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Saxdalen möter
Lindesberg borta

Saxdalen tvingas ställa upp utan fyra utlandssemestrande spelare vid

fredagskvällens iräningsmatch mot Lindesberg borta'^^?"äii.ti.rlper 
Runnberg, pecka Surakka, Anders Jansson och Peter

Maäräla är På främmande ort." -_ 
iiot, ällt nyttigt med en genomkörare för killarna som år hemma'

menar Lasse Persson i SIF.^--iinairUetg 
har bl.a f .d. SlF-spetaren Peter Stephan

Peter Jansson f .d. LFK.
På måndag möter Saxdalen Nyhammar på Ävallen medan den plane-

,"å. i.riirå'ien mot Vansbro i iparbankscupen är flyttad från fredag

till söndag ev. måndag.
Besked i frågan fattas i dagarna.
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Saxdalsförlust
trots bra spel
Saxdalen med sex ordina-
rie spelare borta var ett
par ribbskott från att
klara avgjort efter bra
spel i fredagens tränings-
möte med Lindesberg -
båda division-YJag fast i
olika serier. Nu vann
hemmalaget med 3-1 ef-
ter halvtidsledning med
2-1 men det var faktiskt
Saxdalen som gjorde led-
ningsmålet.

Och faktum är att matchen var
jämnare än målsiffrorna kan ge
sken av, det var "bara" det att
Saxdalen inte fick in bollusch-
lingen utan tjongade i ribban ett
par gånger.

Lindemålvakten Göran Lind-
'berg var säkerheten själv i hem-
malaget liksom liberon Timo
Hentunen.

. Ävqg Saxdalen höll sig med en
bia målvakt, unge Jan Lundberg
som gjorde ett gott intryck. Det
gjorde även lagets libero Anders
Karlsson samt målskytten Chris-
ter Fridlund.

Målen: 0-l Christer Fridlund,
1-1 Peter Jansson, 2-1 Ulf Bru-
nell, 3-l Peter Larsson.
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Zonfinal
för Saxdalen

I kväll handlar det om ära och
2 000 kronor för Saxdalen på Fu-
ruliden. Det handlar om zonfinal i
den s k Sparbankscupen dår final-
motståndare är topplaget i div IV

- Vansbro AIK.

- Vansbro är naturligtvis stor-
favoriter efter sina imponerande
matcher i serien, anser SlF-basen
Lasse Persson.

.- Vi är mycket glada över att
ha kommit så här långt i turne-
ringen - som vi från början inte
tänkte att ställa upp i!

Saxdalen har favören av en s k
bonnstraff och för att hålla liv så
länge som möjligt i matchen vill
det nog till att exekutorn förvaltar
denna på rätt sätt.

Vinnaren går vidare till slutspel
och får dessutom en check på
2 0OO kronor.

Saxdalen-Vansbro
i zonfinal
I dag möste på Furuliden i
gruppfinal i Sparbankscupen
Saxdalen-Vansbro. Stor-
favorit är givetvid div IV-la-
get Vansbro som startat fint i
höstserien. Saxdlen får i alla
fall en bra sparring infor se-
riestarten.
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Nyhammall"*6u1"n
2-3 (2-t)

Saxdalen'rann rättvist tränings-
mötet mot NYhammar med udda-
målet 3-2; halvtid l-2. Siffror-
na hade säkert kunnat vara större
om bättre skärPa hade funnits i
cästernas lag. Spelmässigt hade
tlyhammar väl så mYcket som
Säxdalen. Den stora skillnaden
var målskyttet.

Bästa spelare i NYhammar var
Ove Andersson, Martin BjÖrck
och Torbjörn Messing.

Saxdalen hade en duktig keeper
i unge Jan Lundeberg. Plus även
till backlinjens Anders Karlsson
och Stefan Stenkvist.

Målen: 0-l Per Runnberg'
l-l Martin Björck' 2-l Tommy
Dahlin, 2-2 Per Runnberg, 2-3
Bo Mähler.
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Saxdnlen
klarar
Vansbro?
Nu är det dags ftir zon-

finaler i Sparbankscupen.
Ikväll tar Saxdalen emot
Vansbro på Furuliden.

Saxdalen inleder med en
handicap-straff. Med hjälp av
den och i kraft av hemmaplan
bör man ha en god chans att ge
Vansbro en match om segern.

Segraren i zonfinalen får ett
nätt tillskott i klubbkassan på
2000 kronor.
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SIF flyttar
zonfinalen

Det är nu helt klart att zonfina-
len i årets sparbankscuP mellan
Saxdalen och Vansbro spelas På
Furuliden måndagen den 4 augus-
ti.

Först var det meningen På fre-
dag och sedan söndag. Det blev
måndag till slut.

- Vi får en tuff öPPningsvec-
ka, säger Lasse Persson i SIF. 

.

- Först Vansbro måndag, Ost-
ansbo onsdag och Bullermyren
måndag. Vi kommer uPP i varv
direkt!

I matchen mot Vansbro får
hemmalaget inleda med en straff-
spark i bonus.

Kanske ett måste att man för-
valtar den rätt för att ha en chans
på de 2000 kronor som står På
spel till segraren.

-{x
Nyhammar-Saxdalen 2-3
Mån-dagens svensk oppligaderby
på Ävallen mellan Nyhammar
och Saxdalen slutade med seger
for Saxdalen msd l-1, sf1e1
halvtidsspel 2-l for Nyham-
mar- Spelmässigt var det en
iämn match, Saxdalen skapade
klart vassaste chanserna och
vann därför rättvist. I Nyham-
mar ges överbetyg till Ove An-
dersson och Martin Björk. I Sax-
dalen som inte gjorde någon
större match får målvakten Jan
Lundberg och Anders Karlsson
basta betyget.

Målen: G--l Pelle Runnberg,
l-l Martin Bjork, 2-l Tom-
my Dahlin, 2-2 Pelle Runnberg
och 2-3 Bo Mahler.
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Göran infriade
favoritskapet

Kvarnsvedens Göran
Johansson infriade favo-
ritskapet i det 14:e Örn-
tiärnsloppet som På lör-
dagen avgiordes i Gar'
penberg.

Han visade redan från
börian konkurrenterna
ryggtavlan och till varv-
ningen efter 6,5 km kom
han i ensamt maiestät cir-
ka 50 sekunder före en
trio, med bla klubbkam-
raten och maratonspeci-
alisten Ove Olsson.

Under det andra varvet ökade
sedan bara Göran sin ledning och
var i mål en minut och 16 sekun-
der före Ove Olsson som i spurten
slog Borlänges Jonny Thorsell
med en sekund.

Damklassen såg som ohotad
sögrarinna Lena Häll IFK Ore och
i motionsklassen var Dan Hoff-
man Långshyttan snabbast.

I ungdomsklasserna segrade
bland pojkarna Daniel Drugge
Grådö motion och bland flickor-
na Anna Thor€n, Hulån.

Tävlingarna genomfördes bra
under fina yttre förhållanden och
efteråt utdelades en gedigen pris-
samling till deltagarna.

Resultat:
Tävlingsklass damer 13 km: l)

Lena Häll, Ore 1.01.04, 2) Äsa
Nord, Hedemora 1.03.37.

Tävlingsklass Herrar 13 km: l)
Göran Johansson, Kvarnsveden
45.23, 2) Ove Olsson, do 46.39, 3)
Jonny Thorsell, Borlänge 46.40,
4) Mikael Slotte, Sågmyra 47.08,
5) Hans Wiborg, Säter 48.04, 6)
Tommy Hindrikes, Kvarnsveden
48.21, 7) Tommy Sandberg, do
48.30, 8) Lars Nordin, do 48.40,
9) Bertil Boström, Heros 48.42,
lO) Mikael Pettersson, Hedemora
48.59, I l) Stig Gustavsson, Husby
48.59, 12) Tomas Johansson.

Kvarnsveden 49.09, l3) Esko
Ronkaimen, Heros 49.45, 14) Hå-
kan Borglin, Kvarnsveden 49.53,
l5) Lars Nordqvist, do 50.28.

Motionsklass 6,5 km Herrar-
damer: l) Dan Hoffman, Långs-
hyttan 23.48, 2) Per Belin, Stål
23.55, 3) Bengt Jansson, Krylbo
24.29, 4) Christer Haga, do
24.42,5) Göran Granström, Gar-
parna24.55,6) Ulf Lissel, Gustafs
25.38,7) Per Söderberg, Garpar-
na 26.04, 8) Rune Goldwitz, Sax-
dalen 26.20, 9) Jan Eriksson,
Krylbo 26.32, l0) Sören Hedberg,
Vikmanshyttan 27.16, ll) Chris-
ter Gustavsson, Måla 27.39, 12)
Äke Gustavsson, Carparna 27 .42,
l3) Rolf Almqvist, Skogis 28.28,
14) Rolf Slåtterby, Borlänge
28.31, l5) Göran Lindström, Car-
parna28.49.

Motionsklass pojkar 14 är -
yngre, 3.5 km: l) Daniel Drugge,
Gr'ädö 12.29, 2) Erik Mattsson,
do 12.32, 3) Marcus Hedberg,
Vikmanshyttan 13.45, 4) Mikael
Hagström, Kvarnsveden 13.52,
5) Björn Gruvsjö, Garparna
14.15, 6) Magnus Hagström,
Kvarnsveden 14.58, 7) Jerker
Eriksson, Säter 15.13,8) Tor-
björn Granström, Garparna
15.47, 9) Tony Wallin, do 15.54,
l0) Jonas Gunnarsson, do 16.40.

Motionsklass flickor 14 är -
yngre, 3.5 km: l) Anna Thorön,
Hulån 13.47, 2) Anna Hansson,
Appelbo 13.53, 3) Annika Gruv-
sjö, Garparna 14.16, 4) Anja
Hedqvist, Carp4rna 14.40, 5)
Anna-Viktoria Toftell, Husby
15.54, 6) Evelina Ruth, Garparna
16.l'7, 7) Sofia Gunnarsson, Hus-
by 17.03, 8) Annika Renström,
Garparna 17 .22,9) Johanna Lind-
ström, do 18.01, 10) Katarina Jo-
hansson, Husby 2 I .01 .

Sa;rdalen
ut urcupen

Det såg länge ut som om
Saxdalen skulle ta hem pris-
checken i zonfinalen i den s k
Sparbankscupen på måndags-
kvällen.

Ledning 2-l när en timme
hade spelats mot storfavoriten
Vansbro på Furuliden.

Då orkade inte hemmalaget
stå emot längre och 2 000 kro-
nor vandrade snabbt över till
Vansbro.

SPORTEN
Saxdalen hade chansen att ta ledningen på sin bonusstraff men tWAi iiTfiär Conny Frid-
lunds stenhårda skott överliggaren och gär ut på,banan. (Foto: Aiders sjadin) ./
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Olycksminuter
kostade Saxdalen
2 000 icupen
Inom loppet av två minu-
ter förflyttades 2 000
kronor från Saxdalen till
Vansbro på måndags-
kvällen. Det handlade
om zonfinal i den s k
Sparbankscupen där Sax-
dalen hade ledningen
med 2-l när en timme ha-
de spelats i finalen på
Furuliden.

