstart knäcken för Färnäs.
Grycksbo (DD). Grycksbo tog två värdefulla poäng i onsdagskvällens drabbning på Tansvallen mot Färnäs. Med 3-2 vann hemmalaget
efter 3-1 i pausen. Det blev en chansartad och föga välspelad match i regnet och båda lagen försökte med långbollar för att skapa
öppningar, Sådana blev det också genom många försvarsmissar i halkan. GIF segern var rättvis efter en kvart. Färnäs dominerade andra
halvlek stort och kvitteringen hängde i luften. Laget visade då ett snabbt och friskt spel, men ett välkämpande Grycksbo försvar lyckades
reda ut det mesta. Grycksbos nye målvakt Hans Boström gjorde två verkligt snygga räddningar och skötte sig i stort bra. Fyrbackslinjen,
Pohly – Grönoset – Wesström – Gustafssom, drog ett tungt lass, men klarade det bra. Mats Sjögren var annars lagets med ett fint spel
både i anfall och på mittfältet. Bengt Rogström kämpade också helhjärtat, men friskade på väl hårt ibland. I anfallsväg utspelades bra
saker också av Sven Erik Haglund och Leif Nykvist. Färnäs dominerades stort av tre man, länge centerhalven Stig Ove Hansjons var helt
omutlig i höjdspelet, Lars Höglund var en utmärkt mittfältsman och Lasse Stickå en spelkunnig och svårstoppad forward. Försvarsbra var
också sven Åke Larsson och mv, Jan Erik Thoors. Erik Olsson och Kjell Petterson kompletterade fint i anfallet.

Vilken spurt, Vansbro! Text Nils Lundströn.
Färnäs, lördag. I sjuttio minuter ledde Färnäs SK över Vansbro i lördagsmatchen. Tjugo minuter senare – vid ”eld upphör” – hade VAIK
inte oförtjänt vunnit med lite mindre än 4-1. På sexton minuter fixade gästerna alla sina mål… Tidigare var det inte så mycket som
talade till Vansbros favör. – Det har varit snudd tidigare. Men nu kom den – första bortasegern, jublade VAIK:s lagledare Göte Olsson. –
Vårt spel var kanske lite bättre än vanligt. Jag tycker att försvaret bars upp av Bertil Wikström och mats Bergström. Framåt var det
”Binken” Larsson och Mats Stefansson som lirkade upp Färnäs försvaret. Alla dessa glädjestunder hade Vansbro i andra halvleks senare
del. I den första var det jämnare – jämn dåligt över lag. Efter lyckosaminledningen av FSK – 1-0 efter tre min. – var det minst lika stor
förvirring i Vansbro försvaret som hos Färnäs på sluttampen. – Och vi blir ännu bättre när vi till hösten får med Ove Steen som i våras
bröt benet i arbetet, tillade Olsson. Tummen ner. Hos Färnäs var det förstås tummen ned. – Allting är åt h-e. Och inte finns det
varmvatten heller, sa Kjell Pettersson och återgav på sitt sätt den allmänna stämningen i laget. Tvärstopp. FSK:s tidigare så säkra försvar
har plötsligt blivit mycket lättflörtat och gossarna som sprang i målen har plötsligt fått tvärstopp. Stig Ove Hansjons knoppar bort många
bollar men är lite sen i steget de gånger han överspelats. Försöket med Lennart Ehlin långt bak verkade till en början vara ett lyckokast.
Men även han blev uppsnurrad på slutet. Nu återstår väl inte så mycket annat än att skicka upp tekniske Lasse Höglund till kedjan. Nye
Erik Olsson är lite för dribblingskär. Färnäs-Vansbro 1-4 (1-0). Målen: (3), 1-0 Lasse Höglund, (73), 1-1 Lars Erik Larsson, (79), 1-2 Lennart
Magnusson, (87) och (88), 1-3 samt 1-4 Mats Stefansson. Domare: Ingemar Andersson, Borlänge. Publik: 150.

Hoppar högst i trängseln framför mål gör Färnäs målvakten Thoors som lyckas klara den här svåra situationen.

Första målet till Färnäs sedan var det bara Vansbro.
Det verkar mörkt för Färnäs SK. Återigen förlorade man med stora siffror då gästande Vansbro AIK vann med klara 4-1 (1-0). Redan efter
tre minuter hade Färnäs ett fint anfall med Hans Trogen och lars Höglund i huvudrollerna. Efter ett par passningar som öppnade
Vansbro förvaret slog Höglund till och fastställde 1-0. Det var också det enda riktiga anfall Färnäs lyckades åstadkomma denna dag..
Vansbro tog över initiativet och var vid många tillfällen ytterst nära kvittera, men Färnäs målvakt Jan Erik Thoors spelade bra i första
halvlek och kunde reda ut alla anstormningar. I slutet av perioden hade en Vansbro spelare oturen att komma åt en boll med handen.
Hemmasupporters trodde att det skulle bli straff men domaren stod bra till och friade. Andra halvlek började med att Vansbro hade ett
starkt tryck på hemmamålet, men då det väntade kvitteringsmålet uteblev började irritationer sprida sig hos gästerna och spelet blev
lidande på det. Det dröjde ända till 25 min innan Sören Sandgren slog en perfekt stickare till Lars Erik Larsson som kunde springa ifrån
hemmaförsvaret och slå in kvitteringsmålet. Gästerna fortsatte att trycka på och redan i 32 min var det dags för 1-2. Det var avbytaren
Lennart Magnusson som slog in en lyra mot mål. Färnäs målvakten missräknade sig på bollen och tappade in den över linjen. Mats slår
till. Gästerna verkade nöjda med resultatet och drog ned något på takten. Det gjorde att Färnäs hade visa försök till anfall med den
påföljden att försvaret följde med långt upp. Vansbros snabbe Mats Stefansson var inte sen att utnyttja denna öppning utan gjorde i 40
min 1-3 efter en solorusch. En minut senare presenterade han sig igen då han ensam dribblade igenom motståndarförsvaret och
avslutade med att sätta bollen i nät och fastställde därmed slutresultatet. I Vansbro var för dagen Bertil Wikström bäst i försvaret. På
mittfältet var Arne Magnusson bäst och i kedjan var Mats Stefansson den som hade största lyckan. Färnäs var för dagen mycket blekt
men Stig Ove Hansjons i försvaret och Lars Höglund på mittfältet kan nämnas före de övriga. Domare inför 100 åskådare var Ingemar
Andersson, Borlänge.

Vilken VAIK – spurt! Fyra mål efter paus.
Färnäs (DD). Redan efter 3 minuters spel tog Färnäs ledningen med 1-0 i den betydelsefulla matchen mot Vansbro i fyran på lördagen.
En målledning som man sedan höll i 69 minuter. Sedan väl Vansbro börjat måla gjorde man detta på löpande band och under 14 minuter
fixade man till 4 fullträffar. Siffrorna 1-4 var en för stor målskillnad men segern var motiverad av ett offensivare Vansbro spel och
betydligt fler skapade målchanser. Lasse Höglund satte 1-0 i krysset på pass av Hans Trogen. Så ville Färnäs publiken ha straff i 40:3 min.
Men för vår del så tyckte vi att bollen sökte handen. Vansbro höll bollen bra, men bollen dröjde och det var först efter en regnskur som
målen började droppa in. 72:a min. 1-1 Lars E. Larsson frispelad av Sören Sandgren, 1-2 Lennart Magnusson, 30:e 1-3 och 41:a min, 1-4
båda genom Mats Stefansson. Vansbro var mest på alerten i offensiven och kedjan med Arne Magnusson och mats Stefansson som
toppar var väl understödda av 41 årige Sören Sandgren. En stor match i 4 backslinjen gjorde Bertil Wikström. Färnäs öppnade bra men
anfallet kom mer och mer bort ur bilden ju längre matchen pågick. Bäste man var Lasse Höglund bra också Stig Ove Hansjons och
Lennart Ehlin. Thoors i målet arbetade bra men hade otur på ett av målen. Lasse Stickå slet förtvivlat under sina försök att bryta igenom
gästerna försvar. Ingemar Andersson, Borlänge, får godkänt för dömningen. / Wepe /.

