Färnäs Sportklubb 1979. Text: Bertil Larsson, Dala-Demokraten, Sven Wåhlberg. Årsberättelse Dalarnas
Fobollsförbund 1979. Text George Linnell.
Äntligen ett lag i Allsvenskan! Efter 12 långa år har Dalarna ett allsvenskt lag igen. IK Brage från Borlänge gjorde vad alla hoppats på.
Vinst i division II och allsvenskt kontrakt. Men det var en höst med hopp och fruktan som till slut fick en härlig avslutning den 14 oktober
då IFK Västerås gästade Domnarvsvallen. Då säkrade definitivt IK Brage seriesegern och alla fotbollsälskare I Dalarna kunde andas ut. IK
Brages allsvenska upphöjelse går naturligtvis utanpå allt annat i Dalarnas Fotboll. Vi är sannerligen inte bortskämda med lag i högsta
divisionen på de här breddgraderna. Senast det hände var 1966! IK Brage behöll även 1979 sitt fasta grepp om serietoppen i division II,
norra och trots en ”formsvacka” i mitten av säsongen, avslutades seriespelet efter en magnifik höstsäsong med en säker slutvinst. 1980
kan alla Dalarnas fotbollsvänner åter beskåda allsvensk fotboll på Domnarsvsvallen.

I 1979 års serier har deltagit.
Div. II
Div. III
Div. IV
Div. V
Div. VI
Dam div. I
Dam div. II
Dam div. III
Dam div. IV
Dam V

1 lag
5 lag
12 lag
30 lag
38 lag
1 lag
4 lag
5 lag
8 lag
26 lag

Allsvenska ungdomsserien
Ungdomsserien elit
Ungdomsserien Regional
Allsvenska reservlagsserien
Svealands reservlagsserie
Svealands reservlagsserien
Reservlagsserien klass I
Reservlagsserien klass II
Reservlagsserien klass III

1 lag
16 lag
15 lag
1 lag
2 lag
2 lag
10 lag
16 lag
46 lag

Spännande femmor.
Division V omfattade för Dalarna tre grupper och i två av grupperna var det ovisst ända fram till sista spelomgången. Det var bara
Bullermyren i Mellersta gruppen som hade ordnat sin serieseger tidigare. I den mellersta gruppens spelade följande lag. Bullermyrens
IK, Björbo IF, Smedjebackens FK, Nyhammars IF, Ulfshyttans IF, Saxdalens IF, Amsbergs SK, Humlan FF, Nås IF och Äppelbo AIK.
I Norra gruppen var det direkt final mellan Leksand och Sollerön i sista spelomgången. Där kunde Leksands IF vinna med 2-0 och
återfinns alltså i division IV kommande säsong.

I Södra gruppen var IFK Hedemora och Kvarnsveden arga konkurrenter. Där låg Hedemora bäst till med en trepoängsledning och bättre
målskillnad. Hedemora fick stryk i sista omgången, men Kvarnsveden lyckades inte ta in de sju mål som fattades trots att man mötte
solklara jumbon Tunabro 4-2 stannade segersiffrorna vid och det räckte inte. Leksands IF och Bullermyrens IK, ett kvartersgäng från
Borlänge, och IFK Hedemora blir alltså nya lag i division IV säsongen 1980. I den södra gruppen spelade följande lag. IFK Hedemora,
Kvarnsvedens IK, Vikmanshyttans IF, Näs IF, Gustafs GoIF, Skogsbo SK, Avesta IF, Långshyttans AIK, Fors IK och IF Tunabro,

Sluttabell, Division V, Norra.
Leksands IF
Sollerö IF
Sälen/Sörsjöns IF
Sågmyra IF
IF Nornan
IFK Rättvik
Siljansnäs IF
Färnäs SK
Särna SK
Nusnäs IF

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
9
8
10
9
5
4
4
2

1
2
5
4
0
0
4
6
3
5

4
5
5
6
8
9
9
8
11
11

52-15
37-28
35-27
43-33
40-32
46-48
41-39
23-32
24-58
26-55

27
24
23
20
20
18
14
14
11
9

Resultaten Division V, Norra.

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

Färnäs SK
IF Nornan
IFK Rättvik
Leksands IF
Nusnäs IF
Siljansnäs IF
Sollerö IF
Sågmyra IF
Sälen/Sörsjöns IF
Särna SK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reservlagsserien Klass III.
Reservlagsserien klass III spelades i 6 olika grupper med följande lag.

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

12
12
12
12
12
12
12

11 1
7 1
6 2
5 2
5 0
2 2
1 2

0
4
4
5
7
8
9

62-13
50-26
36-33
56-31
28-64
21-43
20-63

23
15
14
12
10
6
4

IF Vikapojkarna har utgått.

Grupp 2. Yttermalungs IK, Hulåns IF, Sälen/Sörsjöns IF, Särna SK, Äppelbo AIK och Lima IF. Seriesegrare: Yttermalungs IK.
Grupp 3. Insjöns IF, IK Astoni, Djurmo/Segro, Nås IF, Mockfjärds BK, Björbo IF och Dala Floda IF. Humlan FF har utgått. Seriesegrare:
Insjöns IF.

Grupp 4. Grycksbo IF, IFK Rättvik, Leksands IF, Siljansnäs IF, Envikens IF, Hälsninggårdens AIK och Aspeboda SK. Sågmyra IF har
utgått. Seriesegrare: Grycksbo IF.

Grupp 5. Nyhammars IF, Östansbo IS, Gustafs GoIF, IF Vulcanus, Söderbärke GoIF, Ulfshyttans IF, Torsångs IF och Sunnansjö IK.
Seriesegrare: Nyhammars IF.

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

Stående från vänster: Gunnar Eriksson (Lagledare), Stig Lindgren, Conny Gustavsson, Jan-Erik Sens, Lasse Stickå, Mikael Ryen, Tony
Söderström. Sittande från vänster: Antero Jonasson (Tränare), Lasse Höglund, Hans Lind, Göran Höglund, Roland Frid, Bengt Johansson,
Håkan Persson.

Färnäs (FK) I fjol tog Färnäs SK hem den s.k. ”Påsk-cupen”. Ovansiljans föreningarnas träningsturnering i fotboll. De är på väg att
upprepa saken i år. Men än är det bara grundserien som vunnits. Detta ger dock en finalplats. Och även motståndaren är korad. Det blir
något överraskande Nusnäs IF som möter FSK. Nu hoppas hela Mora fotbollen att det skall bli något av de gamla bataljerna mellan
naborna. Färnäs tog sig till finalen rent d.v.s. utan poängförlust. Och allt verkar faktisktlovande ut för FSK. Färnäs idag består av en
behaglig blandning av gammalt och nytt. Ta t-ex. centrallinken. Göran Höglund, målvakten är född 44 liksom centern och lagets motor
Lasse Stickå. I försvarsmitten härjar tränaren Antero Jonasson –född 42- som aldrig tidigare. Nu har vi fått veta att FSK haft svårt att få
igång en hel del av de gamla märkena. Och det kan förstås vara så att Antero hoppar in tills dessa uppenbarar sig. Det är Sven Åke
Larsson, Lennart Ehlin, Torsten Jones, Göran Nordin m.fl. som ännu inte satt igång matchandet. Fast det är nog inte gott att veta var
man har Antero. När vi skulle få besked var han ute och löpte en träningsrunda. Så det kan vara allvarligt.

Ett nyförvärv. På listan för nykomlingar finns bara ett namn – och han är en gammal bekant för FSK. Det är Lasse Höglund som nu
återkommit efter några år i IFK Mora. Lasse har under de här cupmatcherna visat vilken underbar spelare han är och hur väl han
kommer att behövas i Färnäs. Han kan allt då han är på humör, hålla bollen, dribbla och spela fram sina kamrater på kluriga sätt. Hans
Grubben, norrman, kan också räknas till de nya då han inte spelade ifjol fast han var klar för klubben. Men det mest glädjande i FSK är
att ungdomen skjuter på. Och många fler har Lasse Mattsson att matcha fram i de lägre åldrarna, Robert Sand, Hans Lind och Mikael
Ryen är grabbar som redan provats med framgång i laget. Conny Gustavsson, rekryt, verkar också gå emot sin bästa säsong. Det finns
fler att räkna upp ur FSK. Och dessa positiva tongångar gör att det skall bli intressant att följa klubben under kommande serie. Men först
skall man bevisa att laget är lika bra som i fjol genom att ännu en gång vinna Påsk-cupen. Finalen spelas på påskafton – förmodligen på
Orsa flygfält. Text: Nils Lundström

Elva mål när Färnäs vann påskcup i Mora
Mora (DD). Straffar spelade huvudrollen när Färnäs för andra året i rad vann påskcupen i Mora. Storyn i straffdramatiken var den här:
Nusnäs kvitterade Färnäs 1-0 på en straff där protest decimerade Färnäs till tio man. Efter en halvtimmes förlängning slogs tolv straffar
innan cupmästarna var klara. Siffrorna skrevs 6-5 (1-1, 0-1). (0-0, 0-0) (5-4). Färnäs visade en enorm sisu med en man utvisad under 72
min. och Lasse Stickå som var den store kämpen. Nusnäs i sexan 78 gav Färnäs en god match. Matchfakta: 1-0 (24) till Färnäs kom på en
frispark där Tony Söderström gav Roland Frid reka spåret. 1-1 (48) straff Svenne Hanspers. För protest mot domslutet fick Antero
Jonasson rött kort. (94) Nusnäs S-E Hjälte varnad för ”holding”, (100) Conny Gustavsson FSK hade matchboll, (115) Nusnäs Svenne
Hanspers hade jätteskott som Göran Höglund klarade. Straffmålade för FSK gjorde Lasse Stickå, Roland Frid, Jan Erik Sens, Göran
Höglund och Bengt Johansson och för Nusnäs Svenne Hanspers, Anders Fyhr, Bo Pers, Sven Erik Hjälte. Klart bäst hos Färnäs var Lasse
Stickå. Plus får också Antero Jonasson, Bengt Johansson, Göran Höglund bakåt och Tony Söderström, Roland Frid framåt. Nusnäs bästa
var Sven Erik Hjälte och Svenne Hanspers. Bra spelade också Anders Fyhr i försvaret och Ingemar Hjälte i kedjan. Erik Stolth får godkänt
för domarsysslan. /Wille Persson/.

Straffdramatik när Färnäs vann Påskturneringen Text från tidningsreferat.

Färnäs lyckades med bravaden att ta hem Påskcupen för andra året i rad. Men det satt långt inne och det blev en händelserik final mot
Nusnäs. Spänningen grep spelarna och domaren Erik Stolth slet nästan ut sitt gula kort. Lagen kunde inte skilja sig åt varken under
ordinarie matchtid eller under förlängningen. Det stod också lika i protokollet sedan bägge lagen slagit varsina fem straffar, men i den
sjätte straffomgången kom avgörandet. Färnäs backen Bengt Johansson satte sin säkert i nät, medan Nusnäs målvakten Nils Erik Roos
slog sin utanför målet. Därmed var Färnäs segern säkrad med 6-5 efter 1-0 i halvtid och 1-1 både vid full tid och efter förlängning.
Nusnäs har gått framåt mycket sedan i fjol och storfavoriten. Färnäs fick en lång besvärligare uppgift i Påsk-cupens final än kanske
väntat. Första halvlek dominerades spelmässigt av Färnäs, men Nusnäs var ständigt farligt i sina kontringar. Hade lagen fått poäng för

målchanser, så hade Nusnäs lett i paus – nu var istället Färnäs i ledningen efter ett mål av Roland Frid som blev fri på en härlig
framspelning från Tony Söderström.

Dramatik. Direkt efter paus började dramatiken. Nusnäs fick straff, helt omotiverat ansåg Färnäs och två spelare varnades. Antero
Jonasson, liberon, hade ett gult kort sedan förut och åkte av plan. På straffen kvitterade Sven Erik Hjelte och med bara tio man hade
Färnäs svårt att hålla spelet uppe. Nu sög grusunderlaget musten ur spelarna och missarna var legio, spelets kvalitet sjönk och särskilt i
förlängningen var det direkt dåligt. Det behövdes straffar för att skilja lagen åt. Lasse Stickå gav Färnäs ledning på den första. Sven Erik
Hanspers kvitterade direkt. Så räddade Nils Erik Roos Lasse Höglunds svaga skott och Färnäs keepern Göran Höglund ville inte vara
sämre – han klarade när Jan Åke Jonsson skulle ge Nusnäs ledning för första gången i matchen. I fortsättningen gjorde inte
straffläggarna några misstag – utan när vardera fem straffar var skjutna stod det 5-5. Nu skulle första missen bli avgörande och den
skulle Nils Erik Roos. Han slog bollen långt utanför målet när han skulle kvittera den ledning som Bengt Johansson gett Färnäs. Göran
Höglund gjorde en bra match i Färnäs målet, med flera avgörande räddningar. Antero Jonasson var säkerheten själv så länge han fick
vara med. Lasse Stickå, Hans Lind och Conny Gustafsson var andra duktiga Färnäs spelare. Sven Erik Hjelte höll ihop Nusnäs försvar. Jan
Åke Jonsson och Sven Erik Hanspers arbetade bra på mittfältet och i anfallet kretsade det mest kring Ingemar Hjelte.