Vansbro fick en straff
och gjorde 2-2 ocla minu-
terna senare kom även
2-3.

Trots tappert motstånd av hem-
malaget kunde man inte stå emot
och det slutade till slut 2-5 (l-l)
till div IV-laget från Vansbro.

Annars började det illa för
hemmalaget när Conny Fridlund
slog sitt lags bonusstraff i ribban
och ut.

Bo Mähler hade dock chansen
att ge Saxdalen ledningen men
hans direktskott smet strax utan-
för stolpen.

Efter detta var det uteslutande
Vansbro. Laget kom fram i våg
efter våg och 0-l i den l8:e minu-
ten var naturligt.

Nicklas Svensson gick upp och
skallade in en hörna över kortvux-
ne och blott l6-åriga keepern Jan
Lundeberg.

Denne Lundeberg höll på att bli
ett svart spöke för gästerna. 16-
åringen gjorde den ena bravur-
räddningen efter den andra.

Sporrade av detta stack Saxda-
len upp och fick en frispark för
obstruktion innanför straffområ-
det. Håkan Persson klippte till
och l-1.

Peter Larsson fick chansen att
slå en straff minuterna före paus
men Janne Lundeberg räddade!

n Kanonskott
När Per Angelin dundrade in

2-l i den åttonde minuten efter
pausen via ribban från 25 meter
började hoppet att tändas i hem-
malägret.

Visserligen var Vansbro hela ti-
den det bättre laget men Saxdalen
kämpade för allt vad tygen höll.

Det höll fram till den l5:e mi-
nuten när Per-Gunnar Engemoen
revs ned. Den här gången lyckades
inhopparen Lars-Erik Nilsson
överlista hemmakeepern.

Två minuter senare 2-3 på nick
från Peter Larsson. Stefan Sten-
kvist fick en otäck smäll över
benen och fick bäras av med bår
med misstänkt benbrott.

På övertid kunde sedan Peter
Svensson och Peter Larsson'öka
på till 2-5.

Mats Hillgren bra i VAIK-för-
svaret och nämnas hos segrarna
även Peter Larsson och inhoppa-
ren Lars-Erik Nilsson.

Jan Lundeberg nämnd i SIF där
även Pecka Strakka, Per Angelin
och Pelle Runnberg skall nämnas.

Efter matchen överlämnade
Sten-Ove Jansson i DFF pris-
checken på 2 0O0 kronor. VAIK
har nu chansen via seger i semi-
och final till ytterligare l0 000
riksdaler.

Saxdslen-Vansbro 2-5 (l-l)
0-l Nicklas Svensson, l-l Hå-

kan Persson, 2-l Per Angelin, 2-2
Lars-Erik Nilsson (straff), 2-3 pe-
ter Larsson, 2-4 Peter Svensson
och 2-5 Peter Larsson.

Domare: Hans Barkskog,
Smedjebacken - inga större pro-
blem.

HARALD LOHSE

t
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Christer Fridlund och hans lagkamrater i Saxdalen kämpade väl i zonfinalen mot Vansbro. Den
här gången blev det dock ingen utdelning. (Foto: Anders Sjödin)
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Saxdslen hängde med bra en bit in i andra halvlek, sedan rasade målen in.

2-l
-Wv

#I



Lewis sviker Malmö?
MALMÖ (TT)
Det stora dragplåstret på

den internationella frii-
drottsgalan i Malmö 19 au-
gusti, amerikanen Carl
Lewis, ser inte ut att
komma. Den fyrfaldiga OS-
vinnaren dras med en envis
knäskada och inståller troli-
gen sin europaturn6.

- Jag skulle gärna tdvla i
Europa men det är åndå inte så

viktigt som tävlingarna nästa år
och att hålla sig frisk, sade han
till nyhetsbyrån Reuter efter det
att han avstått från av en läng-
dhoppstävling i hemstaden Ho-
uston på söndagskvällen.

Om sitt skadade knä sade
Lewis,

- Jag skadade det för lite
mer ån en månad sedan och det
har blivit lite värre sedan dess.

Sedan irriterades skadan ytterli-

gare under ett stafettlopp i fre-
dags.

Han beskrev skadan som en
sensträckning i insidan av knäet.
Enda sättet att finna vad som är
fel ar att kirurgiskt öppna knäet,
sade han men nämnde inga pla-
ner på en operation.

- Jag skall ta en månads vila
och se hur det går.

Enligt planerna skulle den
amerikanska lriidrottsstjärnan i
Europa deltagit i tre friidrottsga-
lor denna måndad, i Berlin 15

augusti, i Köln två dagar senare
och i Malmö l9 augusti.

Något ofhciellt besked om att
han inte kommer har arrangö-
rerna inte fått.

- Än så länge har iag bara
den gamla bekräftelsen från
Lewis manager, säger MAI:s
generalsekreterare Lasse Johns-
son som arbetat över ett halvår
med att få hit Carl Lewis.

Han medger ati det är en be-

svikelse om inte världens bäste
lriidrottare kommer till Malmo
men säger att Lewis ändå bara
var russinet i kakan på friidrotts-
galan.

- Vi har åtskilliga andra
namn att locka med, t ex frii
drottsdrottningen Valerie Bri-
sco-Hooks, trelaldig guldmedal-
jör i Los Angeles-OS.

Om Carl Lewis uteblir finns
dessutom en rad andra ameri-
kanska friidrottare som vill tävla
i Malmö l9 augusti.

- Tävlingen ligger mycket
väl i tiden. Det är den sista stora
lriidrottsgalan fore EM i Stutt-
Eart 26 augusti, säger Lasse
Johnsson.

- Ett lockande namn skulle
vara häcklöparen Edwin Moses,
säger han men vill inte speku-
lera för mycket innan malmöar-
rangörerna fått definitivt besked
från Lewis.

2.5
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Det blev stryk för Sax-
dalen med 2-5, dä zon-fi-
nalen i Sparbankscupen
spelades på Furuliden i går
kväll. Saxdalen hängde
med bra och ledde med 2-1
en bit in i andra halvlek.

lnledningen var den sämsta
tänkbara för Saxdalens del.
Conny Fridlund sköt bonus-
straffen i ribban. Elter det hade
Bosse Mähler ett skott som
gick strax utanlör stolpen.

Vansbro låg på och hade fle-
ra larligheter men 16-årige Jan
Lundeberg storspelade i målet
och gjorde flera avancerade
räddningar.

I l7:e minuten hck Vansbro
en hörnii som betydde 0-1 ge-

nom Nicias Svensson.

1-1 i halvtid
Före pausvilan kvitterade

Håkan Persson elter en fri-
sparks-situation och halvtidsre-
sultatet blev l-1. efter att Jan
Lundeberg tagit en straff.

Lundeberg fortsatte att stor-
spela mellan stolparna och av-
värjde flera larliga måltillbud.
Hela Saxdalen spelade skärpt
och det belönades med ett 2-l
mål av Per Angelin.

Det blev ännu en strafl i rnat-
chen då Vansbros P-G Enge-
moen lälldes av Stelan Stenk-
vist. Lars-Erik Larsson satte
den säkert i nät. Bara en minut
senare kunde Peter Larsson
nicka in Vansbros tredje måI.

Seg match
Vansbros 2-3 mål satte lite

fart på den annars rätt släts-
trukna matchen. Tyvärr blev
SIF:s Stefan Stenkvist illa ska-
dad i benet och fick bäras av
planen. Då verkade luften gå ur
Saxdalen.

2-4 kom snabbt genom Peter
Svensson som med lite tur rul-
lade bollen mellan benen på
målvakten. Strax efter kom
Vansbros femte mål vilket be-

tydde 2-5 som också blev slu-
tresultatet.

Trots de höga siffrorna gjor-
de Saxdalen en bra match.
Målvakten Jan Lundeberg var
helt suverän och har framtiden
för sig. Bra i Vansbro var som
vanligt Per-Gunnar Engemoen.

Text Anette Bodinger
Foto: Bcrit Djuse
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Efter en seg inlerlning av båda lagen lossnade det på slatet då det blcv liv i matchen.
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ter ett iniägg från kanten. Efter
det målet spelade OIS stundtals
helt ut Saxdalen. 2-l gjordes
också det av Jens Lindblom.

Nu hade ötS nyt och snart
kunde Bosse Wilhelmsson sätta
3-l bakom SIF:s målvakt.
Kanske satt måndagens cup-
match fortfarande i benen på
SIF:arna som hade stora svå-
righeter att hinna med.

Då tio minuter återstod av
första halvlek ökade Hasse Vir-
denäs på ledningen till 4- l .

Trög andra halvlek
Andra halvlek blev en segd-

ragen historia jämfört.med de
första 45 minuterna. OIS hade

inte något av det spel man vlsa-
de prov på innnan. Saxdalen
hade några farligheter, Krister
Fridlund hade ett stolpskott
som lika gärna kunde gått i
mål.

Det blev en hel del varningar
i matchen och när två minuter
återstod fick Saxdalen en straff
som Håkan Persson säkert sat-
te i nät.

Matchen slutade 4-2. SIF:s
första mål gjordes av Per-Erik
Runnberg som tillsammans
med Krister Fridlund var bäst i
Saxdalen.

I östansbo ges överbetyg till
Jens Lindblom och lrnnart
Kull.

Ludvika (LT)
Östansbo hade inga

problem att vinna VB-
derbyt hemma på Hil-
längen över Saxdalen
med 4-2 (4-1), efter bra
spel i första halvleken.

Saxdalen öppnade op-
timistiskt och fick utdel-
ning redan i 7:e minuten.
Pelle Runnberg nickade
in 0:-1 efter hörna.

Det blev..signalen till uppryck-
ning för Ostansbo-gänget, som
därefer gjorde fyra raka måI. Jens
Lindblom slog in l--l och 2-1.
I-l tillkom efter ctt fint inlägg
från vänster. 2-1 kom efter en

b/t,ry
östansbo-saxdalen 4-2
(4-r)
LUDVIKA (DD). Östansbo
vann höstpremiären hemma mot
Saxdalen med säkra 4-2 (4-l)
efter overtygande spel under
forsta halvlek.

Saxdalen tilläts dock göra
O-1, då Pelle Ronnberg nickade
in bollen efter hörna.

Resten av halvleken gick dock
helt i Östansbos favör, iom gior-
de fyra raka måI. Jens Lindblom
vände tillställningen genom två
raska, 2-l-målet, där han lob-
bade över målvakten i utsatt la-
ge, var matchens lackerhet.

