Färnäs Sportklubb 1975. Text: Bertil Larsson, Dala-Demokraten. Sven Wåhlberg Dala-Demokraten.
Verksamhetsberättelsen från Dalarnas Fotbollsförbund 1975. Text George Linnell.
Division II hade åter fått ett efterlängtat dalainslag. Falu BS celebrerade sitt 40:e år med att kämpa bland landets 28 division II-lag och
hade givetvis siktet inställt på minst förnyat kontrakt. Förmågan förföll i och för sig finnas, eftersom flera av de blivande topplagen hade
stort besvär med dalalaget. Rimligtvis borde de takter som stundtals visades ha räckt till för nödvändig poängplockning. I det långa
loppet brast dock skärpan och med 15 insamlade poäng tvangs Falun som näst sista lag lämna division II i sällskap med Brommapojkarna
och kvalkollegan IFK Luleå. Som jämförelse kan nämnas att tabellettan IFK Sundsvall kunde ta steget till allsvenskan med 42 poäng i
bagaget.
Division V grupperna som är tre till antalet, toppades av lag, som ofta varit gäster i division IV och nu alltså kan välkomnas åter.
Nämligen Leksand som klarade sin grupp en poäng före Vansbro samt Tunabro och Korsnäs, vilka med större marginal höll undan för
Saxdalen respektive Aspeboda. Genom sammanslagning av Ludvika klubbarna fick det sedvanliga ”kvalet” mellan tvåorna i division V
för en gångs skull betydelse och ledde nu till att Aspeboda kunde ta steget upp i högsta distriktsserien.
Ishockeymetropolen Leksand hade i norra femman många förespråkare redan innan serien startade. Och man kom inte dessa experter
på skam. Visserligen blev det inte någon promenadseger för leksandsgänget men de injektioner man fått i bl.a. Kjell Brus och Bengt
Lundholm bäddade onekligen för serieseger. Vansbro AIK kom närmast men redan innan sista omgången, då de båda topplagen
förresten möttes var Leksands försprång så stort att Vansbros vinst inte kunde rubba ställningarna. I botten blev det en gammal fin
division, IV klubb som fick ta steget ner i division, VI. Hulåns IF, som fostrat många fina spelare kom tidigt på efterkälken tillsammans
med Yttermalung och dessa båda har nu sexan som främsta mål.
Öje IF från sämst till serievinnare. Öje IF, en klubb med hemvist mellan Mora och Malung kom i rampljuset för dryga 10 år sedan. Då
utnämndes klubben till Sveriges sämsta fotbollsförening. Inte en enda seger hade pojkarna från Öje kunnat registrera och en del
utmaningar från andra ”dåliga” klubbar resulterade i flera nederlag. Men säsongen 1975 blev det annat ljud i skällan. Öje IF
överraskade med att börja vinna match efter match under vårsäsongen. Många trodde att det var en engångsföreteelse men Öje
pojkarna vill annat. Höstens seriespel visade samma goda takter och när slutsummeringen var klar fanns Öje IF i topp i div. VI grupp 1.
Från sämst till bäst skulle man kunna säga som slutsummering.
En unik fusion, När serierna under hösten led mot sitt slut började ett rykte göra gällande att Ludvika FFI och IFK Ludvika började prata
om en sammanslagning mellan föreningarna. Det skulle gälla fotboll och intressanta sammankomster följde slag i slag. Så småningom
utmynnade det hela i att de aktiva som var mest intresserade av förslaget, vid ett möte beslöt att göra slag i saken. Och just innan man
från förbundshåll började spika nästa säsongs serier kom beskedet om att Ludvika FFI och IFK Ludvika gått samman och den nya
föreningen skulle spela i division, III. Vilket betyder att IFK Ludvika lämnar sin plats i division, IV. Dalarnas Fotbollsförbund har då ett
delikat uppdrag att besätta en ledig plats i division, IV och där måste då Aspeboda gå in. Aspeboda vann nämligen en kvalturnering
mellan ”tvåorna” i division, V och laget som till stor del rekryterat sina spelare från Falu BS, får därmed chansen till spel i div. IV-spel
säsongen 1976.

Nu saknar distriktet ett topplag!
Falu BS fick respass ur tvåan direkt! IK Brage missade kvalplatsen till division II. Nej, Inte kan man i Dalarna vara nöjd med fotbollsåret
975. Distriktet är tillbaka till 1974 års låga nivå. Vi är ett u-distrikt i fotboll. Brage blev alltså kvar i trean. Många bedömer detta faktum
som att den gamla storklubben från Borlänge definitivt fastnat i gyttjan. Division III vad är det mot allsvenskan?
I 1975 års serier för herrseniorer har deltagit
Division II
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Distr.reservlagsserier
Allsv.reservlagsserien

1 lag (0)
4 lag (5)
12 lag (12)
30 lag (30)
39 lag (36)
67 lag (69)
2 lag (1)

Div. V, Norra. Dalarna.
Leksands IF
Vansbro AIK
Nås IF
Sälen/Sörsjön
Nusnäs IF
Nornans IF
Färnäs SK
Sollerö IF
Hulåns IF
Yttermalungs IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
9
9
8
8
6
6
3
3

1
4
4
3
3
1
3
3
3
3

4
3
5
6
7
9
9
9
12
12

73-27
36-21
30-20
53-33
41-38
29-46
27-29
39-50
24-50
35-73

27
26
22
21
19
17
15
15
9
9

Division V spelades i tre grupper denna säsong. Norra, Mellersta och Södra. Med sammanlagt 30 stycken lag.

Mellersta gruppen.

I den mellersta gruppen spelade följande lag: Tunabro IF, Saxdalens IF, Nyhammars IF, IK Heros, Gagnefs IF,
Insjöns IF, Östansbo IS, Djurmo/Sifferbo IF, Söderbärke GoIF och slutligen IFK Mockfjärd. Även i div. mellersta kunde man pricka in en av
Dalarnas bästa ishockeylag som serievinnare. IF Tunabro skaffade sig i ett tidigt skede ett rejält försprång i serien och spelade fin fotboll
hela serien. Deras tabellrad liksom Leksands mycket bra och 66 gjorda mål vittnar om god målaptit. Seriesegrare i den mellersta
gruppen blev Tunabro IF med 29 poäng, på andra plats kom Saxdalens IF med 25 poäng och på tredje plats Nyhammars IF med 23
poäng.

Södra gruppen. I den södra gruppen spelade följande lag: Korsnäs IF, Aspeboda SK, IFK Hedemora, Vikmanshyttans IF, Fors IK,
Långshyttans AIK, Sågmyra IF, Torsångs IF, Horndals IF och slutligen Stora Tuna IK. Dalafemmans enda nolla i förlustkolumnen svarade
Korsnäs IF för i div. V Södra och tog därmed hem en överlägsen seger. Förra säsongen var Korsnäs tvåa i sin grupp och hade nu satsat
hårt på att ta steget upp i fyran igen. En sak som lyckades med god hjälp av förre Bragespelaren Björn Juhlin. Men det var inte enbart
han som lyste upp det pigga Korsnäs gänget. Men trots Korsnäs seger var nog i alla fall Aspebodas andra plats mera sensationell. Och
Aspeboda fick också vara med om kvalspel för att kora bästa tvåan i div. V. Den kvalturneringen har man för eventuell plats i div. IV och
den här gången var det onekligen aktuell alldenstund en sammanslagning var på gång mellan Ludvika FFI och IFK Ludvika. Aspeboda
visade gott gry i matcherna mot Vansbro AIK och saxdalen och vann klart. Och undra på det. Nästan alla spelare i Aspeboda , som ligger i
Falu Kommun, har fått sin uppfostran just i Falu BS. Seriesegrare i den södra gruppen blev Korsnäs IF med 31 poäng, på andra plats
Aspeboda SK 24 poäng med målskillnaden 33-18 (+15), på tredje plats IFK Hedemora 24 poäng med målskillnaden 42-29 (+13). Jämnt så
det förslår mellan andra och tredje platsen.

Norra gruppen. Färnäs Sportklubb spelade i den norra gruppen, och där placerade man sig på en sjunde plats med 15 poäng,
ganska så långt ifrån topplaget Leksand. En mitten placering på 18 matcher blev det 6 vinster, 3 oavgjorda och 9 förluster. På
hemmaplan vann man mot Hulåns IF 1-0, Leksands IF 3-1 och Yttermalungs IF 5-2. Oavgjort spelade man mot Sollerö IF 0-0, Vansbro AIK
1-1 och Nås IF 0-0. Förlusterna kom som uddamålsförluster Sälen/Sörsjöns IF 3-4, Nornans IF 1-2 och Nusnäs IF 0-1.
På bortaplan blev det 3 vinster, Hulåns IF klara 0-4, Nusnäs IF 0-3 och Yttermalungs IF 2-5. Förlusterna på bortaplan kom mot Sollerön 40, Sälen/Sörsjöns IF 1-0, Nornans IF 3-0, Vansbro AIK 3-1, Leksands IF 3-0 och Nås IF 2-0. Med lite bättre skärpa och vilja inom laget så
hade nog Färnäs SK kunnat placera sig mycket bättre än vad man gjorde. Men det är ju alltid lättare att säga så när man har facit i
handen.

Div. V, Norra i siffror.
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Lennart Grahn.

Färnäs finalsegrare, text från tidningsreferat, 1975.
Årets segrare i Ovansiljans påskturnering. Färnäs SK. Främre raden: Hasse Hanser, Roland Frid, Torbjörn Nilsson, Hans Gummås, Tomas
Nilsson, Anders Grannas, Sven Åke Larsson, Lennart Grahn. Bakre raden: Torsten Nilsson (ledare), Lars Stickå, Lennart Ehlin, Lars
Johansson, Tommy Sundberg (tränare), Lars Göran Olsson, Ove Johansson, Lars Olsson och Björn Åberg.

