Färnäs Sportklubb 1974. Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Bertil Larsson, Dala-Demokraten.
Årsberättelse Dalarna Fotbollsförbund 1974. Text George Linnell.

Falu BS detroniserade IK Brage som Dalarnas bästa fotbollslag.
Kors i taket! Dalarna har återigen ett lag i division II. Det är inte IK Brage som det brukar vara utan Falu BS. Falun har för första gången i
historien tagit sig upp i tvåan av egen kraft! När det senast begav sig – det är mer än 20 år sedan – hamnade man i division II tack vare
serieomläggning. Om dalafotbollen 1973 upplevde ett negativt år på herrsidan kan man påstå att 1974 blev raka motsatsen. Visserligen
är vi inte bortskämda med lag i vår högsta serie numera, men div. II brukar i alla fall duga för Dalarnas del och då med IK Brage som
huvudagerande. Men Brages namn har flagnat och för första gången kan man utpeka Falu BS som distriktets främsta lag. Och detta efter
en säsong som givit allt det man siktade på när allvaret satte in. Först ville man naturligtvis vinna div. III och sedan vinna det besvärliga
kvalet. Sedan ville man att klubben skulle vinna DM, det var länge sedan, och att de allra yngsta skulle göra en toppensäsong. Och allt
blev infriat. Div. III vanns med bred marginal men det dröjde länge innan detta var ett faktum. Först i början av september, när bara fem
omgångar återstod av serien, blev det i det närmaste klart. Då möttes Falu BS och IK Brage i seriefinal på Kopparvallen. Falun vann med
3-1 och tog ett stort kliv mot en hägrande serievinst. Men Brage gav sig inte frivilligt i den bataljen och i ärlighetens namn skall sägas att
Brage hade bästa spelet men inte förmådde göra målen. Alltnog, Brage har ett i högsta grad kommande lag och de unga pojkarna
kanske rentav mår bra att spela i div. III en säsong till.

I 1974 års serier för herrseniorer har deltagit
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Distr.reservlagsserier
Allsv.reservlagsserien
Mellansv.reservlagsserien

0 lag (1)
5 lag (4)
12 lag (12)
30 lag (30)
36 lag (35)
69 lag (56)
1 lag (0)
0 lag (1)

Inom parantes förgående års säsong.

Division V, Norra. En gammal bekant från tidigare division IV-matcher vann norra femman. Dala Järna IK, med gott
ungdomsarbete, vann den hårda serien före Färnäs SK. De båda lagen var överlägsna de övriga. I botten sade Rättvik farväl i ett tidigt
skede medan det var hårdare för lagen intill. Nås IF klarade näst sista platsen med ett nödrop före IFK Våmhus. Färnäs spelade 18
matcher, 13 stycken vunna, 2 stycken oavgjorda och 3 förluster. Förlusterna kom mot Dala Järna IK på hemmaplan förlust med 0-3 och
på bortaplan med 2-0 och mot Sollerö IF på bortaplan med 2-0. Den oavgjorda matchen kom mot Yttermalung på bortaplan 1-1. Nu
förlorade man bägge matcherna mot Dala Järna IK så nog vann Dala Järna serien rättvist.

Division V, Norra.
Dala Järna IK
Färnäs SK
Sollerö IF
Yttermalungs IK
Vansbro AIK
Nusnäs IF
Hulåns IF
Nås IF
IFK Våmhus
IFK Rättvik

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
9
6
8
6
6
5
5
3

3
2
1
6
2
5
4
3
3
3

2
3
8
6
8
7
8
10
10
12

35-8
35-15
30-25
37-31
30-25
34-35
29-41
21-29
22-32
21-53

29
28
19
18
18
17
16
13
13
9

Resultaten Divison V, Norra.

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

Hulåns IF
IFK Rättvik
Nusnäs IF
Dala Järna IK
Nås IF
Sollerö IF
Vansbro AIK
Färnäs SK
IFK Våmhus
Yttermalungs IK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Div. V, mellersta. En ny bekant blir det från gruppen till div. IV. Kvarnsvedens IKV stack upp som farlig outsider och man fick
vänta till sista omgången innan seriesegraren blev klar. Leksand skuggade Kvarnsveden hela tiden och det blev dramatik i
slutmatcherna. Kvarnsveden hade Insjön som motståndare och i Insjön spelade flera av Leksands hockey spelare. Dom försökte
naturligtvis hjälpa Leksand till slutseger men det lyckades inte. Kvarnsveden tog en poäng mot Insjön och då hjälpte det inte att Leksand
storvann sista matchen. Följande lag spelade i denna serie: Kvarnsveden 28 poäng, Leksands IF 27 poäng, Saxdalens IF 25 poäng, Insjöns
IF 24 poäng, IK Heros 24 poäng, Djurmo/Sifferbo 17 poäng, Stora Tuna IK 12 poäng, Nyhammars IF 10 poäng, Gustafs GoIF 8 poäng och
sist placerade Ulfshyttan med 6 poäng.

Div. V, södra. Många hade tippat Korsnäs som vinnare av denna grupp men en svag vårstart omintetgjorde dessa önskningar.
Det blev istället Grycksbo som tog hand om kommandot och gick igenom serien utan förlust. Två oavgjorda var allt man släppte i
poängväg och det blev en överlägsen seger. Följande lag spelade i denna serie: Grycksbo IF 34 poäng, Korsnäs IF 25 poäng, Långshyttan
24 poäng, IFK Hedemora 23 poäng, Aspeboda SK 20 poäng, Horndals IF 15 poäng, Fors IK 14 poäng, Torsångs IF 13 poäng, Stora Skedvi
10 poäng och sist placerade IF Garparna.

Premiärklart på Färnäs nya plan. Text Nils Lundström.

Färnäs, onsdag. När Färnäs SK tränade fotboll på tisdagskvällen beordrade tränare Tommy Sundberg spelarna att uppträda i skor utan
dobbar. Man skulle nämligen för första gången få träna på den nyanlagda planen, som sedan hösten 72 varit föremål för ett omfattande
arbete. Arenan var egentligen klar att tas i bruk inför fjolårets höstsäsong men för att den riktigt skulle få ligas till sig fortsatte laget att
spela sina hemmamatcher i Nusnäs säsongen ut. Att inte planen är riktigt läckert grön just nu rår däremot inte anläggarna Siljansmull
för. Det är den envisa vårtorkans fel. Men på lördag skall det äntligen bli seriepremiär på Färnäs nya plan mot Våmhus. Då får man
hoppas att inte spelarna glömmer byta dojor…. Reglementsenliga mått. Planen har också utökats högst väsentligt. Från tidigare 102 x 63
till dagens mått 110 x 70. Och till premiären är det också meningen att ett matchur skall komma på plats. – Jag var också med om att
lägga om planen 1952, berättar en av delägarna i Siljansmull, Mats Elin. Vi utför trädgårdsanläggningar och dyligt. Det här arbetet har vi
gjort till självkostnadspris. På grund av att vi ville hjälpa byns idrottsförening och skaffa oss lite erfarenhet av den s.k.
”Weibullsmetoden”, som också arbetar med värmeslingor. Så gör man! - Det går i stort sett ut på att planen först formas. D.v.s. den
görs ca: 20 cm högre på mitten. Den skall med andra ord inte gå att se en boll som läggs vid ena långlinjen om man går på motsatt sida
och tittar över ytan efter marknivå. – Här finns det fin morän så vi behövde inte dränera, inflikar skåningen Gunnar Arvidsson som till
stor del utfört arbetet. Men det finns ingenting kvar av den gamla planens yta som gick att använda, bara rötter och dammliknande
föremål. Jag undrar om dom inte blandat i cement förra gången? Först fick därför läggas grovt grus och på detta ett lager sand på
ungefär 10-15 cm. Därpå förråd gödslades sandbädden. Först därefter tillfördes mull som i själva ytan blandades med ca: 40 procent
sand. Totalt användes tre ton gödsel – därav 800 kg på ytan. – Finplaneringen skedde med lätt harvning och ingen handkrattning. Så gör
vi i Skåne, sa Arvidsson. Därefter såddes gräsblandningen och vältades. Och nu återstår bara toppdressingen. Torvmull som krattas ned i
mattan. Resten skall regnet göra. Om och när det kommer…. Tallarna drogs omkull. Och så lite historik om bollplanen i Färnäs. Den
består Nils Stickå och mats Elin med. – Det var på 30-talet det började, säger Nils. Jag minns hur vi klättrade upp i tallarna och band fast
rep i toppen. Sedan drog vi upp tallen med rötter och allt samt släpade bort dem till en avfallsgrop. På så vis blev den lilla planen lite
större. Matjord togs från en inäga i närheten. – det kunde vara 50-60 man som på kvällarna mellan 18-23 dunkade på bollarna. Det
fanns knappast något arbete på den tiden, minns Stickå vidare. Han har själv tillhört sektionen sedan 40 och ingår ännu i
fotbollssektionen. Två kronor per dag. – det var mycket frivilligt arbete som lades ner här. Och tillslut skulle vi få två kronor om dagen.
Men då skulle man först ha jobbat en vecka gratis…. – I slutet av 30-talet kompenserades arbetet med fria medlemskort. Jag och flera
med mig arbeta så vi fick fristämplat till 1955…. Men det var andra tider då. Nu fordrar idrottsutövandet helt nya betingelser för sin
utövning. En del av detta utgör den nya fotbollsplanen i Färnäs som får sitt elddop på lördag. Anläggare, sektion och spelare ber om
nederbörd före dess. Men även publiken gläds över en grön arena.

Träningsmatcher.
Stickå fällde Bragebilagan

reportage från tidningsurklipp 1974.

Främst genom två påpassliga mål av Lasse Stickå kunde Färnäs vinna säsongspremiären på Romme i lördags över Bragebilagan, som till
överväldigande delen bestod av junior- och pojklagsspelare. 3-2 blev gästernas segersiffror, ett resultat som efter spelfördelningen gott
kunnat vara det omvända. Stickå var också den ende som höjde sig över mängden i ett övrigt osäkert Färnäs lag, som vanligt vid den här
årstiden är ovant vid fullstora planer. Brage juniorerna – ingen överdrift att kalla laget så – har mer vana vid den saken vilket märktes i
det mesta. Tyvärr tycks ungdomarna liksom kompisarna i A-laget ha det litet bekymmersamt i avslutningarna.
Målen: 0-1 Lasse Stickå, 1-1 Håkan Edvinsson, 1-2 Lasse Johansson, 1-3 Lasse Stickå, 2-3 Bo ”Hulån” Johansson.

Brage B-Färnäs 2-3, (1-2). Reportage från tidningsurklipp 1974.
Målen: 0-1 Lasse Stickå,, 1-1 Håkan Edvinsson, 1-2 Lasse Johansson, 1-3 Lars Stickå och 2-3 Bo Johansson.
Omdöme: med tanke på att så många måste lånas till Brages A-lag så skötte sig B-lagets ungdomliga gäng mycket fint mot ett mera
rutinerat Färnäs som dock spelade sin första match på stor plan. Hemma är det en halv meter snö på planen. Färnäs verkade dock ha
skött träningen bra. Man höll spelet fint och hade i lars Stickå en bra avslutare. Men även Lars Johansson och Sven-Åke Larsson får
godkänt. I Brages unga lag ger vi bästa betyget till Leif Bång och Lars Jansson.

Oj vad Bosse saknades i Forssa. Reportage från tidningsurklipp 1974.
Borlänge (FK) Man saknade tydligt skadade Bo Walfridsson i mitten av Forssa försvaret när laget mötte Färnäs, ty i ett huj hade gästerna
tagit ledningen med 2-0, en ledning som kom till synes för lättvindigt. När Forssa sedan hade samlat sig och fått litet ordning på
försvarsspelet så kunde man sega sig förbi och tillsist vinna matchen med ett säkert inprickat straff av Alf Bengtsson. Man var dock i
underläge med 1-2 i pausen. – Det mesta har gått på alldeles för lösa boliner idag sade Kurt Frykberg, Forssa ledaren. På så mycket
chanser som vi skapat i andra halvlek skulle vi vunnit klarare, men som sagt, grabbarna gjorde ingen större match. I Färnäs var man dock
ganska nöjd med matchen och såg ganska ljust på framtiden. – Hade inte Lars Stickå skadat tån, så hade nog vårt spel blivit bättre även
under andra halvlek, men när han försvann, sjönk slagstyrkan i vårt anfallsspel, sade man på Färnäs bänken. Forssa-Färnäs 3-2 (1-2).
Målen: 0-1 Lars Stickå, 0-2 Nils Göran Olsson, 1-2 Lars Åke Johansson, 2-2 Hans Komaisko, 3-2 Alf Bengtsson, straff.

Forssa Färnäs 3-2. Reportage från tidningsurklipp 1974.
Borlänge (DD). Färnäs Började bäst i matchen mot Forssa på Rommehed planen där de förlorade med 2-3 efter att ett tag haft ledningen
med 2-0. Redan i matchens inledning tog de ledningen genom Lars Stikå och något senare kunde Nils Göran Olsson öka till 2-0, Färnäs
fortsatte att vara det bättre laget denna halvlek men i den andra kom Forssa och kunde dominera den andra halvleken ganska så
kraftigt och borde haft större utdelning av mål än vad som blev. Tre mål blev det dock och målskyttar var Lars Åke Johansson, Hans
Komaiszky och Alf Bengtsson (Straff). Färnäs gjorde en bra första halvlek och hade kanske kunnat hålla stilen matchen ut, men deras
bästa man Lars Stickå kunde på grund av en besvärlig stortå inte fullfölja. Bra var målvakten Thomas Nilsson och ett verkligt
framtidslöfte måste vänsterforwarden 15-åroge Lennart Grahn vara. Forssa hade vissa svårigheter i första halvlek men kom stort i den
andra men nog brast det en del i avslutningarna. Laget i sin helhet föreföll spelmässigt ganska jämnt. Man tyckte dock att Alf Bengtssons
spel ingav det största förtroendet. Man kan kanske också nämna Lars Åke Johansson, Hans Komaiszko och Roland Karlsson.