Deh stora ledningen för ös-
tansbo, gforde att laget spelade
aningen nonchalant och lekfullt i
andra halvlek, vilket skulle straf-
fa sig. Torbjorn Hellstrom i ÖIS
fallde en framrusande Christer
Fridlund inom straffområdet.
Håkan Persson dundrade såkert
in straffen till 4-2.

Bäst i östansbo var Bosse
Wilhelmsson, Tobbe Hellström
och Jens Lindblom.

I Saxdalen märktes Pelle
Ronnberg och Christer Fridlund.

Målen: O-l Pelle Ronnberg,
l-1 och 2-l Jens Lindblom,
3 -l Bo Wilhelmsson, 4-1
Hans Virdenäs, 4-2 Håkan
Persson, straff.

Sa,xdalsrnåI
OO

YächteOIS
Östansbo IS vann över

Saxdalen med +2 vid går-
dagens match på Hilläng-
en. Första halvlek bjöd på
fin fotboll framfiir allt
från öIS sida.Det orkade
man nu inte hålla matchen
ut. Ställningen innan paus
var 4-1.

Saxdalen inledde bäst och
hade spelet i bödan av mat-
chen. I tionde minuten tog man
ledningen med 0-1. Det målet
fick OIS att vakna till och bö{a
spela bollen.

Kvittering kom genom Jens
Lindblom som hasade in l-l ef-

elegant lobb över målvakten ur
svårt låge.

3-1 gjorde Bosse Wilhelmsson
efter närkamp med Saxdalen-förs-
varet. När Hans Virdenäs nätade
till 4-1 efter en öppnande pass-
ning från Per Korpi, var Saxdalen
definitivt ett slaget lag.

I andra halvlek slappnade Ost-
ansbo av och spelade lekfullt och
avspänt. Saxdalen tilläts sticka
upp. Bla rann Christer Fridlund
igenom och hade bud på måI.
Strax efter var samme Fridlund
inblandad i en situation som gav
Saxdalen straff.

Målen: 0-1 Pelle Runnberg,
l-l och 2-l Jens Lindblom,
3- I Bosse Wilhelmsson, 4-l
Hans Virdenäs, 4-2 Håkan Pers-
son (straff).

Publik: ca 100.

-Div V Mell DaIa-
Östansbo-Saxdalen
BullermyrenGagnef
UlfshyttarAppelbo
Insjörlslingby
Bullerm.
östansbo
Islingsby
Gonäs
Saxdalen
Gagnef
Insjön
UIfsh
Björbo/F
Appelbo

l0 82 0
10802
10 622
10 6 l 3

10 3 3 4
l0 32 5
t0 406

+2
+3

sp 6/8
v2

36-13 l8
33-t5 l6
3t-12 14
23-13 t3
18-25 9
25-27 8
17-20 8
I l-20
l7-51
t3-29

6
4
2

9225
10208
9 0 27
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Iiloppa,spå
poång: hernrna,

Janne Lundeberg, l7-hng målvaktstalang och på-
läggskalv i Saxdalens IF, väntar fortfarande på sin
seriedebut i A-laget i seriesammanhang, en debut som
kan komma snarare än man anat.

Redan i måndagens hemmamatch mot serieledande Bullermy-
ren kan det bli aktuellt med inhopp fiir Janne.

Janne har provats vid några tillfällen i A-uppståillningen, dels i
träningsmatcher, dels i några cupmatcher. där Janne giort mycket
bra ifrån sig.

Fotbotlsmålvakt har Janne Lundeberg varit sedan 67-årsåt-
dern då han biirjade i myggligan. Han har alltid spelat ftir Saxda-
len.

Terränglöpning, där han visat goda örutsättningar fiir övrigt
samt, mest på skoj, tennis och skidor är andra idrotter Janne
sysslar med.

Elfte omgången i "Dalafemman" är uppdelad på tre speldagar,
lördag-söndag-måndag. Janne Lundeberg tror på ftiljande "teck-
entt.

Lördag
Äppelbo-Björbo/Floda ................. x

Bottenmöte som kan sluta hur som helst. Håller d'årör oavg-
jort troligt.

Söndag

Östansbo-Insjön ...................... I
Ostansbo veikar. mycket stabila. Såg dem i matchen mot oss.

Ingen diskussion, OIS vinner.

Måndag
Saxdalen-Bullennyren ................. 2

Logiskt sett blir det en "tväa". Bullermyren leder serien,
vann med 6-l i våras, ett lag Saxdalen som regel har problem
mot. Men större under har skett, innerst inne hoppas jag natur-
ligtvis på poäng.

Islingby-Gonäs ....................... I
Islingby är ruskigt starka hemma. Tror inte Gonäs kan över-

raska Islingby en gång till.

Gagnef-Ulfshyttan .................... I
Trodde på Gagnef som topplag efter träningsmatcherna på

försäsongen. Så här långt är de en besvikelse. I kraft av hem-
maplan, dessutom har jag aldrig varit imponerad av Ulfshyt-
tan, det blir hemmaseger.

Janne Lundc-
berg, Saxdalens
IF.
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VB-lagen
har svåra
matcher!

först div lV-laget
Vansbro i cupen, därefter
serietvåan Östansbo, och
nu ledande Bullermyren.

En mycket tuff höst-
start för Saxdalens IF,
allt inom loppet av en
vecka.

I kväll är det alltså topplaget
Bullermyren som kommer på be-
sök, och förstås får gälla som
storfavoriter.

Sarntidigt ett fint utgångsläge
för SIF som kan spela helt utan
tryck öch nervdaller.

Skulle det gä att ordna ett
snabbt ledningsmål och sätta än-
nu mer press på det jagande ledar-
laget kan aftonen på Furuliden bli
intressant.

n Is[ngby borta
Conäs trK är också i elden och

möter Islingby på bortaplan.
Även om Gonäs under hösten får
awara Tommy Med€n (LFK)
finns förutsättningar för att laget
ska fortsätta husera på övre ta-
bellhalvan.

Faktum är att Gonäs inte förlo-
rat en match sedan 24 maj och
spelat sex raka matcher utan för-
lusi.

Bland de som åkt dit finns Is-
lingby som Gonäs vann med 4-2
emot hemma. Det betyder dock
att kvällens motståndare är för-
varnade.

Frågan är om det hindrar Ste-
fan Silfverlin & Co att åtminstone
få en poäng med sig från bor-
Iångebesöket? BOSSE

- Div V Mell Dala -

,LBuilermyren6-2
le Bullermyren fick
rat se sig besegrade av
t Saxdalen på Furuli-
det med hela 6-2--_(L oet meo

(4-l ). Borlängelaget1a--Tf. Borlangelaggt tappar då
serieledningen till Östansbo på
målskillnad.
Hemmasegern var helt rättvis
och kunde faktiskt varit ånnu
större. Saxdalens förgrundsfigur
var spelande tränåren Bosse
Mahler, som hade en fot med i
de fem första målen. Ett eget
mål och fyra framspelningar
blev det for den snabbe anfal-
laren. Bullermyrens försvarsspel
var på gränsen till otillåtet då-
ligt, och SIF:s snabba kedja var
inte sena att utnyttja det.

Saxdalen giorde en verklig
stormatch medan serieledarna
upptrådde mycket tamt .*4&h
kraftlost. En lypisk lagseger lör
SIF. En extra blomma måste i
alla fall utdelas till anfallarna Bo
Mahler, Krister Fridlund och
Håkan Persson. Plus aven till
Håkan Jansson. I Bullermyren
stod !ngen riktigt att känna igen.
Per-Äke Jonsson och Frank
Hantzman var i alla fall god-
kända.

Målen: l-O Håkan Persson
(efter endast 50 sekunder), l-l
Lars-Olof Torstensson, 2-l Pel-
le Runnberg, 3-l Håkan Pers-
son, 4-l Bo Mahler, 4-2
Frank Hantzman, 5-2 Krister
Fridlund och 6-2 Håkan Pers-
son-

Saxdalen-Bullermyren
Islingby-Gonäs
Gagnef-Ulfshyttan
Ostansbo I I 9
Bullerm ll 8
Islingby 1 I 7
Gonäs 1l 6
Saxdalen 1 I 4
Gagnef I I 4
Insjön I I 4
Ullsh ll 2
Björbo/F ll 3
Appelbo ll 0

0
2
2
I
3
2
0
3

0
3

36-16
38-19
38-12
23-20
24-27

t8-23
l3-23
21-53
t6-34

6-2
74
2-l

l8
l8
t6
l3
il
l0
8
1
6
3

Saxdalen-Bullermyren 6-2
(4-1)

Målen: l-0 (l) Christer Frid-
lund, 1-l (7) L-O Torstensson,
2-l (14) Pelle Runnberg, 3-l
(18) Håkan Persson, 4-l (30) Bo
Mähler, 4-2 (48) Frank Hantz-
mann, 5-2 (65) Christer Frid-
lund, 6-2 (83) Håkan Persson.

Hörnor: 2-7
Domare: Öystein Solheim, Fa-

gersta, ny och trevlig bekantskap.
BO JOHANNESSON

Mähler organisatör

SIH'sånl{te
serieleda,rna,

Spelande tränaren Bos-
se Mähler blev den store
segerorganisatören när
Saxdalen skrällvann över
serieledande Bullermyren
på Furuliden med hela 6-2
(4-r).

Mähler låg bakom alla
fem måleno ett mål och
fyra framspelningar, in-
nan han gick av Planen.

I och med den här mat-
chen får Bullermyren nu

liimna fiirstaPlatsen till
Ostansbo.

Den stora segern var dess-

utom helt rättvis, siffrorna var
snarare i underkant än i över-
kant. Förutom målen skaPade
SIF en mängd feta chanser.
Saxdalen har sällan setts bättre,
och topplaget Bullermyren var
helt chanslösa. inte bara mål-
mässigt.

Gästema kom snabbt i ett
stort underläge, och i sin hårda
satsning framåt i hopp om måI,
öppnades stora luckor för
SIF:s snabba kedja.

Alla Saxdalsmål följde sam-
ma mönster: Löpboll på Bosse
Mähler, som skickade in ett
perfekt inlägg, som vidarebe-
fordrades i måI. 1O gjorde
Krister Fridlund elter minima-
la 50 sekunder! Gästerna stack
emellan med en snabb kvitte-
ring, men några minuter senare
gjorde Pelle Runnberg mYcket
snyggt 2 1 och sedan Håkan
Persson 3-1. Rena drömstarten
för SIF, som tog bortalaget helt
på sängen.

Efter en halvtimmes sPel val-
de lramspelaren Bo Mähler att
själv stå för målgörandet med
sitt 4-1-må1, som också blev
haivtidsresultat.

Bullermyren har i sina två se-

naste matcher vänt ett 0-2-un-
derläge till vinst, och frågan var

om de återigen skulle lYckas.

2-4 kom snabbt efter Paus,
men sedan var det slut På det
roliga. SIF tog över spelmäs-

sigt, och Krister Fridlund
punkterade matchen, målPas-

saren behöver vi väl inte
nämna.