Färnäs (FK). Det blev Färnäs SK som något oväntat tog hem vandringspriset i den s.k. påskturneringen för fotbollslagen ovansiljan. I en
ren final mot Oxberg/Älvdalens IF vann FSK med 5-4 (1-2). En mycket rättvis seger för övrigt. Läget för denna match var ett oavgjort
räckte för Färnäs genom att O/Ä tappat en poäng tidigare. Och bara ett under cirka 20 minuter var Älvdalslaget ”mästare” annars var
ställningen oavgjord eller Färnäs hade ledning. Nu ville väl heller inte FSK ta priset på ett oavgjort resultat. Då hade man kunnat få höra
att hjälpen kommit från Nusnäs som tog O/Ä:s förlorade poäng. – Den här segern och den oavgjorda matchen mot IFK Mora i lördags
har satt råg i ryggen hos laget, tyckte Färnäs tränaren Tommy Sundberg. Det var vår starka fyrbackslinje samt dirigerande målvakten
Tomas Nilsson som fällde avgörandet. Men jag vill inte klandra någon i laget denna afton. Titta exempelvis på blott 16-årige Lennart
Grahn, hur rutinerat han täcker bollen och söker hålla den tills någon är spelbar. Vi håller gärna med Tommy om detta, men annars
framstod pålitliga Lasse Stickå och Lennart Ehlin som lagets strateger. Oberäknelige Roland frid lät tala om sig vid flera tillfällen på
allvar. Först gör han ledningsmålet fint framspelad av Stickå och under andra avdelningens första tio minuter hann han med detta. Först
ordnade han FSK:s straff, sedan ilade han fram och gjorde 3-2 för att bara några minuter senare justeras sedan han sprungit igenom det
ihåliga motståndarförsvaret och träffat ribban i en lyftning. Men finalspelet var inget att hurra för. Den hårda iskalla vinden och den lika
hårda planen inbjöd inte till finesser. Vem som led mest av detta är svårt att säga, men nog hade man väntat lite mer av O/Ä. Nu
saknade man bröderna Pålsson, liberon jan och målvakten Bengt. Och möjligen var det detta som fällde avgörandet. Fyrbackslinjen var
nämligen helt under isen och motståndarna kom fram lite hur som helst. Detta gjorde också målvakten nervös. Hans Backlund på
mittfältet var den som kom hyggligast ifrån matchen. Pelle och Bosse Backlund visade ibland eminent kunnande, men när de inte fick de
rätta bollarna bakifrån tröttnade också de. Men man ett målfarligt anfall som kan lossa skott men bakåt måste man täppa tillordentligt
tills det blir seriedags. Sista fem minuterna gjordes tre mål, och ställningen ändrades från 3-3 till 5-4. Fotbollsförbundets Gunnar
Axelsson överlämnade vandringspris och plaketter till segrarna.

Färnäs-O/Ä. 5-4 (1-2).
Målen: 12 min 1-0 Roland Frid, 15 min 1-1 Stig Nyström (straff), 27 min 1-2 Bosse Backlund, 48 min 2-2 Lennart Ehlin (Straff), 54 min 3-2
Roland Frid, 72 min 3-3 Hans Backlund, 85 min 4-3 Hans Hanser, 88 min 4-4 Pelle Backlund, 89,5 min Lars Stickå. Domare: Erik Stolth,
Mora bra.

Ovansiljanscupen vanns av Färnäs, Text från tidningsreferat, 1975.
I hård blåst kämpade på tisdagskvällen Färnäs och Oxberg/Älvdalen om segern i årets Ovansiljanscup i fotboll. Där hade Färnäs det
bästa utgångsläget före matchen. Det räckte med ”bara” oavgjort medan O/Ä var piskat att vinna. O/Ä började också matchen i
vinnarstil. Hade ett bra tryck under inledningsminuterna. Men hemmalaget svarade med ett kontringsmål av Roland Frid och O/Ä hade
stora besvär att gå till pausvila med 2-1 ledning. I den andra halvleken hade Färnäs medvind i dubbel bemärkelse. Man både kvitterade
och tog ledningen. Färnäs hade slutsegern tryggt i sin hand även om slutresultatet 5-4 (1-2) kan tyckas ha bjudit på en jämn drabbning.
Matchen bjöd inte på något skönspel. Det såg blåsten och den hårda träningsplanen i Färnäs till. Men det blev spännande i andra
halvlek när Färnäs kvitterade. I det läget betydde en poäng för FSK också seger i cupen. När Färnäs sedan tog ledningen strax efteråt
blev det allt nervösare i O/Ä försvaret. Det hjälpte inte att Hasse Backlund två gånger kvitterade, 3-3 och 4-4, när de bakre linjerna
spelade med nerverna utanpå tröjan. Färnäs sista mål var ett bevis på detta då målvakten Sven Erik Håmås vid en utspark helt
okoncentrerat slog bollen i Lasse Stickå som bara hade att vända sig om och slå bollen i nät. Hos Färnäs var hela fyrbackslinjen stabil
med plus till Lasse Olsson. Lennart Ehlin på mittfältet, Lasse Stickå och Roland Frid i kedjan samt målvakten Tomas Nilsson var också bra.
Roligt är det också att se 16-åriga löftet Lennart Grahn som redan spelar rutinerat. His O/Ä handlade det enbart om bröderna Bosse och
Pelle Backlund samt kusinen Hans Backlund. De tre höll spelet väl upp i anfallet men var allt för dåligt understödda bakifrån för att få
grepp om matchen. Målen: 1-0 Roland Frid, 1-1 Stig Nyström (straff), 1-2 Bosse Backlund, 2-2 Lennart Ehlin (straff), 3-2 Roland Frid, 3-3
Hasse Backlund, 4-3 Hans Hanser, 4-4 Hasse Backlund och 5-4 Lasse Stickå.

Färnäs
Färnäs SK tänker vara topplag i div. V även i år. I fjol blev det som bekant en klar andra plats. – Det är svårt att så här tidigt på säsongen
sia något om de olika lagens kapacitet säger Torsten Nilsson, fotbollbasen. Men jag tror att Sälen/Sörsjön, Leksand och vi kommer att
göra upp om topplaceringarna. Vi har visserligen inga nyförvärv att skryta om. Men jag anser att lagets styrka är försvaret och att det
över huvudtaget finns så mycken rutin i gänget att vi inte har någon anledning att frukta något av seriens lag. Tränaren Tommy
Sundberg gör sin andra säsong för FSK och torde nu fått en god uppfattning om materialet. Färnäs tillhör ingalunda de yngre lagen vad
genomsnittsåldern beträffar. Björn Åberg är äldst. Men varken han Lasse Stickå, Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin m.fl. är särdeles
lastgammal. – Men så har vi 16 årige Lennart Grahn. Som vi sparade en del i fjol, men som nu med all säkerhet viker en plats, inflikar
Nilsson. Nu tippar jag att B-lagets Lars Johansson får ett genombrott liksom ungdomarna Lars Göran Olsson och Torbjörn Nilsson. Jobbs
posterna är just nu förlusten av Rolf Ehlin till Nusnäs och att Stig Ove Hansjonsinte kunnat komma med på grund av en envis knäskada.
Redan i september satte laget i gång med styrketräning två gånger i veckan i Sankt Mikaelskolan. Sedan flyttade man till nya skolan i
Färnäs och utökade övningarna med en gång i veckan. Och sedan blev det träningsspel. Till den 15 april har laget hunnit med sju
matcher. Enda förlusten kom mot Brage. Den mest glädjande segern var då man lyckades betvinga obesegrade Tunabro på dess
hemmaplan. – Men jag tror inte på någon hemmapremiär mot Hulån den 3 maj. Snön ligger fortfarande djup på Färnäs IP.

Färnäs – en outsider, text från tidningsreferat.

Färnäs (DD). Två är i rad har Färnäs SK varit tvåa i norra femman. Är det aktuellt för serieseger i år? Frågar vi lagledaren Torsten Nilsson.
– Man brukar ju säga tredje gången gillt och det är givetvis inte mig emot. Årets serie ser ut att bli den jämnaste och för min del håller
jag Leksand och Nås som seriefavoriter med Färnäs som outsider. – Det finns många faktorer som gör att vi räknar med en bra
serieinsats. Det är dels tränaren Tommy Sundberg, nu inne på andra året och har lärt sig grabbarna och sett deras brister som han har
försökt rätta till. Dels att vi i stort sett har samma lag som 1974 och dels att Färnäs spelat bra i träningsmatcherna. – Vi har en 16—18 Alagsaktuella. Stommen i laget blir som förra året Tomas Nilsson, Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin, Lasse Stickå. Så har vi två man som var
skadade hela höstomgången, nämligen Hans Gummås och lars Göran Olsson, som kommit tillbaka och i bra slag. Den 20 april fyllde
Lennart Grahn 16 år, men har redan hunnit med att bli uppmärksammad på DFF:s junioravdelning. Saknas gör däremot Stig Ove
Hansjons som lider av en höftskada. Han kan åka skidor utan känning av skadan men kan inte springa. Eftertraktad. Mv, Tomas Nilsson
finns med i Färnäs bilden också den här säsongen. Ett framtidslöfte som Säter och Brage försökt få över inför den här säsongen.
Träningen har skötts ordentligt. Redan i mitten av november körde man styrketräning två gånger per vecka. Efter nyår varvade man
inne och ute träning två gånger per vecka plus matcher. Träningsmatcherna öppnade man mot Brage B efter Vasaloppet och sedan dess
har det blivit 12 matcher. I DD:s påskturnering har FSK nått finalen obesegrade. På Lördag har Färnäs hemmapremiär mot Hulån i norra
femman och planen var klar för fight på måndagen. På ledarbänken gör då Nils Stickå comeback tillsammans med Torsten Nilsson och
tränaren Tommy Sundberg. Stickå Nils är en veteran inom fotbollen i FSK. /Wille Persson/.

Färnäs SK tänker vara topplag i division V även i år. I fjol blev det som bekant en klar andra plats. – Det är svårt att så här tidigt på
säsongen sia något om de olika lagens kapacitet, säger Torsten Nilsson, fotbollsbasen. Men jag tror att Sälen/Sörsjön, Leksand och vi
kommer att göra upp om topplaceringarna. Vi har visserligen inga nyförvärv att skryta om. Men jag anser att lagets styrka är försvaret
och att det överhuvudtaget finns så mycken rutin i gänget att vi inte har någon anledning att frukta något av seriens lag. Tränaren
Tommy Sundberg gör sin andra säsong för FSK och torde nu fått en god uppfattning om materialet. Färnäs tillhör ingalunda de yngre
lagen vad genomsnittsåldern beträffar. Björn Åberg är äldst. Men varken han Lasse Stickå, Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin m.fl. är
särdeles lastgamla. – Men så har vi 16-årige Lenanrt Grahn, som vi sparade en del i fjol, men som nu med all säkerhet viker en plats,
inflikar Nilsson. Så tippar jag att B-lagets Lars Johansson får ett genombrott liksom ungdomarna Lars Göran Olsson och Torbjörn Nilsson.
Jobbs posterna är just nu förlusten av Rolf Ehlin till Nusnäs och att Stig Ove Hansjons inte kunnat komma med på grund av en envis
knäskada. Redan i november satte laget i gång med styrketräning två gånger i veckan i Sankt Mikaelskolan. Sedan flyttade man till nya
skolan i Färnäs och utökade övningarna med en gång i veckan. Och sedan blev det träningsspel. Till den 15 april har laget hunnit med sju
matcher. Enda förlusten kom mot Brage. Den mest glädjande segern var då man lyckades betvinga obesegrade Tunabro på dess egen
hemmaplan. – Men jag tror inte på någon hemmapremiär mot Hulån den 3 maj. Snön ligger fortfarande djup på Färnäs IP.

