
I liol tog fotbollsprofilen Stefan Silfverlin hem Bergslagspos-
tens Femmantipset - där spelare och ledare tippar mellersta
Fernmans rnatcher. Stefan prickade in rätt utgång på alla fem
rnatcherna den gång han deltog som gästtippare.

*/i

I dag kör BP-
sporten igång
en ny omgång
av det populära
Femmantipset
och först ut blir
Torbjöm Sjö-
berg, nyförvärv
i Saxdalens IF.

Torbjörn
gitrlav inte grus

Torbjörn lämnade efter många år som spela-
re och styrelseledamot IF Vulcanus ftir att vid
26 års ålder fortsätta karriären i Saxdalens IF.
Övergången är naturlig eftersom Torbjörn bor i
Saxdalen. I unga år spelade han rnittfältare och
back men är numera rnestadels forward.

Så här ser hans tips i premiäromgången ut:
Fredag:

Bullermyrens IK - Amsbergs SK ................... 1

Jag antar att Bullemyren kommer att bli ett topplag och
då ska dom vinna premiären mot Amsberg, som tydligen var
förfärligt dåliga i cupmatchen mot Sunnansjö.

östansbo IS - V/G 86 .......... ......." I
.. En otroligt svår match att tippa men jag sätter en slant på
OIS. Mina favoriter till seriesegern är Tunabro och Bullermy-
ren med östansbo som lite av en joker. Även om min gamia
klubb Vulcanus nu ingår i V/G säger mig någonting att det
biir stryk mot OIS.

Saxdalens IF- IF Tunabro ............ I
Även om Tunabro förmodligen blir vassa i år tror jag på

mitt nya lag. Det är synd bara att matchen ska gå på grus i
Grängesberg. Det b.ade varit roligare om det blivit premiär på
Furuliden. Själr' kornmer jag inte att spela mot Tunabro. Jag
har haft problem rned benhinnorna och ligger eller med trä-
rungen.

Söndas
Gagnefs IF - Ulfshyttans IF "......... ".............. 2

Jag tror inte på Gagnef i år. Visserligen har jag mest fö!'t
division V på avstånd tidigare eftersom jag spelade division
Vl-fotboll i Vulcanus men jag tippar att Ulfshyttan klarar av
Gagnef borta.

Fotnot Eftersom nio lag ingår i serien kommer ett att stå
över i va{e omgång. I premiäromgången spelar inteMock-
fiärds BK.
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Cupmötet SIK-SIF ei''

redan på tisdag
Sunnansiö IK och Sax-

dalens IF möts redan tis-
dag i SparbankscuPens
andra omgång.

Detta på begäran av
SIF för att lättare kunna
passa in i matchen i sitt
program.
Enligt uppgift kan matchen På

Sunnansjö IP med fog kallas his-

torisk. Det lär nämligen vara förs-
ta gången någonsin som lagen
möts s.a.s. på allvar.

Visserligen har de båda grann-
klubbarna ställts mot varandra ti-
digare, men det har alltid gallt
vänskapsmöten eftersom de hela
tiden spelat i olika divisioner.
Märkligt nog har de aldrig stött

på varann i cupsammanhang hel-
ler genom åren. Inte förrän nu då
det äntligen är dags.

ldr, J-

Tunabroseger
mot Saxdalen

Det blev en minst sagt

olycklig Premiärmatch
för Saxdalen i div. V-fot-
bollen på fredagskväl-
len. Gästande Tunabro
vann nämligen med klara
3-0 efter 2-0 i Pausen
på Grängesvallens B-
plan.

- Vi hade mYcket Premiårner-
ver och kom inte alls uPP i normal
spelstandard, konstaterade SIF-
basen Lasse Persson.

Redan efter 45 sekunder var det

dags för Per Hedström alt Plocka
ut den första bollen.

På ett inlägg hann Leif Nor-
ström före Hedström och kunde
bredsida in 0- I .

Efter detta tog det en stund in-
nan Saxdalen hämtade sig. Stefan
Stenkvist hade ett fint läge men
hade inte tid att ta ned en boll och
skottet gick över.
Mitt i en bra hemmapress blir

det istället 0-2 dä Leif Norström
slår ett inlägg i huvudet På hem-
maspelaren Pecka Suurakka som
helt ställer Per Hedström.
I den andra akten var Suurakka

inblandad ien nårkamp med Mats
Eriksson i Tunabro. Den sist-
nämnde spottar Pecka i ansiktet
och blir utvisad.
Trots spel i 35 minuter med en

man mer på banan så förmår inte
hemmalaget att utnyttja situatio-
nen. Istållet kunde Anders Sunes-
son öka på till 0-3 tio minuler
före slutet.
Stefan Stenkvist arbetade bra i

anfallet i första halvlek men i öv-
rigt kan hemmalaget förhoPP-
ningsvis bättre redan i nästa
match då sensationslaget V/G -86
är motståndare.
Tunabro hade det klart hetare

viljan och vann på detta. RodneY
Berglund duktig i målet. Bra även
Leif Norström och Anders Sunes-
son på mitten samt Toni Karlsson.

Målen: 0-l och 0-2 Leif Nor-
ström samt 0-3 Anders Sunes-
son.
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lirstställde slutresultatet 0 3.
I Si[r var det ingen som

lyckacies komma upp i normal
spelnivå. Endast Stefan Sten-
kvist och Anders Jansson får
plus 1ör sitt slit. Annars var det
gästerna som var etta på de
flesta bollarna.

Rickard Persson

Säxdalens unga damlag var i
stort sett chanslöst i borta-
matchen mot Sundborn i Svärd-
sjö. Visserligen var hemmala-
gets seger med 4-l (H) i störs-
ta laget men ändå odiskutabel.

Sundborn spelade ett betyd-
ligt bättre passningsspel än sina
motståndare, som för det mesta
försökte nå sin duktiga forward
Linda Hellström med långbol-
lar. Linda sköt för övrigt Sax-
dalens enda mål i matchen och
det betydde reducering till 3 l.

Klart bäst i SIF var liberon
Jom Stenkvist.

- Dam V Södra Dala -
Sundborn-Saxdalen
Sundborn 3 3 0 0 14-l
Hedemora 2 2 0 0 6-4
Enviken 2 |
lslingby 2 0
Söderb. 2 1

Saxdalen 3 0
St. Tuna 2 0
Amsberg Z 0

l0
20
0l
l2

8-0
J-J
6-8
7-tt
1-4
o-t4

4-l
6
4
3

2
2
I
0
0

Saxdalen-IRIK
St Tuna-Astoni
Sunnansjii-Torsång
Ulfshyttan-Nyhammar
Ullsh3300

L'

uppskj
3-1
24

5-0 6
ll- 8 4
8-8 4
8-10 4
6- 3

2
I
0

7-
3-
0-

Saxdalen 3 2 0
Nyhammar 4 2 0
IRIK4I2
Sunnansjö 3 I I
StTuna 3 I 0
Torsång 3 0 I
Astoni I 0 0

TYå'oshitmäl'-o
sämkte Sa,xdalexn

Saxdalens IF åkte på en
rejäl överhalning i seriepre-
miären i femman mot Tuna-
bro. Gästernas seger Yår
rättvis, men siffrorna }-0
(2-0) är missvisande. Ett
baklängesmål efter 45 sekun-
der ftirstörde kvällen ftir SIF.