Håkan Persson avslutade se-

dan målskyttet fem minuter fö-
re slutet, genom att lobba över
motståndarmålvakten. Detta
var frukten av ett flertal vassa

chanser lör SIF. Gästernas för-
svar var i det här läget mer eller
mindre livlöst.

En äkta lagseger för Saxda-

len, som var jämnt På alla
punkter. Extra plus får hela
kedjan, som utnyttjade brister-
na i motståndarförsvaret. Bo
Mähler, Krister Fridlund och
Håkan Persson var de som
oroade mest. På mittf,åltet kan
även Håkan Jansson nämnas.

Rickard Persson
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Bo Mähler Show när Saxdalen
gi orde q-2 på Bullermyren
u.ltå.ftiiäil,1:;Iil;t * 

illl
maskineri att vända stora
underlägen. Tredje
gången blev det totalha-
veri.

Saxdalens IF fick till
något av säsongens
match på Furuliden i går
kväll och besegrade se-
rieledarna med smått
otroliga 6--2 (4-l).

Om man påstår att hemmalaget
firade julafton hette tomten Bosse
Mähler. Den spelande SIF-träna-
ren låg bakom fem av Saxdalens
måI.

Fyra gånger slog han den öpp-
nande passningen, femte gången
svarade han själv för avslut-
ningen.

Redan i matchöppningen spela-
de han fram Christer Fridlund
som slog in l-0.

Bullermyren, numera vana att
spela i uppförsbacke, kvitterade
genom Lars-Olof Torstensson se-
dan Mikael Sundkvist prickat
stolpen.

Snabbe Mähler såg emellertid
till att Saxdalen fick både 2-l
och 3-l genom att frispela Pelle
Runnberg resp. Håkan Persson.

När han själv prickade in 4-1
en kvart före pausen började till
och med gästerna att se villrådiga
ut.

Men som väntat startade ett or-
dentligt tryck mot SIF-målet när
andra halvlek började. Frank
Hantzmann gjorde omgående
4-2 för borlängelaget och de fles-
ta kring Furuliden anade vartåt
det lutade.

Men i och med Bullermyrens
press skapades möjligheter till
kontringar och det passade Saxda-
len perfekt. 5-2 ordnade Christer
Fridlund på passiring från, ja just,
det, Bo Mähler.

Det skulle även bli 6-2 när Hä-
kan Persson fick läge i slutet av
matchen.

I Saxdalen som alltså tog' en
gruvlig revansch för 1-6 senast
mot Bullermyren, var naturligtvis
Bosse Mähler det stora namnet
för kvällen.

Försvarsspelet fungerade fint
med Conny Fridlund och Pekka
Surakka som dominanter. Plus
också till Per-Erik Runnberg på
mitten och Mählers medhjålpare
Christer Fridlund och Håkan
Persson.

Tomas Bäck i försvaret, Per-
Äke Jonsson på mitten och Frank
Hantzmann märktes mest hos gäs-
terna som försökte och försökte
men inte kom någonstans denna
ku4ll, _-

t;t:itlutiltiiiit:u, !r&

Matchens lirare alla kategorier! Bo Mähler, Saxdalens spelande tränare, svarade för fyra måL1
vande passningar och ett mål (4-I på bilden) när Bullermyren besegrades med 6-2. (Foto: Yvo

ry Åsel|) ,'' =: :
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Sundborn-
Saxdalen

Saxdalens damer fortsätter
att segra i damfemman. Den här
gången var det Sundborns damer
som lick känna på Saxdalens
styrkp på bortaplan. Saxdalen
vannmed3-1 (H).

Segern grundlades i den förs-
ta halvleken då det giordes tre
mål. Spelet jämnade ut sig i den
andra halvleken men då var det
redan klart.

Sundborns bästa var Äsa
Stenkvist.

I Saxdalen var den vikarie-
rande målvakten Anneli Hell-
sing bra. Plus också till backar-
na Maria Höglund och Elisa-
beth Paulsson. Framåt var Lin-
da Hellström farlig.

Målen: 0-1 Marianne Hell-
gren, 0-2 och 0-3 Linda Hell-
ström.

- Dam V Sillra Dalarne -

^ _ 
Resenlagsserien klas III grupp IV

Soderbarke 8 5 z lzD-g
IRIK 7 5 0 2 ll-10
Nyhammar 8 4l 319-15
Saxdalen 8 4 | 326-24
Gonäs 7 4 0 324-14
Sunnansjö 8 2 0 618-20

t2
r0
9
9
8

4
4
4

Enviken4arparna
St Tuna-Grängesberg
Hälsinggårder-Islingby
Sundborn-Saxdalen
Saxdalen 9 6
Garparna l0 7
Grängesb 9 6
Islingby l0 5
Sundborn I 4
Hälsingg l0 2
Enviken l0 2
St Tuna 9 2
Söderb 8 0

/s/ttt '1 2 0 5 13-30
7 2 0 511-29

0 33-12
2 24-14
2 23-14
3 26-11
4 18-16
5 t0-33
6 2t-26
5 15-20
8 8-29

Ulfshyttan
Vulcanus

- Dam V Siidra DaIa -
Grängesberg-EnViken
Garparna-Hälsinggården
Saxdaler-Söderbärke
Islingby-St Tuna
Saxdalen l0

Söderb

fl)
74
il)
(FI

39-t2 t7
3l-13 l7
3I-t4 t7
26-12 t2
l8- l6 9
10-33 7
15-2t 6
2t-32 6
8-35 0

Grängesb l0
Garparna I I
Islingby I I
Sundborn 9
Hälsingg 10
St Tuna l0
Enviken I I

7
8

8
5
4
2
2
2
0

0
I
2
4

5

6
7

9

L3
+3
l{
l-3
l5
15

l3
t2
9
7
6
6
0

Ifeilströrrr
sa,tte sex

Saxdalsdamernas mål-
drottning Linda Hellström
svarade fiir samtliga sex
mål när laget besegrade
Söderbärke med ffi
(2-O). Saxdalen befäste
därmed sin topplacering i
damfemman.

Segern var som siffrorna vi-
sar helt odiskutabel, och det

var oftast spel mot ett måI. Sö,

derbärke, som har svårt att fi
ihop fullt lag kämpade i alla lal
storstilat och höll siffrorna nå.
gorlunda nere.

Saxdalens bästa var natur.
ligtvis Linda Hellström. För
övrigt skötte sig målvakten An.
nelie Hellsing och backen Jor
Stenkvist bra. På mitten sler

Kristina Axelsson och Elisa.
beth Paulsson löredömligt.

/'Ji t ' r-

Sex måI
av Linda

Damfemmans obeseg-
rade nykomlingar Saxda-
lens IF mötte på onsdags-
kvällen nollpoängade
Söderbärke på Furuli-
den.

Derbyt slutde förstås
med hemmaseger. Sif-
frorna blev 6-0 (2-0)
sedan Linda Hellström
giort samtliga må|.

Saxdalen dominerade matchen
efter behag och egentligen var det
bara frågan om hur stor segern
skulle bli.

Målvakten Annelie Hellsing
fick nöjet att hålla nollan. Hon
hade visserligen en lugn kväll med
få ingripanden, men att stå overk-
sam långa stunder är ingen önske-
roll för en målvakt.

I försvaret var "Jon" Stenkvist
allra bäst, på mitten jobbade Kris-
tina Axelsson och Elisabeth Pa-
ulsson starkt.

Men matchens lirare blev givet-
vis sexmålsskytten Linda Hell-
ström.

Gästerna ska trots storförlusten
ha en eloge för att de inte började
deppa utan hela tiden försökte
komma igen.

)"(

Knapp seger
för Saxdalen

Saxdalen kunde dra sig
segrande ur mötet med
Ulvshyttan med siffrorna
4-3, halvtid 4-2. Sif-
fror som Saxdalen får
vara mest nöjda med.

Saxdalen inledde skapligt i den
första halvleken och innan man
spelat en kvart hade hemmalaget
hjälpt till att ge Saxdalen tre måI.
Det var mer eller mindre självmåI.

. I andra halvlek började UIF art
kämpa rejält. Dominerade stort
men kunde bara göra ett mål och
det-räckte inte till vinst. Att laget
hade bra press på Saxdalen vittriar
tro hörnor om.

Håkan Persson och Bosse Mäh-
ler var de bästa i Saxdalen.

I hemmalaget går bästa betygen
till Patrik Hysning och Lars Re-
lJer.

Målen: 0-l Håkan Persson,
0-2 och 0--3 Bo Måhler, 0-4
Håkan Persson, l-4 Patrik Hy-
sing, 2-4 Anders Gustafsson,
3-4 Fatrik Hysing.

/ G/,). - Jz

Ulfshyttan-Saxdalen 3-4
(2-4\
Når 20 minuter hade spelats av
lördagens match i Ulfshyttan ha-
de- paxdalen skaffat sig en led-
nii! på hela 4-0 och dlet lutade
åt en storseger for Saxdalen.

Men innan forsta halvlek var
slut hade Ulfshyttan reducerat
till 4-2.

Andra halvlek pressade Ulfs-
hyttan frenetiskt for att åtmins-
tone få en kvittering till stånd,
men spelövertaget råckte bara.
till ett mål och slutresultatet
4-3 till Saxdalen.

Saxdalen glorde flest mål och
skapade på sina kontringar de
flesta och larligaste chanserna
och vann dårlör rättvist. Bra be-
tyg ges till Conny Fridlund och
målvakten Per Hedstrom.

Ulfshyttan hade sina basta
spelare i Patrik Hysing och Lars
Reijer.

Målen: 0-l Håkan Persson. 0-2
Bo Mähler, 0-3 Bo Mahler. 0-4
Håkan Persson, l-4 Patrik Hysing,
2-*4 Anders Gustavsson, 3-4 Pat-
rik Hysing.

- Div V Mell Dala -
GonärÄppelbo
Bjihbo/F-Islingby
ulfshyttar,Saxdalen
Islingby 12 8
Ostansbo I I 9
Bullerm ll 8
Gonäs 12 6
Saxdalen 12 5
Gagnef Il 4
Insjön I I 4
Ulfsh 12 2
Björbo/F 12 3
Appelbo 12 I

,'( n
t{

2 2 42-14
0 2 36-16
2 I 38-19
l s 25-23
3 4 28-30,) 5 t?)a

0 1 18-23
3 7 t6-27
0 9 23-5't
3 8 19-36

2--3
H
34

l8
l8
l8
l3
l3
l0

8

7
6
5
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SAXT}ALMN
-här är det tnest ultpåt

Saxdalen spelar i ett
riktigt flyt just nu. 6-2
mot serieledande Buller-
myren fiiljdes på lördagen
upp med en 4-3-seger
borta mot svårspelade Ulf-
shyttan. Efter 20 minuter
hade SIF gått ifrån till
hela 4-0, sedan SIF:s mål-
farliga kedja slagit ti[.