Dramatik när Färnäs vann Påsk-cupen… Text från tidningsreferat, Falu-Kuriren.
Mora (FK). Det blev inte oväntat Färnäs SK som även denna säsong tog hem den s.k. Påsk-cupen. Men det satt väldigt hårt inne denna
gång. Nusnäs hängde med till fulltid (1-1), förlängningen (1-1) och de fem omgångarna straffar som sedan skulle skilja lagen åt. Då stod
det således 5-5, och dens som sedan gjorde första misstaget skulle få stiga av. Det blev Nusnäs målvakten Nils Erik Roos som drabbades
av detta omilda öde. Han sköt nämligen utanför i sjätte omgången. Tala om dramatik… Men det var dramatiskt och spännande långt
före straffläggningen. Färnäs dominerade första halvan av matchen. Men efter fina kontringar och heta måltillbud skulle NIF haft
ledningen. Nu sprintade istället snabbe Roland Frid fram och gav FSK ledningen sedan han fått en fin ”macka” av Tony Söderström. Det
var i andra halvlek som nerverna kom i dallring hos både spelare och publik. Nusnäs tilldömdes en straff. Och då började varningarna.
Färnäs spelande tränare fick förresten rött då han hade ett gult förut. Och därmed var det slutspelat för Antero Jonasson denna dag. FSK
fick därför i fortsättningen förlita sig till nio man. Men då skall genast tilläggas att Antero varit ett av de bästa försvarskorten hos FSK.

Nervkrig. Straffen slog Sven Erik Hjelte in. Och så var nervkriget igång. Spelet försämrades också då ingen ville ta risker. Färnäs
spelarna sprang ofta ihop i anfallsläge. Och Nusnäs ”skänkte” bort bollen ofta i onödan. Förlängningen blev om möjligt av ännu sämre
kvalitet. Matchen flyttades i sista stund till Sandängarna, vars lösa underlag tog hårt på krafterna. Lasse Stickå var dominerande i FSK
sedan Antero lämnat planen. Målvakten Göran Höglundgjorde sitt liksom brodern Lars. Nämner vi så också unge Hans Lind och Conny
Gustafsson har vi nämnt topparna i det jämna segrar laget. Nusnäs har ett intressant lag detta år. Betydligt starkare än i fjol tycks det.
Unga tekniska grabbar som söker, få bollen att göra arbetet. På mitten var Jan Åke Jonsson och Sven Erik Hanspers outtröttliga. Ingemar
Hjelte var framfusig i anfallet och de bakre leden var det Sven Erik Hjelte som det mesta skulle bestyra. Färnäs-Nusnäs 6-5. (1-1 vid full
tid) Målen: 1-0 Roland Frid, 1-1 Sven Erik Hanspers (straff). Straffslagning: 5-4. Domare: Erik Stolth.

W-Cupen.
W-cupen, motsvarigheten till DM, blev en klar succé alltifrån starten för några år sedan. En handikappcup där det handlar om prispengar
till slutsegrarna. 1979 deltog allt vad Dalarna har av fotbollsklubbar och än en gång besannades att inte de på pappret bästa lagen
vinner. I år fick två division V-lag göra upp om äran i finalen och där kunde IFK Hedemora vinna över Nås IF med 2-0. Då är det att märka
at Nås IF i semifinalen slog ut IK Brage med 2-1 medan IFK Hedemora besegrade Leksands IF med 7-3. Ett tidigare skede hade bl.a. IFK
Hedemora besegrat Falu BS med 3-0. Smedjebacken Ludvika med 4-3 och Leksand Forssa med ishockey siffrorna 9-8.

W-cupen resultat.
Kvalomgång.
Dala Floda IF-Nyhammars IF 4-6,
Envikens IF-Boda SK 0-4,
Husby AIK-IFK Hedemora 0-1,
Orsa IF-Nusnäs IF 4-7,
Torsångs IF-IK Astoni 2-3,
IF Vikapojkarna-Lima IF 1-3,
Öje IF-Idre SK 2-1,
Långshyttans AIK-Avesta AIK 2-4,
Hälsinggårdens AIK-Gagnefs IF 6-7,
Stora Tuna IK-Falu BS 3-7,

Dalecarlia IF-Sågmyra IF 1-6,
IF Garparna-Fors IK 4-1,
Insjöns IF-Gustafs GoIF 7-2,
Sunnansjö IK-Smedjebackens FK 1-8,
IF Tunabro-Kvarnsvedens IK 2-4,
IFK Våmhus-Färnäs SK 1-3,
Östansbo IS-Hulåns IF 2-4,
Samuelsdals SK-IK Brage 2-5,
Mockfjärds BK-Dala Järna IK 4-6,
Yttermalungs IK-Malungs IF 2-4.

Djurmo/Segro-Leksands IF 3-7,
IK Grim-Avesta IF 0-2,
IF Nornan-Sälen/Sörsjöns IF 1-0,
Söderbärke GoIF-Saxdalens IF 2-4,
Ulfshyttans IF-Nås IF 0-3,
Åsens SK-Sollerö IF 2-5,
Gonäs-Ludvika FK 2-7,
Amsbergs SK-Islingby IK 1-3,
Skogsbo SK-Säters IF 3-2,

Aggressivt Färnäs besegrade Våmhus. Text från tidningsreferat.
Färnäs hade mycket större besvär med Våmhus äv vad segersiffrorna 3-1 i W-cupen visar. Det var i det stora hela en jämn match , men
Färnäs vann rättvist på ett aggressivare anfallsspel. Våmhus hade en straff i handikapp och den placerade Sören Simons i nät med
ackuratess. Färnäs hade ett visst spelövertag under hela första halvlek, men skapade inga målchanser. Närmast utdelning var Hans
Gruppen som pressade Lasse Olpers till att spela bollen i egen ribba. Efter paus hade Färnäs fler chanser och laget både kvitterade och
tog ledningen på två ”billiga” nickmål. Slutsiffrorna fastställde sedan Lasse Stickå på straff. Matchen hade kunnat bli målmässigt ännu
jämnare om Våmhus hade fått sig en straff tilldömd tio minuter före slutet. Bäst i Våmhus var försvarsresarna Lasse Olpers och Sören

Simons. Både mittfält och anfall spelade lite för plottrigt. I Färnäs spelade Gert Lind bra liksom Lasse Höglund. Hans Grubben var duktig
liksom ständigt alerte Lasse Stickå. Målen: Sören Simons (straff), 1-1 Roland Frid, 2-1 Lasse Höglund, 3-1 Lasse Stickå (straff).

Färnäs-Våmhus 3-1 (0-1). Text från tidningsreferat.
Målen: 0-1 Sören Simons, 1-1 Roland Frid, 2-1 Lasse Höglind, 3-1 Lasse Stickå. Omdöme: matchen spelade i Färnäs för planen där var
bättre. Fyra mål gjordes. Två tillkom på straff och två på nickar. Våmhus levde hela första halvlek på en straff som Sören Simons
åstadkom redan före matchen – handikapp. Men det var redan då Färnäs förde spelet, höll bollen inom laget och skapade chanser.
Ibland fick dock FSK målvakten Göran Höglund jobbigt på kontringar. Annars var Gert Lind, Lasse Höglund och Hans Grubben de bästa.
Lars Stickå spelade som vanligt en dominerande roll. Våmhus hade inte mycket framåt att visa upp. Sören Simons och Lasse Olpers höll
siffrorna nere. Per Olof Engström får också godkänt.

1:a omgången.
Gagnefs IF-Falu BS 1-9,
Boda SK-IK Brage 2-4,
Hulåns IF-Nås IF 7-2,
Nusnäs IF-Sågmyra IF 4-2,
Smedjebackens FK-Ludvika FK 4-3,
Lima IF-Malungs IF 4-2.

IK Astoni-Islingby IK 11-10,
IF Garparna-Näs IF 1-7,
Insjöns IF-Kvarnsvedens IK 3-4,
Nyhammars IF-Dala Järna IK 1-3,
Sollerö IF-IF Nornan 2-1,

Avesta IF-Avesta AIK 2-6,
IFK Hedemora-Skogsbo SK 7-1,
Leksands IF-Forssa BK 9-8,
Saxdalens IF-Vansbro AIK 2-6,
Öje IF-Färnäs SK 1-2,

Lima IF-Hulåns IF 5-2,
Sollerö IF-Färnäs SK 5-4,
Smedjebacken FK-IK Brage 3-5.

Nusnäs IF-Leksands IF 0-3,
IK Astoni-Dala Järna IK 3-1,

Åttondelsfinal.
Kvarnsvedens IK-Vansbro AIK 3-9,
Näs IF-Avesta AIK 1-0,
IFK Hedemora-Falu BS 3-0,

Kvartsfinal.
IK Brage-Vansbro AIK 6-2,
Näs IF-IK Astoni 7-6.

IFK Hedemora-Sollerö IF 1-0,

Semifinal. Leksands IF-IFK Hedemora 3-7,
Final.

IFK Hedemora-Näs IF 2-0.

Näs IF-IK Brage 2-1.

Lima IF-Leksands IF 1-5,

Många spelare i Färnäs har valt att ligga lågt.
Mora (DD). Vårens lag i norra femman förra året var Färnäs SK som var i serieledning när lagen gick till sommarvila. Då vann FSK
påskcupen i Mora regionen och det blev en repris i påskafton i år. Cup mässigt sett är det alltså status quo…. – Men vi är mycket tunnare
i år. Dels därför att Lasse Olsson och Torbjörn Nilsson gått till Mora, dels och kanske framför allt för att så mångas från fjolårslaget ligger
lågt. Sen Åke Larsson, Anders Lindgren, Torsten Jones, Leif Bengter, Gunnar Haglind har inte satsat på fotboll ännu… Under vårens
matcher har spelet i FSK kretsat kring veteranen Lasse Stickå som spelat 322 seriematcher när förra säsongen slutade. Han gjorde viss
debut 1961 ! – Det är lika roligt spela fortfarande om man slipper komplicerade skador. Stand in för Lasse Olsson blir spelande tränaren
Antero Jonasson. Ned sin rutin och snabbhet har han varit alert värre i vår. Lasse Höglund som spelat med Mora i trean under flera år
har kommit tillbaka. Tekniske lurige Lasse blir ersättare för Torbjörn Nilsson på mitten. Comeback gör också Gunnar Eriksson. Libero i Alaget fram till 1970 då en komplicerad meniskskada satte stopp för vidare spel. Nu ersätter han Torsten Nilsson som lagledare. – En del
unga grabbar så som Hans Lind, Robert Sand, Jan Erik Sens, Mikael Ryen och Hans Grubben – kom från Östansbo 78 – bör kunna
konkurrera om en plats till vårens lag- - Försvaret är lika bra i år och framåt får vi bygga spelet kring Lasse Höglund. Vad anser du om
vårens träningsmatcher? – Mest positivt. Vi har spelat sex matcher och bara förlorat mot Brage B. Bästa matchen gjorde vi mot
Oxberg/Älvdalen då det blev vinst med 2-1. Det kan gå bra om vi slipper skador tror Lasse Stickå I Färnäs SK. / Wille Persson/.

Vart strävar Färnäs den här säsongen?
Färnäs SK har fungerat som den berömda solen och pannkakan de senaste säsongerna. Ofta i tabelltopp efter en stark vårsäsong. Så
kommer hösten och allt har rast, den hägrande div.IV biljetten har flugit all sin kos. I vår har Färnäs övertygat i vänskapsmatcherna.
Oxberg/Älvdalens skalp har plockats, liksom en seger i Påskcupen – så laget förefaller vara bra igång. Det tyder på en stark vårsäsong
när serien sparkar igång – men har man ork också för hösten….? Färnäs SK håller sig med en rutinerad centrallinje, slår manihop åren på
målvakten Göran Höglund, liberon Antero Jonasson och centern Lasse Stickå kommer man upp i mer än 100 år. Men där finns inga
ålderskrämpor – trion tillhör de mest tongivande i laget match efter match. ”Ante” och Stickå Lasse delar i år också på ansvaret för laget
med Gunnar Eriksson som lagledare.