Premiärvinst för Färnäs, text från tidningsreferat, (omg 1).
Det blev premiärpoäng för Färnäs SK på lördagseftermiddagen när Hulåns IF gästade Färnäs IP för start i fotbollsfemman. Men det var
på håret att FSK luggats på ena poängen. Efter en bra första halvlek från hemmalagets sida, då Lennart Ehlin gjorde 1-0, krånglades
spelet till och Hulån fick chans att sticka upp. Sista halvtimmen hade Hulån några farliga chanser men det redde upp sig för Färnäs och
1-0 (1-0) skrevs som slutresultat. Planen i Färnäs bjöd på fint underlag och med lätt medvind i ryggen började Färnäs genast att pressa
gästerna. Man höll sig nästan konstant på Hulåns planhalva men det var i allmänhet för trångt för FSK spelarna att kunna slita sig fria.
Inte förrän i 26 minuten föll det första välförtjänta målet som slogs in av Lennart Ehlin efter ”väggspel” med Lasse Stickå. Andra halvlek

fick Färnäs kedjan det allt svårare med Hulåförsvaret och motvinden. Tur för Färnäs var att fyrbackslinjen som vanligt spelade stabilt
liksom målvakten Thomas Nilsson. Hos Färnäs var Sven Åke Larsson och Lasse Olsson de starkaste korten i fyrbackslinjen medan Lennart
Ehlin fick husera fritt, särskilt då i första halvlek. Färnäs kedjan gick tungt där Lennart Grahn vägde lätt i närkamperna och Lasse Stickå
inte hade sin tursamma dag. Hos Hulån var det klart strakaste kortet målvakten Rolf Lagerberg som gjorde många ”omöjliga” räddningar
i fyrbackslinjen var också Bengt Arne Eriksson och Per Erik Stövling duktiga, medan Jan Erik Stövling var den som dirigerade spelet från
sin mittfältsposition. Domare var Sune Bergström, Borlänge.

Färnäs-Hulån, text från tidningsreferat. (omg 1).
Målet: Lennart Ehlin. Omdöme: Färnäs vann programenligt men knappare både mål och spelmässigt än väntat. Första halvlek
dominerade hemmalaget och en par ledningsmål hade inte varit ur vägen. Först efter 40 minuter fick Hulån sin första hörna. I andra
halvlek ändrades bilden, men ändå inte så mycket att Färnäs slutseger kunde ifrågasättas. Sven Åke Larsson och lars Olsson bar upp
fyrbackslinjen hos Färnäs. Nämner man Björn Åberg, Lennart Ehlin och Lars Stickå är övriga toppar i laget också med. Tomas Nilsson i
målet hade inte alls många och svåra uppgifter att klara av som kollegan Rolf Lagerberg. Rolf agerade mycket bra i målet och har ingen
del i nederlaget. Bengt Arne Eriksson och Alf Andersson var bäst i ett samlat Hulå försvar, där också kedjefolk avdelades för att
nederlaget skulle hållas inom rimliga gränser. Speluppläggaren var Jan Erik Stövling som hade bästa hjälpen framåt av Benny Stam.

Färnäs-Hulån, text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs SK vann seriepremiären i division V norra mot Hulån med 1-0 målet inspelat av Lennart Ehlin i första halvleks 26 minut. FSK
spelade med vinden i ryggen första halvlek och då fördes spelet mest på Hulåns planhalva, vilket hörnstatistiken 6-2 talar om FSK:s
målvakt Tomas Nilsson rörde bollen bara tre gånger. Färnäs skulle ha avgjort denna match i första halvlek då man totalt spelade ut
Hulån men premiärnerverna låg väl i luften. I andra halvlek jämnade spelet ut Hulån fick vinden i ryggen. Men även Färnäs hade
chanser, man minns Hulåns målvakt Rolf Lagerberg som gjorde en dubbelräddning. I stort kan man säga at 1-0 var rättvist även om
Färnäs låg närmare till att öka. Bra i Hulån mv, Rolf Lagerberg, försvaret Sten Hjalmarsson, i kedjan Benny Stam och Åke Andersson. Bra i
Färnäs målvakten Tomas Nilsson, fyrbackslinjens Sven Åke Larsson, mittfältaren Lennart Ehlin och lars Stickå. Bra domare Sune
Bergström, Borlänge.

Seger för Nusnäs i Ovansiljansderby, text från tidningsreferat. (omg 2).
- Det var längesen, men så var det roligt också, hördes från Nusnäs avbytarbänk när slutsignalen gått på söndagen efter matchen mot
Färnäs SK i fotbollsfemman. Kommentaren kom sedan Nusnäs seger i Ovansiljansderbyt mot FSK med 1-0 (o-0) var ett faktum. Marchen
skulle egentligen ha spelats i Nusnäs men flyttades till Färnäs då Nusnäs planen ännu inte var spelklar. Det hindrade inte att Nusnäs tog
för sig ordentligt och Färnäs fick försöka med kontringar. Målet kom i andra halvlekens tionde minut då Tord Svensson behärskat satte
en straff i nät. Färnäs anfall kom även i denna match på mellanhand. Första halvlek hängde Nusnäs överraskande bra med och hade

mestadels bollen inom laget. I den andra halvleken spelade FSK aggressivare efter det att Nusnäs tagit ledningen. Stig Ove Hansjons
bytte då in och han kom sedan att dominera Färnäs spelet. Bl.a. hade han ett skott som en av Nusnäs utespelare räddade på mållinjen.
Även om Nusnäs tycktes tillbaka sista halvtimmen svarade laget för en del farligheter. Närmast mål var det när Leif Karlsson kom fri och
sköt i stolpen. Hos Färnäs var Stig Ove Hansjons den bäste så länge han fick vara med. Också Lennart Ehlin och Sven Åke Larsson spelade
bra. Nusnäs hade sina bästa spelare i Tord Svensson på mittfältet. Bra var också Leif Hjälte och Rolf Matsols. Domare: Erik Stolt,
Sollerön.

Nusnäs-Färnäs 1-0, text från tidningsreferat. (omg 2).
Matchen Nusnäs-Färnäs som var flyttad till Färnäs fina IP-matta slutade med 1-0 till Nusnäs målet inslaget på en diskutabelt dömd straff
av Tord Svensson i andra halvlekens 16:e minut. Färnäs pressade långa stunder men Nusnäs var hela tiden med och satsade på
kontringar. FSK vill gärna överdriva sitt spel och crossbollar saknas helt. Skotten på mål var lätt räknade. Spelet i övrigt var ganska
situationsrikt med träträffar av båda lagen. Största chansen till kvittering hade Lars Stickå och Stig Ove Hansjons, men Nusnäs backen
Åke Hanspers räddade gångerna på mållinjen. Ett oavgjort resultat hade nog varit mest rättvist i denna derbymatch. Bra i Nusnäs var
Åke Tomt, Tord Svensson, Leif Karlsson och Rolf Matzols. Bra i Färnäs var Lars Olsson, Sven Åke Larsson, Björn Åberg och Stig Ove
Hansjons som även säsongsdebuterade med bra spel.

Färnäs-Nusnäs 0-1 (0-0). Text från tidningsartikel, (omg 2).
Målet. 0-1 Tord Svensson (straff). Omdöme: En något oväntad utgång. Särskilt som klubbarna bytt hemmaplan. Färnäs förde dock spelet
långa stunder. Men visade lite för stor plottrighet framför mål. Men överdrev passningsspelet. Rejälaste chansen hade Roland Frid med
skott i ribban. Detta kvitteras i emellertid av Leif Karlsson stolpskott. Nusnäs satsade på kontringar. Och hade så många farligheter att
segern på intet sätt var omotiverad. Ivar Johansson och Tord Svensson var starka försvarskort. Och farligast framåt var Sven Erik
Hanspers samt Leif Karlsson. Hos Färnäs gjorde Lasse Olsson en helt igenom bra match i fyrbackslinjen. Plus poängen delar vi också ut till
Björn Åberg för vårdat spel. Stig Ove Hansjons debuterade mycket lovande under sista halvtimmen. Stig Ove behövs i laget.

Offsidetaktik inget för Yttermalung. Text av Anders Mojanis. (omg 3).
(Veckans match … är den här gången Yttermalung-Färnäs i division V. Färnäs hade en stor dag och vann – trots bortaplan – med 5-2).

Yttermalung, lördag. Seriematchen mot Färnäs bör Yttermalung glömma snarast. Det gick inte alls för hemmalaget som föll med 5-2
efter en match som på intet sätt blev som Yttermalung tänkt sig. Bättre gick det för ettriga Färnäs som hade hand om kommandot och
vann rättvist om än något för stort. Bl.a. fick man två mål som luktade offside och det femte var en tavla av hemmalagets målvakt Bror
Alfredsson. Yttermalung körde med offsidetaktik i försvaret och redan efter 18 minuter gick det illa. Man föll så att säga i egen grop då
domaren inte upptäckte att taktiken hade lyckats. Hemmaförsvaret tog ett steg framåt och då domaren inte blåste kom man långt på
efterkälken och Lennart Ehlin slog in 1-0. På samma sätt fick Färnäs 3-0 men då slutade Yttermalung med den taktiken. Hela tiden var
gästerna mer på bettet. YIK:arna kom tvåa på nästan varje boll och de gånger man fick låna den var snabbt Färnäs spelarna på och
attackerade. Yttermalung fick ingen chans att spela ett ordnat spel. I spelet utan boll var Färnäs överlägsna och här är en av
anledningarna till segern. Medan Yttermalung stod stilla rörde sig Färnäs spelarna hela tiden och ställde på så sätt till oreda för

hemmalaget. Yttermalung spelade långt under sin vanliga standard. Mittfältet var betydligt sämre än vanligt. Godkänt får Göran Nylén
som är snabb och rörlig men han dribblade i mesta laget och var därför inte så effektiv som han kunde varit. I övrigt var det litet av
”dagen efter” över laget. Färnäs hade en riktig fältherre i Lars Stickå. Från sin plats på mittfältet dirigerade han sitt lag på ett bra och
effektivt sätt. Bra var också målvakten Tomas Nilsson samt de snabba kedjespelarna Lennart Ehlin och Roland Frid.
Yttermalung-Färnäs 2-5 (1-3). Målen: (18), 0-1 Lennart Ehlin,(23), 0-2 Roland Frid, (35), Lennart Ehlin, (39), 1-3 Göran Nylén, (49), 1-4 och
(54), 1-5 Lars Stickå, (65), 2-5 Tomas Söderlund. Domare: Arne Schedwin, Särna. Publik: 60.

Yttermalung-Färnäs 2-5, Text från tidningsreferat. (omg 3).
Yttermalung som inlett årets fotbollsäsong på ett lovande sätt tvålades till ordentligt av Färnäs på pingstafton. Resultatet 5-2 (3-1) till
Färnäs stämde väl överens med det spel som presterades. Det var dock snudd på offside vid ett par mål. Yttermalung, som spelade
trögt, kämpade sig igenom matchen och i slutet av andra halvlek presterade man ett riktigt fint passningsspel. Målen: Lennart Ehlin
Färnäs ledningsmål efter 17 min. Roland Frid 2-0 och Lennart Ehlin 3-0. Malung kvitterade till 3-1 genom Göran Nyhlén. I andra halvleks
början gjorde Lars Stickå två mål för Färnäs på fem minuter. Tomas Söderlund nickade in Yttermalungs andra mål på en hörna. 5-2 blev
det rättvist. I Yttermalungslaget skall ingen spelare framhållas medan däremot Lennart Ehlin, Roland Frid och lars Stickå gjorde en
utmärkt match för Färnäs. Domare Arne Schedvin från Särna.