Därefter böqade inspiratio-
nen att avta, och Ullshyttan
tog över mer och mer och höll
så när på att kvittera i slutet.

Hemmalaget hann med att
göra två mål innan pausvilan,
och var med i matchen igen.
Andra halvlek gick spelmässigt

helt till Ulfshyttan, som stund-
tals spelade riktigt bra på det
regnvåta underlaget. Närmare
än till 3 4 kom de emellertid in-
te. Saxdalen blev hårt tillba-
kapressade men hade trots det
fina kontringsmojligheter att
avgöra matchen.

Rättvist

Sett till hela matchen får
SlF-segern trots allt ses som
rättvis då de skapade de flesta
och farligaste chanserna. SIF
har inte wnnit i Ulfshyttan på
många år, och bröt alltså en ne-
gativ trend.

Bortsett från den lörsta halv-
timmen gjorde inte Saxdalen

någon större match, andra
halvlek vill nog spelarna helst
glömma. I ett överlag jämnt
Saxdalen ges bästa betyget till
Conny Fridlund, for sina fina
kämpatakter, samt till målvak-
ten Per Hedström. Bäst i Ulfs-
hyttan var Patrik Hysing och
Lars Reymier.

Målen: (4) 0-1 Håkan Pers-
son, (10) 0 2 Bo Mähler, ut-
nyttjade liksom vid första må-
let en lör lös bakåtpassning.
(15) 0 3 Bo Mähler, efter fin
passning av Håkan Persson,
(20) M Håkan Persson, fram-
spelning av Tommy Anders-
son, (35) l-4 Patrik Hysing,
(40) 2-4 Anders Gustavsson
och 3-4 Patrik Hysing.

'c)/')U^;'t

Linda
tre-
måls-
skytt

Saxdalens damlag har än-
nu inte råkat ut ftir någon
ftirlust den här säsongen.
Bortamatchen i fisdags mot
Stora Tuna slutade oavgiord
3-3 (0-2).

SlF-tjejerna hade ett ut-
märkt utgångsläge inför andra
halvlek. men hemmalaget
lyckades resa sig och nå itt
oavgjort resultat. Hos gästerna
utmärkte sig Marianne Hell-
gren i anlallet, mittliiltaren
Maria Höglund och målvakten
Anna Pettersson.

Målsprutan Linda Hellström
svarade för Saxdalens samtlisa
tre måll

- Dam V Södra Dala -
St Tuna-Saxdalen
SöderbärkeSundborn
Hä lsi nggården-C rängesberg
Enviken-lslingby
Saxdalen I I

Grångesb I I

Garparna I I
Islingby t2
Sundborn l0
Envikcn 12
Hälsingg lt
St Tuna I I

Söderb

- Revrv kl 3 gr 4 Dala -
GonäsSunnansjö
Nyhammar-Söderbärke
Saxdalen-Ulfshyttan
VulcanurlRIK

o 1/J- " .f(

0
I

2
5

5

7
6
1
g

!4
2-l
l-3

43-t5 l9
34-14 t9
3t-14 1'7

13-14 l2
l9-18 9
28-34 8
l l-37 1
i8-25 6
10-36 2

6-2
HI

Domfotboll

St Tuna D-Saxdalen D
3-3

Hittills obesegrade Saxdalen
fick släppa ifrån sig ena poängen i
tisdagskvällens seriemöte på Tu-
net med hemmalaget Stora Tuna.
Och det var också hemmaflickor-
na som hade det mesta och bästa
av spelet i matchen, som slutade
3-3 efter 0-2 i halvtidsvilan.

Saxdalen har väl inte varit när-
mare en förlust tidigare i år, fak-
tum är att gästerna nu kom undan
med blotta förskräckelsen. Nu
levde laget högt på tremålsskytten
Linda Hellström, bra var även li-
beron Maria Höglund.

Hos Stora Tuna gjorde alla en
bra match, särskilt då Anna-Lena
Börjesson och de båda målskyt-
tarna "Madde" Forsberg (2) och
Carina Persson (l).

IRIK
Söderb
Nyhammar
Gonäs
Saxdalen
Vulcanus
Sunnansjö
Ulfsh

sp l8/8
wo till IRIK

2 t7-13 t4
2 29-17 t2
3 22-15 ll
4 33-33 l0
3 26-24 9
6 18-34 6
1 20-23 4
6 16-34 4

0
2
I

0
I

0
0
0

Saxdalens
match flyttad

Saxdalen flyttar sin planerade
lördagsmatch hemma mot Insjön
till måndag kväll.

Matchen spelas nu på Furuliden
med start kl 18.45.
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IIansÄfdsson bäst i
årets LiusternRunt
Hans Nilsson, Hargs

BK Runners, tidigare täv-
lande för Enhörna, vann
söndagens landsvägslopp
Ljustern Runt i Säter.
Hans seger var mycket
klar och redan tidigt i
loppet kom han loss från
konkurrenterna. Säters
Jonny Nilsson blev fin
trea.

Jonny Nilsson deltog i lördags i
triathlon i Gävle.

- Men jag fick bryta då jae
vurpade på cykelåkningen, för-
klarade Jonny.

Jonny hade alltså gott om kraf-
ter kvar till Ljustern Runt. Lörda-
gens vurpa besvärade honom hel-
Ier inte.

Tvåa blev Max Holmnäs, En-
hörna, som tidigare vunnit Ljus-
tern Runt flera gånger.

Goda resultat ciorde flera
mycket unga löpare, 2l-ärige
Anders Sandberg, Vattnäs, var
fyra, och blott l9-årige Anders
Skogqvist, Falun, femma. Ätta
var l8-årige Dan Jonsson, Ludvi-
ka. Det är mycket bra med tanke
på att han nu i första hand satsar
på längdåkning. Genom skridsko-
träning på rullskidor tappas
mycket i löpteknik. Dan tillhcir
kommande vinter hårdsatsande
Rembo IK i skidsammanhang och
kan bli ett stort utropstecken
inom juniorskidåkningen.
MSE: l. Hans Nilsson, Harg
42.34,2. Max Holmnäs, Enhörna
44.21, 3. Jonny Nilsson, Säter
45.10, 4. Anders Sandberg, Vatt-
näs 45.29, 5. Anders Skogqvist,
Falun 45.43, 6. Karl-Erik Olsson,
Alfta 45.56, 7. Tommy Sundberg,
Kvarnsveden 46.09, 8. Dan Jons-
son, Ludvika 46.24, 9. Mikael
Hjalmarsson, Norberg 46.49, lO.

Bengt Pont6n, Hedemora 47.06,
I l. Sven-Olof Olsson, Jarl 47 .0i,12. Esko Ronkainen, Heros
47.11, 13. Hans Wiborg, Särer
47.15, 14. Hans Pantzare, Hofors
47.26, 15. Anders Lundin, Malm-
by 48.34, 16. Mikael. Pettersson,
Hedemora 48.52, 17. Tommy
Jonsson, Sala 49.20, 18. Christer
Haga, Krylbo 50.10, 19. Göran
Ivares, Jarl 50.11, 20. Per-Olov
Eriksson, Säter 50.31,21. Lennart
Skorsdal, Sala 51.44, 22. per Nils-
son, Nora 53.30, 23. Tommy
Jansson, Säter 56.40, 24. Lars-
Erik Johansson, Säter 56.47, 25.
Leif Nyström, Säter 1.10.27.
M35: l. Roland Andersson, Kryl-
bo 46.41, 2. Christer Navjord, St
Tuna 47.43, 3. Lennart Hökpers,
Dalregementet 47.46, 4. Nils
Eriksson, Säter 49.34, 5. Sven
Gåsfors, Heros 52.53, 6. Roland
Bergström, Gustaf 53.48, 7. Arne
Malmqvist, Westmannia 55.33.
M40: l. Sven-Olov Andersson,
Granbergsdal 47.01, 2. Stig Gus-
tavsson, Husby 47.09, 3. Herbert
C. Nordmark, Luleå 47.20, 4.
Hans Sundgren, Falun 4"1 .27, 5.
Sten Bergquist, Falun 47.37, 6.
Ove Berg, Hofors, 48.15, 7.
Berndt Persson, Westmannia
50.30, 8. Göran Granström, Gar-
parna 51.02, 9. Bo Lindberg,
Sandviken 51 .25, 10. Esko Anho-
la, Westmannia 51.33.
M45: l. Eive Wedin, österfärne-
bo 47.33, 2. Bengt Jansson, Kryl-
bo 47 .54,3. Arne Evertsson, Nora
50.00, 4. Taito Salmi, Westman-
nia 50.15,5. Erik Kusanpää,
Kvarnsveden 50.49, 6. Lars-Erik
Wiklund, Enviken 53.39, 7. An-
ders Rosendal, Västerås 53.54, 8.
Lars Henningsson, Järfälla 55.16,
9. Viljam Lehtinen, Westmannia
57.10.
M50: l Lars Wallin, Sala 52.07,
2. Ingmar Lyttbacka, Krylbo
53.19, 3. Kjell Eriksson, Hemling-
by 53.26, 4. Olavi Lahdensuu,

Westmannia 57.10, 5. Gustaf Jo-
sefsson, Trasten 58.37.
M55: l. Evert Linderdal, öster-
färnebo 51.15, 2. Erik-Uno Eriks-
son, Solvikingarna 52.49, 3. Rolf
Skoglun4., Nora 55.10, 4. Gunnar
Olsson, Alvdalen 1.03.51, 5. Ber-
til Peterson, Danderyd 1.06.57.
M60: L Konrad Hernelind, Duv-
bo 52.33, 2. Gösta Johansson,
Gnesta 53.10, 3. Rune Nilsson,
Nora 53.35, 4. Erik Holm, Brodd-
bo 58.21, 5. Yngve Larsson, Jarl
58.41, 6. Lennart Eriksson, öster-
färnebo 1.00.13, 7. Erling Mårs-
hagen, Jarl 1.08.40.
KSE: l. Ann-Britt Nilseng, Hem-
lingby 56.1 l, 2. Maria Eriksson,
Kvarnsveden 56.52. 1

Motionsklass:' l. Dan Hoffman,
Långshyttan 48.53, 2. Bo Lars-
son, Nora 51.53, 3. Anders Lind-
blom, Heros 52.04, 4. Rune Fin-
dahl, Krylbo 52.14, 5. Leif Ström,
Heros 52.17, 6. Per Söderberg,
Garparna 52.34,7. Krister Eriks-
son, Sala 52.48, 8. Kjell Boberg,
Hedemora 52.57, 9. Mats Palm-
gren, Ludvika 53.07, 10. Äke
Persson, Osterfärnebo 53.09, ll.
Rune Goldwitz, Saxdalen 53.12,
12. Kent Hjalmarsson, Norberg
53.29, 13. Bengt Göransson, Fa-
lun 53.44, 14. Tommy Törnblom,
Kvarnsveden 54.36, 15. Karl-Ove
Skogqvist, Korsnäs 55.24, 16. Ar-
ne Vannirien, Saxdalen 56.12, 17.
Lars Antonsson, Bjursås 56.42,
18. Goldmar Persson, Råby-
Rekarne 57 .17 , 19. Börje Nilsson,
Borlänge 58.01, 20. Bertil Björk-
lund, Getbo 59.26, 21. Staffan
H.edqvist, Näs 59.55, 22. 'tord
P6rson, Kvarnsveden 1r}l.06, 23.
Tord Borgström, Falun 1.02.30,
24. Sune Larsson, Säter 1.02.47,
25. Birgitta Brodd, Falun 1.06.40,
26. Bengt Karlsson, Irik 1.07.53,
2'l . Donald Jansson, Getbo
1.08.35, 28. Äke Petters, Kvarn-
sveden 1.08.41, 29. Sören Fogde,
Säter L24.03.
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Saxdalen D-Enviken D

4-1 (0-1)
Saxdalen vägrar att förlora i

årets serie. Men i söndagens
match mot Enviken såg det örkt
ut efter den första halvleken, un-
derläge med 0-1. Men efter någ-
ra omflyttningar i laget i paus vär
det aldrig någon fara för Saxdalen
i den andra halvleken.

