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Saxdalen D-Hälsingg. D
to-2
Halsinggården hade inte mer än
tre målchanser som de gjorde två
mål på. Saxdalens styrka tåg
mest på de tre konditionsstarka
mittfaltarna Helen Gustavsson.
Anna Eriksson och Marianne
Hellgren. Framåt hade man
målfarliga Linda Hellström som
giorde sex måI, varav fem i fors-
ta halvlek. bra lrarnåt var också
Kristina Axelsson. I Halsing-
gården var Marita Larsson bia
framåt, försvarsbäst Mia Fors-
berg.

Målen; Saxdalen: I-inda
Hellström 6, Anneli Helsing,
Helen Gutavsson, Kristina
Axelsson, Marianne He llgren.
H:tlsinggården: Marita Laisson
2.
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Dala-Järna-Saxdalen
t-2

Dala-Järna har gjort sitt i årets
Sparbankscup då det blev repass
av gästande Saxdalen med l-2.

Järna förvaltade sin handicapp-
straff rätt och hade vid början
I-0 men det var det enda mål
som de lyckades göra. När gäster-
na ordnade två var det slut på
årets cupspel. Annars var detta en
match som Järna borde vunnit då
deras andra halvlek var mycket
bra. Det var faktiskt spel på Sax-
dalens planhalvå hela tiden men
det tycks vara en stor oförmåga
att göra mål fdr Järna.

De bästa i Järna var Torbjörn
Jonsson, Matias Olsson och Ro-
ger Åhl.

I Saxdalen blir det plus till Con-
ny Fridlund, Pekka Surakks och
Lars Ruus.

Målen: l-0 Matias Olsson
(straff), I-l Anders Carlsson,l-2 Lars Ruus.
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VB-trion i
damfemman
har matcher

Damfemman rullar vidare i
morgon kväll med alla tre VB-
lagen inblandade.

Den stora sensationen Saxdalen
reser upp till Enviken. SIF, som
premiärspelar i serien i år, toppar
serien efter fyra omgångar.

Annu håller förlustnollan och
deras l0-2 på Hälsinggården se-
nast imponerar. Ny seger i mor-
gon i Enviken?

Grängesberg skall till Hedemo-
ra för att möta Garparna. En
mycket oviss tillställning på för-
hand.

I Söderbärke spelas något av en
jumbofinal mellan hemmalaget
och Islingby. Orkar bara Söder-
bärke en hel match så ligger den
första poängen inom räckhåll.

POJI(FOTBOLL
Ludvika FK:s P 1l:or lag 2 beseg-

rade klart Saxdalen med 6-.l på Fu-
mliden. Saxdalen hängde med bra
trots lörlusten. men i slutändan var
LFK:arna cisi bättre laget. I de båda
iagen var det jämnt ör,erlag bland
spelarna. I Saxdalen ges r:xl,ra plus tili
inrilvakten I\4ikael Fit,Jiun,l. SIF:s
miil g.jorde nNicklas Andersson

<^.v/--n
/ b ua'

Dala Järna-Saxdalen I -2Dala Järna åkte ur årets Spar-
bankscup genom förlust hemmamot gästande Saxdalen med1-2.

Annars var det här Järnas
match spelmåssigt, särskilt and-
ra halvlek då de forde matchen
hela tiden men tyvärr brister det
i det sisra for Jaina detta år. Sin
handicapstraff forvaltade de rätt
och hade l-O vid början. Sax-
dalen övertygade ei m-en deras
två mål räcker till vidare soel.
_ Järnas bästa var nogtir Äht,
Torbjorn Jonsson och- Matiaj
O-!ssgn. I Saxdalen blir det plustill Conny Fridlund, pekka'Su-
rekka och Lars Ruus.

Målen: 1-O Matias Olsson,l-l Anders Carlsson, 1-2
Lars Ruus (straff).Enviken D-Saxdalen D

t-4
Nya Saxdalens IF fortsätter att

imponera i seriespelet. Ny seger
nu mot Enviken borta. 4-l efter
l-l i pausen vittnar om att de
svart-vita damerna blir svåra att
knuffa undan från serieledningen.

Linda Hellström svårstoppad i
anfallet och bra i SIF även Jom
Stenkvist längst bak och Marian-
ne Hellgren på mitten.

Målskyttar för Saxdalen: Linda
Hellström 2 samt Kristina Ax-
elsson 2.

- Dam V Siidra Dalarna -
Envikere,Saxdalen
Garparna-Grängesberg
Söderbärke-Islingby
St Tuna-Sundborn

l-{
l1
(H
l-2

8
8

6

Saxdalen 5
Sundborn 5
Garparna 5
Grängesb 4
Enviken 4
Islingby 4
St Tuna 4

2 0 22-8
0 I 14-5
0 2 7-8
I I 7-6
0 2 ll-10
I 2 7-5
I 2 8-9
I 2 6-15
0 5 2-18

Hälsingg 4
Söderb 5

PilGr2
Ludvika III
Mockfjärd
Soderbtrke
östansbo ll
Ludvika ll
Saxdalen
Smedjebacken II

sJotbolt
Pll

-Reskl 3gr4Dala-
VulcanurSunnansjö
SaxdalerlRIX

Saxdalen-LFK II l-6 (0_3)
LFK bestämde det mesta i den

här matchen. Hade ett fint lagai_
bete, vilket grundade den stora se_
gern.

. Extra plus till 5-målsskytten
Andreas Norling. Det sjätre målet
g;ordes av Mathias Parkow.

För SIF tröstmålade Niklas An_
dersson.

Söderb 5
IRIK 5

Saxdaler 5

Sunnansjö 5

Goniis 5
Uilsh I
Nyhammar 1
Vulcanus 5

t4
3-t

8

1,1

6
4
4
4
2

2

0
0
0
0
0
0
0
0

8-5
l5- 17

1-r- 9
li-rl
9-t8
7- '7

6- l8

3300
3210
320r
2ll0
3102
4103
4004

t5-26
13- 3 5

14-10 4
7-t3
9-82
5-15 2
8-32 0

P13Gr3
Tunabro
Slätta I
Falu BS I
Korsnäs I
Ludvika I
Östansbo
Saxdalen

5302
430
420
3r I
3ll
210
300

15-7 6
5-36

t9-54
l0-43
5-43
+*22
t-34 0

SaxdaleniÅ n

spelar borta
Hemmastarka Insjön är Saxda-

lens nästa uppgift i femman.
Match i morgon eftermiddag med
Insjön som knapp favorit.

Att Saxdalen dock kan spela på
bortaplan bevisar deras 4-l på
Gagnef nyligen!

Bosse Mählers manskap är
dock mycket upp och ned i sitt
agerande och varvar gott med ont
när man minst anar det.

Serieledande Östansbo verkar
nära nog omöjliga att rå på. Allt
tyder på sjätte raka i Ulfshyttan
påmåndag kväll.

Aven här gäller det för "Tob-
be" Hellström att undvika un-
derksattningsspöket.

Match på måndag kväll blir det
även för Gonäs som ute i Håks-
berg tar sig an Gagnef .

Ingen omöjlig uppgift för de
grön-vita efter den fina spurten
mot Saxdalen senast (I-l).

Mycket beror på Stefan Silfver-
lin och hans bollfördelning.

HARALD
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Sparbankscupen:

Brage p htist horta
Hilliingen
-LFK och SIF
spelilr borta

ti nr"g" på Hillängen i Ludvika i kvdll' torsdag'

n"iit"riiåtä.-""1t"-"ntglng:niFparbankscupeni
i"tb;iil fu är östansbo t*S, div IV, som lottats mot

allsvenskarna.
Matchen På Hillängen inle-ds

med fwa straffar [ör OIS. en

för varie division som skiljer la-

een åt. Här ligger väl OIS stora

ähans att skaffa sig ett för-
språng gentemot sitt namnkun-
nieare motstånd.

östansbo stod över den förs-

ta omgången. IK Brage vann

hortu 
-*öt Sunnansjö med

knappa 4-3, segermålet insla-

get i slutminuten.

Ludvika FK
För Ludvika FK väntar div

V-laeet Biörbo/Floda IF borta'
lr'( iai två handicaPstraffar
mot sig. LFK eliminerade

*fe

Saxdnlen

(Insjön, BP)

När hemmalaget Insjön
giorde 2-{ fem minuter in
nå andra halvlek i lörda-
äens match i mellersta Da-
I'afemman mot Sardalens
IF var det inte mYcket som
talade fiir SIF. Men det
skulle bli annat. Inom loP
pet av fem minuter hade

Saxdalen både reducerat
och kvitterat och sedan
gick det av bara farten.

Ytterlisare tre mål skickade
sästema ln i hemmalagets mål
äch den sensationella vänd-
ninsen var ett faktum.

Säxdalen vann matchen med
hela 5-2 efter..underläge med
l-0 i halvtid. Aven om nu In-
siön ledde med 2-0 i början På
indra halvlek hade inte SIF va-

rit spelrnässigt underlägsna
fram till dess. Nej, det var bara
det att man inte hck utdelning
oå sina chanser förrän i andra
'halvlek. då det lossnade med

besked.