”Skinnis” tillbaka. Färnäs har tappat Färnäs har tappat två viktiga kuggar, Lasse Olsson och Torbjörn Nilsson båda har valt att
pröva sina krafter i ett högre sammanhang och finns från den här säsongen i IFK Mora i trean. Istället har Färnäs fått tillbaka en av trean
bästa mittfältare. Lasse ”Skinnis” Höglund, som en gång började sin fotbollskarriär i Färnäs och som efter några år i Mora nu varvar ner i
moderklubben. Spelklar i år är också Hans Grubben – en lirare som ritade på för de grön-vita ifjol, men som inte börjat satsningen förrän
i vår. Fler i bakfickan. Färnäs har under försäsongen släppt fram en knippe unga lovandespelare. Mikael Ryen, Robert Sand, Jan Erik Sens
och Tony Söderström har alla goda möjligheter att ta ordinarie platser. Orsa bröderna hans och Gert Lind är också två goda
fotbollsspelare liksom forwarden Conny Gustafsson. På pappret har Färnäs väl så bra beställt som tidigare år – och det bör räcka en bra
bit i femman. Särskilt om de rutinerade herrarna Torsten Jones, Sven Åke Larsson, Göran Nordin och Lennart Ehlin bestämmer sig för att
satsa et tår till på fotbollen. Då blir det en hälsosam konkurrens om de ordinarie platserna. /Lek/.

Färnäs och Nusnäs delade på poängen – Hemmastrateg skadades -. Text från tidningsreferat. (omg 1).
Färnäs premiärmatch mot Nusnäs slutade 1-1 (0-0) och det är ganska rättvist resultat i en match där Färnäs dominerade inledningen av
varje halvlek medan Nusnäs kommer mot slutet. Färnäs drabbades av en svår jobspost, då laget fick Lasse Stickå illa skadad. Lasse
Sprang ikapp med Nusnäs målvakt Kennethkarlsson om bollen. Kenneth vann löpduellen, men kolliderade samtidigt med Lasse som fick
en smäll över höger benbet. Först troddes benet vara av, men en preliminär läkarundersökning pekar på skador i mjukdelarna. I första
halvlek var det ont om målchanser. Färnäs största hade Conny Gustafsson som i upptakten fick bollen förbi målvakten, men strax innan
mållinjen fanns en ute försvare och slog bort bollen. Efter en halvtimmes spel var man beredd att notera 0-1. Snabbe Anders Andersson
han upp en för lös bakåtpassning, skog bollen förbi Göran Höglund i Färnäs målet – men bollen fick för hård fart och rann över kortlinjen
innan Anders hann upp den. Fem minuter senare hade Nusnäs en ny jättechans, då jan Åke Jonssonkastade fram mot ett inlägg – men
missade bollen med en hårsmån. Lasse Stickå fick lämna planen på bår en och halv minut före paus och i hans ställe kom Hans Grubben
in. I 57:e minuten kunde han utnyttja en trång situation framför Nusnäs målet och slå in 1.0. Nusnäs hade tillfälle till kvittering direkt

därpå då Färnäs försvaret fick slå ifrån sig allt de förmådde för att freda buren, lagen noterade sig för ytterligare chanser innan Tord
Svensson på volleykvitterade till 1-1 minuten före slutsignalen. Lasse Stickå missade en match1966 då han låg i lumpen och en match
1969 – men 320 matcher har det blivit i Färnäs färger nästan utan avbrott. Nu gjorde han en bra insats så länge han fick vara med. Bra i
Färnäs var också unge backen Robert Sand, rutinerade Antero Jonasson och jobbarna Lasse Höglund och Gert Lind – men vad svårt de
har att få framanvändbara bollar till kedjan. Nils Åke Svedin var bäst i Nusnäs, med en enorm arbetsinsats. Men han har varit ”over
there” i några veckor och är inte fulltränad varför han gick av en stund före slutet och lämnade plats för målskytten Tord Svensson. Bra i
Nusnäs också Sven Erik Hjelte, Ingemar Hjelte och Anders Fyhr.

Färnäs-Nusnäs 1-1 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 1).
Målen: 1-0 Hans Grubben, 1-1 Tord Svensson. Omdöme: ”Det våras för Antero, 37”, Spelande tränaren Antero Jonasson var nämligen
bäst på plan och orkade hela matchen ut. Möjligen låg Färnäs närmast till segern. Men med tanke på Nusnäs pigga anfall efter10 min.
tog hand om kommandot och att FSK hade spelet i den andra var tillställningen så jämn att slutsiffrorna är berättigade. Målen gjordes
f.ö. av avbytare i båda gången. Norrmannen Hans Grubben ersatte Lasse Stickå och hockey spelaren Tord Svensson hoppade in då en
kvart återstod. Tord slog direkt på en frispark från Sven Erik Hanspers då en minut återstod utan chans för hemmamålvakten. Lasse
Stickå fick i slutminuten av första halvlek lov att bäras av planen efter en sammanstötning med Nusnäs målvakten Kenneth Carlsson.
Det befarades benbrott. Det vore en kännbar förlust för FSK. Lasse är den som bär upp både anfall och försvar. Nusnäs försvaret greps
flera gånger av panikkänslor och hade svårt att få bort bollarna. Bo Pers och Sven Erik Hjälte var de säkraste. Anfallet var piggt och
rullade stundtals bollen fint. Ingemar Hjelte och jan Åke Johnsson var de bästa. I FSK var de unga Robert Sand och Gert Lind effektiva.
Lars Höglund höll mittfältet fint. Vidare skall Conny Gustafsson och Stig Lindgren ha ett omnämnande.

Mållös match trots massor av chanser… text från tidningsreferat. Mora Tidning. (omg 2).
De som var vittnen till div. V-uppgörelsen mellan Färnäs och Sågmyra på fredagskvällen frågar sig säkert hur ända in i … matchen kunde
sluta 0-0. För chanser var ingen brist på – däremot saknade spelarna den rätta kylan (trots blåsvädret) och brände den ena godbiten
efter den andra. Men 0-0 blev det sedan målsumparna Hans Grubben, Roland Frid och Conny Gustafsson i hemmalaget samt Ove
Bengtson och Göran Rogström i Sågmyra haft lilla julafton. Nu skall tilläggas att båda målvakterna Göran Höglund och Sölve Juvas var
duktiga samt att Sölve hade turen på sin sida. Inte minst på Roland Frids vinkelskott under slutkvarten – med vindens benägna bistånd
vred bollen sig i stolpen. Sågmyra öppnade bäst i båda halvlekarna och skapade då ett flertal vassa tillfällen, men Färnäs kom igen och
ordnade ännu värre problem för gästernas försvar. Men utan Lasse Stickå saknar laget tydligen en kall avslutare och då blir det så här.
Sågmyras främsta var målvakten Sölve Juvas, mittbacken Håkan Sparring, Bert Nilsén och Bo Bengtsson. Färnäs ess var Gert Lind och
Lasse Höglund, Hans Lind i backlinjen och arbetsamme Stig Lindgren. Domare Tommy Karlsson, Borlänge som skulle ha använt gula
kortet flitigare för att vara konsekvent.

Färnäs-Sågmyra 0-0. Text från tidningsreferat. Falu Kuriren. (omg 2).
Omdöme: Den här matchen borde inte ha slutat mållös. Färnäs hade fyra chanser mot Sågmyra två i första avdelningen. I andra halvlek
hade Färnäs fem plus ett rungande stolpskott medan Sågmyra bokade sig för två jättetillbud. Därmed vill vi ha sagt att FSK låg närmast
seger – särskilt sista halvtimmen var överlägsenheten från hemmalagets sida stor. Sågmyra hade första kvarten i vardera perioden, men
kan man också säga att målvakten Sölve Guvas räddade Sågmyra. Bra spelare var också Håkan Sparring, Bert Nilsén och Göran
Rogström. Även Färnäs målvakt Göran Höglund fick göra rätt för sig. Vidare var hans och Gert Lind. Lasse Höglund och Stig Lindgren
pigga hemmaspelare. Nu saknades Lasse Stickå för förstagången på mycket länge. Möjligen var det detta som Färnäs förlorade en poäng
på.

Färnäs-Sågmyra 0-0. Text från tidningsreferat. Dala Demokraten. (omg 2).
Fredagens match mellan Färnäs och Sågmyra slutade mållös. Det var i stort sett ett rättvist resultat. Sågmyra var nog en angenäm
bekantskap för hemmalaget, man trillade boll riktigt snyggt och ofta gick passningarna till rätt adress. Gästerna hade ett visst övertag i
första halvlek, vilket får tillskrivas mittfältet som verkligen fördelade bollarna bra ut på kanterna. Detta skapade en hel del oreda i
Färnas backlinje. Bäst i Sågmyra var målvakten Sölve Juvas. Ove Bengtsson och Jan Pihl. I hemmalaget spelade målvakten Göran
Höglund, Robert Sand, Gert Lind och Conny Gustafsson bäst.

Nornan-Färnäs 4-0. Text från tidningsreferat. (omg 3).
Ett besvärande regn föll hela matchen över Ryavallen i Malungsfors och halkan bidrog till irriterat spel. Resultatet 4-0 till Nornan och 2-0
i halvlek, var rättvist, men Färnäs var värt ett mål särskilt i första halvlek. Laget saknade dock udd, och ingen i anfallet hade förmåga att
skapa farligheter. Nornan gjorde sin tredje vinstmatch av lika många möjliga. Färnäs har på sina tre matcher endast gjort ett mål. Alla i
Nornan var bra, men särskilt beröm ska gå till backen Kurt Ivarsson och målvakten Sten Inge Eriksson. I Färnäs får Lasse Höglund och
Antero Jonasson godkänt. Målen: Kent Noremar, Börje Åslund, Hans Göran Halvarsson och Errol Perjos, ett vardera.

Nornan-Färnäs 4-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 3).
Målgörare: Kent Noremar, Börje Åslund, Hans Göran Halvarsson, Errol Perjos. Omdöme: Ett besvärande regn föll hela matchen över
Ryavallen i Malungsfors och halkan bidrog till ett irriterat spel. Resultatet rättvist men något mål var Färnäs värt särskilt i första halvlek.
Färnäs saknade udd och ingen i anfallet hade förmåga att skapa farligheter. Nornan gjorde sin tredje vinst match av lika många möjliga.
Färnäs har på lika många matcher endast gjort ett mål. Alla I Nornan var bra men ett särskilt beröm till backen Kurt Ivarsson och
målvakten Sten Inge Eriksson. Godkänt blev det för Lasse Höglund och Antero Jonasson i Färnäs.

Nornan-Färnäs 4-0 (2-0). Text rån tidningsreferat. (omg 3).
IF Nornan tog i söndags sin tredje raka tvåpoängare, genom att på hemmaplan vinna över Färnäs SK med 4-0 efter 2-0 i halvtid. Det
envisa regnandet hade gjort planen såphal, vilket dels förstörde de flesta försöken till ordnat spel, dels skapade sin ganska irriterad
stämning på plan. Nornan dominerade matchen ganska övertygande och vann helt rättvist. Färnäs gjorde en ganska dålig match och
saknade udd i de få försök man gjorde till ordnade anfall. I Nornan där alla hade en bra dag, lyckades målvakten sten Inge Eriksson och
Kurt Ivarsson i försvaret allras bäst. I Färnäs gjorde Lasse Höglund och Antero Jonasson en hygglig match. Målgörare för Nornan: Kent
Noremar, Börje Åslund, Hans Göran Halvarsson och Errol Perjos.

Sollerön-Färnäs 1-2. Text från tidningsreferat. (omg 4).
Siljansderbyt mellan Sollerön och Färnäs slutade med Färnäs seger med 2-1 efter Sollerö ledning i halvtid med 1-0. Efter de båda lagens
chanser hade ett oavgjort resultat varit rättvist, men Färnäs förvaltade sina måltillfällen bäst. En av planens dominanter fanns i Färnäs.
Lasse Höglund. Han svarade också för segermålet. Han var allestädes närvarande. Bra i Färnäs var också nye Robert Sand och Göran
Olsson. I Sollerön får Göran Larsson och Bengt Arne Hinders bästa betyget. 1-0 gjorde Mikael Westerling på en direkt kanon efter en
perfekt passning från Lasse Halvars. 1-1 svarade Conny Gustafsson för efter ett missförstånd i Sollerö försvaret. 1-2 ordnade sedan Lasse
Höglund på nick efter hörna. Två varningar delades ut av domaren Gunnarr Hillerström, en till vardera lagen.