Feldömd (?) straff räddade Forssa seger. Reportage från tidningsurklipp 1974.
Forssa kunde, trots en hel del man på sjuk- och skadelistan, allt rättvist besegra gästande Färnäs i lördagens träningsmatch på Romme.
3-2 skrevs segern till men efter spel och chanser borde Forssa vunnit den här matchen klart. Speciellt i andra halvlek, pressades gästerna
tillbaka och då var det många gånger det ”osade katt” kring flinke Tomas Nilsson i Färnäs målet. Annars inledde Färnäs bäst. Laget
kunde också innan det blivit ordning i Forssa leden ta ledningen med både 1-0 och 2-0. Men sedan Lars Åke Johansson reducerat till 1-2
före pausen blev Forssa ett helt nytt lag vad spelet beträffar. Chanser radades som sagt upp på löpande band framför Färnäs målet.
Trots det behövdes en i vårt tycke feldömd straff för att de blåvita skulle klara segern. Färnäs hade sina bästa i mv., Tomas Nilsson,
backen Hans Trogen, mittfältaren, Lennart Elin och spjutspetsen Lasse Stickå. I Forssa var ”Garris” Andersson som vanligt svårpasserad
back, i övrigt jämt. Noteras bör att Roland Carlsson är tillbaka igen spelsugen värre. Målen: 0-1 Lasse Stickå, 0-2 Göran Olsson, 1-2 Lars
Åke Johansson, 2-2 Lars Erik Axelsson, 3-2 (straff) Alf Bengtsson.

Forssa spelarna Lars Erik Axelsson och Hans Komaiszko lyckas med förenade krafter lyckades nicka in 2-2 förbi Tomas Nilsson i Färnäs
målet.

Tunabros sämsta match, Reportage från tidningsurklipp 1974.
Borlänge (FK). Den sämsta matchen hittills presterade Tunabro mot Färnäs och det var ganska underligt, ty nu hade man med många av
de tidigare saknade A-lagsspelarna. Matchen slutade 0-0 och Birger Magnusson Tunabro ledaren såg bekymrad ut efteråt. – Troligen vår
sämsta match under den här träningsperioden. Ingenting stämde och inte var det bättre fast laget börjar se ordinarie ut heller. Hoppas
att det var våran obligatoriska plattmatch, så vi har den gjord, menade en bekymrad Magnusson. Det finns dock vissa ljusglimtar ändå i
laget. Man gladdes åt att Bo Persson var med igen. Han är inte tränad ännu efter sin svåra men bara det att han satt igång igen är en sak
i rätt riktning. Annars var det i försvaret, som Tunabro hade sina bästa: Krister Sjölund, Bengt Nilsson och Leif Lorentz hette de. Sven
Åke Larsson, Lennart Ehlin och Hans Gummås ges bästa betyget i Färnäs.

Tunabro-Färnäs 0-0, Text från tidningsurklipp.
I en sällsynt tråkig match spelade Tunabro och Färnäs 0-0 på lördagen på Rommehed. Om något av lagen skulle ha vunnit var det nog
Tunabro som hade de flesta av de få målchanser som skapades i matchen. Tunabros lagledare Birger Magnusson var långt ifrån nöjd
med vad hans lag presterat. – Idag gjorde vi nog vår sämsta träningsmatch för säsongen. Varken mittfält eller kedja fick igång något
ordnat spel, sade Magnusson. Färnäs lagledare Torsten Nilsson var heller inte riktigt nöjd med sitt lag. – Tycker att matchen var rätt
avslagen. Vi kom inte alls upp i samma klass som förra helgen då vi mötte Forssa BK. I Tunabro var det endast försvaret som kom upp i
normal klass. Bengt Nilsson, Christer Sjölund, Leif Lorentz och Lars Erik Ryding skall alla ha godkänt. Plus också till Stig Johansson även
om denne setts långt bättre. Hos Färnäs hade Thomas Nilsson det lugnt i målet. De gånger han fick träda i aktion skötte han sig säkert.
Plus i övrigt till trion Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin och Hans Gummås. /Goal/.

Mållöst och medelmåttigt när Tunabro mötte Färnäs, Text från tidningsurklipp 1974.
Det var en ganska medelmåttig match på Rommehed när Tunabro mötte Färnäs på lördagsmorgonen och slutresultatet 0-0 var
signifikativt för matchen. Tunabro var utan tvekan det bättre laget men fick inte anfallsspelet att stämma ordentligt och när man
emellanåt ändock skapade fina chanser så var skärpan i avslutningarna inte den rätta. Färnäs spelade bra bakåt men förmådde heller
inte få igång något bättre spel och det var således en tråkig match med mycket felpassningar. Glädjeämnet för Tunabro i den här
matchen var försvaret som spelade säkert hela tiden. Christer Sjölund gjorde en utmärkt match i mitten och överglänste faktiskt den
annars vanligen bäste, Leif Lorentz. Även Bengt Nilsson på vänsterbacken spelade bra och godkänt också till Rolf Norström i mål som
klarade de svårigheter han hade lugnt och säkert. På mittfältet kom aldrig spelmotorn Stig Johansson igång aldrig och kollegan Tomas
Jernberg led uppenbarligen av sitt speluppehåll. Detta sammantaget gjorde att mittfältsspelet inte klaffade ordentligt. I otakt gick också
kedjespelet, mycket beroende på att de vanligen så duktiga yttrarna Johan Kull och Rolf Dahlström inte kom med så mycket i spelet.
Roligt var det dock att Bo Persson åter var med i leken, han har överraskande fort kommit över sin svåra skada. I Färnäs var målvakten
Tomas Nilsson det stora namnet och han räddade sitt lag från nederlag med ett suveränt målvaktsspel. God hjälp hade Tomas också av
sina ute försvarare, kanske då främst Sven Åke Larsson även om han ibland använde ganska ojusta medel i brytningarna. Framåt hände
inte mycket för laget utan de chanser som förekom åstadkoms genom ett par fina långskott. Skall någon nämnas får det bli Tommy
Sundberg och viss mån även Björn Åberg. Sune Bergström dömde.

PÅSK-cupen 1974.
Färnäs-Våmhus 2-1, Text från tidningsreferat.
Påskturneringen för ovansiljanslag började under lördagen. För Våmhus del började det snopet. På Färnäs träningsplan som visade upp
en förvånansvärt torr yta möttes de båda lagen. 1-1 var ställningen när 30 sekunder återstod. Då tilläts Färnäs avgöra med att göra 2-1 i
klaroffside position. Färnäs ställde upp med en del reserver bäst var Ove Jansson, Kjell Pettersson och Roland Frid samt nyförvärvet
Kent Sundkvist som faktiskt stod bakom båda målen. Våmhus provade också många nya spelare. Bästa betygen ges till Ingemar
Andersson, Lasse Olpers och Sören Simons. Målgörare för Färnäs var Roland Frid på straff och Lars Johansson. För Våmhus målade
Anders Andersson. Domare var Erik Stolt, Mora.

Färnäs-Våmhus 2-1 (0-1). Text från tidningsreferat 1974.
Målen: 0-1 Anders Andersson, 1-1 Roland Frid (straff), 2-1 Lars Johansson. Omdöme: Färnäs fotbollsplan var i utmärkt kondition när
Ovansiljans ”Påskturnering” startade på lördagen. Första paret ut – Färnäs-Våmhus – ställde båda upp med reserver. Färnäs hade
samtidigt ett lag i match i Borlänge och Våmhus hade inte mindre än sexton man ville pröva. Bästa gånget tycktes Våmhus starta med. I
varje fall gick man till pausvila med ledning. I den andra kom Färnäs bättre till sin rätt och tog en motiverad seger. Ove Jansson rensade
bra i mitten. Även Bo Johansson på backen bör få en eloge. Ingemar Andersson hörde till de bästa i Våmhus.

Färnäs slog Våmhus med ett offsidemål. Text från tidningsreferat.
Färnäs kunde med en gnutta tur vinna påskturneringens första match genom att slå gästande Våmhus med 2-1. Matchen spelades på
Färnäs fina träningsplan. 1-1 kunde varit ett rättvist resultat då Färnäs fick avgöra med att göra 2-1 i klar offside position när endast
sekunder återstod. Färnäs ställde upp med många reserver. Man provade också nyförvärvet Kent Sundkvist som var upphov till de två
målen. Till de bättre i hemmalaget var också Ove Jansson, bland Roland Frid och Gert Pettersson. Även i Våmhus laget sågs en del nya
spelare. Reservmålvakten Leif Bengts skötte sig utmärkt. Av utespelarna märktes Ingemar Andersson, Lasse Olpers och Sören Friman
som de främsta. Nye backen Rolf Eriksson skötte sig även bra. Våmhus tog ledningen genom Anders Andersson och detta stod sig en bit
in på andra halvlek. sedan tilldömdes Färnäs en straff och Roland Frid kunde säkert lägga denna i mål. I slutsekunderna fick Lasse
Johansson göra 2-1. Domare Erik Stolt, Mora.

Orsa-Färnäs 0-4 (0-3). Text rån tidningsreferat 1974.
Målen: Nils Göran Olsson, 0-2 Kjell Pettersson, 0-3 Stig Ove Hansjons, 0-4 Tommy Sundberg. Omdöme: Färnäs vann som väntat också sin
andra match i påskturneringen. Det skedde under söndagen på en torr fin plan vid Orsa Flygfält. FSK dominerade ganska kraftigt
tillställningen. Sven Åke Larsson och Anders Grannas var bäst i försvarsarbetet och ”Nöna” Olsson i kedjan. Orsa gjorde en sämre match
än i lördags. Men Håkan Holgren gjorde en bra första halvlek. Vidare svarade Jörgen Kusén för ett framgångsrikt inhopp i den andra
avdelningen.

Orsa-Färnäs 0-4. Text från tidningsreferat 1974.
Vid söndagens möte på flyfältet var Orsa värda bättre målskillnad än 0-4 (0-3) mot Färnäs. Färnäs målade mest före men spelade bäst
efter paus. Bästa kuggar hos FSK var Sven Åke Larsson och Nils Göran ”Nöna” Olsson. Bra hos Orsa Sune Wallin, Håkan Holgren, Jörgen
Kusén. FSK-skyttar ”Nöna” Olsson, Kjell Pettersson, Stig Ove Hansjons, Tommy Sundberg.

Orsa-Färnäs 0-4, Text från tidningsreferat.
Orsa IF förlorade även sin andra match i påskturneringen då man på söndagen tog emot Färnäs på träningsplanen vid flygfältet.
Resultatet blev 0-4 (0-3). Färnäs tog en rättvis seger vilken framförallt säkrades i slutet av första halvlek då man inom loppet av en minut
kunde göra 0-2 och 0-3. Orsa gjorde trots förlusten en bra insats och hade sin bäste man i v.backen Jörgen Kusén som framförallt i den
andra halvleken höll rent framför det egna målet. Målen: 0-1 Nils Göran Olsson, 0-2 Kjell Pettersson, 0-3 Stig Ove Hansjons och 0-4
Tommy Sundberg.

Färnäs-Nusnäs 1-1 (0-0). Text från tidningsreferat 1974.
Målen: 0-1 Tord Svensson, 1-1 Lars Stickå. Omdöme: Här borde Färnäs ha grejat två poäng i den s.k. påskturneringen. Tre gånger var
nämligen hemmaspelare ensam med Nusnäs målvakten utan att lyckas. Men Nusnäs började bäst. Hade ett visst övertag i första
kvarten men Tord Svensson behövde tre chanser i följd innan han lyckades ge sitt lag ledningen. Men Tord var tillsammans med Sven
Erik Hanspars bäst i anfallet. I försvaret märktes främst Ivar Johansson och Nils Åke Svedin. Särskilt under andra halvlek dominerade
Färnäs. Men bollen vägrade denna eftermiddag gå deras väg. Lasse Stickå var klart bäst i anfallet och i försvarsarbete ger vi förord till
Hans Gummås, Ove Jansson och Anders Grannas.

Färnäs-Nusnäs 1-1. Text från tidningsreferat.
Derbyn är derbyn och påskturneringen var inget undantag i Färnäs på lördagen där grannarna Färnäs och Nusnäs spelade 1-1 (1-1).
Färnäs låg närmast vinst på sitt klara spelövertag efter paus. Närmast vinst var man när Nusnäs Anders Lindgren med en bakåtspark
räddade ett tomt mål. Plus hos Nusnäs får Anders Lindgren och mv, Kenneth Carlsson. Bäst i Färnäs var mv, Tomas Nilsson och Sven Åke
Larsson. Målen: 0-1 Tord Svensson, 1-1 Lasse Stickå.

Färnäs-Nusnäs 1-1, Text från tidningsreferat.
Påskturneringens derby mellan Färnäs och Nusnäs slutade oavgjort1-1, men Färnäs låg närmast till för en två poängare, bl.a. hade man
tre tillfällen med en ensam Nusnäs målvakt utan att lyckas göra mål. Annars var det Nusnäs som började bäst och gjorde första målet
genom Tord Svensson. Sedan kom hemmalaget, men längre än till en kvittering och ett markant spelövertag under andra halvlek räckte
det alltså inte. Bra i matchen var de bägge målvakterna, samt i Färnäs Lasse Stickå och Sven Åke Larsson. Bäst I Nusnäs Anders Lindgren
och Tord Svensson. Målen: 0-1 Tord Svensson, 1-1 Lasse Stickå.

Färnäs-OÄIF 5-2 (2-1). Text från tidningsreferat 1974.
OÄIF hade på påskafton flera spelare halvskadade och kom till Färnäs med flera reserver. Dessa gjorde dock mycket gott ifrån sig, men
kunde inte hindra hemmalaget att vinna med 5-2, sedan man fått två straffar till skänks av domaren. Hemmalaget ville mest denna dag.
Gästerna hade två matcher i benen, och därtill lite småskavanker på de flesta håll. Detta föringar dock inte Färnäs insats. Man spelade
en mycket hård och tuff fotboll och frisparkarna duggade tätt i OÄ:s fördel. Men kedjekillarna fann varandra fint och så har man en
lovande målvakt i Tomas Nilsson. Förutom Tomas skall man i Färnäs nämnas Hans Trogen och Lasse Stickå samt i andra halvlek Tommy
Sundberg. I OÄIF ska Gunnar Barke och Ulf Tegnér ha en eloge för fint försvarsspel. Jens backlund för fint mittfältsarbete och i kedjan
Per Stenvall och Stefan Ekström. Pelle Backlund kom ingen vart då han hela tiden bevakades av tre Färnäs försvarare. Målskyttar för
Färnäs: Lasse Stickå och Tommy Sundberg 2 vardera samt Stig Ove Hansjons 1 på nick efter hörna. OÄIF:s mål gjordes av Stefan Ekström
och Jens Backlund.

Färnäs-O/Ä 5-2. Text från tidningsreferat 1974.
Påskturneringens båda obesegrade lag Färnäs och Oxberg/Älvdalen möttes i en turneringsmässigt sett tidig final på påskaftonen. Färnäs
visade det klart bästa stinget och van något överraskade med 5-2 (2-1). Färnäs har massor av aktiva och bytte hela fem man i paus. Steg
av gjorde bl.a. tvåmålsskytten Lasse Stickå som liksom Stig Ove Hansjons får plus. Anders Grannas blev något av matchvinnare då han
såg till att O/Ä:s storskytt Pelle Backlund aldrig kom till skott. Bästa betyget hos O/Ä får Bror Jönsson och Jens Backlund. Målen: 1-0
Lasse Stickå (straff), 1-1 Stefan Ekström, 2-1 Lasse Stickå, 3-1 och 4-1 (straff) Tommy Sundberg, 4-2 Jens Backlund, 5-2 Stig Ove Hansjons.

