Färnäs Sportklubb 1978. Text: Sven Wåhlberg, Dala-Demokraten. Bertil Larsson, Dala-Demokraten.
Årsberättelse Dalarnas Fotbollsförbund 1978. Text George Linnell.
Tänk, så nära det var! Att nykomlingen i division II norra – IK Brage alltså – sprungit raka vägen igenom och tagit plats i allsvenskan. Två
– tre omgångar före slutet såg det faktiskt ut som om sensationen skulle bli ett faktum. IK Brage hade skaffat sig ett poäng övertag
gentemot IFK Sundsvall och vägen låg i stort sett öppen. Men nej, vi får ingen allsvensk fotboll i Dalarna än på ett år – minst. När
mästarklassen som bäst hade behövts var den som bortblåst. Spelarna tyngdes uppenbart av stundens allvar inför den från seriestarten
oanade möjlighet som plötsligt yppades. Det blev inte mycket uträttat i slutmatchen av den tidigare farliga tremanna kedjan Thomas
Nilsson – Roger Hansson – Nils Erik Johansson. Det var förresten inte bara i anfallet det kärvade. T.o.m. rutinerade tränaren och
lagkaptenen Rolf Zetterlund drabbades av nervernas spel, Rolf drog på sig en ödestiger utvisning i näst sista matchen, Sandviken borta,
och missade en straff i avslutningsdrabbningen hemma mot Nyköping. IK Brage gjorde comeback i division II Norra på ett sätt som gav
eko i hela fotbolls Sverige, från första till sista spelomgången höll laget till i toppen av tabellen. Målsättningen från början var nog att
endast säkra nytt kontrakt i serien, men Brage lät sig inte besegras och mot slutet av säsongen var nog siktet inställt på serieseger och
avancemang till allsvenskan. Detta lyckades dock inte, i slutspurten kom det lite grus i maskineriet, men till och med sista speldagen
fanns chansen och spänningen kvar. Laget skall dock ha ett tack för en strålande insats, vilket glatt 10 000-tals åskådare och supporters.
De tre division V-grupperna fick favoritvinnare och i alla tre grupperna var det poängmässiga övertag för lagen som vann. Vansbro AIK,
Islingby IK och Slätta SK tog alla avancemanget upp i fyran och det var tre kända lag som alla tidigare varit med i division IV
sammanhang.

Damfotboll en ny epok i klubbens historia. Text Mats Gummås
Den 10 maj 1978 togs damfotbollen upp inom Färnäs S.K. – en ny epok inleddes därmed i klubbens verksamhet. Den som ”drog igång”
det hela var Mats Gummås. Vi låter Mats berätta om hur det började: - Till den första sammandragningen kom det inte mindre än 40
intresserade och nyfikna flickor. Fler än någon vågat drömma om – men desto roligare! För att få ett någorlunda grepp om det hela, blev
jag tvungen att starta med två grupper. Så var vi igång! Under sommaren och hösten pågick träningen med oförminskat intresse.
Tydligen hade damfotbollen kommit för att stanna. Träningslusten bara ökar! Då inomhussäsongen startade på nyåret 1979 och att ett
50-tal flickor slöt upp, förstod jag att nu fanns så stort underlag som behövdes för att få fram ett lag, som kunde delta i seriespel. Detta
skedde också. Det blev ett ungt lag 13-15 åriga flickor, som med iver förberedde sig för att spela mot betydligt äldre och inom fotbollen
mer rutinerade ”damer”. Men då inget flicklag fanns inom Mora regionen var detta nödvändighet. Att flickorna kom på sista plats i
tabellen på 3 poäng och 0 vunna var logiskt.(säsongen 1979). Det viktigaste för oss var att vi kommit igång – att vi varit med. Tog nya
tag. Nu höjde vi träningsdosen – 2 gånger i veckan – mera konditionsövningar – mera teknik! Med detta ”i ryggen” gick vi in i 1980 års
seriespel. Resultaten lät inte heller vänta på sig. Segrarna kom! Lag från Mora, Orsa och Våmhus fick ”bita i gräset” för de ambitiösa
Färnäs flickorna. En 4:e plats i div. V norra blev belöningen för allt slit och släp. Personligen kände jag också att jag ej arbetat förgäves –
det är jobbigt att varas tränare, lagledare, materialförvaltare och ibland även domare. Sedan starten 1978 har jag har haft hand om två
lag. Det yngre laget har med framgång deltagit i olika cuper med hedrande placeringar, 1980 femma i Elefantcupen i Mora och 1981 trea
i samma turnering. Trea blev flickorna också i Nornan Cup. Att vara borta och liga över fick flickorna pröva på både när det gällde
Nornan Cup och Scandinavian Sun Cup i Karlstad. Nyttigt för sammansvetsningen, kamratskapet och lagmoralen.

Sluttabell division V, Norra.
Vansbro AIK
Särna SK
Björbo IF
Sälen/Sörsjöns IF
Färnäs SK
Sollerö IF
IFK Rättvik
Nås IF
Lima IF
Yttermalungs IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
8
8
9
7
5
5
5
4
3

4
6
6
3
6
7
7
5
1
3

3
4
4
6
5
6
6
8
13
12

46-24
41-25
39-26
37-29
34-32
29-26
36-44
24-24
19-44
20-51

28
22
22
21
20
17
17
15
9
9

Division V spelades i tre grupper, Norra, Mellersta och Södra gruppen. Med sammanlagt 30 lag.
I den mellersta gruppen spelade följande lag: Amsbergs SK, Bullermyren IK, Dala Floda IF, Humlan FF, Islingby IK, Nyhammars IF,
Saxdalens IF, Sågmyra IF och slutligen Säfsnäs IF. Seriesegrare blev Islingby IK med 29 poäng, två Bullermyren IK 25 poäng och på
tredjeplats Saxdalens IF med 21 poäng.
I den södra gruppen spelade följande lag: Slätta SK, Fors IK, IF Tunabro, Långshyttans AIK, Kvarnsvedens IK, Skogsbo SK, Avesta IF, IFK
Hedemora, Svärdsjö IF och Stora Skedvi IF. Seriesegare med mycket klar marginal blev Slätta SK 31 poäng, på andra plats Fors IK 21
poäng och på tredje plats IF Tunabro med 21 poäng, men med sämre målskillnad.

Det ser ljust ut i Färnäs.Text Wille Persson.
Färnäs (DD). – Vi har fått 6 nya och det ser onekligen ljust ut på spelarfronten i år, säger Torsten Nilsson som tillsammans med Erik
”Cuba” Fernström matcher Färnäs SK. – sådär 18-19 man är A-lags aktuella och bland dem målvakten Ingemar Eriksson, Stockholm, Leif
Bengter, Tony Söderström, Jan Wiklund, mora, Anders Lindgren, Nusnäs och Gunnar Haglind som var med Mora i trean för några år
sedan men som inte spelat på 3-4 år. – Antero Jonasson, Mora har tagit hand om träningen. Detta innebär att Lasse Stickå den här
säsongen kan satsa helt på att spela. – Trots de många nya så saknar vi Lennart Ehlin som håller på med bygge. Anders Grannas som
väntar på gräs och Rolf Ehlin som har känning av en knäskada. – Vi hinner med 12 träningsmatcher före seriepremiären vilket är mycket
mera än vanligt. Att det blivit så många matcher tackar vi mora Kommuns fritidsnämnd för då man satsat fint på träningsplanen på
Sandängarna. – Bästa matchen gjorde vi mot Mora då vi vann med 3-1 och den sämsta mot Nusnäs i påskturneringen då vi föll 1-2. Det
blev vinst i påskturneringen. – Lima har redan rapporterat att det blir seriepremiär i Lima den 4 maj och vår plan är snöfri så vi räknar
med hemmapremiär mot Vansbro den 7 maj. – nås vinner serien före Rättvik och om 3:3 platsen har vi tänkt oss vara med och resonera,
slutar Torsten Nilsson. / Wille Persson/.

Färnäs vann Påskcupen.
Mora FK (FK). Det blev Färnäs SK som till slut tog hem den jämna och något utdragna träningsturneringen i Mora – ”Påskcupen”. Klart
blev det först efterturnerings sista match mellan Sollerön och Orsa på Sandängarna. I år deltog inte Oxberg/Älvdalen. Trots att det blev
ett lag mindretog det längre tid att avverka turneringen beroende på att flygplatsen i Orsa inte kunnat användas som tidigare. Färnäs SK
var det jämnaste laget och här presenterar vi segrargänget: Främre raden fr.v.: Hans Lind, Jan Erik Sens, Gert Lind, Göran Höglund,
Anders Stickopers, Torbjörn Nilsson, Roland Frid. Stående: Antero Jonasson (tränare), Gunnar Haglind, Lars Stickå, Lars Olsson, Conny
Gustavsson, Stig Lindgren, Sven Åke Larsson, Lars Göran Olsson, Bengt Johansson och Jan Erik Gudru.

Färnäs-Lima 6-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 1).
Målen: 1-0 självmål, 2-0 Lars Stickå, (straff), 3-0 och 4-0 Roland Frid, 5-0 Lars Stickå (straff), 6-0 Torbjörn Nilsson. Omdöme: Trots fina
yttre betingelser, sol och en fin matcharena blev det en ganska tråkig seriepremiär med dåligt spel. Trots att Färnäs vann så stort hade
laget en tunn kedja utan större initiativkraft. Det var istället Lasse Stickå på mittfältet och fyrbackslinjen som utmärkte sig. Där fanns
Lars Olsson och Sven Åke Larsson bl.a. Målen kom på ett tröttkört Lima i andra halvlek. Första halvlek var i stort sett jämn. Då klarade
sig också målvakten i Lima karl Erik Hulgren bra. Och vid Ove Martinssons inhopp blev det ännu bättre för västerdalingarna. Klart bäst
men ack så ensam framåt var Rûdiger Stephan.

Färnäs-Lima 6-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs fick full utdelning vid premiärmatchen mot Lima i div. V norra. Matchen var flyttad till Färnäs då Lima inte klarade visa upp en
spelbar plan. Färnäs planen var fin och upptorkad och matchen spelades i ett mycket fint vårväder. Färnäs började matchen bäst och tog
ledningen redan efter fem minuter, ett mål som nästan kan signeras självmål. Lima backen skulle spela egna målvakten, men slog bollen
så hårt att den rullade in i egen bur. Sedan jämnade matchen ut sig och Lima kom upp i flera fina anfall, men det mesta strandade på
Färnäs utmärkt spelade fyrbackslinje. Lima hade ett fint skott på mål som Färnäs målvakten Göran Höglund fick tänja sig ordentligt för
att klara. I andra halvleken kom Färnäs mer och mer och trycket på Lima blev stort. Stora blottor skapades också i Lima försvaret. När
sedan Färnäs gjorde 2-0 redan i tredje minuten på straff var nog aldrig hemmavinsten hotad. Mot slutet verkade det som om Limas
kondition tröt och Färnäs pigga anfall fick husera fritt och målen kom med jämna mellanrum. Det var ett helt rättvist slutresultat då
Färnäs spelarna verkade vara mera hemtama med bollen och planen. Bäst i Lima var Erik Ax, Ulf Åslin och Sten Bäremo. Pris som bäste
hemmaspelare fick slitvargen Lars Stickå, som sällan gör en dålig match. Övriga bra i hemmalaget var Anders Lindgren, Roland Frid, lars
Olsson och Conny Gustafsson. Målen. 1-0 Conny Gustafsson, 2-0 Lars Stickå (Straff), 3-0 Roland Frid, 4-0 Lars Stickå (Straff), 5-0 Roland
Frid, 6-0 Torbjörn Nilsson. Säker domare var Ivan Persson, Våmhus.