Yttermalung föll stort mot Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 3).
Yttermalung gick en ordentlig ”mina” då man i helgen mötte Färnäs. Gästande Färnäs var det klart bättre laget och man vann matchen
med klara 5-2 (3-1). Nu skall dock sägas att tre av målen var mycket billiga. Bland annat ”luktade” två av Färnäs fullträffar offside medan
ett var en tavla av YIK målvakten Bror Alfredsson. Yttermalung försökte spela något av offsidetaktik och det var något som man absolut
inte klarade av. Yttermalung spelade inte alls så bra som man är van att se laget. Bäst i laget var för dagen Göran Nyhlén. I Färnäs gjorde
Lars Stickå en bra match liksom målvakten Tomas Nilsson och kedjespelarna Roland Frid och Lennart Ehlin. Målen: 0-1 Lennart Ehlin, 0-2
Roland Frid, 0-3 Lennart Ehlin, 1-3 Göran Nyhlén, 1-4 och 1-5 Lars Stickå och 2-5 Tomas Söderlund.

Färnäs-Vansbro 1-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Målen (16), Lennart Grahn, (64), 1-1 Jörgen Israelsson. Omdöme: Färnäs borde ha avgjort matchen på sina fina målchanser i första
halvlek. i den andra kom Vansbro alltmer och kämpade till sig en pinne. Målet var dock en skänk – genom ett missförstånd i det bakre
försvaret. Målvakten Tomas Nilsson rehabiliterade sig omgående och räddade poängen genom en dubbelräddning strax efter
kvitteringen. Även Anders Grannas gjorde en bra match. Men överlag utnyttjade inte hemmaspelarna planens ytor. Det slog bara ett par
krossbollar på hela matchen. Björn Åberg och Lennart Grahn var till sin fördel under andra halvlek. Hos Vansbro var mv, Anders
Otterström på sin vakt. Andra duktiga spelare var hos gästerna Roger Sörbom, Staffan Wrange och målgöraren Jörgen Israelsson.

Färnäs-Vansbro 1-1, text från tidningsreferat. (omg 4).
FSK och Vansbro delade på poängen i lördagens division V-match med resultatet 1-1 efter halvtidledning för Färnäs med 1-0. FSK skulle
ha avgjort denna match redan i första halvleken, då man spelade ut gästande Vansbro och skulle ha skaffat sig en ledning med två-tre
mål. FSK spelar litet för mycket på en kant och ser ut att ha svårt att variera spelet med långa svepande crossbollar, som helt saknades.
Färnäs får vara nöjt med denna poäng ty i andra halvleken dominerade Vansbro och då var det FSK-målvakten Tomas Nilsson som fick
rädda laget och ena pinnen med flera fina ingripanden. Bra i Vansbro var målvakten Anders Otterström, Roger Sörbom, Staffan Wrange
och Jörgen Israelsson som även var målskytt. Bäst i FSK var målvakten Tomas Nilsson, Anders Grannas, Björn Åberg och Lennart Grahn
som var också var målskytt.

Färnäs hade otur Oavgjort mot VAIK. Text från tidningsreferat. (omg 4).
Färnäs SK tycks inte ha någon tur när laget spelar sina matcher i fotbollsfemman på egna planen. Tidigare har det blivit en vinst och en
förlust och på lördagen var det dags för oavgjort. Trots att Färnäs var värt bägge poängen efter främst en överlägsen första halvlek
kunde Vansbro AIK i den andra avdelningen kvittera och ordna 1-1 efter 0-1 i halvtid. Vansbro började matchen med en mycket farlig
nick, men sedan blev den helt och hållet, Färnäs fram till pausvilan. Efter 18 minuter kunde också Lennart Grahn ge Färnäs ledningen.
Det sedan tre lagkamrater till honom försökt skott i röran framför mål. Bollen studsade så småningom till Lennart som lugnt lade bollen
tillrätta i Vansbro nätet. Även i fortsättningen av halvleken hade Färnäs bra chanser, men Anders Otterström i Vansbro målet var på
humör samtidigt som Färnäs spelarna hade otur med sina skott. Särskilt Roland frid borde ha fått utdelning då han lurade ut målvakten,
fintade honom och lade en lobb som hamnade ovanpå målet. Andra halvlek var även den Färnäs. Men nu hade Vansbro helt lagt om till
kontringar. På en av dessa blev det ett missförstånd mellan backarna Anders Grannas – Lasse Olsson och Målvakten Thomas Nilsson i
Färnäs. Vid en bakåtpassning stannade alla tre upp och Jörgen Israelsson i Vansbro kunde slinka emellan och stöta bollen i mål. Det
hjälpte inte sedan att Färnäs radade upp målchanser. Någon utdelning blev det inte. Hos Färnäs höll sig Lennart Ehlin väl framme i
kedjan ända tills han byttes ut i andra halvlek på grund av skada. Också målvakten Thomas Nilsson spelade bra. Vansbro hade också en
bra målvakt i Anders Otterström. I fyrbackslinjen var det Nils Erik Edlund som styrde och ställde. Målen: 1-0 Lennart Grahn, 1-1 Jörgen
Israelsson. Domare: Harald Heier, Borlänge.

Leksand-Färnäs 3-0, text från tidningsreferat. (omg 5).
På de sista trettio minuterna avgjorde leksand hemmamatchen mot Färnäs med tre snabba mål. Dessförinnan var det ganska jämnt
spelmässigt, kanske med ett litet övertag i första halvlek för gästerna, men det var bara ute på planen. Det skapades inga målchanser
och då hjälps det ju inte hur mycket man har bollen. I andra halvlek kom Leksand. Hela laget gjorde en mycket bra sista matchdel och en
sådan gång är det fel att dra fram någon speciell och vi nöjer oss med att nämna målgörarna. Det var bröderna Nygårds som sköt Färnäs
i sank. Karl Axel de två första och per Erik det sista. Färnäs har mycket bollkunnande i laget, men man måste försöka spela sig framåt.
Bäst var målvakten Tomas Nilsson samt Lennart Ehlin, Lennart Grahn och Björn Åberg. Matchen dömdes av Olle Hillerström inför en
mycket fåtalig publik och det är synd för Leksand är trevliga att se på just nu.

Leksandsseger över Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 5).
Det var den sista halvtimmen som leksand avgjorde matchen mot Färnäs. Man tog hand om kommandot och förde matchen helt.
Segersiffrorna skrev sedermera till klara 3-0 efter en mållös första halvlek. Före det hade spelet varit jämnt med ett visst övertag för
Färnäs. Men gästerna skapade inga målchanser och gjorde inga mål. På slutet tröt orken och man orkade att slå ifrån sig. Leksand hade
kunnat göra ytterligare något mål men Tomas Nilsson i Färnäs målet jobbade bra mellan stolparna. I Leksand kan man inte nämna
någon före någon annan. Alla slet och jobbade bra. I Färnäs var det Lennart Ehlin, Björn Åberg, Lennart Grahn och målvakten Tomas
Nilsson som var de bättre. Domare var Olle Hillström från Borlänge. Målen: 1-0 och 2-0 Karl Axel Nygårds, 3-0 Per Erik Nygårds.

Färnäs-Nornan 1-2 (1-1). Text från tidningsreferat, (omg 6).
Nej det lyckades inte heller i lördagens hemmamatch för FSK att ta två poäng utan matchen mot Nornan slutade helt rättvist 1-2, halvtid
1-1. Nornan ville mer är FSK denna gång och så hade man Erik Gustafsson, en lirare som verkligen hade arbetskapacitet för hela planen
och han gjorde också bägge målen för gästerna, varav ett på straff. FSK tig ledningen i första halvlek med mål av Björn Åberg. Därefter
kvitterade Nornan genom Erik Gustafsson. Andra halvlek var det nästan bara Nornan som hade hand om initiativet och som skapade en
hel del måltillfällen. Men FSK målvakten Anders Stickopers räddade målet från påhälsning. En tillställning med sol och värme och dåligt
fotbollsspel från bägge sidor. Bra i Nornan Sixten Hellström, Rolf Johansson och ovannämnda Erik Gustafsson. De enda som kan få
godkänt i ett för dagen blekt Färnäs är mv, Anders Stickopers, Anders Grannas och debutanten Torbjörn Nilsson. Bra domare Sune
Bergström, Borlänge.

Färnäs-Nornan 1-2. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs kunde inte ta någon poäng i lördagens match mot Nornan. Efter att FSK tagit ledningen gled initiativet mer och mer över till det
gästande laget och efter en ganska dålig match kunde Nornan vinna med uddamålet. Nornans seger var dock helt rättvis. Dessutom
hade laget banans i särklass bäste spelare i Erik Gustafsson en kille som tydligen orkar hur mycket som helst. Han gjorde båda målen för
Nornan. Bra i FSK var målvakten Anders Stickopers, som räddade hemmalaget från en brakförlust. Nornan hade ett jämnt lag med
topparna Erik Gustafsson, Sixten Hellström och Rolf Joelsson. Godkänt i Färnäs kan Anders Stickopers, Anders Grannas samt debutanten
Torbjörn Nilsson få. Inför 50-tlet åskådare gjorde Sune Bergström från Borlänge en bra insats som domare.

Sälen/Sörsjön-Färnäs 1-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 7).
Sälen/Sörsjön vann på söndagen en rättvis seger över Färnäs med 1-0 efter samma resultat i halvtid. Hemmalaget hade hand om
initiativet praktiskt taget hela matchen, förutom de sista 15 minuterna, då verkligen Färnäs kämpade för att nå en utjämning. Det var en
i stort sett rätt hygglig match som dock blev en aning för bråkig. Den sistnämnda detaljen borde nog domaren ha försökt stävja i sin
linda. Bäst i Sälen/Sörsjön lyckades hans Rosendahl, Dan Lif och Krister Mattsson i försvaret och Kent Östensson på mittfältet. Bäst i
kedjan Stig Andersson. Bra i Färnäs mittfältarna Lars Olsson och lars Stickå och i kedjan Hans Hanser. Domare: Laslo Breznicczky,
Mockfjärd.

Sälen/Sörsjön-Färnäs 1-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 7).
Målet: (37), 1-0 Tore Skottheim. Omdöme: sett till spelfördelningen vann hemmalaget rättvist. Frånsett de sista 25 minuterna då Färnäs
pressade hårt, var det S/S som förde spelet. Matchen var ganska bra men det brast i avslutningarna. Domaren hade en svart dag och
missade klara tre straffsituationer, varav gästerna hade två. Efter hand blev det därför både ruffigt och bråkigt. I S/S var backlinjen bar
med Dan Lif, Hans Rosendahl och Krister Mattsson. Mittfältaren Kent Östensson jobbade över hela planen och i kedjan var Stig
Andersson farligast. Färnäs hade två bra mittfältare i Lars Olsson och Lasse Stickå. Farligaste anfallare var inhopparen Hans Hanser.
Domare: Laslo Brezniczky, Mockfjärd.