Stig Åke Johansson dundrar på för fullt mot Färnäs målet, men någon utdelning blev det inte den här gångne heller.

Färnäs överrakade Tog poäng av Forssa.
Borlänge (DD). Forssa tappade överrakande den ena poängen i mötet mot bottenlaget Färnäs på onsdagskvällen. Resultatet blev 1-1
(1-0) i en match som strängt taget bara bjöd på två målchanser, de som nu resulterade. Spelet var bedrövligt från båda hållen och
särskilt Forssa gjorde nog sin sämsta hemmamatch på länge. Första halvleken var annars den minst dåliga då i alla fall Forssa svarade för
en del skapliga kombinationer. Det enda notabla i den andra, förutom en stark Forssa press under slutminuterna, var att Färnäs fick
hans Gummås utvisad på grund av olämpligt uppträdande. Förseelsen ansågs dock av domaren som lindrig så Gummås bär även med i
returen mot Forssa. I Forssa skötte sig i stort hela försvaret klanderfritt. Ytterbackarna Sören Bjurman och Håkan Nordqvist, var de

bästa, men även Jan Erik Lindqvist rensade fint. På mittfältet och i kedjan var det denna gång mycket slätstruket. Hos Färnäs var också
försvaret den bästa lagdelen, Lasse Stickå och Stig Ove Hansjons var de bästa där men även Lars Höglund på mittfältet gjorde en skaplig
match. Målen: 1-0 Nils Nordahl (straff) i 40:e min, 1-1 Björn Åberg i 76:e min. Domare inför 140 betalande åskådare var Jan Olov Olsson,
Morgårdshammar.

Färnäs – reserverna ordnade oavgjort!
Borlänge (FK). – Kan inte säga vad det är, men vårt spel går absolut inte bra nu, och har varit så i några matcher. Det är svårt att komma
på spelet. Nöjd är jag absolut inte, sade Sören Nilsson, Forssa ledaren, efter det att man spelat 1-1 mot gästande Färnäs. Och man måste
hålla med Sören ingenting stämde för Forssa. Men ingenting stämde heller för gästande Färnäs. – Ja, sade per Erik Finn, det verkade som
om de grabbar som tidigare lirat i reservlaget ville via at de är inte sämre än våra ordinarie killar. Med 1-1 är jag absolut nöjd, men jag
kan inte förlika mig med den straff som domaren dömde till Forssas fördel. Det är svårt att ge spelarkritik i en sådan match, men man
måste väl säga att Lars Stickå och Lars Höglund tillhörde de bättre i bakre regionerna hos Färnäs. Björn Åberg var den som åstadkom det
mesta och tillika Färnäs mål, av anfallsspelarna. I Forssa måste man säga att Rolf Bergström räddade laget vid ett par tre tillfällen med
verkligt fina utrusningar. Fyrbackslinjen höll väl någorlunda rent. Håkan Nordkvist ges klart bästa betyget där, Nils Nordahl bäst på
mittfältet, men nådde dock icke upp till sedvanliga standard. Av kedjespelarna där man bjöd att ge endast Stig Åke Jansson godkänt
trots att han spelade under första halvlek. Forssa-Färnäs 1-1 (1-0). Målen: 1-0 Nils Nordahl 40 min. (straff), 1-1 Björn Åberg 76 min.
Domare: Jan Olov Olsson, Morgårdshammar.

Forssas spel var inte mycket att hurra för vid onsdagens 1-1 match mot Färnäs. På bilden övar Forssas Roland Karlsson och en Färnäs
back några nya steg.

Bottenspel av Forssa bara 1-1 mot Färnäs.
Efter en rad mindre goda insatser för Forssa nåddes nog det absoluta lågvattenmärket i matchen mot Färnäs på Domnarvsvallen på
onsdagen. Slutresultatet 1-1 efter 1-0 i halvtid får, trots en rad fina chanser mot slutet för Forssa, anses ganska rättvist. Det var inte
mycket till spel som åstadkoms från någondera hållet och lagen är tydligen i stort behov av sommarvila just nu. Det klaffade inte alls i
hemmakedjan och det var inte stort bättre hos gästerna. Målen som gjordes kom också lite kufiskt. För Forssa nätade Nils Nordahl på
straff när fem minuter återstod av första halvlek sedan mittfältsmannen Hans Hedin blivit undanskuffad innanför straffområdet.
Kvitteringen ombesörjde avbytaren Gunnar Sticko alldeles strax efter han hoppat in i matchen, då han fick en fullträff och skottet var
alldeles otagbart för hemmamålvakten. Strax efter nämnde målskytt skadad och fick lämna planen. Målchanser, mot slutet av matchen
gick gästerna in för att hålla resultatet och hade dessutom oturen att få en del skador varför det blev ganska virrigt och massor av
måltillbud framför Färnäs målet. Medvetet eller inte så linkade och haltade en hel del Färnäs spelare på planen och domaren hade det
verkligt svettigt. Han tvingades dessutom att visa ut gästernas Hans Gummås när bara någon minut återstod. Hos Färnäs som i alla fall
kämpade för allt vad tygen höll sätts ett fint betyg åt försvaret med reslige Stig Ove Hansjons och Lasse Stickå i spetsen. I kedjan visade
Lennart Ehlin och Hans Trogen framåt anda och skapade också en del farliga tillbud. I Forssa var som vanligt försvaret bra med extra plus
för mv, Rolf Bergström och ch, Jan Erik Lindqvist. Nils Nordahl agerade tillsammans med Hans Hedin bra på mittfältet men det var inte
samma glans över den gode Nordahl som förut. I kedjan fanns inte många glädjeämnen. Godkänt dock till vy, Stig Åke Jansson och
avbytaren Håkan Björk. Domaren J.O. Olsson, Morgårdshammar, hade det jobbigt men klarade det hela ganska bra ändå. / HI /.

Solen och Nisse knäckte Färnäs. Av Nils Lundström.
Färnäs (FK). – Vi förlorade på slantsinglingen och Nisse Nordahl, sa Färnäs ledaren Per Erik Finn, sedan FSK åkt på seriens sjunde
nederlag – 0-1 och är efter våromgången säkert förankrade i seriebotten. Med slantsinglingen menade han att hemmalaget fått ställas
mot staka kvällssolen. – men våra spelare var alldeles för orörliga i den första avdelningen. Och Nisse Nordahl han tycks bara göra mål
mot oss…. Förra onsdagen drämde han in Forssa s enda mål mot FSK på en straff. Den här gången höll han sig framme på en
målvaktsretur. Och nu blev han ensam målskytt. Men det var så mycket som kretsade kring Nisse i den här matchen att han var väl värd
denna framgång. Han ledde sina truppar på ett ypperligt sätt. Forssa dominerade första halvan av matchen och var ytterligt nära flera
mål. Yngve Larsson var den som skulle avsluta. Rolf Bergström hade en smula tur men visade också fin klass – främst med perfekta
utkast. Jan Erik Lindqvist och Håkan Nordqvist höll samman uteförsvaret. Vändning, i andra halvlek hade inte solen helt dalat bakom
taktopparna varför även Forssa fick till att kisa. Om det var detta eller en allmän uppryckning hos Färnäs som fick matchen att vända är
svårt att avgöra. Hur som helst var det nu FSK som pressade större tiden. Björn Åberg sköt högt över från nära håll och Lasse Höglunds
vinkelskott strök hela mållinjen. Men någon kvittering orkades inte med. Kommer igen, Lasse Stickå uppenbarade sig i bakre försvaret
där hans lugn och bollkänsla kom väl till pass. Mycket bra spelade också sven Åke Larsson, Lasse Höglund på mittfältet bryter, arbetar
och skjuter bra men är inte säker på uppspelen. Framåt saknades kontakten mellan spelarna helt: - Vi får komma igen till hösten,
suckade Finn och tänkte förmodligen just nu mera på den darriga tabellplaceringen än dagen dåliga spel…. Färnäs-Forssa 0-1 (0-1).
Målet: (29), Nils Nordahl. Publik: ca: 200. Domare: Ingvar Pergenius, Morgårdshammar.