Sollerön-Färnäs 1-2 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 4).
Målen: 1-0 Mikael Westerling, 11-1 Conny Gustafsson, 1-2 Lars Höglund. Omdöme: Färnäs ville mest och förtjänar den här segern. Men
det började bra för SIF med mål efter två minuter. Men sedan var spelat jämnt och ingen skapade några måltillbud. Spelet var i stället
förlagt på mittplanen. I andra halvlek verkade det som hemmalaget slog sig till ro med ledningsmålet. I varje fall tog Färnäs hand om
spelet och kvittering kom efter åtta minuter. En kvart därefter kom också ledningsmålet. Först därefter ryckte Sollerön upp sig men det
var mest meningslösa höjdbollar dessutom var målvakten Göran Höglund påpasslig. Bröderna Lasse var minst lika bra på mittfältet. Och
Conny Gustafsson var en snabb anfallsspelare. Hos Sollerön fungerade mittfältet inte alls. Ove Mårtensson gjorde en bra insats i målet.
Och Lasse Lantz var bäste utespelare. En positiv överraskning var också reserven Sören Bondesson.

Roland frid sänkte Rättvik. Text från tidningsreferat. (omg 5).
Färnäs ställde alla tips på huvudet och vände serieledande Rättvik på rygg när laget på lördagen gästade Mora och Färnäs IP.
Hemmasegern löd 2-1 (1-0) och mannen bakom verket heter Roland Frid- tvåmålsskytt. Färnäs fick en bra start med vinden i ryggen och
det märktes inte alls att tre viktiga kuggar sakandes . Lasse Stickå är borta sedan länge och nu fattades även Robert Sand och Hans
Grubben. Nu har båda lagen bra målvakter. Såväl Göran Höglund i mammamålet som Kent Jonsson i Rättviksburen skötte sig ypperligt.
Men på en straff sex minuter före vilan måste Kent kapitulera. Men Färnäs behövde två försök. På det första stördes exekutorn Antero
Jonasson av en utespelare och straffen gick om Då tryckte Roland Frid dit bollen utan pardon. Efter paus kom Rättvik starkt och jobbade
upp sig till en rättviskvittering. Men så strax före slutet slog Roland Frid till på nytt och grejade hemma vinst. Det var en bra match där
båda lagen stundtals bjöd ett ögonfägnande spel och Färnäs segern var inte alls missvisande. De bästa var Bengt Johansson, Stig
Lindgren och Rolf Ehlin. I Rättvik fanns de främsta i Sune Back. Tommy Tysk och Torbjörn Nordin. Målen: 1-0 Roland Frid (straff), 1-1
Lalle Björklund, 2-1 Roland Frid.

Färnäs-Rättvik 2-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 5).
Färnäs visade verkligen go i lördagens div. V match mot serieledande Rättvik, som denna gångfick vända åter utan poäng. Detta sedan
Färnäs visat upp våromgångens bästa spel på hemmaplan. Färnäs hade medvind i dubbel bemärkelse i första halvlek. Man fick en straff i
sista minuten som blev dramatisk. Antero Jonasson slog straffen som Rättviks målvakten Kent Jonsson klarade den. En spelare sprang in
i straffområdet för tidigt och straffen gick om. Roland Frid var säker exekutor och 1-0 till hemmalaget var ett faktum. I andra halvlek fick
Rättvik vinden i ryggen och kunde helt rättvist kvittera på en dubbel chans sedan hemma nålvakten Göran Höglund först räddat ett hårt
skott men ej lyckats hålla bollen utan Nalle Björklund kunde sätta in den i tomt mål. När endast sex minuter återstod kunde ånyo
Roland Frid se ett fint skott från kanten gå in. En mycket välspelad match mellan två fint spelande lag. Bra spelare i Rättvik var
målvakten Kent Jonsson, Nalle Björklind, Tommy Tysk och Jan Gezelius. Bra spelare i hemmalaget var målvakten Göran Höglund, Antero
Jonasson, lars Höglund, Stig Lindgren och tvåmålsskytten Roland Frid.

Färnäs-Rättvik 2-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 5).
Målen: 1-0 Roland Frid (straff), 1-1 ”Lalle” Björklund, 2-1 Roland Frid. Omdöme: FSK lyckades tack vare ett fint lagarbete besegra
serieledarna från Rättvik. Matchen var spännande och underhållande och dessutom vann FSK rättvist – trots att man saknade lars
Stickå, Robert Sand och hans Grubben. Lite turligt kom också ledningsmålet på straff i slutminuten. Antero Jonasson slog första straffen
som dockfick gå om sedan en rättvikare startat för tidigt. Då stegade istället Roland Frid fram och gav hemmalaget ledningen. Färnäs
hade också turen att ha vinden i ryggen under första halvan av matchen. I början av andra kom Rättvik fint och visade stundtals vilket
fint gäng man har. Kvitteringen kom därför befogad. Men sedan kom FSK igen och sex minuter före slutet ordnade Roland Frid
segermålet. Det var Färnäs bästa hemmamatch för säsongen. Målvakten Göran Höglund arbetade säkert. Plus också till Bengt
Johansson, Stig Lindgren och Rolf Ehlin. Även Rättvik hade en alert målvakt i Kent Johansson. Bra spelade också Sune Back, Tommy Tysk
och Torbjörn Nordin.

Sälen/Sörsjön-Färnäs 3-3 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 6).
Målen: 0-1 Roland Frid, 1-1 Ola Halvars (straff), 1-2 Lasse Höglund, 2-2 Leif Olsson, 3-2 Leif Hildor, 3-3 Roland Frid. Omdöme: Den här
matchen kom aldrig spelmässigt upp till några högre höjder. Däremot var det kamp och intensitet. Spelet var bäst i matchens inledning
men annars tycktes båda lagen ha svårt att få något riktigt flyt. Oavgjort var rättvist och något lag var närmast segern så var det S/S. Det
var nämligen ett ganska snöpligt kvitteringsmål som Färnäs gjorde i slutminuterna, en hörna direkt i mål. De bästa i S/S var försvararna
Sune Johansson och Rolf Östensson samt mittfältarna Kent Östensson och Roger Westling. Bra i Färnäs var Göran Olsson och Antero
Jonasson i försvaret. Lasse Höglund på mittfältet och Roland Frid i kedjan.

S/S-Färnäs 3-3. Text från tidningsreferat. (omg 6).
Sälen/Sörsjöns IF och Färnäs SK spelade i onsdagskväll pavgjort3-3 i en från våras uppskjuten match. I halvtid stod det 1-1. Det blev en
ganska dålig match, men där bägge lagen bör få en eloge för verkligt kampspel. Resultatet måste också betraktas som rättvist. I
Sälen/Sörsjön gjorde Rolf Östensson och Sune Jonsson en bra match i försvaret, medan Kent Östensson lyckades bäst på mittfältet och
Ola Halvars i anfallet. I Färnäs gjorde Lasse Höglund, Antero Jonasson och Göran Olsson en bra match. Målgörare för Sälen/Sörsjön Ola
Halvars, Leif Olsson och Leif Hildor. Målgörare för Färnäs Lasse Höglund 1 och Roland Frid 2.

Siljansnäs-Färnäs 4-1 (1-1). Text från tidningsreferat. (omg 7).
Målen: 0-1 Lasse Höglund, 1-1 Leif Danielsson, 2-1 Lillen Hammarbäck, 3-1 Leif Danielsson, 4-1 Mats Möller. Omdöme: Färnäs
dominerade första halvtimmen och tog helt rättvist ledningen med 1-0 , genom Lasse Höglund. Sita 15 minuterna av första halvlek
jämnade Siljansnäs ut spelet. Och Leif Danielsson kunde genom en perfektnick på Mats Möllers fina inlägg fastställts halvtidsresultatet
till 1-1. Siljansnäs spelade i andra halvlek en framåt och effektiv fotboll som snabbt gav resultat. Först genom Lillen Hammarbäcks kanon
hårda distansskott till 2-1 och Leif Danielssons framfusiga spel till 3-1 efter kalabalik i Färnäs försvaret. Slutresultatet 4-1 fastställde
Mats Möller på ett välplacerat halvvolley skott efter 80 minuter. Sista tio minuterna kom Färnäs starkt tillbaka men kunde trots flera
fina tillfällen inte hyfsa till siffrorna. I Färnäs fanns förutom duktige målvakten Göran Höglund och pigge yttern Conny Gustafsson
planens bäste spelare var Lasse Höglund som dominerade hela mittfältet. I Siljansnäs övertygade förutom backen Åke Hammarbäck
liberon Alf Ersson och kedjespelarna Lillen Hammarbäck och Anders Melen.

Färnäs-Särna 5-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (omg 8).
Gästande Särna fick vid söndagens besök på Färnäs IP vända hem med ett stort nederlag, som med lite större skärpa från hemmalagets
sida gott och väl kunnat vara det dubbla. Färnäs fick en riktig kanonstart med mål i fösta anfallet. Man spelade helt ut Särna och radade
upp chans på chans men var inte kall nog vid avslutningarna. Gästernas anfall var aldrig i närheten av hemmamålet där Göran Höglund
hade en riktigt lugn och fin eftermiddag. Den verkliga poängen i matchen var att samtliga mål kom från samma spelare. Roland Frid som
verkligen var på hugget och valsade om med Särna spelarna. Särna saknade några av sina bättre spelare. Det märktes verkligen. De hade
inte mycket att sätta emot och i andra halvlek trillade bollarna in med jämna mellanrum. Färnäs har fått tillbaka Lars Stickå, som varit
skadad ett tag. Han spelade från start och det gav genast kedjan mera udd. Ska några spelare nämnas i Särna blir det målvakten Staffan
Hill. Tomas Zachrisson och Erik Ström. Bra i hemmalaget var Antero Jonasson, Lars Höglund, Gert Lind, Conny Gustafsson och
femmålsskytten Roland Frid.

Färnäs-Särna 5-0. Text från tidningsreferat. (omg 8).
Det var snudd på dubbelt hattrick när Roland Frid blev FSK:s hjälte och laget spelade ut ett resignerat Särna. Roland Frid hade faktiskt
fler chanser att göra mål, men någon måtta måst det väl vara. Roland gjorde ju fem mål även mot Rättvik. Bra i ett samspelat Färnäs lag
förutom match vinnaren var Antero Jonasson, tränaren, Lars Höglund, Robert Sand och Gert Lind. Lars Stickås comeback betydde
mycket för hemmalaget. Han var spelar lugnt och säkert Lasse. I Särna laget saknades ett par spelare Lars Erik Halvarsson och mats
Emanuelsson. Trots fem insläppta mål spelade målvakten Staffan Hill bra. Även Tomas Zachrisson och Erik Ström kämpade bra i Särna. /
Birger Nylén/.

Färnäs-Särna 5-0 (2-0). Text från tidningsreferat. (Omg 8).
Målen: 1:a min, 1-0 30:e 2-0, 65:e 3-0, 70:e 4-0 och 80:e straff, alla gångerna Roland Frid som skytt. Omdöme: om en spelare gör alla
målen då laget vinner med 5-0 måste ha förstås kallas matchvinnare. Roland Fridupprepade den bedriften fån Rättviks matchen och var
nu på ett strålande spelhumör. Hjälpte till både bakåt och framåt. Med lite tur och större skärpa hade det lätt kunnat bli ytterligare tre
mål för Roland denna dag. Bra i Färnäs var också tränaren Antero Jonasson, lars Höglund, Robert Sand och Gert Lind. Vidare gjorde lars
Stickå come back efter sin knäskada och gav genast laget stadga och anfallet udd. Särna saknade ett par spelare – Lars Erik Halvarsson
och Mats Emanuelsson – men spelade hela tiden blekt och resignerat. Målvakten Staffan Hill var bra trots målen. Nämnas sedan Tommy
Zakrisson och Erik Ström har vi nämnt de bästa.

Vilken målaptit!!!
Färnäs SK:s lille, snabbe, runde Roland Frid lämnar ingalunda motståndarnas målvakter i ”frid” På söndagen vann FSK hemmamatchen
mot Särna med 5-0. Och då svarade Roland ensam för samtliga fullträffar. Det berättades att skärpningen inte alls var hundraprocentig.
För då hade han gjort minst lika många till…. Senast FSK hade hemmamatch var mot IFK Rättvik. Då vann Färnäs med 2-1. Och den
gången gjordes båda målen av, ja, just det Roland Frid…

Leksand-Färnäs 2-0. Text från tidningsreferat. (omg 9).
Fredagskvällens div. V-match mellan Leksand och Färnäs blev ingen toppmatch, där till var hemmalaget för överlägset – om man
undantar tio minuter i den första halvleken. Hemmalaget inledde bra och hade fyra klara målchanser redan inom 10 minuter, men man
sköt alltför okoncentrerat. Färnäs hade sedan en stark tio minuters period med en missad straff och två stolpskott. Efter detta tappade
dock gästerna allt vad gäller spel och övergick till att klaga på domarens bedömningar, vilket renderade laget till fyra varningar.
Hemmalaget fick i den sista minuten av första halvlek en straff som Sune Bergman säkert slog i mål. Andra halvlek var endast en minut
gammal när Tommy Lindberg med ett fantastiskt skott ökade till 2-0 till Leksand hade sedan en konstant press på gästerna hela
matchen, men slarvade bort alla chanser framför mål. Bra i Leksand var Per Erik Nygårds, Thomas Nord, Sune Bergman och Per Erik
Staaf. Bra i Färnäs var bröderna Höglund. Målen: 1-0 Sune Bergman (straff), 2-0 Tommy Lindberg.