- Det här var vår bästa
match så här långt i serien, me-
nade en mycket nöjd Lasse Jo-

hansson, lagledare i SlF.
Trots etf besvärligt regn och

-7ta/t -rz

Insjön-Saxdalen 2-5
(r-o)
Det var de festa situationerna
som gav resultat då Saxdalen be-
r"gta?" Insjon i en regirvåt och
blåsis match.

I äen forsta halvleken ägde
hemmalaget det mesta av mat-
chen ochåstakom i 2l:a minuten
l-O efter hörna. I inledningen
av den andra dundrades 2-0 in
oå en harlig volleY.' Men sedan tog Saxdalen över
och reducerade minuten senare
till 2-1. Kvitteringen /-) Yal
foliderna på en frisPark' båda
målen gioräa av Håkan Persson.
Han gav även gästerna ledning-
en eeiom att göra 2-3 efter en
måivaktstavla. Sedan gick det av
bara farten, 2--4 och 2-5'

Håkan Persson var gästernas
klart bäste, medan Lars och
Krister Persson var bland de
nvttisaste i Insion.'Mälen: l-ö Jan Wiktorsson.
2-O Kent Svensson, 2-1 ,2-2,
2-3 Håkan Persson, 2-4 Kris-
ter Fridlund, 2-5 Peter Metä-
lää.

I
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IRIK med 8-3 i första omgång-

en med sitt U-lag och UJaget
tar sis också an Björbo/Floda i
kväll."Tolfte och trettonde man

från onsdagsmatchen mot
Norrstrand i "trean", RickY

Magnil och Stefan Nilsson

hnns med i LFK.

Håkan Persson sköt tre takq
måI för Suxdnlen och Preste-
rade dfumed ett äkta hnt-

trick.

en blöt plan glorde SIF en bra
match och samtliga sPelare är
värda en eloge. Men det går in-
te att komma ifrån att'liberon
Pelle Runnberg glänste med en

nricKri insats.
Dagens namn i SIF blev

ändå Håkan Persson, som fick

till ett äkta hat:trick ndr har

eiorde tre mål i öljd för sitt lag

öe övriga svarade Krister Frid'
lund och Peter Määttälä för.

- Det verkar som om vi sPe

lar bäst på bortaPlan, summe

rade lagledare Johansson.

Saxdalens IF
Tredie VB-lag som finns

kvar i cupen är Saxdalens IF'
Vann övei Söderbärke med 5-1

förra omsången, möter i kväll
div Vt-lägei Dala-Jäma lK
borta.

Rolf Simonsson

Insjör-Saxdalen
Islingby-Appelbo
Björbo/F-Bullermyren
Bullerm 6 5
östansbo 5 5'
Islingby 6 3
lnsiön 6 3
Saxdalen . :6t,.'2
Gagnef 5. 2
Ullsh 5 2
Conäs 5 I
Björbo/F 6 I
Appelbo 6 0

?/, - e6
- Div V Mell Dala -

I
0
2
0
2
I
0
I
0
I

- Dam Y Siidra Dala
Saxdalen-St Tuna
Grän gesber g-Hälsinggården
Islingby-Enviken
Sundborn-Söderbärke
Saxdalen ,6 4 2
Sundborn:!.ti5 4 0

kl
"16

Grängesb 5 3 I
Garparna 5 '3 0
Islingby 5 2 I

Enviken 5 2 0
StTuna 5 I I
Hälsingg 5 I I

Sexdalen D- St Tm* D 2-I
Saxdalens nybild.ade daslhg tog
en ny seger i dilision \r rtär mån
på söndagen mötte Stora Tuna
på Furuliden. 2-l blev rcgersifT*
rorna efter en rättvis 1-0 }edning
för Stora Tuna efter fbrsta halv-
lek-

I andra halvielc tog Saxdatren
öYer sp€let och vann tiltr slut. en
valfortjant segr" Stora Tlrna ha-
de ett br-a fönsvar, där rnåIv,akten
Monica Sundberg och liberorr
Eva Rasmusson får extra plus-
Duktig var också srittfalhren
Annika Kurkio,

I Saxdalen spenade Jcm Sten-
qvist och Maria Hcglund säkert
i försvaret och i starkt rnittfält
visade debuterande Elisabeth På*
lsson Iovande takter- Frarnåt var
Kristina Axelsson den ftr da.gen
bästa.

Må!en: GX l[nniha Kurkic,
l-l Kristina Axelsson,2-I l-inda
Hellstrorn-

t-(
5-{
H
ll
t0
8
6
6
5

4

0
0
1

3

2

20- 6
)a_ 1

t6- 4
I l-10
r2-13
lr-12
5-7
3-8
8-29
7-t9

t(
2-l
3{)
3-1

sp2916
24- 9 t0
l4-5 8
l0-6 1
7-8 6
10-6 5

t2-13 4
9-u 3

6-18 3

2-18 .0Söderb 5 0 0
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faktiskt Insjön som dominerade
hela den första halvleken. Laget
höll i bollen fint inom laget och
skapade massor med målchanser.
Samtliga runt Insjöns IP trodde
nog att hemmalaget skulle ta en
säker seger.

Saxdalen jobbade emellertid på
och trots 2-O-underläge en bit in
på den andra halvleken kom laget
igen storstilat.

Tre snabba mål av Håkan Pers-
son ändrade ställningen till 2-3
och helt plötsligt var Saxdalen i
ledningen. Sedan spädde laget på
med ytterligare två mål och gjorde
en suverän andra halvlek.

Hat tric-mannen Håkan Pers-
son var banans store aktör.
Matchvinnare och han ställde
ständigt till oreda i hemmaförsva-
ret. Aven de andra målskyttarna
Christer Fridlund och Peter Mä-
ätälä var till sin fördel.

Insjön gjorde också en fin
match, kanske årets bästa. Janne

Kent Svensson får bästa betyget. /

lnsjön-Saxdalen 2-5
(l_0)

Målen: l-0 Jan ViktorsJon,
2-0 Kent Svensson, 2-l Håkan
Persson, 2-2 Häkan Persson,
2-3 Håkan Persson, 2-4 Chris-
ter Fridlund. 2-5 Peter Määtälä.

DALA-JARNA lK:s skidstall är nu kraftigt förstärkt på damsi-
dan och den här trion skall i vinter tävla i samma klass, yng-
re juniorer. De tre nyförvärven med familjer har strålat sam-
man vid en introduktionsträff iJärna. Flickorna avslutade da-
gen med ott gemensamt träningspass. Med de här tre tje-
jerna i samma tävlingsdress i vinter kommer säkort Dala-Jär-
na lK att eftertryckligt dominera bland damer yngre juniorer.
På bilden fr v Helen Gustavsson frän Saxdalen, Carina Lars-
son från Hulån och Annika Evaldsson från Bäckefors, i vinter
tävlar samtliga för Dala-Järna lK.
(Foto: MAJVOR NILSSONI.
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mura-toppen
(lffe mot

Grangärdebördige Ulf An-
dersson, numera tävlande ftir
Hässelby, närmar sig allt mer
maraton-topp€n i Sverige. I
fiol blev han 24:e man i Stock-
holm Marathon på tiden
2.30.33.

I årets upplaga av Stock-
holmsmaran sprang Ull in som
tolva på den fina tiden 2.19.55.
En stark prestation. Grangär-
desonen besegrade bland annat
Tommy Persson och Agapius
Masong, Tanzania.

För Ludvikas Jörgen Skoog
blev hans andra start i loppet inte
lika lyckosam som premiären i
fiol. Då blev 26-åringen 3l:a. I
lördags var han över 100 place-
ringar och sex minuter sämre.

Bäst av VB-löparna i herrklas-
sen blev nu Heikki Vänäläinen.
Ludvika Ffl på plats I I L

I damklassen var det återigen
Söderbärkes 32-åring Ewa Pet-
tersson som var snabbast av VB-
tjejerna. Hon blev 22:a löpare i
måI. Tolv placeringar sämre var
Marita Dufström. Källbotten.

Så här gick det lor VB-löpar-
na:

l l l. Heikki Vänäläinen, Ludvika
1.17.00. 135. Jörgen Skoog, Ludvika
2.38.19. 179. Peter Tornernalm. Källbot-
ten 2.41.19. 298. Garry Johansson. Ludvi-
ka 1.45.24. 3ll. Johann Trsavec. Heros
2.46. 15. 536. Ull Ohlsson. Heros 2.5 I .32.
756. Tarmo Junkala, Ludvika 2.55.56,
979. Pentti Puro. Heros 2.58.47.

I 160. Conny Gustafsen. Heros 3.01.40,
I I7l. Bo Ericsson. Ludvika 3.01.48. 1698.
Lcnnart Ströberg, Heros 3.09.I5. I755.
Börjc Palmkvist. Ludvika 1.09.51. 1773.
Reino Kärrärui. Heros 3.09.59, 1997. Ro-

ger Jansson. Heros 3.12.39, 2045. Per
Hållström. Källborten 3.13.20, 2124. Reijo
Toivola. Ludvika 3.14.13, 2177. Dick
Wahlström, Sunnansjö 3.14.49, 2339. Jan
Fantenberg. Grängesberg 3.16.41, 2373.
Mikael Åberg, Kållbotten 3.17.07. 2438.
Lennart Karlsscn, Källbotten 1.17.51,
2579. Peter Jansson, Nyhammar 3.19.20,
2608. Ull'Persson. Ludvika 3.19.33. 2740.
Roland Andersson. Vulcanus 3.20.44.
1781. Kalle Sjökvist, Ludvika 3.21.15.