Nils Nordahl avgjorde med matchens enda mål.
(DD). Forssa kaptenen Nils Nordahl dominerade avslutningsmatchen i div. IV mot Färnäs. Inte nog med att han grejade matchens enda
mål efter en halvtimmes spel – med en behärskad bredsida på en målvaktsretur. Han behandlade också bollen hela tiden föredömligt
och spelade sina kamrater utan större åthävor. Men ändå tycktes han inte behöva förta sig. Det var nämligen dålig klass på både medoch motspelare: - Vi har satt upp Nordahl närmareanfallsposition för att få lite sprätt på kedjan, sa Forssa ledaren Sören Nilsson. –Just
nu behövdes det mycket väl då Roland Karlsson rest på semester. Dåligt spel och besvärande sol i den här uppgörelsen. Vi har väl lika
stor chans som de övriga topplagen att vinna serien. Men just nu, när vi mött alla lagen undrar jag ibland över om något lag ur fyran har
någonting att hämta i trean. Fint spelade Jan Erik Lindqvist och Håkan Nordqvist i Forssa försvaret. Framåt hade Nordahl bästa hjälpen
av Yngve Larsson och senare anlände Håkan Björk. För Färnäs lyckas det inte riktigt framåt. Även om man bortser från den bedrövliga
första halvleken. Lasse Stickå lugnade upp oss i försvaret där Sven Åke Larsson gjorde sin bästa match på länge. Och på mittfältet fanns
förstås alltid arbetsvillige Lasse Höglund. Ingvar Pergenius, Morgårdshammar lyssnade lite för mycket på råd av spelarna i sina domslut.

Fyra fina mål på Vanåvallen när VAIK besegrade Färnäs.
Fyra snygga mål fick publiken på Vanåvallen se i fredagens match mellan Vansbro och Färnäs. Vansbro stod tillslut som segrare med 3-1
(2-1) men segern var faktiskt inte alls så klar som siffrorna utvisar. Matchen vimlade av feta målchanser och VAIK visade sig ha den bästa
udden på anfallen. Färnäs spelade inte alls som ett bottenlag och lär i fortsättningen bereda seriekollegerna åtskilligt med bekymmer.
Vansbro grabbarna visade än att de behärskar Vanåvallen men det annars så säkra bakre försvaret var stundtals på det hala med rörliga
Färnäs forwards. VAIK segern var rättvis och hade faktiskt kunnat vara 4-1 om en straff utdömts då Arne Magnusson fällts – Solklart .
men i avslutningen var det Färnäs tur att ligga nära reducering, så det kanske jämnade ut sig. Jan Erik Thoors gjorde en bra match i
Färnäs målet, enda minustecknet var tredje målet. Anders Grannas och Lars Erik Sinders spelade genomgående säkrast i bakre försvaret
och Björn Åberg var reslig pådrivare. Lars Höglund var påpasslig och fordrade hård bevakning och även Torbjörn Thyrsson var en ständig
oroskälla för VAIK. Vansbros bakre försvar behärskade inte luftrummet som de brukar, nu framstod Roger Sörbom och Mats Bergström
som bäst. Sören Sandgren var lagets bäste spelare och hade god hjälp på mittfältet av Dan Nilsson. Kedjan sakande Mats Stefansson och
lyckades väl inte helt. Lars Erik Larsson var mest arbetsvillig och ett plus även till Lennart Magnusson. Domare var Ingvar Byberg,
Borlänge. Målen: 1-0 Lennart Magnusson, 1-1 Torbjörn Thyrsson, 2-1 Sören Sandgren, 3-1 Lars Erik Larsson. / Skvalp /.

”Peppo” enda ljuset.
Hedemora (FK). Ett parti krocket torde vara mer livligt än den tillställning som Hedemora och Färnäs (1-0) bjöd på i lördags på
Brunnsjöliden. IFK kan visserligen tacka Färnäs för fyra av dom poäng man har, men det satt hårt åt och det kunde lika gärna ha blivit så
att man delat på poängen. Det var två lag som var precis lika dåliga att göra mål och då kan det inte bli annat än tråkig fotboll. T.o.m.
Jan Reander i Hedemora gjorde sig skuldig till ideliga felpassningar. Den enda ljuspunkten var Hedemoras mål fabricerat av Nils Snell,
som på en prefekt stickare frånvänsterkanten av Lars Göran Bjurenlind satte skallen till och själv följde med bollen in i målet. Ett
stolpskott i första halvlekens sista minut av Lars Olof Hedlöf var den enda farligheten, annars var det bara att slå, sparka och spring. Att
ge sig på en spelarbedömning i det läget är omöjli9gt. Godkänt kan Stig Ove Hansjons och Torbjörn Thyrsson i Färnäs få och i
hemmalaget visade målvakten Göran Wigge at han motsvarar förtroendet att ersätta Bege Persson. Hedemora-Färnäs 1-0 (0-0). Målet:
Nils Snell. Domare: J. Andersson, Borlänge.

Nils Snell ende målskytt i Hedemora.
Hedemora (DD). Helt rättvist får Hedemoras vinst över Färnäs i lördagens match betecknas. Slutresultatet 1-0 (0-0). Hedemora
grabbarna hade otvivelaktigt de bästa chanserna. Dock hade mer kunnat göras av båda lagen. En del får väl skyllas på den hala
gräsmattan som bjöds på Brunnsjöliden. Nils Snell svarade för Hedemoras mål. Det kom på en nick i andra halvlek. Goda insatser i
Hedemora laget i övrigt visade Hans Holgersson i försvaret och Christer Gruvsjö i kedjan. I Färnäs gjorde Lasse Stickå och Stig Ove
Hansjons i försvaret tillsammans med Lasse Höglund och Torbjörn Tyrsson i kedjan de bästa insatserna. Domare: J. Andersson, Borlänge.

Säter höll styr på nerverna.
Säter (DD). Säter IF hade nerverna helt under kontroll trots serieledningen då man på lördagen hemmaspelade mot Färnäs. Det blev
ytterligare en värdefull Säter seger, den här gången med siffrorna 4-1 (1-0). Inledningen var inte alls lovande ur Säter synpunkt, utan
Färnäs bet ifrån sig utmärkt. Det enda av värde som hände då var när Lennart Bohman slog in 1-0. Efter paus började det hända en hel
del och spelet blev betydligt trevligare. – En verklig arbetsseger, kommenterade Säter tränaren Karl Erik Linder. Speciellt nöjd var han
med Karl Inge Johansson då denne var bra i både närkamper och annat. I försvaret var Bosse ”Best” Eriksson och Lars Erik Olofsson de
bästa och i kedjan gjorde hy, Bo Lundgren en bra insats. Färnäs hade sin bäste spelare i backen Stig Ove Hansjons. Bra i bakre ledet var
också Lasse Stickå och på mittfältet Björn Åberg. Målen: 1-0 Lennart Bohman, 2-0 Mats Olsson, 3-0 självmål. 3-1 Lasse Stickå, 4-1 Ove
Backlund. Domare var Per Erik Carlsson, Borlänge.