Storseger för Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Utan att övertyga vann Färnäs SK stort vid torsdagens seriepremiär i fotbollsfemman mot Lima. Slutresultatet 6-0 (1-0) tyder på storspel
från hemmalagets sida, men verkligen var en annan. Spelet gick trögt från bägge lagen och av de många missarna märktes det att
säsongen just börjat. Lima som är nykomling i serien hängde med fint i den första halvleken men trampade luft ju längre matchen
fortskred. Bäst i laget var kedjespelaren Rûdiger Stephan, men också rutinerade Ove Martinsson gav stadga när han kom in i matchen.
Göran Höglund i Färnäs målet fick göra ett par räddningar av klass. I backlinjen spelade Anders lindgren säkert liksom Lasse Stickå på
mittfältet. Framåt fungerade det sämre men Roland frid tog tillvara på de chanser han fick. Målen. 1-0 självmål, 2-0 Lasse Stickå (Straff),
3-0 och 4-0 Roland frid, 5-0 Lasse Stickå (Straff), 6-0 Torbjörn Nilsson.

Färnäs-Vansbro 2-1. Text från tidningsreferat. (omg 2).
För andra gången på några dagar tog Färnäs en tvåpoängare på hemmaplan i fotbollsfemman. Denna gång var det Vansbro som
besegrades med 2-1 (1-1). Hos FSK var det åter Lasse Stickå som var den bäste och fanns i stort sett överallt. Bra var också Stig Lindgren
och Torbjörn Nilsson. Hos Vansbro gjorde målvakten Anders Otterström bra ifrån sig, speciellt i slutet av matchen då uteförsvaret ofta
ställde honom ensam med hemmalagets anfallsspelare. Bra var också Jörgen Israelsson och Tomas Hultgren. Målen: 0-1 Peter Jansson,
1-1 Lasse Stickå, 2-1 Torbjörn Nilsson.

Färnäs-Vansbro 2-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 2).
Färnäs vann även andra hemmamatchen, nu mot gästande Vansbro, som får tacka sin utmärkt spelande målvakt Anders Otterström för
att inte siffrorna ytterligare sprang i höjden, ty Färnäs spelare var ensamma vid fyra – fem tillfällen med Vansbro målvakten. Vansbro
tog ledningen i matchöppningen i matchens första hörna, som finurligt sattes rätt in i Färnäs bur. Det var inte hemmaspelarna med
målvakten hann inte reagera. Matchen var välspelad från båda lagen och underhållande för publiken. Hemmalaget hade en stark
fyrbackslinje och det blev i allmänhet stopp när man kom dit. Bra spelare i Vansbro var målvakten Anders Otterström, lars Gyllenvåg,
Rikard Östby och Jörgen Israelsson. Pris som bäste hemmaspelare fick Stig Lindgren. Andra bra hemmaspelare var Lars Olsson, Torbjörn
Nilsson, Lars Stickå och Roland Frid.

Färnäs-Vansbro 2-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 2).
Målen: 0-1 Peter Jansson (direkt på hörna), 1-1 Lars Stickå, 2-1 Torbjörn Nilsson. Omdöme: Färnäs SK vann nu sin andra hemmaseger på
kort tid i serien. Men den här gången var det lite marigare även om segern var fullt rättvis. Vansbro var nämligen det bättre laget än
Färnäs. Och kom ibland fram i fina kombinationer men vid strafflinjen blev det tvärstopp. Dels berodde det på en viss ineffektivitet men
mest på hemmalagets starka fyrbacklinje där Sven Åke Larsson var motorn. På mitten var Stig Lindgren slitvargen men främst är det
fortfarande Lars Stickå hos FSK. Han finns överallt, denna gång var också Torbjörn Nilsson till sin fördel. Vansbro hade en bra målvakt i
Anders Otterström som på sluttampen fick lov att spela långt utanför sitt område beroende på att hans uteförsvar övergav sin uppgift.
Jörgen Israelsson och Tomas Hultgren var ett par andra spelare hos gästerna.

Blekt Nås föll stort. Text från tidningsreferat. (omg 3).
Det börjar att se dystert ut för Nås, det blev smörj hemma på Storängen av gästande Färnäs, resultatet blev 0-3, efter 0-0 i halvtid. Det
började motigt för Nås, ”Pajen” Jonsson kunde inte ställa upp till spel på grund av en skadad häl och Bengt Grönberg fick lämna planen
på grund av skada efter 10 min. spel Nås hade visserligen spelet den första halvleken men inga avslutningar så 0-0 var det rätta
resultatet efter måltillbuden, båda lagen var ineffektiva framför mål. Andra halvlek var endast spelad tre min. när Färnäs tog ledning i
matchen. Målskytt Torbjörn Nilsson. Denna halvleks mitt ökade Färnäs till 2-0 genom Roland Frid och i sista minuten fastställde Lasse
Stickå resultatet till 3-0. I Nås bör nämnas Göran Hansson och Börje Eriksson. I Färnäs var Sven Åke Larsson och Lasse Stickå. Målen: 0-1
Torbjärn Nilsson, 0-2 Roland Frid, 0-3 Lasse Stickå.

Nås-Färnäs 0-2 (0-0). Text från tidningsreferat. (Omg 3).
Besvärligheterna för Nås, började redan före matchen då det visade sig att Pajen Jonsson inte kunde spela på grund av en hälskada.
Efter 10 min spel blev sedan Bengt Grönberg skadad och tvingades utgå. Trots detta så var det Nås som dominerade första halvleken.
Färnäs hade endast ett skott mot mål. I andra halvlekens tredje minut lyckades dock Färnäs ta ledningen och sedan hade bortalaget
mest att säga till om och segern var rättvis. Nås gjorde vårens sämsta match och speciellt andra halvlek var mycket svag. Kedjespelet var
praktiskt taget obefintligt. Bäst i ett dåligt hemmalag var Göran Hansson och Björn Eriksson. I Färnäs var Sven Åke Larsson bäst i
försvaret och framåt lyckades Lars Stickå bäst. Domare var Sven Axel Andersson, Hulån och han gjorde flitigt bruk av gula kortet och mot
slutet av matchen tog han också fram det röda kortet och visade ut Gert Lind i Färnäs. Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 0-2 Roland Frid, 0-3
Lars Stickå.

Nås-Färnäs 0-3 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 3).
Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 0-2 Roland Frid, 0-3 Lasse Stickå. Omdöme: Redan före avspark började motigheterna för Nås. Då Pajen
Jonsson inte kunde ställa upp på grund av skada. Efter 10 minuters spel fick så kedjeesset Bengt Grönbergs lämna in efter en skada.
Trots det var det hemmalaget som tryckte på men något mål lyckades man inte åstadkomma i den första halvleken. I den andra
halvleken blev det tvärstopp då tog Färnäs hand om kommandot och de hade bättre spets på anfallet och målen föll helt rättvist. Som
helhet blev det en ojust match med ett flertal varningar och även en utvisning. Nås gjorde en av säsongens sämsta matcher och en rejäl
uppryckning behövs. Göran Hansson och Björn Eriksson blir de enda som får godkänt i hemmalaget. I Färnäs får Sven Åke Larsson och
Lasse Stickå överbetyg. Den senares betyg lades ner av en massa protester mot alla domslut.

Färnäs-Björbo 1-0 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Båda algen spelade en fin och tät fotboll då de möttes på Färnäs IP på lördagsförmiddagen. Björbo började bäst och var först på varje
boll och skapade en hel del chanser vilket resulterade i tre hörnor. Men länge kom man inte för Färnäs har verkligen en stark
fyrbackslinje som inte gärna släpper några bollar förbi sig. Björbo fick ta hand om mittfältet och tack vare två utmärkt spelande halvor
som hela tiden rörde sig kunde man skapa tryck framåt. Men det var sämre ställt med avslutningarna. Rune Gråbo och Sören Skoglund i
Björbo var de svårflirtade herrarna som helt ägde mittfältet. Färnäs hade dock de vassaste chanserna och resultatet får anses vara
rättvist. I första halvlek var Roland Frid helt solo med Björbo målvakten, men hans lopp gick utanför målet. I andra halvlek hade Leif
Bengter två tillfällen att ge hemmalaget ledningen. Vid en lyra in mot Björbo målet missade målvakten den efterföljande nicken tätt
över ribban, det andra tillfället var ett fint inlägg som Bengter inte hann fram på utan bollen gick förbi öppet mål. I andra halvlekens
35:e minut fick Lars Stickå träff och bollen smet via stolpen. Bra spelare i Björbo var Sven Göran Permats, Rune Gråbos, Sören Skoglund
och Göran Eriksson. Pris som bästa hemmaspelare fick helt riktigt Sven Åke Larsson. Övriga bra i Färnäs var Lars Stickå, Göran Höglund
(halvskadad). Lars Olsson och Torbjörn Nilsson. Bra domare Kurt Östberg, Borlänge.

Arbetsseger för Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 4).
På lördagseftermiddagen lyckades Färnäs ta två viktiga poäng genom att besegra Björbo på hemmaplan med 1-0 (0-0). Björbo hade det
bättre spelet på mittfältet hela matchen och fick därigenom ett visst övertag, men Färnäs fyrbacklinje spelade starkt och klarade målet
från påhälsning. De gånger man lyckades skapa målchanser hade Färnäs sin målvakt Göran Höglund som säker sista utpost. I första
halvlek böljade spelet fram och tillbaka mest med långa bollar från försvaret till kedjan. Passningsspelet var långa stunder dåligt från
båda sidor. I andra halvlek lyckades främst Björbo ta tag i matchen via bättre mittfältsspel, men målchanserna var lätträknade. Färnäs
hade mindre antal chanser men de gånger man kom igenom Björbos försvar var det riktigt farligt. I matchens 80:e minut kunde Lasse
Stickå se sitt skott gå via stolpen och i nät. Hos Björbo spelade Sven Göran Permats säkert i försvaret. Framåt handlade det mest om
Sören Skoglund och Rolf Eriksson. I Färnäs spelade hela fyrbacklinjen starkt med ett extra plus för Sven Åke Larsson, Roland Frid
arbetade bra i kedjan tillsammans med Lasse Stickå. I Björbo lägret hade man varit nöjd med ena pinnen hem. Och i rättvisans namn
skall sägas att ett oavgjort resultat hade varit det mest rättvisa i den här matchen. Mycket bra domare var Kurt Östberg, Borlänge.