3558. Pertti Rantanen. Ludvika 3.28.27.
lil22. Roll Flink. Heros 3.30.30. 4094.
Lars Frisk. Saxdalen 1.32.57. 4356. Hans-
Olof Sundin, Crängesberg 3.53.23, 4361.
Rune Lindström, Källbotten 3.56.26.
45.14. Vanlred Hägglund. Källbotten
.1.1b.46. 4640. Srcn-Eril Alervall, Ludvi-
ka 3.37.5.1. ,1807. Christer Ericksson. Lud-
vika 3.39.84. 48 I 7. Lars Persson, Vulcanus
3.19.27, 5491. Carl-Axel Hagberg, Ludvi-
ka 3.45.37. 5567. Kenneth Jansson. Saxda-
len 3.46.16. 5822. Bo Gustavsson. Saxda-
len 1.48.27.

6346. Jan Dufström. Källbotten 3.53.08,
9119. Lars Schött. Saxdalen 4.02.04,'1983.
Arne Norman, Smedjebacken 4.15.22,
8249. Thomas Rydelius, Ludvika 4.20.02,
8533. Lars Werrn6. Ludvika 4.26.03.9126.
Mats Johansson. Ludvika 4.42.03.

Damer: 22. Ewa Pettersson. Söderbärke
3.06.38. 34. Marita Dulström, Källbotten
l.14.18, 265. Lena Eriksson, Crängesberg
1.59.46, 554. Sigrid Persson, Ludvika
4.53.21.

Håkan Persson sköt
Saxdalen till seger(

Saxdalen svarade för
en riktig smällkaramell i
den mellersta fotbolls-
femman. Seger med hela
5-2 borta mot Insjön,
sedan hemmalaget haft
ledningen med 1-0 i
paus.

Trots de stora siffrorna var det
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örS spelar
seriefinal

Ikväll handlar det om
seriefinal i div. V-fotbol-
i.. pa Hillängen! Öst'
ansbo med full Pott tar
sig an BullermYren som
endast tappat en Poäng.

- Jag har sett BullermYren i
vår och vet att det blir en svår
match, menar sPelande tränaren
Torbjörn Hellström.

- I Hans Edström förfogar
man över seriens bäste målvakt'
Med rätt inställning och skärPa i
avsluten kan det här åndå gå bra'
tror "Tobbe".

"Tobbe" har ont i en axel me-
dan Bo Wilhelmsson har ont irYg-
gen och Peter Klitsch har en

krånglande ljumske' ^ 
-

- Jag tror och hoPPas att vt
skall börja med bästa laget, säger
"Tqbbe".

I Saxdalen har hemmalaget
chansen att visa att man kan sPela

även på Furuliden. Tre försök
utan vinst i vår nu när UlfshYttan
kommer På besÖk.

Efter den fina insatsen mot In-
siön senast då 0-2 blev 5-2 vore
der util konstigt om det inte blev
hemmaseger.

Gonäs väntar med sin
tills i morgon kväIl. En tur
Cullängen i ÄPPelbo hor

match
upp till
inte till

det lättaste.
Trots det finns det stora chan-

ser för Stefen "Silver" och c/o att
knipa åtminstone den ena Po-
ängen. HARALD

'ft
Saxdalen-Ulfshyttan l-l
(t-0)
För tredje gången på tre forsok
spelade Saxdalen oavgiort, l-l'
hemma på Furuliden. Det här
var ingen större match men när-
mast segern låg hemmalaget som
bl a hadt två ribbtraffar av Pelle
Runnberg.

Mats Reyier gav UlvshYttan
ledningen på en vacker frisPark i
kryssei stiax fore pausvilan. I
andra halvlek tog SIF över men
udden saknådes i anfallen.

2O min före slutet kom i alla
fall kvitteringen genom Håkan
Persson. Mest glada över Poäng-
en får gåsterna vara.

Bast i Saxdalen var liberon
Anders Karlsson och Per Hed-
ström som båda är säkra kort.
På mitten jobbade Pelle Runn-
berg bra.

Ulfshyttan hade sina bästa i
bröderna Mats och Hans ReYier
liksom målvakten Joakim Jans-
son.

Div V Mollortta
Sud*n-Ulfshyttan
Östansbo-Bulle(mYten
&lermyren 7 6 1

östrsto 7 6 O

k*rgby
LElri
Sad#r
Gagttel
ur#El 721
Gonäs 5 I t
Biebo/F 6 1 O

Äppebo 6 0 1

1-l
o-3

632
740
723
621

023- 6
r 26-
t 16-
3 14-
2 \3-
3 13-
47-
33-
58-
57-

1t
1

12
14
15
12
8

29
l9

-Reskl 3gr4Drla-
GonärVulcanus l(Fl
Utfsh*IRIK t-a
Saxdaler'€iiderb H
Söderb 7 4 2 I ?6'1310
IRIK 7 5 o 2 1l-lolo
Saxdalen "t 412 25-219
Gonäs '1 4 0 3 24'14 8

Nvhammar 6 2 I I ll-10 5

Sr.innansiö 12 0 5 16'13 4

rJlfh-620410-264
Vulcanus 'l 2 0 5 11"29 4

Tunabro
östansbo I
Falu BS I
Slätta I
Korsnås I
Ludvika I
Saxdalen

2 l8- 8 8

137-4 6
22t-6 6
21-9 6
211-7 3

2 6-6 3
4 1-61, 0

13Gr3
40
30
30
30
ll
ll
00

P
6
4
5
5
4
4
4

P

Ludvika III
Mockfjard
Östansbo II
Soderbarke
Saxdalen
Ludvika II
Smedjebacken

021-58
o11-67
0 12- 1 5

4 21-23 4
4 8-21 4
3 i0-10 2
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Delad pott
och missar
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Torsdagskvällens
match på Furuliden mel-
lan hemmalaget Saxda-
len och UlvshYttan sluta-
de rättvist med delad Pott
l-1.

Om det var rättvist med
oavgjort så borde ändock
resultatet varit lite an-
norlunda, då båda lagen
missade upplagda chan-
ser och något i stil med
3-3 bättre visat rnatch-
effis utseende.

Sardalerrs första chans i
ma',chen kom redan el'ter I rnin-då
Pelle Runnberg hade en nlck l

överiiggaren. UlvshYttan stack
unn i nagra farliga chanser innan
Anders Carissott och Pecka Sura-
ka i Saxdalen brände varsitt iäge

näsian solo med rnålvakter.
Tre ininuter före Paus var det

dock dags för ledning för gästerna
och detla tillkom ef ter en l'ri-
soark. som Mats ReYier mYcket
sntggt placerade i nättaket hos

hemmamålvakten Per Hedström'
Efter paus skaPade Saxdalen

några rejäia chanser, men det lät
droja till 23 min in På halvleken

rnnan kvrtrcrlngen kom, da Hå-
kan Persson efter diverse strul i
Ulvshyttans försvar kom fri och
lugnt placerade bollen i burga-
veln.

I Duktig målvakt
Hos hemmalaget Plussar vi för

målvakten Per Hedström för
många fina ingriPanden' Hemma-
försvaret hade Problem med mar-
keringen före Paus, men detta
blev klart båttre efter vilan då
Anders Karlsson återgick till sin
gamla plats som libero efter att ha
fungerat. som forvrard före Paus.
På mitten var det jämt överlag'
men extra plus för l-ars Ruus för
sitt hårcia arbete. Anfallet fick
klart bättre tyngd i andra hal'ilek
då avbytaren Per Angelin kom in
och han var r.'id några tiiliällen nä-
ra ait komma tiil det i målfabrika-
tionen.

Även Ulfshvttan hade en duktig
nrålvakt i .loakim Jansson och vi-
clare delar vi ut överbelyg till Mats
Reyier och Hans ReYier, samt for-
rvarden Thord Högberg trots att
denne sumpacie bort fleta chan-

Målen: O-l g2 min) Mats Re-
yier, l-l (68) Håkan Persson.

Domare: Pecka Heinonen,
Grycksbo (mycket bra).

LENNART ANDERSSON
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LARS RUUS, SAXDALENS IF
Lars Ruuso så när som på ett par år i IF Vulcanus

pojklag, alltid Saxdalen trogen. Började redan i
tioårsåldern i Saxdalens knattelag. När Saxdalen in-
!e hade något yngre och äldre pojklag "gästspelade"
han i Vulcanus som då kunde bjuda på det.

Kom tillbaka till Saxdalen igen. BJagsspel och har nu till-
hört A-truppen i många år. Ofta skadad, vänster knä har inte
riktigt orkat med. Hittills i år har Lars klarat sig, skadefri och
dessutom flyttat ett steg framåt från ytterback till mittfiiltet.
_ _Lars tippar åttonde omgången i Dalafemman i fotboll enligt
ftiliande:
Måndag

BULLERMYREN-SAXDALEN 1
Ser naturligtvis helst att mitt tips inte slår in. Men måste vara

realist. Bullermyren är oss för starka. Visserligen spelade vi
jämnt mot dem i fiol, uddamålsförluster båda gångerna. Men
de är serieledare, starka sådana. Ä andra sidan iå hä vi spelat
bättre borta än hemma, så . . .