Färnäs-Sollerön 0-0, text från tidningsreportage. (omg 8).
Derbyt mellan FSK och Sollerön, som spelades på Färnäs IP, slutade 0-0. I spelöppningen visade FSK sin bästa sida och pressade Sollerön
bakåt. Den fetaste chansen att avgöra hade Lasse Stickå i matchöppningen, men bollen smet utanför stolpen. En typisk derbymatch med
nerverna utanpå tröjan och dåligt spel från båda sidorna. Resultatet får väl anses vara rättvist, även om Sollerön behärskade mittfältet
med strategen Johnny Bergström. Men fick ut lite av sitt slit. Bra i Sollerön Hans Ullup, Gunnar Bäcke, Bengt Stolt och Johnny Bergström.
Bra i Färnäs mv, Anders Stickopers, lars Olsson, Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin och Lars Stickå.

Typisk 0-0 match i Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Nerväst spel från båda lagen och ideliga avblåsningar karaktäriserade onsdagens division V match på Färnäs IP mellan hemmalaget FSK
och Sollerö IF. 0-0 blev resultatet och det får väl anses rättvist. FSK började bäst och hade en del fina chanser. Efter hand började
Sollerön ta hand om initiativet och byggde upp anfallen bättre än hemmalaget. Jonny Bergström hade ett par hårda skott från långt håll
men Anders Stickopers i Färnäs målet tippade till hörna. Även Sollerön hade en vaken målvakt i reserven Mikael Schmidt. Bra i
hemmalaget var förutom Anders Stickopers, Lasse Olsson och Björn Åberg. Sollerön hade sina bästa i Gunnar Bäcke och Jonny
Bergström.

Nås-Färnäs 2-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 9).
Målen: 1-0 Yngve Hindrikes, 2-0 Kurt Larsson. Omdöme: Nås vann en välförtjänt seger mot något blekt Färnäs. Hemmalagets första
halvlek bäddade för den triumfen då man spelade bra. I den andra halvleken slog man vakt om ledningen och det mesta av spelet blev
då förlagt till mittfältet. Där är det som bekant svårt att göra mål. I Nås får hela fyrbacklinjen godkänt med ett extra plus till Göran
Hansson. Anfallsbäst var Yngve Hindrikes så länge han deltog. Han skadades efter 20 minuters spel i första halvleken. Ett plus även till
Sverker Eljas. Färnäs var som lag ganska jämt men Lasse Stickå får extra plus. Även Stig Ove Hansjons får godkänt.

Mållöst när Nås gästade Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 10).
Söndagens Division V match mellan hemmalaget Färnäs SK och gästande Nås slutade 0-0. Resultatet får anses vara rättvist. Inget av
lagen orkade skapa några farligheter i den starka hettan som totalt sög musten ur spelarna. Farligaste målchansen hade Nås lagets bäste
spelare Sverker Eljas, men hans Trogen i FSK-försvaret stod placerad mitt på mållinjen och lyckades slå bort bollen. – Vi får vara nöjda
med poängen säger FSK:s lagledare Torsten Nilsson – Men nog märktes det på Nås spel att motorn Yngve Hindrikes inte var med, det
blev mest långbollande framåt utan mening. Bra i Färnäs som i och med poängen förbättrade tabelläget var målvakten Tomas Nilsson.
Hans Trogen och Lennart Grahn, den sistnämnde bör dock ransonera sina dribblingar något. I ett jämnt Nås lag märktes förutom Sverker
Eljas, försvararen Kurt Larsson.

Färnäs-Nås 0-0, text från tidningsreferat. (omg 10).
Omdöme: Resultatet rättvist i en match med tryckande värme. Båda lagen hade chansen till mål med de starka försvaren klarade av
saken. Det märktes att Nås saknade Yngve Hindrikes denna gång. Nu var Sören Skoglund och Curt Larsson de bästa korten hos
västerdalslaget. Hemmalaget får heller inte fart på målskyttet men försvaret blir allt säkrare. Hans Trogen var en positiv överraskning
och vidare skall Björn Åberg ha en eloge för sitt vårdade spel.

Färnäs-Nås 0-0.text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs och Nås spelade 0-0 i söndagens match i Färnäs. Resultatet får anses vara rättvist. Spelet blev väl lidande av värmen som var
tryckande hela matchen. Nås spelade inte som något topplag och det syntes att man verkligen sakande sin speluppläggare Yngve
Hindrikes. Den vassaste målchansen hade Sverker Eljas från Nås, men FSK backen räddade ett givet mål på linjen. Där hade FSK tur.
Färnäs fetaste måltillfälle var när lars Stickå hade en nick som Nås målvakten fick göra en bra räddning på. I övrigt kan man säga om
spelet sägas att det gick på mycket långbollar från bägge försvaren med två man på topp. Bra i Nås var Sören Skoglund, Kurt Larsson och
Sverker Eljas. Bra i Färnäs mv, Tomas Nilsson, backen Hans Trogen, Lennart Grahn (men överdriver gärna dribblingarna) samt Björn
Åberg.

Sollerön-Färnäs 4-0, text från tidningsreferat. (omg 11).
Även Färnäs fick känna på Solleröns nya målaptit. Den andra hemmamatchen på kort tid blev en ny victoria för Sold. 4-0 blev
slutresultatet efter 1-0 i paus. Färnäs verkade mest tagna av semester och värme och laget får besvärligt att gå mot en ”ny höst”. Roland
Frid, Sven Åke Larsson och Björn Åberg mest sig lika. Sollerön dominerades av målvakten Sune Bondesson som gjorde comeback för
skadade Ove Mårtensson. Bra och framåt var också Gunnar Forsén. Målen: 1-0 Gunnar Forsén, 2-0 och 3-0 Gunnar Bäcke det sista på
straff. Reserven Torbjörn Goth nickade in 4-0 på ett elegant inlägg från Gunnar Forsén. Domare: Lars Åke Karlsson, Krylbo.

Sollerön hade inga besvär med Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Sollerön med flera ordinarie spelare borta tog även Färnäs skalp på Sollerö IP. 4-0 slutade matchen sedan Sollerön hade en 1-0 ledning i
halvtidsvilan. Färnäs hade man väntat sig bättre. Laget har långt kvar till något topplag i höst. Till de bättre kan räknas Roland Frid och
Björn Åberg. Solleröns målvakt Bondesson och Gunnar Forsén får bästa betyget i hemmalaget, när det verkade ha blivit spelglädje.
Målgång: 1-0 Gunnar Forsén, 2-0 och 3-0 Gunnar Bäcke, det sista på straff. Torbjörn Goth fastställde slutresultatet på nick efter ett fint
inlägg av Gunnar Forsén. Domare Lars Åke Karlsson, Krylbo /Dan/.

Sollerön-Färnäs 4-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 11).
Målen: 1-0 Gunnar Forsén, 2-0 Gunnar Bäcke, 3-0 Gunnar Bäcke (straff), 4-0 Torsten Goth. Omdöme: Matchen inleddes i lugnt tempo
och med jämnt spel. Den tryckande värmen bidrog till att spelet var ganska lamt. I andra halvlek drev Sollerön upp tempot och tog hand
om spelet – och målchanserna. Färnäs kom igen efter 2-0 men kom inte längre än till Solleröns straffområde. I Sollerön får hela försvaret
godkänt med comebackande Sune Bondesson i målet som primus. I kedjan hade Gunnar Forsén en lyckad afton. I Färnäs skötte sig Hans
Trogen bra i försvaret, framåt var det mest Björn Åberg och Hans Hanser som märktes.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 3-4 (2-3). Text från tidningsreferat. (omg 12).
Målen: Stig Andersson 1-1 Lars Johansson, 2-1 Lars Stickå, 2-2 Mats Olsson, 2-3 Tore Skottheim, 3-3 Roland Frid, 3-4 Tore Skottheim.
Omdöme: Stackars Färnäs. Laget har kommit i en riktig vågdal. I fem raka seriematcher har kedjan inte åstadkommit ett endaste mål.
Senast det begav sig var den 7 juni. Nu tar man emot S/S och gör plötsligt tre strutar – men utan att få poäng. Laget är således
fortfarande besvärligt. I den här matchen borde man dock åtminstone ha kunnat greja en poängen. På alla fina måltillbud. Planens bäste
spelare fanns hos S/S. Det var Tore Skottheim. Han dundrade in två mål – ett direkt på en snyggt upplagd frispark. Men hann även med i
försvarsarbetet. I Stig Andersson hade han bästa hjälpen. Färnäs var piggare än vanligt. Stig Ove Hansjons är värdefull – så länge han
orkade. Mv, Tomas Nilsson missberäknade sig vid ena målet men var annars på sin vakt. Genomgående bäst av försvararna var Björn
Åberg.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 3-4. Text från tidningsreferat. (omg 12).
I söndagens match hade Färnäs med lite tur kunnat vinna mot S/S. Det spel som Färnäs visade upp är man inte bortskämd med och det
berodde till stor del på att Stig Ove Hansjons återkommit i laget. Laget lyckades denna gång även göra mål, vilket man inte gjort i serie
sedan den sjunde juni. S/S hade emellertid en spelare som avgjorde tillställningen nämligen Tore Skottheim med sina två mål. Spelet var
jämnt och bägge lagen glappade betydligt i mittfält och i försvar. Hade turen stått Färnäs bi hade man vunnit matchen med två
stolpskott och fri med målvakten tre gånger utan att det blev mål, då hade man inte den rätta turen, vilket däremot S/S hade, som fick
två till synes billiga mål. Bra och bäst i Färnäs var Stig Ove Hansjons. I Sälen/Sörsjön var Tore Skottheim, Hans Åke Rosendahl och Kent
Östensson bra. Målen: 0-1 Stig Andersson, 1-1 Lars Johansson, 2-1 Lars Stickå, 2-2 mats Olsson, 2-3 Tore Skottheim, 3-3 Roland Frid och
3-4 Tore Skottheim. Bra domare: Stig Ove Stålnäbb.

Tursam seger för Sälen/S. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Efter fem matcher utan mål lyckades Färnäs SK på söndagskvällen spräcka nollan mot Sälen/Sörsjön. När första målet väl var inne kom
ytterligare två, men ändå hjälpte det inte till några poäng. S/S vann med 4-3 (2-2). Ändock borde Färnäs åtminstone haft ena poängen
efter chanserna. Bl.a. hade Stig Ove Hansjons ett skott och en nick i överliggaren. S/S segern kan motiveras med att den pigga kedjan
hela matchen spelade snyggt och framåt fotboll. För Färnäs började det illa. Redan i första matchminuten kom 0-1. Nu repade sig FSK
snabbt och hade efter en kvart ledningen med 2-1. Färnäs målvakt Thomas Nilsson var inte lyckosam denna dag. Vid S/S första mål stod
han för långt ut och i den 27:e minuten tappade han ett markskott från Mats Olsson vilket betydde 2-2. Efter paus fick S/S en lika bra
öppning som i första halvlek. Redan i 50.e minuten ordnade Tore Skottheim 3-2. Sedan Roland Frid kvitterat kom så matchens
avgörande mål. Åter var det Tore Skottheim som på en frispark plagierade Brasiliens version från VM. Nu var det lagkamraten Mats
Olsson som klämt in sig i Färnäs muren och när skottet kom dök han snabbt ner och Thomas Nilsson i Färnäs målet var överlistad. I
Färnäs var Stig Ove Hansjons den som bestyrde det mesta. Även Lasse Stickå irriterade stundtals S/S försvaret ordentligt. Redan nämnda
Tore Skottheim och Mats Olsson var de bästa i S/S. Målen: 0-1 Stig Andersson, 1-1 Lars Johansson, 2-1 Lasse Stickå, 2-2 mats Olsson, 2-3
Tore Skottheim, 3-3 Roland Frid och 3-4 Tore Skottheim.