Man tog över spelet helt och
ku-nde mycket enkelt göra fyra
mål i den andra halvleken. Sif_
frorna hade blivit större om inre
Envikens målvakt Lotta Olofsson
spelat så bra mellan stolparna.

Bra i hemmalaget var Anneli
Hellsing, Anneli Betti, Tram Sten-
kvist och Linda Hellsrröm.

I Enviken den redan nämnda
Lotta Olfosson, men Maria
Olasch och Maria Eriksson var
också duktiga.

Målen: 0- I Maria Eriksson,
l-l Linda Hellström, 2-l Anna l

Pettersson, 3-l Tram Stenkvist
och 4-l Linda Hellström.

Saxdalen-Enviken 4-l
(0-t)
S.axdalens damer besegrade En-
viken med 4-t (O- t) i sonda-
gens .match på Furuliden. Spel-
mässigt var det en jämn match
dar Saxdalens störrd tyngd i an-
fallel till slur blev aveö;a;de.
. -l Saxdalen giordJutespelaren
ANnelie Hellsing en bra insats
som målvakt. Bra var också bac-
ken Annelie Betti samt Tram
Stenqvist som forward i andra
halvlek.

Enviken hade också en bra
målvakt i Lotta Olofsson. Bland
utespelarna märktes Maria
Olars och Maria Eriksson.

l\fålen: 0 -l Maria Eriksson,
l-l Linda Hellstrom. 2 I Anl
na Pettersson, 3-l Tram Sten-
qvist, 4-l Linda Hellstrom.

Damer Div 5 Södra
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Måndagens
VB-matcher
i femman

Resultatet Insjön-Gagnet O-7
från förra veckan ger en tydlig
fingervisning inför kvällens
matcher i femman med VB-lag in-
blandade.

Gonäs IK har den föga avunds-
värda uppgiften att möta Gagnef
på bortaplan och ställer dessutom
upp med två raka förluster bakom
sig.

Helt klart får "Fisken', An-
derssons manskap mycket svårt
att reprisera de 3-0 som hemma-
matchen slutade. Att behålla den
poäng laget har vid avspark är en
mer realistisk målsättning.

Saxdalens IF:s chanser bör
dock vara betydligt större i kväll.
Insjön på Furuliden ska inte kun-
na ge ett SIF med flyt några större
problem.

Speciellt som man senast vann
med 5-2 efter att ha vänt 0-2 till
seger. Sådant brukar sitta fint in-
för returen.

; ?/t,

Saxdalen 
- Enviken

-Saxdalen 12A4O
Garparna 12 10 O 2
Grångesberg 129j2
lslingby 13 6 2 b
Sundborn126lS
Enviken1332g
St. Tuna 12 2 3 7
Hålsinggården12237
Söderbärke 12 1 011

4_1
46- 16 20
34- 15 20
32- 11 19
34- l9 14
3l- 19 13
29- 38 8
19- 27 l
11- 43 7
7- 49 2
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Saxdalen-Insjön 0-l
Lite överraskande knep Insjon
båda ppäxgen vid måndagäns
mgte på Furuliden. poang iom
väl kan behövas i den hårdä bot-
tenstriden. lnsjon kom till spel
med en rejal installning att kam-
pa om varje boll. Saxdalen dar-
emot var stillastående och slog i
första halvlek knappt en pass-
nlng rätt.
. 59nt Svensson gav Insjon
ledningen 35 minutei in på ior-

sta halvlek, vilket också blev det
enda i matchen. Saxdalen hade
pu.! nå kvittering vid ert par till-
Iällen. men det var inte mening-
en an Sl F skulle gora något må'[.

E.tt_blekr intryök av Säxdalen,
vars båsta var målvakten per
Hedstrom och pekka Surakka.
öv-riga stod inte alt känna igen.

Mer uppåt i lnsjon dar dät var
bra överlag. Trion Kent Svens_
son, Robert Jansson och Alexan-
der Jones väl värda överbetyg.

Div V Mellersta
Gagnef 

-GonäsSaxdalen-lnsjön
5-O
o-1

92247-1620
100239-1720
82341*2518
62539-2814
53528-3113
61625-2813
50819-3010
40926-58 I
2 3 7 16*27 7
13921-41 5

lslingby 13
Östansbo 12
Bullermyren 13
Gagnef 1 3
Saxdalen 1 3
Gonås 1 3
lnsjön I 3
Björbo/F 13
Ulfshyttan 12
Äppelbo 1 3
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högst oyäntat måndagens
div V-uppgörelse mot
gästande Insjön på Furu-
liden.

Gästerna vann nämli-
gen med matchens enda
mål inprickat av banans
bästa spelare Kent Svens-
son i mitten på den första
akten.

Med tanke på att Saxdalen varit
obesegrat på hemmabanan i år
och slagit topplagen Östansbo och
Bullermyren kom förlusten högst
oväntat.

- Kanske det men det låg ändå
i luften. Vi hade en dag då ingen-
ting stämde, konstaterade SIF-
basen Lasse Persson.

Insjön kom till spel med 0-7-
förlusten mot Gagnef i färskt
minne. Nu ville laget revanschera
sig och gjorde detta förnämligt.

Det var nämligen gästerna som
hade de bästa linjerna i sitt spel
och vann faktiskt helt rättvist.

ffffi

Visserligen hade Saxdalen ett visst
tryck i den andra akten då Insjön
lika gärna kunde haft ledning med
ytterligare något mål.

Hemmalaget "grötade" ihop
sitt spel och fick aldrig igång sitt
vägvinnande kantspel. Snabbe
Bosse Mähler glimtade enbart till
sporadiskt.

Bäst var nu Pecka Surakka i
försvaret samt Pelle Runnberg på
mitten och nämnde per Hedstidm
imålet.

I ett disciplinerat och kämpan-
de Insjön ger vi högsta betyg till
Robert Jansson i försvaret.

l'1i':t;';';.,,,'
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Mycket bra även Christer persson
och Mikael Enoksson på mitten
samt Kent Svensson framåt_
match-vinnaren.

Nämnas kan att gästerna spela-
de matchen i hemmalagets reserv-
tröjor!

Målet kom i den t9:e spelminu_
ten då Mikael Enoksson fick fram
en fin passning till Kent Svensson
som sopade upp bollen i nättaket
otagbart för Per Hedström,
. Ro-lf Zimmergren, Borlänge,

dömde, utmärkt inför en fåtalig
publik i kvällskylan.

HARALD LOHSE
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Kvickfotade Bosse Mähler glimtade till stundtals när Saxdalen högst oväntat föll hemma för första
gången i årets seriespel. Insjöns försvar täcker här Mählers skott. (Foto: Anders Sjödin)

Saxdalen förlorade



Surdalens Dag på lördag
På måndag den l/9

sker det som saxdalsbor-
na med Gottfrid Persson
i spetsen kämpat för i
mer än tio år. Saxdalen
blir åter postadress med
benämningen 77204 Sax-
dalen.

Något'som skall firas ordentligt
har man tänkt sig i Saxdalen och
nu på lördag manifesteras detta
med "Saxdalens dag" med mas-
sor av aktiviteter från morgon till
sena kväll på olika håll i samhäl-
let.

När postkontoret öppnar på
lördagen kan man posta brev eller
kort med en extra postståmpel
som det står "Saxdaiens dag" på.
På förmiddagen sker också indu-
strivisningar dels på Nya Esstvätt
och dels under jord vid Saxbergets
gruvor. För underhållningen vid

// {) f.4
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posten svarar Saxdalens spel-
manslag och vid tvätten familjen
Rune Heij, mfl.

Festligheterna fortsätter på Fu-
rulidens idrottsplats med musik av
Ludvika musikkår. Radiochefen
Bengt-Emil Johnson talar och ett
minnesträd kommer att planteras.
I övrigt blir det stafett, skämttäv-
lingar, tipspromenader samt en
fotbollsmatch mellan Saxdalens
nybildade och framgångsrika
damlag och ett oldboyslag rned
bla Bengt-Emil Johnsson, Alvar
Jansson-Orre och Rune Heij.

Ortens bageri har bakat om inte
Sveriges så åtminstone Dalarnas
längsta rulltårta som skall förtä-
ras med kaffe och saft.

Den långa dagen avslutas sedan
i Folkets hus med underhållning
av Saxdalens Manskör och spel-
manslag samt med dans fram till
småtimmarna.

Arrangörerna - ortens före-
ningar och företag - har dagen
till ära påbjudit allmån flaggning i
samhället och man hoppas att
ortsborna och gärna även "ut-
socknes" ställer upp rnangrant
även om lågtrycken fortsåtter
över landet.

Ur ^,ft
Saxdalen-Islingby
(l-l)
Fredagcns match på Furuliden
mellan Saxdalen och lslingby
såg ut att bli en jamn och ovisi
tillställning efter 45 minuters
spel. Efter en helt jåmn första
haivlek vad gäller mål ( I 

-l )
målchanser och hörnor, så fick
emellertid Islingby en pangstarr i
börJan av andra halvlek med två
likadana måI, dar saxdalsförsva-
ret inte lyckades få undan bollen
efter inlagg från kanten.

Med den slarten i ryggen bOr-
jade lslingby att spela-rit-ordent-
Ilgt mot ett alltmer resignerat
hemmalag. Den sist halvtimmen
visade lslingby sådana kvaliteter
i sitt spel art laget får finna sig ialt vara favoriter infor kom-
mande helgs seriefinal mot ös-
tansbo.
. Bland många duktiga i lsling-
by ges övertag till Patrik Hell-
man i backlinjen. Olle Bo Holm-
berg på rnitten och Per Karlsson
och Jan Rosell i kedjan.