Saxdalsspelarna uppträdde
darrigt och åtskilliga felpass
slogs under matchen. Nerverna
satt tydligen utanpå skjortan,
prerniärdagen till ära. Tränaren
Rolf Persson kunde inte heller
finna någon annan anledning
till SIF:s dåliga insats.

Nu vet man förstås inte hur
det gått om inte ledningsmålet
konimit så tidigt. Ett mål som
för övrigt inte borde kommit
till alls. Tunabro spelade sig
fram på vänsterkanten efter en
miss av en SlF-forsvarare och
på inlägget uppstocl rnissför-
stirnd mellan Clonny Fridlund
och måivaktcn Per Hedström,
varpå Leil Norströrn rullade in
l O. Samme l-eif hade sedan
r.naximal tur niir han med ett
skott träftade SlF-liberon Pek-
ka Surakka i nacken och in i
må1.

I unabio hirdc llllsrr i princip
gjorr nratchen på två "skitmåI"
cfter bara 20 minuter. Sedan
hjrilpte det inte att SIF tryckte
pir. Bollen gick helt enkelt inte
delas väg den här matchetr.
Annars var del laktiskt Saxda-
len som hadc bollen större de-
len a.,l första halvlek. men utan

- U-serien kl 3 gr 4 Dala -

att få till någonting.

Andra halvlek blev inte alls
välspelad. Grängesvallens B-
plan var svårspelad och det
blev mirnga felstudsar. Mat-
chen rrvgjordes definitivt en
kvart före slutet då Anders Su-
nesson gick igenom hela SIF-
försvaret på egen hand och

Sundhorn-
Sunnansiö'!:'

Saxdalen vidare
i Cupen

/:f,J- f7

Det blev mycket överraskan-
de Sunnansjö som gick vidare i
Sparbankscupen efter en drama-
tisk straffsparksläggning mot
Saxdalen. (F-0 vud full tid betYd-
de straffar och där vann Sun-
nansjö med S-4 sedan Pekka
Surakka slagit bort Saidalens
sista straff.

Sunnansjö började med att
missa sin bonusstraff' Då
trodde de flesta att vägen låg
öppen för SlF-avancemang.
Mön Sunnansjö ville annat och

iobbade mycket bra. Man
ivckades hålla 0-0 tiden ut. SIF
hade vid ett tillltille en boll in-
ne, men måtret bortdömdes
tveksamt för offside.

I Saxdalen var det ingen mer
än Pelle Runnberg som kom
upp i normal klass. FlYtet sak-
nades helt i deras sPel. Ljusare
förstås i Sunnansjö där Pelle

Sundström var klassen bättre
än de övriga på plan

l;:,r-t//l f t

Jubel i V/G -86
I femman blev det.en klang och jubelföreställning för nya V'zG

-86 i premiären mot Ostansbo.
Unårar vad man hade fått för odds på 6- I hos Tipstj:inst?
Saxdalen svek med sina 0-3 mot Tunabro och helt klart är att

pojkarna från "Rävåla" har en ny tung vår att vänta.
I sexan gläds vi över Söderbärkes upphåmtning från l-4 till

4-4 bortä mot Björbo,zFloda. Sunnansjös 4-l på trätobrodern
Nyhammar gör att året är räddat på den fronten!



Tomas olofsson sköt i den inledande handikappitraf fen olyckligtvis utanför målramen.

Straffmiss slntade

Sunnansjö-Saxdalen 5-4
(efler straffar, 0-0 full tid)

Straffarna: 0-l Anders Jarts_
son, l-l Pelle Sundström. l_2
Lars Ruus.2-2 Kjell Gylered,
|-J Perer Mådrälä, l-J UIIr'orn)qursr. 3_4 per Hedström,4-4 Perer Sjögr.en. 5-4 Thomas
Pettersson
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Söderbärke-
Saxdalen

Söderbärkes GOIF damlag
mötte i söndags lokalkonkurren-
terna Saxdalen hemma på Bär-
kevallen. Lagen delade broder-
ligt på poängen efter slutresulta-
tet 1-l (1-1).

Redan efier lem minuters
spel kunde GOIF:s Susanne
Pergenius gc hemmalaget led-
ningen med l-{. En kvart sena-

re kvitterade Anna Pettersson
Söderbärkes ledning till I 1 vil-
ket senare också skulle bli slut-
resultatet.

GOIF hade huvuddelen av
spelet, men utnyttjade inte alla
sina chanser. Saxdalen kom tiil
match med starkt reducerat
manskap. Hela fyra ordinarie
spelare saknades, vilket också
märkles och laget lår vara nöjt
med en pinne.

Mest framträdande i
malaget var backarna
Hedlund och Viktoria
brink.

I Saxdalen kretsade det mest
runt målskytten Anna Petters-
son, Elisabeth Rundqvist och
Jon Stenkr ist.

Damer. L)iv. 5 Södra
St. Tuna-Söderbärke 4-l
Amsberg-St. Tuna l-2
Islingby-Sundborn 2-3
Sexdalen-Amsberg l5-0
Enviken-Hedemora 0-0

Sundborn 3 3 0 013-2 6
Hedemora 3 2 I 0 6-4 5
Enviken 3 | 2 A 8-0 4
St.Tuna 4 2 0 2 7-6 4
Saxdalen 3 I I l2l-7 3

Islingby 3 0 2 I 5-6 2

Söderbärke llO27-122
Amsberg 4OO4l-31 0

Fyra IFK-are
i f[cklaget

Samma helg sPeiar Dalarnas

|r 16-1ag cup i Mölndal mot
(iöteborg, Dalsland och Väs-

1r:rgötland. Segrande lag går vi-
1l are till slutspel i IBM-cuPen. I
I)alalaget ingär fYra sPelare

f:rån IFK Ludvika och en från
S;axclalens IF. IFK bidrar med

t-otta ohlin, Äsa Källström,
Ir,4alin Hansson och Malin Ed-

l,und, Saxdalens bidrag blir
l-inda Hellström.

Reservlagsserien
Nyhammar-Saxdalen
3-2
Nyhammars .och Saxdalens re-

servlag drabbade samman Pa

Ävallå på måndagskrällen' NY-

hammar lYckades dra det längsta

strået och vann med 3-2 efter.Pa-

usledning med 2-1. Det rättvtsa t

resultatet kan diskuteras, ett

oavgjort resultat hade bättre
,noöutut händelserna På Planen'
Eft.. .tt sPelmässigt jämn första
halvlek hade Saxdalen nämligen

pade ett flertal fina thanler, 1-1
kom inte närmare Poäng an en re-

ducering.
Duktigl i Saxdalen var Håkan

Jansson, Peter Määtälä och Lars-
Erik Leu.
I Nvhammar kretsade mYcket

kiine 
- 
"gamlingarna" Joe Eriks-

son och Lasse Friberg' som var
bra så länge orken räckte'
- 
ÖuerbetYe också till tvåmåls-

skvtten Anders Pettersson'--Nyhammars 
mål gjordes - för-

utom av.Anders Pettersson - av

Torbiörn Messing På straff '
För Saxdalen nätade Håkan

Jansson och Peter Määtälä'

Historiskt
för V/G -86

- I kväll skrivs det fot-
bollshistoria på Blötbergets
Idrottsplats. Nya V/G -86 sPe-
lar sin första seriematch På
hemmapian.