BJöRBO/FLODA-ÄPPELBO ....... x
Ren bottenfinal. Inget av lagen spelar speciellt bra fotboll.

Ett oavgjort resultat nära till hands.
Tisdag:

ULFSHYTTAN*GAGNEF ........ 2
Tror Gagnel kan betydligt bättre än de visade mot oss. Ulf-

shyttan har inte mycket till kvalitö i sitt lag.

rNSJöN-öSTANSBO .................... 2
ÖlS kommer säkert tillbaka efter sin förlust i seriefinalen

rnot Bullermyren. Håller östansbo som seriefavoriter. Ska de
motsvara sitt tips måste det blir seger mot Insjön.

GONÄS-ISLINGBY 2
Vi förlorade med hela 0 { mot Islingby, det säger egentligen

allt. Inte imponerad av Gonäs trots att vi "bara" naaOe t-t
mot dem. "Tvåa".

Utan att överdriva kan
man säga att Saxdalen in-
te hade en chans i månda-
gens bortamatch mot Bul-
lermyren i div V-fotbollen.
För det fiirsta så kom gäs-
terna till matchen med en-
dast 12 spelare och fiir det
andra så fick man stryk
med 6-l efter 24 i pausen.

Saxdalen stretade emot hy-
ggligt tills det första målet fö11,
som gjordes av Per-Åke Jons-
son. Därefter kunde man se att
hemmalaget tog över alltmer
lör att i slutet av matchen do-
minera totalt.

Som Saxdalen spelade i går
var det klasskillnad mellan la-

gen. Bullermyren är ju seriele-
dare medan Saxdalen återfinns
i mitten av tabellen och den
skillnaden märktes klart i går.

I Saxdalen fanns det för få
spelare som kunde mäta sig
med hemmalagets. Den klart
bäste. var Christer Fridlund och
i någon mån kan också Anders
Karlsson ffi ett överbetyg. I öv-
rigt inte mycket atl. berömma'l
Saxdalen denna dystra kväll. 

I

Tomas Alm och Tomas Bäck
var de bästa i hemmalagets för-l
svar medan Leif Berglund var
den som var mest inblandad i
de flesta hemmamålen.
Målen: l-0 Per-Åke Jonsson,
2-0 Frank Hantzrnan, 2-1
Christer Fridlund, 3-1 och 4-1
Håkan Björk, 5-i Frank Hant-
zman, 6-1 Göran Jansson.

nn)SIF
-frirlast med 6-I!

Bullermyren-Saxdalen 6- I
(2-0)
En ganska säker seger tog Bul-
lermyren I gär när man på hem-
maplan mötte Saxdalen. Hela
6-l blev slutresultatet. Och om
det kan det sägas att Bullermy-
ren var det klart battre laget i
flera avseenden. Framfor - allt
spelade man ett snabbt spel och
hela laget gav ett mycket stabilt
intryck. Dessutom var anlallet
hela tiden med och skapade
många farligheter. Den lagdelen
lungerar I-ör närvarande mycket
bra i Bullermyren.

Efter 2-0 i forsta halvlek
stack dock Saxdalens duktige
anfallare Leif Fridlund upp oöh
reducerade till 2-1 och gäv det
hela lite nerv. Men nästa; direkt
kom 3-l och snart även 4-1
och saken var klar.

, Hela Bullermyren gjorde en
bra match och ingen bör sättas
framför någon annan. Som sagt
var spelade man stabilt och bra.

Bäst i Saxdalen var målskvt-
ten Leif Fridlund.

Målen: l-0 Per-Äke Jonsson,
2-O Frank Hanzman, 2_1 Leif
Fridlund, 3-l Håkan Björk,
4-l Frank Hanzman, 5-1-Hå-
kan Bjork, 6-l Göran Jansson.

Div V Mellersta
Bullermyren-Saxdalen 6- 1

Björbo/F-Äppelbo 6-3
Bullermyren I 7 1 0 29- 7 15
Östansbo 760126- 1112
lslingby 7 4 2 1 23- 5 10
lnsiön 7 4O314-12 8
Saxdalen 8 2 3 3 14-20 7
Gagnef 621313-15 5
Gonäs62135-95
Ulfshyttan 7214 7-12 5
Björbo/F I 2 0 6 15-39 4
Äppelbo 8 0 1 7 11*27 1l_
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Saxdalen helt
utan chans mot
Bullermyre[...

Bullermyren fortsätter
att vinna. På måndags-
kvällen var det Saxda-
lens IF som fick se sig
slagna av borlänge-
gänget. I en kvart av förs-
ta halvlek hängde gäster-
na med hyfsat, men se-
dan blev det BullermY'
ren för hela slanten. Vid
slutsignalen stod 6-1 att
läsa för BIK efter 2-0 i
halvlek.

I inledningen av andra akten re-
ducerade Saxdalen och då tändes

överraskning så här långt. Fem
segrar två oavgjorda på sju spe-
lade seriematcher. I kväll, tis-
dag. lår tjejerna verkligen visa
vad de går för. Serieflrnal mot
Sundborn, fyra segrar, en för-
lust. Två matcher mindre spela-
de än Saxdalen och teoretisk
serietvåa gästar då Furuliden i
Saxdalen. För övrigt Saxdalens
sista vårmatch.

_ Rolf Simonsson

ett visst hopp om poäng. Men
Bullermyren svarade direkt och
rutinerade Håkan Björk sänkte
gästerna med två raka måI.

I Bullermyren går de bästa bety-
gen till försvararna Thomas Alm
och Thomas Bäck. På mitten
övertygade Lollo Torstensson och
Per-Äke Jonsson medan Leif
Berglund var vassast framåt, trots
att han fick lämna planen mållcis.

Saxdalen hade i Christer Frid-
lund sin klart dominerande aktör.
Överbetyg också till liberon And-
ers Karlsson.

Stark match
av Saxdalen D

Saxdalens damer fort-
sätter att imponera i sin
div S-serie och på sönda-
gen vann man borta-
matchen mot Söderbärke
med hela 5-1, efter led-
ning i paus med 2-0. Ef-
ter vad Saxdalen visade
upp i Söderbärke, får
man förmoda att laget
kommit till serietoppen
för att stanna och svåras-
te konkurrenter ser ut att
bli grannen Grängesberg.

Saxdalen hade sina toppar i li-
beron Jon Stenqvist, mittfältets
Marianne Hellgren och Helen
Gustafsson, medan Annelie Hell-
sing och Christina Axelsson var
vassast framåt.

Söderbärkes bästa fanns i mål-
vakten Annelie Jonsson och Anna
Forsman ianfallet.

Måien: 0-l Christina Ax-
elsson, 0-2 Karin Söderlund,
l-2 Susanne Göthberg, l-3 An-
nelie Hellsing, l-4 Tram Sten-
qvist, I-5 Annelie Hellsing.

Snyggt,
Helen!

Saxdalens damer är fortfai
rande obesegrade i damfem-
man. Serie{inalen mellan Sax.
dalen och Sundborn slutade
1-1, båda målen giordes i ftirsi
ta halvlek.

Sundborn tog ledning på en
frispark efter 2A minuter. Mat.
chens prestation kom till när
hemmalaget kvitterade. Helen
Gustavsson tog bollen på egen
planhalva och dribblade sig ige-
nom hela försvaret och rullade in
I l.

Saxdalen hade sedan mångd
chanser i andra halvlek men re-
sultatet stod sig tiden ut. I Sax-
dalen var liberon Jom Stenkvist,
mittbacken Marie Höglund och
mittf,åltaren Helen Gustavsson
bra.

Målen: l-0 Per-Äke Jonsson,
2-0 Frank Hantzman, 2--1
Christer Fridlund, 3-1 och 4-l
Håkan Björk, 5-1 Frank Hantz-

Suxdnlen ohesegrade
- nu väntar seriefinal i kväll

Saxdalens IF damlag i
fotboll, fiirsta seniorsä-
songen i år, är efter sju
spelade omgångar fortfa-
rande obesegrade i "dam-
femmantt.

I helgen var det Söderbärkes
tur att få känna på Saxdalstje-
jernas styrka. 1-5 vann Saxda-
len med och det gjorde man ef-
ter en bra match där frågan en-
dast var med hur mycket man
skulle vinna. Samtliga mål sva-
rade Saxdalen för, man bjöd på
ett självmål och förutom målen
framåt fanns säkert ett tiotal
chanser till ytterligare nätkän-
ning. I stort sett spel mot ett
mål.

Mittf,ältarna Helen Gustavs-
son - Marianne Hellgren en
mycket bra duo. Liberon Jom
Stenqvist säker och framåt
handlade det mest och Anneli
Hellsing 2 mål och Christina
Arelsson I måI. Övriga mål-
skyttar för Saxdalen var Karin
Söderlund och Tram Stenqvist.