Säter Fyrans bästa lag. Av Roland Berg.
Säter Lördag. – Det är inget tvivel om att Säter är seriens bästa lag, konstaterade Färnäs ledare Erik Fernström, sedan han sett sina
grabbar ta stryk av Säter med 4-1. Trots detta gjorde Säter kanske inte av någon av sina allra bästa matcher, men man vann på
kämpaglöd och vilja till tusen. Färnäs låg i stort sett inte långt efter Säter i spelet ute på planen, men när hemmalaget drog upp sina
anfall blev det genast farligare än när gästerna gick till attack. – Nu ser det allt dystert ut, men vi har inte gett upp hoppet, vi är ute efter
att ta poäng i alla matcher, och litet smått hade vi trott oss kunna ordna ena pinnen idag, men Säter var alltför starkt. Visserligen låg vi
ju inte långt efter i spel, men det är trots allt något som fattas, fortsatte Erik Fernström. Topplag. – Säter spelar verkligen fin och
optimistisk fotboll och man friskar på i alla lägen. Man får lov att säga att det är ett toppenlag att möta. Verkligen trevliga grabbar
allihop, konstaterade Färnäs spelaren Lennart Ehlin och fick medhåll från sina lagkamrater. Ja, låter det så efter en match i förlorarnas
omklädningsrum, då är de goda förlorare. Heder åt Färnäs grabbarna för dessa tongångar trots förlust. – Utan tvekan måste man ge Karl
Inge Johansson det mesta berömmet idag. Han ville så mycket, han ville vara först på alla bollar och trots att han kanske överarbetar det
hela något var han verkligen toppen. Annars vann vi den här matchen tack vare att alla grabbarna ville så mycket, m4n spelet var väl
heller inte så dåligt, konstaterade Säter tränaren Karl Erik Linder. Karl Inge Johansson på mittfältet är redan nämnd av sin tränare och i
det berömmet får man lov att instämma. Bra var också som vanligt Karl Inges mittfältskollega Bo Stenkvist. De bakre regionerna höll
ordentligt tätt och Lars Erik Olofson i storform bådar gott för framtiden. Birger Andrén, den 37 årige backen ger sig aldrig, och han är en
baddare i närkamperna. Bo Eriksson och Sören Johanssonkommer inte långt efter. Framåt slet Mats Olsson över stora ytor och Ove
Backlund var som alltid på språng. Färnäs hade ryggraden i försvararna Stig Ove Hansjons och Lasse Stickå. På mitten uträttade lars
Höglund många bra saker, men tyvärr var det ingen som kunde ta vara på hans fint framspelande bollar. Bra också Björn Åberg och
Torbjörn Thyrsson. Säter-Färnäs 4-1 (1-0). Målen: 1-0 Lennart Boman, 2-0 Mats Olsson, 3-0 Självmål, 3-1 Lasse Stickå, 4-1 Ove Backlund.
Domare: Per Erik Karlsson, Borlänge – bra.

Säter försvararen Sören Johansson här i anfalls position under en nickduell med Stig Ove Hansjons. Annars nådde långe Stig Ove högst i
de flesta luftduellerna. Intresserad åskådare är Säters Lennart Boman.

IFK – problem.
Färnäs (DD). Både Ludvika kamraterna och Färnäs har samma problem i fyran. ”Spelet går bara inte”, sa Ludvika tränaren Björn Bernsjö.
Detta trots att hans lag vunnit med 2-1. Rättvist dessutom med tanke på spel och skapade målchanser. En Färnäs chock redan i
upptakten då Järleskog gjorde 0-1. Andra målet, också det Ludvika föll efter en timmes spel då Järleskog var framme med skallen på en
frispark. Reduceringen till 1-2 Stod Lennart Ehliin för. Ludvikas match vinnare Roland Järleskog vilken också rörde om i hemmaförsvaret
med finurligt och framåt spel. Plus får också Åke Lundeberg och Mats Johansson / wepe /.

Vad har hänt Färnäs? Av Nils Lundström.
Färnäs lördag, Ännu närmare div. V hamnade Färnäs efter hemmaförlusten mot IFK Ludvika med 1-2 (0-1). – Vi är helt oförstående i
ledningen vad som fattas laget, suckade tränaren Per Erik Finn. Det är i stort sett samma spelare och träningen är upplagd efter samma
mönster som i fjol då vi kämpade i toppen. – Möjligen är grabbarna för snälla i närkamperna och då saknar vi en strateg som kan lägga
upp spelet. Att Lars Höglund skulle bli febersjuk var förstås en svår jobspost till den här viktiga matchen. Sen hjälper det inte ett dugg att
vi kunde skryta med att ha planens bäste spelare – Lasse Stickå…. Ja, Lasse var bra, sedan han slumrat till vid första målet. I andra
halvlek dominerade han spelet stort , mv, Tomas Nilsson skall inte lastas för målen och Erik Olsson slet också berömvärt. Men framåt
fanns det ingen som kunde skapa målchanser. – Det verkar som om Färnäs har samma problem som vi att få spelet att flyta sa IFK:s
tränare Björn Bermsjö. Vi är mycket tacksamma för de här pinnarna – har alltid haft svårt här. Nu är det vårt läge lite tryggare och
målsättningen – kvar i fyran – lite närmare. Roland Järleskog blev matchvinnare med ett smart mål i vardera halvleken. Han var framme
på en rad chanser så ”utdelningen” var befogad. Bra var också Christer Lundberg och Åke Lundeberg. Färnäs-IFK Ludvika 1-2 (0-1).
Målen: (2), 0-1 Roland Järleskog, (59), 0-2 Roland Järleskog, (72), 1-2 Lennart Ehlin.

Ett Islingby mål räckte mot Färnäs.
Borlänge (DD). Efter många ganska framgångsrika år i dalafyran tycks det vara mer än överhängande fara för Färnäs att nästa år nödgas
starta i femman. I matchen mot Islingby förlorade de med 1-0 mot ett reservspäckat hemmalag. Färnäs laget ville tydligen ta vara på
den eventuella chans som finns att hålla sig kvar om man får döma av deras vilja att göra sitt bästa i varje fall vill de falla med flaggan i
topp. I fyrbacklinjen var Lars Stickå och Anders Grannas de bästa och i kedjan kan man framhålla Sven Åke Larsson. I Islingby debuterade
Kjell Person i Islingby målet och dalafyran och även om han inte prövades med något skott måste han få godkänt för sin rörlighet och
sina ingripanden. Bakre försvaret höll bra med Per Bringsell och Göran haglind som de bästa. Mittfältsmännen Sture Lindvall och
Lennart Helén var också bra med ett par extra plus för de förstnämnde. Kedjan var överlag ganska ofarlig. Matchens enda mål svarade
Kent Sundstedt för. Domare var Gunnar Hjelte, Ludvika.

Rättvist oavgjort.
Färnäs (DD). Att Färnäs och Grängesberg delade poängen i fyran på lördagen är inget att säga om då båda lagen hade lika många
målvittringar. Båda lagens kedjor ställde till med viss oro i fyrbackslinjerna så flera mål hade inte på något vis varit missvisning av
matchbilden. Det dröjde bara 10 min. innan Kjell Pettersson fixade 1-0 och 7 min. efter paus kvitterade Roland Larsson på pass från
Hans Bengtsson till 1-1. Kvartetten Sune Ferner, Gunnar Henriksson, på mittfältet och Anders Scött och Hans Bengtsson var Gränges
ryggrad. Plus får också mv, Kauko Kyläkoski och stoppern Lars Scött. Färnäs kan numera spela avspänt och laget gjorde en bra match
med reserver för bl.a. Stig Ove Hansjons och Torbjörn Thyrsson. Försvarets bästa var Lasse Stickå och Sven Åke Larsson. Björn Åberg slet
bra och fick en heldel uträttat på mittfältet. Bäst i kedjan lyckades Lasse Höglund. / Wepe /.

