Färnäs Sportklubb 1977.

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

Årsberättelse Dalarnas Fotbollsförbunds årsmöte 1977. Text George Linnell.
Återigen ett div. II-lag I Dalarna. IK Brage, under många år Dalarnas stolthet i fotboll, klarade serie och kval och givet är att man med
glädje noterade denna händelse. I division III Västra Svealand var hälften av de deltagande lagen från Dalarna. Två av dessa återfinns
1978 i andra division. Förhoppningarna om att åter få ett lag i division II infriades då IK Brage med ett mycket lyckat kvalspel. Malungs IF
orkade inte med den hårda ”köstriden” utan finns nu i division IV.
Rolf Zetterlund gav råg i ryggen år IK Brage. Brages avancemang till division II är naturligtvis det man bäst minns av Dalarnas Fotboll
1977. Distriktet skulle efter ett par magra år återkomma upp ”i smöret”. Ja, vi är inte precis bortskämda med allsvensk fotboll i Dalarna,
så därför är vi mäkta belåtna över att ha ett lag i tvåan. Det unga IK Brage hade fått den fältherre man tidigare saknat. Rolf Zetterlund,
veteranen med många framgångsrika allsvenska AIK-år bakom sig, deltidanställdes som spelade tränare. Skyttekungen Thomas Nilsson
har förstås varit en stark bidragande orsak till framgångarna. Thomas – livligt eftertraktat byte bland storklubbar – kräver ständig
bevakning. Han hugger snabbt som en kobra i straffområdet. Kvalhjältarna Nils-Erik Johansson och Roger Hansson, Kent Hagberg, Göran
Arnberg m.fl. har gång på gång visat sådana kvaliteter att IK Brage bör kunna se division II-sejouren an med optimism.

I 1977 års serier har deltagit.
Division III
Division IV
Division V
Division VI
Damserien div 1 Svealand
Damserien div II v.Svealand
Damserien klass I
Damserien klass II

6 lag
12 lag
30 lag
38 lag
2 lag
3 lag
8 lag
23 lag

Allsvenska ungdomsserien
Juniorserien elit
Juniorserien regionala
Allsvenska reservlagsserien
Västra Svealands reservlagsserie
Reservlagsserien klass 1
Reservlagsserien klass 2
Reservlagsserien klass 3

1 lag
10 lag
19 lag
1 lag
1 lag
10 lag
14 lag
44 lag

Division V omfattade tre grupper och i två av dem kan man peka på oväntade segrarlag. I norra gruppen vann Nornans IF från
Malungsfors och därmed är det klart med derbyspel i division IV. Malungs IF, nedflyttat från division III får möta grannen Nornan, vem
hade trott detta för några år sedan?
Div V omfattade tre grupper, Norra, Mellersta och Södra med sammanlagt 30 stycken lag.

Norra gruppen. IF Nornan segrade i den norra gruppen med 29 poäng. Färnäs SK slutade på en fjärde plats med 21 poäng.

På 18

matcher lyckades man vinna 10 matcher, 1 oavgjord och 7 förluster. Färnäs SK var väldigt starka på hemmaplan det fick bl. a
seriesegraren IF Nornan känna på för dem lyckades man krossa med 6-0. Serietvåan Vansbro AIK fick åka hem med svansen mellan
benen 4-0 i baken. Av nio hemma matcher blev det endast en förlust och en oavgjord. Förlusten kom mot Yttermalungs IF och oavgjort
fick IFK Rättvik. Men vad hände på bortaplan av nio matcher lyckades man endast vinna tre matcher, om man hade kunnat behålla det
fina spelet på bortaplan som på hemma plan hade seriesegern varit upplagd för Färnäs Sportklubb.

Mellersta gruppen. I den mellersta gruppen spelade följande lag: Djurmo/Sifferbo, IK Astoni, IK Heros, Bullermyren, Islingby,
Gagnefs IF, Nyhammar, Sågmyra IF, Slätta SK och Hummlans FF. I den mellersta gruppen blev Gagnefs IF med 30 poäng vinnarlaget.
Gagnefs IF har senaste åren fostrat fina spelare, Sven Dahlkvist i AIK är ett av de fina namnen och i det lag som nu vann div V har man en
kille som heter Per Bergman. Stor målskytt och redan nu på väg till andra jaktamarker. På andra plats efter Gagnefs IF kom Slätta SK
med 27 poäng och på tredjeplats Nyhammar med 26 poäng.

Södra gruppen. I den södra gruppen spelade följande lag: Vikmanshyttan, Avesta IF, Fors IK, IFK Hedemora, Skogsbo SK, IF
Tunabro, Amsbergs SK, Långshyttan, Husby AIK och Näs IF. I södra gruppen var Vikmanshyttan i ledningen så gott som hela tiden och
klarade vinsten med två poäng före Avesta IF. Vikmanshyttan 29 poäng, på andra plats Avesta IF 27 poäng och på tredjeplats Fors IK
med 22 poäng.
Mora (FK). Det blev inte oväntat även i år Oxberg/Älvdalens IF som vann fotbollens träningsserie i Ovansiljan. Men det satt faktiskt hårt
åt och Färnäs SK hade den verkliga chansen i avslutningsmatchen mot Sollerön. Det hade behövts ett mål mer än de 3-0 som O/Ä slog
Sollerön med för att FSK skulle ha stått som slutsegrare. Detta sedan man knipit en överraskningspoäng (1-1) just mot O/Ä. Årets
upplaga av träningsserien blev en något stympad historia där segraren kunde koras redan efter sex matcher. Men det var ändock något
av en bedrift att kunna genomföra turneringen under rådande förhållanden. Tack vare att grusplanen på Sandängarna kunde plogas ren
från den myckna snön två gånger under påskhelgen gick det att genomföra turneringen. Tidigare har det varit flygfältet i Orsa som varit
räddningen. I år gick det däremot inte att spela där. Det beslöts att första omgången skulle bli en utslagsomgång mellan de sex aktuella
lagen. Och då åkte Orsa IF, IFK Våmhus och Nusnäs IF ganska väntat bort i den omgången. Sedan fortsatte de övriga. Oxberg/Älvdalen,
Färnäs och Sollerön, i en enkelserie. Synd att inte lagen fick spela mera då just påskturneringen har kommit att lega till grund för
matchträningen inför serien. På påskaftonen delade O/Ä och Färnäs något överraskande poängen och på påskdagen reparerade O/Ä
den fadäsen genom att besegra Sollerön med 3-0. Färnäs kunde inte på annandagen överträffa det resultatet, men blev med 1-0 seger
två i turneringen.

Påskturneringen 1977.
Färnäs-Våmhus 2-1 (1-0). Text från tidningsreferat.
Målen. 1-0 Lars Stickå, 1-1 Anders Andersson, 2-1 Rolf Ehlin. Omdöme: Under omständigheter som var långt ifrån fotbollsvänliga –
vinterkyla och bitande blåst – spelades denna match på Sandängarna. Till ungefär hälften i elljus. Och man kunde inte finna någon
anledning till att den överhuvudtaget spelades då tillställningen inte främjade något. Till allas glädje lyckades FSK:s nyförvärv Rolf Ehlin
avgöra i slutminuterna och rädda en förlängning. Torbjörn Nilsson och Lars Stickå var de bästa hos segrarna Våmhus visade upp några
pigga ungdomar – fast det gick förstås inte att stå still i rådande kyla. Lasse Olpers och Målvakten Rolf Andersson tillhörde de bättre.

Sollerön-Färnäs 0-1 (0-0).

Text från tidningsreferat.

Målet: 0-1 Stig Lindgren. Omdöme: Båda lagen ställde upp med ganska reservbetonade lag genom skador. Det blev inte heller aldrig
något vidare spel – trots att planen var verkligt fin. Det var mest spel ute på planen och målvakterna hade det mycket stillsamt. Färnäs
hade ett visst övertag i de båda halvlekarnas slut och vann rättvist – fast Sold gjorde ett offsidemål. Men spelet hos FSK var för petigt.
Torbjörn Nilsson, Torsten Jones, Lasse Olsson och Lars Johansson var de bästa. I Sollerön kämpade Mats Palmestedt, Ove Marcus, Sören
Bondesson och Mats Bäcke bäst. Men båda lagen provade en hel del nya och löftesrika spelare. Fast nog lyste matchträningen igenom
lite varstans. Lagdelarna i de båda gängen missförstod ofta varandra och individuellt var spelarna på många håll ”ovän” med bollen.

Oxberg/Älvdalen-Färnäs 1-1 (0-1). Text från tidningsreferat.
Målen: 0-1 Gert Lind, 1-1 Stig Nyström. Omdöme: Här är den verkliga påsksmällen i Ovansiljans träningsserie. Matchen spelades på
Sandängarna under lördagen. redan efter tre minuters spel checkade FSK genom att ta ledningen. Sedan hade Färnäs spelarna bud på
ytterligare ett par mål. När ungefär en kvart återstod av matchen lyckades O/Ä:s specielle målskytt för året – Stig Nyström – via tån
dirigera in kvitteringsbollen. Färnäs spelade denna gång överraskade fint och stoppade oftast motståndarna på mittfältet. Hela laget
arbetade framgångsrikt och det kanske är fel att sätta någon framför de övriga. Målvakten Göran Höglund dirigerade grabbarna som en
målvakt skall göra. Annars var Lars Stickå, Lars Olsson och Gert Lind de främsta korten. Sven Åke Larsson och Rolf Ehlin skadades tyvärr.
Segervana Oxberg/Älvdalen var skakade av motståndarnas styrka. Även O/Ä hade en effektiv målvakt i Leif Ekström. Förutom Stig
Nyström var också Stefan Ekström och Lars Stenwall de genomgående bästa i laget.
Mora (DD) Oxberg/Älvdalen vann årets upplaga av Påskcupen om DD:s Påsktrofé i kavaj. Trofén har varit målsättningen mellan O/Ä,
Färnäs, Sollerön, Nusnäs, Våmhus och Orsa under tre år. Nu tog O/Ä hem glasprismat för alltid på 19 poäng, före Färnäs 16, Sollerön 13.
Årets turnering började med tre kvalmatcher i utslagsform där vinnarna gick till slutspel i en serie. Färnäs och O/Ä öppnade serien med
att spela 1-1 och sedan var fortsättningen mer eller mindre en målskillnads thriller. O/Ä slog Sollerön med 3-0 på påskdagen och Färnäs
behövde samma siffror för omspel. Sollerön fightades friskt på annandagen och Färnäs vann med 1-0 och detta gav en slutserie som såg
ut så här:

1. Oxberg/Älvdalens IF
2. Färnäs SK
3. Sollerö IF

2
2
2

1
1
0

1
1
0

0
0
2

4-1
2-1
0-4

3
3
0

Annandagens morgon var sandängarna täckt av en decimeter snö men Mora Kommuns snösväng ryckte ut och fixade spelbar plan.
Heders! Tack också till Påskcupens matchledare Erik Stolth, L-G Vikman, Gunnar Hillerström, Lennart Andersson, Gunnar Lugn.

Färnäs-Oxberg/Ålvdalen 1-1 (1-0)
Färnäs chockade Oxberg/Älvdalen och fixade 1-0 genom Gert Lind, redan efter 3 min. spel i upptaktsmatchen i slutspelet i Påskcupen.
Sju minuter senare blev försvarslåset Sven-Åke Larsson skadad. Han sprang ihop och fick en armbåge i ena ögat och blev tvingad ge upp.
Färnäs drog ner Lasse Stickå som libero och tillsammans med ungdomarna höll han nollan tills det var en kvart kvar då O/Ä:s Stig
Nyström kvitterade. Totalt sett skapade Färnäs fler målvittringar än O/Ä. Bäst hos O/Ä var målv. Leif Ekström och 4 backslinjens Mats
Johansson och Stefan Ekström. Plus hos Färnäs får målv. Göran Höglund, Lasse Stickå, Jan Erik Sens, Torbjörn Nilsson, Gert Lind och
Conny Gustafsson.

Oxberg/Älvdalen-Sollerön 3-0 (3-0)
O/Ä saknade en del profiler mot Sollerön. Före paus gick spelet någorlunda medan Sollerön vann andra halvlek på klart bättre arbete.
O/Ä:s vinst skrevs 3-0efter mål av Pelle Backlund 2 och Mikael Eriksson. Efter paus klarade Sollerömålv. Ove Mårtensson en straff två
gånger sedan Bosse backlund fått två chanser. Bra hos Sollerön var Ove Mårtensson, Tomas Olhans och Kjell Holm. Klart bäst hos O/Ä
var stoppern Mats Johansson plus får också Leif Ekström, Göran Olsson och Pelle Backlund.

Färnäs-Sollerön 1-0 (0-0)
Planen var i bra kondition. Det var dock betydligt sämre med målvittringarna. Båda lagens försvar var verkligt svårflirtade och forwards
kom sällan till skott. Färnäs hade aningen mera målvittringar varför vinsten var motiverad. Färnäs kom utan Lasse Stickå, Sven Åke
Larsson och Rolf Ehlin. Klart bäst var den här gången Torsten Jones. Sollerön hade sina bästa i Tomas Olhans och Sven Olov Nilsson. Här
saknades framför allt Kjell Holm, speluppläggaren som justerades i snöskottning någon timme före match. Målen: 1-0 (50) Stig
Lindgren. /Wille Persson/.

Färnäs SK har lagom blandning
Färnäs (DD). – Det ser rätt lovande ut när det gäller årets upplaga i Färnäs SK då vi har ett lag som består av en blandning av ungt och
gammalt säger fotbollsbasen Torsten Nilsson. Profil i laget är som vanligt Lasse Stickå numera spelade tränare som varit med de senaste
17 åren. Den gode Lasse är en lika bra tillgång i både fore- och backchecking för att tala hockeyspråk där han vintertid är aktiv i Vikarby
IK. Han toppar åldersligan tillsammans med nyförvärvet målv, Göran Höglund som kommit tillbaka från IFK Mora. Båda har hunnit upp i
31 år. Yngst är Hans Lind 16 år. Det finns påfallande gott om unga spelare. Lennart Grahn 18 år, har gått över till mora, Roland Frid och
Göran Nordin har kommit därifrån och Rolf Ehlin från Nusnäs. På ledarsidan har Erik ”Cuba” Fernström gjort comeback. Träningen
började den 15 januari och har pågått tre gånger per vecka. Topp på tillslutningen är 25 med ett totalsnitt på 15-16. Elbelysningen på
Sandängarna har varit bra men tyvärr så är underlaget på planen för löst. I det fallet har Hedlunds i Rättvik en perfekt grusplan. När det
gäller påskcupen om DD:s påsktrofé så har Färnäs under tre år gett Oxberg/Älvdalen en match om poängpriset. Sedan man spelat 1-1 i
det inbördes mötet i år, sedan föll FSK i matchen om målskillnaden. /Wille Persson/.

Profil i Färnäs SK sedan 17 år tillbaka är Lasse Stickå som ses t.v. på bilden, därefter tre nya Göran Höglund, Roland Frid, Göran Nordin
och yngste spelaren Hans Lind 16 år.