Färnäs ett topplag – tack vare Stickå. Text från tidningsreferat. (Veckans match). Text Nils Lundström.
Färnäs SK har fortfarande inte tappat någon poäng i div. V denna vår. På lördagen var det en tidig seriefinal på Färnäs Idrottsplats,
Björbo IF . nykomlingar i serien – hade genom seger och två oavgjorda matcher stuckigt rätt upp i toppen. Men FSK mal bara på. Inte
oväntat var det lagkaptenen Lasse Stickå som än en gång blev matchhjälte i FSK. Han dyker upp på de mest oväntade platserna på
planen. I andra halvlek2 35:e min. då allt såg som mest hopplöst ut för hemma pojkarna, klippte Lasse till från längt håll. Fick en perfekt
träff och den hårda markbollen gick i vänstra stolpen i mål: - Helt missvisande resultat, sa Björbos lagkapten Sören Skoglund när vi efter
matchen sammanförde kaptenerna för fotografering. Det var ju vi som hade initiativet i matchen. Visst kan man hålla med Sören i det
avseendet. Björbo var ett bra, tekniskt lag, som ”Vårdade” bollen inom gänget: - men vi hade ju de klart vassaste målchanserna
underströk Färnäs lagledare Torsten Nilsson. Som förmodligen satte klubbrekord i höjdhopp efter det avgörande målet. Leif Bengter
hade två härliga tillbud och Roland Frid ett. Och så har vi ett säkert försvar. Men jag medger att deras duktiga mittfält tog ned vårt
anfallsspel.

Tunt anfall
Visst har Färnäs ett tunt anfall. Med dålig kontakt bakifrån. De något småväxta, men snabba, kedjespelarna rusar mest efter långbollar
från det bakre försvaret. Så nog hade FSK en smula tur denna gång och ett oavgjort resultat hade varit det rättvisaste. Och det var de
rutinerade lagkaptenerna som framstod som matchens giganter: - Jag är född 41, avslöjar Sören Skoglund. Kommer från Frediksberg.
Men har återkommit till Björbo efter en tid i Nås. – Där ser Du, sa Lasse Stickå, som inte vandrar mellan olika klubbar. Jag är hela tre år
yngre… I Färnäs bakre försvar var Lasse Olsson – åtminstone under första halvan av matchen – den tongivande. Alltid säker är också
Sven Åke Larsson. Nu saknades Anders Lindgren. Och bakom denna uppträdde målvakten Göran Höglund rutinerat: - Det är tio år sedan
vi var i femman senast sa Björbos lagledare Hasse Persson – som dock inte mindes hur gammal föreningen var. Nu skall vi hålla oss kvar
några år… Det mesta kretsar kring Sören Skoglund. Som oförträttligt – trots mina 37 år – och dirigerar sina spelare. Utan att på något
sätt spara sig själv. I Rune Gråbo hade laget en riktig tekniker som säkerligen inte skulle göra bort sig i en betydligt, ”finare” omgivning.
Så konstaterade vi snabbheten hos Rolf Eriksson. Och även här var målvakten – Yngve Segerberg – påpasslig. Sammantaget var det en
ganska trist tillställning med allt för mycket ställningskrig. Där bollarna bara sopades bort av försvararen – utan tanke på uppspel. Första
halvlek var sämst spelmässigt och även med tanke på tempot. Det var Färnäs som i början av andra försökte öka takten ett par knäpp.
Färnäs-Björbo 1-0 (0-0). Målet: 80. 1-0 Lars Stickå. Publik: Ca 150. Hörnor 4-10 (1-6). Domare: Curt Östberg, Borlänge.

Dessa två smått grånande kaptener visade hela tiden de övriga vägen genom att också vara bäst i respektive lag. Fr.v. Lasse Stickå (34)
Färnäs och Sören Skoglund (37) Björbo.

S/S-Färnäs 2-2. Text från tidningsreferat. (omg 5).
S/S får känna sig nöjt med en poäng i en sen hemma premiär på Skottvallen i Sörsjön. Serieledarna Färnäs var nämligen det klart bättre
laget och hade ett par skott i stolpen och ett i ribban. Dessutom räddade hemmamålvakten Bengt Svensson på mållinjen vid en
tilltrasslad situation i slutminuten. Färnäs kom av sig något från början då S/S tog ledningen efter ett snyggt mål. Mats Matsson tog ner
bollen på bröstet och la den tillrätta bakom Göran Höglund. Strax före halvtidsvilan kvitterade Färnäs på nick av Lars Olsson efter en
hörna. Lars Olsson var lika svårstoppad för S/S varje gång Färnäs hade hörna. I början av andra halvlek hade farlige Färnäs centern
Roland Frid ett par fina chanser men det blev Torbjörn Nilsson som gav sitt lag ledningen sedan S/S försvaret var helt överspelat. Men
S/S kom igen och kvitterade. Gunnar Nilsson slog bollen i öppet mål och minuterna senare var Mats Matsson ensam med Färnäs
målvakten Göran Höglund som rutinerat gick ut och bröt. S/S ställde ett ungt lag på benen och saknade bl.a. Hans Ove Hansson. Lagets
dominanter var nu Bengt Ove Andersson i försvaret samt Kent Östensson och Nils Erik Bossel på mittfältet. Färnäs bästa var backarna
Lars Olsson och Torsten Jones, mittfältaren Torbjörn Nilsson och snabbe Roland Frid i kedjan. Domare: Folke Persson, Mora. Målen: (11)
1-0 Mats Matsson, (44) 1-1 Lars Olsson, (60) 1-2 Torbjörn Nilsson, (69) 2-2 Gunnar Nilsson.

Sälen/S-Färnäs 2-2 . Text från tidningsreferat. (omg 5).
Sälen/Sörsjön och Färnäs delade på poängen vid lördagens premiärmatch på Skottvallen genom att spela 2-2 efter 1-1 i halvtid. Det blev
som siffrorna anger en ganska jämn match. Färnäs hade det klart bättre laget, men tappade tydligen en del av koncentrationen då
Sälen/Sörsjön gjorde ett lika snyggt som överraskande mål i elfte minuten. Det var Mats Matsson som lugnt och behärskande tog ner
bollen varefter han avslutade med ett bra skott mot mål som inte Göran Höglund kunde göra någonting åt. I första halvlekens senare
del tog Färnäs över initiativet och kunde strax före halvtidspausen kvittera till 1-1. I andra halvlekens första del hade Färnäs några farliga
anfall, men fick inte ut någonting av sitt slit förrän efter en kvarts spel genom Torbjörn Nilsson. Sälen/Sörsjön gav emellertid inte slaget
förlorat och kunde i halvlekens 24 minut jämna ut till 2-2 genom Gunnar Nilsson. Trots att Färnäs låg närmast segern så gjorde inte
Sälen/Sörsjön någon dålig match med hänsyn bland annat till att man den här gången ställde upp med ett ganska ungt och orutinerat
lag, bland annat saknades Hans Ove Hansson. Lagets dominerade del var mittfältet med Nils Erik Bossel och Kent Östensson. S/S försvar
dominerades av Bengt Ove Andersson. I Färnäs lyckades Roland Frid bäst i anfallet. Torbjörn Nilsson på mittfältet och Lars Olsson i
försvaret. Målgörare för Sälen/Sörsjön: Mats Matsson och Gunnar Nilsson. Målgörare för Färnäs: Lars Olsson och Torbjörn Nilsson.
Domare: Folke Persson, Mora.

Färnäs-Särna 2-6. Text från tidningsreferat (omg 6).
Nu har tidigare obesegrade Färnäs förlorat i norr femman. Det var nykomlingarna Särna som svarade för bedriften genom att spela ut
Färnäs efter paus. Siffrorna skrevs 2-6 (2-2) och om dessa är att säga att Särna skapade klart mest målchanser och att Färnäs aldrig
nådde upp till sedvanlig standard den här gången. >För Särna var det här första segern i femman. Bollsäkre Christer Mattsson var
dominant i försvaret. Mats Emanuelsson dirigerade ett mittfält som man vann klart. Framåt ger vi stort plus till 2-målsskyttarna Jarle
Mosshäll och Bert Östensson. Färnäs saknade sting i spelet. Anders Lindgren var bäst bakåt och framåt får Lasse Stickå godkänt. Målen:
1-0 (15) Lasse Stickå, 1-1 (20) och 1-2 (30) Jarle Mosshäll, 2-2 (32) Torbjörn Nilsson frispark, 2.3 (62) Lasse Olsson, 2-4 (72) och 2-5 (78)
Bert Östensson, 2-6 (83) Bertil Mörk, frispark.

Färnäs-Särna. Text från tidningsreferat (omg 6).
Omdöme: Färnäs hade före den här matchen bara släppt in tre bollar. Nu halkade sex mål in på samma match och försvaret höll
knappast måttet. Lasse Olsson saknades mest. Dessutom fick laget lov att ställa upp med ett par halvskadade spelare. Men hemmalaget
startade dock bäst. Men Särnas är knappast något bottenlag och höll jämna steg med sina motståndare. Så efter först5a halvleken var
det hela mycket öppen affär. Men som man anande skulle det bli en konditionshistoria i den tryckande värmen. När Särna ordnat trean i
andra halvlek tyckte Färnäs upp sig för en stund. Men så kontrade Särna till sig ytterligare et t mål, allt rasade för FSK. Christer Mattsson
spelade en dominerande roll i Särnas, han var alltid där han skulle och passningarna gick oftast hem. Bertil Mörk på mittfältet slet och
också bra och gjorde säsongens mål – det sista – på en frispark direkt i krysset. Framåt sprang oberäknelige Jarle Mosshäll på allt.
Bistådd av Bert Östensson. I Färnäs är det svårare att hitta toppar. Försvaret hade inte sin vackra dag. Och framåt jobbade Gert Lind och
Conny Gustavsson mest. Understödda av Lasse Stickå.

Dagen då det mesta lossnade för Särna. Text från tidningsreferat. (omg 6). Veckans match.
Spelet gick lekande lätt för Särna SK som på lördagen hade den svåra uppgiften att möta serieledande Färnäs SK på bortaplan. – Men
den senaste veckan har vi försökt att få spelet att lossna säger Särnas skyttekung Jarle Mosshäll. Tidigare har allt gått trögt för oss och
därför har vi senaste träningarna enbart lekt och trillat boll. Det ser ju också ut ha varit den rätta medicinen för i dag gick ju bollen helt
och hållet vår väg. Det uttalandet är det bara att instämma i för matchen gav Särna den första segern för säsongen med de övertygande
siffrorna 6-2 (2-2). Färnäs var klar favorit på hemmaplan efter det stabila spelet tidigare i vår. Men FSK har problem just nu. Några
viktiga spelare bl.a. backen Lasse Olsson och Gunnar Haglind, saknades på grund av skador och därtill har även målvakten Göran
Höglund och anfallaren Gert Lind skavanker som hindrar dem att spela ut för fullt. Men Färnäs började mycket bra i den tryckande
värmen. Laget höll ett högt tempo och gick direkt på ”knock”. Det tog också bara en kvart innan Lasse Stickå i fritt läge kunde pressa in
1-0 sedan Conny Gustavsson tvingat Staffan Hill i Särna målet till en retur.