Premiärmotståndare är Sax-
dalen och det är uPPlagt för
ett härligt garnmalt "bYader-
by".
Med tanke på vad V/G -86 hit-

tade på i premiären mot Östansbo
(6-11) så får hemmalaget linna
sig i att vara favoriter.

- Helt klart, säger Lasse Pers-
son i Saxdalen.

- Vi som inte ens kunde göra
mål på Sunnansjö i sParbankscu-
pen måste skärpa till oss maximalt
för att ev. få poäng.
Att få stopp På Pilsnabbe Tom-

my Med6n är kanske nyckeln till
en SIF-poäng.

Östansbo skall till Borlänge i
kväll för att ta sig an nYkomlingen
Amsberg.
Såren efter srnällen mot V/C

-86 svider såkerligen fortfarande
och "Lalla" Lindberg ligger lågt:

- Vi har problem med laget.
Flera skadade och ytterligare någ-
ra frågetecken.
Staffan Bengtsson gör Premiär,

men däremot vilar trion Äke Lars-
son, Torbjörn Erlandsson och Pe-
ter Klitsch för skador.
Frågetecken även för Stefan

Smeds.
Kvällens omgång i helhet:
TunaLr:ro-Mockfjärd, UlfshYt-

tan-Bullermyren, Amsberg-
Östansbo samt V/G -86-Saxda-
len.

HARALD

[ -scricn kl .l gr 4 Dala
Astoni Sunnansjii
lRlK-St l una
Nyhammar-Saxdalcn
'lbrsånq-tllfshyttan
Ull.sh
Nyhammar
IRIK
St Tuna
Saxdaien
Torsäng
Sunnansj ö
Astoni

0
0
2
0
0
I
I
0

20
20
l0

uppskj
l{)
3-2
v2

3-0 4
8-6 4
6-5 4

6-6 2

2-4 I
3-6 I

0-l 0

hem-
Marita

Erne-

ett klart spelövertag i andra, ska-

-.t
Saxdalen D-Amsberg D

15-0
Efter att Saxdalens damer gjorr

ett par sämre framträdande på sis-
ta tiden lossnade det ordentligt
hemma på söndagen mot Ams-
berg. Saxdalen vann med förkros-
sande l5-0.
Siffrorna l5-0 visar att det ba-

ra var ett lag på planen. Det var
spel mot ett mål hela matchen.

- Roligt för flickorna att få
spela ut och visa att man kan spela
fin fotboll. Samtidigt var inle
Amsberg något av de bättre lag vi
mött, sade Leif Isaksson tränare i
Saxdalen efter matchen.
Toppar i ett jämnt Saxdalen var

Linda Hellström.

SaxdalenS målskyttar var Lin-
da Hellström 9 mål, Annelie Hell-
sing 2 mål, Helen Gustafsson 2
mål och Marianne Hellgren och
Sara Hellström.
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Saxdalens IF tog bot-
tennappet i cuPmatchen
mot Sunnansiö på rätt
sätt.

I fredagskvällens serie-
derby på Blötbergets IP
mot V,/G kunde gästerna
efter en vilieladdad in- '

sats resa hem över skogen
med segersiffrorna 3-0
(2-0).
- Hade det på kann reda i om-

klädningsrummet när jag såg hur
tända killarna var, kommenterade
SlF-tränaren Rolf Persson belå-
tet.

Tändningen plus Perssons tak-
tiska drag visade sig bli segervap-
net för kvällen. Han hade Placerat
Håkan Jansson som ständig föl-
jeslagare till V/G:s Stefan Silfver-
lin samt gett Hans Haglund mot-
svarande uppgift mot TommY
Meci6n.
Följden blev att V/C:s attacker

inte alls fick den spets som totalt
stack hål på östansbo i det tidigare
derbyt.

I Klickade
E,n klickande offsidefalla lagd

av hemmalaget banade fram till
gästernas ledningsmåI. Mol allena
kunde Anders Jansson slå in bol-
1en.
V,/G:s Leif "Honken" Holm-

kvist hann med ett stolpskott in-
nan det var dags för 0-2. Den
gången var det Pekka Surakka
som skyfflade upp SIF:s fjärde
hörna i nättaket.
Halvleken avslutades med ett

pärlband av chanser, merparten
skapade framför Per Hedström i
Saxdalens måI.

Med en näve vid ena stolproten
och en smått otrolig täckning På
Roger Danielssons öppna läge såg
SIF-målvakten till att sif frorna
stod ograverade över Pausen.
I andra halvlek blev det mer och

mer V/C på planen. men över-
taget resulterade mestadels i hör-
nor eller halvchanser.
Det massiva trycket med mas-

sor av spelare gav förstås Saxda-
len läge till kontringar och antalet
helchanser vägde över till gäster-
na.

I Miss igen
Dagens andra misslYckade off-

sidefälla gav Håkan Jansson fritt
fram, men V/G-målvakten Hasse
Öhrn klarade med en fotparad.
För hemmalaget fortsatte det

att vara som förgjort. Den enda
gång soni bollen gick i nåt hade
domaren redan blåst av för ojuste
spel.
Det hjälpte inte heller när Jör-

gen Bolander lyfte mot tomt mål
eftersom en SlF-back hann emel-
lan. Inte heller att Stefan Silfver-
lin fick idealiskt läge på en fri-
spark.

/f,rt,' ' ,r 2
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Saxdalens IF P 12 fick strvk i

hemmamatchen mot Ullshvitan
med 4-0 (2 0). Gäsrerna srartade
bäst och skapade flera kvalificerade
målchanser lramför duktige SIF-
keepern Mikael Hedlund. Trots
Ullshyttans ledning med 2,0 gav
Saxdalen inte upp utan satte slna
motståndare under viss press. I den
andra halvleken rullade Ulflshytte-
killarna bollen bäst och kunde-öka
på sin målskörd. I hemmalaset

SIF:s damer
Det gick inget vidare fiir Sax-

dalens damer i hemmaPremiären
i damfemman. Förlust med 34
(2-1) mot Fledemora ute i Sun-
nansjö under fruktansvärda vä-
derftirhållanden. Regn och blåst
och en lervälling till Plan.

Gästerna vann rättvist. De
hade ett ungt och skickligt sPe-

lande lag. Särskilt bra var de
två mittbackarna som stoPPade

det mesta.
SIF ledde i halvtid med 2-1,

men tappade lite efter Paus.
Det var främst de viktiga mitt-
fältsspelarna som inte riktigt
kom upp i standard. Duktig
var i alla fall Jom Stenkvist.

Målen: l{) och 2-l Linda
Hellström och 3-4 Helen Gus-
tavsson.

Den så förunderliga knorren
som är "Silvers" adelsmärke blev
endast till ett nytt tillfälle för Per
Hedsrröm i slF-målet att visa
klassen.

Gästernas kontringar som
nämnts farliga och när Per Ange-
lin drog upp en sådan På vänster-
kanten och slog ett inlägg till in-
hopparen Håkan Persson var sa-
ken definitivt klar.

Stolpe in och 0-3 var ett fak-
tum.