Färnäs SK
I fjol hade Färnäs SK en s.k. mellansäsong. Det är svårt att förklara sånt där. Men med detta spelarmaterial som laget även förfogade
över borde det inte ha blivit bottennapp. – Men det är så där ibland. Börjar man förlora med uddamål kan oturen sitta i länge säger
lagledaren Torsten Nilsson. Som nu emellertid glömt detta och istället siktar framåt. – Vi är bättre i år och skall vara med i toppen och
kämpa, tillägger han. Möjligen kan Nornan vara bättre. De har imponerat på mig i träningsmatcherna. Färnäs SK kommer väl
förberedda. Laget har varit igång sedan den 15 januari och tränat tre kvällar i veckan. Rutinerade Lasse Stickå sköter tränings sysslan.
Men ger därför inte upp som spelare. Mest handlar det dock om spelare som återbördats till gemenskapen i FSK. Så är fallet med Göran
Höglund och Roland Frid som återkommer från IFK Mora. Och Rolf Ehlin som kommer från Nusnäs. Ny är också Göran Nordin – som
junior något av underbarn i IFK Mora. Duktige junioren Lennart Grahn försöker göra en karriär hos IFK Mora. Men annars finns det gott
om ungdomar som knuffar på A-lagsporten. De som man väntar mest av redan denna säsong är Conny Gustafsson, Jan Erik Sens, Hans
Lind, Stig Lindgren och Ingemar Kansell. Lennart Ehlin är dock inte att räkna med. Han skall bygga i sommar. Och inte heller Anders
Grannas eller Stig Ove Hansjons har synts till på träningarna ännu. Men föreningen räknar även med dessa när det börjar grönska på
allvar. Istället har Hans Gummås åter gett sig med i leken. Men han råkade få armen ur led och gör ett ofrivilligt uppehåll.

Färnäs SK

F.d. Moraspelare givna förstärkningar.

Förra säsongen blev en missräkning för Färnäs SK i fotbollsfemman. Istället för att som beräknat vara med i toppstriden fick laget kämpa
för ett nytt kontrakt. – Men det var ett olyckfall i arbetet och i år hoppas vi att åter kunna slåss bland topplagen, säger Torsten Nilsson. –
Har fått tillbaks ett par spelare som verkligen kan bli nyttiga i laget – främst gäller det mv, Göran Höglund som återkommit till
moderklubben efter flera säsonger hos Mora. Också Roland Frid är tillbaka efter en ettårs sejour i Mora. En annan Mora spelare som nu
spelar med oss är Göran Nordin. Han tog det lugnt med fotboll i fjol och spelade i korpserien, men nu är han ”hungrig” igen och har i
träningsmatcherna visat sig som en mycket bra mittfältsspelare med säkra passningar. – Vi har endast förlorat en spelare inför den här
säsongen och det var Lennart Grahn som gick till Mora. Med nytillskotten har vi nu 18 man i A-truppen. Jag tror att vi skall kunna bygga
ett starkt lag kring veteranerna Lasse Stickå och Sven Åke Larsson. Även Stig Ove Hansjons kan komma in i bilden lite längre fram. Han
dras med en ryggskada och vilar just nu. Anders Grannas är också på väg tillbaka efter en knäskada han fick i höstas. – Vi har också flera
ungdomar som bankar på porten till A-laget. Främst är det Conny Gustavsson, (18), Gert Lind, (16) och Jan Erik Sens 18. - Utomhus har vi
tränat sedan början av februari och vi har haft fördelen att få träna på den fullstora planen på Sandängarna. Vi känner oss bra
förberedda och ser hoppfullt på den kommande säsongen.

Rörlig pensionsålder står det på väskan. Men
Göran Höglund tänker inte alls pensionera
sig. Istället går han tillbaka till Färnäs SK för
att sköta målvaktssysslan i sin gamla klubb.

Fr.v. Göran Nordin, Görna Höglund och Roland Fridh, tre f.d. Mora
spelare som Färnäs SK hoppas mycket av denna säsong.

”Bambis” i Färnäs
Malungssonen Jan ”Bambis” Danielsson framgångsrik hockey spelare i Mora lämnar nu Malung även då det gäller fotboll. ”Bambis” som
tidigare valt att satsa på ishockey har haft fotbollen som andra sport och då varit nyttig i malung. ”Bambis” som är bosatt i Mora har
tröttnat på resandet och kommer nu att representera Färnäs i fotboll. Klubbarna är överrens om kort övergångstid och det betyder att
”Bambis” debuterar i sitt nya lag i Mora derbyt mot Nusnäs 16 juni. ”Bambis” debuterade i Malungs division III-lag som 16 åring. Ganska
snart valde han dock ishockeyn i första hand men trots detta har han genom sin målfarlighet varit mycket nyttig även i fotbollen. För
Färnäs blir ”Bambis” en fin förstärkning trots att ishockeyn även i fortsättningen kommer att gå i första hand.

Jan ”Bambis” Danielsson går till Färnäs.

”Bambis” klar för Färnäs!
Jan ”Bambis” Danielsson 25 lämnar Malungs IF i fotboll och kommer att spela med division V-laget Färnäs SK. De båda klubbarna har
kommit överens och ”Bambis” Danielsson blir spelklar på kort karens. Det betyder att ”Bambis” kommer att vara spelklar i början av
juni och hans första match blir förmodligen derbymatchen mellan Färnäs-Nusnäs. Jan Danielsson har noterat många fina insatser som
fotbolls spelare i Malungs IF, men de senaste åren har ishockeyn tagit överhanden. Det har mest blivit spel under vårsäsongen. Som 16åring debuterade Jan ”Bambis” Danielsson i Malungs dåvarande division III-lag och så sent som förra året var han med under hela
vårsäsongen. ”Bambis” vill dock ta det litet lugnare med seriespelet och räknar med att spela de matcher som han har möjlighet till i
Färnäs.

Färnäs-Yttermalung 1-2 (1-1), text från tidningsreferat. (omg 1).
Målen: 0-1 Bror Alfredsson, 1-1 Gert Lind, 1-2 Kurt Hallkvist. Omdöme: Fast Färnäs SK hade bollen mest under seriepremiären var det
ingen direkt orättvisa som skedde då Yttermalung tog båda poängen. Malungslaget tog nämligen på ett helt annat sätt tillvara sina
målchanser än hemmalaget. Som ofta uppträdde lite för petigt och omständigt i avslutningarna. Dessutom sköts det för litet på distans.
Det första riktiga målskottet avlossades nämligen först efter 40 min spel. Inläggen gick oftast för nära mål så utmärkte målvakten hos
Yttermalung Sten Suschitzki kunde lätt pocka ned dem. Bra i Malungsförsvaret var också Ulf Högkvist och Inge Persson. Framåt handlade
det mest om Göran Nyhlén som trots en viss överdimensionerad kärlek till bollen också visade sin klass som framspelare. Bästa hjälpen
hade han av Bert Ove Johansson. Med lite större skärpa borde FSK ordnat den ena poängen. Men försvaret hade ibland svårt med
markeringarna på motståndarnas kontringar. Torbjörn Nilsson och Torsten Jones kämpade bäst. Gert Lind och Lasse Stickå var som
vanligt de strakaste anfallsvapnen.

Färnäs-Yttermalung 1-2, text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs förlorade söndagens premiärmatch mot gästande Yttermalung. Resultatet var nog orättvist om man ser till spelet. Färnäs hade
de flesta och farligaste målchanserna, men något mål ville det inte bli. Planen var bra. Hemmaspelarna var nog litet för omständiga och
dribblade alldeles för mycket för att få ut något av det övertag i spelet som man hade . I första halvleken så hade man bara ett skott på
mål, utanför, och det vinner man inga matcher på. Yttermalung hade den lilla turen, som man skall ha för att vinna. Första målet var en
rökare från 25 meter, bollen tog i stolpen och gick in. Färnäs kvittering om alldeles före första halvlekens slut. Segermålet för
Yttermalung kom det när det återstod en kvart av matchen. Målet gjordes på en hög lyra, som en Yttermalungs spelare helt ostört
kunde nicka in i mål. Markeringsslarv. Bästa spelare i Yttermalung var målvakten Stefan Sasitsky, Krister Busk, Mikael Johansson och
Göran Nylén. I Färnäs ger vi godkänt till Lars Olsson, Torsten Jones och Torbjörn Nilsson. Målgörare för Yttermalung var Bror Alfredsson
och Kurt Hallkvist, för Färnäs Gert Lind.

Yttermalung slog Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Yttermalung tog bättre reda på målchanserna vilket räckte till seger mot Färnäs med siffrorna 2-1 (1-1). Slutresultatet måste anges som
rättvist som matchen utvecklade sig, men med lite bättre skärpa i avslutningarna borde Färnäs ha vunnit den här premiärmatchen. Men
laget är för petigt i avslutningarna och chanser alltför sällan på skott från distans. Inläggen togs nu oftast omhand av utmärkte
Malungsmålvakten Sten Suschitzki. Förutom honom får Ulf Högkvist och Inge Persson bra betyg i Yttermalungs försvar. Göran Nylén var
duktig i anfallet tillsammans med Bert Ove Johansson. Torbjörn Nilsson och Torsten Jones kämpade bäst i hemmaförsvaret som hade
litet för besvärligt att ta hand om gästernas kontringar. I anfallet det mest om Lasse Stickå och Gert Lind. Målen: 0-1 Bror Alfredsson, 1-1
Gert Lind, 1-2 Kurt Hallkvist.

Rättvik-Färnäs 0-5. Text från tidningsreferat.(omg 2).
Nykomlingarna IFK Rättvik hade inte mycket att säga till om när de spelade sin premiärmatch i division V i lördags. Gästande Färnäs
vann en förkrossande 5-0 seger efter 2-0 i halvtid. Rättvik som visat lovande spel i de senaste träningsmatcherna, var sig inte likt. Man
fick aldrig igång något spel och hade svårt att hålla bollen inom laget. Kanske var det premiär nervositet. Försvaret städade dåligt och
kedjan hade svårt mot Färnäs duktiga försvar. Målkungen ”Lalle” Björklund raderades helt och hållet ut av Lasse Olsson i Färnäs. I
Rättvik är det egentligen ingen som förtjänar godkänt, men man kan ändå inte undgå att nämna ytterbacken Bengt ”Fille” Johansson
som var bäst i Rättvik, både framåt och bakåt. Torbjörn Nordin skall också nämnas för en del fina saker. Hos Färnäs däremot skall hela
laget ha beröm för en fin kämpainsats. En del förtjänar dock extraplus, t.ex. veteranen Lasse Stickå som visade vägen med sin
framåtanda och ständigt oroade hemmaförsvaret. Lasse Olsson i försvaret är redan nämnd och i målvakten Göran Höglund har man en
säker sista utpost. Målen: 0-1 Lasse Stickå, 0-2 Torbjörn Nilsson, 0-3 Lasse Stickå, 0-4 och 0-5 Stig Lindgren.

Rättvik-Färnäs 0-5 (0-2). Text från tidningsreferat. (omg 2).
Målen: 0-1 Lars Stickå, 0-2 Torbjörn Nilsson, 0-3 Lars Stickå, 0-4 Stig Lindgren, 0-5 Torbjörn Nilsson. Omdöme: Rättvik bestods en
ordentlig så kallad omgång när laget i lördags återknöt bekantskapen med femman – hoppas den bekantskapen blir tillfällig …. Färnäs
var bättre i det mesta, hemmaspelaren var alltid ”tvåa” på bollen det är en allvarlig brist. Detaljerna måste rättas till hemmaspelarna
var även stundtals oinspirerade man saknade go till skillnad från motståndarna. Lars Stickå var bjässen hos segrarna. Veteranen ”stack
på allt” han spelade snabbt och klokt. Stickå hade bästa hjälpen av liberon Lasse Olsson vilken ganska grundligt tog ned Rättviks
starkaste anfallskort – Lars Erik Björklund. Torbjörn Nilsson var en annan påpasslig herre i Färnäs anfall. Rättvik var under första halvlek
nära att göra mål ett par gånger men det stannade vid ”nära”. Till Färnäs återbördade målvakten Göran Höglund tog allt som kom i hans
väg. Det var inte så många bollar. Rättvik blev en besvikelse efter senaste tidens goda matcher. Lennart Häll den 36-årige målvakten kan
inte lastas för baklängesmålen. Han fick på tog för dålig hjälp. Han skall däremot ha en eloge för att han med kort varsel trädde in i
målet. Den tänkte målvakten Lars Olof Igelström skadades nyligen och blir borta i vår. Bistert. Tommy Tysk förtjänar överbetyg för sitt
arbete på mittfältet. De alltför lite använda yttrarna Torbjörn Nordin och Kjell Dahls ”kom undan” premiären med hyggligt betyg.

Färnäs slog Rättvik lätt. Text fråntidningsreferat. (omg 2).
Färnäs kom igen storstilat efter den något snöpliga förlusten i premiären. Lördagens bortamatch mot Rättvik vållade inte Färnäs några
som helst problem. Laget kunde vinna med hela 5-0 (2-0). Segern grundlades genom fina kämpatakter av hela laget. Färnäs anförda av
veteranen Lasse Stickå var hala tiden ”etta” på bollen. Visserligen tillkom en del av målen lättvindigt tackvare att Rättviks försvarsspel
inte alls stämde. I Färnäs skall alla ha beröm för fina kämpatag. Ett extra plus dock till Lasse Sticko som aldrig tycks bli för gammal. I
försvaret storspelade också Lasse Olsson som såg till att Rättviks främste målskytt ”Lalle” Björklund inte kom någonstans. I Rättvik
spelade nästan alla under normal klass. Godkänt för tjänar endast Bengt Johansson och yttern Torbjörn Nordin. Målen: 0-1 Lasse Stickå,
0-2 Torbjörn Nilsson, 0-3 Lasse Stickå, 0-4 och 0-5 Stig Lindgren.

Dala Floda-Färnäs 2-0. text från tidningsreferat. (omg 3).
Dala Floda fixade sina första poäng för säsongen genom att besegra Färnäs med 2-0 (1-0) i en dålig match, där Floda var minst dåligt.
Båda lagen hade svårt att åstadkomma något framåt, hemmalaget hade i stort sett bara de chanser när målen kom och Färnäs enda
målchans bestod i ett stolpskott. Floda hade sin bäste i Kent Bergström. Kedjans främste var Kalle Redhe. Färnäs främste var Sven Åke
Larsson och Roland Frid. Målen: 1-0 Sven Göran Permats, 2-0 Kent Olsson.

Dala Floda-Färnäs 2-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 3).
Målen: 1-0 Sven Göran Permats, 2-0 Kent Olsson. Omdöme: I en inte för välspelad match kunde Dala Floda ta två poäng mot ett ganska
så blekt Färnäs. Gästerna hade väldigt svårt att skapa någonting i anfallsväg och det närmaste de kom var ett rungande stolpskott. Dala
Floda hade inte heller så värst många målchanser men de skaffade sig gjorde man mål på. Spelmässigt var det inte någon bra match
men som helhet får resultatet anses som rättvist. Dala Flodas och planens klart bäste spelare denna gång var Kent Bergström. Brodern
kaj spelade också bra som mittback och vänsterbacken Hans Ove Eriksson bör också få extra plus. Framåt var Kalle Redhe och i viss mån
Bengt Dalefjod hyfsade. Färnäs försvar med Torsten Jones och Sven Åke Larsson får ett extra plus. Framåt var det lite tunt men Roland
Frid och Torbjörn Nilsson bör omnämnas.