Dystert för Färnäs.

Text från tidningsreferat.

Att det inte är roligt att var fotbollspelare alla gånger kan säkert kämparna i Färnäs intyga. I fem matcher har man gått av planen utan
mål. När det nu lossnade med målskyttet mot Sälen/Sörsjön med tre fullträffar blev det ändå inga poäng. Den här gången var det istället
de bakre linjerna som tillät Tore Skottheim och Co all för mycket så att FSK tillslut förlorade med 4-3. Vi får dock hoppas att Färnäs
målen gav FSK ny och friskare luft att jaga poäng i femman.

Nornan seger mot Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 13).
Nornan hade inga större besvär med att vinna över Färnäs i division V. fotbollen på söndagskvällen. Nornan vann med klara 3-0 (2-0), ett
resultat som ungefär motsvarar vad som hände på planen. Nornan var det klart bättre laget under bägge halvlekar och om Färnäs kan
man säga att laget var en klar besvikelse. I Färnäs kunde målvakten Thomas Nilsson inte göra någonting åt baklängesmålen. Han spelade
i stort set bra. Bra var också Lars Stickå i kedjan, men han var alldeles för ensam. Ett godkänt betyg får även Björn Åberg. I Nornan
gjorde målvakten Sten Inge Eriksson en mycket bra match liksom Sixten Hellström och Sixten Olsson i försvaret. Rolf ”Stråligs” Joelsson
var bra på mittfältet och i anfallet var Leif Holberg och sten Eriksson bäst. Målgörare Nornan: Leif Holmberg 2 och Sten Eriksson 1.

Nornan-Färnäs 3-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 13).
Målgörare: Nornan Leif Holberg 2 och Sten Eriksson 1. Omdöme: Nornan gjorde en fin match och övertygade i båda halvlekarna. Färnäs
var inte vad man väntat sig och det var bara vid några tillfällen som Färnäs lyckades skapa måltillfällen. Nornans målvakt Sten Inge
Eriksson var mycket bra liksom Sixten Hellström och Sixten Olsson i försvaret. Mittfältets bästa var Rolf ”Strålis” Joelsson och i anfallet
dominerade Leif Holmberg och Sten Eriksson. Färnäs Lars Stickå var bäst i kedjan och om han haft stöd hos någon kunde utgången blivit
en annan. Björn Åberg får godkänt för övrigt inga plusbetyg.

Nornan-Färnäs 3-0, text från tidningsreferat. (omg 13).
Nornan vann på söndag kväll en rättvis seger över Färnäs med 3-0, efter 2-0 i halvtid. Nornan hade hand om initiativet under hela
matchen och resultatet måste därför anses som fullt rättvist. Visserligen stack Färnäs upp i ett och annat anfall, men blev på det hela
taget en stor besvikelse, då de knappast lyckades skapa en enda farlighet. I Nornan var målvakten Sten Inge Eriksson bra, gjorde en gång
en verkligt bra match. I försvaret lyckades Sixten Hellström bäst. På mittfältet får Rolf Joelsson godkänt och i anfallet Sten Eriksson. I
Färnäs lyckades Lars Stickå och Björn Åberg bäst av utespelarna och trots de tre målen måste även målvakten Thomas Nilsson få
godkänt betyg. Målgörare: Leif Holberg 2 och Sten Eriksson 1.

Knall av Färnäs, text från tidningsreferat. (omg 14).
Det är tydligt att Färnäs SK är värd en bättre placering i fotbollsfemman. Laget kämpar i bottenträsket, men kan bevisligen spela boll.
Det gavs besked om på lördagen när serieledande Leksand gästade Färnäs IP. Hemmalaget vann med 3-1 (1-1). Det sedan man i första
halvlek sumpat tre utmärkta chanser, men fick bättre utdelning i den andra då Leksand var nära att få grepp om matchen. Slutresultatet
var negativt på ett sätt. Leksand spelade en trevlig och publikvänlig fotboll, men den kraftfotboll Färnäs använde sig av gav bästa
utdelningen. Synd för Leksands variant skulle säkert locka större publik. Bäst i Färnäs var Lasse Stickå som uppträdde i gammal stil som
ettrig spjutspets. Stig Ove Hansjons hade fint hand om mittfältet. I försvaret spelade Sven Åke Larsson bra, men kanske för brutalt. Även
målvakten Thomas Nilsson gjorde en stark insats. Hos Leksand var högerbacken Hasse Hjelm mycket bra. Även målvakten Mats Bäck
gjorde en del fina räddningar. Framåt hade Leksand fint flyt i spelet, men saknade för dagen någon avslutare. Målen: 0-1 Tomas Nord,
1-1 Lasse Stickå, 2-1 Hans Gummås och 3-1 Lennart Ehlin (straff).

Färnäs-Leksand 3-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 14).
Målen: 0-1 Tomas Nord, 1-1 Lars Stickå, 2-1 Gummås, 3-1 Lennart Ehlin (straff). Omdöme: kanske gick det lite för lätt för Leksand att få
ett ledningsmål. En allmän lättja spred sig i leden. När man på slutet insåg faran var det för sent och spelarna handlade med allt för stor
brådska. Det var inte en kul och öppen match med massor av invecklade målsituationer. Mv, Mats Bäcke började inspirerat. Bra var
också bröderna Per Erik och Karl Axel Nygårds. Hans Hjälm och Tomas Nord var ett par andra kvickfotade spelare. Laget visade stundtals
fin bollkultur. Men var i vekaste laget. Dessutom verkade försvaret ha svåra blottor. Hos hemmalaget kämpade man ihärdigt för att
försöka undgå ”bottenträsket” Thomas Nilsson dirigerade uteförsvaret från målet och redde upp tilltrasslade situationer. Sven Åke
Larsson och Lasse Olsson dominerade bakre försvaret och Lasse Stickå verkade ha fått tillbaka spelglädjen. Matchen avgjordes strax
efter Roland Frids inhopp då han lyckades åstadkomma en hörna som Hans Gummås plötsligt slog i mål. Med tanke på måltillbud och
kämpaglöd vann Färnäs mycket välförtjänt matchen och fick en massa ”råg i ryggen” inför slutspurten.

Färnäs-Leksand 3-1, text från tidningsreferat. (omg 14).
Färnäs tog verkligen fram takterna och blåställen från fjolårsserien i mötet med Leksand. Resultatet var helt rättvist. Färnäs var närmare
att göra ett par mål till än Leksand att reducera. Matchen var underhållande och spännande. Färnäs kedjan skapade många målchanser.
Man var ensam med Leksandsmålvakten flera gånger, men något mål ville det inte bli. Leksand startade matchen bäst och tog ledningen
genom Tomas Nord, men sedan gled matchen över till Färnäs och kvitteringen lät inte vänta på sig. Målskytt var lars Stickå, 2-1 gjorde
Hans Gummås och 3-1 Lennart Ehlin på straff. Leksandsförsvaret blev gång på gång överspelat av Färnäs pojkarna, där alla var på bettet
och verkligen ville vinna. Kanske var det underskattning med i bilden från Leksands sida. Bra i Leksand Christer Lundman, Sune Bergman,
Ulf Mårtensson och karl Axel Nygårds. Bra i Färnäs: Lars Johansson, Stig Ove Hansjons, hans Gummås och Lasse Stickå.

Vansbro-Färnäs 3-1 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 15).
Målen: 1-0 Leif Halvarsson, 2-0 Leif Halvarsson, 3-0 Erik Nygren, 3-1 Lars Stickå. Omdöme: Vansbro ledde i halvtid med 2-0 och det var
en aning missvisande. Hade inte Anders Otterström i målet spelat så bra hade resultatet varit ett helt annat. Den andra halvleken
spelade dock Vansbro betydligt bättre och man skapade då flera fina chanser utan att få någon riktig utdelning. Som helhet var dock
resultatet rättvist då Vansbro var det jämnare och mera homogenare laget. Anders Otterström, Roger Sörbom, Nils Erik Edlund och Lars
Halvarsson hette de bästa i Vansbro. I Färnäs får Lars Stickå, Lennart Grahn och Tomas Nilsson bästa betyget.

Färnäs hade spelet Vansbro gjorde mål. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Vansbro hänger med i serietoppen i division V Norra. Lördagens match hemma på Vanåvallen mot Färnäs slutade med hemmavinst med
3-1 (2-0). VAIK är nu faktiskt det enda lag som nu kan hota Leksand om seriesegern. Spelmässigt var Färnäs det bättre laget. Det fanns
både idé och avslutning i deras spel i dagens match. Vansbro har en målvakt av verklig hög klass. I denna match gjorde Anders
Otterström den ena paradräddningen efter den andra. Hans säkra spel gör det blir säkerhet i laget. VAIK:s kontringar är alltid farliga. Det
visade dagens match. Vansbro fick en drömstart, då Leif Halvarsson redan efter tre minuters spel gav hemmalaget ledningen i matchen.
Samme man grejade 2-0 i 40:e minuten. Andra halvlek stod länge och vägde innan Erik Nygren ordnade 3-0 i 70:e min. Fem minuter
senare reducerade Lasse Stickå till 3-1. Vansbros och planens bästa var målvakten Anders Otterström. Bra back var Roger Sörbom och
bra på mittfältet Tomas Eriksson. I kedjan går bästa betyget till Erik Nygren och Leif Halvarsson. I Färnäs var Lasse Olsson i försvaret bra,
och på mittfältet Hans Gummås. Kedjans bästa Lasse Stickå och Stig Ove Hansjons.

FSK mot nytt kontrakt,

text från tidningsreferat. (omg 16).

Seger med 5-2 (3-1) och stora chanser till nytt kontrakt i fotbollsfemman blev resultatet för Färnäs SK efter söndagens hemmamatch
mot Yttermalung. Det började annars snett för FSK. Först dömdes ett mål bort för offside och sedan tog Yttermalung ledningen när
Anders Stickopers solbländad i Färnäs målet missberäknat en höjdboll. Efter det målet flyttades Färnäs Lasse upp i kedjan från att ha
börjat som centerhalv. Det var den rätta medicinen. Lasse Spelade elegant fram till två mål och sedan hade FSK grepp om matchen. Bäst
hos Färnäs var nämnde Lasse Stickå samt Stig Ove Hansjons, Sven Åke Larsson och Lasse Olsson. Den senare brytsäker men slarvig i
uppspelen. Hos Yttermalung var Mikael Johansson bäst i försvaret medan Bengt Åke Johansson och Göran Nyhlén lyckades bäst framåt.
Målen: 0-1 Göran Nylén, 1-1 Roland Frid, 2-1 Roland Frid, 3-1 Björn Åberg, 4-1 Lennart Ehlin, 4-2 Inge Persson och 5-2 Björn Åberg.