- Som vi spelade i dag var re-
sultatet helt rättvist, konstaterade
V/Gledaren Toni Karlsson som
bedrövad Iämnade bänken efter
lagets första seriematch På hem-
maplan.
Han kunde ändå vara nöjd med

målvakten Hasse Öhrns andra
halvlek. Jörgen Bolanders insats
före pausen samt Anders Jonas-
sons agerande hela matchen.

Saxdalens höjdare var målvak-
ten Per Hedström och framför allt
Hans Haglund, planens bäste spe-
lare.

Vidare extra plus till hårdslitan-
de Torbjörn Sjöberg och inhoppa-
ren Lars-Erik Leu.

V,/G-Saxdalen 0-3 (0-2)
Målen: 0-l (14) Anders Jans-

son, 0-2 (28) Pekka Surakka,
0-3 (85) Håkan Persson.
Hörnor: l8-8.
I)omare: Arne Forsberg, Hede-

mora, Pra.
Publik: 100-talet åskådare i ett

klart godkänt väder.

BO JOHANNESSON



FRTIT}ROTT
Ludvika Stadslopp
P 18 7 km: l. Lars Eriksson KIK

30.16, 2. Lars Persson KIK 30.36.
P 16 7 km: l. Fredrik Uhrbom,

Falu 25.13. 2. Mattias Jons, Såg-
myra 26.40, 3. Alexander Jansa,
LFFI 27.17. 4. Emil Andersson,
I,FFI 28.21, 5. Johan Andersson,
KIK 30. 12, 6. Johan Wikberg, KIK
31.15, 7. Tomas Bergkvist, KIK
31.59, 8. Jerker Eriksson, Sätra
32.32, 9. Henrik Wikberg, KIK
32.48, 10. Anders Persson, KIK
38.44.

F 16 7 km: 1. Ylva Lorentzon,
Gagnel 30.39, 2. Petra Lorentzon,
Gagnel 30.42, 3. Ann Eriksson,
KIK 34.49, 4. Eva Söderback, KIK
37.50.

H 2l 14 km: l. Micael Hill, En-
hörna 42.18, 2. Egon Spiik, Hapa-
randa 42.45, 3. Ull Andersson,
Hässelby 43.25, 4. Göran Johans-
son, KGoIF 43.57, 5. Tomas Jo-
hansson, Kvarnsveden 45.10, 6.
Roger Eriksson, Fagersta 46.02,7.
Hans Danelid, Högby 46.07, 8.
Jonny Kynbroten, Hargs Runners
46.56, 9. Jörgen Skoog, LFFI
47.01, 10. Mats Hellberg, Sågmyra
41.06, 11. Mikael Jacobs. Rembo
47.12, 12. John Hedberg, LFFI
4'l .40, 13. Thomas Thim, Bollnäs
47.55, 14. Håkan Rydelius, KIK
48.00, 15. Peter Tornemalm, LFFI
48. I I , 16. Per Stenberg, Hemlingby
48.48, 17. Bengt Danielsson, Heros
49.22, 18. Christer Gustavsson,
Hällelors 49.58, 19. Miroslav On-
dracek, Grängesberg 50.10, 20.
Mats Efraimsson, Malung 52.27,
21. Stefan Borg, LFFI 53.10, 22.
Dan Efraimsson, Malung 53.20,
23. Lars Persson, Vulcanus 53.26,
24. Arne Wanninen, Saxdalen
53.43, 25. Roland Persson. Vulca-
nus 56.50.

H35 14 km: 1. Ove Olsson,
Kvarnsveden 44.56. 2. Anders An-
dersson, örebro 45.11,3. Juhanni
Ronkainen, Heros 46.39,4. Per-Ar-
ne Lind. Vulcanus 50.08, 5. Ronnie
Ivarsson, Heros 50.36, 6. Jan-Olov
Borgström, Ljusnarsberg 51.22, 7.
Lars Frisk, Saxdalen 51.26, 8. Ro-
ger Jansson, Heros 51.31, 9. Seppo
Wanninen. Saxdalen 51.34. I0. Re-
ino Kämärä, Heros 54.08.

Ludvika 51.18.
Motion 14 km: l. Peter Olsson.

Lesjöfors 50.20, 2. Per Stenkvist,
Forsa 50.38, 3. Håkan Engström,
Lesjölors 50.43, 4. N4ikael Törn-
kvist, Kopparberg 51.03, 5. Tor-
björn Sjöström, Kvarnsveden
51.i3,6. Kent Aidanpää, Gällivare
51.25,7. Göran Hybinette, KFUM
51.29,8. Lennart Andersson, KIK
52.16,9. Ull Persson, Bjursås
52.39, 10. Sören Hedin, Koppar-
berg 52.56, 11. Anders Ernlund,
Valhall 53.20, 12. Kent Björkman,
Valhall 53.23, 13. Juha Meriläinen,
Heros 53.37, 14. Per-Anders Jans-
son, Posten 53.47,15. Tomas Gold-
witz, Saxdalen 53.50, 16. Lennart
Larsson, Kopparberg 54.01, 17 .

Per Hallström, KIK 54.30, t8. Ove
Wikman, KIK 54.49, 19. Anders
Lindblom, Heros 54.51,20. Håkan
Södergren, ASEA 55.17, 21. Ulf
Danielsson, Fagersta 55.17, 22.
Stefan Grankvist, Sunnansjö 55.21,
23. Peter Bergkvist, KIK 56.00, 24.
Riccy Johansson, KIK 56.14, 25.
Lennart Karlsson, KIK 56.17,26.
Lars-Erik Viklund, Falun 56.30,
27. Lars Gustavsson, ASEA 56.43,
28. Sture .Iohansson, KIK 57.03,
29. Hans Johansson, Kvarnsveden
57.37, 30. Lars Olsson, Lesjöfors
58.37, 31. Jan Hauskamies, Kiruna
58.40, 32. Conny Pettersson, Vat-
tenfall 58.41,33. Bertil Jonsson,
Domänverket 59.19, 34. Bosse
Dahlström, Vållingby 59.31, 35.
Lars Karlsson, Ludvika 1.00.06,
36. Tommy Höök, Lesjöfors
1.00.15, 37. Bengt Thors, KIK
1.00.25. 38. Leif Johansson, öst-
ansbo 1.00.37, 39. Kennet Binning,
Gräsberg I.01.09, 40. Krister
Björkman, Lesjöfors 1.01,21, 41.

'Mats Hagman, Borlänge 1.01.53,
42. Kenneth Söderback, KIK
1.02.53.
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Margareta Lindström, Saxdalens

spriiger in sonr femma i damklassen'

Bästa tjei i den gemensamma mofionskJas-

ii" arå, It km På väg mot mål' Bakom. nr

7i'abliu srg Solveig Andersson, Sunnansjö'

IF,

67 döl1er stg 5orYerg

t::

\]{ }S !
&il$]lr tt.,..;r .;, .
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och 1986 kom aldrig till srarr.Nu lörsvaradcs lamiljeäran
av broder Esko, som sprang
ln soll sexa.

I damklassen var Maria
Eriksson. Kvarnsveden, tärn-
ligen ohotad. Hon vann med
över en minuls marginal till
Söderbärkes Ewa pettärsson.