Särna offensiv, Särna visade sig dock vara ett lag som inte gav upp efter en motgång. Istället satsade man än mer offensivt och
visade ingen respekt för serieledaren. Lagets skyttekung Jarle Mosshäll kunde också kvittera seden han påpassligt hållit sig framme.
Efter en halvtimmes spel var Jarle framme igen och gav Särna ledningen med 2-1 sedan Göran Höglund i Färnäs målet agerat tveksamt
vid en utrusning. Hemmapubliken hoppades att ordningen skulle återställas då Torbjörn Nilsson två minuter senare kvitterade. Från
långt håll fick han perfekt träff vid en frispark. Bollen letade sig genom muren och Staffan Hill såg till en början ut att klara bollen. Men
han missberäknade skruven och tappade bollen över mållinjen. I halvtid kommenterade domaren Thomas Carlsson, Borlänge, att
konditionen skulle bli avgörande i den tryckande värmen. Det verkade också som om Särna hade den mesta ”motorn” i andra halvlek.

Laget fick redan från början perfekt flyt i spelet och de flesta anfallen slutade med skott mot mål. 3-2 lät inte heller vänta på sig och när
Färnäs åter tryckte på för en kvittering kontrade Bert Östensson in 4-2. I det läget var matchen körd. Särna lyckades med allt samtidigt
som hemmaspelarna tappade humöret. Bert Östensson dunkade även in femman för Särna innan Bertil Mörk avslutade målskyttet med
dagens snyggaste fullträff. Tidigare hade Christer Mattsson lagt de flesta frisparkarna för Särna men denna gång hoppade han över
bollen vid strafflinjen och istället drog Bertil Mörk på ett skott som borrade sig in i krysset.

Stark trio, Särna visade i den här matchen att det finns fina resurser i laget när man lyckas plocka fram dessa. I fyrbacklinjen har
man en spelare i Christer Mattson som var planens bästa denna gång. Med sin rutin finns han alltid på rätt ställe och det är ytterst sällan
han missar en passning. På mittfältet var Bertil Mörk lika dominerande och i kedjan finns oberäknelige Jarle Mosshäll. Det är en trio som
många lag får svårt med i framtiden. Ett öga måste också hållas på Bert Östensson som liksom Jarle har blick för att göra mål. Hos Färnäs
började Lasse Stickå bra på mittfältet och var även med i anfallen. Också Gert Lind och Conny Gustavsson var framgångsrika till en
början men liksom övriga Färnäs spelare tappade de stinget mot slutet. Målen: 1-0 Lasse Stickå, (15 min), 1-1 Jarle Mosshäll (20), 1-2
Jarle Mosshäll (30), 2-2 Torbjörn Nilsson (32), 2-3 Lars Olsson (62), 2-4 Bert Östensson (73), 2-5 Bert Östensson (77),2-6 Bertil Mörk (85).
Domare Thomas Carlsson, Borlänge. /Börje Lindh/.

Yttermalung-Färnäs 2-2 (2-1). Text från tidningsreferat. (omg 7).
Det var ett rättvist resultat där Färnäs trots att man låg under i den första halvleken då hade det bästa spelet. I den andra halvleken fick
Yttermalung mer att säga till om men man lyckades inte hålla sin 2-1 ledning utan i slutminuterna kunde Lasse Stickå i Färnäs ge sitt lag
en poäng genom att göra 2-2. I Yttermalung där försvaret spelade virrigt i den första halvleken får Mick Johansson och Kennet
Halvarsson det bästa betyget6 medan bar i övrigt var Leif Olofsson och Inge Persson. I Färnäs var Sven Åke Larsson, Peter Egardt och
Lasse Stickå de främsta. Målgörare: Yttermalung: Nils Erik Olofsson, Inge Persson, Färnäs: Lind och Lars Stickå.

Färnäs-Rättvik 1-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Målen: 14 min 0-1 Lars Larsson (straff), 25 min 1-1 Roland Frid (direkt på hörna). Färnäs fick kämpigare än väntat i den här matchen
redan efter 15 minuter fick laget lov att spela med tio man sedan Sven Åke Larsson utvisats, han hade då sagt sin mening om en utdömd
straff. Annars hade FSK börjat väldigt bra men efter den relaterade händelsen fick Rättvik av naturliga skäl hand om mittfältet. FSK gick
därför in för långbollar och som följdes av farliga kontringar. Vid åtminstone tre tillfällen var man på detta sätt helt ensam med
målvakten. Torbjörn Nilsson fick priset som bäste spelare och han arbetade fint på mittfältet. Anders Lindgren, Lars Göran Olsson och
Lars Stickå bör också få en ros vardera. Hos Rättvik fanns en del nyttiga. Här är några, Bengt Johansson, Lars Erik Björklund, Jan Erik
Knorring samt Tommy Tysk.

Oavgjort i Färnäs. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Färnäs fick det kämpigt när laget tog sig an Rättvik på hemmaplan. Lagen slåss om de översta platserna i tabellen och kraftmätningen
denna gång slutade 1-1 (1-1). För Färnäs var poängen resultatet av ett hårt arbete. Redan efter en kvart tilldömdes Rättvik en straff och
denna kommenterade Färnäs backen Sven Åke Larsson i så hårda ordlag att han blev utvisad. Färnäs började matchen bäst efter att
straffen och utvisningen tvingades laget ändra taktik. Man drog tillbaks styrkorna och satsade hårdare på kontringar medan Rättvik
naturligt tog över mittfältet. Men Färnäs orkade med att kvittera på sina långa uppspel. Bud efter ytterligare FSK mål fanns då
hemmaspelarna tre gånger var ensamma med Rättviks målvakten. Hos Färnäs gjorde Torbjörn Nilsson en stark arbetsinsats på mittfältet
och valdes till planens bäste spelare. Även Anders Lindgren, Lars Göran Olsson och Lasse Stickå. Rättvik hade ett jämnt lag där Bengt
Johansson, Lars Erik Björklund, Jan Erik Knorring och Tommy Tysk hörde till de framgångsrikaste. Målen: 0-1 Lars Larsson (straff), 1-1
Roland Frid.

Färnäs-Rättvik 1-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Matchen inleddes med en tyst minut för att hedra minnet av Hansjons Johannes Nilsson, som var en grundare av FSK:s grundare och
dess förste ordförande. Fredagskvällens fotbollsmatch mellan Färnäs och Rättvik var en av vårsäsongens bästa på Färnäs IP. Färnäs
öppnade matchen bäst och hade en konstant press på Rättviksförsvaret men längre än till ett stolpskott kom man inte. Man fick sedan
en horribelt dömd straff på sig efter 15 min och i samband med det fick man försvarsmålets Sven Åke Larsson utvisad för protest mot
domslut, och fick på detta sätt spela med endast 10 man resten av matchen. Den straffen slogs i mål säkert av Lars Larsson. Trots ovan
relaterade händelse kom FSK pojkarna tillbaka och kämpade verkligen bra och fick till sin glädje se att en hörna slagen av Roland Frid
letade sig in i närmaskorna. Rättvik dominerade mittfältet men man var alldeles för petiga och framåt gick det inte alls fort mest spel i
sidled. Färnäs skapade med sina långbollar chanser och var nära vid tre olika tillfällen att ta ledningen men illa riktade skott tog
Rättviksmålvakten hand om. Bägge lagen får nog vara nöjda med slutresultatet. Bra i Rättvik var Kjell Dahls, Bengt Johansson och
Tommy frisk. Bra i hemmalaget var Torbjörn Nilsson (pris som bäste hemmaspelare). Övriga var Anders Lindgren, Roland frid och Lars
Olsson.

Tursam seger. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Sollerön tog båda poängen i hemmaderbyt mot topplaget Färnäs. Hemmalaget hade turen med sig och ett oavgjort resultat hade nog
varit mera rättvist. Nu slutade matchen 2-1efter 1-1 i halvtid. En Sollerö spelare räddade på mållinjen ett givet mål. 1-0 kom i 24:e
minuten då Sollerön pressade och en Färnäs försvarare slog bollen till Lars Erik Lantz i Sollerön så att Göran Höglund i Färnäs målet
kunde ingenting göra. 1-1 kom i 42.a minuten och var en dålig bakåtpassning som Lasse Stickå tog hand om. 2-1 i 74:e var ett fint inlägg
från Bengt Arne Hinders som Per Dalebjer nickade in. I Färnäs ges bra betyg till Peter Egardt, Torsten Jones och Lasse Stickå. Sollerön
hade sina bästa i Jonny Bergström, Hans Ullup och Bengt Arne Hinders.

Sollerön-Färnäs 2-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 9).
Målen: 1-0 Lars Erik Lantz, 1-1 Lars Stickå, 2-1 Per Dalebjer. Omdöme: Plötsligt har Sollerö IF börjat ta poäng. Och med det spelet och
den uppsättningen kan man ”frukta” att det blir fler. Första halvlek var jämn. Då gjorde båda lagen var sitt mål på försvarsmissat.
Hemma lagets nye duktige bollhållare . Lars Erik Lantz slängde bara ut ett ben och bollen studsade i mål. Lasse Stickå i Färnäs visade
senare sin snabbhet då han kvickt som tanken hann fram med en tå på en dåligt lagd bakåtpassning. SIF:s vinstmålkom på en perfekt
nick av inhopparen Per Dalebjer – efter en knapp halvtimme i andra. Färnäs slog oftast raka långa bollar till anfallet medan sold mesta
praktiserade dribblingar och småpassningar. Oftast blev dock dragningarna en för mycket. Men hemmalaget hade de klart farligaste
tillbuden och vann rättvist på sin andra halvlek som dock slutade med allmän samling framför egen målvakt och tävlan i vem som kunde
slå bollarna längst utanför planen. Förutom Lantz arbetade Bengt Arne Hinders och Johnny Bergström bra. Men segrarnas bäste spelare
var dock Hans Ullup. Även den andra ytterbacken Gunnar Bäcke, skötte sig bra. Lasse Stickå fick inte sitt vanliga svängrum hos Färnäs.
Torbjörn Nilsson uträttade bra saker liksom Gert Lind. Bakåt var Sven Åke Larsson den som det mesta stoppades på.

Sollerön-Färnäs 2-1. Text från tidningsreferat. (Omg 9).
Edet blev Sollerö seger med 2-1 i tisdagskvällens ovansiljansderby mellan Sollerön och Färnäs. Men det var en seger som var tursam i
den första halvlekens 24:e minutslog en Färnäs försvare bollen hårt i Solleröns Lars Lantz så att Göran Höglund blev helt ställd. Sollerö
spelaren Mats Palmestedt räddade på mållinjen med att nicka bollen till hörna. 1-1 kom i 42:a minuten och var en missad bakåtpassning
som Lasse Stickå snappade upp och Lasse gör sällan misstag i sådana situationer. Färnäs pressade i andra halvlek och spelet var
mestadels förlagt till Solleröns planhalva. I ett av Solleröns anfall nickade Per Dalebjer in slutresultatet på ett gint inlägg av Bengt Arne
Hinders. Hans Ullup, Jonny Bergström och Bengt Arne Hinders var bäst i Sollerön. I Färnäs får Torsten Jones, Peter Egardt och Lasse
bästa betyget. Domare var Lars Olov Åkerblom, Falun.