Leksand-Färnäs 2-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 9).
Målen: 1-0 Sune Bergman (straff), 2-0 Tommy Lindberg. Omdöme: Leksand hämtade sig snabbt efter smällen mot Sågmyra i senaste
omgången. Nu tryckte man dit pånyttfödda Färnäs med 2-0 (1-0). Men första halvleken fick ett underligt förlopp, då Leksand skruvade
en härlig fart redan från början. Efter 20 minuters spel borde memmalaget ha skaffat sig en betryggande 3-0 ledning, så överlägsna var
LIF. Nu fick gästerna en straff som dock hemma målvakten Tommy Engner med tur och skicklighet lyckades förpassa utanför det egna
målet. Efter straffmissen tog Färnäs ett massivt övertag om spelet och det var de som radade upp chanser på löpande band. Nu kom
man närmare än två stolpträffar i den starka offensiven. I den sista spelminuten var det Leksand som begåvades med en straff som dock
resulterade. I den andra halvleken fanns sedan bara ett lag på plan och det var Leksand. Helt riktigt fastställde man även slutresultatet
till 2-o i en bra division V-match där LIF. Sune Bergman, Pecke Staaf, Thomas Nord och Bo Nykvist var mycket bra. Färnäs omskrivne
Roland Frid var hela tiden farlig för hemma försvaret tillsammans med veteranen Lars Stickå.

Färnäs-Leksand 1-3 (0-2). Text från tidningsreferat. (omg 10).
Målen: 0-1 Håkan Tangen, 0-2 Per Erik Nygårds, 1-2 Rolf Ehlin, 1-3 Håkan Tangen. Omdöme: En jämn välspelad match från bägge lagen.
Skillnaden mellan kombattanterna var Leksands målvakt Peter Dawson, kanadensaren som är landslagsman. Han gjorde smått
fenomentala räddningar och svarade utan tvekan för det bästa målvaktsspel som skådats i Färnäs på år och dag. Bra var också backarna
Thomas Nord och Thomas Hoback samt mittfältaren Leif Arne Berg. I Färnäs går bästa betyget till backen Hans Lind, mittfältaren Lasse
Höglund samt anfallsspelarna Roland Frid och Lars Stickå.

Särna-Färnäs 1-0, text från tidningsreferat. (omg 11).
Särna vann rättvist med 1-0 i lördagens match på Särna IP. Färnäs fick redan efter 2 minuter en fin chans, då Robert Lind sköt tätt
utanför, men sedan tog Särna över och hade bl.a. två ribbskott och borde ha lett med ett par mål i halvtid. Andra halvlek blev
spelmässigt sämre, men Särna spelade något bättre varför segermålet kom rättvist om än något billigt. Det blev Thure Kristoffersson
förunnat att göra detta mål genom en frispark från 30 meters håll, där målvakten missbedömde höjden av skottet, och stod för långt ut
att bollen gick över honom och i mål. Färnäs fick spela 75 minuter av matchen med 10 man sedan Gert Lind bl.a. protesterat mot
domslut. Detta gjorde att duktige speluppläggaren lars Höglund fick för stor arbetsbörda och dessutom markerades Höglund ut bra av
unge Göran Arnesson. Bra i Färnäs också Lars Stickå. Särnas bästa, målvakten Staffan Hill. Bertil Mörk och Stefan Johansson.

Färnäs-Sljansnäs 1-2 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 12).
Målen: 56, 0-1 Anders Milén, 67, 0-2 Mats Rapp, 82, 1-2 Lars Höglund. Omdöme: Nej, Färnäs har svårt att göra mål. Efter 15 min i första
halvlekfanns riktiga tillfällen. En gång träffade man både stolpe och ribba i samma anfall! Med det var Siljansnäs som började bäst –
utan att skapa så värst många farligheter. I andra halvlek var rollerna bytta och gästernas seger var inte mycket att orda om. Siljansnäs
presterades då stundtals en fin fotboll. Enkel för all del – men utan effektivt markspel mellan närmaste spelare. Då hängav sig Färnäs
mest åt meningslösa höjdbollar, enskilda dribblingar och paniksparkar. Kraftige Ulf Jöhns i Siljansnäs målet var på sin vakt och hade
också den tur som hör till. Magnus Rapp, Anders Milén och Jan Erik Hammarbäck var andra duktiga spelare. Men mest märktes dock
Nisse Staaf som tog på sig en enorm arbetsbörda. Hos Färnäs var denna gång glesare mellan ljuspunkterna. Göran Höglund hade inte
stor chans på målen och brodern Lasse var den allt kretsade kring ute på planen. Vidare skall ungdomarna Hans Lind och Robert Sand ha
ett omnämnande.

Rättvik-Färnäs 3-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 13).
Målen: 1-0 och 2-0 Lars Erik Björklund, 3-0 Hans Palmberg. Omdöme: Färnäs med flera ärriga veteraner kunde inte klara ungdomliga
Rättvik., hemmalaget säkrade segern med bra anfallsspel i andra halvlek. Den första var jämn. Färnäs hade inte lyckans gudinna med sig
denna gång. Men det rättvisa i Rättviks seger behöver inte diskuteras. Rättvik har genom segern fortfarande häng på toppen.
Innerbacken ”Jaggen” Gesar blir bättre och bättre. Nu var han tillsammans med Sven Back och tvåmålsskytten Lars Erik Björklund bäst.
Men även Tomas Fransson, nya backen Ulf Gunnarsson, fint löfte, förtjänar goda vitsord liksom målvakten Peter Stenberg. Färnäs iver
på sina veteraner. Lasse Höglund ”ägde” matchen under första halvlek men försvann under andra. Brorsan Göran gjorde några verkligt
fina ingripanden men det räckte inte. Antero Jonasson slet frenetiskt och ofta med framgång. Lars Stickå, den outslitlige var bäst framåt.
Han är närmast Färnäs – mål.

Rättvik-Färnäs 3-0. Text från tidningsreferat. (omg 13).
Två poäng var ett måste för Rättvik som tog emot Färnäs på söndagseftermiddagen. Hemmalaget vann till slut med 3-0 efter1-0 i halvtid
och därmed är det fortfarande jämnt i toppen av norrfemman. Den första halvleken var riktigt dålig. Minst dålig var då Färnäs som fick
en hel del chanser som en följd av slarv i hemmalaget. Gästerna utnyttjade dock tillfällena dåligt och istället kunde Rättvik ta ledningen i
slutminuterna. Det var förstås ett mycket viktigt mål och betydde mycket för utvecklingen i andra halvlek. Då fick Rättvik tillbaka
skärpan och byggde upp flera fina anfall. Färnäs tappade mer och mer och laget verkar vara mycket beroende av att det fungerar till
hundra procent för Lasse Höglund. I hemmalaget kommer ungdomarna med besked och i den här matchen får Jonny Gesar, som var
planens bäste spelare. Ulf Gunnarsson och Sune Back överbetyg. Gästernas mest framstående spelare var Bengt Johansson, Lasse
Höglund och Lasse Stickå. Målen: 1-0 och 2-0 Lars Erik Björlund, 3-0 Hans Palmberg.

Rättvik kvar i toppen – slog Färnäs. Text från matchreferat. (omg 13).
Rättvik var tvunget att vinna söndagens möte med Färnäs om man fortfarande ville vara med och slåss om seriesegern. Det lyckades
också för hemmalaget att knipa de två viktiga pinnarna. Resultatet blev 3-0, (1-0). Första halvlek var dock en av Rättviks sämre i år. Båda
ledningsmålen var nästan oförtjänta. Färnäs var inte mycket bättre utan sumpade grovt de chanser som oftast uppkom genom slarv
bland hemmaspelarna. Passningsspelet fungerade stundtals inte alls för Rättvik som väl bäst behövde pausvilan av de båda lagen. I
andra halvlek kom Rättvik ut som ett nytt gång och gästerna hängde bara med till en början. Kedjespelet började fungera och Färnäs
hängde redan med huvudena. Rättvik har de unga spelarna börjar ta för sig riktigt ordentligt och extra plus får planens dominant Jonny
Gesar, den positiva överraskningen Uffe Gunnarsson och slitvargen Sune Back. Färnäs bästa var alltid farlige Lasse Stickå, Bengt
Johansson och Lasse Höglund. Målen: 1-0, 2-0 Lars Erik Björklund, 3-0 Hans Malmberg.

Färnäs-Sollerön 0-1 (0-0). Text från tidningsreferat. (omg 14).
Målet: 0-1 Mikael Westerling. Omdöme: Serieledande Sollerö IF var i gungning på lördagen. Det var nämligen Färnäs SK som bestämde
takten och händelserna i det publikrika – drygt 200 personer – derbyt. Redan i första halvlek spelade FSK som ett topplag. Men det ville
inte alls i avslutningarna – trots att tillbuden var både många och förträffliga. I andra avdelningen blev måhända hemmadominansen än
större. Och oinitierade kunde lätt tro att det var FSK som ledde serien. Men så, i Solleröns första riktiga anfall under andra halvlek, kom
kallduschen för hemmalaget. Bengt Arne Hinders drog up et anfall och slog in ett inlägg. Högst nådde MIK:s hockeyspelare Mikael
Westerling. Men han hade också viss hjälp av Färnäs målvakten som lämnade buren. Detta hände i den 82:a minuten. Det var en
oerhört värdefull fullträff för SIF i kampen med Leksands IF om seriesegern: - Jag vet inte vad det tog åt grabbarna i dag sa Sollerö
ledaren. Möjligen var det nerver med i spelet. Men domaren borde ha godkänt det mål vi gjorde i första halvlek också. Som något
ledarlag spelade absolut inte Sollerö laget denna gång. Det blev oro gång på gång i försvaret och framåt skapades det heller ingenting.
Tur att SIF hade målvakten Ove Mårtensson samt backen Hans Ullup. Dessa två redde nämligen upp det mesta. Plus också för Gunnar
Forsén samt målskytten och Mago Göransson. Färnäs gjorde är en av sina bästa matcher. Alla jobbade och slet för laget. Det var bara
det lilla sista som fattades. Antero Jonasson, Lasse Höglund och Gert Lind var de mest uppmärksammade.

Färnäs säkrar kontraktet? Text från tidningsreferat. (omg 15).
Färnäs SK förstärkte sin position i jakten på nytt kontrakt efter söndagens hemmamatch mot Nornan. Efter en bra inledning jämnade
spelet ut sig. Men på en förnämlig genomskärare i slutet av första halvleken kunde Roland Frid tränga igenom och ge hemmalaget
ledningen. Det målet skulle visa sig räcka till en seger för FSK med 1-0 (1-0). I den andra halvleken lade sig hemmalaget helt på försvar
Nornan hade för det mesta bollen men lyckades inte skapa en enda rejäl målchans. Det såg främst mittbakarna Antero Jonasson och
Lasse Stickå till. I stället hade Färnäs målvittring vid tre av sina kontringar. Förutom Antero och Lasse gjorde Roland Frid en inspirerad
match och svarade för Färnäs farligheter tillsammans med Conny Gustafsson.

Färnäs-Nornan 1-0 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 15).
Målet: Roland Frid. Omdöme: Färnäs tog två viktiga poäng i hemmamötet mot Nornan. Det var för dagen pigge Roland Frid som några
minuter före pausen fick en fin genomstickare och grejade poängen. De första tio minuterna gick klart till Färnäs. Då skapades fina
målchanser på ett rappt anfall. Sedan jämnade spelet ut sig. Hur värdefull FSK ansåg poängen vara visades i andra halvlek då alla utom
Conny Gustafsson drogs tillbaka i försvarsställning. På så vis fick gästerna ett skenbart grepp om spelet. Men skapade ändå inga riktiga
tillbud. Det var faktiskt FSK:s tre kontringar mycket närmare att resultera. I hemmalaget saknades Lasse Höglund. Därmed försvann
också mittfältet till stor del. Nu fick istället Antero Jonasson och Lasse Stickå slå långbollar direkt upp till anfallet där Roland Frid var den
piggaste. Nornan uppträdde lite oinspirerat i förtröstan till sin säkrare tabellställning. En del reserver ingick också i laget. Målvakten
Lasse Isaksson gjorde en bra insats liksom Philip Larsson som röjde i försvaret.