Tomas Johansson
Kvarnsveden 16.17, 2. Lars Nordin,
Kvarnsveden 16.20, 3. Lars Nord-
qvist, Kvarnsveden 16.23. 4. Benst
Ahlbäck, Heros 16.26, 5. Jörgå
Skoog, Ludvrka 16.31. 6. Esko Ron-

Monika Berg. Smediebacken )7 5l I

I l. H.r"n" "'curiolson',-'i;. k;

kainen, Hcros 16.34.7. Tommy Nils_
\(\n. Kvarns\edcn 16.37, 8. Runc Lun_
dön, Kvarnsveden 16.40, 9. per-Arne
Lindh, Vulcanus t6.44, 10. Håkan
Gillström, Borlänge 16.47, 1 l. Erik
Kujanpää, Kvarnsveden 16.57. 12.
Bcngt Janb5on. Krylbo 17.03. 13. Tom
tslomqrisl. Hero: l7.ll, 14. Mars
AIm. Krrrnsveden 17. 14. 15. frik
Agrcn. Krarnsvedcn 17.4.1, 16. Lcif
Ström, Heros 11 .55. I7 . Seppo Vanni-
nen, Saxdalen 17.59, 18. Sten Ahl_
bäck, Heros 18.04, 19. Karl Junker.
Norrbärkc I8.05. 10. Sörcn Johans_
son, Heros 18.07,21. Juha Meriläinen.
Heros 18.17. ll. Reino Kämärå. He_
ro. i8.J2. 2.1. Bernt F-orsgren, Heros
1x..15. :4. Lcnnarr AndeÅ"on. Käll_
botten 18.J6. 25. tsengr Norell, Smed_
lcbaclen 1R.37. 2ö. Lars Pcrsson, Vul-
canus 18.41. 27. Bengr Berg. Heros
18.47. 28. Rune Coldu irz, Saxdalen
18.52, 29. Christer Rosin. Vulcanus
18.55, 30. Anders Lindblom. Heros
19.48. 31. Kennerh Eriksson. Smedje_
backen 19 56. J2. Kjell ösrling. Heros
20 0q. .l:l I rrgemar Blomqvist.-Smedje_
ha.c.k_en 20. I l. 34. Esbjörn Anderssdn,
Källborren 20.17. i5. John Junker.
Norrbärke :0.22. lö. Anders Rosen,
Smedjebacken 20.36, 37. Kenneth Bin-
ning, Gräsberg 20.j8, 38. Raimo Ron_
kainen, Heros 20.45, J9. Rikard
Lindh, Ludvika 20.54, 40. Tommv
Gustavsson, Norrbärke 20.58

Damer: l. Maria Eriksson, Kvarn-
sveden 19.56, 2. Ewa pettersson. Sö-
derbärke 20.00. L Anita Wcsrling. Icl-
karberget/Rämshyrtan 21.20, 4. Sol-
weig Andersson. Sunnansjö 22.0j. 5.
Cu-nnel Holmbcrg. Källbörren 23.23,
6 Susanne Sandkvist, Heros 25.43, 7.
Kristin Trondset, Heros 25.44, g. Ma-
lin Andersson. Smedjebacken 16. I 2, 9.
Sara Dahlin. Smedjebacken 26.j2, 10.

Resultaf:
Herrar: l

Text:
Torbjöin Svensson

Foto:
Anders Abrahamsson

28.10. ll. Kri:rina L.riksson. Hagge
jli9 ll Sanna Lindberg. H,ääe
il 91. Ia, Marira Bengrsso-n. H"!!.
2s.07. 15. Ann-Kristin LennhoiÅ,
Smedjebacken 29.1 7, 16. Annelie
Holmgren, Ludvika 29.34.

GALAKWL
för l(varnsvedens löpa,re
Den starka friidrotts-

klubben Kvarnsvedens
Men Tomas var stark och

lyckad.es på nytt arbeta sig
upp till en tätposition. Hai
vann till slut med tre sekun_
ders marginal öre klubbkorn_
pisen Lurs Nordin. sorn i sintur hade en liten lucka till
Lars Nordqvist, också han
Kvarnsveden.

"Sätt ut flaggvakter"

, Det 
.var eil väldigr trevligt

lopp 9ch lagom långt som
omväxling till alla Iånglopp.
Fler arrangörer borde 

"lägga

in korta disranser. Det görärt
man kan klara av tävlingarna
på vardagkvällar. konstatera_
de Tomas.

Men jag hoppas att Heros
sätter ut flaggvakter till nästa
år på ställen där det finns risk
att man springer fel.

Bäste VB-löparen blev
hentmasonen Bengt Ahlbäck
på ljärde plars. sorn höll un_

*n i spurten fcir Jörgen
Skoog. Ludvika Ffl.

Heros-löparen Juhani Ron-
kainen. som vann både l9g5

GoIF hade galakväil i
Smedjebacken i går. Det
fem kilometer långa Festi-
valloppet, i regi av IK He-
ros, dominerades nämligen
av löpare från Bortängek-
Iubben. Ettan, tvåan och
trean i herrklassen och
damsegrarinnan represen-
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Därmed tillhörde han givetvis
förgrundsfigurerna i Mockfjärd' I
ovrist får trion Thamas Miklos,
Mikäel Lindberg och Mikael An-
dersson överbetYg.

Saxdalens främsta återfanns i
duon, Pekka Surrakka och Chris-
ter Fridlund.
Målen: 1-0 och 2-0 Mikael

Persson, 2-l Christer Fridlund'
3-l lvlikaei Persson.

Av kvällens båda
matcher ser V/G ut att ha
den lättaste uppgiften.
Däremot kan SIF:s besök
i Västerdalarna bli tufft
värre.

Amsberg-V/G. Efter derbYk-
nocken på Blötbergets IP får V/G
ett välkommet tillfälle att åter-
upprätta sj älvf örtroendet.
Motståndarna står Poänglösa

efter två omgångar och får diri-
genten Stefan Silfverlin ordning
på de sina ska Amsbergs nolla stå
ograverad efter matchen.

Samtidigt som V/C bör vara re-
vanschsuget gäller dock detta i än-
nu högre grad för Amsberg. Med
två raka förluster bakom sig
"måste" det bli Poäng den här
gången.

Matematiskt sett är dock saken
redan klar. V/G har besegrat ÖIS
som i sin tur besegrade Amsberg
senast. ..

Mockfiärd-Saxdalen. Om
tvåan på LT-tipset ter sig ganska
given på den förra matchen, är
den mer vågad i det här fallet.

Visserligen bör 3-0 mot just
V/G ha gett Rolf Perssons killar
råg i ryggen, men frågan är om Ia-
get mäktar upprepa den viljemäs-
siga och taktiska triumfen.
Här handlar det om en mots-

tåndare som luggade Tunabro, en
av seriefavoriterna, på en pinne
senast.
Den bedriften klarades till och

med på bortaplan. I kväli får
Mockfjärd dessutom favören av
hemmaplan för första gången i
årets serie eftersom laget stod över
omgång L
Om SIF ska kunna ta båCa Po-

ängen av nykomlingen är Cärför
tveksant, men delad pott. bör
dock vara inom råckhåll.

BO JOHANNESSON

I)iv.5 Mellersta

Gagnef-Tunabro
Mockfj.-Saxdalen
Amsberg-V/G -86

Tunabro
v,/G -86
Bullerm.
Mockfj.
Ulfshytt.
Saxdalen
Östansbo
Gagnef
Amsberg

3
J
2
2
2
3
2
2
J

0
0

l0
0l
00
l0
0l
o2
0l
02
03

Inga poäng
för Saxdalen

Hemmalaget hade inga som
helst problem med att lägga beslag
på båda pinnarna när Saxdalen
gästade på fredagskvällen.
Någon spelmässigt stor match

var det dock inte tal om. Mock-
fjärd var dock det manskaP som
glimtvis gladde de församlade.
I synnerhet Mikael Persson.