Roland Larsson, Gränges centern tycks flyga rakt ut i skogen när Färnäs målvakten Jan Erik Thoors boxar bort bollen.

Färnäs – inget att hurra för. Av Nils Lundström.
Färnäs, lördag. Numera är det tyvärr bara ”dödsryckningar” för anrika Färnäs SK i div. IV. Den här dagen hade FSK med lite mera
inspiration kunnat glädja den alltmer tynande hemmapubliken med två poäng mot IFK Grängesberg. Ett Gränges som uppträdde så
sömngångaraktigt i första halvleken at Färnäs mycket väl kunnat avgöra matchen redan så dags. Men det blev bara ett ledningsmål och
då motståndarna lite yrvaket kom igen i den andra var slutresultatet 1-1 på plats. Det är emellertid förunderligt hur många bra saker
som presenteras på planen om man lyssnar till spelarna och lagledarbänkarna medan vi på ”läktaren” hade svårt att upptäcka några
finesser. – Bra Lasse, Fint Hasse skallade ropen från bänken och från publiken – experterna – kom istället helt andra toner….. Det är
givet att grabbarna skall sporras av sina egna även om vi sällan såg något positivt i den här tillställningen. Lasse undantag. Lasse Stickå
var ett undantag i FSK. Han kunde inta bara stoppa ett anfall utan också driva bollen och slå vettiga uppspel. Sven Åke Larsson var också
på sin vakt liksom Björn Åberg. Men här var felprocenten vida större. Lasse Höglund verkade inte helt återställd efter sin sjukdom och
anfallet saknade strateg. – Tänk om vi haft Gunnar Eriksson frisk denna säsong, då skulle Lasse Stickå kunnat få fart på anfallet, suckade
Färnäs ledarna. Alltid något…. Grängesberg är heller inte helt klara från den omfattade nedflyttning det kan bli fråga om. –men en borta
poäng är alltid bra att ha, tröstade man sig och några pinnar till skall vi väl greja… I andra halvlek fanns det stundom tendenser som
visade att laget kan rulla boll. Hasse Bengtsson på en något undanskymd ytterplats blixtrade till ibland men annars kretsade mycket
kring arbetsvillige kaptenen Sune Ferner på mittfältet. Georgi Drobni släppte ogärna någon förbi sig på sin kant och Roger Andersson
höll ”låda” i mitten…. Färnäs- Grängesberg 1-1 (1-0). Målen: (10), Kjell Petersson, (54), 1-1 Roland Larsson. Publik: 100. Domare: Lars
Tapper, Krylbo, godkänt.

S/S till toppen – utan storspel.
Sörsjön (FK). SS vann visserligen mot Färnäs med 2-0, men något övertygande spel kunde inte ledarlaget från norr visa upp. Det måste
nog till bättre både koncentration och vilja om den nu vunna ledarpositionen skall bibehållas de återstående två matcherna. Skillnaden
mellan toppen och botten visades vara verkligen liten. Nu räknas ju målen och ett rättvist resultat kunde även domaren instämma med
Bengt Jonsson i SS att det blivit. Bengt förklarade att det dåliga spelet i andra halvlekberodde på att laget fick order om mera definitivt
spel och att Ola Halvars skada gjorde att formationen 4-2-4 måste ändras till 3-3-4 vilket laget har större svårighet att spela. Han tycks
vidare att Christer Mattsson i det egna laget höjde sig över de andra och att Färnäs hade två bra spelare i Lasse Stickå och Lars Höglund.
I övrigt var matchen mycket just och det var väl ingen som tyckte att Färnäs laget var någon klar nedflyttningskandidat. Vad som gjorde
mest brast i hos laget var deras agerande framför motståndarmålet. S/S-Färnäs 2-0 (2-0). Målen: (4), 1-0 Ola Halvars, (23), 2-0 Hans Ove
Hansson. Publik: 225. Domare: Per Erik Carlsson, Borlänge.

S/S till ledningen trots dåligt spel.
Sörsjön (DD). – Man får vara tacksam att det blir två poäng trots att spelet går dåligt, tyckte S/S basen Stig Larsson efter att
Sälen/Sörsjön besegrat Färnäs med 2-0 (2-0) på lördagen. Lagen hade varsin halvlek, efter paus var Färnäs bäst, men lyckades inte
reducera S/S ledningen. – Ja, nu har vi avgörandet i egna händer om vi skall vinna serien. Men det är inga lätta matcher kvar och särskilt
är vi rädda för borta matchen mot IFK Ludvika. – Men å andra sidan har också Säter ett svårt program, så det blir säkert ett par
spännande slutomgångar, slutar Stig Larsson, som drömmer om ett möte S/S-Brage på Skottvallen nästa år. Hemmalaget levde högt på
sitt försvar den här gången. Det är stabilt och höll för Färnäs trycket efterpaus. Kedjan däremot hade en dålig dag och borde ha gjort
flermålföre paus. Målskyttar för Sälen/Sörsjön var Ola Halvars och Hans Ove Hansson.

Nog var det här ett bottenmöte…. Av Nils Lundström.
Färnäs, söndag. Nej inte har tabellräknarna gjort någon felräkning när de placerat Färnäs SK och Oxberg/Älvdalens IF på de två sista
platserna. Detta skall genast konstateras från mötet mellan bottengängen. Färnäs vann med 1-0 och inte heller dettas är så mycket att
orda om. Visst hade O/Ä ett par feta chanser under sista kvarten. Men i gengäld var FSK:s enda ledningsmål i den första avdelningen i
underkant. Dessutom var det Färnäs som svarade för det lilla som förekom i spelväg. Tillställningen hettade till i slutet av första halvlek
och domaren Gunnar Hjelte, Ludvika fick ta till blocket några gånger. Dumt av O/Ä att prata till sig dylikt. Men hade väntat mera från
O/Ä, som inrymmer en del spelare som bevisligen kan spela boll. Nu gjorde man överlag en nästan bedrövlig första halvlek då inte ens
försvaret verkade tillförlitligt. Mv, Stefan Håmås fick aldrig direkt visa sin klass. Däremot demonstrerade han en provkarta på dåliga
utsparkar. Backen Sven Eriksson hörde nu till de bättre. Även Börje Pihlström började bra. Men mittfältet hade man aldrig något grepp
om. Och Per samt Bo Backlund fick inte alls vanlig utdelning på sitt slit. Färnäs har laborerat lite för mycket med sina spelare denna
säsong – ena gången i frösvaret och i andra i anfallet. Nu, så där en kvart i tolv verkar grabbarna någorlunda säkra på sina uppgifter.
Försvaret med Lasse Stickå som primus stod pall. Men passningarna var ofta filriktade. Lennart Ehlin och Lars Höglund tillhörde de
bättre. Färnäs-Oxberg/Älvdalen 1-0 (1-0). Målet: (10). 1-0 Lars Höglund. Publik: 150. Domare: Gunnar Hjelte, Ludvika.

Färnäs blixtrade till.
Färnäs(DD). I lördagens DD höll vi Oxberg/Älvdalen som favoriter med tillägget ”att detta skulle kanske sätta extra sprätt på Färnäs
grabbarna” vilket det också gjorde. Färnäs fixade nämligen något överraskande vinst med 1-0 (1-0) i derbyt och matchvinnare blev Lasse
Höglund som målade efter 10 minuters spel. Kontentan av matchen blir att då båda lagens försvarsblock dominerade matchen, men att
Färnäs hade bollen mest och att gästerna hade två fina chanser i 80 min. Att greja ena poängen. Först sköt Jan Håkansson som Färnäs
Thoors tippade till hörna och strax efter var Bo Backlund ensam igenom men Thoors var i vägen på nytt. Oxberg/Älvdalens bästa lagdel
var de fem i bakre försvaret mv, Stefan Håmås och 4 backslinjens Sven Eriksson, Lennart Larsson, primus, Jan Blumenberg och Börje
Pihlström. Sak samma med Färnäs. Plus till Mv, Jan Erik Thoors och Ove Jansson, Lars Stickå, Hans Trogen, överraskande bra, och Sven
Åke Larsson. Negativt hos Färnäs var att man glömde skjuta trots en del bra lägen. / Wepe /.