Färnäs-Yttermalung, text från tidningsreferat. (omg 16).
Viljan och kämpatakterna hos Färnäs hade Yttermalung inget att sätta emot utan Färnäs kunde vinna en klar seger. Hela FSK laget ville
verkligen vinna denna match för att ta räddningsplanken för fortsatt spel i division V och man lyckades verkligen med ett spel som man
inte är bortskämd med från FSK:s sida. En bra match och ett bra tempo och många mål och underhållande. FSK startade matchen bäst
och hade klart grepp om matchen, som mestadels fördes på Yttermalungs planhalva. Man hade också ett mål inne, men det
bortdömdes för offside. Då kom 0-1 som en kalldusch i första halvlekens tjugofemte minut inspelad av Yttermalungs Bror Alfredsson,
men Färnäs kom tillbaka och kunde gå till halvtidsvila med en säker 3-1 ledning. Roland Frid kvitterade till 1-1 och gav även FSK
ledningen med 2-1. 3-1 före pausvilan ordnade Björn Åberg. Andra halvlek startade Färnäs bra och 4-1 kom genom Lennart Ehlin, som en
mogen frukt på ett fint spel. 4-2 ordnade Inge Persson och slutresultatet 5-2 fastställde Lennart Ehlin. Skall någon nämnas i Yttermalung
så blir det Lennart Gustafsson och i viss mån Hans Helje annars ingen. Bra i FSK var verkligen hela laget med extra plus till målskyttarna.

Färnäs-Yttermalung 5-2 (3-1). Text från tidningsreferat. (omg 16).
Målen: 0-1 Göran Nyhlén, 1-1 och 2-1 Roland Frid, 3-1 Björn Åberg, 4-2 Inge Persson, 5-2 Björn Åberg. Omdöme: Färnäs SK visade sig
vara klart starkast i den s.k. streck- och ödesmatchen på Färnäs IP. Hur FSK kunnat försätta sig i den här situationen är för många en
gåta. Försäsongen började kanske lite för bra. Vidare har lagets specielle målskytt Lasse Stickå tappat målkänslan. På söndagen kom den
tillbaka i form av som man säger på hockeyspråk, assist vid två av målen. Men Lasse började i försvaret och först sedan motståndarnas
gjort ledningsmålet kallades han fram och satte sprätt på samspelet. Påpasslig var också Roland Frid och vidare hade Björn Åberg
”målskon” rätt riktad. Lasse Olsson bröt bra men behöll bollen för länge. Unge Torbjörn Nilsson håller på att spela till sig en ordinarie
plats. Men egentligen var båda lagens försvar inte helt vattentäta. Och det spel som förekom svarade hemmalaget för. Överlag verkade
västerdalslaget mera ihåligt och kantigare på något sätt. Vi ger bara Mikael Johansson och Göran Nyhlén fullt godkänt.

Färnäs säkrade kontraktet. Text från tidningsreferat. (omg 17).
På lördagen säkrade Färnäs SK nytt kontrakt i fotbollsfemman vid bortamatchen på Morängen mot Nusnäs. FSK fick dessutom revansch
för 1-0 förlusten på hemmaplan i våras. Denna gång spelades matchen under ett ihärdigt regn. Under första halvlek, då det regnade som
mest, ordnade Roland Frid 1-0. Den ledningen ökade FSK under andra halvlek, då Nusnäs hade svårt att reda sig på det hala underlaget.
Slutresultatet till Färnäs skrevs 3-0. I Färnäs visade Stig Ove Hansjons oerhörd kondition och hann med i både försvar och anfall. Också
Lennart Grahn gjorde en fin insats i anfallet. I försvaret var Sven Åke Larsson säker och Torbjörn Nilsson tycks ha funnit sin rätta plats på
högerbacken. Nusnäs saknade Lasse Munther och Tord Svensson, vilket säkert bidrog till att spelet inte flöt lika bra som tidigare. Bäst
gick det nu för Leif Hjelte som försökte att organisera sitt manskap. Målen: 0-1 Roland Frid, 0-2 Stig Ove Hansjons och 0-3 Lennart
Grahn.

Nusnäs-Färnäs 0-3 (0-1). Text från tidningsreferat. (omg 17).
Målen: 0-1 Roland Frid, 0-2 Stig Ove Hansjons, 0-3 Lennart Grahn. Omdöme: Färnäs kontakt med division V är säkrat. Dessutom fick man
revansch för hemmanederlaget i våras. Det var under uppehållsvädret i inledningen av andra halvlek som den rättvisa vinsten fixades. I
första halvlek regnade det mest hela tiden och et var bara fråga om halkfotboll. Stig Ove Hansjons arbetade hårt i både försvar och
anfall. För unge och lätte Lennart Grahn passade ”föret” precis. Halvskadade Sven Åke Larsson spelade också bra och Torbjörn Nilsson
gåt från klarhet på högerbacken. Det märktes att Nusnäs inte var så poänghungrigt som motståndarna. Ett annat aber var de sakande
hockeygrabbarna Lars Munther och Tord Svensson. Leif Hjelte bör få en eloge för att han sökte lugna ned spelet och få igång ordnat
samarbete.

Nusnäs-Färnäs 0-3, text från tidningsreferat. (omg 17).
Färnäs SK säkrade nytt kontrakt med norra femman på Morängen på lördagen. Matchen gick i regn och Färnäs behärskade underlaget
betydligt bättre än Nusnäs. Med tanke på halkan skulle Nusnäs ha behövt ha hockeyspelarna Lasse Munther och Tord Svensson med.
Siffrorna skrevs 0-3 (0-1) sedan i tur och ordning Roland Frid, Stig Ove Hansjons, Lennart Grahn målat. Klart mest alert hos FSK var Stig
Ove Hansjons som både for och backcheckade till tusen. Plus får också Lennart Grahn, Sven Åke Larsson och Torbjörn Nilsson. Enda plus
hos Nusnäs ger vi Leif Hjelte.

Färnäs säkrade kontraktet. Text från tidningsreferat.
Fotbollshelgen bjöd på viktigaste mötet i derbyt Nusnäs-Färnäs. Där fanns det chans för Färnäs att definitivt säkra nytt kontrakt. En
situation som inte många trodde att FSK skulle återfinnas i när serien startade. Men bollen har varit kantig för Färnäs den här säsongen
och poängen har samlats in med långa mellanrum. På lördagen fungerade det bättre. 3-0 mot Nusnäs säkrade Färnäs fortsatta spel i
femman.

Hårt i fotbollsfemman Färnäs kan degraderas, text fån tidningsartikel.
Efter Färnäs seger mot Nusnäs i sista serieomgången trodde alla att laget ordnat nytt kontrakt i fotbollsfemman. På torsdagen kom en
kalldusch. Då meddelade Dalarnas Fotbollsförbund att det kan bli så att något av de lag som ligger trea från slutet i något av de tre
division V serierna kan komma att flyttas ned till division VI. Det blir i så fall det lag som har den sämsta poängskörden och målkvoten av
de tre. Anledningen är denna. Säter åker sannolikt ur Svealands trean. Även Ludvika ligger dåligt till i samma serie. Klarar sig Ludvika är
det inga problem. Åker Ludvika ur händer följande: Två lag från trean till fyran samtidigt som ett lag går upp från fyran tilltrean. Det gör
ett överskottslag i fyran samtidigt som tre lag fån division V flyttas upp till fyran. För att bereda plats för de fyra lagen flyttas fyra lag till
division V. Där finns då en plats för lite och enda lösningen är att den sämsta trean från slutet får gå till sexan. I division V norra är det
Färnäs och Nornan som ligger illa till. En seger för lagen gör att båda klarar sig om någon av lagen i de andra femmorna förlorar. En
förlust för Färnäs och det blir degradering. Även Nornan kan i händelse av förlust komma att ligga illa till om Färnäs och övriga aktuella
lag vinner. För Färnäs ligger alltså chansen i seger. Det går kanske att ordna då helgens motståndare på bortaplan är redan
nedflyttningsklara Hulån. I alla händelser blir det en spännande avslutningsomgång i fotbollsfemman.

Hulån-Färnäs 0-4. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Hulån och Färnäs möttes på söndagen i höstomgångens sista seriematch. För Hulåns del var detta den sista division V matchen på minst
ett år, då laget får ta steget ner i division VI. I dagens match var spelet jämt fördelat i första halvlek som slutade mållös. I början av
andra tog Färnäs ledningen med 1-0 på nick av Lars Stickå, 2-0 svarade Stig Ove Hansjons för på en välplacerat skott. 3-0 gjorde Roland
Frid helt frispelad och 4-0 nickade Stig Ove Hansjons in. Bäst i Hulån var mv, Rolf Lagerberg och vb, Jörgen Hermansson. Mittfältet och
kedjan var bleka i dagens match. I Färnäs var Ove Jansson i fyrbackslinjen. Björn Åberg på mittfältet. Lars Stickå, Stig Ove Hansjons och
Roland Frid i kedjan de bästa. Domare var Gunnar Hjelte, Ludvika.

Hulån-Färnäs 0-4 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Målen: 0-1 Lars Stickå, 0-2 Stig Ove Hansjons, 0-3 Roland Frid, 0-4 Stig Ove Hansjons. Omdöme: Färnäs inledde matchen något trevande
och Hulån kunde hålla jämna steg i den första halvleken. I den andra halvleken blev det Färnäs för hela slanten och Hulån hade inte
mycket att säga till om. Nu spelade Färnäs kedjan bra och Lars Stickå, Roland Frid och Stig Ove Hansjons ställde till med stor oreda i
Hulåförsvaret. Bäst bland försvararna var Björn Åberg och Ove Jansson. I Hulån får målvakten Rolf Lagerberg och Jörgen Hermansson
godkänt.

Färnäs seger efter bra andra halvlek. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Hulån avslutade sitt division v spel med förlust hemma mot Färnäs med klara 4-0 efter en mållös först halvlek. Första halvlek var jämn
och välspelad från båda lagen. Resultatet 0-0 var efter spelfördelningen denna halvlek rättvis. Andra halvlek dominerades av Färnäs. De
fyra målen var faktiskt i underkant. Hulåns mittfält och kedja försvann totalt. Hulån fick faktiskt spela försvarsspel hela denna halvlek.
Trots de fyra baklängesmålen redde försvaret bra när bollen kom i retur vid varje uppspel. I Hulån får endast målvakten Rolf Lagerberg
och vänsterbacken Jörgen Hermansson godkänt. I Färnäs var Ove Jansson försvarsbäst. Björn Åberg på mittfältet och i kedjan Lars Stickå
och Stig Ove Hansjons bra. Målen: 0-1 Lars Stickå, 0-2 Stig Ove Hansjons, 0-3 Roland Frid, 0-4 Stig Ove Hansjons. Domare: Gunnar Hjelte.

Reservlagsserien Klass III.
Reservlagsserien Klass III,. Spelades i 6 olika grupper emligt följande lag.

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

12
12
12
12
12
12
12

10
8
6
4
4
3
2

0
1
2
2
2
2
1

2
3
4
6
6
7
9

67-25
33-12
55-22
41-48
28-41
25-54
20-67

20
17
14
10
10
8
5

I de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 2. Yttermalungs IF, Äppelbo AIK, Idre SK, Särna SK och Lima IF. Seriesegrare: Yttermalungs IF.
Grupp 3. Gagnefs IF, Svärdsjö IF, Sågmyra IF, Insjöns IF, IFK Mockfjärd, Siljansnäs IF och Björbo IF. Seriesegrare: Gagnefs IF.
Grupp 4. Bullermyrens IK, Amsbergs SK, Djurmo/Sifferbo IF, Gustafs GoIF, Humlans FF, IK Astoni och Stora Tuna IK. Seriesegrare:
Bullermyrens IK.