Saxdalen gjorde en bra fönsta
halvlek och då var Conny Frid-
hlnd lagets båste. Bra betlg ock-
så till Pekka Surakka.

Målen: 0-1 Per Karlsson (målet
borde inte ha godkants då bollen
sparkades ur händerna på Saxdalens
mälvalr). l- I Kristcr Fridlund,
l-2 Jan Rosell, l-3 Janne pele-
back, l-4 Mats Jernbderg, l-5
Torgny Jansson.

l-5

- Reserv kl 3 gr 4 Dala -
GonäsLrlfshyttan
Nyhammar-Saxdalen
Söderb I I 6
Gonäs lI 7
IRIK II 7
Saxdalen l0 6
Nyhammar I I 5
Vulcanup ll 4
Sunnansjö I I 3

3 37-24
4 46-36
4 t7-t6
3 34-27
4 25-21
7 27-40
8 22-30
7 t6-42

8-{t
H

I4
t4
t4
t3
t2
8
6
5

2
0
0
I
2
0
0
I

VB-derby
med förhinder

Det blev ingen rredje gång gillt
för V B-derrbyt Conäs-saxdalen.

Inställt i torsdags, inställt i fre-
dags och inställt även igår kväll.

Men nära var det. Efter många
turer hit och dit lyckades Gonäs
hitta en p.lan var det för sent för
Saxdalen att samla sina mannar.

Ny och förhoppningsvis defini-
tiv speldag blir tisdag näsra vecka.

,! *,;1

Silvertacka
i Ljungåsen
En enkilos silvertacka är nytt
vandringspris i Saxdalens
IF:s och DD:s landsvägslöp-
ning Ljungåsrundan. Roland
Mårtensson, Kvarnsveden,
vann Bolidens vandringspris
for alltid förra året. Nu har
gruvföretaget satt upp ett
nytt pris, en vardefull silver-
tacka- Ljungåsrundan lops
lordagen I I oktober och ar 23
kilometer lång med tuffa ni-
våskillnader. DD-joggen 7
km avgörs samtidigt.

Ny skräll av
Saxdalens IF?

Ska "topplagens fasa"
slå till igen?

Det är som vanligt den
stora frågan när Saxda-
lens IF är i farten på Fu-
ruliden.

2-l mot Östansbo och 6-2
mot Bullermyren är siffror som
gett övriga lag något att tanka på,
däribland lslingby som i morgon
gästar Saxdalen.

SIF har på sitt eget vis blandat
sig in i guldstriden.

Ett och annat blindskär mot
sämre lag hör till bilden, men när

det vankas besök av topplag tände
laget till.

Den verkliga stjärnsmällen träf-
fade Bullermyren så illa att bor-
längelaget ännu inte tagit mark
utan fortsätter dala i tabellen.

Islingby är därmed förvarande.
Segern hemma mot SIF med 6-0
är inte heller något att rida på.
Bullermyren vann sin hemma-
match med 6-l . . .

Nu gäller det i stället Furuliden
och där trivs de svart/vita betyd-
ligt bättre. Har spelarna vaknat
på rätt sida och får Bosse Mähler
de rätta löpbollarna, ja, då får Is-
lingby se upp!

BOSSE

Ullsh 102
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Två snabba måI
i andra knäckte
Saxdalenhelt

I en halvlek lyckades
Saxdalens IF hålla gäs-
tande Islingby stången
och såg ånnu en gång ut
att ställa till det för ett
topplag.

Men två snabba isling-
bymål i början av andra
halvlek tog död på spän-
ningen och matchen slu-
tade 1-5 (1-l).

Eftersom Östansbo samtidigt
kopierade siffrorna i sin match
mot Conäs betyder det status quo
inför toppmötet i Borlänge kom-
mande hele.

Div V Mellersta

Islingby inledde fredagens möte
på Furuliden bäst och försökte
med viss framgång bygga upp sina
anfall bakifrån och spela sig fram
till målchanser.

När Saxdalen samtidigt backa-
de onödigt mycket fick gästerna
ett visst tryck som ledde fram till
ledningsmålet. Per Karlsson sist
på bollen sedan hemmamålvakten
Per Hedström räddat två gånger.

Han och de övriga i Saxdalen
hävdade att bollen sparkats ur
målvaktens händer, men domaren
lyssnade inte på det örat.

Kvitteringen kom sex minuter
senare genom Christer Fridlund
som stötte in bollen efter ett in-
kast.

Målet orsakade visst nervdaller
hos .gästerna som såg marginalen
till Ostansbo växa till tre poäng.
Ett par öppna lägen brändes av
Mats Jernberg innan Saxdalen no-
terades för sin stora och enda
chans att ta ledningen.

En lint anlagd frispark av An-
ders Jansson tippade i sista stund
till hörna av Tomas Gustafsson i
islingbymålet.

n Två snabba mål...
För gästerna gällde det att få en

bra start på andra halvlek och den
förhoppningen slog in dubbelt

om. l-2 och l-3 inom åtta mi-
nuter betydde att matchen var av-
gjord.

Resten av tiden fick Islingby allt
mer att säga till om mot ett resig-
nerat hemmalag. Ytterligare två
mål för gästerna kom innan till-
ställningen var över.

Det fjärde klart snyggasr, när
Mats Jernberg efter många möj-
ligheter i matchen fick pricka in
l-4 vid stolpen med en markboll.

Torgny Jansson säker i Isling-
bys mittförsvar, Janne Peleback
och Ulf Bergens också duktiga lik-
som Per Karlsson på topp.

Saxdalen, som tidigare hemma-
besegrat Ostansbo och dåvarande
topplaget Bullermyren, fick alltså
ge sig mot en klart bättre motstån-
dare.

Conny Fridlund dominant iSIF
där även Anders Jansson och Per
Angelin förtjänar ett omnämnan-
de.

Målen: 0-l (23) Per Karlsson,
l-l (29) Christer Fridlund, l-2
(49) Janne Rosell, l-3 (53) Jan
Peleback, l-4 (8 l) Mats Jern-
berg, l-5 (85) Torgny Jansson.

Hörnor: 5-6.
Domare: Pekka Fleinonen,

Grycksbo, godkänd.

BO JOHANNESSON

Saxdalen - lslingby
Ostansbo-Gonäs
Bullermyren- lnsjön
Gagnef 

-ÄppelboÖstansbo 15 12
lslingby 15 1O

Bullermyren 14 I
Gagnef 15 7

Saxdalen 14 5
Gonäs 14 6
lnsjön 1 5 6
Ulfshyttan 1 3 3
B1örbo/F 14 4
Äppelbo 15 1

l-5
5-1
3-1
2-1

03
32
23
Jb
Jb
17
09
QA
010
311

48-
54-
44-
43-
29-
26-
24-
17-
27-

20
19
26
31
36
33
33
27
62
47

24
23
20
17
13
l5
12

9
ö
E

saxdaten ll"urparna
D s-0 (4-0)

Hemmalagets speciella målskytt
Linda Hellström slog rill igen.

Trots att hon spelade halv-
skadad svarade hon för samtliga
mål innan hon gav upp i andra
halvlek.

Den lilla seriefinalen avgjordes
redan första halvlek som Saxdalen
dominerade eftertryckligt. Efter
pausen kom Carparna igen, men
då var loppet redan kört.

Linda Hellström får högsta be-
tyget hos segrarna där också back-
linjen plus, i andra halvlek, mål-
vakten Annelie Hellsing agerade
hur säkert som helst.

Bäst i Garparna blott l4-äriga
mittbacken Sara Nilison.

Målen: Linda Hellsrröm 5.

. EIAMFöTEICILL
Saxdalen-Garparna 5-0
En solklar seger för Saxdalen i
toppmötet med Garparna på Fu-
ruliden. Paussiffrorna 4-0 vitt-
nar om att matchen i praktiken
redan var avgjord före paus. Lin-
da Helistrom hade då hunnit vi-
sa sin målfarlighet vid fyra till-
fallen. Hon hann också med att
gora sitt och lagets femte mål in-
nan hon byttes ut strax efter
paus.

Genom den här segern bad-
dade SIF för en ren seriefinal
mot Grängesberg på sondag. I
SIF ges berom till hela backlin-
jen liksom målvakten Annelie
Hellsing och anfallarna Anna
E,riksson och Linda Hellström.
Garparna.hade sina basta i Sara
Nilsson (14 år) samt Marie-
Louise Jacobsson och Katarina
Adamsson.

- Dam V Siidra Dala -SöderbärkrEnviken 24
SundborrHälsinggården 3-l
Saxdalen-Garparna 5{)
Islingby-Grängesberg +5
Grängesb 14 ll I 2 38-21 23
Saxdalen 14 9 4 | 53-18Zz
Garparna 13 l0 0 3 34-20 20
Sundborn 13 7 I 5 34-2015
Islingby 14 6 2 6 38-2414
Enviken 14 4 2 8 33-4010
StTuna1433824-289
Hälsingg 15 4 3 8 14-46 9
Söderb 13 1 0 12 9-51 2

POJKFOTBOLL
Saxdalem P l1:or knep båda

poängen i hemmamatchen mot Sö-
derbärke. I en jämn och spännande
match vann SIF med l-{ efter en
mållös lörsta halvlek. Lycklig seger-
skytt i Saxdalen var Niklas Anders-
son.

Båda lagen giorde en bra match
försvarsmässigt, och då särskilt SIF.
SGOIF skapade flest chanser men
backarna Andreas Linder, Per Schött
och målvakten Mikael Hedlund höll
tätt för SIF. Även Niklas Andersson
förtjänar extra beröm.

Z// 1r:i _ Jr|uk)
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O Inte sedan den 28 juli
hade Gonåis IK vunnit i
mellersta Dalafemman.
Men i går kväll på Hill-
ängen kom den efterläng-
tade segern, och som extra
krydda, i derbyt mot Sax-
dalen.
O Stor matchhjälte i slut-
sekunderna blev inhoppa-
ren Tommy Hedkvist, som
efter fint samarbete med
Stefan Silfverlin, skickade
in 2-l-bollen under SIF-
keepern Pelle Hedströms
ribba.

Ett.verkligt grannt mål som
slutvinjett på andra halvlek,
som helt dominerades av Go-
näs.

I den första akten handlade
det däremot mestadels om Sax-
dalen. Anders Karlssons 1-{-
mål ett par minuter innan halv-
tidsvilan kom också välförtjänt
efter SlF-övertaget.

Saxdalen tvingades awara
inte mindre än fem ordinarie

spelare - Håkan Persson, Kris-
ter Fridlund, Per Angelin, Bos-
se Mähler och Pelle Runnberg.
Därmed saknade SIF hela sin
forwardstrio!

- Det märktes i andra halv-
lek att vi spelade med för
många otränade killar. Vi
kroknade helt enkelt, analyse-
rade Rolf Persson, som an-
svarade på SlF-bänken istället
för Bosse Mähler.