Seriefinal
Saxdalsflickorna har alltså

svarat lör en mycket angenäm



Byalagsstafett
i Saxdalen.
O På torsdag kväll sätter mid-
sommarfirandet i Saxdalen
igång. Då blir det premiär för en
byalagsstalett efter samma mo-
dell som skidstafetten. Dam- och
herrlag från Saxdalen, Sunnan-
sjö, Nyhammar och Blötberget
kommer att delta.

Arrangemanget inleds med in-
marsch på fotbollsplanen, Furu-
liden, med Saxdalens folkdans-
lag och spelmanslag.

Samtidigt som stafetten pågår
spelas en intern knattelagsmatch
i fotboll.

Därefter är det dags för "Årets
match" i fotboll. Då möts det
nuvarande A-laget och 1976-års
AJags trupp.

Laget vann division fem sam-
ma år och bjuder säkerligen på
hårt motstånd. Bland spelarna
kan nämnas Lars Johansson,
Jackie Jansson, Peter^ Stephan,
Bror Bergkvist, Per-Äke 

-Pers-

son, Christer Fridlund med flera.
Kvällen avslutas med majs-

tångsresning och dans samt upp-
trädande av Saxdalen spelmans-
lag och folkdanslag.

// r,
trc" e7U

Furuliden, Saxdalen:

, .Försr ut av samtliga med sitrmrosommarfirande är man i Sax_uaren, oar man r.edan på torsdags_
:yi,]:r samlas tilt olika instag ämrosommar. Förutom spelmäns_lag och. folkdansare så roar man
:rC med forboll för såval VngräsOm veteraner.

, SoT ert nyrr inslag hade man i
ar. ocksä. mobiliserat en bylagssta_

Sj.," a.tt"r Saxdalen, Sunnansjö,r\ynammar och Blötberget. Tiosträckor. löpte männen mödan dei

Byalagsstafett
utan skidor
. I sam_band med torsdagskväl_
lens midsommarfirande i Saxaä_
len .så startar man även upp en
byalagssrafert i löpning eftei itiO_
modell. Der vill säga l0 herr_
sträckor och 5 damsträckor och
Ted närliggande "byarna', på
plats.

., Der är Saxdalen, Sunnansjö,
Nyhammar och Blötberget som
skall göra upp om segerpallen och
äran ...Varje sträcka är 2 kilome_
ler lqng och med växling inne på
Furuliden.

_ _På idrdttsplanen blir det ocksåfolkdans, spelmansmusik, .n
knattematch i fotboll och en dito
mellan 1976 års lag och årets SIF_
lag.

Till. bilden hör självklarr också
maJSrangsresnrng och lekar för de
yngre.

Gamtingarna vann matchen
I samband med mid_

sommarfestligheterna på
Furuliden spelades tradi_
tionsenligt en fotbolls_
match mellan årets upp-
laga av Saxdalens a-iig
och det lag som repre-
senterade föreningen för
tio är sedan. "Veteraner-

na" brukar vinna de här
tillställningarna och så
skedde även i år. 4-3
blev segersiffrorna för
76:orna i en välspelad
och trevlig match.

Det var 76:orna som startade
matchen bäst och ledningsmålet
kom redan efter tre minuters spel.
"Gamlingarna" fortsatte att spela

bra halvleken ut och 2_0_led_
nlngen r paus var helt välfortjänt.
__Det var först efter döt att
J_6.or.nu 

ta€it ledningen med 3_0,
som årers lag vaknade till och bör_jade pressa duktigr mot Lasse Jo_
nansson r veteranmålet. Tre mål
!]:v ger av. forc_eringen pa stutet,
men der räckte alltså inte.
__BIand många dukriga bland/ö:orna.märktes Håkan Anders_
son, Leif Carlsson, lackie Jani_

son samt de fortfarande aktiva
kedjespelarna, Christer Fridlund
och Perer Srephan (lFK Lindes_
P.tg). t årets lag höjde sig Lars
Ruus och Anders Jansson över
mängden.

- Målen: l-0 perer Stephan,2-0. Christer Fridlund, ^3_ö
Jackie Jansson, 3-l per Hed_ström, 4-l christer Fridlund,4-2 Per Angelin, 4_3 Lari
Ruus,
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Dubbelt Saxdalen
i byalagsstafett

Dubbelseger fiir Saxda-
len blev det i premiären ftir
byalagsstafett i löpning
som ingick i det tidiga
midsommarfirandet vid
Furuliden i Saxdalen da-
gen ftire midsommarafto-
nen.

I damklassen slannade seger-
marginalen för Saxdalen vid
sex sekunder i kamp mot Sun-
nansjö medan herrarna från
Saxdalen var 38 sekunder före
tvåan Sunnansjö.

Banan mätte 1.9 kilometer
och gick både på stigar i ter-
rängen. och på väg.Damerna
sprang lem sträckor, där skidf-
lickan Helen Gustafsson gav
Saxdalen en klar ledning På
ftirsta sträckan.

Ledningen hck dock släppas
senare i loppet och det slutliga
avgörandet till Saxdalens för-
del kom på sista sträckan ge-

nom Marianne Hällgren.

I herrstaletten som gick över
tio sträckor var det länge jämnt
mellan lagen och här avgjorde
Saxdalen i loppets slutskede.
Resultat, Byalagsstaletten:
Damer: l/ Saxdalen, 39.44. 2l
Sunnansjö, 39.50. 3l Nyham-
mar,40.45.
Sträcktider: l/ Helen Gustavs-
son, 6.44. 2/ Marianne Hä11-
gren, Maria Höglund, 7.13. 4l
Marianne Pettersson, 7.17. 5l

Maria Andersson, 7.39.
Herrar: l/ Saxdalen, 60.14. 2l
Sunnansjö, 60.52. 3l Vulcanus,
Blötberget, 61.04. 4l Nyham-
mar, 64.23. 5/ Saxdalen lag 2,
64.23.

Sträcktider: ll Karl-Gunnar
Bohman, 5.30. 2l Rolf Pålsson,
5.33.31 Per-Ame Lrnd, 5.34.41
Dick Wahlström, 5.41. 5/ Pelle
Sundström. 5.42.

Fotboll
Traditionellt spelades en fot-

bollsmatch mellan årets uppla-
ga av Saxdalens A-lag och 1976
år representationslag. Vetera-
nerna tog hem segern med 4-3
elter att ha tagit ledningen i
matchen med hela l-0 innan
årets spelare bö{ade trycka på.
Målen för veteranerna gjordes
av Christer Fridlund 2. Peter
Stephan och Jackie Jansson
samt för årets lag av Per Heds-
tröm, Per Angelin och Lars
Ruus.

Midsommar
Till traditionerna i det här

sammanhanget hör att Saxda-
len tar ut midsommarhrandet
en dag i förskott. Det förekom
alltså både majstångsresning.
foikdans och musik av spei-
män. Speaker vid arrange-
manget var Bengt-Emil Jons-
son.

Lagerkransade Jqn Lundcberg pustar ut efter att ha
biirgat segern i byalagsstafetten till Saxdalen.
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Många i kamp om bollen var det ibland vid veteran-
matchen på Furuliden, där 1976-orne satte årets uppla'
ga av Saxdalens A-lag på plats.

Bengt-Emil Jonsson höll i trådnrna fi)r midsommarft
randet i Saxdalen. Hiir rådgör han med Göte Byström
om programmet.



Saxdalens herrar vanlt byala j{afetten i löpning. Segrarlaget bestod av i främre rafun från viinster Rolf
Pålsson, slutmannen lan Lynfulerg, Jan WaIImnn och Lars-Olov Frisk, samt i bakre rudci från vänster Roif
{ahne, Ronny Wiksten, Bo Gustavsson, Lennart Lindqvist, Lan-Erik Thorberg och fan-Erik Johnnsson.
Foto: Olle Norberg.
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Saxdalens IF har en
motig våromgång bakom
sig, inte minst på hemma-
plan.

Östansbo IS utgör där-
emot en skuggga åt serie-
ledande Bullermyren och
ligger bara en poäng ef-
ter.

Det utgångsläget inför
kvällens derby på Furuli-
den gör tveklöst gästande
öfS titt storfavoriter.

Ett gångbart tips i derbysam-
manhang brukar annars vara oav-
gjort. För ett kryss talar också om
det märkliga faktum att SIF spelat
l-1 i samtliga seriematcher på Fu-
ruliden i år.

Men mot topplaget från Ludvi-

kas utkant vill det mycket till om
sviten ska överleva kvällen.

Torbjörn Hellströms killar är
väl medvetna om att bara seger
räknas. Annars är risken stor att
Bullermyren kan gå till sommar-
lov som ensamt topplag.

Ä andra sidan måste SIF börja
plocka poäng med det snaraste för
att inte på allvar hamna i kcistri-
den.

Förra året vann Östansbo mot-
svarande match med 5-2 efter en
stark andra halvlek. Kanske en
fingervisning inför kvällens
drabbning...

Tilläggas för att matchen egent-
ligen skulle ha spelats på onsdag,
men som bekant pågår ett fot-
bolls-VM där semifinal nr I av-
görs i morgon kväll.