Färnäs vann höstpremiären. Text fån tidningsreferat. (omg 10).
Att Färnäs SK behållit sin fina form från i våras över semestern visades på fredagskvällen i hemmamatchen mot Sollerön. Trots att FSK:s
Torsten Jones utvisades efter endast 26 minuters spel var det hemmalaget som helt dominerade den inledande halvleken. Segern kom
så småningom att lyda 3-0 (2-0). Torsten Jones utvisning kom sig av att han protesterade mot domaren och denne bedömde förseelsen
som grov. Efter denna händelseskärpte Färnäs spelarna och samtliga jobbade hårt på planen. Bäst av hemmaspelarna var Bengt
Johansson men också Lasse Stickå, Gert Lind, Lasse Olsson och Roland Frid gjorde bra ifrån sig. Den sistnämnde har tidigare figurerat i
anfallet men gjorde nu debut i försvaret. Hos Sollerön gjorde Ove Mårtensson trots baklängesmålen en bra insats mellan stolparna.
Försvaret dominerades som vanligt av Hans Ullup. Av övriga lyckades Bengt Arne Hinders och per Dalebjer bäst. Målen: 1-0 och 2-0
Torbjörn Nilsson, 3-0 Lasse Olsson.

Färnäs-Sollerön, Text från tidningsreferat. (omg 10).
Färnäs tog två viktiga poäng i fredagskvällens derbymatch på Färnäs IP mot gästande Sollerö IF, trots att man fick spela med 10 man i 65
minuter sedan man fått mittbacken Torsten Jones utvisad för protest mot domslut. En grov förseelse. FSK tog sig samman och gjorde
verkligen en kämpamatch och visade publiken att man kan spela boll när man vill. Färnäs öppnade bäst. Sollerön fick sällan låna bollen
under den första halvleken. I andra halvleken fick Sollerön låna bollen oftare men laget var alltför ineffektivt för att kunna slå hål på
Färnäs målvakten Göran Höglunds nolla. Godkänt i Sollerön får Hans Ullup, Gunnar Forssén, Bengt Arne Hinders och Per Dalebjer. Bra i
Färnäs, där hela laget skall ha en eloge för fina kämpatakter, var Bengt Johansson (pris som bäste hemmaspelare). Lars Olsson, Roland
Frid och Gert Lind (vilken arbetskapacitet) och Stig Lindgren. Målen: 1-0 och 2-0 Torbjörn Nilsson, 3-0 Lars Olsson. Bra domare var Ivan
Johansson, Malung.

Färnäs-Sollerön 3-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 10).
Målen: 1-0 och 2-0 Torbjörn Nilsson, 3-0 Lars Olsson. Omdöme: Färnäs är fortfarande med i toppen och visar att man hållit formen bra
under semestern. Revanschsegern var fullt rättvis, särskilt under första halvlek dominerade hemmalaget klart. Men redan efter 26
minuter fick laget Torsten Jones utvisad för protest mot domaren, som denne betraktade som grov förseelse. Trots att FSK i
fortsättningen kom att spela med endast tio man klarade man biffen och alla visade efter denna händelse stor arbetslust. Bästa
hemmaspelare var Bengt Johansson. Övriga bra insatser svarade Gert Lind, Lars Stickå, Lars Olsson samt Roland Frid – numera omskolad
till back. Solleröns målvakt Ove Mårtensson kan inte lastas för målen. Som vanligt var Hans Ullup resen i försvaret. Bengt Arne Hinders
och Per Dalebjer var också till sin fördel, men udden i anfallet saknades.

Fotboll. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 1-1 Torbjörn Nordin, 1-2 Gert Lind, 2-2 Tommy Tysk. Omdöme: Färnäs markanta övertag i andra halvlek
borde ha gett gästerna båda poängen. Nu fick man nöja sig med en sedan Tommy Tysk kvitterat med en nick i matchens slutminuter.
Rättviks försvar sviktade betänkligt med undantag för nye målvakten, 18-årige Mark Fransson han var duktig. Man minns särskilt en
dubbelparad på skott av Färnäs farligaste anfallsvapen, veteranen Lars Stickå. Tommy Tysk var den som fick mest uträttat i ett för dagen
ganska så klent mittfält. Torbjörn Nordin teknisk och skottfarlig ytter ser bäst i Rättvik. Han vållade det säkra Färnäs försvaret stora
besvär. Färnäs duktigaste spelare denna regniga afton var liberon Lasse Olsson. Han är verkligen ett ämne värt att ta vara på. Lasse
Olsson är både spelskicklig markeringssäker och brytstark. Torbjörn Nilsson var en annan duktig spelare i Färnäs.

Rättvik-Färnäs 2-2. Text från tidningsreferat. (omg 11).
Rättvik och Färnäs möttes under miserabla förhållanden på lördagen. Regnet öste ner stundtals och gav mest utrymme för skönspel.
Matchen slutade 2-2 (1-1). Färnäs hade varit förtjänt av båda poängen med tanke på det övertag man hade i andra halvlek. För
hemmalaget var det här en behövlig poäng då laget just nu tycks vara i en formsvacka. Lagdelen som sviktar mest var försvaret. Bäst i
hemmalaget var Torbjörn Nordin och Tommy Tysk. Färnäs bästa va Lasse Olsson och Torbjörn Nilsson. Målen: 0-1 Torbjörn Nilsson, 1-1
Torbjörn Nordin, 1-2 Gert Lind, 2-2 Tommy Tysk.

Färnäs var i toppen. Text från tidningsreferat. (omg 12).
Gästande Yttermalung lyckades inte ta någon poäng av Färnäs när lagen möttes på lördagseftermiddagen. När domaren Göran Tiger
blåste slutsignalen stod Färnäs som segrare med siffrorna 4-1, halvtid 3-0. Det hela började med att Gunnar Haglind efter ca 5 min
sprang igenom Yttermalungs försvar och gjorde 1-0. Gästerna hade sedan några chanser att kvittera men man lyckades inte få bollen
förbi Färnäs rutinerade målvakt Göran Höglund. 2-0 kom istället i den 25 min genom Conny Gustafsson, efter fint förarbete av Gunnar
Haglind. I matchens 35 min var det Haglinds tur att slå in 3-0. I andra halvlekens 14 min kom Yttermalungs reducering till 3-1 genom Olle
Nylén. Slutresultatet 4-1 till Färnäs fastställdes av Conny Gustafsson på en snygg nick. Färnäs vann matchen tack vare att man hade en
verklig lirare i anfallet – Gunnar Haglind. Bra i Färnäs var också backen Roland frid samt innerbacken Lars Stickå. Yttermalungs klart
bäste spelare återfanns i försvararen Inge Persson. Bra var också pigge anfallsspelaren olle Nylén. /Christer Johansson/.

Färnäs-Yttermalung 4-1 (3-0). Text från tidningsreferat. (omg 12).
Målen: 1-0 Gunnar Haglind, 2-0 Conny Gustafsson, 3-0 Gunnar Haglind, 3-1 Olle Nylén, 4-1 Conny Gustafsson. Omdöme: En lätt seger för
Färnäs. Göran Höglund hade därför en lugn afton i hemmamålet. Det bästa spelet presenterades i första halvlek. Det var också
överlägsenheten som störst i Färnäs. Sedan tog FSK matchen av naturliga skäl lite lugnare. Bäst lyckades Roland frid samt Gunnar
Haglind som nu gjorde en ny debut efter en skada. Stig Lindgren och Conny Gustafsson är ett par ungdomar som kommer alltmer. Inge
Persson, Mikael Johansson och Ulf Hökvist var Yttermalungs bästa kort.

Särna-Färnäs 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 13).
I en tät och intensiv match mellan div V:s båda topplag Särna och Färnäs blev det delad pott. 1-1 Färnäs gick ut heltända till matchen för
att om möjligt ta revansch för nederlaget hemma i våras. Man tog direkt initiativet, främst genom att alltid vara först på bollen. I 16:e
minuten kom en Färnäs spelare igenom det annars säkra Särna försvaret och fälldes något onödigt. En klar straff som säkert sköts i mål
av kaptenen Lars Stickå. I minut 41 blev Jarle Mosshäll i Särnas lag nerdragen inom straffområdet och såväl spelare som publik
protesterade vilt när domaren föredrog att döma enbart hörna. 1-1 i det läget av matchen hade varit rättvist med tanke på
målchanserna. I andra halvlek satte Särna in en hård press som varade i stort sett halvleken ut. Redan i inledningsminuterna kunde Mats
Emauelsson kvittera sedan han ur klungspel till höger om målvakten fick bollen ensam och lugnt placerade den bakom den förträfflige
målvakten Göran Höglund. I 14:e minuten hade Särna ytterligare en boll inne men målet blev underkänt för ruff. Färnäs saknade
ingalunda målchanser trots att Särna mesta tiden höll spelet. Bl.a. hade Torbjörn Nilsson ett skott i stolpen ut i 17:e minuten. Färnäs
spelarna fick springa mycket och verkade ganska trötta mot slutet men tack vare ett bra försvar kunde man hålla målet fritt från vidare
nätkänning och fastställa slutresultatet 1-1. Bra i Färnäs Lars Stickå, Torbjörn Nilsson, Gert Lind. Särna: Per Åke Olsson, Krister Matsson,
Mats Emauelsson samt Bert Östensson. Publik 175, rekord för i sommar.

Särnas Eje Mosshäll i fint läge – men han skjuter över. Men det blev kryss……

Särna – oavgjort i seriefinalen. Text från tidningsreferat. (omg 13). Veckans match. Text Bengt Mattsson.
Särna. Lördag. Färnäs och Särna bjöd på en verkligt tät match på Särna IP när de två lagen i femmans norr grupp möttes på lördagen.
Det var två kompletta lag som var tända inför uppgiften och satsade hundraprocentigt. Det blev gästerna som i 15:e minuten genom
Lasse Stickå tog ledningen på en straff sedan Leif Karlsson i stridens hetta fällt en anfallare inom straffområdet. Staffan Hill kastade sig
rätt, men den välplacerade bollen nådde han inte. 0-1 var det i det läget ganska så välförtjänt. Färnäs var snabbast på bollen i
inledningsskedet och spelade inspirerat. Till halvtidsvilan höll 0-1. Andra halvlek var tre minuter gammal när Mats Emanuelsson helt
plötsligt stod i idealposition framför Göran Höglund och han kunde allt bredsida in kvitteringen i vänstra stolpen utom räckhåll för
Färnäs-keepern. Särna kom nu alltmer och gästernas försvar fick ett jobbigt skede att utstå. En fällning av Jarle Mosshäll i slutskede som
verkade vara värd en straff men som reducerades till hörna. 1-1 blev slutresultatet i den nervpressade uppgörelsen inför 300 åskådare,
och det resultatet kan anses vara rättvist. Lagledarna Torsten Nilsson, Färnäs och John Ove Heselius, Särna var före matchen försiktiga i
sina uttalanden. Försiktigt optimistisk nämnde Färnäs ledaren den fina period laget har haft i höstomgången med fem poäng i de tre
senaste matcherna. Särna ledaren kunde visa på fullpoängare. Bra i Färnäs var gamle kämpen Lasse Stickå och Gert Lind samt målvakten
Göran Höglund. I Särna Christer Matsson, Bert Östensson, Mats Emanuelsson och målvakten Staffan Hill. Domare var Ivan Persson,
Mora.