Sågmyra-Färnäs 3-3. Text från tidningsreferat. (omg 16).
Målen: 1-0 Ove Hols, 2-0 Håkan Sparring, 3-0 Håkan Sparring (straff), 3-1 Lasse Stickå (straff), 3-2 självmål, 3-3 Lars Höglund. Omdöme:
De var en dålig match där Sågmyra var minst dålig och där Sågmyra slarvade i slutsekunderna så att Färnäs fick göra 3-3 målet när
matchen var i stort sett slut. Det verkade som om ingen hade någonting att spela för egentligen utan det var hafsigt. Bäst i Sågmyra
Jörgen Andersson, Jan Pihl, Mats Larsson. Bra i Färnäs Lasse Stickå, Lasse Höglund och Antero Jonasson.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 1-1 (1-0). Text från tidningsreferat. (omg 17).
Målen: 1-0 Lars Höglund, 1-1 Nils Erik Bossel. Omdöme: Första halvleken var ganska jämn. Men Lasse Höglund drog på ett långskott med
klockrent tillslag som via ribban letade sig i mål: I andra halvlek tog S/S hand om bollen och pressade ideligen hemmalaget tillbaka . FSK
fick då till bara någon enstaka kontring. Man kan också påstå att det var en match mellan två väldigt starka försvar. Hemmalaget gjorde
i det avseendet egentligen bara ett misstag. Det var då en försvarare tog ned bollen elegant för Nils Erik Bossel, som bara hade att slå
bollen i mål. Hamns Lind var ypperlig i FSK försvaret liksom slitstarke Antero Jonasson. Så gjorde också Lars Höglund och Hans Grubben
uppmärksammade insatser. Även Sälen/Sörsjön hade ett ramstarkt försvar där de ställer sig svårt att sätta någon framför de övriga.
Men Mats Martinsson och Nils Erik Bossel svarade för många fina insatser.

Färnäs-Sälen/Sörsjön 1-1. Text från tidningsreferat. (omg 17).
Lagen delade broderligt på poängen i serieepilogen på Färnäs IP. Matchen går väl inte till hävderna som något av de bättre men ingen av
lagen hade heller något att spela för. Hemmalaget öppnade bäst och tog ledningen på ett jätteskott av Lars Söderlund. Man hade också
möjlighet att öka på ledningen men resultatet stod sig halvleken ut. I andra halvleken jämnade spelet ut sig och Sälen/Sörsjön kunde
helt rättvist kvittera genom Nils Erik Bossel. Bra spelare i S/S var Hans Ove Hansson, Bengt Svensson, Mats Matsson och målskytten. Bra
i hemmalaget var Lars Höglund, Lars Stickå, Hans Lindh och Rolf Ehlin.

Nusnäs-Färnäs 2-2 (0-2). Text från tidningsreferat. (omg 18).
Målen: Conny Gustafsson, 0-2 Roland Frid , 1-2 Roger Johnsson, 2-2 Sven Erik Hanspers. Omdöme: Nusnäs IF tog med den här matchen
farväl av div V. för denna gång. Tillställningen var ovanligt lugn för att gälla derby. Men så hade heller inte matchen någon större
betydelse för någon av lagen. Färnas började i stor stil och hade en till synes betryggande ledning i pausen. Då hade FSK de klaraste
chanserna. Men i andra halvlek ändrades bilden totalt och efter den perioden var ett oavgjort resultat helt på sin plats. Hos Färnas
kretsade det mesta kring Lasse Höglund och Conny Gustafsson. Medan Sven Erik Hanspers och Anders Fyhr var effektivast hos
hemmalaget.

Ungdomsfotbollen Färnas SK 1979.
I pojkserierna, alltifrån de äldre grupperna ner till de s.k. myggorna, finner man många av de föreningar som sedan gammalt har ett
mycket gott ungdomsarbete. Men även nya dyker glädjande nog upp och sådana som Rättvik, Smedjebacken, Boda, Östadsbo, Skogsbo
och Mockfjärd har hävdat sig fint mot Brage, Falu BS, Ludvika, Mora, Korsnäs och övriga storheter inom länet.

Härligt ”go” bland FSK:S ungdomar.
Färnäs SK har ett härligt ”go” på sin ungdomsfotboll. Två lag gick vidare till slutspelet i Dalarnas fotbollsförbunds ungdomsturneringar
och båda lagen är nu framme vid semifinalerna som spelas kommande lördag-söndag. B-pojkarna hade lottats mor Falu BS i
kvartsfinalen och tippades allmänt få en svår, till och med för svår uppgift. Men sådant resonemang skrinlade Färnäs grabbarna
omedelbart. Sedan laget väl fått fart på målskyttet hade inte Falu BS skuggan av en chans och Färnäs vann första mötet på bortaplan
med 0-5 (0-1). Repris på Färnäs IP på söndagsförmiddagen. Här försökte Falu BS ta den lilla chans som fanns och tryckte på i matchöppningen. Men Färnäs har en verklig ”hardhitter” i Joakim Holback. Första gången han fick en användbar boll slank han igenom och
nätade och Falu ballongen sprack. Joakim gjorde raskt också 2-0 och där med var matchen i princip slut. Peter Simons dundrade in 3-0
på ett fräsande distansskott innan första halvlek var tillända och där med kunde Färnäs grabbarna ta det lilla lugna i andra halvlek. Även
bjuda på ett reduceringsmål.

Tufft i kämpe.
Kämpe grabbarna hade fått Säter på sin lott. Hårdraget kan man säga att det blev en match mellan det jämna Färnäs laget och säters
målkung Claes Johansson och målvakten Jörgen Claesson, Gång på gång var man beredd att notera Färnäs mål, men Jörgen Claesson
gjorde den ena bravurräddningen efter den andra – särskilt minns man ett tiger språng och klistring av en hård nick där till och med
domaren var så säker på mål att han var nära att blåsa. Men ett pressat långskott från Jan Eriksson kunde inte Jörgen mota, men så
blixtrade Claes Johansson till dribblade sig över hela banan och gjorde 1-1. Per Karlsson återställde ordningen före paus genom att göra
2-1 och i andra halvlek språnglobbade Mikael Holback mycket snyggt in 3-1. De flesta runt Färnäs IP trodde då saken var klar. Men hade
gjort upp räkningen utan Claes Johansson. Han gjorde 3-2 och jobbade åt sig möjligheter också till kvittering men Färnäs försvaret
lyckades hålla stånd. – Och den killen inte plats i dalalaget, suckar säter ledarna och ruskar på huvudet. Färnäs ledaren Lasse Matsson
väntade en besvärlig uppgift i säter, särskilt som duktige Mats Johansson hamnade på lasarettet efter en kollision med målvakten. Men
hans grabbar kom alla farhågor på skam och lyckades vinna en välspelad match med 0-2 i Säter.

Färnäs SK har ett härligt ungdomsmaterial. På matchbilden lyrar kämpen Mikael Holback in 3-1 på Säter med en elegant lobb i full
karriär och på infällda bilden ses B-pojkarnas matchvinnare. Fr.v. Peter Simons, Joakim Holback och Stefa Ahron, som sammanlagt slog
in åtta bollar bakom Falu BS keeper.

Ungdomsserien regionala.

Ungdomsserien regionala spelades i två olika grupper Norra och Södra. Enligt följande lag.

Norra.
Envikens IF
IFK Rättvik
Falu BS II
Korsnäs IF
Färnäs SK
Djurmo/Segro

10
10
10
10
10
10

8
7
5
3
1
1

1
1
2
4
1
1

1
2
3
3
8
8

29-7
44-12
23-15
12-17
11-28
4-44

17
15
12
10
3
3

Oxberg/Älvdalens IF och Dala Järna IK har utgått ur serien.

Södra.
Södra gruppen spelade följande lag. Smedjebackens IF, IFK Hedemora, Östansbo IS, Avesta IF, IF Tunabro och Fors IK. Bullermyrens IK
har utgått. Seriesegrare: Smedjebackens IK.

Kämpecupen
Kämpecupen spelades i en Elitgrupp och sju regionala serier. Med följande lag.

Elitgruppen.
IK Brage I
Falu BS I
Färnäs SK
Krylbo IF I
IFK Grängesberg I
Ludvika FK I
IFK Hedemora
Insjöns IF

14
14
14
14
14
14
14
14

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

33-10
57-16
32-22
25-23
20-30
30-26
13-38
9-54

22
20
17
15
15
12
7
4

41-13
32-18
33-30
26-26
18-28
6-41

17
17
10
10
6
0

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

10 8
10 8
10 5
10 4
10 3
10 0

1 1
1 1
0 5
2 4
0 7
0 10

Särna SK har utgått ur serien.

Grupp 2. Malungs IF, Vansbro AIK, Dala Järna IK, IF Norman. Lima IF och Sollerö IF har utgått ur serien. Seriesegrare: Malungs IF.
Grupp 3. IFK Rättvik, Dala Floda IF, Mockfjärds BK, Leksands IF, Gagnefs IF, Siljansnäs IF, Boda SK och IFK Ore. Seriesegrare: IFK
Rättvik.

Grupp 4. IK Brage II, Kvarnsvedens IK, Torsångs IF, Gustafs GoIF, IF Tunabro, Forssa BK och Stora Tuna IK. Islingby IK har utgått ur
serien. Seriesegrare: IK Brage II.

Grupp 5. Korsnäs IF, Grycksbo IF, Falu BS II, Svärdsjö IF, Djurmo/Segro och Hälsninggårdens AIK. Seriesegrare: Korsnäs IF.
Grupp 6. Smedjebackens FK, Söderbärke GoIF, Östansbo IS och IFK Grängesberg II. IF Vulcanus och Ludvika FK II har utgått ur serien.
Seriesegrare: Smedjebackens FK.

Grupp 7. Säters IF, Avesta AIK, Näs IF, Vikmanshyttans IF, Skogsbo SK, Avesta IF, Krylbo IF II och Långshyttans AIK. Seriesegrare:
Säters IF.

Slutspel i Kämpe cupen 1979.
Kvalomgång.
Malungs IF-Smedjebackens FK 3-1, 1-1.
IFK Rättvik-Orsa IF 1-2, 3-5.

Korsnäs IF-Säters IF 2-3, 1-7.

Kvartsfinal.
Falu BS-Malungs IF 9-0, 10-1.
Färnäs SK-Säters IF 3-2, 2-0.

Krylbo IF-IK Brage II 10-0, 4-1.
IK Brage I-Orsa IF 5-1, 7-1.

Semifinal. Falu BS-Krylbo IF 2-2, 5-1.

Färnäs SK-IK Brage 0-5,1-3.

Match om 3:e pris. Krylbo IF-Färnäs SK 2-3.
Match om 3:e pris: Färnäs-Krylbo 3-2. Målgörare Färnäs: Mikael Holback, Lars Jönsson, Jan Eriksson.

Final.

Falu BS-IK Brage 0-2.

F.B. Cupen.
F.B. Cupen spelades i en elitklass och nio olika regionala serier. Enligt följande lag.

Elit. Ludvika FK I, Falu BS I, IK Brage I, Dala Järna IK, Krylbo IF I, Kvarnsvedens IK, Säters IF och IFK Hedemora.
Seriesegrare: Ludvika FK I.

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

10
10
10
10
10
10

9 0
7 1
5 2
4 0
3 1
0 0

1
2
3
6
6
10

61-8
42-10
32-22
32-35
20-42
3-67

18
15
12
8
7
0

Färnäs satsning ger bra resultat.
Färnäs (FK). Färnäs SK jobbar hårt inom ungdomsfotbollen. Och det ger resultat. På måndagskvällen vann ett gäng 13-14 åringar. FB
cupen grupp 1 sedan man i serieavslutningen slagit tillbaka IFK Mora på Vasliden med 5-1 (0-1). Men det såg länge kritiskt ut. I händelse
av förlust hade Sollerö IF chansen att gå förbi. Men i andra halvlek reste sig Färnäs grabbarna och avgjorde på en kort stund matchen,
Första halvlek var till stor del Moras som i pausen ledde med 1-0 och fick ett mål bortdömt för offside. Färnäs SK har spelat 10 matcher,
vunnit nio och förlorat en. Målstatistik: 61-8. Den stora målspottaren brukar vara Joakim Holback, som också ibland får förtroendet
bland kämpepojkrna. Bara i matchen mot Orsa dundrade han in åtta mål av12. Av dessa pojkar spelades fyra matcheräven dagen före.
Då i något som heter Norra gruppen mot Mellersta i Gagnef. Övre dalarna vann med klara 6-0. Så nog finns det gryende fotbollstalanger
även här. Lasse Stickå har tränat gänget som nu går vidare i en turnering mellan de olika seriesegrarna.