Färnäs-Oxberg/Älvdalen 5-2 (2-1). Text från tidningsreferat.
Målen: 1-0 Lasse Stickå (straff), 1-1 Stefan Ekström, 2-1 Lasse Stickå, 3-1 Tommy sundberg, 4-1 Tommy Sundberg (straff), 4-2 självmål,
5-2 Stig Ove Hansjons. Omdöme: Något överraskande tog Färnäs segern mot O/Ä i påskturneringen på lördagen. Och det var en fullt
ärligt förtjänt vinst. Lasse Stickå grundlade segern i första halvlek genom två mål. I pausen utbyttes både han och fyra andra. Istället
kom spelande tränaren Tommy sundberg med och fortsatte precis på samma sätt. Andra spelare med del i segern var Stig Ove Hansjons,
Sven Åke Larsson och mv, Tomas Nilsson. Från första halvlek minns man också 15-årige Lennart Grahns fina spel. O/Ä stod inte att
känna igen. Visserligen saknades Jan Pålsson och Sigge Pihlström. Men detta borde inte göra så mycket då klubben har det ganska gott
ställt på spelarfronten. Förmodligen var det andra orsaker som spelade in denna gång. Det var nämligen den tredje matchen på lika
många dagar. Och långfredags drabbningen med Falu BS satt säkert i benen. Hyggliga insatser svarade ungdomarna Bror Jönsson och
Hans Erik Backlund för liksom ”nyaste” backlundaren Jens.

Färnäs-Sollerön 0-1 (0-1). Text från tidningsreferat.
Färnäs missade på annandagen chansen att vinna Ovansiljans påskturnering efter 1-0 förlusten hemma mot Sollerön. Eftersom Färnäs
tidigare slagit Oxberg/Älvdalen, hade seger mot Sollerön också inneburit turneringsseger. Men Sollerön spelade rak och effektiv fotboll
anpassad till de egna resurserna, medan hemmalaget krånglade till det mesta, och inte skapade en enda rejäl målchans. Bäst i Sollerön
var försvarsklippan Hans Ullup och kedjespelarna Ove Marcus och Bill Fredriksson, som också avgjorde med matchens enda mål.
Hyfsade i Färnäs var Lasse Olsson och Ove Jansson.

Färnäs-Sollerön 0-1, Text från tidningsreferat.
Efter påskaftonens vinst mot Oxberg/Älvdalen i finalen behövde Färnäs på annandagen bara vinna mot Sollerön. Det blev nu inte så
utan sold vann med 1-0 (1-0) och att O/Ä vann turneringen får Mats Ljudéns grabbar tacka Solleröns stopper Hans Ullup och målskytten
Bill Fredriksson för. Färnäs kom sällan till skott i matchen och godkänt ger vi bara Ove Jansson och Anders Grannas.

Färnäs-Sollerön 0-1 (0-1). Text från tidningsreferat.
Målet: 0-1 Bill Fredriksson. Omdöme: Färnäs förmådde inte ta tillvara chansen att vinna påskturneringen. Fast det såg lovande ut efter
segern efter över Oxberg/Älvdalen. När de på måndagen ställdes mot Sollerön på hemmaplanen fanns inga av dessa takter kvar. Laget
skapade knappast någon rejäl målchans på hela matchen. Och under första halvlek var det bara ”Nöna” Olsson som på något sätt
oroade Sollerö försvaret. I den andra kom en rad A-lagsspelare med. Men inte heller dessa förmådde med ens att kvitteringsmål lars
Olsson var försvarsbäst. Sollerö IF vann därför rättvist. Laget spelade förnuftiga bollar fram till sina farliga avslutare Bill Fredriksson och
Ove Marcus. De försökte över huvudtaget att inte göra spelet märkvärdigare än det är. Hans Ullup och Leif Karlsson var ett par andra
nyttiga spelare.

O/Ä påsksegrare tack vare Sollerön. Text från tidningsreferat 1974.
Nyblivna division IV-laget Oxberg/Älvdalen vann som sig bör påskturneringen för Ovansiljanslagen. Visserligen återstår matchen
Våmhus-Sollerön, men inget av dessa lag kan bli bättre än trea. Klart är också att Färnäs blir tvåa och Orsa sist. O/Ä som förlorade
finalen mot Färnäs, kan tacka Sollerön för att det ändå blev turneringsseger. Sedan Färnäs övertygande slagit O/Ä med 5-2, blev de helt
nedtagna av Sollerön, som vann med 1-0, och därmed var Oxbergs seger klar Träningsplanerna har i stort sett varit bra för årstiden,
särskilt Orsa flygfält, men planen i Älvdalen har varit mycket tungsprungen Så här ser tabellen ut när matchen Våmhus-Sollerön som
spelas i dag återstår.

Färnäs, Text från tidningsartikel 1974.
Färnäs (FK) I dagarna har Färnäs SK mycket att glädjas åt. Man ser förhoppningsfullt på den kommande säsongen i division V. – Vi blev ju
trea i fjol sedan vi gått igenom höstsäsongen med bara en förlorad poäng – mot Nås 2-2 – och vi har i stort sett samma lag nu. Serieettan
Oxberg/Älvdalen behöver vi inte tänka på och tvåan Nås tycks tappat några av sina bättre spelare. Så varför skall man inte vara optimist
säger fotbollsbasen Torsten Nilsson, som nu helt lagt av domarskapet och går i stället in för att hjälpa klubben. En annan angenäm sak
är att träningsfliten varit bättre än någonsin. Mellan 20-25 spelare två kvällar i veckan sedan den 7 januari. – Det har blivit fart på den
detaljen sedan nye tränaren Tommy Sundberg tog vid, fortsätter Torsten. Och vi harspelat tio träningsmatcher sedan den 16 mars då vi
besegrade Brage B på bortaplan. Det bästa att Tommy också kan hoppa in och spela vissa matcher. Moras ishockeyspelare Kent
Sundqvist är också på glid till klubben och enda förlusten som gjorts är Michael Lundström som gått till Säter. Erik Olsson har ännu inte
börjat träna men brukar dyka upp med grönskan. – men det allra roligaste är att det är så många ungdomar som bankar på Alagsporten. Närmast en plats ligger blott 15-årige Lennart Grahn som gjort många uppmärksammade matcher denna vår. Men
stöttespelarna i laget blir Lasse Stickå, Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin och målvakten Tomas Nilsson. Försvaret tycks för övrigt bli
Färnäs styrka denna säsong. Detta bevisades kanske framför allt i den s.k. påskturneringen – som Färnäs faktiskt höll på att vinna. Laget
släppte nämligen in bara fem mål – klart bäst av samtliga lag. Slutligen är planfrågan också ett glädjeämne. Planen har lagt om och fått
vila i två år varför klubben fått spela sina matcher på främmande arenor. Nu står planen klar. – Möjligen får vi lov att spela första
hemmamatchen i Nusnäs om inte tjälen skulle hinna släppa ordentligt. – Hur det går? Ja, inte skall vi väl behöva bli sämre placerade än i
fjol. Men vi tar en match i taget. Bortapremiären mot Vansbro kan bli nog så knepig.

Orsa-Färnäs 0-4. Text från tidningsreferat.
Färnäs mötte Orsa på flygfältet på söndagen i en match som för FSK ger betyget gott som genrep inför seriestarten i norra femman.
Siffrorna skrevs 0-4 (0-1) de talar sant FSK var betydligt bättre efter än för paus. Målen fixade Lasse Stickå 2, Roland Frid och Tommy
Sundberg. Bra FSK-betyg får Anders Grannas, Lennart Ehlin, Roland frid, Lasse Stickå och Lennart Grahn. Orsas bästa var Sune Wallin,
Håkan Holmgren och Per Åke Borbos.

Orsa-Färnäs 0-4 (0-1). Text från tidningsreferat.
Målen: 0-1 Lars Stickå, 0-2 Roland Frid, 0-3 Lars Stickå, 0-4 Tommy Sundberg. Omdöme: det blev precis samma slutresultat som sist
lagen möttes i den s.k. påskturneringen. Men den här gången hade Orsa lite mer av spelet och skapade också chanser. Men
misslyckades i av slutningarna eller också hade duktige Färnäs målvakten Tomas Nilsson änglavakt. Färnäs vinsten var ändå fullt klar.
Laget hade ytterligare ett par feta tillfällen som inte utnyttjades. Lasse Stickå var för dagen påpasslig och svårmarkerad. Anders Grannas
var bäst i försvaret och dessutom måste man ge en eloge åt 15-årige Lennart Grahn – ett ämne till något stort. Orsa hade också en
framåt yngling i Anders Andersson i försvaret. Mittfältet dominerades av Håkan Holmgren och framåt var det oftast Per Åke Borbos som
allt skulle bestyra.

Färnäs slog klart Orsa. Text från tidningsreferat.
Påskturneringens resultat upprepade sig när Orsa IF och Färnäs under söndagen möttes i en vänskapsmatch på träningsplanen vid
flygfältet. Slutresultatet skrevs även denna gång 0-4 efter 0-1 i halvtid. Orsa började matchen bra och hade också 1-0 inne som
bortdömdes. Under denna inledande period hade man även ett par ytterligare målchanser men utan att lyckas få in bollen. Färnäs kom
dock mer och mer under matchens gång och tog till slut en rättvis seger. I Färnäs märktes Lasse Stickå framåt och i försvaret Anders
Grannas. Mycket bra spelade också endast 15-årige Lennart Grahn på v, yttern. I Orsa spelade Anders ”Snuppen”Andersson och Håkan
Holmgren bra. Målen: Lasse Stickå 2, Roland Frid och Tommy Sundberg.

Nås skall få en fight lovar man i Färnäs SK, Text från tidningsreferat 1974.
Färnäs (DD). Mätt med norra femmans mått årgång 1973 borde Färnäs SK bli minst tvåa i årets serie. Därför serievinnande
Oxberg/Älvdalen försvann till fyran. Två var då Nås (en svår nöt att knäcka) och Färnäs trea. Några nya nunor redovisar FSK men
matematiskt sett är det närmast status quo på en aktiva sidan.

Torsten Nilsson ny lagledare i Färnäs SK fyller på med energi åt fr.v. 15-årige Lennart Grahn, Tommy Sundberg, ny spelande tränare,
Hans Gummås, Kent Sundqvist, nyförvärv.

- Har gott om spelare, säger nye lagledaren Torsten Nilsson och på träningarna har snittet legat på 20-25 och 16-17 är aktuella för Alaget. Det kan också Det hålla med om för vid en match i påskturneringen byttes en ”femma” i paus och någon skillnad kunde inte
märkas. En spelarförlust. – Påspelarbörsen har Michael Lundström gått till säter och är enda förlust. Så har vi fått Tommy Sundberg,
populär spelande tränare och Kent ”hockey” Sundqvist senast i D/Ä. Stomme i årets lag blir rutinerade Tomas Nilsson, Lennart Ehlin,
Anders Grannas, Sven Åke Larsson, Stig Ove Hansjons, Lasse Stickå, säger Nilsson som också tror på 15-årigeLennart Grahn som ett
verkligt löfte. Sedan i januari har FSK tränat tre gånger i veckan. Under påskturneringen Hade man i år precis som förra året matchboll
när det gällde seger i turneringen men missade chansen. Så här ser vårens matchrad ut 10 4 4 2 17-9 12. Och så lovar Torsten
Nilsson att man skall ge Nås en match om en plats i fyran 1975. / Wepe/.

Färnäs har stora förväntningar, Text från tidningsreferat 1974.
Färnäs SK har stora förväntningar på den kommande säsongen i division V. Målet är att vara med i toppen. Att siktet ställts in så högt
beror på att laget i fjol kom trea i serien. Oxberg/Älvdalen gick upp i fyran och Nås tror man inte så mycket på i år. Det gör att Färnäs
räknar med stora chanser. – sedan har vi också nästan samma lag som gjorde en så stark höstomgång i fjol, en bara en tappad poäng på
hemmaplan, säger nye tränaren Tommy sundberg. Den ende spelare som vi förlorat är Mikael Lundström som skrivit på för Säter.
Samtidigt har vi fått en ny spelare i Mora IK:s Kent Sundqvist. Ny i A-laget är också 15-årige Lennart Grahn. Han är Färnäs pojk från
början och lagledningen hoppas att han med sin bollbegåvning kan göra bra ifrån sig i serien. – Ytterligare belägg för att laget verkar
vara på gång är att resultaten från träningsmatcherna varit positiva. Flera matcher mot lag från division 4 har varit jämna och vi slog
bl.a. Oxberg/Älvdalen i påskturneringen med 5-2. I den turneringen stupade vi sedan på ”mållinjen” efter 0-1 mot Sollerön. – De lag
som kan bli farligaste konkurrenterna tror jag är Nås och Yttermalung. Annars kan det nog bli så att alla slår alla i den här serien. Färnäs
har alltså stora förväntningar på säsongen. Redan på söndag ges en fingervisning om lagets slagstyrka vid premiären mot Vansbro på
bortaplan. Nye tränaren Tommy Sundberg och nye lagledaren Torsten Nilsson har dock stora förväntningar på de 16-17 man som ingår i
A-truppen och som så villigt tränat under våren.

Färnäs SK har fått två nya män i ledningen. Det är knästående fr.v. lagledaren Torsten Nilsson och spelande tränaren Tommy Sundberg.
Stående ses fr.v. de ”gamla” kuggarna Tomas Nilsson, Lasse Stickå och Stig Ove Hansjons.

Lasse Stickå, strateg i Färnäs SK.

Vansbro-Färnäs 1-2 (1-1). Text från tidningsreferat.(omg 1).
Målen: 1-0 Anders Gyllenvåg, 1-1 Roland Frid, 1-2 Lasse Stickå. Premiären i division 5 norra mellan Vansbro och Färnäs blev en ganska
händelselös historia. VAIK som är nedflyttade från division 4 och har kraftigt föryngrat sitt lag började matchen bäst med mål redan
efter 5 min av Anders Gyllenvåg. 30 minuter senare kunde Färnäs kvittera till 1-1 genom Roland Frid. Som blev halvtidsresultat. Andra
halvlek blev ganska blek och händelsefattig med dåligt spel från båda lagen utan system i varken mittfält eller anfall. När 2 minuter av
matchen återstod fastställde Lars Stickå slutresultatet till 1-2. VAIK hade för dagen sina bästa spelare i mv, Anders Otterström, backen
Roger Sörbom och i kedjan Anders Gyllenvåg. Färnäs hade sin bästa i Anders Grannas, Ove Jansson samt Lars Stickå. Domare Tommy
Åkesson, Mora.