Visserligrn betyder flytten att
derbyt krockar med Grängesbergs
hemmamatch, men av två onda
tins osv. BOSSE

Sasrialen-östansbo 2- I
{ i r:,l ,cens dcrbr melian Sax-
C:,irr östansbo' på Furuliden
bic'u' ,.:ri något marklig historia.
ösr-rnsbo stod for spelet men
Szi.,;.<l:,len giorde målen. [,n ty-
pisi.. kampaseger iör SIF som
mest ågnade sig åt fbrsvarsspel
och ett mycket lyckat sådant.

Östansbo var högst ineffektiva
i rrnlailsspelet och på så vis var
he,-n;nasegern råttvis. Saxdalen
liirnnar i och med den hår segern
boricrrskiktet bakom sig medan
Ösi:.rnsbo tappade viktiga poång
i toppen.

Saxdalen hade sina bästa i
måivakten Per Hedstrom och li-
berorr Pekka Surakka och mitt-
!'äliarcn Lars Rus.

Bo Vilhelmsson och Peter
Björk var säkra mittbackar i

OIS nrcdan Akc Larsson var
blst lramåt.

. - Div V Nlell Dala -
Saxdalen-östansbo
Ilullcrm 8

Östansbo 9
lslingby 8
(ioniis 8

Sardalcn 9
I nsj ön
GagneI
Ullsh
Iljörbo,'F
Appelbo

2-l
29- 7 t5
l9-l] l4
25- 9 l0
l2-l I 9
l6-21 9
14-14 8

l9-20 1
9-18 5

I 5-40 4
]l-21 I

'7t0
102
113
331
401
314
2\5
206
017

Brakämpat
'Suxdalen

Gårdagens VB-derby i
fotbollsfemman mellan
Saxdalen-östansbo bjöd
på en liten överraskning.
Saxdalen vann nämligen i
en spännande tillställning
med 2-l (2-l). Gästande
Ostansbo hade bollen
större delen av matchen,
men det var Saxdalen som
ftirvaltade chanserna bäst.

Saxdalen blixtstartade mat-
chen med 1-O i första spelminu-
ten genom spelande tränaren
Bosse Mähler. som lobbade be-
härskat över ÖlS-målvakten.

Efter det målet tog ÖIS kom-
mandot och tryckte på hårt
mot hemmaförsvaret, men utan
att få någon utdelning.

1-0 verkade stå sig halvleken
ut, men det skulie bli två mål
till i sista minuten. Per Angelin
kontrade in 2-0 för Saxdalen,
men alldeles innan halvtidssig-
nalen reducerade Jörgen Ny-
hem lör OIS till 2 1.

Två viktiga mål som satte

känslorna i svallning hos båda
lagens spelare.

Andra halvlek blev lik den
forsta. ÖIS lortsatte att pressa,
men lyckades inte överlista Per
Hedström i Saxdalens måI.

Bra kämpat
Saxdalen kämpade storstilat.

Ibland blev det lite väl mycket
av "bonnfotboll", men det är ju
po{.ngen som räknas.

Ostansbo spelade bra i lörsta
halvlek, men efter paus hade
man just inget spel alls. Hem-
malaget..gjorde det heller inte
lätt lor OIS att byga upp spelet.

Bäst lör kvällen i Saxdalen
var målvakten Per Hedström
och liberon Pekka Surakka.
Lars Ruud jobbade också bra
på.mittf,åltet.

Ostansbo tappade nu viktiga
poäng i toppen medan Saxda-
len lämnade bottenskiktet.
Mittbackarna Bo Wilhelmsson
och Peter Björk skötte sig bra i
OIS medan Ake Larsson oroa-
de lramåt dock utan att få till
det ordentligt.

Richard Persson



Saxdalen skräIlde
iderbrtmotOts

Det blev Saxdalen som
något överraskande gick
segrande ur VB-derbyt
mot Östartsbo på Furuli-
den.

2-l blev segersiffror-
na med samtliga mål
gjorda före paus.

Saxdalen fick en smakstart i
matchen, då spelande tränaren Bo

Mähler väl förvaltade en öppnan-
de passning från Lars Ruus och
kallt lobbade över Kull i ÖIS-
målet.

Därefter utbredde sig ett spel-
mönster som stod sig matchen ut:
Östansbo hade bollen och tryckte
på mot SIF-målet, Saxdalen för-
svarade sig energiskt och stack
upp i farliga kontringar.

I Dramatik
Äke Larsson i ÖIS hade ett

skott i stolpen innan halvleken av.
slutades med dramatik.

I sista spelminuten sprang snab-
be Per Angelin ifrån öIS-försva-
ret och slog behärskat in 2-0 och
när endast l5 sekunder återstod så
reducerade ÖIS genom Jörgen
Nyhem.

Andra halvlek blev den första
lik där Östansbo spelade sig fram
till straffområdet, där det dock
blev stopp mot ett starkt spelande
saxdalsförsvar.

I slutet av matchen hade Saxda-
len två ypperliga tillfällen att öka
på målskörden, men Per Angelin
missade ensam med målvakten.

I Kämpaglöd
Saxdalen, som tvingades spela

utan tre av sina nyckelspelare, be-
höver trots underläge i spel inte be
om ursäkt för segern. Laget visa-
de att kämpaglöd räcker långt och
dessutom hade man flera vassa
målchanser än Östansbo.

I Saxdalen ges överbetyg till
målvakten Per Hedström, liberon
Pekka Surakka och mittfältaren
Lars Ruus.

För Östansbo var naturligtvis
förlusten en besvikelse. Försvars-
spelet var inte bra i första halvlek
och anfallsspelet saknade den rät-
ta skärpan.

Peter Björk och Bo Wilhelms-
son gjorde bra ifrån sig i försva-
ret, medan Äke Larsson var farli-
gasr framåt.

Saxdalens snabbspringare Per Angelin slår in 2*0 bakom öst-
ansbomålvakten i derbyt på Furuliden. Visserligen reducerade
gästerna strax efteråt, men det hjälpte inte. Den oväntade SIF-
segern var ett faktum. Foto: Anders Siödin.

Saxdaler-LFK
i zonsemifinal

Saxdalen-Ludvika FK samt
Östansbo-Vansbro. De två i zon-
semifinalerna i årets Sparbanks-
cup har lottats.

På Furuliden får hemmalaget
inleda med två straffsparkar me-
dan ÖIS får nöja sig med en mot
gästande Vansbro på Hillängen.

Det blir med andra ord minst
ett VB-lag i final där segraren er-
håller 2 000 kronor.

Från zonfinalen går segraren vi-
dare till slutspel där vinnaren får
l0 000 kronor medan tvåan får
nöja sig med 3 0OO.

Semifinalerna spelas måndagen
den 30 juni.

Lokalderby
i S-cupen

Tredje omgången av
Sparbankscupen i fotboll
är lottad. Nu handlar det
om semifinaler i de fyra
zoner som distriktet är
uppdelat i.

VBJagen tillhör zon 2 och
spelordningen är lottad enligt
löljande:

Saxdalens IF - Ludvika FK
samt Östansbo IS - Vansbro
AIK. Fortfarande finns tre lag
med lokal anknytning kvar i
cupen.

Matcherna skall spelas den
30juni.

Va{e zonsegrare får 2 000
kronor och slutsegrande lag i
hela cupen erhåller ytterligare
10 000 kronor, finalmotstån-
darna får 3 000 kronor.
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Saxdalen tar
emotLFK
t cupen

I morgon kväll får Saxda-
lens IF försöka bevisa att der-
bysegern mot Östansbo hä-
romdagen inte var någon till-

Det andra sättet åir alltså straff-
sparkar, något som tillställningen
också inleds med. Eftersom LFK
riggåi wa pir"na upp i seriesyste- i

met får hemmalaget en dubbel I

chans till ledning. I

LFK, som i cupen y1lt "Uatuj

föllighet. i

Gäster på Furuliden är Lud- i,.tvika FK och då handlar det i

om Sparbankscupens tredie
omgång.

Triumfen mot ÖIS betydde att i

SIF bröt den förargliga raden av i
l-l-matcher på hemmaplan. I

Någon risk för återfall i mor- 
|

gon år det inte, eftersom cuP-i
matcherna måste avgöras På ena
eller andra sättet.

i S-capen
Det blir ett intressant VB-

derby i SparbankscuPens tred-

ie omgång i fotboll. som enligt
Dalarnas Fotbollftirbund ska
spelas den 30 juni.

På Furuliden i Saxdalen
möts nämligen hemmalaget
SIF och Ludvika FK:s UJag.
Saxdalen lår lavören att in-
nan matchstart lägga två
handicap-straffar.

I tredje omgången sPelar
också Ostansbo hemma mot
dir ision IV-laget Vansbr,'
\lK. Dir hur ölS en hantii-

cap-stratT.