Ludvika säkrade nytt kontrakt.
Ludvika (DD). LFFI försäkrade sig om fortsatt spel i fyran genom segern på hemmaplan över Färnäs med 3-1 (1-0). Gästernas tröstmål
tillkom sekunderna före full tid. Palle Hultgren var nöjd med LFFI spelarna. Det gick vägen och det var huvudsaken, men visstmissade vi
många chanser. Vid 1-0 lade grabbarna av och Färnäs kunde stick upp. Skärpningen kom ju igen och fullt rättvist bärgade vi segern. Erik
Fernström i Färnäs tyckte emellertid, att segern var för stor Det kunde gott och väl ha slutat med delad pott, men visst har vi problem
med kedjan. Avsluten var långt ifrån bra, då vi saknar skyttar. Bästa lagdelen var mittfältet som bar upp laget. Ludvika inledde
optimistiskt och redan efter 6 min. blev det utdelning då mats Forsberg med en bredsida slog bollen i mål medan Färnäs försvaret var
överspelat. Efter pausen i 8:e min, passade Jonny Eriksson på att skjuta en Markboll som kom som en överraskning och 2-0 var ett
faktum. Efter 15 min. spel slog Mats Forsberg ett fint inlägg och Joe Eriksson satte bollen i nättaket. Då endast 15 sekunder återstod
lyckades Färnäs äntligen måla. Lars Stickå var igenom och gav inte Ludvika keepern någon chans. Ludvikas kedja gick mycket fint, men i
avsluten var det sämre. Mats Forsberg, Stefan Silfverlin, Christer Andersson och Jonny Eriksson trillade boll och passade fint, men bättre

utdelning borde det ha blivit. Försvarsspelet gick på lösa boliner, men Tomas Silfverlin i målet svarade för många fina räddningar. Färnäs
bästa var mittfältsmännen Lars Höglund och Lennart Ehlin. Den förstnämnde en av planens bästa spelare. Försvaret var blekt utom
backen Ove Jansson, som satte stopp för många Ludvika anfall. Ett plus förtjänade även målgöraren Lars Stickå liksom kedjespelaren
Stig Ove Hansjons. Ludvika FFI-Färnäs 3-1 (1-0). Ludvika: Mats Forsberg, Johnny Eriksson och Joe Eriksson. Färnäs: Lars Stickå. Publik:
150. Domare: S-I. Bergsten, Borlänge.

LFFI på topp i en halvlek.
Ludvika. Söndag. Ludvika FFI hade inga större besvär med Färnäs i säsongsavslutningen på Hillängen. LFFI vann med klara 3-1. Segern var
fullt rättvis med tanke på Ludvikas fina övertag och vägvinnande spel i första halvlek. I andra halvleken blev spelet inte alls av samma
klass och Färnäs fick då ett visst grepp i slutet av halvleken och lyckades även slå dit ett reduceringsmål när endast några sekunder
återstod av matchen. Palle Hultgren, Ludvikas lagledaredrog i alla fall en suck av lättnad när det hela var över och det nya kontraktet
klart. – Det är inte mycket att säga om matchen. Det gick vägen som vi väntat, men det verkade som om grabbarna trodde att segern
var klar och de slog av på tempot efter 1-0 i första halvlek och sedan kom Färnäs med en liten press. Mina killar vaknade i alla fall upp
igen och kunde bärga en klar seger. Jag vill inte direkt framhålla någon man idag, men kedjan gick stundtals mycket fint. En kille som
överraskade stort var Färnäs Lasse Höglund som faktiskt var en av de bästa spelarna på planen. Riktigt samma åsikter hade inte Färnäs
ledaren Erik Färnström - Jag anser att resultatet var helt felaktigt, 1-1 hade svarat mot spel och målchanser. Tyvärr har vår kedja helt
förlorat stinget, det finns ingen som kan klara avslutningarna. Men det beror på skador Lasse Stickå på backen och Lasse Höglund på
mittfältet var mina bästa grabbar idag. Tyvärr var det Höglunds sista match för oss, sedan är han klar för Mora. I Ludvika laget visade
försvaret att det inte är helt att lita på. Nu var det kanske Färnäs svaga kedja som gjorde att det inte blev fler baklängesmål. Kedjan
däremot broderade riktigt trevligt. Mats Forsberg öppnande bollar är suveräna. Stefan Silfverlin lyckades inte med måltillverkningen,
men stod för många fina framspelningar. Färnäs hade ett bra försvar men praktiskt taget ingen kedja, vilket bevisas av att backen Lasse
Stickå blev målgöraren. Lasse var för övrigt den klart bäste försvarsspelaren och mittfältet dominerades helt av säkre Lasse Höglund
som framstod som en av planens bästa spelare. LFFI-Färnäs 3-1 (1-0). Målen: (6), 1-0 Mats Forsberg, (53), 2-0 Johnny Eriksson, (60), 3-0
Leo Eriksson, (89), 3-1 Lars Stickå. Domare: Nils Inge Bergsten, Borlänge. Publik: 142.

Sluttabell division IV, Dalarna.
Sälen/Sörsjöns IF
Säters IF
Forssa IF
Ludvika FFI
Vansbro AIK
IFK Ludvika
IFK Grängesberg
Grycksbo IF
Islingby IK
IFK Hedemora
Oxberg/Älvdalens IF
Färnäs SK

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

14
13
9
10
10
8
9
9
10
6
5
4

2
3
8
5
5
7
5
4
2
2
3
4

6
6
5
7
7
7
8
9
10
14
14
14

50-34
46-34
36-30
55-37
45-28
35-23
31-34
32-35
38-48
24-53
28-44
21-41

30
29
26
25
25
23
23
22
22
14
13
12

Distriktsmästerskapen
1971 års D.M. Fotboll inom distriktet var anmärkningsvärt så till vida, att man parallellt med den ordinarie turneringen också hade att
klara av finalen från 1970, eftersom denna ej kunde slutföras själva turnerings året. Nu fick parterna IIK Brage och malungs IF göra upp
om mästarvärdigheten den 8 juni på Kvarnsvedens IP, en match som Borlänge elvan vann med 2-1. Därmed erövrade Brage D.M.
tecknet för 27 gången.
46 klubbar fanns med i 1971 års turnering och när man där spelat sig fram till kvartsfinal hade en av de seriemässigt sett bästa lagen
endast Mora och Krylbo fått respass av Säter resp. Forssa.

Senior DM 1971. Kvalomgång.
Amsbergs SK-IK Heros 3-1,
Gustafs GoIF-Horndals IF 2-1,
Leksands IF-Islingby IK 5-2,
Nyhammars IF-Nås IF 4-2,
Stora Skedvi IK-Stora Tuna IK 3-1,
Tunabro IF-Torsångs IF 3-4 (förl),
Öje IF-Björbo IF 2-5 (förl),
Avesta IF-Korsnäs IF 4-2,
Idre SK-Vansbro AIK (W.O för Vansbro AIK.
Nusnäs IF-IFK Rättvik 2-3 (förl),

Hälsinggårdens AIK-Aspeboda SK 4-0,
Saxdalens IF-Östansbo IF 2-4,
Ulfshyttans IF-Fors IK 0-2,
Dala Järna IK-IFK Ludvika 2-4,
Långshyttans AIK-Kvarnsvedens IKV 6-7 (förl),
Hulåns IF-Särna SK W.O. för Hulån.