Vansbro-Färnäs 1-2 (1-1).

Text från tidningsreferat. (omg 1).

Målen: 1-0 Anders Gyllenvåg, 1-1 Roland frid, 1-2 Lasse Stickå. Omdöme: Säsongspremiären blev för VAIK en snöplig historia, där
nederlags målet kom i matchens slutminut. Annars var det hemmalaget som inledde bäst med mål efter några minuter. Man hade här
några fina anfall som med lite tur hade gett laget en ännu större ledning. Men istället blev det Färnäs som tog kommandot och höll
spelet resten av halvleken. Andra matchhalvan jämnades spelet ut och kvalitén sjönk också. Färnäs vann rättvist mest tack vare större
tyngd i anfallen. Där hade man spjutspetsen Lars Stickå, som dock kom bort lite i andra halvlek. Planens bäste försvarsspelare hette
Anders Grannas och mittfältets säkraste i Färnäs var Hans Gummås. Bra var även Lennart Ehlin. I VAIK spelade som vanligt Tord Eriksson
lugnt och säkert på mittfältet. Bra i försvaret skötte sig Krister Hedlund, ny för året i A-laget. Farligast i kedjan var Åke Magnusson och i
andra halvlek även Anders Gyllenvåg.

Målfattigt även i Vansbro, text från tidningsreferat.(omg 1).
Målen duggade inte heller tätt i Vansbro när laget mötte Färnäs som i matchens sista skälvande minut klämde in 2-1 och snöt VAIK på
ena poängen. När har det hänt senast – Vanåvallen dammade i vårpremiären! Det blev Anders Gyllenvåg förunnat att göra årets första
mål han var tillsammans med Nils Göran Eriksson de två nyförvärv VAIK visade upp denna match. Det var för lättviktigt i kedja och
mittfält för att man på allvar skulle rubba Färnäs men detta kanske kan rättas till i kommande möte med Sollerön.

Färnäs-Våmhus 2-0 (1-0). Text från tidningsreferat 1974. (omg 2).
Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 Lars Stickå. Omdöme: Färnäs fick en lyckosam öppning i nydebuten på hemmaplanen. Först hade dock
Våmhus ett apr feta chanser i matchupptakten. Men sedan dess målvakt felberäknat en studs, som blev hemmalagets första mål, var
gästerna i fortsättnigen inte lika alerta. Hur som helst blev det i fortsättningen mest Färnäs. Hemmalaget utförde det bästa arbetet och
skapade de flesta måltillbuden och vann därför fullt rättvist. Sven Åke Larsson och Ove Jansson i fyrbackslinjen samt Lennart Ehlin på
mittfältet var de bästa försvarsspelarna. Stig Ove Hansjons var klart bäst i anfallet. ”Krigaren” i Våmhus laget var Lars Olpers. Vidare
skall p O Engström och Sören Simons ges bättre betyg än sina medspelare.

Färnäs-Våmhus 2-0. Text från tidningsreferat. (omg 2).
Färnäs fixade en ny vinst i norra femman genom att vidcomebacken på den egna planen slå Våmhus med 2-0 (1-0). Vinsten var
motiverad av flera skapade målchanser även om Våmhus hade ett par klara måltillbud i matchens upptakt. Färnäs tog dock hem
matchens sista timme på bättre arbete. Målen: 20:e min. 1-0 Roland Frid, mv, slarv, 50:e min. 2-0 Lasse Stickå (”Nöna” Olsson). Plus hos
Färnäs ger vi Sven Åke Larsson i fyrbackslinjen och Stig Ove Hansjons och “Nöna” Olsson i kedjan. Bra hos Våmhus Lasse Olpers, Per Olov
Engström och Sören Simons.

Ny premiär i Färnäs, Text från tidningsreferat. (omg 2).
Mora (DD) Våren 1972 var det senast man målade på riktigt på Färnäs serieplan. Vid nypremiären mot Våmhus i norra femman var DD
med när Roland Frid fixade 1-0 efter 20 min spel se bilden.

Vi började omläggningen under augusti-september 1972 säger Mats Elin som svarat för arbetsbeskrivningen och arbetet har Siljansmull i
Färnäs utfört. Det är en förenklad form av Weigras metoden som använts. Efter uppluckring av det tidigare underlaget så lade vi på 10
cm sand. På detta gödsel och en blandning av mull och sand som ersatte matjorden. Så sådde vi Weibullskick off. Genom det luftiga
underlaget har planen i vinter klarat sig frånisbränna säger Elin. – Planen har också vuxit från 62 X 102 till 65 X 110 m och omklädningen
har kostat ca 20 000 kr. omtalar Kål Olle Johansson. /Wepe/.

Färnäs slog Våmhus klart och rättvist. Text från tidningsreferat. (omg 2).
När Färnäs SK på nytt kunde spela på egna planen vid hemmapremiären i fotbollsfemman slutade det i två poäng. Laget som fick se sig
slaget med 2-0 (1-0) var IFK Våmhus. Matchen inleddes bäst av Våmhus som hade några verkligt farliga anfall. När Färnäs sedan kunde
ta ledningen efter 20 minuters spel efter att Våmhus målvakten felberäknat en studs gled initiativet över till hemmalaget. I
fortsättningen blev det Färnäs som skapade de flesta chanserna, varför slutresultatet var rättvist. Bäst i hemmalaget var Sven Åke
Larsson och Ove Jansson i fyrbackslinjen, Lennart Ehlin på mittfältet och Stig Ove Hansjons i anfallet. Hos Våmhus var Lasse Olpers den
som jobbade bäst. Bra var också P O Engström och Sören Simons. Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 Lars Stickå.

Janne toppar.

Text från tidningsreferat.

Det har varit ganska målfattigt i division V. Norra under de första spelomgångarna. Men alla lag utom – underligt nog – Nås IF har gjort
mål. Nås tillhörde som bekant toppskiktet förra säsongen. Men nu är detta ingen tendens. IFK Rättvik har varit flitigaste målgöraren
hittills med fem fullträffar. Därför är det ingen sensation att detta lag också inrymmer dagens skyttekung – Jan Gezelius med tre
fullträffar. Och så här ser skytteligan ut i fortsättningen. 2 mål Roland Frid och Lasse Stickå (Färnäs), Bengt Arne Olsson (Dala Järna), 1
mål Per Nygren och Bengt Karlroth (Rättvik), Bo Eriksson och Rolf Karlsson (Dala Järna).

Nusnäs-Färnäs.

Text från tidningsreferat. (omg 3).

Målen: 0-1 Lasse Stickå, 1-1 Sven Erik Hanspers. Omdöme: Möjligen hade Färnäs något mer av spelet den första halvleken men
målchanserna var många och jämnt fördelade. Det hade med andra ord med lätthet kunnat bli exempelvis 5-5 eller något ditåt. Nu var
det bara i halvlekarnas inledning som lagen hittade rätt. Något får väl ”skyllas” på ett par skickliga målvakter – Tomas Nilsson hos Färnäs
och Kjell Jonsson i Nusnäs. Sven Åke Larsson och Lars Olsson var bäst i gästernas försvar på mitten briljerade Lennart Ehlin och framåt
Lars Stickå. Hos Nusnäs var Ivar Johansson det stora namnet i försvaret. Andra spelare som förtjänar pluspoäng var Jan Åke Jonsson,
Sven Erik Hanspers samt Leif Hjelte, även om den senare misslyckades litet för mycket i avslutningarna.

Nusnäs-Färnäs 1-1, text från tidningsreferat. (omg 3).
Räkna med kryss för Nusnäs i norra femman. På tre matcher har det blivit lika många oavgjorda och serieledande Färnäs blev inget
undantag på Morängen på fredagskvällen. Siffrorna skrevs här 1-1 (0-1) och om dessa är att säga att det blev på tok för litet mål på
skapade målchanser. Målen: 0-1 Lasse Stickå, frispark, 1-1 Svenne Hanspers, nick på hörna. En kvart före slutet hade Färnäs ett mål inne
som bortdömdes för offsidemomentet före en mv-retur, enligt linjedomaren. Färnäs hade bollen mera än Nusnäs medan
målvittringarna blev fifty-fifty. Hos Färnäs ger vi plus till Tomas Nilsson, Sven Åke Larsson, Lasse Olsson, Lennart Ehlin och Stig Ove
Hansjons. Bästa betygen i Nusnäs får Ivar Johansson, Kjell Jonsson, Svenne Hanspers och Leif Hjelte. Folke Persson, Våmhus får godkänt
för dömningen.

Nusnäs spelade åter oavgjort. Text från tidningsreferat. (omg 3).
Derbyt mellan Nusnäs och Färnäs i fotbollsfemman på fredagskvällen slutade som de flesta derbymatcher med ett kryss, 1-1 (0-1).
Hemmalaget Nusnäs har förresten vanan inne med oavgjort den här säsongen. Efter tre matcher har laget tre poäng efter en poäng i
vardera matcherna. När serieledande Färnäs gästade Nusnäs började det dåligt för hemmalaget. Redan i matchinledningen kunde Lasse
Stickå ge Färnäs ledningen efter frispark. Nusnäs kvitterade efter halvtid då Svenne Hanspers fick fint häng i luften och nickade in en
hörna. Fortsättningen av matchen bjöd på många måltillfällen. Någon ytterligare utdelning uteblev, mycket på grund av duktiga
målvakter i båda lagen. Färnäs hade dock en boll inne när en kvart återstod att spela men det målet bortdömdes på grund av offside i
momentet före Lasse Stickå slog in en målvaktsretur. Bra i Nusnäs var målvakten Kjell Jonsson samt Tord Svensson, svenne Hanspers
och Leif Hjelte. I Färnäs var målvakten Thomas Nilsson, Lasse Olsson och Stig Ove Hansjons bra. Lasse Stickå var borta långa stunder,
men när han får bollen blir det farligt. Målen: 0-1 Lasse Stickå, 1-1 Svenne Hanspers. Domare: Folke Persson, Våmhus.

Färnäs-Hulån 3-1, Text från tidningsreferat, (omg 4).
Det bästa i mötet Färnäs-Hulån bjöds före paus då framför allt Färnäs var på alerten. Sådär en fyra mål hade passat till chanserna, men
fullträffarna skrevs 2-1. Andra ronden bjöd på mera händelsefattig fotboll. Lasse Stickå signerade både 1-0 och 2-0 och Åke Andersson
stod för 2-1. Avbytaren ”Nöna” Olsson fixade 3-1 när det var 10 minuter kvar. Plus hos Hulån delar vi ut till Per Erik Stövling, Benny Stam
och Jan Erik Stövling. Bäst hos Färnäs var Lasse Stickå, Tomas Nilsson, Ove Jansson och Roland Frid.

Färnäs-Hulån 3-1 (2-1). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Målen: 1-0 och 2-0 Lars Stickå, 2-1 Åke Nadersson, 3-1 Nils Göran Olsson. Omdöme: Färnäs seger skulle med lätthet ha kunnat vara
åtskilliga mål större. I andra halvlek hade hemmamålvakten Tomas Nilsson bara att göra ett par ingripanden. Därför bör hela FSK få
eloge för matchen. Möjligen hade effektiviteten framför mål kunnat var större. Men Lars Stickå, Lennart Ehlin och Lasse Olsson ges ett
extra plus. Hulån har spelat bättre i Färnäs. Men Jan Erik Stövling håller ännu. Bra var också målvakten Lagerberg och Åke Andersson.

Färnäs seger över Hulån, text från tidningsreferat. (omg 4).
Färnäs SK håller sig fortfarande kvar i toppen av fotbollsfemman sedan laget på torsdagen besegrat Hulån med 3-1 (2-1). Redan efter
fem minuters spel hade Färnäs första bollen inne med Lasse Stickå som målskytt. En kvart senare var Lasse åter framme och ordnade 20. Den lätta öppningen budade för fler Färnäs mål, men istället kunde Hulån reducera genom Åke Andersson innan halvtidsvilan. Färnäs
ledning i halvtid var befogad och kunde även ha varit ett par mål större. I andra halvlek hade ytterligare några ledningsmål varit på sin
plats. Hulån hade då knappast ett enda farligt anfall, utan det var Färnäs som pressade mest hela tiden. Hemmalaget kunde också öka
ledningen till 3-1 innan slutsignalen. Bäst i Färnäs var Lasse Stickå. Även Lennart Ehlin och hela fyrbackslinjen spelade bra. Också unge
Lennart Grahn visade att han är en grabb med mycket boll i sig. I Hulån var Bengt Arne Eriksson och Jan Erik Stövling de vassaste korten.
Målen. 1-0 och 2-0 Lasse Stickå, 2-1 Åke Andersson och 3-1 Nils Göran Olsson. Domare Erik Stolt, Mora.

Nås-Färnäs 0-3 (0-1). Text från tidningsreferat. (omg 5).
Målen: 0-1 Roland Frid, 0-2 Hans Gummås, 0-3 Lennart Grahn. Omdöme: Nås och Färnäs bjöd på verklig bottenfotboll i norra femman.
Färnäs började matchen bra med hjälp av en kraftig medvind, men allteftersom vinden mojnade gjorde spelkvalitén detsamma hos
Färnäs. Nås gjorde nog sin sämsta match denna säsong. Matchen var otrevlig med massor med ojustheter och mycket snack på planen.
Domaren Göran Isaksson hade en verkligt svår uppgift. I Nås får endast Kurt Larsson och Sören Skoglund godkänt. Färnäs bästa var Sven
Åke Larsson, Stig Ove Hansjons och Lasse Stickå.

Nås-Färnäs 0-3, text från tidningsreferat. (omg 5).
Det blev en mycket ful match med hårt spel och många efterslängar. Båda lagen syndade lika mycket och Nås lyckades dölja sina tricks
bättre, men vid ett par tillfällen måste dock domaren Göran Isaksson ta fram gula kortet. I andra halvlek blev spelet jämnare men Nås
saknar någon som kan hålla bollen och fördela spelet. 0-2 var ett självmål. Hans Gummås sköt och bollen ändrade rikting på en Nås
försvarare. En minut före slutsignalen fastställde Lennart Grahn slutresultatet med ett hårt skott. Bra betyg i Färnäs får målvakten
Tomas Nilsson, Anders Grannas och lars Stickå. Spelarna i hemmalagets fyrbackslinje får alla godkänt med extra plus för Nils Erik
Börjesson. På mittfältet sliter Sören Skoglund förtjänstfullt och av kedjespelarna har Bengt Grönberg den hetaste viljan.