Saxdalen

SAXDALEN (DD). Saxdalen är
klara fiir zonfinal i Sparbanks-
cupen efter att i fredagens match
på Furuliden ha slagit ut l-udvika
FK. Ludvika kom till matchen
med en blandning ar A- och U-
spelare och fick starta matchen
med underläge O-2 sedan Sax-
dalen genom målvakten Per
Hedström och Lars Ruus mycket
säkert slagit in sina straffar.
Som väntat dominerade Ludvika
spelet ute på planen medan Sax-
dalen försvarade sig framgångs-
rikt och stack upp i kontringar.
Nar Saxdalen olyckligt gjorde
ett sjalvmål i mitten av andra
halvlek och Ludvika darmed fick
2 2 trodde rnan nog att Lud-
vika skulle fira segern. N{en
Saxdalen började sticka upp allt-
mer och i 25 minuten stack Hå-
kan Persson ifrån ett stillaståen-
de ludvikaförsvar och gjorde
3 -2, vilket åven blev slutresul-
tat.

VB-derby eliminerade
Ludvika FK

Saxdalen giorde en fin lagin-
sats där samtliga jobbade bra.
Plus till målvakten Per Hed-
ström, backen Hans Haglund
och mittfaltaren Lars Ruus.

Roger Persson, Krister Pers-
son och Jan Högman 

- 
tre me-

riterade A-lagsspelare vai de
bästa i LFK, som för övrigt var
blekt.

Målen: l---O Per Hedström,
2-O Lars Ruus (handikapp-
straffar), 2 -1 roger Persson,
2-2 sjalvmål och 3-2 Håkan
Persson.

d

Kan Saxdalen
överraska LFK?

Semifinalspel i zon 2, tred-
je omgången av Sparbanks-
cupen i fotboll, inleds i kväll,
fredag, med lokalderbyt
Saxdalens lF - Ludvika FK
på Furuliden i Saxdalen.

Saxdalen inleder med två bo-
nusstraffar, en för va{e divi-
sion som skiljer lagen åt i serie-
spelet. Efter Saxdalens senaste
matcher, lrämst 2-l segern
över OIS i serien. kan kvällens

hemmalag kanske ställa till
med en smärre sensation.

Ludvika FK har fram till nu
kommit med sitt U-iag till
Sparbankscupen men lörstär-
ker kanske i och med att A-la-
get gjorde sitt sista seriefram-
trädande lör våren i går kvä1l.

Segraren går alitså till zonfi-
nal och spel om 2000 kronor.
Den andra semifinalen mellan
Östansbo och Vansbro spelas
på måndag.
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pår7gg!
Sa,xda,Ien Saxdalen klart

fiokLFtt för zon-finalen
Det blir Saxdalens IF

som får möta östansbo
eller Vansbro i Spar-
bank-cupens zon-final.

Fredagskvällens hem-
mamatch på Furuliden
mot Ludvika FK:s U-lag
slutade nämligen 3-2(2-l). Sedan SIF stagit
in båda bonusstraffarna-.

De säkra straffläggarna, mål-
vakten Per Hedström och Lars
Ruus gav alltså Saxdalen ett väl-
kommet försprång i matchen.
- Som väntat var det gästerna,
förstärkta med flera AJags spela-
re, som spelmässigt dominerade
matchen.

Efter stor dramatik blev
det Saxdalen som avance-
rade till zonfinal i Spar-
bankscupen. Seger mot
Ludvika FK på Furuliden
med 3_2 (2-l). LFK kom
till spel med ett U-lag ftir-
stärkt med 5-{ A-lagsspe-
lare. En skrällseger kan
man därmed kalla det.

Förutsättningarna för att
SIF skulle ha någon rejäl
chans, var att de två bonus-
straffarna slogs in. Den saken
ordnades av Lars Ruus och
målvakten Per Hedström med
två säkra stramare.

När matchen så kom igång
var det gästerna som direkt tog
intiativet. Första kvarten var
spelet förlagt på Saxdalens
planhalva och det gav till slut
utdelning när Roger Persson
vackert volleysköt 1-2.

Elter målet bedarrade LFK-
stormen och spelet jämnade ut
sig något. Chanser saknades
dock inte lör Ludvika,- men
hemmaförsvaret uppträdde
stabilt. Efter paus försökte
LFK inrensivt nå en kvittering.
men deras ineflektivitet fram-
för mål plus en bra SIF-mål-
vakt räddade Saxdalen. Värste
målsyndare var Leif Wistrand
som missade fyra lrilägen.

I den 64:e mmuten kom ändå
kvitteringen, men det behövdes
ett siälvmål. Pekka Surakka
hade oturen att skarva ett hö-
gerinlägg i eget mål och 2-2 var
ett faktum.

Reste sig

Men Saxdalen var starka nog
att resa sig snabbt. Sex minutei
efter kvitteringen kom Håkan
Persson fri efter en misslvckad
offsidetaktik och han uui itrt.
offside.' Håkan rullade behärs-
kat bollen bakom Lasse Eriks-
son i LFK-målet.

Hur LFK än försökte så
lyckades de inte resa sig ännu
en gång. Istället var SIF nära
att öka på segersiffrorna på de
farliga kontringar som upp-
stod. Rättvist eller inte. Det är
målen som räknas och det vet
spelarna om.

I Saxdalen som verkligen
kämpade till sig avancemanget,
var säkre målvakten Per Hed-
ström, backen Hans Haglund
och mittf,åltaren Lars Ruus de
bästa. LFK gjorde ett blekt in-
tryck trots stort inslag av A-
lagsspelare. Försvaret säkert
med Jan Högman och Krister
Persson i spetsen. Framåt kret-
sade det mesta kring Roger
Persson.

..Fn avdem, Roger persson, såg
till att slå in.reduceringen. 2-l
var också på gång, men kvällens

store målmissare Leif Wistrar
missade det fina läget.

Kvitteringen kom visserlige
men genom ett snöpligt självmåI,

LFK tryckte förstås på för t
segermåI. Försvaret spelade sar
tidigt med offsidetaktik som ly
kades bra, utom vid ett tillfälle.

När fällan inte slog igen fir
Håkan Persson fritt fram fri
mitten av planen och kunde slå
3-2 till Saxdalen.

Hemmalaget gjorde en stark a
betsinsats över hela linjen, mr
extra plus till målvakten Per He
ström, Hans Haglund i försvar
samt Lars Ruus.

Förgrundsfigurer hos gästerr

tr3l å3St,å?$1'.' Jåfr f uå*gt
{erna.

Bäst framåt Roger Persson mt
hjälpte alltså inte för LFK denr
gång.

Domare: Harald Eijer, Sellnäs

Jt/t ,fl

VB-placeringar i
Engelbrektslöpet

Som vanligt var anta-
let deltagare imponeran-
de när det traditionella
Engelbrektslöpet avgjor-
des i Norberg.

Allra snabbast på den
13 km långa banan var
Roland Mårtensson,
Kvarnsveden, som passe-
rade mållinjen med tiden
4r.38.

Bakom sig hade han exakt 366

[l:*t 
tävlings- och morionsktas-

. Många hade sin klubbtillhörig-
het i Västerbergslagen och här föl-jer deras placeringar med för-
hoppningen att ingen blivit av-
glömd på den digra lisran.

Herrar, tåvlingsklass: l. Roland Mårtensson, Kvarnsvedenr
GolF 41.38, 6. Tomas Thim, Boll.
näs FIK (boende i Ludvika) 43.54,31. Sten Ahlbäck, IK Heroi
5t.14.

Damer, tävingsklass: l. Stina
Karlsson, Skgllefteå SK 52.59, 4.
Ewa Pertersson, Söderbärke GolF<{ t{ \

_ Motionsklas{ I. Nils_Erik
b.rrksson, Sala Q.47 tim, 25. Rune
Goldwirz, Saxdhlens IF 0.53, 3g.

^Le_n_nq-t 
Wärre, Snredjebacken

0.56, 53. Håkan Djuplin,-Källbot_
tens IK 0.58, 87. Thomas Ryde_
lius, Ludvika 1.00, 165. Sven Jär_
visrö, Söderbärke I.07, l6g. Eilerr
Larsson, Söderbärke 1.0g, 172.
Per-Erik Sundsrröm, Söderbärke
1.09,202. Äke Norberg, Ludvika
!.t1,..23,2. Marjatra Sihvonen,
Ludvika 1.16.
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'K ;;;", meuan s"raati i,ih Ludvika FK biöd på en riktig skräll.

Hemmaraget sIF vann efter stor dro.otik'#T's'if."iraiÅ'i;;;;";-och Roger Perssoi i hård kamp om hollen'
t..,

_ (Foto: Aiders AbyhamYoo) 
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TomasThim itopp
men få som deltog

En seger för Tomas
Thim - en besvikelse för
Nyhammars IF. Samman-
fattningen gäller lörda-
gens landsvägslopP By-
siön Runt över 18 km.

Bollnäslöparen var
nära minuten före fiol-
irssegraren Jörgen Skoog

mål sedan ett ryck un-
der sista kilometern av-
giort loppet.

Jag tänkte att det fick bära eller
brista, berättade segraren om sitt
ryck.

Fram till dess hade han idkat
oarlöpning med LFfl-aren i stort
lett hela vägen runt.

Redan när duon Passerade ge-

nom Grangärde försökte sig Thim
på några småryck, men Skoog
vägrade envist att släppa. När den
sista fartökningen kom var dock
ludvikalöparen chanslös.