Färnäs vann över VAIK, text från tidningsreferat. (omg 4).
Färnäs vann på hemmaplan en målmässigt klar seger över Vansbro med hela 4-0 (0-0). Målen kom i den andra halvleken, men
paradoxalt nog var den händelsefattigare än den första då lagen växlade om med att bränna målchanser. Färnäs byggde spelet mer på
kontringar efter paus vilket visade sig vara en givande taktik. Framfusige Roland Frid fick tån på bollen i en trängd situation ur dålig
vinkel och hade glädjen se bollen gå i mål mellan målvakten och närmaste stolpe. Den som avgjorde matchen var Färnäs målvakt Göran
Höglund. Välplacerat satte han den straff laget fått till skänks av domaren Jussi Rantamäki och efter 2-0 orkade VAIK aldrig komma igen.
Vilken tavla! 3-0 hade också sin historia. Medan VAIK-målvakten Johnny Larsson snackade med några smågrabbar vid sidan om målet
sprang Torbjörn Nilsson allt vad han orkade på en löpboll. Målvakten kom därmed efter Torbjörn som enkelt kunde rulla in trean. 4-0
var åter Roland Frid som på höger kanten rann igenom och petade in bollen – löst och lugnt. Färnäs målvakten Göran Höglund höll rent
från påhälsning, trots en mycket besvärande sol rakt i ögonen före paus. Sven Åke Larsson rensade bäst av ute försvararna och Lasse
Stickå är en tillgång för varje lag i femman. Bra var också Roland Frid och inhopparen Hans Gummås. VAIK kom ingen vart efter paus,
men borde ha nätat några gånger i första halvlek på alla klara chanser laget spelade till sig. Men det var illa riktat vid varje avslutning.
Målvakten Johnny Larsson gjorde några fina närparader. Roger Sörbom och Kjell Hallkvist var försvarsbäst och i kedjan märktes Anders
Gyllenvåg mest.

Färnäs-Vansbro 4-0. Text från tidningsreferat. (omg 4).
Färnäs kan tacka sin utmärkte målvakt Göran Höglund att man inte låg under med 2-3 mål efter förstahalvlek. Kvällssolen skapade stor
oreda i Färnäs försvaret i matchens inledning. Spelet jämnade sedan ut sig. Men Vansbro behöll initiativet och Göran fredade målet på
bästa sätt. I andra halvlek var det tvärt om och Färnäs gjorde ett lyckat byte efter en kvart då Hans Gummås gick in på mittfältet. Han
dirigerade spelarna och höll bollen och genast blev det farligheter kring Vansbros mål och Färnäs kunde ta två välbehövliga poäng. Hela
Färnäs laget ska ha en eloge för att man kunde vända matchen och visade verkligen kämpatakter. Bra i Vansbro var Roger Sörbom,
Anders Gyllenvåg och Peter Jansson. I Färnäs går bästa betyget till Göran Höglund, Sven Åke Larsson, Hans Gummås, Lars Stickå och
Roland Frid. Målen: Färnäs, Roland Frid 2, Torbjörn Nilsson och Göran Höglund (straff).

Färnäs-Vansbro 4-0 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 Göran Höglund (straff), 3-0 Torbjörn Nilsson, 4-0 Roland Frid. Omdöme: Underligt nog var den mållösa första
halvleken den mest händelserika. I andra halvlek kom ofta hemmalaget igenom rätt billigt på kontringar men hemmasegern var förstås
fullt rättvis. Vansbro hade knappast ett enda välplanerat anfall i andra halvlek. Hans Gummås hoppade in i andra halvlek och öppnade
faktiskt Vansbro försvaret med välavvägda passningar. Roland Frid var alltid hyperfarlig framåt och Lars Stickå har rutinen. Sven Åke
Larsson var jämnaste försvare. Målvakten Göran Höglund som slog in en straff gjorde en hel del fina ingripanden i första halvlek.
Vansbro har ett ungt och litet ihåligt lag vad försvaret beträffar. Målvakten Jonny Larsson var mycket duktig i första halvlek. Kjell
Hallkvist klarade sig fint trots sin ungdom i försvaret, största hjälpen hade han av rutinerade Roger Sörbom. Vardera lagen hade under
första halvlek klara överlägsenhetsperioder och dessa växlade med jämna mellanrum.

Insjön-Färnäs 1-3 (1-3). Text från tidningsreferat. (omg 5).
Målen: 0-1 Göran Nordin, 0-2 Roland Frid, 1-2 Staffan Müller, 1-3 Conny Gustafsson. Omdöme: Utan snack segern för Färnäs var helt
välförtjänt och den ordnades i den första halvleken då laget spelade verkligen bra. Man höll mittfältet på ett utomordentligt sätt och
understödde anfallsspelarna så att de kunde få svängrum. Till andra halvlek gjorde Insjön en del omplaceringar i sitt försvar och det
verkade att ha en negativ inverkan på Färnäs anfallsspel ty man åstadkom inte ett enda mål i andra halvlek. Roland Frid och Torsten
Jones var bra. Bäst var mittfältaren Lars Stickå som aldrig verkar att bli för gammal. Även Torbjörn Nilsson bör nämnas i Färnäs. I Insjön
får Robert Jonasson på backen och Olle Bergkvist bästa betyget.

Insjön-Färnäs 1-3, text från tidningsreferat. (omg 5).
Det bjöds stundtals på riktigt bra spel när Färnäs på lördagskvällen bortabesegrade Insjön med 3-1 efter samma siffror i pausvilan.
Färnäs hade ett bra grepp om spelet i första halvleken och ledningen hade kunnat vara något mål större. Mot slutet av matchen var det
Insjön som hade hand om kommandot men något mål lyckades hemmapojkarna inte tillverka. Gästerna hade sina bästa spelare i
målvakten samt målskyttarna Roland Frid och Conny Gustavsson, medan Insjön hade sina bättre spelare i Robert Jonasson och Olle
Bergkvist. Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 0-2 Roland Frid, 1-2 Staffan Müller, 1-3 Conny Gustavsson.

Insjön-Färnäs 1-3. Text från tidningsreferat. (omg 5).
Det ville sig inte alls för Insjön som åkte på ytterligare ett 1-3 nederlag, den här gången mot Färnäs. Matchen var avgjord redan efter
första halvlek som gästerna inledde med en fullträff redan i tredje minuten. Färnäs kunde även öka till 0-2 innan Staffan Müller kunde
reducera till 1-2. Men vad hjälpte det då gästerna strax före halvtidvilan ökade på till 1-3. Gästerna hade en bra målvakt i Göran
Höglund och även om Roland Frid och Conny Gustafsson gjorde målen får Göran Nordin och Lars Stickå bästa betygen för utespelet. I
Insjön var det Robert Jonasson som svarade för den bästa hemmainsatsen. Han gjorde återigen en bra match.

Färnäs-Nornan 6-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 6).
Målen: (40) 1-0 självmål, (59) 2-0 Lars Stickå, (65) 3-0, (66) 4-0 och (84) 5-0 samtliga Roland Frid, (89) 6-0 Torbjörn Nilsson. Omdöme:
Nornan hade före den här matchen en förnämlig tabellrad. Ingen förlust och 17 gjorda mål på tre matcher. Under samma tid har
västerdalingarna bara släppt in två. Men nu kom smällen. Och ändå var första halvlek ganska jämn. Hemmalagets Lars Olsson missade
visserligen en fin chans. I gengäld prickade gästerna ribban och gjorde ett självmål. Men i andra halvlek började det hända saker. Först
utvisades Åke Rangedahl efter två varningar och strax därpå slog Lasse Stickå påpassligt in en frispark från långt håll då Nornans målvakt
Sten Inge Eriksson som bäst höll på att ordna muren framför sig. Och så kom snabbe Roland Frid igång. Gjorde tre mål på 19 minuter och
sprang ofta rakt igenom ett minst sagt glest högerförsvar. Men frid är heller inte lätt att stoppa när han är på humöret. Jan ”Bambis”
Danielsson var så finkänslig att han bad få bli inhoppare då han inte ville peta någon annan. ”Bambis” hade en hel del bollkonster för sig
och passade finurligt vid fjärde målet. Annars gjorde FSK en mycket stark match rätt igenom. Lasse Olsson arbetade effektivt bakåt
liksom rutinerade Lasse Stickå. Plus också för Torsten Jones och Torbjörn Nilsson. Det var inte mycket som stämde denna dag för
Nornan. Utvisningen var förstås ett aber. Liksom att de två bästa anfallsmännen Tomas Söderlund och Errol Perjons måste bytas ut i
andra halvlek. Sen blev Erik Gustavsson alldeles för ensam framåt. Och i försvaret glappade det betänkligt. Bäst Elon Folkesson.

Färnäs-Nornan 6-0, text från tidningsreferat. (omg 6).
Färnäs tog två värdefulla poäng i lördagens match mot gästande Nornan som åkte på en svidande nederlag. Färnäs vann med hela 6-0
(1-0). Matchen spelades i tryckande värme men det bekom inte hemmalaget alls. Laget spelade verkligen ut och gjorde sin bästa match
hittills i årets serie. Segertippade Nornan fick aldrig någon chans att föra spelet utan man kämpade verkligen och visade
hemmapubliken att man kunde lira boll om alla hjälps åt. Matchen stod och vägde tills Nornan fick Åke Rangedal utvisad för resten av
matchen, sedan han inte klarat sin uppgift att ta hand om målfarlige Roland Frid i hemmalaget. Matchen spelades i högt tempo men
hemmalaget bestämde var skåpet skulle stå. I Färnäs får alla klart godkänt och skall några framhållas blir det Roland Frid, lars Olsson,
Lars Stickå och Anders Grannas. Jan Danielsson debuterade i hemmalaget och det var en debut som gav mersmak, bara man får vara
med från början. I Nornan får Elon Folkesson, Erik Gustafsson och Tomas Söderlund bästa betygen. Målskyttar: Roland Frid tre – ett äkta
hat trick. Lars Stickå ett, Torbjörn Nilsson ett och ett självmål.

Roland ryckte söder Nornan Ledde Färnäs till storseger. Text från tidningsreferat. (Veckans match). (omg 6).

Roland Frid glömmer ingen i Nornan i första taget. Fråga t.ex. Åke Rangedahl, han vet vad den lille Färnäs centern kan ställa till. Först
tvingas Åke Fatta tag i Rolands tröja för att förhindra ett baklängesmål och bli varnad. Sen pressar Roland honom till självmål bakom en
förtvivlad Sten Inge Eriksson i Nornan målet. Och till yttermera vissa tvingas Åke än en gång till bryska tag i andra halvlekens inledning –
och blir utvisad. Lägg därtill att Roland efter paus svarade för ett äkta hat trick och ni har mannen bakom Färnäs storseger med 6-0 (1-0)
i ett nötskal. Division V mötet på Färnäs IP och Nornan utvecklade sig till något som Nornan laget kommer att ha mardrömmar om en
längre tid. Jan ”Bambis” Danielsson skulle göra debut för hemmalaget, men började till allas förvåning på bänken och istället blev
Roland Frid som axlade huvudrollen. Den småväxte och kvicke centern ryckte Nornan försvaret sönder och samman och var tillsammans

med ett säkert hemmaförsvar mannen bakom storsegern. Före paus hände inte så mycket framför målen. Hemmalagets Lasse Olsson
hade en jättechans efter 25 minuter, men sköt utanför en tom bur. Strax efteråt prickar gästerna ribban efter en hörna och på
kontringen är Roland Frid på väg att springa igenom Nornan försvaret, men stoppas av Åke Rangedahl med ett fast grepp i tröjan. Åke
blir varnad och tappar lite av sin säkerhet. I 40:e minuten kommer så kallduschen Åke Rangedahl skall spela tillbaka till sin målvakt, men
hårt pressad av Roland Frid slår han bollen i eget mål. Sju minuter in på andra halvlek tar Nornan försvaret åter till lite för bryska takter
för att stoppa Roland och domaren Herbert Karlén har inte mycket annat att göra än att visa upp det röda kortet för Åke Rangedahl. –
Det är första gången i mitt liv jag blir utvisad, säger Åke när han vandrar bort till omklädningsrummet med sonen Patrik vid näven. Det
är inte mycket att säga om det. Efter utvisningen får Nornan ingen ordning på sitt försvar. Främst brister det på högersidan och sedan
Lasse Stickå kallt skruvat in 2-0 på frispark innan gästerna hunnit forma muren så brister alla fördämningar. På en härlig passning från
Torsten Jones får Roland Frid ”Sjöberg träff” och det blir 3-0. 4-0 gör han efter en fin klackpassning från ”Bambis” han hinner också
springa igenom och göra 5-0 innan Torbjörn Nilsson avslutar målkavalkaden i slutminuten. Det hade inte behövt gå så här illa om
domaren varit konsekvent, menar Nornan lägret efter matchen. Vi skulle haft en straff i upptakten, av andra halvlek. Hade vi fått den
hade det här raset aldrig kommit. Vi får hoppas att det här årets sämsta match av oss. Vi kommer igen, det ska Färnäs få känna på när
laget kommer till Malung. Inne i Färnäs kabyssen jublades det högan sky. – har ett härligt gäng just nu, tyckte lagledaren Torsten
Nilsson. Det bösta är att vi har många grabbar bakom de som spelade idag. Jag tror på en fin säsong i år. Torsten berättade att ”Bambis”
själv bett att få börja som avbytare, han tyckte inte det var rätt mot de övriga att med den lilla träning han har bakom sig gå direkt in i
laget och ta en plats för någon annan. Den korta stund ”Bambis” var på banan han dock visa vilken bollkänsla han har. Klackningen till
Roland Frids 4-0 var skön. Försvarsbäst i Färnäs var Sven Åke Larsson och Anders Grannas. Lasse Stickå och Göran Nordin gjorde stor
nytta. I anfallet handlade det också mycket om Lasse Olsson och Torbjörn Nilsson. Nornan hade bästa försvararen i Åke Rangedahl, så
länge han fick vara med. För övrigt var det en dag då ingenting ville lyckas, ett plus dock för målvakten Sten Inge Eriksson och anfallaren
Tomas Söderlund. / Lek/.

Storseger för Färnäs i grannmöte. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Färnäs vann en komfortabel seger med 6-1 utan att på något vis förta sig i grannmötet med Nusnäs på Morängen. Värmen var under
första halvlek mycket tryckande och tog musten ur spelarna. Det blev aldrig någon riktig derbystämning varken på planen eller runt
densamma. Därtill var främst hemmaförsvaret alldeles för givmilda och ibland öppnade de sig för snabba Färnäs anfall. Redan efter 3
minuter nickade Torbjörn Nilsson in första målet för Färnäs, men efter en kvart kom Färnäs av sig och Nusnäs ordnade istället en rad
måltillbud. Men det fanns ingen som kunde avsluta. 0-2 kom genom Jan Danielsson på första skottet under cirka 20 minuter. Något
rycktes spelet upp i början av andra halvlek då Tord Svenssondrömde in en frispark på direkten och reducerade till 1-2. Men sedan Lasse
Stickå ordnat ett nytt Färnäs mål gick luften helt ur tillställningen och på en kvart var ställningen 1-6 genom mål av Göran Nordin.
Torbjörn Nilsson och Roland Frid. Lasse Olsson, Sven Åke Larsson och Torbjörn Nilsson var de effektivaste hos Färnäs. I Nusnäs stod Sven
Erik Hjelte i en klass för sig. Han var ganska ensam om det tunga arbetet is försvaret. Tord Svensson slog välriktade frisparkar, Sven Erik
Hanspers började hyggligt men föll tillbaka.