Förbrödring efter fighten. Nedre rad fr.v. Gert Lind, Lasse Stickå, Christer Mattsson. Över rad fr.v. Torsten Nilsson, Lars Olsson, Bert
Östensson och Mats Emauelsson.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 0-3 (0-2). Text från tidningsreferat. (omg 14).
Målen: 0-1 Kent Östensson, 0-2 Bengt Svensson (straff), 0-3 Hans Ove Hansson. Omdöme: Sälen/Sörsjön fick en praktstart då Kent
Östensson på halvvolley fick en härlig träff och ordnade ledningsmål redan efter fyra minuter. Åtta minuter senare kom tvåan på en
straff som målvakten Bengt Svensson stagade fram och satte i mål. Och därmed slocknade hemmaspelarna totalt. Färnäs spelarna
verkade inte varken tända eller intresserade av uppgiften. Roland Frid ville mest. Plus kan också ges Gunnar Haglind och Lasse Olsson.
Men sedan var det jämngrått och viljelöst. Noteras kan att FSK inte hade en enda rejäl målchans på hela matchen. Då var det betydligt
piggare i Sälen/Sörsjön som ett tag sackade betänkligt. Men som nu knappast behöver oroas för framtiden. Målvakten – straffläggaren –
Bengt Svensson hade mest bakåtpassningar från sina egna att ta hand om. Rolf Östensson dominerade det bakre försvaret och kent
Östensson mittfältet. Framåt rörde sig Nils Erik Bossel och hans Ove Hansson lättast.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 0-3. Text från tidningsreferat. (omg 14).
Färnäs lyckades inte ta några poäng av gästande Sälen/Sörsjön i lördagens viktiga hemmamatch. Man fick se sig klart besegrad av ett
Sälen/Sörsjön som verkar ha kommit fint i form på höstkanten. Hemmaspelarna saknade den rätta gnistan och viljan och fick oftast
finna sig i att vara två på bollen. Sälen/Sörsjön fick en drömöppning i matchen med ett ledningsmål redan efter fyra minuter, en riktig
kanon som Kent Östensson levererade. Han fick perfekt träff efter hörna och et sådant mål har sällan skådats på Färnäs IP. Hemma
målvakten Göran Höglund var helt utan chans. S/S fick också en straff efter 12 minuter sedan Hans Ove Hansson blivit nedgjord innanför
straffområdet. Straffen sattes säkert i nät av S/S målvakten Bengt Svensson. Andra halvlek satsade Färnäs på att försöka kvittera och
drog upp spelet på Sälen/Sörsjöns planhalva. Men på en kontring kunde istället Hans Ove Hansson springa igenom och fastställa
slutresultatet 3-0. Bra spelade i Sälen/Sörsjön var Rolf Östensson, Nils Erik Bossel och Hans Ove Hansson. I hemmalaget stred Lars
Olsson, Lars Stickå, Roland Frid och Gunnar Haglind bäst men övermakten var för stor.

S/S-seger efter smakstart. Text från tidningsreferat (omg 14).
Färnäs skulle ha behövt vinst mot Sälen/Sörsjön i lördagens hemmamatch för att vara kvar och slåss om uppflyttning, men nu blev det
inte så. S/S blev för svårt och de grönvita fick inregistrera en svidande förlust med 0-3 (0-2). Färnäs kom aldrig över S/S smakstart. Det
bara small till genom Göran Höglund i hemmamålet efter fyra minuter. Kent Östensson hade träffat rätt på halvvolley. Åtta minuter
senare var det dags för nästa chock för hemmalaget, straff. S/S målvakten Bengt Svensson stegade fram och tryckte in 0-2. Därmed var
loppet kört för hemmalaget som inte förmådde komma igen, trots att krafterna tröt betänkligt hos gästerna allt eftersom tiden led. Men
led gjorde också hemma publiken, som tvingades uppleva hemmalagets tafatta anfallsförsök. – Inte en enda målchans på hela matchen.
Och därmed tvingas Färnäs förmodligen att säga adjö till alla planer på spel i ”fyran” nästa säsong. Rolf Östensson var dominant i S/S
försvaret och Kent Östensson starkast på mittfältet. Nils Erik Bossel och ”Gamle” Hans Ove Hansson var piggast framåt. Roland Frid
både ville och kunde mest i Färnäs där överbetyg ges till Gunnar Haglind och Lasse Olsson. Målen: 0-1 Kent Östensson, 0-2 Bengt
Svensson (straff), 0-3 Hans Ove Hansson.

Björbo-Färnäs 4-0 (3-0). Text från tidningsreferat. (omg 15).
Målen: Björbo, Rune Gråbo straff, självmål, Rolf Eriksson1, Sören Skoglund straff. Omdöme: Spelande tränaren Sören Skoglund i Björbo
var jättenöjd med sitt lags insats. Och de fortfarande med i serietoppen. Skoglund vill gen en eloge till sin målvakt Rolf Eriksson som
debuterade i A-laget. I övrigt gjorde alla i laget en bra match. Färnäs är i och med förlusten borta från chans till serievinst. Det kunde
med lite tur ha gjort några mål men det ville sig inte den här gången. I Färnäs var det Lars Stickå som höll ihop laget men han borde
kanske spelat mittfältet istället för fyrbackslinjen. I Björbo märktes spelande tränaren Sören Skoglund med sina 38 år kanske femmans
äldste spelare.

Björbo-Färnäs 4-0. Text från tidningsreferat. (omg 15).
Det var en jämnare match än vad resultatet vill utvisa. Men Björbo var effektivare i sitt anfall och förmådde utnyttja chanserna. De
bästa i Björbo var Sven Ove Eriksson, Sven Göran Permats och Rune Gråbo medan Färnäs bästa fanns i Leif Bengter, Lars Stickå och
Conny Gustafsson. Målen: 1-0 Rune gråbo (straff), 2-0 självmål, 3-0 Rolf Eriksson, 4-0 Sören Skoglund (straff).

Färnäs-Nås 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Att Färnäs är långt ifrån storformen visade söndagens hemmamatch, där laget endast orkade med oavgjort 1-1 mot Nås. Nu var Färnäs
ursäktat till en viss del då en handfull av lagets tongivande spelare saknades av varierande anledningar. Färnäs hade från början grepp
om spelet, mycket beroende på att Nås spelade defensivt i ett försök att få oavgjort. När hemmalaget tog ledningen tvingades Nås
ändra taktiken, och visade i den andra halvan av matchen den klart hetaste viljan. Bäst hos gästerna var Göran Hansson medan Lasse
Olsson och Gert Lind var de enda som märktes i hemmalaget. Målen: 1-0 Conny Gustafsson och 1-1 Kjell Skantz.

Färnäs-Nås 1-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 16).
Färnäs och Nås delade broderligt poängen i söndagens match på Färnäs IP. Matchen går inte till hävderna som någon av de bättre i
höstens seriespel. Tvärtom en av de sämsta matcherna som spelats på Färnäs IP i årets seriespel. Första halvlek tog Färnäs ledningen på
ett fint anfall. Nås kvitterade i andra halvlekens tionde minut. Sedan blev det bara långbollar från bägge sidor utan någon som helst
ordning på spelet. Nås ville nog mer än hemmalaget som inte hade något att spela för. Man kom också till spel med tre-fyra reserver i
laget. Målgörare för hemmalaget: Conny Gustafsson. Nås målgörare: Kjell Skans. Bra spelare i hemmalaget: Lars Olsson, Gert Lind. I Nås
går bästa betyget till Göran Hansson, Toivo Mässing och Bengt Grönberg.

Färnäs-Nås 1-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 16).
Målen: 1-0 Conny Gustafsson, 1-1 Kjell Skantz. Omdöme: En avslagen tillställning som visade hur långt borta Färnäs är från tidigare
form. Men den här gången var det också en del naturliga orsaker som spelade in. Fyra-fem av de mest tongivandespelarna saknades av
olika anledningar. Och lagledaren Torsten Nilssonfick söka folk långt ned i pojklagsleden samt använda tränaren Antero Johansson.
Första halvlek gick till FSK. Mest bara för att Nås intog en defensiv roll och spelade för ena poängen. När de sedan kom i underläge
måste taktiken ändras. Och i andra halvlek var det istället Nås som mestadels bestämde takten och knep också fullt rättvist ena
poängen. Göran Hansson var den bäste i det kämpastarka laget som visade klart bättre vilja än hemmalaget, där bara Lasse Olsson och
Gert Lind får godkänt.

VAIK klart för ”fyran”. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Vansbro är nu definitivt klart för div IV och det grejade de av egen kraft. Matchen hemma på Vanåvallen mot Färnäs slutade med klar
hemmaseger. 4-0 (1-0). Det resultatet talar klart att det var VAIK som förde denna match som stördes av en mycket stark blåst. VAIK:s
1-0 i första halvlek var i underkant men även Färnäs hade måltillbud denna halvlek. VAIK:s mål i första halvlek svarade Thomas Hultgren
för. 2-0 kom ganska omgående i den andra halvleken. Siste man på denna boll var Björn Jansson. Efter en halvtimmes spel kom så 3-0.
Peter Jansson var ensam med Färnäs målvakt som hakade sig fast vid Peter. Den efterföljande straffen lades säkert i mål av Lennart
Eriksson. 4-0 bjöd Färnäs på. Efter slarv av målvakten hade Thomas Hultgren öppet mål att lägga bollen i. Hela Vansbro gänget spelar
bra fotboll. Nämnas bör backarna Jörgen Israelsson och Anders Gyllenvåg. På mitten Kjell Hallkvist och i kedjan Peter Jansson och
Thomas Hultgren. I Färnäs blir det godkänt till Lars Stickå, Lars Olsson och Gert Lind.

Vansbro-Färnäs 4-0. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Målen: 1-0 Tomas Hultgren, 2-0 Björn Jansson, 3-0 Lennart Eriksson (straff), 4-0 Tomas Hultgren. Omdöme: Vansbro är nu klart för spel i
div IV nästa säsong efter en fint genomförd serie. Det unga Vansbro laget hade heller inga svårigheter att avfärda gästande Färnäs med
4-0 efter 1-0 i halvtid. En mycket hård blåst förstörde spelet, men trots detta lyckades båda lagen spela ganska bra. Färnäs var, bortsett
från de sista minuterna, spelmässigt lika bra som Vansbro, men det brast betänkligt i de avgörande tillfällena. Vansbro tog bäst tillvara
sina chanser och segern var fullt rättvis om än något för stor. Att redan nu sia om Vansbros chanser i div IV nästa år är svårt, men
tränaren Tore Svensson har ett ungt och lovande material att arbeta med. Jörgen Israelsson och Anders Gyllenvåg kompletterar
varandra bra. Mittfältet är något svagare, men Kjell Hallkvist är en härlig kämpe som inte är rädd för att sätta emot i närkamperna.
Framåt är Tomas Hultgren alltid på bettet och vet var målet är beläget när en chans dyker upp. Färnäs hade sina bästa försvare i Lars
Stickå och Peter Egardt. Bäste mittfältare var Stig Lindgren och framåt var Conny Gustafsson bra.