Mora-Färnäs 1-5 (1-0).
Målen: 1-0 Tommy Andersson, 1-1 Martin Fredriksson, 1-2 Jan Mattsson, 1-3 Joakim Holback, 1-4, Roland Grund, 1-5 Göran Andersson.

Grupp 2. Malungs IF, Vansbro AIK, IF Nornan, Sälen/Sörsjöns IF och Äppelbo AIK. Lima IF har utgått ur serien.
Seriesegrare: Malungs IF.

Grupp 3. Boda SK, Mockfjärds BK, Gagnefs IF, Djurmo/Segro, Leksands IF, IFK Rättvik och Siljansnäs IF. Dala Floda IF har utgått ur
serien. Seriesegrare: Boda SK.

Grupp 4. Stora Tuna IK, Islingby IK, Forssa BK, Torsångs IF, IF Tunabro och Bullermyrens BK. Seriesegrare: Stora Tuna IK.
Grupp 5. Slätta SK, Sundborns GoIF, Svärdsjö IF, Grycksbo IF, Korsnäs IF och Hälsninggårdens AIK Sågmyra IF har utgått ur serien.
Seriesegrare: Slätta SK.

Grupp 6. Östansbo IS, IFK Grängesberg I, Smedjebackens FK, Söderbärke GoIF, Saxdalens IF, Säfsnäs IF och Nyhammars IF.
Seriesegrare: Östansbo IS.

Grupp 7. Avesta AIK. Långshyttans AIK, IF Garparna, Gustafs GoIF, Stora Skedvi IK och Vikmanshyttans IF. Horndals IF har utgått ur
serien. Seriesegrare: Avesta AIK.

Grupp 8. Skogsbo SK, Avesta IF, Näs IF, Fors IK, Krylbo IF II och Karlbo IK. BK 72 har utgått ur serien. Seriesegrare: Skogsbo SK.
Grupp 9. Falu BS II, Östansbo IS II, Ludvika FK II, IK Brage II och IK Brage III. Forssa BK II och IFK Grängesberg II har utgått ur serien.
Seriesegrare: Falu BS II.

Bravo Färnäs pojkkar!
Kvartsfinalerna i Dalarnas fotbollsförbunds ungdomsturneringar har avverkats i helgen och Färnäs SK fick där en fullträff . A-pojkarna
gick vidare i kämpecupen via vinst över Säter med 3-2 hemma och 2-0 på bortaplan. B-pojkarna var ännu värre. Laget utklassade Falu BS
på bortaplan med 5-0 och följde upp med att vinna hemma med 3-1. Sämre gick det för Orsa i kämpecupens slutspel. Laget ställdes mot
Brage, respekten var för stor och för stora blev också förlustsiffrorna. 1-5 till Borlänge och 1-7 hemma på Lillåvallen.

F.B. Cupen Finalspel.
Kvalmatch.
Stora Tuna IK-Falu BS II 2-0, 3-2.

Kvalomgång.
Skogsbo SK-Östansbo IS 2-0, 0-1,
Färnäs SK-Slätta SK 3-0, 4-0.

Boda SK-Malungs IF 3-6, 2-0,

Avesta AIK-Stora Tuna IK 2-0, 4-1,

Dala Järna IK-Malungs IF 3-6, 2-0,

IK Brage-Avesta AIK 1-0, 0-2,

Kvartsfinal.
Ludvika FK-Skogsbo SK 1-1, 1-0,
Falu BS-Färnäs SK 0-5, 1-3.

Semifinal.

Ludvika FK-Dala Järna IK 3-2, 1-0,

Avesta AIK-Färnäs SK 3-1, 1-4.

Färnäs FN-lag til DM final
Färnäs (FK). Färnäs SK.s duktiga FB lag tog under helgen steget till distriktsfinalen kommande helg i Säter genom att två gånger besegra
Avesta AIK. Först i Avesta på lördagen med 3-1 och sedan på Färnäs IP på med 4-1. Killen bakom segrarna får nog påstås vara långe
chanstagaren Joakim Holback som svarade för sex av de sju FSK målen. I Avesta förstördes allt ordnat spel av en hård vind i planens
längdriktning. FKS hade dock turen att få vinden i ryggen från början och kunde gå till pausvila med 2-0. Men även i den andra trängde
Färnäs grabbarna på så att de var närmare4-1 än hemmalaget 3-2. Bland segarna fäste man sig främst för tremålsskytten Joakim
Holback, målvakten Torsten Helgemo, jan Mattsson och liberon Lars Åke Nilsson. Avesta hade drabbats av en del sjukdomar i laget. Bäst
lyckades Magnus Axberg.

Avesta-Färnäs 1-3 (0-2).
Målen: 0-1, 0-2 och 0-3 Joakim Holback, 1-3 Hasse Fredlund.
I matchens returmatch hade heller inte Avesta så mycket att säga till om. Fast det började så bra. Ledningsmål redan i första anfallet.
Men FSK jämnade annars ut och sedan var det mest bara hemmalaget (läs Joakim Holback). Före pausen hade FSK både kvitterat och
tagit ledningen. Och i andra halvlek kom Joakim Holback – planens bäste – med ytterligare två mål. Stefan Ahron, Henrik Bogg, Lars Åke
Nilsson var eljest de bästa hos segrarna, som bara får två av spelarna kvar nästa år. Patrik Lilja och Tomas Häggblad var bäst i Avesta.

Färnäs-Avesta 4-1, (2-1).
Målen: 0-1 Patrik Lilja, 1-1 Joakim Holback, 2-1, Stefan Ahron, 3-1 och 4-1 Joakim Holback.
Färnäs kämpelag gick det dock sämre för. Det blev förlust hemma med 5-0 mot Brage och 3-1 i Borlänge.
Match om 3:e pris: Dala Järna IK-Avesta AIK 1-5.

Final:
Ludvika FK-Färnäs SK 2-3.
Final Färnäs-Ludvika 3-2. Ludvika släppte en till synes säker 2-0 ledning. Joakim Holback gjorde alla tre målen och för Ludvika gjorde
Martin Nygren båda målen. Matchen avgjordes efter förlängning. Det stod 2-2 i full tid.

F.B cupen Final: Färnäs-Ludvika 3-2
Målgörare för Färnäs: Joakim Holback 3. Målgörare för Ludvika: Martin Nylund 2.

Serieseger för Färnäs
Färnäs SK har bra standard på sin ungdomsfotboll – ett resultat av en stenhård satsning i vilken ingår att samtliga lag också ”belönas”
med att få delta i olika cupturneringar runt om i landet. Klubben har nu också inregistrerat höstens första serieseger och det var den
goda årgången 65-66 som åter lyckades. Grabbarna har vuxit till i ålder och spelskicklighet och är numera B-pojkar. Serien utvecklade sig
till en strid mellan Färnäs och Sollerön. Så småningom fick Färnäs ”grepp” på sin svåraste konkurrent och inför sista framträdandet var
Färnäs uppgift given: Besegra IFK Mora, och seriesegern är vår. Det lyckades också även om vinsten satt långt inne. Före paus
dominerade IFK Mora, som också ledde i paus med 0-1 och som hade snudd på ytterligare mål – bl.a. fick laget en straff bortdömd. Men
efter paus kom Färnäs med besked. Den ena bollen efter den andra droppade in i Mora målet och innan matchen var slut hade laget
tillverkat hela fem mål och fastställt slutresultat till 5-1 (0-1). Färnäs målen tillverkades av Martin Fredriksson, Jan Matsson, Joakim
Holback, Roland Grund och Göran Andersson. Moras mål gjordes av Tommy Andersson.

Lillmas cupen.
Lillmas Cupen bestod av nio olika grupper enlig följande lag.

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

12
12
12
12
12
12
12

10
7
7
6
4
2
0

1 1
3 2
2 3
2 4
2 6
2 8
0 12

34-17
23-9
29-13
26-21
29-29
8-26
7-41

21
17
16
14
10
6
0

Grupp 2. Mockfjärds BK, Vansbro AIK, Malungs IF, IF Nornan I och Dala Floda IF. Dala Järna IK har utgått ur serien. Seriesegrare:
Mockfjärds BK.

Grupp 3. IFK Rättvik, Gagnefs IF, Leksands IF I, Djurmo/Segro, Insjöns IF och IFK Ore. Seriesegrare: IFK Rättvik.
Grupp 4. IK Brage I, Kvarnsvedens IK, Stora Tuna IK, IF Tunabro I, Islingby IK, Forssa BK, Bullermyrens IK och Amsbergs SK.
Seriesegrare; IK Brage I.

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

Grupp 6. IFK Grängesberg I, Ludvika FK I, Söderbärke GoIF, Smedjebackens FK och Östansbo IS. Säters IF II har utgått ur serien.
Seriesegrare: IFK Grängesberg I.

Grupp7. IFK Hedemora, Säters IF I, Långshyttans AIK, Vikmanshyttans IF, Stora Skedvi IK, IF Garparna och Gustafs GoIF. Seriesegrare:
IFK Hedemora.

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

Grupp 9. Falu BS II, IF Tunabro II, Slätta SK II, Ludvika FK II, IFK Grängesberg II och IK Brage II. Seriesegrare: Falu BS II.

Lillmas Cupen finalspel.
Kvalomgång. IFK Grängesberg-IF Tunabro 4-0, 5-0,

Falu BS II-Ludvika FK 1-5, 0-8.

Åttondelsfinal.
IFK Rättvik-Kvarnsvedens IK 1-2, 2-2,
IK Brage-Svärdsjö IF 3-0, 5-1,
IFK Hedemora-Säters IF 2-3, 1-0,
Leksands IF-Krylbo IF 1-3, 5-2,

Mockfjärds BK-Gagnefs IF 2-1, 3-0,
Ludvika FK-Säters IF 2-3, 1-0,
Falu BS-Färnäs SK 2-0, 3-1,
Avesta IF-IFK Grängesberg 0-2, 0-1.

Kvartsfinal.
Kvarnsvedens IK-Mockfjärds BK 1-3, 2-0,
Falu BS-IK Brage 4-1, 2-4,

Semifinal.

Mockfjärds BK-Säters IF 1-0, 0-4,

Match om 3:e pris.

Mockfjärds BK-Falu BS 0-7.

Final:

Säters IF-IFK Grängesberg 1-0.

Säters IF-Vansbro AIK 4-2, 0-1,
Leksands IF-IFK Grängesberg 0-3, 0-6.

Falu BS-IFK Grängesberg 0-3, 1-3.

Säsongavslutning för Färnäs ungdomar.
Färnäs SK har haft säsongsavslutning för fotbollsungdomarna i FB-laget och Lillmas Cup. Dessa har haft en framgångsrik säsong som
också varit rekordlång. Träning på börjades redan den tredje februari och sista matchen spelades så sent som den nionde oktober. Men
under tiden har det också blivit resultat att glädjas över. Särskilt Lillmas laget har varit lyckosamt och kronan på verket var finalplatsen i
cupen. Finalen vann dock Falun med 2-1. Under säsongen har Lars Mattsson haft hand om FB-laget medan Ingemar Carlberg skötte om
”Lillmasarna” Vid avslutningen kunde Lasse Mattsson hälsa ett 50-tal ungdomar välkomna. Därefter visades en film från Färnäs
knattefinal mot Falun. Matchen spelades på Tunet i Borlänge och filmen hade gjorts för FSK av Kurt Asp. Mora tränaren Björn Bettner
förrättade därefter prisutdelning och berömde klubben och ungdomarna för de fina resultaten. Match protokollen visade att pojkarna
under säsongen spelat 45 matcher. Av dessa hade inte mindre än 24 stycken slutat i seger samt sju oavgjorda. Sviten väger ändå tyngre
med tanke på att FSK mött bra motstånd. B l.a. kom knattarna till kvartsfinal i Aron cupen i Stockholm. I kvarten blev det
uddamålsförlust mot Djurgården med 3-2. I Lillmas laget fick Martin Fredriksson och Göran Ljudén pris för största överraskningen. Lars
Åke Nilsson utsågs som bäste spelare, Jan Mattsson och Mats Tysk visat bästa träningsfliten och Mikael Asp var FB cupens bäste spelare.
FB cuparna har klubben haft hand om sedan grabbarna var åtta år. Nu räknar FSJ med att följa laget ännu längre och att man nästa år
har ett kämpelag.