Bengt Arne och Lars loss i toppen. Text från tidningsreferat.
Bengt Arne Olsson, Dala Järna och Lars Stickå, Färnäs har gott loss i skyttetoppen i division V Norra – precis som deras respektive lag.
Efter femte omgången är ställningen den här.
5 mål: Lars Stickå, Färnäs. Bengt Arne Olsson, Dala Järna. 3 mål: Jan Gezelius, Rättvik. Göran Hars, Yttermalung. Roland Frid, Färnäs,
Tord Svensson, Nusnäs. Sven Erik Hanspers, Nusnäs. Erik Nygren, Vansbro.

Färnäs-Rättvik 3-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 6).
Målen: Roland Frid, 2-0 Stig Ove Hansjons, 3-0 Lennart Grahn. Omdöme. Färnäs vann en rättvis seger och befäste därmed sin
serieledning. Det var under första halvlek som hemmalaget dominerade handlingarna på planen. I den andra fick Rättvik en smula mer
med i spelet. Anders Grannas och Lars Olsson var FSK:s främsta försvarsvapen med Lennart Ehlin som primus på mittfältet. Lasse Stickå
och Roland Frid var effektivast i anfallet . Per Nygren bestyrde det mesta i Rättviks kedjan medan Jan Knorring och Anders Rosén var de
bästa försvararna.

Färnäs håller stilen, Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs SK fortsätter att plocka poäng i fotbollsfemman. I lördagens match var det Rättvik som fick se sig besegrade med 3-0 (2-0) av
serieledarna. Första halvlek dominerades av Färnäs, medan Rättvik fick något mer att säga till om i den andra. Färnäs hade bästa
anfallskorten i Lasse Stickå och Roland frid. På mittfältet skötte Lennart Ehlin det mesta och försvarsbäst var Lasse Olsson och Anders
Grannas. I Rättvik var Per Nygren den bästa i kedjan, medan jan Erik Knorring och Anders Rosén klarade sig bäst i försvaret. Målen: 1-0
Roland frid, 2-0 Stig Ove Hansjons och 3-0 Lennart Grahn.

Färnäs-Rättvik 3-0, text från tidningsreferat. (omg 6).
Det var bäddat för ny serieledare i norra femman sedan Dala Järna gått på en mina på fredagskvällen. Färnäs tog inga risker utan fixade
3-0 (2-0) mot Rättvik på pingstaftonen. Färnäs fixade 1-0 Stig Ove Hansjons och 2-0 Roland Frid före paus då man också visade bättre
arbete. Rättvik kom dock igen, utjämnade spelet i andra halvlek. Gästerna gjorde också ett mål som bortdömdes för offside. Strax före
slutsignalen nickade 15-årige avbytaren Lennart Grahn in 3-0. Bra hos Rättvik var jan Erik Knorring och Anders Rosén. Laget var förtjänta
av något mål. Matchvinnare hos Färnäs var mv, Tomas Nilsson för sina räddningar. Bra var också hela fyrbackslinjen Ove Jansson,
Anders Grannas, Sven Åke Larsson, Lasse Olsson, liksom Stig Ove Hansjons på mittfältet. Ulf Johansson, Borlänge dömde bra, ensam
med domarkort. /Wepe/.

Dala Järna-Färnäs 2-0, text från tidningsreferat. (omg 7).
Målen: 1-0 Bengt Arne Olsson, 2-0 Bernt Bäckbro. Dala Järna återtog serieledningen mot Färnäs i onsdagens seriefinal hemma på
Järnans IP. Båda lagen står visserligen på samma poäng men, Järnas bättre målskillnad är avgörande. Onsdagskvällens match var av
mycket god division V klass, med ett ganska gott tempo. Järna började starkt och efter 10 min. spel tog man ledningen 1-0 vilket också
blev halvtidsresultat. I denna halvlek borde nog Järna tillverkat några fler mål efter alla chanser och tillbud. Färnäs var visserligen inte
ofarliga men Lasse Stickå var i regel för ensam i kedjan. Andra halvlek var mera jämn och under vissa perioder tryckte Färnäs på ganska
kraftigt för att få kvittering. Men när så Järna fick sitt andra mål var Färnäs ett slaget lag. Järna hade en bar målvakt i Bengt Nilsson. Bra
också backen Sven Åke Johansson, mittfältets Bert Engman och i kedjan Bengt Arne Olsson. Även Färnäs målvakt Tomas Nilsson var bra,
likaså backen Ove Jansson, mittfältets Hans Gummås i kedjan endast Lasse Stickå. Bra domare, Ivar Johansson, Malung.

Järna återtog serieledningen, text från tidningsreferat. (omg 7).
Dala Järna återtog serieledningen i norra division V efter att på onsdagen ha besegrat dåvarande ledarna Färnäs med 2-0 (1-0) hemma i
Järna. Det var bra spel speciellt i första halvlek då Dala Järna hade ett bra tryck och borde även ha tillverkat flera mål. Andra halvlek var
mera jämn men det var fortfarande bra spel. När 2-0 kom för Järna gick luften ur matchen. Målen: 1-0 Bengt Arne Phlsson, 2-0 Bengt
Bäckbro. Hemmalaget hade en bra målvakt i Bengt Nilsson, en bra back i Sven Åke Johansson, mittfältets Bernt Engman och kedjans
Bengt Arne Ohlsson. Även Färnäs målvakt Thomas Nilsson var bra likaså backen Ove Jansson, mittfältets Hans Gummås och anfallets
Lasse Stickå som dock var alltför ensam. Bra domare: Ivar Johansson, Malung.

Dala Järna-Färnäs 2-0, text från tidningsreferat. (omg 7).
Målen: 1-0 Bengt Arne Olsson, 2-0 Bernt Bäckbro. Omdöme: Järna vann på sitt säkrare försvar, men var nära oavgjort innan deras
psykologiska andra mål slogs in när åtta minuter var kvar. Järna pressade hårt i början och gästerna var ganska virriga. Efter en
halvtimme blev det ombytta roller ungefär lika lång tid, sedan jämnade spelet ut sig. Färnäs slog bort tre klara chanser. Bästa lagdel i
Järna var försvaret med Bengt Nilsson som säker målvakt. Bra insats gjordes också av Bernt Bäckbro på mittfältet, Bengt Arne Olsson
farligast i kedjan, där lilla Rolf Karlsson var nyttig. Färnäs hade en säker målvakt i Thomas Nilsson, Lennart Ehlin fin spelfördelare, Lasse
Stickå farlig i kedjan men borde ha gjort åtminstone ett mål. Ivan Johansson, Malung bra domare men blåste lite för mycket.

Färnäs loss i ”femman”. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Färnäs gick på söndagen åter loss i fotbollsfemman efter seger på hemmaplan mot Yttermalung med 3-0 (0-0). Det var en rättvis seger
där Färnäs även i första halvlek hade många chanser men då glömde bort att skjuta. Färnäs målvakt Tomas Nilsson hade lite att göra,
mycket beroende på en stark fyrbackslinje i Ove Jansson, Sven Åke Larsson, Anders Grannas och Lasse Olsson. Bra på mittfältet var Hans
Gummås och Lennart Ehlin. I anfallet lyckades Roland Frid bäst. I Yttermalung spelade målvakten Bror Alfridsson bra liksom försvararna
mats Olof Olsson och Leif Tellberg. Även mittfältaren Roger Eriksson och kedjespelaren Bengt Åke ”Skötten” Johansson var bra. Målen:
1-0 och 2-0 Roland Frid, 3-0 Lasse Stickå. Bra domare var Folke Persson, Mora.

Färnäs-Yttermalung 3-0 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Målen: 50. 1-0 och 52. 2-0 Roland Frid, 75. 3-0 Lasse Stickå (straff). Omdöme Färnäs hade under hela matchen ett märkbart övertag och
skapade också en del målchanser. Men under första halvlek glömde man totalt bort att skjuta. Men sedan Roland Frid i början av andra
avdelningen ordnat två mål på lika många minuter, blev det bättre även på den fronten. Det första målet var dock till stor del en skänk
av motståndarförsvaret. Sven Åke Larsson, Hans Gummås och Lennart Ehlin tillhörde de bästa försvararna i hemmalaget. Tomas Nilsson
i målet sattes på aldrig på några ytterligare prov. I anfallet var Roland Frid den stora orosanden. Av Ytter malung hade man väntat
betydligt bättre takter. Och man utgår från att laget kan åtskilligt bättre än vad som visades upp på söndagen. Målvakten Bror
Alfredsson har knappast någon del i förlusten. Mats Olov Olsson och Mikael Johanson kan ges godkänt i uteförsvaret. Och framåt
handlade det mest om Bengt Åke Johansson. Men han var för ensam för att det skulle bli verkligt farligt.

Färnäs-Yttermalung 3-0. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Nu har Färnäs två gånger i rad haft möjligheter att gå till serieledning på hemmaplan. Det gick bra för en vecka sedan och det blev en
repris på söndagen då Yttermalung kvaddades med hela 3-0 (0-0). Nu vann Färnäs fullt befogat efter ett klart övertag i både spel och
målvittringar. Det var dock klent beställt med skyttet före paus. Så bäddade Roland frid för två mål i 50:e och 52:a minuten. Lasse Stickå
slog när en kvart var kvar in en straff för hands. Hos Yttermalung ger vi plus åt mv, Bror Alfredsson, Leif Tällberg i fyrbackslinjen och
Bengt ”Skötten” Johansson framåt. Bäst där bak hos Färnäs var Sven Åke Larsson och Anders Grannas. I offensiven lyckades Lennart
Ehlin, Stig Ove Hansjons och Roland Frid bäst. Folke Persson, Mora dömde bra.

Färnäs-Sollerön 4-1. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Färnäs fixade en 4-1 vinst (3-0) vinst mot Sollerön i norra femman i en annorlunda match. Det var nämligen så att Färnäs gick till 3-0
efter mål av Stig Ove Hansjons och Roland Frid (2), första kvarten. Vid Färnäs 3-0 blev Solleröns mv, S O Lindberg skadad och unge
centern Bill Fredriksson blev stand in. I fortsättningen blev det två straffmål där Gunnar Bäcke målade för Sollerön och Lasse Stickå för
Färnäs. Men matchens sista 75 min. gick klart till Bill Fredriksson. Ett reservspäckat Sollerön hade förutom mv, sina bästa i stoppern
Hans Ullup och i Per Bohm framåt. Bra hos Färnäs Sven Åke Larsson, Hans Gummås och Lasse Stickå. Stig Ove Hansjons lade av för lätt.
L G Vikman, Orsa får godkänt.

Färnäs håller undan besegrade Sollerön. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Även i sista matchen före sommaruppehållet orkade Färnäs hålla undan för anstormande lag i fotbollsfemman. Söndagens möte gällde
Sollerön på hemmaplan och Färnäs hade vid full tid vinst siffrorna 4-1 (3-0). Ett resultat som till stor del fastställdes under de 15 första
spelminuterna då FSK tog ledningen med 3-0. I samband med tredje målet skadades Sollerö målvakten Sven Olov Lindberg så svårt att
han fick lämna banan. I stället hoppade unge utespelaren Bill Fredriksson in att vakta buren. Det gjorde han så bra under återstående
matchtiden att han släppte en straff förbi sig. Dessutom noterades han för många fina räddningar. Bra i Sollerön var annars Hans Ullup
och Putte Bohm. Färnäs försvar var som vanligt bra. Thomas Nilsson gör vad på honom ankommer i målet och fyrbackslinjen ör mycket
svårpasserad. På mitten var Lennart Ehlin bra liksom Lasse Stickå och Roland Frid i kedjan. Målen: 1-0 Stig Ove Hansjons, 2-0 och 3-0
Roland Frid, 3-1 Gunnar Bäcke (straff) och 4-1 Lasse Stickå (straff).

Färnäs- Sollerön 4-1 (3-0). Text från tidningsreferat. (omg 9).
Målen: 1-0 Stig Ove Hansjons, 2-0 och 3-0 Roland Frid, 3-1 Gunnar Bäcke (straff), 4-1 Lasse Stickå (straff). Omdöme: Färnäs SK
marscherar vidare mot serieseger i division fem? På söndagen hade Sollerön ingen chans och under slutkvarten höll allt på att rasa
samman för ölaget. Lars Olsson och Sven Åke Larsson vari riktigt bra i hemmalagets fyrbackslinje, liksom Hans Gummås i mitten.
Farligast framåt var Roland Frid och Lars Stickå. Sollerön tycktes ha dåligt med kondition i slutskedet. Målvakten Sven Olov Lindberg
skadades i ett knä i andra halvlek och utespelaren Bill Fredriksson fick rycka in. Han skötte sig så bra, att han klarade allt utom en straff.
Gunnar Bäcke och Arne Tåmt var aktivast i försvaret samt Putte Bohm i kedjan.

Hösten 1974.
Sollerön-Färnäs 2-0. Text från tidningsreferat. (omg 10).
Sollerön tog revansch på Färnäs i höstpremiären på Sollerö IP. Segersiffrorna blev 2-0 efter 0-0 i halvtid. Lagen hade varsin halvlek där
gästerna var bättre i den första medan Sollerön visade upp ett mera vinnande spel i den andra. Att sedan Färnäs vann hörnstatistiken
med 8-3 och att backen Hans Ullup räddade nollan nästan på mållinjen år Sollerön kan berätta om rättvisan i resultatet. Taktiskt spelade
Sollerö försvaret riktigt och det var få bollar Färnäs Lasse Stickå fick komma åt. Ska någon nämnas i Sollerön ges plus för Kjell Persson,
Håkan Axelsson och Hans Ullup. Även reservmålvakten, Nils Schmidt bör nämnas. Färnäs hade sina bästa i Hans Trogen, Nils Göran
Olsson, Roland frid. Sollerö målen gjorde Kjell Holm och Per Bohm, det sista alldeles i slutminuten.

Sollerön-Färnäs 2-0 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 10).
Målen: 1-0 Kjell Holm, 2-0 Per Bohm. Omdöme: Sollerön fick således revansch för nederlaget i Färnäs. Men det var knappast någon som
trodde på detta efter första halvlek då hemmalaget spelade överdrivet futtigt och tamt. Istället radade Färnäs upp en rad tillfällen då
spelarna där på ett helt annat sätt hittade varandra. Hans Ullup – en av de tongivande – räddade vid ett tillfälle på mållinjen. Men
Sollerön spelade i fortsättningen ett taktiskt försvarsspel och passade bakåt från långt håll för att inte Lasse Stickå skulle få tag i bollen.
Och framåt ägnade man sig åt kontringar. Det andra målet kom på en dylik av inhopparen Per Bohm. Bra var också Kjell Persson i
försvaret samt reservmålvakten Nils Schmidt. Man hade väntat lite mera av Färnäs som gjort flera uppmärksammade träningsmatcher
under sommaruppehållet. Hans Trogen var en bra kugge i försvaret och i övrigt fäste man sig vid ”Nöna” Olsson och Roland Frid.