Lima-Färnäs 2-3 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Målen: 1-0 Ove Martinsson, 1-1 Lars Stickå, 1-2 Lars Stickå (straff retur), 1-3 Tony Söderström, 2-3 Rudiger Stephan. Omdöme Färnäs fick
avsluta serien på bortaplan då lagen bytte arena vid vårens första seriematch. Det blev en matt och avslagen tillställning där Färnäs var
det något bättre laget. Men det var Lima som tog ledningen och det måste till två straffar för att Mora laget skulle få ledning. Hemma
målvakten var mycket alert och räddade sitt lag från ett större nederlag. Annars var det som vanligt Ove Martinsson som höll ihop Lima
gänget. Färnäs kom med två 16-åringar varav Robert Sand tillhörde de bästa på planen. Torsten Jones och Gert Lind var ett par andra
spelare som märktes hos gästerna.

Lima-Färnäs 2-3. Text från tidningsreferat. (omg 18).
Efter en jämn match som lika gärna kunde ha slutat oavgjort förlorade Lima mot Färnäs med 2-3, sedan det stått 1-1 i halvtid. Men det
förlorade Lima laget gjorde ingen dålig match, men hade nu liksom tidigare under säsongen svårigheter i avslutningarna. Färnäs vann
matchen och bör därför ha spelat en aning bättre än motståndarna. Någon riktig gnista kunde man emellertid inte visa upp. I Lima
gjorde framförallt Erik Olsson i försvaret och Alf Johansson på mittfältet en bra match. I Färnäs var Lars Stickå, Robert Sand och Gert
Lind bäst. Målen: Ove Martinsson, 1-1 Lasse Stickå, 1-2 Lasse Stickå, 1-3 Tony Söderström och 2-3 Rudiger Stephan.

Lima-Färnäs 2-3 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Den här matchen kunde lika gärna ha slutat med delad pott. De var Limas lagledare Joel Andersson och Färnäs lagledare Torsten Nilsson
överens om efter lördagens seriematch på Limredsforsens IP. Nu förlorade hemmalaget Lima med siffrorna 2-3 efter 1-1 i halvtid. Ändå
var det här en av våra bästa matcher den här säsongen, tyckte Joel Andersson. Att det var bara fotboll som presterades i Limredsforsen i
lördags håller dock inte Färnäs lagledare med sin Lima kollega om. Det var en dålig match allt igenom tyckte han. I sitt segrande lag vill
han dock ge följande trio godkänt: Robert Sand, Gert Lind och Lasse Stickå. Hela l Lima laget får beröm av sin lagledare med ett extraplus
för högerbacken Erik Olsson och Alf Johansson på mittfältet. Målen: Ove Martinsson, 1-1 Lasse Stickå, 1-2 Lasse Stickå, 1-3 Tony
Söderberg, 2-3 Rudiger Stephan.

Resultaten division V, Norra.
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Björbo IF
Färnäs SK
IFK Rättvik
Lima IF
Nås IF
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Reservlagsserien. Klass III.
Reservlagsserien klass III spelades I 6 olika grupper med följande lag.

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

10
10
10
10
10

8
5
4
4
1

0
2
2
2
0

2
3
4
4
9

34-15
24-23
27-23
24-24
12-34

16
12
10
10
2

Boda SK och Nusnäs IF har utgått ur serien.

Grupp 2. Särna SK, Sälen/Sörsjöns IF, Lima IF, Idre SK och Yttermalungs IK. Öje IF har utgått ur serien. Seriesegrare: Särna SK.
Grupp 3. Vansbro AIK, Hulåns iF, Dala Floda IF, Äppelbo AIK, Mockfjärds BK och Björbo IF. Seriesegrare: Vansbro AIK.
Grupp 4. Grycksbo IF, Sågmyra IF, Envikens IF, Svärdsjö IF, Torsångs IF, IK Astoni, Djurmo/Segro och Aspeboda SK. Seriesegrare:
Grycksbo IF.

Grupp 5. Bullermyrens IK, Östansbo IS, Gustafs GoIF, Ulfshyttans IF, Humlan FF, IF Vulcanus, Söderbärke GoIF och Sunnansjö IF.
Seriesegrare: Bullermyrens IF.

Grupp 6. Fors IK, Avesta IK, Husby AIK, Stora Skedvi IK, BK 72, Horndals IF, Näs IF och IF Garparna. Seriesegrare: Fors IK.

Ungdomsserierna, Kämpecupen.
Kämpecupen spelades i en Elitserie och i sju andra grupper enligt följande lag.

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

12
12
12
12
12
12
12

10
9
8
6
3
1
1

0
1
2
2
2
2
2

2
2
2
4
7
9
9

52-15
52-22
47-27
23-25
30-27
22-38
19-82

20
19
18
12
8
4
3

Sollerö IF har utgått ur serien.

Elitserien. Krylbo IF I, Falu BS I, IK Brage I, Vansbro AIK, IFK Grängesberg I, Ludvika FK I, IF Tunabro och Dala Järna IK. Seriesegrare:
Krylbo IF I.

Grupp 2. Hulåns IF, Malungs IF, Lima IF och Sälen/Sörsjöns IF. Seriesegrare: Hulåns IF.
Grupp 3. Insjöns IF, IFK Rättvik, Leksands IF, Djurmo/Segro, Mockfjärds BK, Björbo IF, Boda SK och IFK Ore. Seriesegrare: Insjöns IF.
Grupp 4. Islingby IK, Gagnefs IF, Kvarnsvedens IK, Forssa BK, IK Brage II och Torsångs IF. Stora Tuna IK har utgått ur serien.
Grupp 5. Saxdalens IF, Smedjebackens FK, Östansbo IS, IFK Grängesberg II, Ludvika FFI I och Söderbärke GoIF.
Seriesegrare: Saxdalens IF.

Grupp 6. Säters IF, Falu BS II, IFK Hedemora, Korsnäs IF, Gustafs GoIF, Grycksbo IF och Långshyttans IF. Vikmanshyttans IF har utgått
ur serien. Seriesegrare: Säters IF.

Grupp 7. Avesta AIK, Avesta IF, Näs IF, Skogsbo SK, Krylbo IF II, Fors IK och Karlbo IK. Seriesegrare: Avesta AIK.

“Stora Bolldagen” stor succé.
Ungdomsfotbollen i Dalarna omhuldas varje år speciellt bra. Både pojk- och flick sidan är det många lag i aktion. Och sensationer dyker
det upp varje år. Men i stort är det etablerade lagen som år från år finns med i toppen. Främst därvid lag är IK Brage och Falu BS och
betecknande är att båda föreningarna finns med i slutspelet i samtliga grupper. Där har man ”Stora Bolldagen” som dragplåster, ett
slutspel som omfattar samtliga serier. 1978 förlade man slutspelet till Ludvika och det blev stor fest kring detta arrangemang.

Ungdomsfotbollen. Dam – knatte – pojk och juniorer. Glädjande aktivitet inom klubben. Text:
Lasse Matsson från Färnäs SK 50 år.
Det lag vi har skrivit om i årsredovisningarna har nu blivit 14-årslag, och vi har också fått ett 16-årslag. 14 årslaget kallas B-pojkar och 16åringarna A-pojkar. Vi hade naturligtvis fått flera yngre spelare som tog vid och spelade i12-årslaget. Nya ledare fick vi också bl.a. Arne
Eriksson och Ola Karlsson. A-pojkarna blev 4:a i sin serie, C-pojkarna blev också 4:a. B-pojkarna vann sin serie, sedan man besegrat
Oxberg/Älvdalen i sista matchen med 9-0. Det blev slutspel och semifinal mot IFK Hedemora. Förlust med 3-0. 1978 blev väl något av ett
mellanår, men vi var fast beslutna att fortsätta i samma anda som vi börjat.

F.B. Cupen.
F.B. Cupen spelades i en Elitserie och i åtta andra olika regionala grupper. Enligt följande lag.

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

10 9
10 8
10 4
10 4
10 3
10 1

1
1
0
0
0
3

0
1
6
6
7
9

45-8
34-7
20-24
20-27
18-35
13-49

19
17
8
8
6
2

Särna SK har utgått ur serien.

Elitserien. IK Brage I, Dala Järna IK, Falu BS I, Vansbro AIK, Ludvika FK I och Malungs IF. IFK Grängesberg har utgått ur serien.
Seriesegrare: IK Brage I.

Grupp 2. Insjöns IF, Leksands IF I, IFK Rättvik, Dala Floda IF, Siljansnäs IF. Mockfjärds BK, Boda SK och Djurmo/Segro. Seriesegrare:
Insjöns IF.

Grupp 3. Torsångs IF, Kvarnsvedens IK, Forssa BK, Gustafs GoIF, IF Tunabro I, Islingby IK I, stora Tuna IK och Gagnefs IF. Seriesegrare:
Torsångs IF.

Grupp 4. Grycksbo IF, Korsnäs IF, Hälsninggårens AIK, Svärdsjö IF, Slätta SK och Sågmyra IF. Seriesegare: Grycksbo IF.
Grupp 5. IK Brage II, Falu BS II, IF Tunabro II, Leksands IF II och Islingby IK II. Seriesegrare: IK Brage II.
Grupp 6. Smedjebackens FK, Ludvika FK II, Söderbärke GoIF, Östansbo IS, Saxdalens IF, IF Vulcanus, och Nyhammars IF. IFK
Grängesberg har utgått ur serien. Seriesegrare: Smedjebackens FK.

Grupp 7. IFK Hedemora, Säters IF, Långhyttans AIK, Avesta AIK, Vikmanshyttans IF, Skogsbo SK II och Stora Skedvi IK. IF Garparna har
utgått ur serien. Seriesegrare: IFK Hedemora.

Grupp 8. Krylbo IF, Avesta IF, Skogsbo SK I, Horndals IF, Karlbo IK, Näs IF, och BK 72. Fors IK har utgått ur serien.
Seriesegrare: Krylbo IF.

F.B Cupen slutspel.
Kvalomgång.
Insjöns IF-Smedjebackens FK 5-1,
IFK Hedemora-IK Brage II 9-2,

Färnäs SK-Grycksbo IF 3-0,
Torsångs IF-Krylbo IF 3-2.

Kvartsfinal.
IK Brage I-Insjöns IF 1-1, 3-1.
Vansbro AIK-IFK Hedemora 0-6, 1-3.

Semifinal.

Dala Järna IK-Färnäs SK 2-2, 2-3.
Falu BS-Torsångs IF 4-0, 5-1.

IK Brage-Färnäs SK 3-0, 2-1.