Nusnäs-Färnäs 1-6 (0-2). Text från tidningsreferat. (omg 7).
Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, (27), 0-2 Jan Danielsson, (47), 1-2 Tord Svensson, (65), 1-3 Lars Stickå, (73), 1-4 Göran Nordin, (77), 1-5
Torbjörn Nilsson, (89), 1-6 Roland Frid. Omdöme: Det här mötet mellan naborna går ingalunda till hävderna. Där till hade Nusnäs ett
alldeles för sårbart försvar. Med större skärpa kunde Färnäs segern ha blivit ännu större. Och ändå gjorde inte Färnäs någon större
match som på något sätt kan liknas lördagens mot Nornan. Efter ett mycket snabbt ledningsmål och en rad tillbud kom spelet av sig och
Nusnäs hade flera rejäla målchanser. Men ineffektiviteten var skrämmande stor. Något överraskande kom så 0-2. Och fast NIF
reducerade omedelbart i andra halvlek på en välplacerad frispark av Tord Svensson blev det Färnäs alltmer. Förvånande lätt sprang
anfallarna igenom försvaret och radade upp många tillbud. Främst var det Torbjörn Nilsson som hade de bästa skärpan Roland Frid höll
på att gå mållös från planen. Bra spelade också Lasse Olsson och Göran Nordin. Nusnäs saknade ett par av sina ordinarie försvarare
occh det förklarar en del. En annan sak som troligtvis bidrog till den ibland loja uppträdandet var den tryckande värmen särskilt under
första halvlek. Sven Erik Hjälte var den klart dominerande hos Nusnäs. Och oftast var det han som fick reda ut andras försvarsslarv. Tord
Svensson slog välplacerade frisparkar.

Nusnäs-Färnäs 1-6. Text från tidningsreferat. (omg 7).
Färnäs fina facit på de två senaste matcherna i norra femman är 12-1. I grannderbyt på Morängen skrevs siffrorna 1-6 (0-2). Nusnäs
hängde med rätt länge och en bra bit in på andra halvlek såg det inte ut att bli särskilt stor målskillnad då Nusnäs hade 1-2. Mot slutet
klappade dock Nusnäs bakre försvar ihop fullständigt och Färnäs forwards kunde ha lekstuga. Färnäs har ett jämnt och bra lag våren 77.
Toppar den här kvällen var målv. Göran Höglund, Sven Åke Larsson och Torsten Jones i 4-backlinjen. Lasse Stickå på mitten vars betyg
dras ner av ett fult påhopp på Nusnäs målv. Kenneth Carlsson 5 min. före matchslut. Klart bäst framåt var Torbjörn Nilsson som fanns
med i bilden vid nästan varje mål. Nusnäs har lagproblem och den här gången saknades Åke Hanspers, Jan Åke Jonsson och Nils Åke
Svedin. Klart bäst var Sven Erik Hjälte och plus får också Tord Svensson. Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 0-2 Jan ”Bambis” Danielsson, 1-2
Tord S vensson, 1-3 Lasse Stickå, 1-4 Göran Nordin, 1-5 Torbjörn Nilsson, 1-6 Roland Frid. Erik Stolth bra inför ett par hundra åskådare.

Färnäs-Sollerön 3-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 och 3-0 Torbjörn Nilsson. Omdöme: Färnäs kommer att ”semestra” i serietoppen. Det var väl också väntat
att Färnäs skulle dra det längsta strået i det här derbyt. Och segern var helt odiskutabel trots att andra målet var en klar offside och att
anfallslusten avtog i första delen av andra halvlek. Roland Frid, jan Danielsson och Torbjörn Nilsson är svårstoppade. Och det något
småväxta och veka Sollerö försvaret hade under första halvlek uppenbara besvär . Bakåt är stabiliteten stor: Sven Åke Larsson, Torsten
Jones och mittfältarna Lasse Stickå och Lasse Olsson är inte lätta att forcera. Sollerön har alltid svårt att mönstra ordinarie manskap. Så
också denna gång. Ove Martinsson klarade sig fint i målet och Mats Palmestedt samt Lars Marcus skötte sig bra i det bakre försvaret.
Och på mitten gjorde Bengt Stolth en bra insats. Framåt var det Mago Göransson och Kjell Pettersson som skulle bestyra det mesta.

Färnäs-Sollerön 3-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Färnäs tog två viktiga poäng vid måndagskvällens derbymatch mot gästande Sollerön. I första halvlek var det bra spel från båda håll och
man försökte spela bollen och springa i luckorna och väggpassningarna gick hem i de flesta fall. Färnäs tog ledningen efter 15 min. och
ökade till 2-0 efter en halvtimmes spel. Man kostade också på sig att missa en straff strax före halvlekens slut. Den slogs så löst av
Färnäs målvakten Göran Höglund av Sollerö målvakten Ove Mårtensson kunde rädda. Resultatet i första halvlek var helt rättvist. I andra
halvleken fick Sollerönövertaget de första 20 minuterna och vid flera tillfällen nära att kvittera, men Färnäs målvakten var på sin vakt
och tog allt. Färnäs jämnade därefter ut spelet och fick 3-0 när det återstod 15 min. Ett rättvist resultat där samtliga Färnäs spelare
verkligen börjar hitta varandra och spela bra fotboll när alla vill. Bra i Sollerön var Ove Mårtensson, Jan Åke Arvelin, Janne Bergström
och Bengt Stolt. I Färnäs ges överbetyg till Sven Åke Larsson, Göran Höglund, Lars Olsson och Torbjörn Nilsson. Målen: 1-0 Roland Frid,
2-0, 3-0 Torbjörn Nilsson.

Färnäs vann moraderbyt, text från tidningsreferat. VECKANS MATCH.

(omg 8).

Serieledande Färnäs hade inga svårigheter att klara av Sollerön i måndagens derby i division V. norra. Färnäs spelade hemma och 3-0
segern var kanske inte helt rättvis, men vinsten förtjänade de i alla fall. Första halvleken bjöd på ett friskt och bra spel från båda lagen
redan efter 15 minuters spel gjorde Roland Frid Färnäs första mål. Efter ytterligare 15 minuter kom Torbjörn Nilsson förbi Sollerö
försvaret och kunde slå in 2-0. Några minuter före första halvlekens slut fick Färnäs en straff som målvakten, Göran Höglund fick lägga.
Han slog dock en alldeles för lös boll som Sollerö målvakten Ove Mårtensson - som trots de tre målen gjorde en utmärkt match – lätt
kunde stoppa.

I andra halvlek såg det ett tag ut som om Sollerön skulle få in ett mål. De hade stor press i den första kvarten, många fina anfall som
borde resulterat i mål. Att det inte blev så berodde kanske i första hand på ett utmärkt spel av Färnäs målvakt Göran Höglund. När
Färnäs, genom Torbjörn Nilsson, slog in sitt tredje mål efter en halvtimma av andra halvlek tappade Sollerön sugen helt. Resultatet
kanske blivit mer rättvist om det andra målet hade blivit bortdömt för offside – en klar offside. Båda målvakterna gjorde en bra match. I
Färnäs spelade Torbjörn Nilsson som vanligt en mycket bra fotboll. Jan Danielsson spelade fint och Sven Åke Larsson stöttade upp bra i
försvaret. Hos Sollerö laget var det främst Mago Göransson som utmärkte sig den lille ettrige Per Ove Nordahl gjorde också bra ifrån sig.
Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 och 3-0 Torbjörn Nilsson.

Skräll av Sälen/S mot Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Det blev en klar hemmaseger med 7-3 (4-2) i toppmötet på Skottvallen. S/S gjorde en bra match medan Färnäs inte uppträdde som
någon serieledare, vilket man var före den här matchen. S/S vann rättvist även om segern kanske blev i största laget, men det spelades
en ganska öppen fotboll och fans bud på flera mål åt båda håll. Färnäs fick en drömstart i matchen då påpasslige Roland Frid redan efter
15 sekunder gav sitt lag ledningen men S/S tog den kallduschen på rätt sätt och kom igen. S/S gjorde som sagt en bra match och detta
trots man spelade utan anfallsesset Hans Ove Hansson. Mittfältet var nu laget bästa del och Kent Östensson och Jan Eggens spelade
strålande. Bra i S/S var också Sune Johansson i försvaret samt Stig Andersson och mats Matsson i anfallet. Den sist nämnde utgick p g a
skada. Färnäs gjorde ingen bra match. Lagets bäste var anfallaren Roland Frid. Målen: 0-1, 1-1 Ken Östensson, 2-1 Mats Matsson, 3-1 Ola
Halvars, 4-1 Kent Östensson, 4-2 Lars Stickå, 5-2 Kent Östensson, 6-2 Stig Anderson, 6-3 Roland Frid, 7-3 Jan Eggens.

Sälen/Sörsjön-Färnäs 7-3 (4-2). Text från tidningsreferat. (omg 9).
Sälen/Sörsjön vann en klar och rättvis seger med 7-3 (4-2) över gästande Färnäs i lördagens match på Skottvallen i Sörsjön. S/S gjorde
utan tvekan en av sina bättre matcher under våren mot ett överraskande tamt Färnäs, som knappast uppträdde som serieledare. Men
trots at Färnäs spelade dåligt, blev ändock S/S seger lite väl stor. Färnäs började matchen mycket bra och redan efter 15 sekunders spel
kunde Roland Frid ge gästerna ledningen med 1-0. S/S greps dock inte av någon panik utan spelade lugnt och metodiskt, trots att man
saknade lagets verklige stöttespelare Hans Ove Hansson. I Sälen/Sörsjön gjorde mittfältet en verkligt bra match och framför allt
lyckades Kent Östensson och Jan Eggens bra. I försvaret var Sune Johansson bäst och i anfallet Mats Matsson och Stig Andersson. I
Färnäs kan man på sin höjd målgörarna Roland Frid och Lars Stickå få riktigt godkänt. Målen: 0-1 Roland frid, 1-1 Kent Östensson, 2-1
Mats Matsson, 3-1 Ola Halvars, 4-1 Kent Östensson, 4-2 Lars Stickå, 5-2 Kent Östensson, 6-2 Stig Andersson, 6-2 Roland Frid, 7-3 Jan
Eggens.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 3-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs SK vann toppstriden mot gästande Sälen/Sörsjön i lördagens match. Segern var välförtjänt och något i överkant. Om man ser på
de chanser som skapades så hade väl ingen protesterat om Färnäs gjort det dubbla antalet mål. Sälen/Sörsjön öppnade matchen bra
och spelet fördes mest på Färnäs planhalva den första kvarten. Sedan jämnade spelet ut sig och Färnäs kunde ta ledningen och behålla
initiativet i fortsättningen av matchen och man visade upp en härlig kämpaglöd och fina kombinationer som så småningom gav
utdelning. Man kunde öka ledningen och vinna en klar seger. Sälen/Sörsjön tappade orken i sista halvtimmen och Färnäs forwards fick
husera fritt inom S/S:s straffområde. Och hade de inte varit så petiga utan tagit vara på de chanserna så hade de nog kunnat göra lika
många mål som S/S gjorde i vårepilogen på Skottvallen i Sörsjön. Men Färnäs fick revansch för förlusten i Sörsjön och den var helt
rättvis. Bra i Färnäs, där hela laget skall ha överbetyg, ges i första hand till Lars Göran Olsson, Sven Åke Larsson, Jan Danielsson och
Roland Frid samt Torbjörn Nilsson. Bästa betyget i S/S får Kent Östensson, Ola Halvars och Jan Eggens. Målgörareför Färnäs var Jan
Danielsson, Lars Stickå och Torbjörn Nilsson.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 3-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 10).
Målen: Jan ”Bambis” Danielsson, 2-0 Lars Stickå, 3-0 Torbjörn Nilsson. Omdöme: Det blev en klar och rättvis seger för Färnäs. Kanske
framförallt genom att Sven Åke Larsson så effektivt ”tog ned” farlige Hans Ove Hansson. Men eljest är hela försvaret just nu effektivt
hos Färnäs. ”Bambis” Danielsson håller på att få upp flåset i anfallet och Lasse Stickå skjuter på från mittfältet. Det märktes också att
hemmalaget törstade efter revansch. Och visst blev det en underlig vändning sedan sist, då FSK förlorade med 7-3 i Sälen. Sälen/Sörsjön
var blekare än väntat. Ola Halvars och Kent Östensson märktes mest. Och visst händer det något där hans Ove Hansson dyker upp.

Stark insats av Färnäs SK, Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs SK gjorde på lördagen en mycket stark insats i fotbollsfemman med vinst över topplaget Sälen/Sörsjön med 3-0 (1-0). I
våromgångens sista match vann S/S på hemmaplan med klara 7-3, vilket gör Färnäs vändning än starkare. De bägge poängen innebar
också att FSK passerade S/S i tabellen. Första halvlek blev mest ett ställningskrig på mittplanen, men Färnäs lyckades då och då få tryck
på S/S- målet I denna match visste Färnäs spelarna att S/S målvakten Bengt Svensson är oerhört duktig på skott från nära håll. Därför
sköt hemmalaget friskt från distans och det var ett sådant skott från Jan ”Bambis” Danielsson som gav hemmalaget ledningen. I den
andra halvleken försökte S/S nå en kvittering men offensiven straffade sig. Matchen avgjordes när Lasse Stickå på en kontring kunde gå
loss med lite tur i skottet slå in 2-0. Slutresultatet fastställde Torbjörn Nilsson i sista spelminuten. Färnäs styrka i denna match var
försvaret. S/S anfallsspelare kom ingen vart med i första hand Sven Åke Larsson och Lasse Olsson. På mittfältet var Lasse Stickå som
vanligt lugn och dominerade. Framåt svarade ”Bambis” Danielsson för det mest genomtänkta händelserna. Sälen/Sörsjön fick aldrig
spelet att flyta. Vanligtvis duktiga Hans Ove Hansson, Kent Östensson och Ola Halvars kom inte upp till sin bästa kapacitet, men tillhörde
ändå de bättre i laget. Målen: 1-0 Jan Danielsson, 2-0 Lasse Stickå och Torbjörn Nilsson.

Sollerön på gång. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Sollerön har kommit igen efter en dålig vårsäsong verkar laget bättre än på länge. I lördags var det Nornan som fick släppa en poång, på
torsdagskvällen fick Färnäs se sig besegrat med 2-1. Visst har hemmalaget turen på sin sida men det trillades stundtals fin fotboll för att
vara division V. Första halvlek blev den bästa spelmässigt. Då spelade båda lagen underhållande fotboll. Torbjörn Nilsson, Torsten Jones
och Rolf Ehlin var bäst i Färnäs. I Sollerön får hela laget överbetyg med plus för Per Ove Nordahl, Sven Olov Nilsson och Bengt Stolth.
Målen: 1-0 Per Ove Nordahl, 1-1 Torbjörn Nilsson, 2-1 Mago Göransson.

Sollerön-Färnäs 2-1. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Sollerön fortsätter att sätta krokben hemma på topplagen i norra femman. På torsdagskvällen var det Färnäs, som fick se sig besegrat
med 2-1 (1-1)-. Ett rättvist resultat, men Sollerön hade turen med sig och Färnäs målskytte var mycket dåligt. Ett spånigt spel med
stickare till tremannakedjan firade triumfer. Särskilt den första halvleken var det underhållande fotboll från båda lagen. Färnäs hade
sina bästa i Torbjörn Nilsson, Torsten Jones och Rolf Ehlin. Hela Sollerö laget får bra betyg. Extra plus får Per Ove Nordahl, Sven Olof
Nilsson och Bengt Stolth. 1-0 gjorde per Ove Nordahl efter stolpretur på hörna. 1-1 kom genom Torbjörn Nilsson och 2-1 gjordes av
Mago Göransson på en kontring. Domare var Thomas Carlsson, Borlänge.