Fin insats av Y-malung. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Yttermalung gjorde en överraskande bra insats i helgen då man på hemmaplan klarade 1-1 (0-1) mot topplaget Färnäs. Resultatet kan
betecknas som ganska rättvist. Lagen hade varsin halvlek. Det skall dock sägas att Färnäs låg närmast en seger då man bland annat
brände en straff vid ställningen 1-0. I Färnäs gjorde målvakten Tomas Nilsson en mycket bra match. Bra i uteförsvaret var fyrbacklinjen
Hans Trogen medan de främsta insatserna i övrigt kunde noteras för Lars Stickå och Roland Frid. I Yttermalung som gjorde en
kämpainsats var målvakten Bror Alfredsson mycket bra. Han gjorde flera fenomenala räddningar och kan delvis ta åt sig äran att man
fick en poäng. Bra i försvaret var annars Leif Tällberg medan Christer Busk och Tomas Söderlund svarade för de bästa insatserna framåt.
Målgörare: Yttermalung: Tomas Söderlund Färnäs: Lars Stickå. Han var dock otursgubbe när han missade en straff.

Yttermalung-Färnäs 1-1. Text från tidningsreferat. (Omg 11).
Yttermalung fortsätter att ta skalper i femman. Nu blev ”skalpen” visserligen bara en halv när serieledande Färnäs gästade de helröda,
men med lite tur hade hemmalaget tagit båda poängen. Annars började Färnäs överlägset bäst. Man tog ledningen efter 12 minuter
genom Lasse Stickå och höll ett bastant grepp på spelet halvleken igenom. Nämnde Stickå passade också på att slå en straff inom
räckhåll för fenomenale YIK-keepern Bror Alfredsson. I andra halvlek tog Yttermalung hand om kommandot. Tomas Söderlund
kvitterade efter 14 minuter och sedan pressade hemmalaget resten av matchen. Thomas Nilsson i Färnäs målet lyckades dock hålla
detta fritt från bollar. De båda målvakterna är nämnda. I övrigt spelade försvaret i Yttermalung på ett utmärkt sätt med extra plus till
Leif Tällberg. I kedjan utmärkte sig Christer Busk och Tomas Söderlund. I Färnäs dominerade Hans Trogen och Roland Frid i försvaret och
Lasse Stickå i kedjan. Målen: 0-1 (12) Lasse Stickå, 1-1 (59) Tomas Söderlund.

Yttermalung-Färnäs 1-1 (0-1), text från tidningsreferat. (omg 11).
Målen Yttermalung: Tomas Söderlund. Färnäs Lars Stickå. Omdöme: Resultatet rättvist. Lagen hade var sin halvlek med mål som
utdelning. Bra i Yttermalung var främst målvakten Bror Alfredsson som klarade en av Lars Stickå perfekt lagd straff i första halvlek. I
fyrbackslinjen var Leif Tällberg bra och i kedjan Christer Busk och Tomas Söderlund. Färnäs bästa var målvakten Tomas Nilsson och i
fyrbacklinjen Hans Trogen samt i kedjan Roland Frid och Lars Stickå.

Färnäs-Dala Järna, Text från tidningsreferat. (omg 12).
Ungefär en halvtimme tog det för gästande Dala Järna att fixa vinst i finalen i Norra femman i Färnäs på söndagen. Den här gången var
västerdalslaget mest alert före paus då deras mål var motiverade. Under andra halvlek kom Färnäs något mera och borde då ha kunnat
reducera, framförallt då Lasse Stickå och Hans Trogen hade varsitt öppet tillfälle. Totalt var dock gästerna det klart bättre laget och de
inbördes mötena mellan lagen har gett D/J 4 poäng och 5-0 i målskillnad. Målen: (15) Bernt Engman, (22) 0-2 och (28) 0-3 båda Bengt
Arne Olsson. Dala Järna med fyra juniorer i laget visade ett rappt steg och mera sting i spelet. Plus ger vi Ingvar Johansson, Christer Uhr
och Bo Eriksson i de bakre leden och Bengt Arne Olsson och 16-årige Rolf Karlsson framåt. Färnäs stod inte alls att känna igen. Sven Åke
Larsson och Anders Grannas och Hans Trogen var bäst.

Färnäs ”missade” final mot DJ. Text från tidningsreferat. (omg 12).
I söndags var det meningen att Färnäs SK skulle återta ledningen i division V norra. Men därav blev intet. Serieledande Dala Järna
befäste istället sin ledning genom fint genomförd första halvlek. Efter en kvart klippte Bernt Engman till direkt på halvvolley och ställde
hemmamålvakten Thomas Nilsson maktlös. På ytterligare tio minuter hade DJ gjort ännu två mål och därmed var det slut med
målskyttet för aftonen. Båda dessa ”gluggar” var emellertid klara gåvor från ett givmilt hemmaförsvar. Det hjälpte föga att rollerna
byttes i andra halvlek då Färnäs trots fina måltillbud inte lyckades ens spräcka nollan. Slutresultatet blev alltså att Dala Järna vann den
s.k. division V. laget är också ungt och snabbfotat och torde ha fina förutsättningar att lyckas bättre denna gång. Kämpahumöret är det
inget fel på – det visade man under andra halvlek. Lagets överraskning är utan tvekan 16-årige Rolf Karlsson som redan nu har mycket
boll i sig. Det robusta hemmaförsvaret fick ibland lov att ta till otillåtna medel för att stoppa ynglingens framfart. Uno Lissel hade en
tursam dag i målet. Han var ibland på utflykt men redde ändå upp farligheterna. Christer Uhr och Per Åke stark sopade i andra halvlek
rent framför Lissel. Lagets specielle målskytt Bengt Arne Olsson visade även nu in klass med två mål som visade god uppfattning. Laget

breddade föredömligt spelet och iscensatte ofta helt överrakande kontringar. Färnäs stod inte att känna igen denna gång. Försvaret
verkade väldigt sårbart och i anfallet var man heller inte sams. Inte ens Lasse Stickå förmådde slita loss och vid de tillfällen som radades
upp i andra halvlekens första hälft visade också stor ineffektivitet. Hans Trogen, Sven Åke Larsson och Stig Ove Hansjons ger vi bästa
betyget. Domare var Kurt Östberg, Borlänge.

Färnäs-Dala Järna, text från tidningsreferat. (omg 12).
Målen: 0-1 Bernt Engman, 0-2 och 0-3 Bengt Arne Olsson. Omdöme: Nej Färnäs är inte längre något typiskt höstlag. Denna säsong har
det gått särdeles dåligt. Och i seriefinalen mot Dala Järna misslyckades man i det mesta i första halvlek i försvarsarbetet och i den andra
med måltillverkningen. Två av målen var en skänk av hemmaförsvaret. Detta sedan Dala Järna fått vind i seglen efter ett elegant mål av
Bernt Engman. Sedan gick det liksom av bara farten för västerdalslaget som under första halvlek spelade en pigg och optimistisk fotboll.
Målvakten Uno Lissel hade under andra halvlek den tur som en målvakt bör ha. Ingvar Johansson och Per Åke Stark var de bättre i ett
påpassligt försvar. Största överraskningen var dock blott 16-årige Rolf Karlsson som har mycken fotboll i sin späda lekamen. Annars var
målskyttarna Bernt Engman och Bengt Arne Olson de bästa framåt. I andra halvlek växlade bilden. Nu dominerade Färnäs långa stunder,
men man hade ingen lycka i avslutningarna. Thomas Nilsson – målvakten kunde inte föra mycket åt målen och Sven Åke Larsson
kämpade bäst tillsammans med Hans Trogen. Skyttetoppsspelarna Lars Stickå och Roland Frid var denna gång inte lika alerta. Stig Ove
Hansjons får bästa betyget för sina fina skott.

Rättvik-Färnäs 1-2, Text från tidningsreferat. (omg 13).
Rättvik kunde med lite tur ha tagit både en och två poäng i lördagens seriematch mot Färnäs. Men svår spelade gamla Prästskogsvallen,
där Färnäs aldrig vunnit en match, blev den här gången en lyckoarena för Mora laget. Utan att på något sätt visa upp ett spel, som
tabellpositionen kunde ge förväntningar om lyckades man ordna de mål som behövdes för att vinna. Resultatet 1-2, halvtid 1-1.
Hemmalaget hade minuten före Färnäs segermål en vidöppen chans att avgöra tillställningen till sin fördel, men missade tillfället att
ordna ett par välbehövliga poäng. Synd för Rättvik som med fen av sina bättre spelare på sjuklistan kan få besvärligt att ordna nytt
kontrakt. Bra i Rättvik försvarets ”Lalle” Björklund och ”Fille” Johansson i anfallet, mittfältarena Anders Rosén och Torbjörn Nordin
därnäst. Toppar i Färnäs Stig Ove Hansjons och så naturligtvis Lasse Stickå, förgäves punktmarkerad matchvinnare med båda målen på
sitt samvete. Målen: Lasse Stickå, 1-1 ”Fille” Johansson, 1-2 Lasse Stickå.

Två mål av Lasse räckte mot Rättvik, text från tidningsreferat. (omg 13).
Rättvik hade inte turen med sig i lördagens seriematch hemma mot topplaget Färnäs. En öppen målchans vid ställningen 1-1 var nära ge
hemmaledning med gott hopp om välbehövlig poängutdelning. De missade möjligheten till målkänning följdes i stället minuten efter av
ett Färnäs mål. Den matchen igenom punktmarkerade Lasse Stickå slet sig från sin uppvaktning vid en hörna och pangade in sitt lags
segermål, resultat 1-2 (halvtid 1-1). Ett inte alltför rättvist poängkap av Mora laget. Rättvik hade trots att man har fem av sina bättre
spelare på sjuklistan minst lika mycket att säga till om som sina motståndare, och Rättviks enmanskedja, Fille Johansson (han var allt
väldigt ensam i anfallet) vållade Färnäs försvaret mycket bekymmer. Synd om hemmalaget som så väl behöver alla bidrag i
poängkolumnen. Färnäs visade inte något spel, som tabellplaceringen kunde ge förväntningar om. Bäst i Rättvik: cb, Lalle Björklund och
anfallets Fille Johansson. Närmast dessa Anders Rosén och Torbjörn Nordin på mittfältet. Mest framträdande i Färnäs Stig Ove Hansjons
och Lasse Stickå, den senare lagets matchvinnare med båda målen på sitt samvete trots den trägna uppvaktningen. Målen: 0-1 Lasse
Stickå, 1-1Fille Johansson, 1-2 Lasse Stickå. Domare: Sören Holmstedt, Ludvika.

Rättvik-Färnäs 1-2 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 13).
Målen: 0-1 Lars Stickå, 1-1 Bengt Johansson, 1-2 Lars Stickå. Omdöme: lars Stickå förpassade genom sina två mål definitivt ner Rättvik i
bottenskiktet. Färnäs seger var rättvis. Gästerna dominerade klart andra halvlek medan den första var rätt jämn. Matchen på
Prästskogsvallen blev lika dålig som spelunderlaget. Varför gick inte uppgörelsen på Hedslund? En hemmamatch och tre borta matcher
återstår. Men i rättvisans namn ska påtalas att Rättvik har haft en gemen otur med spelarskador som givetvis medfört svårlösta
problem. Nu får ”Lallen” Björklund, den duktiga innerbacken, ”Tobbe” Nordin (så länge han var med) och Bengt ”Fille” Johansson bästa
betygen. Färnäs hade sina bästa kort i målvakten Thomas Nilsson fint ämne, och Lars Stickå tvåmålsskytten.

Färnäs.Nås 2-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 14).
Målen: 1-0 självmål, 1-1 Mats Stefansson, 2-1 Lars Stickå. Omdöme: Här hade Färnäs tur som fick båda poängen. Under första halvlek
skapades inga måltillbud hos hemmalaget. Det var först efter 2-1 som det lossna något. Tomas Nilsson gjorde en bra insats i målet. Men
annars verkade det lite osäkert bakåt. Stig Ove Hansjons var till sin fördel och ”Nöna” Olsson spelade vårdat. Men det är tur att man
tunge chanstagaren Lars Stickå. Precis samma typ som uppgift som Lasse har Mats Stefansson i Nås. Men hanmissar nog målet lite
oftare. Vid tre tillfällen var han helt igenom men kunde inte sätta pricken över i:et. Nås borde åtminstone haft den ena poängen denna
gång. Men det blev tji fast man svarade för två av de tre målen. Backarna hade en särskild förmåga att prova egna målvakten Gunnar
Eriksson. Inte bara vid det närmast perfekta självmålet blev han bortdribblad av sina egna. Vid ett annat tillfälle strax efter lyckades
man klara till hörna. Bäst i försvaret var Nils Erik Börjesson.

Nås spelade bäst men Färnäs vann, Text från tidningsreferat. (omg 14).
Det lyckades Färnäs att besegra Nås med 2-1 i söndagens omgång av norra femman. Men det var ett resultat som satt långt inne och
hade inte Nås hjälpt Färnäs med målfabrikationen, så hade de grönvita kunnat bli poänglösa i den här matchen. Nås var nämligen det
bättre laget under större delen av matchtiden. En halvtimme in på första halvlek var det också klippt. Nås försvaren Toivo Mässing slog
en bakåtpassning så slarvigt att utrusande Gunnar Eriksson hamnade på mellanhand. Därmed ledde Färnäs med 1-0 utan att egentligen
ha åstadkommit någonting framåt. Den ledningen höll man ändå till sista kvarten då Mats Stefansson i Nås äntligen fick lön för sitt slit.
Han har haft flera tillfällen att måla igenom Thomas Nilsson, men sköt då mitt på. Den här gången fick Mats fullträff och kvitteringen var
ett faktum för jublande Nås spelare. Men glädjen blev inte lång. I anfallet efteråt fick Lasse Stickå läge och femmans målkung är inte den
som missar. 2-1 stod sig sedan tiden ut, även om Nås borde haft sin kvittering. Två straff situationer i slutminuterna diskuterades säkert
livligt under hemfärden till västerdalarna. Bra i hemmalaget var målvakten Thomas Nilsson, stig Ove Hansjons och Lasse Stickå. Bra i Nås
målvakten Gunnar Eriksson, försvararen Nils Erik Börjesson och rivige Mats Stefansson längst fram. Domare: Per Erik Carlsson, Borlänge,
inför ett 100-tal åskådare.

Färnäs-Nås 2-1, text från tidningsreferat. (omg 14).
Matchvinnare för Färnäs blev Nås vb, Toivo Mässing som fintade bort egen mv, och satte in 1-0 efter 22 minuters spel. Resten slutade
målmässigt mätt 1-1 efter kvittering för Nås Mats Stefansson i 75:e minuten och 2-1 för Färnäs av Lasse Stickå en minut senare. Om
detta är att säga att Nås framåt hade betydligt bättre sting än Färnäs men att det var vittring på fler självmål bakåt för gästerna. Färnäs
styrka är ett resolut försvar men att det är för omständigt när laget forecheckar. De bästa hos Nås var Lars Åke Hansson. Rune gråbo och
Mats Stefansson. Klart bäst var mv, Tomas Nilsson. Plus också till Sven Åke Larsson och Lasse Stickå.