Match om tredje pris. Färnäs SK-IFK Hedemora 0-3.
Final. IK Brage-Falu BS 1-0.

IFK Hedemora-Falu BS 0-0, 0-2.

Lillmas Cupen.
Lillmas Cupen består av nio olika grupper enligt följande lag.

Grupp 1.
Sollerö IF
Orsa IF
Färnäs SK
IFK Mora

9
9
9
9

8 1 0
4 2 3
1 4 4
0 3 6

22-5
40-12
8-16
10-21

17
10
6
3

Särna SK har utgått ur serien.

Grupp 2. IF Nornan, Malungs IF, Vansbro AIK, Äppelbo AIK och Dala Järna IK. Seriesegrare: IF Nornan.
Grupp 3. Djurmo/Segro, Boda SK, Gagnefs IF, IFK Rättvik, Mockfjärds BK, Dala Floda IF, Leksands IF I och Siljansnäs IF. Seriesegrare:
Djurmo/Segro.

Grupp 4. Kvarnsvedens IK, Torsångs IF, IK Brage I, Stora Tuna IK, IF Tunabro, Forssa BK, Islingby IK och Bullermyrens IK.
Seriesegrare: Kvarnsvedens IK.

Grupp 5. Falu BS I, Slätta SK, Korsnäs IF, Svärdsjö IF, Hälsinggårdens AIK, Leksands IF II, Grycksbo IF och Envikens IF.
Seriesegrare: Falu BS I.

Grupp 6. IFK Grängesberg I, Smedjebackens FK, Östansbo IS I, Söderbärke GoIF, Ludvika FK I, Nyhammars IF och Sunnansjö IK.
Seriesegrare: IFK Grängesberg I.

Grupp 7. IFK Hedemora, Säters IF, Långshyttans AIK, Gustafs GoIF, Krylbo IF II, Vikmanshyttans IF, IF Garparna och IK Grim.
Seriesegrare: IFK Hedemora.

Grupp 8. Krylbo IF I, Avesta AIK, Skogsbo SK, Avesta IF, Karlbo IK, Näs IF och Horndals IF. Seriesegrare: Krylbo IF I.
Grupp 9. IK Brage II, Ludvika FK II, Falu BS II, IFK Grängesberg Ii och Östansbo IS II. Seriesegrare: IK Brage II.

Färnäs avslutning. Text från tidningsreferat.
Färnäs (FK) På lördagen avslutade Färnäs SK en bra fotbollssäsong med en träff i Bygdegården. Omkring 150 personer gladdes och
trivdes kring ett läckert matbord och sedermera en glad svängom till Jäderbergs orkester. Men dessförinnan fördelades ett omfattande
prisbord av ordföranden Torsten Nilsson och sekreterare Anders Stickopers. Där tackades hela laget för en strong insats – fast
satsningen inte räckte riktigt ända fram Men nära en division IV plats var moralaget. Och alla var överens om att nästa gång håller det.

350 matcher Fotbollens ”grand old man” i Färnäs SK är Lasse Stickå. Han är något av allting i föreningen. Sköter träningen, spelar
oftast en dominerande roll på planen och är en pådrivare och föregångsman i alla avseenden. Under säsongen har han också hunnit
delta i 350 matcher för klubben. En generation som är något enastående i sitt slag. Därför blev han vederbörligen hyllad med ett
”matchur” av bordsmodell. Men ingen räknar på allvar med att Lasse ger sig före 400. Årets överraskning i FSK har enligt en samstämmig
expertis varit unge Jan Erik Gudru. Till hedersjunior korades Robert Sandh – en tung och energisk spelare. Och Mikael Asp kan i
fortsättningen glädjas åt ”titeln” nyttigaste B-lagsspelare. Arne Eriksson som lägger ned ett oegennyttigt arbete för den viktiga
ungdomsfotbollen, utnämndes till ”årets medlem”. Men han är ingalunda ensam i ungdomssektionen. Och arbetet bär redan frukt.
Ungdomarna har visat sig vara bland distriktets bästa. Ett hundra matcher har slitvargen Lasse Höglund uppnått och fick därför en
klocka. Dessutom blev det ett träningspris.

”Sticko Eriks Minne” Färnäs SK har under en rad år utdelat en pokal betitlat ”Sticko Eriks Minne” som varje gång utdelas till
särskilt förtjänta medlemmar. I år föll valet på Stig Ove Hansjons, tidigare en stöttespelare i fotbollslaget. Men numera mest intresserad
av skidor. Han sköter elljusspåret och har lagt ned ett omfattande arbete ned byggnationer vid starten. En värdig mottagare av årets
finaste utmärkelse.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektionen

Färnäs Bygdegård

24 november 1978

Närvarande:

Anders Stikopers, Nils Stikå, Anders Grannas, Kurt Asp, Lasse Stickå, K-O Johansson, Sören Nordin, Lasse Mattsson,
Mats Gummås, K-E Udd, Lennart Ehlin, Torsten Nilsson, S-I Renhall och Hans Trogen.

§ 1.

Lars Stickå hälsade å sektionens vägnar välkommen.

§ 2.

Beslöts att lagledarfrågor tas upp till förnyad diskussion. Under tiden luskar varje sektions- och styrelsemedlem nya
förslag.

§ 3.

Mats Gummås meddelade att Torbjörn Nilsson ämnade representera annan klubb nästa år. Lars Stickå, Mats
Gummås och Lennart Ehlin undersöker möjligheterna att behålla spelare som önskar lämna klubben för nästa år.
Torsten Nilsson ordnar övergångspapper (10 st) för ev. förvärv.

§ 4.

Kurt Asp och Anders Grannas ordnar programblad för nästa år.

§ 5.

Anders Stikopers kontaktar jurist ang matchur och meddelar K-O Johansson.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

Klubbstugan 1 aug 1978.

§ 1.

Beslöts att resp. lagansvarig tar upp anmälningar t.o.m aug. för köp av träningsoveraller till självkostnadspris. Lars
Stickå kontaktman med grossist. Tränarnas overaller (4 st) betalas av sektionen.

§ 2.

T. Nilsson framförde vissa önskemål om att detta skulle nog bli hans sista säsong inom fotbollen i FSK.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

Bygdegården 8 april 1978

Närvarande:

Nils Stikå, K-E Udd, Mats Gummås, Lennart Ehlin, Anders Grannas, Lars Stickå, Torsten Nilsson, Kurt Asp och
Hans Trogen.

§ 1.

Beslöts att Kurt Asp och Matts Gummås kontaktar L. Wilhelmsson om övergångar.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

Bygdegården 30 mars 1978

Närvarande:

Mats Gummås, Erik Färnström, Lars Sickå, Sören Norin, Torsten Nilsson, Kurt Asp, Hans Trogen.

§ 1.

Beslöts att Mats Gummås, Lars Stickå och hans Trogen skall upprätta förslag till avtal med IFK Mora.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

20 mars 1978

Närvarande:

Anders Grannas, Mats Gummås, Torsten Nilsson, Erik Färnström, Lars Matsson, Lennart Ehlin, Kurt Asp, K-E Udd,
Nils Stikå, Eddie Forsén.

§ 1.

Delegationen träffade IFK Mora ang. framtida övergångar mellan IFK och FSK redogjorde för förda förhandlingar.
Beslutades att Nils Stikå kontaktar IFK (L Wilhelmsson) om att FSK i fortsättningen önskar göra upp från fall till fall.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion Färnäs Bygdegård

1978-03-16

Närvarande:

Sören Nordin, Lars Stickå, Erik Färnström, Lennart Ehlin, K-E Udd, Lars Matsson, Torsten Nilsson, Nils Stikå,
Mats Gummås samt Hans Trogen.

§ 1.

Valdes K-E Udd och Lars Mattsson att tillsammans med styrelsen förbereda ev. sammanslagning med Nusnäs.

§ 2.

Delegation från sektion att tala med IFK Mora angående spelarövergångar: Nils Stikå, Erik Färnström, Lars Mattsson
och Mats Gummås,

§ 3.

Entréavgifter: 6 kr, ungdom och pensionär 3 ;-

§ 4.

Bingorepresentanter: Mats Gummås och Kurt Asp. Reserver Lasse Stickå. Hans Trogen, Nils Stikå, Gunnel Nilsson.

§ 5.

Kiosken föreslås av: Margit Färnström, Gunnel Nilson och vid behov Ulla Johansson.

§ 6.

Uppdrogs åt Lasse Stickå att tala med Henrik Lundgård ang. vaktmästare på Färnäs fotbollsplan.

§ 7.

Beslöts att bjuda macka och Läsk på resor med buss till bortamatcher. K-E Udd fixar flickor. Ev Segerpremier
bestäms vid senare tillfälle.

§ 8.

Beslöts att utsända en skrivelse i postlådorna i Färnäs per omgående. Representanter från sektion: Lasse Stickå,
Mats Gummås, Hans Trogen.

§ 9.

Ingen skrapning av B-planen före Påsk.
Vid protokollet Hans Trogen

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion och huvudstyrelsen Färnäs Bygdegård 6 febr. 1978
Sektion:

Lars Stickå, Eddie Forsén, Kurt Asp, Torsten Nilsson, K-E Udd, Anders Grannas, Lasse Mattsson, Nils Stikå,
Erik Färnström, Lennart Ehlin och Hans Trogen.

Styrelsen:

Anders Stkopers, Torsten Nilsson, Sven Ivar Renhall och Hans Trogen.

§ 1.

Redogjordes för de turer som förevarit med Nusnäs IF betr. Ev. sammanslagning. Meddelas att nästa träff med
Nusnäs skulle vara i Färnäs Bygdegård 1978-02-13. Vid resonemanget med sektion och styrelse förordades följande
arbetsplan för ev. sammanslagning:
Praktiskt omöjligt att slå ihop i år p g a tiden arbetar emot oss. Styrelse + del av fotbollssektion jobbar för förslag till
sammanslagning 1979 ( Lika i Nusnäs??). Inget hinder att Nusnäs drar sig ur och spelarna går till Färnäs. Skulle ev.
sammanslagning -79 spricka går spelarna tillbaks på kort tid således ett prövoår.

§ 2.

Trion som tar emot tips och jobbar själva ang. värvningar: Lars Mattsson, Anders Stikopers och Mats Gummås.
Vid protokollet Hans Trogen

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

Bygdegården

27 jan 1978

Närvarande:

Nils Stikå, Anders Grannas, Kurt Asp, Lennart Ehlin, Lars Stickå, Lars Matsson, K-E Udd, Erik Färnström,
Torsten Nilsson, Mats Gummås och Hans Trogen.

§ 1.

Beslöts att träffa representanter för Nusnäs IF ang. ev. sammanslagning. Resp. sektionsmedlem kontaktar Torsten
Nilsson för tid och plats.

§ 2.

Meddelades att Ingemar Kansell önskar representera annan förening. Detta godkändes av sektionen såvida I.K. gör
rätt för sig i FSK.

§ 3.

Lördag 18 febr. ämnar sektionen ha sammankomst med spelarna i lilla salen, Färnäs Bygdegård. Mats Gummås kollar
lokalfråga.