Han svarade nämligen för samtli-
ga fulltraffar för hemmalaget.

SIF och V /G
på bofiaplan

Ikväll väntar borta-
matcher för både Saxda-
lens IF och V/G E6 me-
dan Östansbo har sitt ro-
liga kvar tills i morgon
då öIS tar emot UlfshYt-
tan.

t-4
3-l
0-3

8-2 5

9-4 4
4-14
4-2 3

4-4 2
4-6 2
4-8 2
2-7 0
2-7 0
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som mer eller mindre riiddade laget från en
SIF:s duktige keeper Henrik Larsson,

.ftrlust och målskytten Fredrik Persson'

Härliga
kämpa-
takter
i derbyt

Derbvmatchen mellan Söderbärke P9

och Saxdalen P9 på Bärkevallen slutade

med vinst ftir gästerna med O-1. Trots en

hård och enveten press från GoIF:s sida i
ftirsta halvlek var det ändå SIF som tog led-

ningen. Spelet jämnades ut betydligt-under
renä." deien av matchen men GoIF lycka-
des aldrig komma ifatt sina konkurrenter i
målprotokollet.

Söderb:irke böriade matchen biist. Laget ra-

dadc upp flertalet chanser rnen hade svårt att
komrni igenom Saxdalens forsvar. GolF var

niira mål-flera gånger men Snxdalens målvakt.

Henrik Larsson minst sagt storspelade' S-telan
"Tumba" Eriksson i Söderbärke hade ttlllalle

att ge sitt lag ledningen i matchen då han var

n.lt-fri tt*A Flenrik futt.on i målet' Malin An-

a.i.*n i SIF giorde ett jättejobb och hann upp
i'Tumba" och äet heia rann ut i sanden'^ili;; 

Eriksson var lramme igen octr oroade

srF-iåii""*t, men lvckades inte få till det i de

avgörande momentet.
öolF hade en konstant press mot Saxdaiens

mål. Visst måste det ha känts snopet då Saxda-

len för första gången var över på "Bärkes"
nlanhalva och preAiit Persson gav sitt lag led-

i.'inn"n med 0 l. Han lurade lugnt bort Daniel

Kaitojärvi i hemmamålet.
t andra halvlek jämnades spelet ut betydligt'

Sa*,ialen hade fått-vind i seglen efter målet och

Söderbärke tycktes inte vara lika alert som i
lörsta halvlekän. GolF var ytterst nära att kvit-
tera clå mål-Henrik inte lyckades hålla ett

slumpartat långskott' Oturligt 1og..lör hetnma-

llset si eick bollen i stolpen och narmare an sa

tili kr itte"ring kom aldrig "Bärke".

Saxdalens tränare Olle Norberg var helnöjd

med matchen.

- Grabbarna giorde en verklig kämpainsats
och vann på ren vilja.

Kollegan Tomas Wallmark i GoIF var inte

lika nöjä utan tyckte att hans 1ag skulle ha fått
minst en poäng.

Båcla iagen- skall ha en eloge för en stark

kämpainsais matchen igenom. De två som för-
tjiinar nägot högre betyg än någon annan a.r

målvakten i Saxdalen Henrik Larsson och

GoIF:s Stelan "Tumba" Eriksson.
Hörnor: 6 0.
Domåre: Mattias Ernebrink, bral



Saxdalens Johan Hahne i
en vihl J'ramfafi Jör att gå
runt GoIF-spelaren Da'
niel Karlsson.
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Pey-Erik
Runnberg,
Saxdalens IF.

SIF vinney
på Faruliden?

Fotbollsbacken och hockeybacken Per-Erik Runnberg
är gäsffippare av den {ärde omgången i mellersta Dala-
femman. 22-äringen spelar fotboll på tredje säsongen i
Saxdalens IF efter ett par års uppehåll dessftirinnan. Han
böriade karriären i Ludvika FK. Pelte är också känd som
hockeyback i Ludvika HC men nu funderar han på att
lägga av med hockeyn.

Ostansbo står över i fiärde ronden.
Så här tror Pelle Runnberg att det kommer att gå i omgång-

en:
Onsdag:

Tunabro-Bullermyren
Som jag bedömer det är det här

serien, och ett oavgjort resuitat känns
tanke på att det är ett derby.

V/G 86-Mock{iärd
Mockfiärd verkar starka och jag tror inte att V/G tar bägge

poängen. Mocklärd var bra när vi mötte dom. V/G fär vara
nöjda med en poäng, trots hemmaplan.

Torsdag:

Saxdalen-Gagnef I
Den här matchen ska vi vinna, i synnerhet som vi får spela

på Furuliden för första gången i år. Vi brukar kunna lyökas
på vår hemmaplan. Vad jag vet kommer vi med ordinarie lag.

Ulfshyttan*Amsberg I
Ulfshyttan har varit en stor överraskning och hemma släp-

per dom inte till någon poäng till ett lag som Amsberg. Här
blir det en given etta.

X
dom två bästa iagen i
logiskt, inte minst med

X
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Kom i min famn! Håkan Persson jublar sedan Torbjörn Sjöberg (11) öppnat vägen för Saxdalen
genom att göra 1-}-måIet på Gagnef . Sjöberg gjorde även 2-0. (Foto: Yvonne Åsell).

Yulcanusordföranden
gör succ6 i Saxdalen
I fjol var han spelande

sektionsordförande för
IF Vulcanus. När dessa
slogs samrnan med Go-
näs och bildade V/G-86
hoppade han av och gick
till grannen Saxdalen.

Succ6 för Torbjörn
Siöberg på torsdagen när
hans nya manskap vann
med 4-10f-0) över gäs-

tande Gagnef på Furuli-
den.

Torbjörn öppnade
nämligen vägen för hem-
masegern genom att göra
både 1-0 och 2-0.
Annars börjaCe tillställningen

mycket trevande med få chanser
åt båda hållen. En kalasräddning
av Per Hedström på Per Berg-
mans nick mitt i akten var det en-
da noterbara innan Torbjörn Sjö-
berg slog in en retur på Per Ange-
lins skott sju minuter före pausen.
Efter detta radade hemmalaget

upp chanser och det var helt på sin
plats att samme man kunde öka
på till 2-0 i den andra akrens
öppning.
Kjell Danielsson i gåsternas bur

släppte retfullt enkelt in bollen
mellan benen. Bud på fler mål in-
nan Saxdalen bjöd in gästerna i
matchen. Peter Nises hittade rätt
på en frispark
Per Angelin ökade på til 3-l

på en härlig lobb över mälvakten.
I slutminuterna räddade sedan
Per Hedström en straff från Peter
Karlsson innan Roger Eklund av-
slutade dagens målskytte.

- En fin seger för pojkarna ef-

ter en trevande start, tyckte hem-
matränaren Rolf Persson.