- Jag är glad att jag hängde
med så långt, menar Jörgen
Skoog som hittills fått dåligt be-
talt för vinterns hårda träning.

Tomas Thim har däremot sva-
rat för en fin säsong och förutom
seger i Bysjön Runt har han också
förstaplatsen i Ludvikas Stads-
lopp att försvara nästa år.

13 km i Norberg
Uppladdningen inför lördagens

tävling bör också noteras. Dagen
innan sprang han ett lopp över l3
km i Norberg och blev sexa.

Inte undra på att han tyckte det
gått lite tungt. . .

Ärets upplaga av tävlingen kun-
de genomföras under närmast
idealiska förhållanden. Flera dag-
ars hetta hade dämpats natten in-
nan loppet av ett häftigt åskregn.

Trots behaglig temperatur och
massor av syre var det ett synnerli-
gen glest startfält som mönstrade
upp vid skolan i Nyhammar.

Lika illa var det i Sunnansjö där
millöparna startade.

- Självklart hade vi hoppats
på betydligt fler, kommenterade
Lars-Äke Blom i arrangörsklub-
ben.

- Något måste vi hitta på.
Kanske en ordentlig annonsdrive i
lokalpressen nästa år gör susen.
För helt klart tänker vi fortsätta
med Bysjön Runt.

Den förhoppningen framfördes
även av övriga deltagare. Med till-
lägget att vattnet vid vätskekon-
trollerna nästa år inte skulle vara
så kallt.

Text:
BO JOHANNESSON

Foto:
CLAES SÖDERBERG

Resultat
Herrar 18 km: 1. Tomas Thim,

Bollnäs FIK, 61.45, 2. Jörgen
Skoog, Ludvika tti, 62.39,3. Lars
Hultgren, Ludvika ffi, 63.47, 4.
Toivo Raukola, IK Heros, 64.09,
5. Bertil Boström, IK Heros,
64.10, 6. Peter Tornemalm, Lud-
vika ffi, 65.3'7,7. Lars Äke Blom,
Nyhammars IF, 68.52, 8. Lasse
Frisk, Saxdalens IF, 68.58, 9.
Lars Erik Thorberg, IFK Gräng-
esberg, 71.02, 10. Reijo Toivola,
Ludvika ffi, 1l.O7,ll. Tord Jöns-
son, Saxdalens IF, 71.26, 12. Len-
nart Andersson, Källbottens IK,
71.35, 13. Yngve Johansson, NY-
hammars IF,74.59, 14. Leif An-
dersson, Sunnansjö [K,75.44, 15.
Viking Dahlgren, Sunnansjö IK,
80.04, 16. Nils Lundström, NY-
hammars IF, 81.44.

Damer l0 km: 1. Margareta
Lindström, IFK Grängesberg,
45.08, 2. Anita Westling, IRIK,
46.12, 3. Maria Andersson, NY-
hammars lF, 4'7.34, 4. Hjördis
Tångh, Nyhammars IF, 49.04, 5.
Anita Wikström, Nyhammars IF,
52.4'7.

Herrar 10 km: L Esko Ronka-
inen, IK Heros, 34.27, 2. Ola
Borgström, Ludvika ffi, 35.41, 3.
Clas Göran Bergström, Sund-
borns goif, 36.24, 4. Raimo Ron-
kainen, IK Heros, 38.48, 5. Rune
Goldwitz, Saxdalens lF, 39.49, 6.
Torbjörn Olsson, NYhammars IF,
40.31, '7 . Jan Erik Johansson,
Saxdalens lF, 44.42, 8. Rickard
Wickberg, Nyhammars IF , 52.48 .

ti ri.".f

;" I fii..";i 3l:'"*kkr

Tomas Thim (12) sätter in det avgörande rycket i backen upp

mot vattentornet och Jörgen Skoog tvingas släppa'
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Hebn svettas och
ttfuker

opa t'itttet',ttl
Helen Gustavsson, Sax-

dalens skidess, återfinns
kommande säsong i Dala
Järnas stjärnklubb. I hel-
gen awerkades ett hä-
ningsläger fiirlagt till
RUdsbrogården i Dala
Järna. Siktet är inställt på
SM.

Sommarlov och sol är inte li-
ka med lata dagar för Helen.
Om dagama återlinns hon i
parkerna runt Grängesberg i
ldrd med att rensa rabatter. Vid
arbetstidens slut tar träningen
vid.

Träningsdosen under som-
maren ligger på en och en halv
timme per dag! Tiden ägnas åt
löpning, styrketräning och
rullskidåkning.

- Jag tränar mer för kom-
mande säsong än jag giort tidi-
gare. Det gick inte så bra i bör-
jan av förra säsongen. Får hop-
pas på en bättre start i år. säger
Helen.

Siktet är inställt på SM, som
i år har skidlopp i både klassisk
och lri åkning.

Som främsta merit har Helen
SM-titeln för fyra år sedan.

Jag tänker inte så mycket
på det. Den framgången kom
så fort och det är länge sedan.

Helen har siktet ställt fram-
ät.

Först och lrämst väntar jag
på nya rullskidor. När jag fått
dom kan jag köra igång på all-
var.

Så mycket mer resor till följd
av klubb-bytet blir det inte.

Nej, jag kommer att träna
hemma. Det blir väl ett och an-
nat träningsläger.

Helen studerar på Högbergs-
skolan i Ludvika, läser enligt
det så kallade hemortsalternati-
vet. Det innebär att fem skol-
timmar i veckan ägnas åt skid-
träning. Till sin hjälp har hon i
år Werner Ruuf, Smedjebac-
ken. Håkan Sahlander som ti-
digare är hjälpt Helen med trä-
ningsprogram hinner inte på

Sommu- :' ' .".,,i ' ,

lovet ägnar
Helen åt
park-
arbete och
träning.

grund av studier.
- Jag sökte och kom in på

skidgymnasiet i Torsby. Men
jag ville inte flytta och för mig
dt "hemortsalternativet" ett
bra sätt att kombinera träning
och studier, säger Helen.

Dala Järna har tidigare fått

fram stora aflischnamn som
Gunde Svan, Sven-Erik Da-
nielsson och Erik Ostlund.

Text: Aneffe Bodinger

Foto: Eie Rask å

Kanske blir hårt satsande Hel-
en Gustavsson från Saxdalen.
nästa.
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Två fågel
och ett

mittemellan
Östansbo IS: !
Gonäs IK: !

Saxdalens IF: -Bedömningen i kon-
centrat avser de tre VB-
lagens göranden och
låtanden när halva div
V-säsongen är avver-
kad.

Med Torbjörn Hellström
som ny spelande tränare, samt
Göran Thörnkvist, Äke Lars-
son och Peter Björk som för-
stärkningar var det tänkt att
OIS skulle bli ett topplag.

Förväntningarna har infriats
trots vissa trassel med skador.
Inte minst gäller det "Tobbe"
som bara kunnat göra något
enstaka inhopp.

Ändå har laget inte legat
såmre än tvåa i tabellen vid nå-
got tillfälle. Av allt att döma
tycks hösten bli en envig mel-
lan ÖIS och Bullermyren när
det gäller seriesegern.

Mycket hänger på hur nästa
inbördes möte utfaller. ÖtS
missade chansen på hemma-
plan och noterades för en av si-
na två förluster.

Revansch på bortaplan kan
alltså bli en förutsättning för
en lycklig utgång av serien.

I Derbyförlust
Förlust nummer två kom i

derbyt mot Saxdalen och än en
gång upprepades den gamla
sanningen att i ett derby kan
allt hända.

Annars har våren varit öm-

som ros, ömsom ris för SlF.
Tre vinster, tre oavgjorda
matcher och tre förluster har
gett en femteplats så här långt.

tsottenstriden utspelas på be-
hagligt avstånd, tyvärr även
kampen itoppen av tabellen.

På platsen närmast ovanför
parkerar för närvarande Go-
nås. Tveklöst en härlig presta-
tion av klubben som gör sin
första div V-säsong någonsin.

I Tvärsemot...
För att nå den placeringen

har Conäs vänt på den gängse
tågordningen. Den oskrivna re-
geln är ju att en nykomling
plockar poäng i början av se-
rien, tack vare entusiasm och
kämpaglöd.

Varpå laget tappar terräng
och får en besvärlig höst.

Cbnäs har under våren gjort
tvärtom. En trög öppning följ-
des av en fin spurt som skicka-
de laget spikrakt uppåt i tabel-
len.

VBJagens målskyttar efter
nio matcher: Gonäs: Stefan
Silfverlin 5, Jimmy Mcdön 4,
Tony Karlsson 3, Hans Silfver-
lin, Leif Holmkvist och Tom-
my Med6n 2, samt ett sjålvmåI.

Saxdalen: Håkan Persson 5,
Christer Fridlund och Per An-
gelin 3, Pelle Runnberg 2, Pek-
ka Surakka, Petre Määtälä och
Bo Mähler I var.

Öslansbo: Tommy Staaf 7,
Jörgen Nyham 6, Äke Larsson
och Peter Klitsch 5, Torbjörn
Erlandersson 2, Mats Adolfs-
son, Bo Wilhelmsson, H-G
Wirdenäs och Peter Björk I
var.