Sollerön-Färnäs 2-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 11).
Målen: 1-0 Per Olov Nordahl, 1-1 Torbjörn Nilsson, 2-1 Mago Göransson. Omdöme: Serieledande Färnäs börjande bäst och hade redan i
början ett par farliga måltillbud. Men Sold kom igen och utjämnade i stort spelet – mest beroende på att hemmalaget börjat få sitt
försvarsspel att fungera. I andra avdelningen startade Sollerön bäst. Och efter 15 min kunde unga Mago Göransson medelst ett flack
skott från ganska längt håll avgöra tillställningen – som var ganska jämn. Måhända hade ett oavgjort resultat bättre täckt händelserna.
Färnäs tryckte nämligen på ordentligt efter hemmamålet. Man fick bara några resultatlösa hörnor. Hemmaförsvaret vann i styrka efter
målvakten Ove Mårtenssons återinträde. Hans Ullup och Gunnar Forsén är ett par svårforcerade herrar i det bakre försvaret och Bengt
Stolth samt Johnny Bergström slet på mittfältet. Mago Göransson är främsta anfallskortet. För Färnäs ville det inte lyckas denna afton.
Torsten Jones uträttade ett bra arbete i försvaret. Vidare klarade Lennart Ehlin och Lasse Stickå som vanligt sina uppgifter väl.

Färnäs-Nusnäs 6-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 12).
Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 Rolf Ehlin, 3-0 och 4-0 Torbjörn Nilsson, 5-0 Lasse Stickå (straff), 6-0 Roland Frid. Omdöme: Det var dåligt
spel från bägge hållen. Nusnäs låg på och kämpade så länge krafterna höll. Och Färnäs missade alldeles för många chanser för att få
godkänt. Med lite större skärpa i hemmaleden skulle det med lätthet ha blivit ett par tre mål till. Till detta skall sägas att motståndarna
inte hade en rejäl chans på hela tiden. Där handlade det mesta om långbollar. Ibland var det också hårt spel. Gula kortet visades många
gånger. Det röda en gång. Det var Nusnäs Jan Åhlander som fick lämna planen. Dessförinnan hade han varit lagets effektivaste. Med tio
man rasade så målen in på NIF. Sven Erik Hjälte och Sven Erik Hanspers var de bättre hos Nusnäs. Torsten Jones spelade bäst i
hemmalagets fyrbackslinje. Lasse Stickå dominerade mittfältet. Man lade ovanligt många felpass denna gång. Ständigt farliga framåt var
Roland Frid och Torbjörn Nilsson.

Färnäs-Nusnäs 6-0. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Färnäs tog poängen i derbyt mot gästande Nusnäs. Ett helt rättvist resultat och med lite mer skärpa från hemmalagets sida kunde
siffrorna säkert sprungit ytterligare i höjden. Annars började Nusnäs bäst och man hade den hetare viljan att vinna detta derby, men
man kom aldrig med i målprotokollet och det satte ned humöret och orken tröt nog också på slutet när målen började att rulla in. Ett
dåligt derby med massor av varningar och Nusnäs fick också en av de bättre spelarna utvisad för protest mot domslut. Att gå in på
spelarkritik i denna match är svårt men bäst betyg i Nusnäs ges till Sven Erik Hjälte, Jan Åhlander, Nils Åke Sundin och Jan Åke Jonsson.
Bäst i Färnäs var Sven Åke Larsson, Roland Frid, Torbjörn Nilsson och Lennart Ehlin. Målgörare i Färnäs var Roland Frid 2, Torbjörn
Nilsson 2, Rolf Ehlin 1, och Lars Stickå 1 (straff).

Storseger för Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Trots att Färnäs utklassade Nusnäs med 6-0 (1-0) i söndagens derby var det ingen bra fotboll som spelades från något av lagen. Färnäs
brister låg i att laget missade en rad upplagda chanser medan Nusnäs aldrig lyckades skapa några. Nusnäs stretade emot i den första
halvleken, men närkamperna var ofta i hårdaste laget. Det resulterade i flera varningar och Nusnäs Jan Åhlander blev dessutom utvisad.
Med endast 10 man i laget orkade inte Nusnäs fullfölja utan spelet rasade. Färnäs målvakt Göran Höglund hade lite att göra, i
fyrbackslinjen var Torsten Jones den bäste. Lasse Stickå dominerade mittfältet men svarade för många felpassningar. Framåt var Roland
Frid och Torbjörn Nilsson de bästa. Hos Nusnäs var Sven Erik Hjelte och Sven Erik Hanspers de bästa. Även Jan Åhlander tillhörde en av
de effektivaste i laget innan han blev utvisad. Målen: 1-0 Roland Frid, 2-0 Rolf Ehlin, 3-0 och 4-0 Torbjörn Nilsson, 5-0 Lars Stickå, 6-0
Roland Frid.

Nornan-Färnäs 3-2 (2-1). Text från tidningsreferat. (omg 13).
Målen: (9) 1-0 Tomas Söderlund, (21) 2-0 Errol Perjols, (31) 2-1 Lasse Stickå. (52) 2-2 Lasse Stickå, (80) 3-2 Tomas Söderlund (straff).
Omdöme: Toppmötet på Ryavallen blev precis så intensivt och dramatiskt som man kunde hoppas. Matchen var helt öppen fram till
avgörandet som kom på en tvivelaktig straff. Nornans Erik Gustavsson blev fälld men frågan är om det hände utanför straffområdet. Nu
var det inte alls orättvist att Nornan vann. Hemmalaget hade mer av spelet och gjorde därigenom rätt för båda poängen och man kan
förstå besvikelsen hos Färnäs. Nornan började matchen bra och gick fram till en säker ledning med 2-0. Men då trodde man tydligen att
det var klart. Lasse Stickå höll sig framme och reducerade och sedan var det match igen, Mer dramatiskt blev det då Stickå turligt
kvitterade i början av andra halvlek sedan domaren kommit i vägen för en passning från Nornans förvar. Därmed var det kanske inte
direktorättvist att Nornan också fick hjälp med ett mål. Men efter 2-2 var det en helt öppen match. Nornan förde spelet på mittfältet
och skapade en del fina chanser men även Färnäs var farligt framme några gånger. I Nornan var det inte några direkt någon som
dominerade. Bra i försvaret var Sten Eriksson och Åke Rangedahl. På mittfältet jobbade Leif Holmberg föredömligt och i kedjan var Erik
Gustavsson och Tomas Söderlund hela tiden farliga. Färnäs kämpade emot bra men fick alltså ingen poäng målvakten Göran Höglund
gjorde några högklassiga ingripanden. Ute på planen dominerade Lasse Stickå. Bra var också Torsten Jones i försvaret.

Straff gav Nornan segern mot Färnäs i seriefinalen. Text från tidningsreferat. (omg 13). Veckans match.
IF Nornan är veckans lag i femman. Man söndagens seriefinal mot Färnäs på Ryavallen i Malungsfors med 3-2 (2-1) och tog därmed en
rejäl revansch för det stora nederlaget i våras då Färnäs vann med 5-0. Det blev en dramatisk seriefinal denna gång. Färnäs var piskade
att ta poäng för att vara med i fortsättningen och slåss om seriesegern medan en seger för Nornan skulle betyda serieledning då Rättvik
passade på att förlora mot Vansbro. Nornan inledde matchen på sitt strålande sätt och ledde redan efter halva första halvlek med 2-0.
Såg ut att gå mot en säker seger. Men Färnäs kom igen och man reducerade före pausen och tog faktiskt kommandot i början av andra
halvleken och i kvitterade då till 2-2 innan Nornan kom igen och kunde göra segermålet tio minuter före slutet på en diskutabel
straffspark. Nornans tränare Åke Rangedahl som korades till sitt lags bäste spelare fick revansch i dubbel bemärkelse. Det var just mot
Färnäs som han dels var med att förlora dels blev han utvisad i en fotbollsmatch för första gången under sin karriär. – Jag tycker vi vann
rättvist. Vi började bra men kunde inte fullfölja och med den bakgrunden får man vara nöjd och glad över segern. Tycker det var en
skaplig match där Sten Eriksson i vårt försvar imponerade, menade Åke Rangedahl. Straffen som gav Nornan segern och som fällde
Färnäs vill han inte kommentera. Det ville heller inte Torsten Nilsson, Färnäs lagbas som var arg som ett bi efter förlusten. – Han
menade att det var ett horribelt beslut och att det helt enkelt inte går att spela fotboll då man har domaren (Ingvar Pergenius) mot sig
en hel match. Mer vill inte Torsten säga denna gång och hans ögon lyste av ilska. Hurvida det var rätt eller feldömd straffspark rådde det
delade meningar om efter matchen. En del ansåg att Erik Gustafsson fälldes utanför straffområdet men det var en klar fällning. Andra
menade att det var en solklar straff med ytterligare en del menade att det var rena filmningen. Hur som helst dömde Ingvar Pergenius
straff och efter matchen var han lika säker på sin sak. En solklar straff. En ren fällning. Vi är inte lika övertygande. Om det var en fällning
är det i varje fall tveksamt om det skedde innanför straffområdet. Med andra ord en hårt dömd straff. För fortsättningen betyder det
här att Nornan har det bästa utgångsläget i kampanjen om seriesegern. Både Nornan och Färnäs har dock att möta Rättvik. I seriefinalen
i helgen gjorde båda lagen spelmässigt ganska bra ifrån sig. För att gälla så mycket som det gjorde för båda lagen godkänt. Det blev i slut
skedet också mycket dramatisk tillställning och efter straffen så hettade det till ordentligt vid ett par tillfällen. Nornan som fick ställa
upp utan Sten Inge Eriksson i målet får reserven Lasse Isaksson klart godkänt och i uteförsvaret var Åke Rangedahl resen och han hade
bästa hjälpen av Sten Eriksson. På mittfältet får Leif Holmberg det bästa betyget men även Åke Eriksson var bra medan Thomas
Söderlund och Erik Gustafsson var bäst i anfallet. I Färnäs gjorde målvakten Göran Höglund en fin insats och han var försvarsbäst i sitt
lag. Fina insatser i övrigt noterar vi Lars Stickå och Torbjörn Nilsson. Nornan-Färnäs 3-2 (2-1). Målen. 1-0 (9) Tomas Söderlund, 2-0 (21)
Errol Perjos på målvaktsretur, 2-1 (31) Lars Stickå, 2-2 (54) Lars Stickå, 3-2 (85) Thomas Söderlund (straff). Domare Ingvar Pergenius inför
cirka 150 åskådare.

Storseger för Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Som väntat hade inte Färnäs några problem att vinna över jumbolaget Insjön vid helgens hemmamatch i fotbollsfemman. Nu blev
segern så stor som 9-0 (2-0) men det kunde ändå ha varit ytterligare några mål för Färnäs med bättre skärpa i avslutningarna. En eloge
till Insjön som försökte att spela spelet trots att laget verkar ha gett upp hoppet om ett nytt kontrakt. Till matchen i Färnäs kom Insjön
med endast tolv spelare och utan lagledare. I Färnäs hade Göran Höglund i målet en lugn dag men Insjöns målvakt Tommy Engmyr
gjorde en bra match trots de många baklängesmålen. Nu tröttnade han också mot slutet då försvaret hade svårt att hjälpa till Hos
Färnäs fick Torbjörn Nilsson lämna planen efter en halvtimmes spel sedan han ådragit sig en lätt hjärnskakning efter en kollision med
Insjö målvakten. Hos hemmalaget var Roland frid på bettet i kedjan. Bra var också Lasse Stickå och Sven Åke Larsson på mittfältet och i
försvaret. Målen. Roland frid 4, Conny Gustavsson 2, Torbjörn Nilsson 1, Gert Lind 1 och Göran Nordin 1.

Färnäs-Insjön 9-0. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Färnäs tog sin största seger i årets serie och besegrade gästande Insjön helt klart. Ett Insjön som kom till matchstart med endast tolv
man och ingen lagledare men man skall ha en eloge för att man hela tiden försökte spela fotboll. Insjön gjorde ett blekt intryck och kan
tacka sin utmärkte målvakt Tommy Engmér att siffrorna inte steg ytterligare i höjden. Matchen var inte någon av de bättre som spelats
på Färnäs IP i år. Därtill var Färnäs alltför överlägset och man spelade ut Insjön efter noter. Insjöns bästa var redan nämnda målvakten
och Anders Nylén, Robert Johansson samt Staffan Möller. Bra i Färnäs fyra målskytten Roland Frid samt Göran Nordin och Sven Åke
Larsson. Målgörare för Färnäs var Roland Frid 4, Conny Gustafsson 2, Torbjörn Nilsson 1, Göran Nordin 1 och Gert Lind 1.

Färnäs-Insjön 9-0 (2-0). Text från tidningsreferat. ( omg 14).
Målen: Roland Frid 4, Conny Gustavsson 2, Torbjörn Nilsson 1, Gert Lind 1, Göran Nordin 1. Omdöme: Insjön tycks mer eller mindre ha
gett upp. Nu kom man med bara 12 man och utan lagledare. Men laget skall dock ha eloge för att de trots underläge hela tiden försöka
spela spelet. Det var målvakten Tommy Engmyr. Men även han tröttnade så småningom. Färnäs hade roligt denna lördag. Men jobbade
ändå bra. Göran Höglund i målet var förstås ganska sysslolös. Men skärpan framför målet var ändå den rätta. Två stolpskott och många
spelare ensam med stackars Insjön målvakten borde ha gett långt flera mål. Roland frid missade minst Lasse Stickå var organisatören
och Sven Åke Larsson gjorde ett säkert intryck. Efter en halvtimme kolliderade FSK:s Torbjörn Nilsson och gästernas målvakt så illa att
Torbjörn fick en lindrigare hjärnskakning och måste utgå.

Vansbro-Färnäs 2-1 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 15).
Målgörare 0-1 Torbjörn Nilsson, 1-1 Peter Jansson, 2-1 Per Larsson. Omdöme: Det svartvita Vansbro laget har kommit igång fint under
hösten och tog i helgen Färnäs skalp. Hade laget lyckats ta ett par tre pinnar i vårens matcher hade laget nu krigat i den absoluta
toppen. Nu är det väl lite för långt fram till täten. Matchen mot Färnäs var mycket jämn och det var hugget som stucket vilket av lagen,
som skulle vinna. De flesta satsade väl på Färnäs när laget tog ledningen i den andra halvleken men hemmagrabbarna ville annat och
kom fint igen. Peter Jansson slog in kvitteringsbollen och ”Svalan” Larsson gav hemmalaget ledningen, en ledning som stod sig tiden ut. I
Färnäs stod man över de andra och det var Lasse Stickå. Han var mycket duktig. I övrigt var det jämnt överlag. Laget spelar en mycket ful
fotboll. Hela tiden på gränsen till det tillåtna. Vansbro hade sina bästa i försvarets Lennart Eriksson och Tomas Hultgen samt
kedjespelaren Peter Jansson.

Knapp seger för Vansbro. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Vansbro tog båda poängen mot gästande Färnäs. Resultatet blev2-1 (0-0). Genom denna seger avancerade VAIK i tabellen och Färnäs
halkade ner ett par placeringar. Det var inte någon stor match, men ändå intressant för det kämpades om varje boll. Första halvlek var
tämligen tät och bra trots att den slutade med 0-0. Färnäs tog ledningen i andra halvlekens 5:e minut. Matchen fick nu en helt annan
karaktär efter målet. Färnäs kämpade för att få behålla båda poängen. VAIK för att få någon poäng med Peter Janssonordnade
kvittering till 1-1. När fem minuter återstod kom segermålet påpassligt in nickat av Per Larsson. Vansbro har en bra målvakt i Albert
Uterström, bäste back var Jörgen Israelsson, på mitten var Nils Göran Eriksson och Kjell Almkvist bra, kedjebäst Peter Jansson. I Färnäs
var Sven Åke Larsson försvarsbäst. Lennart Ehlin och Lars Stickå var bra i både kedja och spelfördelaren. Målen: 0-1 Lars Stickå, 1-1 Peter
Jarlböäck, 2-1 Per Larsson,. Mycket bra domare var Sven Nordgren, Smedjebacken.