Första omgången.
Avesta AIK-Stora Skedvi IK 4-3,
IFK Hedemora-Amsbergs SK 5-2,
Sälen/Sörsjöns IF-IFK Mora 0-2,
Hulåns IF-IFK Ludvika 0-3,
Säters IF-Hälsninggårdens AIK 4-0,

Falu BS-Avesta IF 5-1,
IFK Rättvik-Färnäs SK 2-1,
IFK Grängesberg-Östansbo IS 5-1,
Krylbo IF-Forssa BK 1-3,
Torsångs IF-Grycksbo IF 2-0.

Fors IK-Gustafs GoIF 2-1,
Kvarnsvedens IKV-Leksands IF 4-1,
Björbo IF-Vansbro AIK 3-1,
Nyhammars IF-Ludvika FFI 2-3 (förl),

Åttondelsfinaler.
Björbo IF-Malungs IF 1-5,
Kvarnsvedens IKV-Falu BS 2-3,
IFK Hedemora-Torsångs IF 9-2,

IFK Mora-Säters IF 4-5 (förl),
Avesta AIK-IFK Ludvika 5-1,
Fors IK-IFK Grängesberg 2-5.

IFK Rättvik-IK Brage 1-6,
Ludvika FFI-Forssa BK 4-6 (förl och straffsparkstävling),

I ”kvarten” fortsatte Säter sedan att slå division III-ag och nu var det Falun som föll. Forssa överraskade än en gång och klarade Malung
och de andra semifinalplatserna tog Brage genom seger över Avesta AIK och Hedemora genom att slå IFK Grängesberg. Hedemora
segern var väl mest överraskande och i varje fall skrällde laget sedan i semifinalen. Där man klarade Brage med 2-1.

Kvartsfinaler.
Falu BS-Säters IF 1-2,
IFK Grängesberg-IFK Hedemora 2-5.

Forssa BK-Malungs IF 3-2 (förl),

IK Brage-Avesta AIK 3-1,

Genom seger över Forssa lade Säter beslag på den andra finalplatsen. Frampå höstkanten måste sedan tyvärr såväl förbund som klubbar
konstatera, att man ännu en gång var tvungen ställa finalmatchen på framtiden. Den måste alltså genomföras 1972.

Semifinaler. IFK Hedemora-IK Brage 2-1,

Säters IF-Forssa BK 4-0

Final. Finalen kommer att spelas 1972.

Vår omgången:

Höst omgången:

25/4
1/5
9/5
15/5
22/5
28/5
5/6
13/6
16/6
19/6
23/6
30/6

6/8 Vansbro AIK-Färnäs SK 3-1.
10/8 Färnäs SK-Grycksbo IF 3-0.
14/8 IFK Hedemora-Färnäs SK 1-0.
21/8 Säters IF-Färnäs SK 4-1.
28/8 Färnäs SK-IFK Ludvika 1-2.
4/9 Islingby IK-Färnäs SK 1-0.
11/9 Färnäs SK-IFK Grängesberg 1-1.
18/9 Sälen/Sörsjöns IF-Färnäs SK 2-0.
26/9 Färnäs SK-Oxberg/Älvdalens IF 1-0.
3/10 Ludvika FFI-Färnäs SK 3-1.

Färnäs SK-Ludvika FFI 2-0.
Oxberg/Älvdalen-Färnäs SK 3-0.
Färnäs SK-Sälen/Sörsjons IF 0-1.
IFK Grängesberg-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Islingby IK 3-2.
IFK Ludvika-Färnäs SK 3-0.
Färnäs SK-Säters IF 2-2.
Färnäs SK-IFK Hedemora 0-3.
Grycksbo IF-Färnäs SK 3-2.
Vansbro AIK-Färnäs SK 1-4.
Forssa BK-Färnäs SK 1-1.
Färnäs SK-Forssa BK 0-1.

För Färnäs SK blev det ingen större succé detta år, sist i division IV med 12 poäng. 14 stycken förluster, fyra vinster och fyra oavgjorda
matcher. Det är tråkigt när man kommer sist och måste lämna serien, men med tanke på resultaten i matcherna så hängde man med
ganska så bra. Hade man kunnat få någon poäng mera med sig vid uddamålsförlusterna så hade man kunnat nå plats tio av tolv. Men till
plats nio var det för stort
Vinsterna kom mot Ludvika FFI hemma i premiären seger 2-0, i den femte omgången kom den andra vinsten mot Islingby IK hemma med
3-2. Sedan fick man vänta till höstomgången match 14, seger mot Grycksbo IF med 3-0 hemma för att slutligen vinna mot
Oxberg/Älvdalens IF hemma i näst sista omgången med 1-0.
De oavgjorda matcherna kom mot IFK Grängesberg borta, Säters IF hemma, Forssa BK borta och slutligen IFK Grängesberg hemma. I
distriktsmästerskapet för seniorer blev man inte heller så framgångsrik i första omgången åkte man ur mot IFK Rättvik.

Reservlagsserien Klass 2.
Grupp 1.
Sälen/Sörsjöns IF
Oxberg/Älvdalens IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Orsa IF
Nusnäs IF
IFK Våmhus
Öje IF
IF Nornan

16
16
14
15
16
16
15
16
16

11
11
8
7
6
6
4
4
3

3 2 65-21
2 3 80-26
2 4 49-36
1 7 52-46
3 7 41-62
1 9 30-48
4 7 42-46
2 10 26-65
2 11 25-60

25
24
18
15
15
13
12
10
8

2 matcher oredovisade.

Reservlagsserien spelades i 5 olika grupper. I de andra grupperna spelade följande lag.
Grupp 2. Dala Järna IK, Nås IF, Vansbro AIK, Nyhammars IF, Siljansnäs IF, Saxdalens IF, Hulåns IF och Leksands IF. Seriesegrare:Dala
Järna IK.

Grupp 3. Grycksbo IF, Torsångs IF, Svärdsjö IF, Sågmyra IF, Hälsinggårdens AIK, Aspeboda SK, Vika IF och Sundborns GoIF.
Seriesegrare: Grycksbo IF.

Grupp 4. Kvarnsvedens IKV, Islingby IK, Tinabro IF, Stora Tuna IK, IK Heros, Amsbergs SK, Östansbo IS, Djurmo IK, Ulfshyttans IF och
Bullermyrens IK, Seriesegrare: Kvarnsvedens IKV.

Grupp 5. Avesta IF, Stora Skedvi IK, Gustafs GoIF, Långshyttans AIK, CRU IF, Horndals IF, Fors IK och Garparnas IF. Seriesegrare:
Avesta IF.

Juniorserierna.
Regionalserierna, grupp 1.
IFK Mora
Oxberg/Älvdalens IF
Sälen/Sörsjöns IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Orsa IF
IFK Våmhus

12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
6
2
2
2

3 0
1 3
1 3
2 4
2 8
1 9
0 10

58-9
38-18
24-21
26-12
10-20
12-54
10-44

21
17
17
14
6
5
4

Regionalserierna spelades i 5 olika grupper, samt att det fanns en elitserie. Följande lag spelade i de olika grupperna.

Elitserien. Falu BS, IK Brage, Stora Tuna IK, Malungs IF, Korsnäs IF, Avesta AIK, IFK Grängesberg och Avesta IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 2. Grycksbo IF, Leksands IF, Sågmyra IF, IFK Rättvik och IFK Ore. Seriesegrare: Grycksbo IF.
Grupp 3. IK Heros, Östansbo IS, IFK Ludvika, Islingby IK, Torsångs IF, Tunabro IF och Kvarnsvedens IKV. Seriesegrare: IK Heros.
Grupp 4. Säters IF, långshyttans AIK, Krylbo IF, Horndals IF, IFK Hedemora och Hälsinggårdens AIK. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 5. Forssa BK, Äppelbo AIK, IFK Mockfjärd, Dala Järna IK, Vansbro AIK och IK Segro. Seriesegrare: Forssa BK.