- Kanske lossnar det framöver
när vi nu fick göra lite måI.
Gagnef var en klar besvikelse

och den ende som får godkänt är
Mikael Wiik i de bakre regioner-
na. Målvakten Kjell Danielsson
gjorde flera bra parader och skall
inte lastas för nederlaget.
Per Hedström i hemmamålet

suverän liksom liberon Pecka Si-
urakka. Torbjörn Sjöberg skall
även han ha en blomma.
Saxdalen-Gagnef 4-l (l-0)
l-0 och 2-0 Torbjörn Sjö-

berg, 2-l Peter Nises, 3-l Per
Angelin och 4-l Roger Eklund.
Publik: 100 (Radio Ludvika

sände direkt!)
Domare: Krister Eriksson, No-

ra, suveränt bra!
HARALD LOHSE



a

Inga prohlem
fiir Saxdalen

Det blev två tämligen lätta
poäng för Saxdalen i första
seriematchen På Furuliden.
Gästande Gagnef utan någon
poäng slogs tillbaka med 4-l
efter 14 i halvtid. En seger

som kunde varit ännu större.
Det var i andra halvlek som

<let mesta hände. SIF hade för-
utom mirlen ett halvt dussin

klara frilägen. Första halvlek
däremot var mYcket händelse-

lattie med trndantag av de lem

sista" minfiernu. Enda mal-
chansen fram till dess var en

larlig nick av Pär Bergman som
tvingade SlF-målvakten Per

Hedström till en fin räddning.
På hemmalagets första

egentliga chans giorde Tor-
hjörn Sjöberg I 0 elter ett skott
av Per Anselin. SIF hann innan
orrusvilan 

"med tva solklara lä-
gen som ciock missades.

Snygg lobb

Eller paus lossnade det or-
dentligt för SIF. NYförvärvet
lrån Vulcanus, Torbjörn 'Sjö-
berg, visade sin målfarlighet

med att göra sitt och lagets

an<ira rnirl. elter en rejäl "Rem-

bran<Jt" av Gagnef-målvakten'
SIF såe i det läget ut att hil av-

uiort Åatchen. rnen istället lör
T- eller 4 { reducerade Peter

Nises lör gästerna' Deras hoPP

släcktes emellertid av Per An-
gelin som På en mYcket snygg

i'obb ciordc .l I lör SlF. lnhoP-
plren*Roger Eklund lastställde
sedun slutresultatet 4-1. bara

minuten elter att Per Hedström
räddat en straff.

Saxdalen får klart godkänt
för sin andra halvlek, men det

top, tid innan det lossnade'

Milvakten Per Hedström flort-

sätter att storspela. Straffrädd-
ningen var ingen tillfiillighet'
Bland utesPelarna var liberon
Pekka Surakka säker. Frarråt
måste förstås tvåmålsskYtten
Torbjörn Sjöberg nämnas, men
larliga var även Per Angelin
och Kristcr Fridlund.

Domare: Krister Eriksson,
Nora.

Rickard Persson
Torbiörn Siöberg höjer näven i luften efter sitt l4-mål i

.försia halviek. (Fota: Janne Lintlkvist)

4, /"u fr:/,fi) - {l/

- Div V Mell Dala -
'I'unabro-Bullermyrcn
V/G 86-Mock{iärd
Saxdalen-Gagnef
Ulfshyttan-Ämsberg
Tunabro 4 2

Bullermyren 3

Ulfsh 4
Mockfiärd 3

Saxdalen 4
v/G 86 4
Östansbo 3

Amsberg 4
Gagnel 3

0 9-3
0 5-2
0 7-6
0 6-5
2 8-l
2 t2-6
2 5-10
3 3-8
3 3-l I

t-l
2-3
4-l
l-t

6
5

5

5

4
4
)
I
0

0
0
0
I
0

0
0



Femman:
Tre tunga topplag
VB-motståndare
Saxdalen mot serietvåan, Ost-

ansbo mot serieledarna och V,zG
86 mot seriefyran.

Visst kunde VB-lagen haft ett
något enklare program än det som
väntar i kväll då den femte om-
gångenidivVavgörs.
Ulfshyttan-Saxdalen. Förra

säsongens gästspel i Ulfshyttan
slutade lite överraskande 4-3 till
SIF. Ska historien upprepas krävs
att Saxdalen bryter trenden som
varannandagslag.

Segern senast mot Gagnef var
förhoppningsvis signalen till upp-
ryckning och bättre stadga.

Ostansbo-Tunabro, Toppla-
get Tunabro har hittills vägrat
förlora i serien och får här gälla
som favoriter.
Om ÖtS hyser andra planer

måste målsumpningarnas tid vara
över. Flera frilägen bommades

törra helgen mot Ullshyttan och
poängutdelningen blev noll.

Serieledarna blir knappast iät-
tare att komma till tals med och
här krväs en maximal arbetsinsats .

om någon pinne ska- stanna hos
OIS.

Bullermyren-VG 86. V,zG:s
motståndare är ytterligare ett bor-
längelag med funderingar på se-
rieseger så småningom.
Här duger inte att bjuda på tre

mål som bonus för att sedan sätta
in en spurt. Något som V,zG blev
varse i onsdagens hemmamatch.

Tillknäppt och klokt spel anbe-
falles i den svår'a bortamatchen.
Samt en och annan välavvägd boll
på Tommy Meden förstås.
Matchen Gagnef-Mockfjärd

kompletterar den fjärde om-
gången där Amsberg vilar.

BO JOHANNESSON

Div, 5 Mellersta
Östansbo-Tunabro 2-3
Bullerm.-VlG -86 7-2
Cagnef-Mockfj. l-2
l.,flfshytt.-Saxdalen l-4

Saxdalen
imponerar

Nu lyfter Saxdalen mot ansenä-
ma höjder!

Hemmasegern mot Gagnef i
förra omgången följdes på mån-
dagskvällen upp med en ny seger.
Den här gången mot tidigare obe-
segrade Ulfshyrran. Till på köpetpå bortaplan - och dessutom
med hela 4- I !

- Vi fick spelet att stämma di_
rekt. Markeringarna, löpningar-
na, disciplinen, berättar tränaren
Rolf Persson.

Och då hade faktiskt inte Ulf-
shyttan någon chans.

Trots att Saxdalen tidigt tog ett
fast grepp om händelserna dröjde
det till den 20:nde minuten innan
Pekka Surakka kunde volleyskju-
ta l-0.

Innan pausvilan gick man fram
till 3-0 genom mål av Anders
Jansson och Christer Fridlund.

Och då var den här matchen
förstås redan avgjord.

Trots att spelet i den andra
halvleken riktades in mer på sä-
kerhet slog l7-årige Lars-Erik Leu
in också 4-0 för Saxdalen innan
Ulfshyttan i matchens slutminuter
kunde reducera.

Hela Saxdalen gjorde en bra
match. Ett extra omnämnande
måste vi åndå ge till Pekka Surak-
ka, Pelle Runnberg och Anders
Jansson. Per Hedström i mål får
också en eloge för stor pondus vid
de ingripanden han tvingades till.

Målen: 0- I Pekka Surakka,
0-2 Anders Jansson, straff, 0-3
Christer Fridlund, 0-4 Lars-Erik
Leu.

SIF slog
till igen

Ulfshyttan på bortaplan är
inte precis någon önskemots-
tåndare ftir lagen i mellersta
femman, men ör andra året i
rad slog Saxdalen till och
vann. Nu med de överraskan-
de stora siffrorna 4-1 (H)).