Vansbro-Färnäs 2-1 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 15).
Att VAIK är svåra hemma på Vanvallen fick Färnäs erfara när de gästade Vansbro på lördagen. Det blev ej någon stor seger men 2-1
räcker för att få båda poängen, resultatet var i halvtid 0-0. Genom denna VAIK seger bytte även lagen palts i tabellen. Första halvleken
var visserligen mållös men den var trots detta ej ointressant, det kändes om varje boll från bägge lagen och situationerna växlade och
båda målvakterna var med i slutskedena. Lars Stickå gav Färnäs ledning i andra halvlekens 17 min. det resultatet stod sig ända tills
matchens 80min. då Peter Jansson avslutade ett mycket fint anfall med kvittering till 1-1. När 3 min. återstod kom vinst målet, fint in
nickat av Per Larsson. Kontentan av denna match blir ingen finess i spelet men bra kämpa glöd från båda lagen och ett rättvist resultat.
Målvakten Anders Otterström i VAIK gjorde åter en bra match, bra var även Jörgen Israelsson. Nils Göran Eriksson, Kjell Hallqvist och
Peter Jansson. Även Färnäs målvakt Göran Höglund var bra. Övriga i Färnäs som bör nämnas är Sven Åke Larsson, Lennart Ehlin, Roland
Frid och lars Stickå. Mycket bra var domaren Frank Norgren, Smedjebacken.

- Tänk om Lasse varit med hela höstomgången… text från tidningsreferat. (omg 16).
- hade vi haft Lasse Olsson med oss hela hösten, då hade vi fortfarande varit med och krigat om seriesegern! Det påstår Färnäs lagledare
Torsten Nilsson sedan hans lag siffermässigt klart besegrat Dala Floda med 3-0 (1-0). Men Lasse tog semester i augusti och tågluffade i
en hel månad på kontinenten. Mot Dala Floda fanns han med, och slitvargen hade stor del i att Färnäs vann den matchen – som från
första stund och under hela första halvlek helt var gästernas. Det var länge en kamp mellan Dala Flodas snabbfotade anfall, fint
understött av mittfältaren Kjell Eriksson och Färnäs bakre försvar. Där Göran Höglund i målet fick ta sitt bästa kunnande för att freda
målet från påhälsning. Gästerna såg inte alls ut att höra hemma i tabellens nedre halva. Man satte upp ett högt tempo och passningarna
skär rakt genom Färnäs försvar, det var egentligen en konst att inte åstadkomma något under den överlägsna första kvarten. Men
Torsten Jones, Sven Åke Larsson och Lasse Olsson var de i första hand som såg till att Färnäs arbetade sig upp igen. När sedan Lasse
Stickå fick sin första målchans så var det klippt för Floda. Bollen satt i nät via målvaktens högra stolpe. Men dessförinnan hade Flodas
dittills bäste, mittfältaren och kaptenen Kjell Eriksson tvingats lämna in. – Jag spelade en match i våras, berättar han, då slog jag upp en
lårskada som tvingade mig att stå över hela vårsäsongen. Nu i höst har jag inte känt av skadan, men idag gick den upp igen. Jag lär väl
tvingas göra som Ralf (Ekström), ta en lång vilopaus och träna upp musklerna i det skadade låret. Annars går man väl snart sönder igen.
Första halvlek var en njutning för åskådarna, med fin fotboll och högt tempo. Tyvärr skulle fortsättningen inte alls bli lika bra. Spelarna
tröttnade och andra halvlek handlade mest om avblåsningar för ruff. Särskilt sedan Lasse Stickå på straff ökat hemmaledningen till 2-0 –
då var matchen avgjord. Färnäs kedja var ovanligt tam i den här matchen. Bäst Lasse Stickå och Rolf Ehlin. Roland Frid märktes bara när
han gjorde tredje målet. Lasse Olsson, Sven Åke Larsson och Torsten Jones heter övriga mycket duktiga Färnäs spelare. Dala Floda
tappade mycket av sitt spel när Kjell Eriksson försvann. Det innebar att snabbe Kalle Redhe inte längre fick de bollar han behövde. Nu
blev spelet genast omständigare vilket innebar att Färnäs försvar ganska lätt avvärjde alla attacker. Bra i Floda var också Kay Bergström,
Hans Ove Eriksson, Mats Reijer och Bengt Daleflod. /text o. foto: Lek/.

Färnäs-Dala Floda 3-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 16).
Målen: 1-0 Lars Stickå, 2-0 Lars Stickå (straff), 3-0 Roland Frid. Omdöme: Tredje resan på kort tid upp till Mora trakten slutade
olyckligare än de tidigare. Men nu skall förstås inte DF deppa allt för mycket för detta. Utan mera glädjas åt att det var de som bjöd på
det bästa spelet och förlorade med på tok för stora siffror. Särskilt upptakten var väldigt grann för att gälla en så låg serie. Då höll lagen
högt tempo och sökte verkligen lira boll. Dala Floda skapade massor av måltillbud. Men Göran Höglund i hemmamålet var på sin vakt
och gjorde ett par s.k. ”idioträddningar”. Något dämpad blev offensiven sedan Färnäs på en kontring tagit ledningen och då
seluppläggaren hos västerdalslaget Kjell Eriksson efter en skada måste gå av planen. Kalle Redhe och Mats Reijer var bäst framåt. Och
förutom nämnde Kjell Eriksson även Kay Eriksson i försvaret. Andra halvlek blev dålig. Spelarna hade gett sitt bästa och det var mest
avblåsningar för ruff. Sven Åke Larsson är alltid pålitlig i FSK försvaret. Bra också Torsten Jones. Men det var nog Lasse Stickå och Lasse
Olsson som hade största delen i framgången.

Färnäs-Dala Floda 3-0. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs och gästande Dala Floda bjöd på höstomgångens bästa match på Färnäs IP. Dala Floda öppnade matchen bäst och första kvarten
var man uppe i flera farliga framstötar som med lite tur hade kunnat ge gästerna ledningen. Sedan jämnade spelet ut sig och
hemmalaget hade minst tre klara målchanser men man v ar lite oskärpt i avgörande moment eller också fanns gästernas målvakt Leif
Zetterkvist på plats och var med på noterna. Bra spelare i Dala Floda var målvakten Lars Zetterkvist, Kaj Bergström, Bengt Daleflod och
Hans Ove Eriksson. I Färnäs får debutanten Hans ”Honta” Lind klart överbetyg. Godkänt också till tvåmålsskytten Lars Stickå, Gert Lind,
Lars Olsson och Roland Frid. Målen gjordes av Lars Stickå 2, ett på straff, Roland Frid 1.

Säsongens bästa match för Färnäs och Rättvik. Text från tidningsreferat, Nils Lundström. (omg 17). Veckans
match.

Färnäs, söndag. Höstsolen lyste så varmt över Färnäs idrottsplats på söndagen. Var det månne därför som det också presenterades så
fint och rent på planen mellan topplagen Färnäs SK och IFK Rättvik (1-1). – Det här var vår bästa match den här säsongen sa FSK:s
Torsten Nilsson. – spelmässigt var det här vår bästa match i den här serien, sa Rättvikstränaren Bernt Larsson. Kan det bli
samstämmigare? FSK kämpade för en hygglig plats i toppen. Rättvik hade en liten annan baktanke i händelse av full poäng och Nornan
förlorar någon pinne i hemmamatchen mot kölaget Nusnäs fanns förutsättning för ren seriefinal på hedlund nästa och sista
serieomgången. – Den förhoppningen var förstås inte stor, fortsätter Larsson. Men ändå tycker jag att det var synd att vi inte vann den
här drabbningen. Det var ju vi som förde spelet. Nu skall vi inrikta oss på seriens andra plats. Mot fyran… - Vi har ett fantastiskt fint lag
på gång som om ett par år med säkerhet tar sig till fyran. Allt är grundat på ett väldigt brett upplagt ungdomsarbete. Vi har idag fem
juniorer med i laget. Bernt Larsson vet inte hur han skallgöras nästa år. Han vill så gärna fortsätta med dessa pojkar och på samma gång
röra på sig lite själv också. Men har det svårt att få tiden att räcka till. För några år sedan hjälpte Bernt upp IFK i femman. Sedan bar det
ned igen. I fjol kom Larsson åter för att ta hand laget. Och på nytt blev det uppflyttning till div V. – Vad som vi behöver rättas till är
målkänslan. Vi gör alldeles för lite mål. Som nu då vi dominerade spelet på planen och får kvittering först på en straff i slutminuten.
Bengt Kalroth var den klart bäste i Rättvik. Han har mångas luriga dragningar och är härlig att se i aktion. Kjell Åke Jonsson, Tommy Tysk
samt målvakten per Jackson var andra duktiga spelare. – Vi hade visserligen bollen mindre är Rättvik men borde ha vunnit på fler
skapade målchanser, sa Torsten Nilsson i Färnäs. Bra hemmalag, familjen Nilsson är liksom ett riktigt kännetecken för Färnäs SK som
bildades 1932. Det vill säga så länge har inte Torsten varit lagledare eller frugan Gunnel sålt korv vid matcherna. Men länge har makarna
Nilsson oegennyttigt ställt upp för Sportklubben. Mycket för att man först hade sonen Thomas som omutlig bollmotare. Nu finns han i
IFK Mora. Men nu gläds man istället för unge Torbjörns utveckling som anfallsspelare. Och så finns en ännu yngre upplaga på gång – Lars
Åke – som öser in mål i knatteserierna . – Men kanske var det rättvisast att dela poängen, forsätter Torsten med eftertanke. Fast nog
har lagen haft svårt att slå oss på hemmaplan detta år. Vi har bara förlorat tre poäng och har den prydliga målskillnaden 32-3. Synd att
vi tappat så många onödiga poäng i denna serie. Mycket berodde detta på att vi saknat Lasse Olsson på mittfältet så lång tid. – Men
även denna gång var det ”mister Färnäs” alias Lasse Stickå som kom att framstå som lagets bästa tillgång. Det var Lasse som gjorde
målet. Egentligen är han mittfältare men man ser honom lika ofta långt fram i kedjan. Bra spelade också Lennart Ehlin samt Gert Lind.
Men vad som varit helt avgörande för framgångarna är nog ändock FSK:s ramstarka fyrbackslinje med Sven Åke Larsson som topp. Och
så har man förstås en målvakt som inte går av för hackor. Tyvärr åsamkade han sitt lag straffen på slutet. Men var också ytterst nära att
ta skottet, som studsade från hans händer och in i mål. – Underligt att Göran fortfarande är så snabb sa Bernt Larsson.
Färnäs-Rättvik 1-1 (0-0). Målen: (70) 1-0 Lasse Stickå, (88) 1-1 Lars Erik Björklund (straff). Domare: Tommy Åkesson, Mora.

Färnäs-Rättvik 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Färnäs och Rättvik delade broderligt poängen i dagens match på Färnäs IP. Det var den bästa match som spelats där i årets serie.
Matchen fördes i högt tempo och många fina kombinationer visades upp, främst från gästernas sida. På planen spelade Rättvik mycket
bra. Man höll bollen fint inom det egna laget och rörde sig mycket bra . Färnäs levde högt på sin målvakt och fyrbacklinjen och så hade
man ett bra mittfält. Rättviks bästa var Kjell Åke Jansson, Bengt Kalroth, Tommy Tysk och Lalle Björklund. Färnäs bästa var Göran
Höglund, Sven Åke Larsson, Gert Lind, Lars Stickå och Lennart Ehlin. Mål för Färnäs: Lars Stickå. Mål för Rättvik: Lalle Björklund på straff
1 min före matchens slut.

Färnäs nära att klara av Rättvik. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Det var nära att Färnäs klarat en seger mot serietvåan Rättvik vid säsongen sista hemmamatch. Efter 0-0 i halvtid gav Lasse Stickå
hemmalaget ledningen när 20 minuter återstod att spela. Det målet såg länge ut att räcka till seger för FSK. Men två minuter före full tid
drog målvakten Göran Höglund ner rättvikaren Bengt Johansson inom straffområdet och Lars Erik Björklund kunde på den efterföljande
straffen fastställa slutresultatet till 1-1. Bägge lagen spelade mycket rent hela matchen men ändå var det inte många kombinationer
som lyckades. Först i andra halvlek kom den första riktiga målchansen och då var det Lasse Stickå som sköt i burgaveln. Rättvik hade det
mesta av spelet på mittplanen men plottrade allt för mycket för att det skulle bli effektivt. Hos hemmalaget var Göran Höglund i målet
säker och hela fyrbackslinjen med Sven Åke Larsson som pådrivare spelade stabilt. På mittfältet var det mest Lasse Stickå och vid hans
framstötar hade FSK de farligaste chanserna. Rättviks och planens bäste spelare var Bengt Kalroth med bästa stödet i Kjell Åke Jansson
och Tommy Tysk. Målen: 1- 0 Lasse Stickå och 1-1 Lars Erik Björklund (straff). Domare: Tommy Åkesson.

Yttermalung-Färnäs 5-2 (3-0). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Det var en juste match från båda håll som utspelades . Ändock fick Färnäs en spelare utvisad, vilket båda lagledningarna bedömer som
en tabbe av domaren Lars Gustav Vikman från Rättvik, som dessutom blåste av matchen flera minuter före full tid. – Första halvlek var
årets bästa spelmässigt sett för vår del, kommenterar Mikael Johansson, ordf. i Yttermalungs fotbollssektion matchen och öser beröm
främst över spelarna Göran Nyhlén och Bert Ove Johansson. - Matchen var lite slö från vår sida. Det blir ju gärna så när resultatet inte
spelar så stor roll sett ur tabellsynpunkt, menar Torsten Nilsson från Färnäs lagledning. Dessutom hade vi tre reserver med i laget.
Yttermalung hade väl också lite mera tur än vad vi hade i målchanserna. På ungefär samma chanser fick Yttermalung mål men inte vi.
Ett oavgjort resultat med t.ex. 5-5 hade inte alls varit orätt. Målen Yttermalung: Sven Rune 2, Nils Erik Olofsson, Ulf Högkvist och Bert
Ove Johansson ett vardera. Färnäs: Roland Frid och Lennart Ehlin.

Division V, Norra.
IF Nornan
Vansbro AIK
IFK Rättvik
Färnäs SK
Sälen/Sörsjöns IF
Sollerö IF
Dala Floda IF
Yttermalungs IF
Nusnäs IF
Insjöns IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
12
11
10
9
5
6
5
3
2

3
1
2
1
3
6
3
5
3
1

2
5
5
7
6
7
9
8
12
15

68-17
48-36
55-32
59-26
54-43
40-36
32-33
30-41
25-61
14-98

29
25
24
21
21
16
15
15
9
5

Resultat Division V, Norra.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dala Floda IF
Sälen/Sörsjöns IF
IF Nornan
IFK Rättvik
Vansbro AIK
Insjöns IF
Färnäs SK
Yttermalungs IF
Sollerö IF
Nusnäs IF

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

2-1
0-5
x
0-1
0-0
0-9
6-0
1-6
0-0
2-3

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

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

8-0
9-2
10-0
5-0
8-0
x
9-0
4-2
11-0
3-0

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

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

1-2
3-3
5-0
6-3
2-1
4-1
3-0
1-1
x
0-8

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

Matchen mot Nornan IF 6-0, gjorde Roland Frid 3 mål. Seriefinalen mot Nornan IF. Veckan match i Mora Tidningen.