Grupp 5. Saxdalens IF, IK Heros, Östansbo IS, Nyhammars IF, Ulfshyttans IF, Gonäs IK och IF Vulcanus. Seriesegrare: Saxdalens IF.
Grupp 6. Fors IK, Horndals IF, Skogsbo SK, BK 72, Näs IF, IF Garparna och Husby AIK. Seriesegrare: Fors IK.

Junior DM 1975.
Berättigande till slutspel. De fyra bästa lagen i Elitserien och segrarna i de olika regionalserierna.

Juniorserien Elit till slutspel: IK Brage, IFK Hedemora, Falu BS och Ludvika FFI. Övriga lag. IK Brage, IFK Hedemora, Falu BS,
Ludvika FFI, Avesta AIK, IFK Mora, Malungs IF och IFK Ludvika.

Grupp 1 till slutspel:

Oxberg/Älvdalens IF. Övriga lag. Oxberg/Älvdalens IF, IF Nornan, Sollerö IF, IFK Våmhus, Färnäs SK, Vansbro

AIK och Nusnäs IF.

Grupp 2 till slutspel:

Korsnäs IF. Övriga lag. Korsnäs IF, Hälsinggårdens AIK, Grycksbo IF, Leksands IF, Gagnefs IF, IK Brage 2,

Torsångs IF och Dala Floda IF.

Grupp 3 till slutspel:

Kvarnsvedens IK. Övriga lag. Kvarnsvedens IK, Tunabro IF, Bullermyrens IK, IFK Grängesberg, Forssa BK,

Islingby IK och IK Heros.

Grupp 4 till slutspel:
Gustafs GoIF.

Avesta IF. Övriga lag. Avesta IF, Krylbo IF, Skogsbo SK, Långshyttans AIK, Stora Tuna IK, Säters IF och

Juniorserien, Regional grupp 1.
Oxberg/Älvdalen
IF Nornan
Sollerö IF
IFK Våmhus
Färnäs
Vansbro AIK
Nusnäs IF

12
12
12
12
12
12
12

9
9
6
5
5
5
0

3
0
2
3
1
1
0

0
3
4
4
6
8
12

66-5
29-17
38-17
33-31
28-20
11-49
9-75

21
18
14
13
11
7
0

Kvartsfinaler:
Avesta IF-IK Brage 1-3,
Falu BS- Oxberg/Älvdalens IF 2-0.

IFK Hedemora-Kvarnsvedens IK 4-2,

Korsnäs IF-Ludvika FFI 0-2,

Semifinaler: IK Brage-IFK Hedemora 1-3,

Ludvika FFI-Falu BS 5-2.

Final: IFK Hedemora-Ludvika FFI 1-2,

Junior DM-segrare 1975 Ludvika FFI.

Kämpecupen.
Kämpecupen spelades i en Elitserie och sju olika regionserier. Följande lag deltog i serierna.

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

12
12
12
12
12
12
12

12
8
6
4
3
3
2

0
1
2
3
1
1
0

0
3
4
5
8
8
10

68-8
24-16
31-14
20-26
13-32
16-48
19-47

24
17
14
11
7
7
4

Elitserien. Falu BS, IK Brage, Islingby IK, IF Tunabro, Avesta IF och Kvarnsvedens IK. Seriesegrare: Falu BS.
Grupp 2. Malungs IF, Lima IF, Vansbro AIK, Äppelbo AIK, Nås IF och Dala Järna IK. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Ludvika, Söderbärke GoIF, Östansbo IS, IF Vulcanus, IK Heros, IFK Grängesberg och Ludvika FFI. Seriesegrare: IFK
Ludvika.

Grupp 4. IFK Rättvik, Gagnefs IF, Insjöns IF, Leksands IF, IFK Ore och IFK Mockfjärd. Seriesegrare: IFK Rättvik.
Grupp 5. Falu BS 2, Grycksbo IF, Torsångs IF, Hälsninggårdens AIK, Korsnäs IF och Envikens IF. Seriesegrare: Falu BS 2.
Grupp 6. IFK Hedemora, Avesta AIK, Skogsbo SK, Horndals IF, Krylbo IF, Karlbo IK och Långshyttans AIK. Seriesegrare: IFK Hedemora.
Grupp 7. IFK Grängesberg, Säters IF, Forssa BK, IFK Ludvika 2, Stora Tuna IK, Gustafs GoIF och Bullermyrens IK, Seriesegrare: IFK
Grängesberg.

Färnäs Kämpecuplag 1975. Pojkar 16 år. Övre raden från vänster: Conny Gustavsson, Göran Blomberg, Arne Haglöf, Sture Arvidsson, JanErik Sens, Tomas Sarin, Bertil ”Mitjelås Bertil” Matsson. Nedre raden från vänster: Henrik Lundgård, Erik ”Ållås Erik” Eriksson, Lennart
Grahn, George Linnell och Östen Såsser.

Lillmascupen 1975.
Lillmascupen spelades i åtta olika grupper medföljande lag.

Grupp 1. Näs IF, Krylbo IF, Skogsbo SK, Avesta AIK, Karlbo IK, Fors IK , Avesta IF och Horndals IF. Seriesegrare: Näs IF.
Grupp 2. Falu BS, IK Brage, IF Tunabro, Kvarnsvedens IK, Torsångs IF, Korsnäs OF, Islingby IK och Hälsninggårdens AIK. Seriesegrare:
Falu BS.

Grupp 3. IFK Hedemora, Säters IF, Långshyttans AIK, Gustafs GoIF, Vikmanshyttans IF, Torsångs IF och Avesta IF.
Grupp 4.
Idre SK
Sollerö I F
Färnäs SK
Oxberg/Älvdalens IF
IFK Mora
Orsa IF
Särna SK

12 9
12 7
12 5
12 6
12 4
12 4
12 0

1
2
4
1
2
1
3

2
3
3
5
6
7
9

31-9
22-17
13-6
27-25
8-14
14-20
5-29

19
16
14
13
10
9
3

Grupp 5. IFK Ludvika, IK Heros, Söderbärke GoIF, Östansbo IS, Ludvika FFI, IFK Grängesberg, Sunnansjö IK och Nyhammars IF.
Seriesegrare: IFK Ludvika.

Grupp 6. Malungs IF, Äppelbo AIK, Dala Järna IK, IFK Mockfjärd, Vansbro AIK och Dala Floda IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 7. IFK Grängesberg, IK Heros, Stora Tuna IK, Östansbo IS, IK Brage, OFK Ludvika och Forssa BK. Seriesegrare: IFK Grängesberg.
Grupp 8. IFK Rättvik, Falu BS, Grycksbo IF, Insjöns IF, Svärdsjö IF, Leksands IF och Gustafs GoIF. Seriesegrare: IFK Rättvik.

Färnäs ungdomar tränar i Kinna.
På fredagen kommer Färnäs knattelag i fotboll att resa till Kinna i Västergötland för ett par dagars fotbollsträning med matcher. Färnäs
SK har tagit ut 17 spelare att åka, men med andra intresserade fotbollsknattar och föräldrar blir det en hel busslast om ett 25-tal
personer som reser. I programmet ingår en träningsmatch mot Kinnas knattelag på lördagen och mot Skenes knattar på söndagen.
Dessutom är det meningen att ”grabbarna i bussen” ska hinna med en träningsmatch mot varandra. Med på resan som ledare är Lasse
Mattsson och Birger Grund.

Färnäs knattar på västgötaresa.
Mora (DD). Färnäs SK:s fotbollsknattar for till Västergötland för fotboll under veckoslutet och fotboll blev det till tusen. Gänget hade
vittring på allsvenskt Elfsborg-Örebro på Ryavallen som man såg en glimt av då man passerade i buss under hemresan. Lasse Mattsson
ledare tillsammans med Birger Grund berättar. – Vi fick spela på rena sommarplaner och fick möta två lag som båda hunnit med 11
matcher i vår, utan förlust, våra värdar tog väl hand om oss och ställde bl.a. en ledare till vårt förfogande under hela besöket.
Inkvarteringen var förlagd till en idrottsgård i Kinna. Från gården fanns motionsslingor i bra kuperad terräng och som grabbarna provade
på som omväxling till fotbollen. – Kinna planerar att göra ett returbesök i Färnäs i slutet av juli. Innan dess skall vi dock spela med i
Lillmas Cup för första gången då vi inte började med pojkfotboll förrän förra året säger Lasse Mattsson. Skene-FSK 5-0 (2-0). Bra hos
Färnäs var Dave Nordin, Roger Kallur och Henrik Lundgård.. Kinna-FSK 7-0 (3-0). Plus hos FSK var passningsspelet i kedjan där Roger
Kallur var primus.

Färnäs knattar hemma efter träningsläger.
På fredagskvällen åkte Färnäs fotbollsknattar med ledarna Lasse Mattsson och Birger Grund till Kinna i Västergötland för att träna
fotboll. Och fotboll blev det verkligen. Två matcher och en del träning på ”sommarplaner” hann man med innan det var dags att bussen
hem på söndagseftermiddagen. Inkvarteringen var förlagd till en idrottsgård i Kinna. Där finns också motionsslingor i kuperad terräng
som grabbarna provade på som omväxling till fotbollsspelandet. Under hela besöket hade värd klubben ställt en ledare till förfogande
För Färnäs fotbollsknattar var den här resan en fin upptakt på säsongen då det här första året Färnäs spelar med i Lillmas Cup då
klubben så sent som i fjol startade med pojkfotboll. I träningsmatcherna mötte Färnäs hårt motstånd i knattelagen från Kinna och
Skene. De bägge lagen har redan i år spelat elva matcher vardera, alla med vinst. Därför var det inte underligt att Färnäs så här tidigt på
säsongen fick se sig besegrat.

Lite Kuriosa från division V, Mellersta gruppen.
I div. V-matchen mellan Östansbo och Tunabro inträffade en episod som måste tillhöra sällsyntheterna. Tunabro var helt överlägsna i
matchen, så överlägsna att en and slog sig ner på Tunabros planhalva i lugn och ro kunde promenera och leta mat en hel kvart . Man
talar om andlös spänning – men i det här fallet var spänningen inte andlös. (Dala-Demokraten).

Distrikt, föreningar och medlemmar 1975.
Den 31 december 1975 uppgick antalet till Svenska Fotbollsförbundet anslutna föreningar till 3 071 med sammanlagt 592 169
medlemmar. För Dalarna är det 90 föreningar och 18 004 medlemmar, vilket placerar Dalarna på plats 13 av 24 distrikt.

Ungdomsfotbollen. Dam – knatte – pojk och juniorer. Glädjande aktivitet inom klubben. Text
Lasse Matsson, från Färnäs SK 50 år.
1975 Nu hade vi varit med ett åt 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 fyra.