Straff
Gonäskvitteringen, 25 minu-

ter in i andra halvlek, sköt Leif
"Honken" Holmqvist in på
straff Orsaken var Pekka Su-
rakkas fiällning av Jimmy Med-
6n, sedan Conny Fridlund gjort
en grov felpassning.

Utan Pelle Hedströms alerta
målvaktsarbete hade Gonäs av-
gjori tidigare i andra halvlek.
Torbjörn Karlsson och Jimmy
Medön hade var sitt jättetillfiil-
le.

Målvakten Kenneth "Thule"
Larsson, Milko Oldengård och
Torbjörn Karlsson var sam-
mantaget bäst i Gonäs.

Per Hedström, Anders
Karlsson och liberon Pekka
Surakka (första halvlek) var
topparna i SIF.

Domare inför SO-talet åskå-
dare var Äke Jansson, Smedje-
backen.

Torbjörn Svensson

Gonäs-Saxdalen 2-l
Gonås säkrade definitivt fortsatt
division V-kontrakt genom att
bescgra Saxdalen med 2 t
(0-l) i en match som tånde till
först efter halvtidsviian.

Segermålet tillkom endast 50
sekunder fore full tid, då in-
hopparen Tommy Hedkvist fick
fulltraffoch bollen borrade sig in
i ena krysset.

Efter en dålig forsta halvlek,
dar Saxdalen 1og ledningen i
37:e minuten, kom Gonäs ut som
ett nytt lag i andra. Hemmalaget
tog kommandot direkt och beholl
det matchen ut. Saxdalen syntes
i en del bra kontringar. Kvit-
tering till 1-l blev det på straff,
sedan Jimmy Med6n fållts. Leif
"Honken" Holmkvist placerade
bollen snyggt i ena krysset. Se-
germålet för Gonäs kom alltså
strax före full tid.

Målet: 0-1 Anders Karlsson,
l-1 Leif Holmkvist (straff),
2-1 Tommy Hedkvist.

Faktä fnån FEMIVIAN



Tomy derbyhjälte!

Anders Karlsson t h vu den som höll bäst i Saxdntcn. Hiir sl'åss hsn om bollen nud Gonäsveterancn Toni

Carlsson. (Foto: Berit Diuse)
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Anne-Lie i kluven roII
i söndagens seriefinal
På söndag brakar de

ihop i en ren seriefinal

- Gränges och Saxda-
lens fotbollsstjärnor.
När endast två om-
gångar återstår att spe-
la i div V Södra så top-
par Gränges tabellen
med 23 poäng. iNdot 22
för fräcka nykom-
lingen Saxdalen, som
alltså följer hack i häl
och så smått skrämmer
livet ur grängesledarna
Roger Andersson och
Anders Grufman.

Det lag som vinner på sön-
dag tar med stor sannolikhet
klivet uppåt i seriesystemet.

- Det blev 1-l i våras på
Furuliden och där grängeslaget
hade ett ribbskott i slutminu-
terna, minns Roger. Nu är det
alltså Grängesvallen som gäller
och 90 nya minuter.

Väl förspänt eller inte, det
ska vi låta vara osagt. Men
Anne-Lie Hellsing i Saxdalen
har faktiskt ett hjärta i båda
lägren!

Hon är aktiv i saxdalslaget,
men har jobbet på IFK:s kansli
i Grängesberg.

Omskolad Anne-Lie
Efter att tidigare ha spelat i

fronten har Anne-Lie mitt un-
der brinnande poängjakt sko-
lats om till målvakt, där hon
visat sig näst intill omutlig.
Fyra mål på fem matcher är
allt vad hon släpp till... Hon
höll förresten nollan (5-0) se-
nast mot Garparna, som är det
lag som närmast skuggar de
båda VB-gängen.

Det var när tidigare sax-
dalskeepern Anna Pettersson
åkte på semester som Anne-Lie
fick plocka på sig vantarna och
ställa in sig i målet.

Och på den vägen är det allt-
så än. För Annas del har fort-
sättning följt på mittfältet. Bå-
da flickorna är överens om ta-
gen och tränaren Per-Äke
Persson myser gott över sitt
och lagledaren Birgit Nilssons
genidrag.

Grängesrespekt
I Gränges har man största

respekt för saxdalslaget. Som
trots att de är nykomlingar i
damsammanhang skaffat sig
rutin i F 16, där man i fjol
sprang på i ullstrumporna...

- Det blir en rät match, där
kanske tillfälligheterna kom-
mer att avgöra, tror Gränges-
Roger. Som oavsett utgången
av morgondagens match strör
beröm över de sina. Deras in-
sats är över förväntan.

Blir det inte segerpraliner i år

sä lär ingen kunna rubba laget
1987. Deras träningsvilja kan
försätta berg och målskillna-
den 50-21 är heller inte fy
skam, även om Saxdalens 5l-
l8 smäller ännu lite högre.

Anne-Lie Hellsing ler gotr.
Hur matchen ån slutar så går
det s.a.s. vägen för hennes dä.

Fasr tillsrår hon, allra helst
ser hon att S-a-x-d-a-l-e-n vin_
ner.

De' ä lage'!!!
Text: K.G. KARLQVIST
Foto: YVONNE ÄSELT-

En kluven roll har Saxdalens målvakt Anne-Lie Hellsing
som till vardags arbetar på IFK Grängesbergs kansli.
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Avgörandets

Ostansbo!
stund för
aa

Avgörandets stund
närmar sig för östansbo
IS!

Seriefinal i eftermid-
dag mot Islingby på
Idunvallen i Borlänge.

Hade vi kunnat
mönstrat helt ordinarie
lag hade jag varit betyd-
ligt mer optimistisk, sä-
ger spelande tränaren
Torbjörn Hellström.

- Islingby verkar vara i prakt-
slag och vi går inte ut som favori-
ter i den här matchen, anser
"Tobbe".

Äke Larsson (älgjakt?), Tom-
my Staaf (familjeskäl) och Hasse
Wirdenäs (skadad) saknas i laget.

Nu återkommer dock Jens
Lindblom och Bo Wilhelmsson ef-
ter sina skador.
. Utgångsläget i finalen är det att
OIS har råd att spela oavgjort me-
dan Islingby måste vinna för att
passera OIS i toppen inför de två
avslutande omgångarna.

Conäs tar sig an Bullermyren i
dag på middagen på Hillängen.
Triumfen över Saxdalen senast
bör ha gett GIK råg i ryggen.

Saxdalen i sin tur skall till Äp-
pelbo och på Gullänget är det ald-
rig lätt att få någonting gratis.

HARALD

- Div V Mell Dala -
Insjön-Ulfshyttan
Gonäs-Bullermwen
Islingby-östanibo
AppelbeSaxdalen
Björbo/F-Gagnef
Islingby 16 tt 3 2
Ostansbo 16 12 0 4
Bullerm 15 l0 2 3
Gagnef16835
Gonäs167l8
Insjön16709
Saxdalen16538
Ulfsh 15 4 3 8
Björbo/F 16 4 012
Appelbo 16 2 3tt

59-20
39-25
48-26
48-3 I
28-37
26-40
3l-40
t8-29
28-69
24-48

2-l
0-4
5-1
2-l
0-5

25
24
22
l9
l5
t4
l3
ll
8
7

Äppelbo-Saxdalen 2-l
E,fter många om och men lyc-
kades Appelbo greja en hem-
maseger i årets serie, den kom
mot gästande Saxdalen med re-
sultatet 2-1 efter O-l i halv-
tid.

Men det var en spelmåssigt
mycket dålig match, segern var
en arbetsseger for Appelbo, for-
sta halvleken var Saxdalens och
deras halvtidsledning var fullt
befogad. I denna halvlek var det
få måltillbud, Andra halvleken
tappade Saxdalen allt spel och
hemmalaget var hela tiden på
deras planhalva trots det satt se-
gern hårt och vinstmålet kom
når det återstod någon min.

Qe har poängen kampade Äp-
pelbo till sig genom den andia
halvleken, plus till Thomas Jo-
hansson, Peter Thögersson och
Mats Nises.

Saxdalen gjord en något så
når första halvlek, mycket sämre
andra, bästa betyg till Conny
Fridlujd och Per Erik Runnberg.

Målen: 0-l Anders Jansson,
!.-l Mats Nises, 2-1 Börje
Osterby.

gyllene
slutmi-
tog på

SAXI)ALMN
ta,ppa,de l4-Iedning:
Saxdalen kunde inte

säkra kontraktet i fot-
bollsfemman i lördagens
bortamöte mot hernma-
starka Äppelbo. Vatten-
sjuka Gullängen ..behär-
skades bäst aY Appelbo
som vann med 2-1, halvtid
0-1.

I och för sig var inte Saxda-
len underlägsna i spel även om
det nu inte var mycket som
lyckades för Lasse Johanssons
manskap. Saxdalen är dock
delvis ursäktade av att halva la-

get saknades på grund av ska-
dor och andra legitima orsaker.
Det inverkar naturligtvis på
spelstyrkan.

Anders Jansson "flöt" med
upp i anfallet från sin backposi
tion i första halvlekens 38:e mi-
nut i ett väl uppbyggt anfall
och gav Saxdalen iedningen.

En iedning som VB-iaget hck
behålla lram till 24 min in i

andra halvlek då Äppelbo kvit-
terade. Segermålet kom dryga
tio minut:r löre full tid.

Per Angelin hade ett
tillf;ille till kvittering i
nuterna men Pers skott

som styrde bollen

- Vi hade absolut varit värda
den ena poängen, trots att vi in-
te alls spelade bra, tyckte Lasse
Johansson, Saxdalens lagleda-
re.

- Men vi hade inte millimet-
rarna på vår sida och då blir det
så här, menade han.

Janne Lundeberg, 17, gjorde
eh bra debut i seriesamman-
hang i Saxdalsmålet. En av de
få spelarna som höll måttet. Per
Angelin.en annan. De farlighe-
ter Saxdalen skapade svarade
Per för.

J:

Äppelbo-saxdalen,
2-1(0-1)

Med resultatet 2-1, halvtid
0-l, lyckades Äppelbo få en
hemmaseger i årets serie men det
satt hårt till mot gästande Saxda-
len.

Spelmässigt var det här en
mycket dålig match och det var en
hetare vilja som gav Äppelbo se-
gern.

Första halvlek hade något sånär
ordnat spel me.n i den andra tap-
pade de allt. Äppelbo var rämii-
gen oinspirerade i första halvlek
men i den andra tog de fram blås-
tället och jobbade rill sig båda po-
ängen.

. Spelmässigt gjordes Äppelbo
rngen bra march men de bjöd rill i
andra halvlek. Plus till Thomas
Johansson, Peter Thögersson och
Mats Nises.

Saxdalen spelade rätt så bra i
första halvlek men defi andra var
det dålig klass, de bättre var per
Erik Runnberg och Conny Frid-
lund.

. Målen: 0-1. Anders Jansson,l-1 Mats Nises, 2-l Börje ös_
terby.