Resultat bland segrarna i de regionala grupperna.
Säters IF-Grycksbo IF 8-3,
BK 2-3.

IFK Mora-Säters IF 0-3,

Forssa BK-IK Heros 6-3,

Säters IF-Forssa

Final i junior – DM.
Forssa BK-Falu BS 0-3,

D.M. vinnare 1971 Falu BS.

Kämpecupen
Grupp 1.
IFK Mora
Sälen/Sörsjöns IF
Oxberg/Älvdalens IF
Färnäs SK
Nusnäs IF
Sollerö IF
Särna SK

12
12
12
12
12
12
12

11
10
8
4
2
2
1

0
1
1
1
2
1
2

1
1
3
7
8
9
9

58-3
80-6
56-12
11-30
11-56
8-61
6-71

22
21
17
9
6
5
4

Kämpecupen spelades i åtta olika grupper i länet. I de andra grupperna spelades följande lag.

Grupp 2. Malungs IF, Äppelbo AIK, Dala Järna IK, Vansbro AIK, Nås IF och Lima IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Ludvika 1, IFK Grängesberg, IFK Ludvika 2, Saxdalens IF, IFK Heros och Ludvika FFI. Seriesegrare: IFK Ludvika 1.
Grupp 4. Leksands IF, Gagnefs IF, IFK Rättvik, Boda SK, Insjöns IF och Siljansnäs IF. Seriesegrare: Leksands IF.
Grupp 5. Grycksbo IF, Falu BS 1, Svärdsjö IF, Islingby IK, Korsnäs IF, Kvarnsvedens IKV och Torsångs IF. Seriesegrare: Grycksbo IF.
Grupp 6. IK Brage 1, Falu BS 2, IF Tunabro, Forsssa BK 1, Stora Tuna IK, Amsbergs SK och IK Segro. Seriesegrare: IK Brage 1.
Grupp 7. Säters IF, IK Brage 2, Avesta AIK 2, CRU IF, Forssa BK 2, Gustafs GoIF och Stora Skedvi IK. Seriesegrare: Säters IF.
Grupp 8. Avesta AIK 1, IFK Hedemora, Krylbo IF, Avesta IF, IF Garparna, Långshyttans AIK, Fors IK och Karlbo IK. Seriesegrare: Avesta
AIK 1.

Slutspel, Kvartsfinaler:

Avesta AIK 1-IFK Mora 3-2,

IK Brage-Säters IF 3-1,

IFK Ludvika-Grycksbo IF 2-3,

Malungs IF-Leksands IF 1-0.

Semifinaler:

IK Brage-Malungs IF 2-1,

Grycksbo IF-Avesta AIK 1-3.

Final:

Avesta AIK-IK Brage 0-5.

Elitpojklägret Halmstad.
Vid det populära elitpojklägret i Halmstad hittar man morgondagens landslagsspelare. Att få komma med på elitpojklägret i Halmstad är
något av en önskedröm för flertalet fotbollsspelande unga pojkar i vårt land. Elitpojklägret är alltså Svenska Fotbollförbundets årligen
återkommande generalmönstring av distriktets bästa 16 åringar. Det är på det här lägret en ung talang får sin chans att visa upp sig och
ta det första steget mot det hägrande plats i ett framtida A-landslag. Vart och ett av landets 4 distriktsförbund sänder 12 spelare till
lägret. Sammanlagt deltar alltså 288 av Sveriges mest lovande pojkar. Innan de har tagits ut har de noga bevakats av
distriktsfunktionärerna under ett á två års tid. Den som drar upp riktlinjerna för de olika aktiviteterna på lägret är förbundskaptenen för
J-landslaget. 1971 var det således Bengt Persson. Till sin hjälp har han tretton av Fotbollförbundets instruktörer. Dessa tar sig an två
distrikt var och följer de 24 spelarna under hela lägerveckan. Som speciell målvaktsinstruktör fungerade 1971 Västra Frölundas Frank
Ström. Ett dagsprogram kan se ut ungefär så här: Spelarna stiger upp 08.30 och äter frukost. Sedan börjar förmiddagspasset med två
timmars bollövningar som bygger på erfarenheter från matcher som spelats dagen innan. Efter lunch och någon timmes vila är det dags
för spel mellan distrikten emellan. Varje distriktslag spelar minst tre matcher under en vecka. Efter middagen även kvällen åt att spela
matcher. Av dagens landslagmän finns det flera som sållats fram vid elitpojklägret. Det kan räcka med att nämna namn som Ronnie
Hellström (Hammarby IF), Tommy Svensson (Östers IF) och Bo Larsson (Malmö FF). Kalla det gärna för fotbollens örtagård, säger
förbundskaptenen Georg ”Åby” Ericson och låter närmast lyrisk. Halmstadlägret har blivit närmast en tradition, ja t.o.m. institution och
fotbollens plantskola nummer 1. ”Åby” har en säker och oemotsäglig bevisföring: varje gång A-landslaget var i farten 1971 hade minst
sju, åtta av spelarna någon sommar under tonåren varit med på elitpojklägret. Debuten för pojkträffar av det här slaget var 1954 i
Malmköping berättar lägerchefen Bengt Mossberg, Trollhättan. Till Halmstad kom vi 1966, och sedan dess har det skett snabba
förändringar varje gång; framförallt på utbildningssidan – instruktörerna har blivit flera och är bra utbildade. Dessutom har
”kartläggningen” av talangerna blivit effektivare – förbundet kan genom olika kontakter följa upp aktuella pojkar även på hemmaplan.
Vid detta läger 1971 deltog Thomas Nilsson från Färnäs Sportklubb.

Thomas Nilsson, målvakt. Färnäs SK.

Färnäs-laget rymmer nästa idel kända namn fr.v. Börje Leander, f.d. AIK-are och mångfaldig landslagsman, med i Sveriges segrande lag i
olympiaden 1948. Kål Janne Johansson, Arne Fernström, Rune Blomberg, Eddie Forsén, Hasse Eriksson, mer känd som turistbas i Mora,
Tage Nordström, knästående fr.v. Hilmer Gunnars, Tage Mohlin, Magnus Eriksson, Bror Ernlund, Ingemar Karlberg. På bilden saknas
Evert Tysk.
I höst mörkret på Vika fotbollsplanspelade på fredagskvällen de bägge finalisterna i Morakorpen, Färnäs Motion och Ströms Sågverk,
om första pris i årets serie. Färnäs kunde bäst ta till vara de måltillfällen som bjöds och vann tillställningen med 3-0 (1-0). Matchen
började livligt och redan i inledningsminuterna hade bägge lagen tillfällen som kunnat resultera i nätkänning. Det första målet För
Färnäs ordnade Tage Norström sedan han elegant gått upp och nickat ett inlägg . Mål nummer två svarade samme man för, men den här
gången utnyttjade han slarv i Ströms försvaret och kunde lyfta bollen över målvakten. Vid det tredje och sista målet var Hilmer Gunnars
påpassligt framme och slog in, sedan Ströms målvakten gett en retur på ett kanonhårt skott. Ströms Sågverk saknade inte helt chanser,
och den största oturen hade laget s bäste spelare, Erik Stolth, då han från endast ett par meters håll slog bollen över. Också ett par skott
utanför från fria lägen noterades. Matchen om tredje pris spelades redan på torsdagen och den vann Johns Sport över Bankerna med
3-1.