Hulåförlust mot Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 15).
Hulån fick se sig besegrat på egna hemma arenan av Färnäs. Resultatet blev 1-2 efter 0-2 i halvtid. Resultatet kan diskuteras då lagen
hade varsin halvlek. Ett oavgjort resultat hade bättre visat vad som hände på planen. Färnäs hade spelet i första halvlek då en hel del
farligheter skapades 0-1 kom i sjunde minuten genom Roland Frid, 0-2 i tjugonde minuten, denna gång genom Lasse Stickå. Båda dessa
målen bjöd Hulå-försvaret på då man spelade tämligen öppet. Andra halvlek började trevande för båda lagen. Hulån kom mera och
mera och i 78 minuten kom reduceringen 1-2 genom Benny Stamm. Trots en massa tillfällen för Hulån kom man ej längre
resultatmässigt. I Hulån var Rolf Lagerberg i målet bra i försvaret Sven Axel Andersson och i kedjan Nils Olov Ingrids. Färnäs bästa var i
försvaret Anders Grannas, mittfältets Björn Åberg och i kedjan Lennart Grahn. Säker domare Per Gunnar Melander, Falun.

Hulån-Färnäs 1-2. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Hulån var yttersta nära att lugga gästande Färnäs på ena poängen vid söndagens match i Hulån. Efter sjabbel i hemmaförsvaret tog
Färnäs ledningen med 1-0 genom Roland Frid i första halvlekens sjunde minut. Efter ytterligare ett slarv i hemmaförsvaret ökade Lasse
Stickå Färnäs ledning till 2-0 som också blev halvtidsresultatet. I andra halvlek fick Hulån mera att säga till om även om Färnäs hade en
hel del farligheter som endast resulterade i några hörnor. Hulån reducerade till 1-2 genom Benny Stam. Hemmalaget var sedan nära att
kvittera i slutminuten, men Färnäs målvakt svarade för en grann räddning och detta räddade gästernas seger. Bäst i hemmalaget var
Sven Axel Andersson i försvaret och Jan Erik Hövling i kedjan. Färnäs bästa var mv, Tomas Nilsson, Björn Åberg, Lennart Ehlin och Roland
Frid. Bra domare var Per Gunnar Melander, Falun.

Hulån-Färnäs 1-2, text från tidningsreferat. (omg 15).
Målen: 0-1 R. Frid, 0-2 Lars Stickå, 1-2 Benny Stam. Omdöme: Färnäs hänger ännu med i toppstriden i femman och lyckades besegra
Hulån med uddamålet. I första halvlek hade gästerna mesta att säga till om, var som också målskörden skvallrar Hulån repade mod efter
Benny stams reduceringsmål och tryckte på hårt mot slutet för kvittering, men Färnäs lyckades freda sig. Oavgjort hade nog varit ett
rättvist resultat. Bra i Färnäs var Frid i anfallet och Åberg i försvaret. Bra i Hulån var Sven Axel Andersson som dock blev justerad samt
Alf Andersson i kedjan.

Storseger för Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs och Nusnäs spelade på söndagen derby i fotbollsfemman med Färnäs som hemmalag. Under våromgången slutade mötet mellan
lagen oavgjort, men denna gång var Färnäs det klart bättre laget och då särskilt under första halvlek. Ändå gjorde hemmapojkarna fler
mål under andra halvan av matchen som slutade 5-0 (2-0). Färnäs inledde med två mål av Lasse Stickå och den definitiva knäcken fick
Nusnäs i andra halvlek när Roland frid ökade till 3-0. Bra i Färnäs var Sven Åke Larsson som bär upp försvaret liksom Stig Ove Hansjons
och Lasse Stickå. Nusnäs hade sina bästa i Jan Åke Jonsson och Svenne Hanspers. Målen: 1-0 och 2-0 Lasse Stickå, 3-0 Roland Frid, 4-0
S.O Hansjons och 5-0 Lennart Ehlin.

Färnäs-Nusnäs 5-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 16).
Målen: 1-0 Lasse Stickå, 2-0 Lasse Stickå, 3-0 Roland Fridh, 4-0 Stig Ove Hansjons, 5-0 Lennart Ehlin. Omdöme: Färnäs van klart derby
mötet siffrorna talar sitt tydliga språk åtminstone en stor del av första halvlek var spelet rappt och meningsfullt sedan drogs tempot ned
Sven Åke Larsson bar upp hemmaförsvaret där också målvakten Thomas Nilsson var på sin vakt. Framåt handlade det mest om Lasse
Stickå och i första halvlek unge Lennart Grahn. Nusnäs har vi sett bättre, nu måste man avstå från sina hockeyspelare Sven Erik Hanspers
och Jan Åke Jonsson tillhör de bättre i laget.

Färnäs-Våmhus 1-0, Text från tidningsreferat. (omg 17).
Stig Ove Hansjons blev matchvinnare när Färnäs slog Våmhus med 1-0 (1-0) på söndagen. Yttre förhållanden med regn och rusk gjorde
matchen svårspelad. Det var i 18 minuten i första halvlek som det skulle visa sig att Våmhus öde hade avgjorts. På en hörna kom långa
stig Ove upp, huvudet högre än alla andra hade han inga svårigheter att nicka in 1-0. Thomas Nilsson i Färnäs målet var bra liksom
backarna Sven Åke Larsson och Björn Åberg. Den store resen på mittfältet var Stig Ove Hansjons som tog allt i höjden. I kedjan var Lasse
Stickå bäst trots att han fick gå mållös från planen. Ingemar Andersson och Lasse Olpers arbetade bäst i Våmhus försvaret. På mittfältet
blev det arbetsseger åt bröderna Sören och Jan Simons samt Bengt Tysk. Kedjan var för lätt. Arbetsam var Per Olof Engström. Ingemar
Andersson, Borlänge, dömde bra.

Färnäs seger över Våmhus, text från tidningsreferat. (omg 17).
Det var dystert i dubbelbemärkelse i Våmhus i söndagens match mot Färnäs. Dels de yttre förhållanden med regn och rusk hela matchen
och dels den onödiga förlusten. Färnäs vann nämligen med matchens enda mål inprickat i 18:e minuten av Stig Ove Hansjons. Våmhus
fetaste chans kom i slutet på första halvlek då Göran Lundqvist blev helt frispelad men sköt skyhögt över. Ett skott i överliggaren
noterades också i andra halvlek. För övrigt var matchen ganska slätstruken. Kanske mest beroende på det hala underlaget 1-1 hade
kanske mest återspeglat händelserna på plan. Vad som brister mest i Våmhus är anfallet. I och med dagens förlust hänger Våmhus
verkligen på en skör tråd. Nu måste man helt enkelt vinna matchen borta mot Yttermalung, samtidigt som Nås tar stryk i Sollerön. Trots
segern har Färnäs knappast någon chans till seriesegern, för Dala Järna tar nog knappast stryk i Nusnäs. Bäst i Färnäs lag var bakåt
målvakten Tomas Nilsson, Sven Åke Larsson, Björn Åberg och Stig Ove Hansjons. Lars Stickå får bästa betyget i kedjan, trots att han fick
gå mållös från plan. I Våmhus var Ingemar Andersson, Lasse Olpers bäst bakåt. Bröderna Sören och Jan Simons gjorde bra ifrån sig på
mittfältet. Framåt var det blekt. Möjligen kan Per Olov Engström få godkänt. Ingemar Andersson från Borlänge dömde bra. /Aron/.

Våmhus-Färnäs 0-1 (0-1). Text från tidningsreferat. (omg 17).
Målet: 0-1 Stig Ove Hansjons. Omdöme: De här poängen kan Färnäs glädjas åt och tacka sitt starka försvar men också en allt för lätt
vägande motståndarkedja. Men hemmalaget hade också en del otur. Göran Lundqvist sköt skyhögt över i fritt läge och Sören Simons
träffade ribban med ett rungande skott i andra halvlek. Det regnade hela matchen och vädret skapade sannerligen ingen spelglädje.
Men litet bättre takter hade man kunnat begära av ett lag som kämpar om seriesegern. Tomas Nilsson är säkerheten i FSK:s försvar där
även Lars Olsson och Sven Åke Larsson gjorde sitt. Framåt var det glesare än vanligt. För det mesta sprang anfallarna på långbollar från
egna målvakten eller backarna. Våmhus kom inte igång förrän i andra halvlek och lyckades trots lovvärda små stängningar inte ens
knipa ena poängen. Nu är läget för laget mycket kritiskt. ”Lille” Lovén i målet är en riktig kämpe. Samma sak kan sägas om Ingemar
Andersson och nickspecialisten Rurik Persson. Bröderna Sören och Jan Simons var annars de som märktes mest i den tämligen tama
matchen.

Färnäs-Vansbro 1-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Målet: Björn Åberg. Omdöme: Det verkade länge stört omöjligt för Färnäs att göra mål trots stor överlägsenhet. Vad sägs exempelvis om
18-1 i hörnor+ Och inte blev situationen bättre av att det rapporterades att matchen i Dala Järna också stod 0-0 i halvtid. Färnäs
behövde vinst och DJ förlust för att Färnäs skulle vinna serien. När åtta min. återstod slängde Ove ”Pias” Jansson iväg ett skott som
målvakten med nöd lyckades klara. Efter några sekunder hamnade dock bollen hos Björn Åberg som loppade fint över målvakten. Men
vad hjälpte det när segern äntligen var ordnad kom telefonrapport om att Dala Järna vunnit. Hans Trogen och Sven Åke Larsson tillhörde
FSK:s bästa spelare där försvaret inte behövde anstränga sig över hövan. Unge Lennart Grahn samt Stig Ove Hansjons och Lars Stickå var
en annan hemmatrio som skötte sig bra. I Vansbro målet kämpade Anders Otterström helhjärtat. Bra betyg för Roger Sörbom. Lagets
nyttigaste spelare hette emellertid Nils Erik Edlund.

Färnäs-Vansbro 1-0. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Det var en enkel telefon match om seriesegern i norra femman. En kontakt i paus med Dala Järna då stod 0-0 på båda ställena och ett
samtal vid fulltid 2-0 i D/J och 1-0 i Färnäs. Däremot var det inte lika lätt för Färnäs att slå Vansbro. Inte så att man var underlägsna i
spel utan tvärt om Färnäs behärskade matchen till tusen och vann hörnorna med 18-1. En del av dessa signerade Björn Åberg var snudd
på mål men längre än så kom man inte. Inte förrän det var 7 minuter kvar då Björn Åberg loppade in 1-0. Minuten före räddade Vansbro
mv, Anders Otterström ett s.k. otagbart skott från Ove Jansson. En orsak till att Färnäs hade svårt komma till skott var att Vansbro körde
med Nils Edlund, som extra libero, och han var tillsammans med Anders Otterström klart bäst hos gästerna. Mest alerta hos Färnäs var
Lennart Grahn, Hans Trogen, Stig Ove Hansjons, Lasse Stickå och Björn Åberg.

Reservlagsserierna, klass III
Reservlagsserierna i klass III spelades i 6 olika grupper. Med följande lag.

Grupp 1.
Oxberg/Älvdalens IF
Färnäs SK
IFK Mora
Nusnäs IF
IFK Rättvik
Sollerö IF
Orsa IF
IFK Våmhus

14
14
14
14
14
14
14
14

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

53-19
45-23
51-26
39-39
40-47
27-37
31-48
18-65

25
21
16
13
11
11
11
4

Grupp 2. Särna SK, Lima IF, Äppelbo AIK, Åsens SK, Yttermalungs IF och Idre SK. Seriesegrare: Särna SK.
Grupp 3. Falu BS, Aspeboda SK, Svärdsjö IF, Insjöns IF, Siljansnäs IF, Gagnefs IF och Sågmyra IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 4. IK Brage, Bullermyrens IK, Gustafs GoIF, Amsbergs SK, Humlans IF, IK Astoni och Stora Tuna IK. Seriesegrare: IK Brage.
Grupp 5. Ludvika FFI, IK Heros, IF Vulcanus, Saxdalens IF, Östansbo IS, Ulfshyttans IF och Björbo IF. Seriesegrare: Ludvika FFI.
Grupp 6. Stora Skedvi IK, Horndals IF, Näs IF, Fors IK, Skogsbo SK, IF Garparna och BK 72. Seriesegrare: Stora Skedvi IK.

Junior DM, Dalarna 1974.
Till slutspel går de första fyra bästa lagen i Elitserien samt vinnarna i de fyra regionalserierna. De möts i en cupturnering om JDM-titeln.

Elitserien till slutspel: IK Brage, Falu BS, Dala Järna IK och Malungs IF. Övriga lag: IK Brage, Falu BS, Dala Järna IK, Malungs IF, IFK
Ludvika, Avesta AIK, IFK Mora och Forssa BK.

Grupp 1 till slutspel:

Sollerö IF. Övriga lag: Sollerö IF, Oxberg/Älvdalens IF, IF Nornan, IFK Våmhus, Nusnäs IF, Vansbro AIK, Orsa

IF och Färnäs SK.

Grupp 2 till slutspel:

Dala-Floda IF. Övriga lag: Dala Floda IF, Leksands IF, Korsnäs IF, Grycksbo IF, Svärdsjö IF, Gagnefs IF och

Hälsinggårdens AIK.

Grupp 3 till slutspel:

IK Heros. Övriga lag: IK Heros, IF Tunabro, Bullermyrens IK, IFK Grängesberg, Islingby IK, Ludvika FFI, Säters

IF och Stora Tuna IK.

Grupp 4 till slutspel:

IFK Hedemora. Övriga lag: IFK Hedemora, Avesta IF, Krylbo IF, Horndals IF, Vikmanshyttans IF, Näs IF och

Stora Skedvi IK.

Regionalserien Grupp 1.
Sollerö IF
Oxberg/Älvdalens IF
IF Nornan
IFK Våmhus
Nusnäs IF
Vansbro AIK
Orsa IF
Färnäs SK

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
7
7
5
3
3
2

0
1
2
0
1
2
2
2

1
2
5
7
8
9
9
10

62-16
54-17
40-26
19-39
29-43
22-41
13-38
18-37

26
23
16
14
11
8
8
6

Kvartsfinaler.
IK Brage-Dala Järna IK 3-1,
Sollerö IF-Malungs IF 0-6.

Dala Floda-Falu BS 2-3,

Semifinaler. IFK Hedemora-Falu BS 2-1,

IK Heros-IFK Hedemora 1-5,

Malungs IF-IK Brage 3-2.