W-cupen.
1977 spelades inget herr- D.M. som man tidigare har gjort traditionellt. En annan form som kallar sig W-cupen har blivit en populär
tävling vittnar deltagarsiffran, 48 lag, om . ”W-cupslaget”, Vikmanshyttan gick även i år till final. Förlusten blev dock mycket knapp i
finalen, straffar fick tillgripas för att kora segraren Avesta AIK.

Kvalomgång (inom parantes har angetts resultatet vid matchens början).
Hulåns IF-Oxberg/Älvdalens IF (2-0) 4-7,
IFK Våmhus- Sollerö IF (1-0) 1-2,
Björbo IF-Saxdalens IF (2-0) 2-6,
Insjöns IF-IFK Hedemora (0-0) 1-2,
Gustafs GoIF-IK Astoni (1-0) 2-3,
IF Garparna-IF Tunabro (1-0) 2-3,

Särna SK-IF Nornan (1-0) 3-2,
Säfsnäs IF-Nyhammars IF (1-0) 1-2,
IK Segro-IFK Rättvik (1-0) 2-5,
Gagnefs IF-Kvarnsvedens IK (1-0) 4-2,
Islingby IK-Säters IF (1-0) 2-3,
Torsångs IF-Husby AIK (1-0) 1-0,

Lima IF-Sälen/Sörsjöns IF (1-0) 2-1,
Dala Floda IF-IK Heros (0-0) 1-4,
Slätta SK-Forssa BK (1-0) 4-1,

Horndals IF-Långshyttans AIK (1-0) 5-2.

1: a omgången. W-Cupen.
Färnäs-Oxberg 2-1. Text från tidningsreferat.
Färnäs svarade för en prima sensation i W-cupen genom att besegra gästande Oxberg/Älvdalen med 2-1 (1-0). Matchen spelades i
hällande regn och det verkade som om hemmalaget behärskade föret bäst. Man började riktigt bra och ingen protesterat om Färnäs
hade haft ledningen med minst ett par mål till i första halvlek. I andra halvlek fördes mest spelet på planens mitt med ett litet övertag
för gästerna men något mål kunde det inte bli. Skall någon nämnas i hemmalaget blir det Lars Göran Olsson, Lars Stickå och Torbjörn
Nilsson. I Oxberg/Ä var Bengt Pålsson, Stefan Ekström och Mats Johansson bäst. Målgörare för Färnäs Torbjörn Nilsson och för
Oxberg/Ä Jens Backlund.
IFK Våmhus-IFK Mora (3-0) 4-8,
Färnäs SK-Oxbergs/Älvdalens IF (1-0) 2-1,
Särna SK-Yttermalungs IK (1-0) 4-5,
IK Heros-Dala Järna IK (1-0) 3-1,
Söderbärke GoIF-Nyhammars IF (1-0) 1-4,
Horndals IF-Korsnäs IF (2-0) 2-3,
Torsångs IF-Leksands IF (2-0) 4-1,
IFK Hedemora-Slätta SK (0-0) 2-1,
Avesta IF-Säters IF (1-0) 4-1,
Stora Skedvi IK-Vikmanshyttans IF (1-0) 5-6,
IF Tunabro-IK Brage (2-0) 10-9.

Lima IF-Malungs IF (3-0) 4-3,
Östansbo IS-Saxdalens IF (2-0) 2-3,
IK Astoni-Ludvika FK (2-0) 5-2,
IFK Rättvik-Nås IF (1-0) 4-3,
Gagnefs IF-Avesta AIK (1-0) 5-6,

Färnäs slog Oxberg/Ä. Text från tidningsreferat.
Det blev Färnäs som tog hem segern i tisdagens fotbollsmatch i W-cupen mot Oxberg/Älvdalens IF. Färnäs vann med 2-1 efter en
regning och ganska tråkig match. Eftersom Färnäs hade ett mål i handikapp blev målresultatet 1-1. Båda målen gjordes i första halvlek.
Efter 25 minuters spel, som nästan helt dominerades av Färnäs kom det första målet. Det var Torbjörn Nilsson som kom fri framför mål,
sköt ett skott i stolpen fick tag i returen och gjorde mål. Mot slutet av första halvlek ryckte Oxberg upp sig betydligt, en bättre kondition
gjorde nog sitt till. I 40:e minuten kom så Oxberg mål. Efter en ful armbåge fick Oxberg frispark bara ett par meter utanför
straffområdet. Jens Backlund sköt en hård markboll som gick rätt i mål. Första delen av andra halvlek var ganska händelselös, men efter
ett par riktiga anfall av Oxberg fick matchen liv mot slutet. Något som dock inte resulterade i några fler mål. Färnäs vann tack vare sitt
handikapp – men var helt rättvist. Färnäs stod för ett offensivt och bra spel. Förutom målskytten Torbjörn Nilsson skall Roland Frid
nämnas. Han spelade mycket bra och skapade flera farliga målchanser.

Åttondelsfinaler.
Färnäs-Korsnäs 2-5, text från tidningsreferat. W-Cupen 1977.
Färnäs lyckades inte gå vidare i W-cupen i matchen mot gästande Korsnäs. Matchen avgjordes inte förrän man fick tillgripa
straffsparkar. Vid fulltid var ställningen 2-2 och lika efter förlängningen. Matchen var mycket bra och publiken fick full valuta. Korsnäs
började bäst och fick sitt första mål efter 15 min. Efter halvtimmen kvitterade Färnäs på ett fint anfall. I andra halvlek jämnade spelet ut
sig och det blev Korsnäs förunnat att kvittera på en boll som hemmamålvakten hade händerna på. Färnäs hade genom handikapp då
ledningen med 2-1. I slutet av matchen blev det irriterat på plan och två spelare blev utvisade, Färnäs Göran Höglund och Korsnäs Bernt
Sundström . I båda fallen för grov förseelse. Bra i Färnäs var Roland Frid, Lars Olsson, Torsten Jones och Lars Göran Olsson. I Korsnäs får
Hans Olov Westling, Lars Kjell, Björn Juhlin bästa betyget. Målen: 1-0 handikapp, 1-1 Lars Källberg, 2-1 Roland Frid, 2-2 Bo Gustafsson.
Korsnäs tre straffar slogs av Björn Juhlin, Lars Kjell och Lars Berglund.

Färnäs ur W-cupen, text från tidningsreferat.
Efter en dramatisk och händelserik match i W-cupen på Färnäs IP kunde Korsnäs gå vidare i turneringen efter många som och men. Det
fordrades både förlängning och straffar innan slutsiffrorna skrev till 2-5. Färnäs ledde i akt av lägre serietillhöringhet med 1-0 redan från
början, men Korsnäs utjämnade efter 15 minuter till 1-1 och borde därefter ha avgjort matchen. På ett ströanfall lyckades dock snabbe
Rold Frid ge Färnäs ledningen. Men halvleken fortsatte i gästernas ”anda”. I andra halvlek var spelet ganska jämnt. Även då hade
Korsnäs bollen mesta tiden. Färnäs hade dock de flesta målchanserna. Därefter följde alltså straffar där Korsnäs drog det längsta strået.
Målen: 1-0 handikapp, 1-1 Lars Källberg, 2-1 Roland Frid, 2-2 Bo Gustavsson, 2-3 Björn Juhlin, 2-4 Lars Käll, 2-5 Lars Berglund. Domare:
Harald Heijer, Borlänge.
Nyhammar-Hedemora (0-0) 7-8,
Heros-Avesta AIK (1-0) 1-3,
Lima-Rättvik (1-0) 4-2,

Färnäs SK-Korsnäs (1-0) 2-5,
Torsång-Avesta IF (1-0) 3-2,
Vikmanshyttan-Saxdalen (1-0) 3-2.

Astoni-Mora (2-0) 5-4,
Yttermalung-Tunabro (0-0) 2-5,

Avesta AIK-Astoni (0-1) 4-1,

Tunabro-Korsnäs (1-0) 4-3,

Kvartsfinal.
Hedemora-Lima (0-1) 2-1,
Vikmanshyttan-Torsång (0-1) 11-1.

Semifinal.

Hedemora-Avesta AIK (1-0) 1-4,

Final.

Vikmanshyttan-Avesta AIK (1-0) 4-7.

Tunabro-Vikmanshyttan (0-0) 1-3.

Reservlagsserien. Klass III.
Reservlagsserien klass III, spelades 6 olika grupper. Följande lag spelade i följande grupper.
Grupp 1.
IFK Mora
IFK Våmhus
Oxberg/Älvdalens IF
Sollerö IF
IFK Rättvik
Färnäs SK
Nusnäs IF
Orsa IF

14
14
14
14
14
14
14
14

10 4 0
10 2 2
9 1 4
5 2 7
4 3 7
4 2 8
3 3 8
2 1 11

66-21
52-18
48-33
52-35
33-43
19-50
32-43
19-78

24
22
19
12
11
10
9
5

Grupp 2. Sälen/Sörsjöns IF, Särna SK, Yttterrmalungs IK ,Idre SK och Lima IF. Öje IF har utgått. Seriesegrare: Sälen/Sörsjöns IF.
Grupp 3. Dala Järna IK, Vansbro AIK, Hulåns IF, Äppelbo AIK, Björbo IF och Dala Floda IF. IFK Mockfjärd har utgått. Seriesegrare: Dala
Järna IK.

Grupp 4. Leksands IF, IK Astoni, Grycksbo IF, Svärdsjö IF, Envikens IF, Sågmyra IF, Insjöns IF och Djurmo/Sifferbo IK. Seriesegrare:
Leksands IF.

Grupp 5. Stora Tuna IK, IF Vulcanus, Humlan FF, Östansbo IS, Torsångs IF, Ulfshyttans IF och Söderbärke GoIF. Gonäs GoIF har utgått.
Seriesegrare: Stora Tuna IK.

Grupp 6. Skogsbo SK, Fors IK, Näs IF, Gustafs GoIF, Horndals IF, BK 72, Husby AIK och IF Garparna. Seriesegrare: Skogsbo SK.

Juniorserierna.
De spelades i en elitserie och tre olika regionalserier. Följande lag spelade i följande serier.

Grupp 1. IFK Mora, Leksands IF, IFK Rättvik, Orsa IF, Nusnäs IF och IFK Våmhus. Oxberg/Älvdalens IF och Färnäs SK utgick från serien.
Seriesegrare: IFK Mora.

Grupp 2. Gagnefs IF, Forssa BK, Kvarnsvedens IK, Vansbro AIK, IF Vulcanus och Bullermyrens Ik. Östansbo IS utgått från serien.
Seriesegrare: Gagnefs IF.

Grupp 3. Krylbo IF, Säters IF, Grycksbo IF, Falu BS II, Korsnäs IF och Skogsbo SK. Gustafs GoIF utgått från serien. Seriesegrare: Krylbo
IF.

Elitserien. Falu BS, Malungs IF, Avesta AIK, IK Brage II, Islingby IK, IF Tunabro, Ludvika FK, Avesta IF, IFK Hedemora och IFK
Grängesberg. Seriesegrare: Falu BS.

Ungdomsfotbollen. Dam – knatte – pojk och juniorer. Glädjande aktivitet inom klubben. Text av
Lasse Matsson från Färnäs SK 50 år.
Blev ännu ett år att minnas. Vi hade plötsligt fått mer spelare från andra byar, och till vår hjälp fick vi också Ingemar Karlberg. Sedan en
del pokar blivit äldre och inte fick spela i 12-årslaget längre Anmälde vi ett lag i 14-årsserien. Där blev det en 4:e placering i tabellen. För
12-årslaget blev det här året vad vi väntat, en slutspelsplats. Vi skulle möta Gagnef på hemma plan. Gagnef hade vunnit sin serie utan
förlust. Resultatet, hör och häpna, 8-0 till Färnäs. Genom detta resultat var vi framme i kvartsfinal mot Östansbo IS. Det blev en mycket
spännande match där Färnäs hela tiden hade ledningen, men där Östansbo IS kvitterade när en minut återstod till 3-3, i förlängning
fortfarande 3-3. Då straffsparkar skulle avgöra hade Färnäs de bästa nerverna och kunde slå in 2 straffar fler. Slutresultat 5-3 till Färnäs.
Så ställdes färden mot Borlänge och match mot Ludvika FK i semifinal, och tänk Er Färnäs SK vann med 2-1 (2-0). Färnäs var i final.
Motståndare var Falu BS. Färnäs tog även här ledning med 1-0, men tillslut lyckades Falu BS vinna matchen med 2-1. Det var en fin
avslutning på fotbollsåret 1977.

F.B Cupen.
F.B Cupen spelades i en elitgrupp och åtta olika grupper. I följande grupper spelade följande lag.

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

12
12
12
12
12

10
6
5
3
2

1
3
1
2
1

1
3
6
7
9

46-15
30-18
16-18
25-33
18-51

21
15
11
8
5

Elit. IFK Grängesberg I, IK Brage I, Ludvika FK I, Falu BS I, IFK Hedemora, IF Tunabro och Krylbo IF I. Seriesegrare: IFK Grängesberg I.
Grupp 2. Malungs IF, Dala Järna IK, Äppelbo AIK, Vansbro AIK och Lima IF. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. Insjöns IF, IFK Mockfjärd, Gagnefs IF, IFK Rättvik, Leksands IF, Djurmo/Sifferbo IK, Dala Floda IF och Stora Tuna IK.
Seriesegrare: Insjöns IF.

Grupp 4. Torsångs IF, Kvarnsvedens IK, Forssa BK, IK Brage II, Islingby IK och Stora Tuna IK. Seriesegrare: Torsångs IF.
Grupp 5. Grycksbo IF, Falu BS II, Hälsinggårdens AIK, Svärdsjö IF, Korsnäs IF och Slätta SK. Seriesegrare: Grycksbo IF.
Grupp 6. IK Heros, Östansbo IS, Söderbärke GoIF, Ludvika FK II, IFK Grängesberg II och IF Vulcanus. Seriesegrare: IK Heros.
Grupp 7. Gustafs GoIF, Säters IF, Långshyttans AIK, Avesta AIK, IF Garparna och Vikmanshyttans IF. Seriesegrare: Gustafs GoIF.
Grupp 8. Näs IF, Skogsbo SK, Fors IK, Avesta IF, Krylbo IF II, Karlbo IK, Horndals IF och BK 72. Seriesegrare: Näs IF.

LillMascupen.
Lillmascupen spelades i nio olika grupper, i de övriga grupperna spelade följande lag.

Grupp 1.
Dala Järna IK
Färnäs SK
Sollerö IF
IFK Mora
Malungs IF
Orsa IF
Oxberg/Älvdalens IF
Vansbro AIK

14
14
14
14
14
14
14
14

12
8
9
8
5
4
3
2

1
3
1
2
2
0
0
1

1
3
4
4
7
10
11
11

62-23
49-19
41-19
30-20
29-36
25-51
15-53
13-43

25
19
19
18
12
8
6
5

Grupp 2. Gagnefs IF, IFK Rättvik, Leksands IF, Djurmo/Sifferbo IK, IFK Mockfjärd, Siljansnäs IF och Boda SK. Seriesegrare: Gagnefs IF.
Grupp 3. IK Brage I, Kvarnsvedens IK, Torsångs IF, Islingby IK, Stora Tuna IK, Forssa BK och IF Tunabro. Seriesegrare: IK Brage I.