Färnäs killar siktar högt. Av Nils Lundström Falu-Kuriren.
Färnäs (FK). Färnäs Sportklubb har en mycket effektiv ungdomsverksamhet bland fotbollspojkar. Och det har också gett fina framgångar
under den gångna säsongen. Detta framgick med all önskvärd tydlighet då pojkarna var samlade till en avlutningsfest i skolan. Säsongen
har varit rekordlång för dessa ungs grabbar. Man började träningen redan den 3 februari. Och sista matchen spelades så sent som den 9
oktober. Det handlar om drygt åtta månader… De som var på tapeten var FB-laget och Lillmas cupens spelare. Lars Mattsson har basat
över de förra medan Ingemar Carlberg haft hand om ”Lillmasarna”. Lasse Mattsson kunde hälsa ett 50 tal välkomna. Varpå man visade
en film från Lillmas cupens final i Falun där FSK var ena parten. Motståndarna Falun vann som bekant med knappa 2-1.
Filmupptagningen hade gjorts för FSK av Kurt Asp och matchen spelades på Tunet i Borlänge. Ett intressant inslag i träffen. Sedan
förrättade Björn Bettner prisutdelning. Han berömde klubben och ungdomarna för deras fina resultat. Det framkom att pojkarna spelat
45 matcher denna säsong. Varav 24 vunnits och 7 slutat oavgjort. – Och ändå har vi mött ordentligtmotstånd. Lillmaslaget gick till
kvartsfinal i Arno cup, Stockholm. Där Färnäs mötte sitt öde i form av Djurgården, berättar Lasse Mattsson. Det blev här en oturligt
uddamålsförlust med 3-2. Stor träningsflit, Martin Fredriksson och Göran Ljudén fick priser för största överraskningen i Lillmas cupen,
där Lars Åke Nilsson utsågs som bäste spelare. Jan Mattsson och Mats Tysk hade visat bästa träningsfliten och Mikael Asp var FB-cupens
bäste spelare. Av 78 träningspass hade Jan Mattsson varit med vid 77 tillfällen och mats Tysk 72. Att träningsfliten varit väldigt stor
förstår man av att laget haft 75 procentig träningsnärvaro. FB-cuparna har klubben haft hand om sedan de var 8 år. Nu räknar Färnäs SK
med att följa dem ännu längre och nästa år ha ett kämpelag i serien. Många går nämligen ut FB-åldern nästa säsong.

Vid Färnäs SK:s avslutning för fotbollsungdomarna belönades fr.v. i främre raden Martin Fredriksson, Göran Ljudén och Lars Åke Nilsson
och fr.v. i andra raden Jan Mattsson, Mats Tysk och Mikael Asp.

Damfotboll.
Damfotbollen omfattas numera med stort intresse runt om i landskapet. 50-talet seniorlag i seriespel vittnar om explosionen, lägg
därtill ett ganska livligt flickseriespel. Damserien Division V, spelades i tre olika grupper, Norra, Mellersta och Södra.

Division V, Norra.
Sälen/Sörsjöns IF
Äppelbo AIK
Orsa IF
Dala Järna IK
Åsens SK
IFK Mora B
IF Vikapojkarna
Färnäs SK

14
14
14
14
14
14
14
14

10
8
6
6
6
5
2
0

3
3
5
5
2
3
2
3

1
3
3
3
6
6
10
11

25-7
32-7
21-12
17-14
16-13
14-18
5-29
0-30

23
19
17
17
14
13
6
3

Äppelbo går upp till division IV eftersom matcherna mot Mora B räknas bort vid uppflyttning.
Division V detta år bestod av tre grupper med sammanlagt 25 stycken lag. De tre grupperna var Norra, Mellersta och Södra. Dem
Mellersta gruppen vann IK Brage B med 36 poäng, Leksands IF B 30 poäng och på tredje plats Djurmo/Segro med 23 poäng. Övriga lag i
mellersta gruppen. IK Brage B, Leksands IF B, Djurmo/Segro, Gustafs GoIF, Aspeboda SK, Sågmyra IF, Humlan FF, Torsångs IF, Fala Floda
IF och Stora Tuna IK. Djurmo/Segro är kvalificerade för spel i division IV 1980.
I den Södra Gruppen vann Atlas Copco FK med 22 poäng på andra plats IFK Ludvika B med 21 poäng och på tredjeplats Östansbo IS med
15 poäng. I den södra gruppen spelade följande lag. Atlas Copco FK, IFK Ludvika B, Östansbo IS, Karlbo IK, Ulfshyttans IF B,
Vikmanshyttans IF och Husby AIK. IK Grim har utgått. Atlas Copco FK är kvalificerade för spel i division IV 1980.
Den Norra gruppen vann Sälen/Sörsjöns IF med 23 poäng, andra plats Äppelbo AIK 19 poäng och Orsa IF 17 poäng med bättre
målskillnad än Dala Järna IK som också slutade på 17 poäng. För Färnäs SK:s tjejer gick det inte så bra sist med endast tre poäng. På 14
matcher blev det 0 vinst, 3 stycken oavgjorda matcher och 11 förluster. Med noll gjorda mål och ändå lyckades man ta tre poäng. Nu var
Färnäs SK inte det sämsta laget i Division V i Dalarna. Husby AIK i den Södra serien hade tabell raden 12 matcher, 0 vunna, 1 oavgjord
och 11 förluster. Vilket redovisar endast en poäng.

Färnäs Sportklubb

Årsberättelse för år 1979.

Under året har sektionen bestått av 16 ledamöter. På grund av tidigare års erfarenheter om att få en mötestid som passar alla, infördes
på prov ett arbetsutskott som träffas något oftare än sektionen. Det visade sig att arbetsutskottets möten blev mera effektiva.
Fotbollsåret 1979 blev inget klang- och jubelår. Det mest positiva var att vi lyckats få med såväl herrjunior- som damseniorlag i
seriesammanhang. Detta innebar att FSK kom att ha 9 st lag representerade i olika serier. Av dessa lag administrerar sektionen 4 st.
Inför denna säsong lyckades FSK få tillbaka den till IFK Mora tidigare flyktade Lars Höglund, vilket visade sig vara ett riktigt kap. Tyvärr
gick två av förra årets stöttespelare, Lars Olsson och Torbjörn Nilsson, motsatt väg.
För A-laget startade säsongen hyfsat för att vid semesteruppehållet skugga ledarlagen. Höststarten blev dock en mardröm med fem raka
förluster vilket gjorde att laget blev indraget i nedflyttningsstriden. Lagets klarade dock upp situationen och ordnade nytt kontrakt i
femman. B-lagets insats måste i likhet med A-lagets klassas som medelmåttig, med en placering i de nedre regionerna av serien.
Lagledare Erik Lassis hade många gånger svårt att få fullt lag, vilket förklarar den blygsamma placeringen. Största träningsflit visade Lars

Stickå och Bengt Johansson. Årets överraskning var Antero Jonasson och nyttigaste spelare var Lars Höglund. Till årets hedersjunior
utsågs Hans Lind. Juniorlaget slutade på en nästsista plats, trots att laget spelade jämnt med alla lag i sin serie.
Damlaget lyckades ta tre poäng utan att göra något mål! Flickorna visade dock stor träningsflit och gott gry varför vi kan se nästa säsong
an med stor tillförsikt.
Inför 1980-års säsong är det sektionens förhoppning att såväl aktiva som ledare spänner bågen ytterligare ett knäpp så vi kan bygga ett
lag för fyran.
Färnäs 1979-11-27
Mats Gummås, ordf. och dam led.
Eddie Forsén,
Jan Olov Olsson,
Nils Stikå,

Kurt Asp,
Lennart Elin,
Anders Grannas, Lars Mattsson,
Anders Stikopers, lagled junlag,
Karl Erik Udd,
Bengt Wendt.

Sören Nordin,
Gunnar Eriksson, lagled. A-lag,
Erik Lassis, lagled. B-lag,
Lars Stickå,
Hans Trogen, sekr,

Färnäs Sportklubb

Fotbollsektion

Torsdag 1979-12-06

Närvarande:

Mats Gummås, Sören Nordin, Nils Stikå, Lars Stickå, Mats Mattsson, Karl Erik Udd, Lennart Ehlin, Gunnar Eriksson
och Hans Trogen.

§ 1.

Årsberättelsen godkändes.

§ 2.

Meddelades att ingen villig kunde fås till kursen ”utbildningsansvarig”.

§ 3.

Ingen protest mot seriesammansättning.

§ 4.

Beslöts ingå med skrivelse till Fritidsnämnden om att få spela seriematcherna för A-, B- och jun.lag under hela q980.
Lars Stickå kontaktman gentemot fritidsnämnden.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

1979-10-08

Närvarande:

Anders Stikopers, Lars Stickå, Lennart Ehlin, Karl Erik Udd, Lars Mattsson, Gunnar Eriksson, Mats Gummås, Sören
Nordin, Nils Stikå, Gustav Larsson och hans Trogen.

§ 1.

Gustaf Larsson meddelade att Färnäs SK erhållit förtur på bordtennis och fotboll hem SIA skolan i Noret. Lars
Mattsson skall fundera på erbjudandet att erhålla 35 :-/tim. Han hör av sig till kungen.

§ 2.

Beslöts att Hans Lind till hedersjunior 1979.
Lasse Höglund till bäste spelare.
Antero Jonasson till årets överraskning.
Lars Stickå och Bengt Johanssonträningspris 66/81.

§ 3.

Karl Erik Udd har fullmakt från sektionen att ordna orkester till 1980 års årsfest.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

16 mars 1979.

Närvarande:

Sören Nordin, Jan Olov Olsson, Lennart Ehlin, Lars Mattsson, Gunnar Eriksson, Lars Stickå, Anders Stikopers,
Kurt Asp, Nils Stikå, Mats Gummås, Hans Trogen.

§ 1.

Informerades om att övergångarna till och från IFK Mora var klara. Avtalet godkändes.

§ 2.

Beslöts att inte skriva under IFK moras avtals förslag ang. värvningsperiod. Ansågs att det mutliga löftet är lika
juridiskt bindande.

§ 3.

Meddelades att Hans och Gert Lind, Kan Erik Sens och Torbjörn Nilsson anmälts till ungdoms domar kurs samt att
Sören Nordin anmälts till nybörjarkurs för domare.

§ 4.

Beslöts att A-laget anmäles till W-cupen.

§ 5.

Beslöts att, då inga traktamenten utbetalts, ingå till styrelsen med förslagsvis 50 :- vunnen match och 25 :- extra per
vunnen match vid serieledning.

Färnäs Sportklubb Fotbollsektion

6 jan 1979

Närvarande:
Nils Stikå, Lennart Ehlin, Lars Stickå, Anders Stikopers, Erik Lassis, Jan Olov Olsson, Gunnar Eriksson, Lats Mattsson,
Mats Gummås, Kurt Asp, Karl Erik Udd, Sören Nordin och Hans Trogen.
§ 1.

Följande val och ansvariga förättades:
Ordförande
Sekreterare:
v. ordförande
Lagledare A-lag
Lagledare B-lag
Lagledare Jun.lag
Lagledare Damlag
Kontaktman , B och D
Junior och Pojk
Ansvarig affischering
Ansvarig annonsering
Inträde
Ansvarig bollar och saft
Ansvarig programblad
Ansvarig kiosken
Ansvarig städning

Mats Gummås
Hans Trogen
Nils Stikå
Gunnar Eriksson och Nils Stikå
Sören Nordin och Erik Lassis
Anders Stikopers
Mats Gummås och Bengt Wendt
Jan Olov Olsson och Sören Nordin
Lars Mattsson
K-E Udd
Jan Olov Olsson
K-E Udd
Lars Stickå och Lennart Ehlin
Anders Grannas och Kurt Asp
Lars Mattsson undersöker med ungdomssektionen
K-E Udd undersöker

§ 2.

Beslöts inrätta ett utskott. Följande valdes att ingå i detta. Mats Gummås sammankallande, Hans Trogen, Lars Stickå,
Lennart Ehlin, Lars Mattsson, Anders Stikopers.

§ 3.

Beslöts att entré avgiften skall vara 6 :- respektive 3 .-.

§ 4.

Beslöts att A, B och juniorspelare skall erhålla 125:- i bidrag vid skoinköp och dam spelare 50:-.
Rekvisitionsansvariga. Lars Stickå och Lennart Ehlin.

§ 5.

Beslöts att annonsering skall ske i annonsbladet och en av tidningarna MT, FK och DD (alternerar) .

Färnäs Sportklubb

Hos Mats Gummås

Närvarnade:

Sören Nordin, Lennart Ehlin, Torsten Nilsson, Lars Matsson, Mats Gummås, Nils Stikå, Lars Stickå och Mans Trogen.

§ 1.

Följande kommitté valdes att representera FSK vid förhandlingar med IFK mora om ev. övergångar: Lennart E>hlin,
Nils Stikå, Mats Gummås och Anders Stikopers.