Final. Malungs IF-IFK Hedemora 4-1 . Junior DM-vinnare Malungs IF 1974.

Kämpecupen.
Kämpecupen spelades I åtta olika grupper. Med följande lag.

Grupp 1.
Oxberg/Älvdalens IF
IFK Mora
Sälen/Sörsjöns IF
Orsa IF
IFK Våmhus
Särna SK
Färnäs SK

12
12
12
12
12
12
12

10 2 0
9 3 0
7 1 4
4 1 7
4 1 7
3 0 9
1 0 11

45-4
32-7
44-22
21-26
15-34
11-33
13-55

22
21
15
9
9
6
2

Grupp 2. Malungs IF, Dala Floda IF, Lima IF, Nås IF, Dala Järna IK och Vansbro AIK. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Grängesberg, Ludvika FFI, IK Heros, IFK Ludvika, Söderbärke GoIF och IF Vulcanus. Seriesegrare: IFK Grängesberg.
Grupp 4. IF Tunabro, Islingsby IK, IK Brage, Nyhammars IF, Stora Tuna IK och Östansbo IS. Seriesegrare: IF Tunabro.
Grupp 5. Falu BS, Insjöns IF, IFK Rättvik, Grycksbo IF och Korsnäs IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 6. Falu BS, Hälsinggårdens AIK, Islingby IK, Gagnefs IF, Forssa BK och Djurmo/Sifferbo IF. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 7. IFK Hedemora, IK Brage, Säters IF, Bullermyrens IK, Gustafs GoIF och Torsångs IF. Seriesegrare: IFK Hedemora.
Grupp 8. Avesta IF, Avesta AIK, Krylbo IF, IFK Hedemora, Skogsbo SK och Karlbo IK. Seriesegrare: Avesta IF.

Ungdomsfotbollen. Dam – knatte – pojke och juniorer. Glädjande aktivitet inom klubben. Text:
Lasse Matsson. Från Färnäs SK 50 år.
1974 startades ett pojklag för att vara med i DFF:s serie P 12. Det gick väl inte så bra till att börja med men i slutet av serien lyckades vi
vinna några matcher och slutade trea från slutet.
1975 Nu hade vi varit med ett år och resultaten började bli bättre, Vi var även på träningsläger i Kinna, en härlig vecka med mycket
fotboll: 2 matcher spelade vi, bägge med förlust. I serien blev vi 4:a. (Färnäs började bygga upp en ungdomsverksamhet detta år 1974
för att sedan bara bli större och större varje år. Det kommer att beskrivas under varje årsflik. Detta kunde ingen just vi detta tillfälle ana
egentligen hur stort det skulle bli, men Lasse Mattsson sådde fröet 1974).

Färnäs SK:s elljusspår klart lagom till jul. Text från FK Måndag 23 dec, 1974.

El-ljusspårkommittén i Färnäs har gjort sitt och resultatet lyser i bakgrunden. På bilden Lennart Katrin, Nils Legranes, Stig Ove Hansjons,
Hugo Olsen och Gösta Såsser.

Spåret är 6 kilometer långt, men sportklubben har varit finurlig och löst detta hela så att man inte behövt dra mer än 3 kilometer
ledning. Svaret på ekvationen är att spåret är T-format. Man åker således förgreningarna fram och tillbaka. Banan är fint kuperad och
kan utbjudas till alla kategorier skidåkare, den är med andra ord familjevänlig. Färnäs SK väckte tanken på ett elljusspår 1970. Man drog
upp riktlinjerna och gick till verket. Behandlingen hos Mora Kommun och hos Naturvårdsverket tog emellertid lite tid. Anledningen var
at kommunen önskade att Färnäs SK skulle gå samman med Noretpojkarna i det här projektet, någonting som NP inte hade de
ekonomiska resurser att ikläda sig just då. Nu har emellertid spåret dragit fram till Norets rå och när NP önskar kan spåret byggas på
fram till ishockeybanan i Noret och det blir då 2 kilometer längre, en lösning som också kommunen förklarat sig tillfreds med.
Kommitterande. Inom Färnäs SK bildades en elljusspårskommitté med Nils Legranes i spetsen och övriga kommitterande har varit
Lennart Katrin, Stig Ove Hansjons, Hugo Olsén och Gösta Såsser. Kommittén har nu överlämnat spåret till Färnäs SK:s ungdomssektion
som framledes skall handha skötseln och för ändamålet inskaffat en snöskoter. Elljusspåret kan idag värderas till 90 000 kronor där
kommunen bidragit med 35 000 kronor och Naturvårdsverket med 12 000 kronor. Resterande har klubben svarat för och det kan
nämnas att antalet frivilliga arbetstimmar uppgår till tusentalet. Det har bl.a. varit röjning och stolpresning som klubbmedlemmarna
själva svarat för.

Den 21 december 1974 kunde Stig Ove Hansjons koppla på strömmen till el-ljusspåret.

Stig Ove Hansjons med spårmaskin.

Avslutning i Färnäs, text från tidningsreferat 1974.
Färnäs (FK) På lördagskvällen hade Färnäs Sk avslutningsfest i Bygdegården. Då var all förtret över missad division plats glömd och man
siktar istället på nästa säsong. Ordföranden Gustav Larsson hälsade välkommen och deltog sedan i en diger prisutdelning tillsammans
med Torsten Nilsson och Lennart Klockar. Alla sjutton spelare som deltagit i A-laget fick ett bidrag ur till en planerad resa 1975 och fick
ett tack för sina insatser. Särskilt de sex som deltagit i samtliga seriematcherna. Lars Stickå, Tomas Nilsson, Sen Åke Larsson, Stig Ove
Hansjons, Lars Olsson och Lennart Grahn. De två sistnämnda har haft det speciellt jobbigt då de deltagit i samtliga A- och juniorlaget.

Färnäs Sportklubb hade trivsam höstavslutning. Text från tidningsartikel onsdag 6 november, 1974.

På lördagskvällen gick det glatt till i Färnäs bygdegård. Då hade Färnäs SK sin sedvanliga höstfest med middag, prisutdelning och dans.
Den största sektionen inom FSK är fotbollen och där fick klubben i år sin förste spelare som medverkat i 250 A-matcher. Det är Lasse
Stickå som dragit på sig Färnäs dressen så många gånger och för det hyllades han med en tavla.
Anna Stickå, Birgitta Hansjons och Kerstin Lassis fick blommor för välvillig hjälp till klubben liksom kassören Kål Olle Johansson. Bästa
träningsfliten 67 av totalt 72 pass gick till Lennart Grahn och Lasse Stickå. Blommor och en Mora häst överräcktes till Inger och Tommy
Sundberg – omtyckt och populär tränare och Lennart Grahn dubbades till hedersjunior. Anders Grannas fick en klocka för 100 matcher,
Sven Åke Larsson hedersmärke för 150 matcher och lars Stickå tavla 250 matcher – ett antal som ingen tidigare uppnått inom klubben.
Stig Ove Hansjons utsågs till årets medlem och ”Stickå Eriks Minnes” tillföll Sören Nordin, Björn Åberg framförde spelarnas tack till
Torsten Nilsson. Slutligen tog ordföranden Gustav Larsson till orda och frambar styrelsens tack samt utdelade diplom till medlemmar
som fullföljt Mora-Långa (Björn Åberg) och Vasaloppet (Christer Larsson, John Klockar, Lennart Ehlin och Rune Blomberg).

Färnäs Sportklubb Årsberättelse från F.S.K. Fotbollsektion för 1974.
Sektionen har bestått av följande manskap: Börje Leander ordf, Torsten Nilsson sker, Erik Färnström, Sören Nordin, Nils Stikå, Lars
Stickå, Gunnar Eriksson, Lennart Elin, Anders Grannas och Bror Ernlund. Fotbollsektionen har hållit en hel del sammanträden under det
gångna året.
Sektionen kunde i ett tidigt stadium av säsongen knyta en ny tränare till klubben, då tog Tommy Sundberg över slavpiskan och skötte
den med stor omsorg så att han blev mycket populär både på och utanför planen.
I A-laget har 17 man deltagit i säsongens seriespel och alla som följt A-laget vet väl att vi hela tiden varit i toppen på div. 5 Norra och
kämpat. Tyvärr blev Dala Järna IK för svåra för oss och vann serien. Det blev många bittra fajterna, vem minns inte matcherna mot Dala
Järna borta och hemma samt matchen mot Sollerön bort. Hade vi vunnit någon av dessa hade vi med all säkerhet varit i div. 4.
I B-laget har cirka 20 spelare använts och laget kom på andra plats i sin serie, det är en placering som B-laget inte förmått nå på många
år. Grabbarna har också visat en mycket bättre träningsflit i år och man ser att träning ger resultat. Vi hoppas på lika god anslutning
under kommande säsong.
FSK har även haft ett juniorlag som tränats av Lasse Stickå och Thomas Nilsson. Deras placering kanske vi skall prata tyst om men en
bidragande orsak till att det inte gått alltför bra är att vi måste gå långt ner i åldersklasserna för att få fullt lag och även ta spelare från
Mora. Att juniorlag behövs för att få fram nya grabbar är ju klart, se bara på Lennart Gran som kommit från juniorlaget till A-laget, där
ser vad man kan uppnå om man satsar på träning och aldrig ger upp.
Vi har även haft ett kämpelag i seriespel, deras problem är lika som juniorlagets, det blir för starka ålderskillnader men de måste ju vara
med för att så småningom klubben skall ha någonting att glädjas åt.
FSK har även haft ett knattelag i år men det har ungdomssektionen haft hand om.
I sammanfattning kan man säga att klubben för första gången haft 5 lag som burit dessa färger och de har alla kämpat väl. FSK skall även
1975 vara med i den av Ovansiljansklubbarna anordnade Påskturneringen.
Till sist vill vi inom fotbollssektionen tacka samtliga spelare. Styrelsen och alla intresserade som varit oss till stor hjälp och nytta under
det gångna året. Vi önskar även ett gott samarbete i fortsättningen.
Färnäs 1974-12-04
Börje Leander ordf.

Färnäs Sportklubb

Torsten Nilsson sekr.

Fotbollsektion och Styrelsen

Bygdegården 8/11-74

Närvarande:

B. Leander, M. Grannas, H Gummås, L. Ehlin, L. Stickå, E. Färnström,T. Nilsson, samt Thomas Nilsson.
Styrelsen: G. Larsson, K.O. Johansson.

§ 1.

Efter resonemang med Thomas Nilsson beslutades att han skall stanna kvar ytterligare minst 1 år på egen begäran.
Och han skall själv ta kontakt med Säter om detta.

§ 2.

Träningsmatcher redogjordes för. Beslutades att ta kontakt med Leksand för eventuell träningsmatch den
19/4-20/4.

§ 3.

Tränarfrågan diskuterades och beslutades att då det gäller ekonomiska skall K.O. Johansson representera klubben.
L. Stickå, T.Nilsson, skall ta kontakt med T.Sundberg angående träningen.

§ 4.

IFK mora har muntligt framställt att få hyra planen för vårsäsongen 75 och 1 träningskväll per vecka. Efter en heldel
resonemang beslutades att med den belastning som FSK eget tränings och matchprogram utgör 5 lag. Och den
belastning som IFK Mora fotboll skulle göra på planen, och den är ju nästan nylagd. Beslutades att G.Larsson tar
kontakt och hör vad vi får i hyra. Och att preliminärt avslag på framställningen vidhölls av mötet.

§ 5.

Klockan 12.00 Årsmötet skall hållas i december den 8/12. Preliminärt. T. Nilsson frågade om det var någon som
skulle avgå i sektionen. B.Leander sa att han skulle avgå vid årsmötet.

§ 6.

Priser till kämpe och knatte latgen skall skötas om av respektive lag. Vid avslutning skall film och saft och bullar,
tårta utspisas. Tränararvoden till L. Stickå vid juniorträningarna skall göras upp med L.Stickå och styrelsen.

§ 7.

Beslutades att A-B-Jun skall anmälas omgående.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

28/2-74

Närvarande:

B.Leander, N. Stikå, L.Elin, E.Färnström, L.Stickå, G. Eriksson, T.Nilsson, S. Nordin, K.O. Johansson.

§ 1.

T.Nilsson redogjorde i korta drag för resan till Holland och träningslägret. Kål Olle Johansson redogjorde den
ekonomiska situationen vilket kassan inte tål den belastning som ett träningsläger medför. Träningslägret kan inte
genomföras pågrund av för g a ekonomiska utgifter.

§ 2.

Ingen vill åka till årsmötet med fotbollsförbundet.

§ 3.

Uppgifter till fotbollskalendern är iskrivna och klara. 20 st tävlingskalendrar är beställda.

§ 4.

Tyvärr har matchen mot Tunabro och påskturneringen den 6/4 kolliderat. Skall höra med Våmhus om den matchen
kan spelas den 5/4 kl. 17.00. I annat fall försöka med någon annan reservdag.

§ 5.

Beslutades att E.Färnström kontaktar kansliet och ändrar matchdagen till fredag istället för pingstdagen.

§ 6.

T.Sundberg är spelklar 12/3-74. Och övergången med Siljansnäs är klar. Ingen kostnad fri övergång.

§ 7.

Spelarlicenserna är strukna och klara för retur.

§ 8.

L.Stickå åtog sig at anskaffa 10 st plastbollar till ute träningen i vår. Beslutades att till träningsskor skall utbetalas
30 ;- kr, kostar skorna mer får spelarna lägga till själva. Dom som skall ha nya skor skall gå till lagledarna och få
rekvisition på det, klubben betalar 100 :- kr, kostar skorna mer får spelarna själva betala merkostnaden.
Beslutades att träningsplanen skall skrapas och att N.Stikå vid talar Ingemar Björn.
Som lagledare för A-laget valdes T.Nilsson och E.Färnström.
För B-laget S.Nordin – G.Eriksson för J-laget S.Nordin – G.Eriksson.
Som saft anskaffare för A-laget, B-laget, J-laget skall respektive lagledare vara ansvariga.
L.Stickå skall undersöka om fotbollspojkarna och fästmör vill ta försäljning av läsk, korv, godis.
Affischering och annonser skall L.Stickå ombesörja. Beslutades att anskaffa 2 st koffertar till A-B-laget för tröjor och
handdukar.

§ 9.

Pengarna som inkom vid upptaktsträffen 548,30 skall insättas på bankboken med lottpengarna. Och sedan skall
500 kr tas ut och gå till tränararvoden.
Färnäs den 28/2 -74 Vid protokollet Torsten Nilsson

Mikael Lundström spelade några säsonger hos Färnäs SK, men senare kommer han att göra sig känd som tjänsteman inom Svensk
ishockey och även Leksands IF som sportchef.