Grupp 4. Falu BS I, Slätta SK, Svärdsjö IF, Korsnäs IF I och Grycksbo IF. Seriesegrare: Falu BS I.
Grupp 5. IFK Grängesberg I, Östansbo IS I, IK Heros, Saxdalens IF, Ludvika FK I, Nyhammars IF och Söderbärke GoIF. Seriesegrare: IFK
Grängesberg.

Grupp 6. Säters IF, IFK Hedemora I, Långshyttans AIK, Vikmanshyttans IF, Gustafs GoIF I, IK Brage III, Ulfshyttans IF och IK Grim.
Seriesegrare: Säters IF.

Grupp 7. Avesta AIK, Krylbo IF I, Näs IF, Karlbo IK, Fors IK, BK 72 och Horndals IF. Seriesegrare: Avesta AIK.
Grupp 8. Skogsbo SK, Avesta IF, IF Garparna, IFK Hedemora II, Krylbo IF II och Gustafs GoIF II. Seriesegrare: Skogsbo SK.
Grupp 9. Ludvika FK II, IK Brage II, Falu BS II, Östansbo IS II, IFK Grängesberg II och Korsnäs IF II. Seriesegrare: Ludvika FK II.

Kvalomgång.
IK Brage 2-Skogsbo SK 0-3,

Ludvika FK-Avesta IF 6-2.

Åttondelsfinal.
Östansbo IS-Dala Järna IK 2-1,
Krylbo IF-Ludvika FK 1-3,
Färnäs SK-Gagnefs IF 8-0,

Skogsbo IK-IK Brage I 2-3,
Falu BS-IFK Hedemora 2-1,
Säters IF-IFK Rättvik 11-0,
Avesta AIK-Slätta SK 5-1,
IFK Grängesberg-Kvarnsvedens IK 2-1.

Kvartsfinal.
Falu BS-Säters IF 4-0,
Avesta AIK-IFK Grängesberg 6-0.

Färnäs SK-Östansbo IS 5-3,

Ludvika FK-IK Brage 2-1,

Färnäs vidare på straffar.
Det var olidligt spännande match på Färnäs IP då det skulle avgöras vilket av lagen som skulle få chansen att gå till semifinalen i
Lillmas-cupen. När matchen var över stod siffrorna 3-3 och trots en förlängning lyckades inte lagen skilja sig åt. Då blev det
straffläggning. Och nu visade hemmapojkarna sig ha de bästa nerverna. I varje fall krutade Stefan Ljuden och Jan Mattsson in var sin
stramare. Och så var saken klar. Men det var nog Ludvika laget Östansbo som hade det mesta av spelet. Men ack så ineffektivt när
målen skulle tillverkas. Istället var det hemmalaget som på ett par kontringar tog ledningen med 2-0 till pausen. Även i andra halvlek var
det gästerna som mestadels bestämde takten. Men hemmaanfallen var alltid hyperfarliga. Efter kvittering tog Färnäs åter ledningen.
Och första i slutminuterna fick Östansbo förlängning till stånd. Färnäs hade tre pigga spelare i Lars Åke Nilsson, Joakim Holback och
Niklas Hjelte. I bakre försvaret märktes främst Roland Grundh. Östansbo spelade knepig och tekniskt fram till strafflinjen. Sedan tycktes
allvaret bli för tungt för pojkarna. Lille pigge Roger Sundin var trevlig att skåda i aktion. Bra var också J.O.Sjödin och Anders Wikman.

Färnäs-Östansbo 5-3, (straffar). 3-3 (fulltid).
Målen: 1-0 Joakim Holback, 2-0 Lars Åke Nilsson, 2-1, 2-2 J.O Sjödin, 3-2 Niklas Hjelte, 3-3 Anders Wikman.
Straffläggning: 4-3 Stefan Ljudén, 5-3 Jan Mattsson.

Spännande pojkcup match: Östansbo spelade bäst men Färnäs vann ändå.
Det var olidligt spännande på Färnäs IP innan det stod klart vilket lag av Färnäs eller Östansbo (Ludvika) som skulle ta sig till semifinal i
Lillmas-cupen. Vid fulltid var ställningen 3-3, efter 20 minuters förlängning var det likas oavgjort. Men på straffar var hemmagrabbarna
säkrare och Östansbo fick finna sig i att åka ur cupen – trots att laget i kraft av spelövertag borde has vunnit. Östanbo hade spelet före
paus, men några mål kunde grabbarna inte göra. Den konsten kunde däremot hemmalaget, som kontrade till en paus ledning med 2-0,
ettan inslagen av Joakim Holback. Det andra målet gjorde Lars Åke Nilsson med en tåfjutt i krysset. I andra halvlek hade Östansbo
fortfarande spelet, och nu blev det också mål J-O Sjödinbåda reducerade och kvitterade och alla trodde väl det var klart när Östansbo
fått fart på målfabrikationen. Men hemmapojkarna var vassa i sina kontringar och Niklas Hjelte kunde åter ge sitt lag ledningen, strax
före slutet slog så Anders Wikman in 3-3. Tjugo minuters förlängning följde och trots flera öppna lägen ”lyckades” spelarna undvika att
göra flermål. Matchen kom att avgöras på straffar. Färnäs inledde med att måla på sina första. Östanbo sköt den första över och den
andra klarade målvakten Torsten Helgemo. Nerverna dallrade nu utanpå grabbarnas tröjor och Östansbo lyckades med konststycket att
bränna alla sina stramare, när heller inte Färnäs fick in någon mer stannade slutsiffrorna på 5-3. Det var många duktiga fotbollsspelare
som visade upp sitt kunnande inför en gastkramad publik. Starkast i Färnäs försvaret spelade Roland Grundh och på mittfältet rörde det
sig mesta kring Lars Åke Nilsson. I anfallet hade laget två snabba och svårstoppade herrar i Joakim Holback och Niklas Hjelte. Östanbo
spelade mycket skickligt ända fram till mållinjen. Men det tycktes som förgjort att få in bollen. J-O Sjödin och Anders Wikman var
mycket bra, liksom lille Roger Sundin som låg bakom väldigt mycket i anfallsvåg.

Semifinal.

Färnäs SK-Ludvika FK 2-1,

Falun-Avesta AIK 3-2.

Färnäs-Ludvika 2-1, (2-0).
Målen: Lars Åke Nilsson, 2-0 Lars Åke Nilsson, straff, 2-1 Ulf Jansson.
Omdöme: Naturligtvis var Färnäs väldigt glada att gå till final medan Ludvika tyckte man gjort den sämsta matchen för säsongen och det
var ju oturligt att den skulle komma i denna turnering.

Match om tredjepris.

Ludvika-Avesta AIK 3-2.

Final.

Falun- Färnäs SK 2-1.

Lillmas Cup
Finalen i Lillmas cup hamnade i Faluns ägo. Genom att man besegrade Färnäs med 2-1. Eftersom resultatet var det samma i halvtid så
får man säga att andra halvlek blev lite ointressant då ingetdera lagen kunde åstadkomma någonting. Man ansåg för Faluns del att det
var tillfälligheter som avgjorde till BS favör. Spelmässigt så ansågs att Färnäs hade väl så många chanser som sina motståndare. BS
lagledaren Bengt Andersson sade efter matchen. – Det känns säkert skönt det är nästan så man tror att det inte är sant. Men jag vill
prisa Färnäs för sin stronga insats och jag upprepar det var tillfälligheter som avgjorde.
BS slog Färnäs med 2-1 (2-1) och inget är väl att säga om att laget vann rättvist. Man hade större tyngd i sina framstötar, men Färnäs var
ingalunda ett dåligt lag. Mot slutet förde laget matchen kraftigt, men någon kvittering blev det aldrig. Johan Fällman, Patrik Wigelius,
Lars Bergort och Tommy Kling de bästa i Falun. Lars Bergort f.ö. planens främste aktör. Mv. Torsten Helgemo var säkerheten själv i
Färnäs. Roland Grundh duktig i försvaret. Lars Åke Nilsson ett energiknippe på mitten. Framåt plus till niklas Hjelte och Joakim Holback.
Målen: 0-1 Göran Sparrman, 1-1 Per Anda, 2-1 Mikael Forsmark.
Inom dalafotbollen har man en oerhörd tillslutning i ungdomsserierna och de två åldersgrupper det gäller är Kämpecupen, F BCupen/Folke Berglunds cup/ och Lillmascupen. Avslutningen på ungdomsserierna man i form av Stora Bolldagen i Borlänge där man en
lördag och söndag spelar semifinaler och finaler. Där ställer föräldrar och supportrar upp och där är det glädje och sorg i salig blandning
allteftersom segrar och nederlag finns med. Intressant är det också när man noterar att de ”stora” klubbarna i division III har många lag i
slutspelet. IK Brage och Falu BS hade lag med i alla slutspel men man får också se att division IV- och V-lagen har ungdomar på gång.
Färnäs Sportklubb hade exempelvis ett final lag i Lillmascupen mot Falun och Grängesberg spelade final och vann F B-cupen mot Falun.
Hela denna bolldag är ett kul initiativ och en sak är klar. Det vimlar av fina bolltalanger som klubbarna får ta hand om. Och nog kommer
någon av dem att sparka sig upp i högre seriesystem, den saken är helt klar.

Grattis Färnäs 45!
Färnäs (FK) Trots att 45 verksamhetsår kan tyckas vara en ganska ojämn siffra att fira, blir det dock lite annorlunda när det gäller en
aktiv idrottsförening som Färnäs Sportklubb. Som en omfattande verksamhet förutom seriefotbollen. Inte minst på ungdomssidan.
Därför kallade styrelsen till 45-års jubileum på lördagen i Färnäs Bystuga för att bland annat hylla en rad trotjänare med medaljer i olika
valörer. Men också för att i trevlig samvaro träffas kring ett festligt dukat matbord. ”Två masar” – Nisse Wiborg och Gustav Larsson –
underhöll på ett rappt och gemytligt sätt. Och efter maten dansades till ”Blågult”. Sex ledare ur klubben fick motta guldmedalj. Det var
Gustav Larsson, Torsten Nilsson, Bud Nils Olsson, Hans Ehlin, Lennart Klockar och Axel Lassis. Dom hyllades också ovationsartat av de
närvarande. Klubbens silvermedalj tilldelades Gunnel Nilsson, Per Mats Larsson, Erik Fernström, Margit Klockar, Sören Nordin, Greta
Gustavsson, Sven Ivar Renhall, Ove Jansson, Sven Åke Larsson, Hans Gummås, Lars Stickå och Lennart Ehlin. Bronsmedaljer: Greta

Såsser, Berndt Larsson, Hans Trogen, Mats Gummås, Göran Höglund, Birger Grund, Lennart Katrin, Stig Ove Hansjons, Ingemar Karlberg,
Anders Grannas, Roland Frid, Rolf Ehlin, Lasse Johansson, Artur Lassis, Bertil Lundgård, Lars Matsson, Anders Stickopers, Lasse Olsson,
Oskar Olsson, Svea Leander, Inga Lisa Larsson. Diplom: Gösta Såsser, Berndt Persson, Mats Gummås, Lars Mattsson, Göran Höglund,
Anders Stickopers, Lars Göran Olsson, Lasse Olsson, Tomas Nilsson, Torbjörn Nilsson, Nils Erik Eriksson, Jan Erik Gudru, Oskar Olsson,
Per Olov Pettersson, Jan Erik Sens, Östen Såsser, Karl Erik udd. Fler medlemmar var också berättigade till utmärkelser. Men dessa
medaljer skall utlämnas vid nästa mera högtidliga tillfälle. Den medlem som skall erhålla ”Stickå Lars Minne” skall besitta en mängd
goda egenskaper. Årets pris tilldelas Sven Erik Renhall. Vidare finns ett instiftat pris ”Årets medlem” Detta tilldelades Ingemar Karlberg
för hans oegennyttiga arbete på ungdomssidan. Vidare blev Conny Gustafsson utnämnd till ”Årets junior”.
(Rättelser till ovanstående text). Stickå Lars Minne skall vara Stickå Eriks Minne. Sven Erik Renhall skall vara Sven Ivar Renhall.

Färnäs Sportklubb

Årsberättelse för år 1977.

Sektionen har under året bestått av Nils Stikå, ordf, Lennart Ehlin, sekr, Torsten Nilsson lagl. för A-laget och Sören Nordin lagl. för Blaget. Dessutom Lasse Stickå, Karl Erik Udd, Hans Trogen, Lars Matsson, Anders Grannas och Gunnel Nilsson.
Klubben hade inför 1977 års säsong skaffat flera nyförvärv vilka inverkade positivt på vårt A-lags slagstyrka. Roland Frid och Göran
Höglund återkom efter en sejour i Mora, Göran Nordin kom också från Mora ”Bambis” Danielsson från malung och Rolf Ehlin från
Nusnäs. Enda förlusten inför säsongen var Lennart Grahn, som lämnade klubben för Mora. Istället för träningsläger på bortaplan satsade
vi i år i stället på träningsbidrag, som skulle utgå till de A-lags aktuella, som tränade minst 75% av träningstillfällena. Detta har definitivt
bidragit till bättre uppslutning på träningarna. Som tränare har liksom förra året Lasse Stickå fungerat.
Tyvärr hade vi i år inte tillräckligt många juniorer, som var villiga att ställa upp, så FSK var för första gången på många år inte
representerade av något juniorlag.
A-laget satsade på att vinna sin serie och efter en trevande inledning gick också FSK ganska snart till topp, men skador, olyckliga
semestrar och domare (bortamatchen mot Nornan) satte stopp för avancemang. A-laget har under året spelat 18 seriematcher och 15
vänskaps matcher. Endast 1 mål skilde från seger i DD-turneringen, som pågått under tre år. I serien hamnade laget slutligen på en
fjärde plats. Endast Torsten Jones och Lasse Stickå hade spelat samtliga seriematcher. Sammanlagt har 23 spelare använts. Bästa
målskytt har Roland Frid (18 mål) varit. Göran Höglund valdes till årets nyttigaste spelare.
B-laget svarade för en betydligt bättre insats än förra året. Då, som nu har många juniorer deltagit och sammanlagt har 24 spelare
använts. Till nyttigaste spelare valdes Hans Lind. Conny Gustavsson utsågs till hedersjunior.
Fotbollssektionen har inför 1978 skaffat en ny tränare Antero Jonasson och hoppas att såväl den blivande sektionen, som spelare ställer
upp minst lika bra som i år och att vi nästa år förmår klara vår målsättning, som är att vinna serien.
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Beträffande det ekonomiska hänvisas till kassarapporten. / Fotbollsektionen. Färnäs den 10 dec. 1977.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

Bygdegården

söndagen 20 dec, 1977.

Närvarande:

Nils Stikå, Lars Stickå, Lars Mattsson, Sören Nordin, Lennart Ehlin, Erik Färnström, Eddie Forsén, Mats Gummås och
Hans Trogen.

§ 1.

Följande val förrättades:
Ordförande i sektionen:
Mats Gummås.
Sekreterare i sektionen:
Hans Trogen.
v. ordförande i sektionen:
Nils Stikå.
Lagledare A-lag:
Torsten Nilsson och Erik Färnström.
Lagledare B-lag:
Sören Nordin och Eddie Forsén.
Ansvarig affischering och inträde:
K-E Udd.
Ansvarig bollar och saft jan, tom mars Eddie Forsén*
Kontaktman:
Resp lagledare.
* Med hjälp från 1 spelare.

§ 2.

Beslutades att upptaktsträff skall hållas 6 jan 1978 kl. 13.00. Nils Stikå undersöker var mötet kan hållas.
Färnäs den 20/12-77 Hans Trogen Protokoll förare