Jag hoppas vi tvättat bort
stämpeln som varannandagslag
i och med den här segern, me-
nar SlF-tränaren Rolf Persson,
som fick se sitt lag ta andra ra-
ka 4-l-segern.

Siffrorna speglar ganska väl
vad som hände ute på plan. SIF
hade särskilt i första halvlek ett
stabilt grepp, och hck glädjan-
de nog också utdelning på sina
chanser. Det var främst en lagt-
riumf bakom segern men hela
lörsvarslinjen måste nämnas:
Längst bak liberon Pekka Su-
rakka, som tillhörde de bättre
på plan, och Anders Jansson
och Pelle Runnberg. Säker mål-
vakt som vanligt i Per Heds-
tröm.

Målen: 0-l Pekka Surakka,
frispelad av Conny Fridlund,
0 2 Anders Jansson (straft),
0-3 självmål (Krister Fridlund
siste SIF-are på bollen) och G-4
Lars-Erik Leu.

Tunabro
Bullerm.
Mockfj.
Saxdalen
Ulfshytt.
v/c -86
Östansbo
Amsberg
Cagnef

012J5 8

0t2-4 7
0 9-5 7
2t2-8 6
2 8-10 5

3 t3-t4 4
3 7-13 2
3 3-81
4 4-13 0

2
I
0
0

5
4
4
5
5
5
4
4
4

2
I
I
0
I

0
0
I
0

Sf'If vacklar
.Smedjebacken har vacklat betänkligt på sistone. Inte en seger isina senaste framträdande. Förrusten-mät Noi"än senast var kan-ske etr kvitto på att SFK inte är lika Ura so- i fioi.

_ Normalt sett borde det vara tvärtom, då lagöt på papperet abso_
Jyt inte är sämre. Möjligen är det så 

"ti .åiiia"ä"rna numera kanSune Bäcks manskap något bättre an tidigarå.-- 
-

I femman är det även där berg_och_däl_bana med ideliga om_kastningar av VB-lagens insatserl rul åti iåiäur"n u..tui'tittät
Irn vartorm.

Snudd på katastrof
För Östansbo är det snudd på katastrof med två poäng av åttamöjliga. Tycker åndå att deras senaste insati'mot-Tunäbro guuhopp för framtiden.
V/G-86 är väl som väntat - ett lag som mycket är beroende avden s k dagsformen.
Målet för Stefan Silfverlin och c,/o måste vara nytt kontrakt vil_ket kan bli nog svårt framöver.
Samma vara är IFK Ludvikas damer ute efter och för tränarenBertil Ros6n blir det en mycket vansklig sat ariicisu.
Laget är tunt och orörligt på mångihålt o.t t unt., och verkarvara i stor avsaknad av den viktiga rngrediensen qälvförtroende. 

-'-
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Pelle Sundström, 9, TommY

Med6n, 6, och Eva-Lena Jonsson 5'- -sifftotna 
bakom namnen avser in-

te åldern om någon till äventYrs

skulle tro det.
Att på det här sättet

divisionerna och ge kan
med all rätt diskutera'

Förutsättningarna är olika,
antalet spelade matcher likaså'
Ofta räcter det att en sPelare

från en högre division av nå-
gon anledning varvar ned som
det sä vackert heter.

TypexemPlet är Pelle Sund-
strom som återvände till
Sunnansjö från LFK härom
året och sedan dess blivit den
stora f asan iör motståndar-
försvaren i sexar\.

Samtidigt finns\ förstås en fa-
ra i att en och sPmma Person
sör nästan alla mål. Dels blir
äotståndarlagen ganska snart
observanta På detta och kan
lägga uPP sitt sPel därefter'
aets tcan skador eller andra för-
hinder få svåra följder.
I fallet Sunnansjö finns dess-

bättre fler sPelare antecknade
som målgörare och det betYder
att lage, inte står och faller
med Pelle Sundström.
Just bredden kan i många

fall visa sig vara en lika stor
styrka. Som exemPel kan Sax-

dålen nämnas. Tränaren Rolf
Persson har sett sina killar göra

tolv mål, vilket är lika med
flesta av VB-lagen i femman'
Ändå har ingen enskild sPe-

lare gjort fler än två måI, där-
emot--finns åtta namn med i
förteckningen över målskYttar'
Ett annat lag som också an-

faller På bredden är Söder-
bärke. Här finns till och med
nio målskYttar antecknade'
Om man slutar blanda äPP-

len och Päron och i stället

lianstar 1äg för lag, är ett kliv
nedåt i seriesYstemet tvunget
iot utt hitta målglada lag och

ip.ture. LFK har hittills måk-

PELLESWD .
skyttebäst i

I stället gäller noteringarna anta-

let mål som trion giort för sina-re-

rp.f.iin. lag. Och som fört uPP dem

tift skyttetoppen inom VB-fotbol-
len.

blanda tat med bara sex mål, fördela-

förstås de På fem sPelare'

I Anmärkingsvärd
måltorka

För IFK Grängesberg är

måltorkan än mer anmärk-
ningsvärd. Två mål På fyra
maicher gör inte direkt
Gränges tili de givna lagen På

det lokala måltiPset.
SFK har tidigare inte heller

hört tiil de mer målmedvetna
laeen. Det har dock skett en

slädiande liusning På området
åin 

"a.n häi säsongen har SFK

nio giorda mål På fem
matciräi. Klart godkänt såle-

des. lnom damfotbollen är det

både uPPåt och nedåt' För det

nes.atitf svarar IFK Ludvika
må sina sex mål medan Eva-

Lena Jonssons SFK samlat
ihop hela 18 mål.
"öud bevare mig för skYtte-

kungar", Yttrade en gång en

svensk förbundskaPten I ls-

hockey. Äsikten kan givetvis

kritiseias, men ser man den

,å* .tt förordnande av bredd

som stYrka ska de inte avfär-
das'

Fast håil med om att det är

nås.ot visst med notoriska mål-
söiare. Oavsett om det handlar
åm ishockeY e{ler iotboll'

Sammanställt av:
BO JOHANNESSON

Så här ser VB-listan ut' inom
Darentes antalet sPelade om-

nånnut. OBS att gårkvällens
äuöh.t för LFK och SFK ej är

inräknade.

Div lI (5)
LIK: 2 mål: Roger Sundin' I

mål: Roland Persson, Jan
Höeman, Per-Äke Eriksson,
iitö-ut Hultgren. Summa 6
måI.

Div tll (4)
Grånges: I mål: Tomas An-

gelin, Jän Högman' Summa: 2

må1.

Div IV (5)

SIK: 3 mål: TommY Staf ' 2

mål: Lennart Hurnasti. Krister
Strand. I mål: Peter Ber-

tilsson, Magnus Barkskog'
Summa 9 mål

Div V (5)

Saxdalen: 2 mål: Anders
Jansson, Pekka Surakka,
Christer Fridlund, Torbjörn
Siöbere. I mål: Håkan Pers-
sön, Pir Angelin. Roger Ek-
lund, Lars-Erik Leu. Summa
12 mål.

V /G E6: 6 mål: Tommy
Meden. 2 mål: Jörgen Bolan-
der. Stefan Silfverlin' I mål:
Leif Holmqvit, Håkan Karls-
son. Summa 12 måI.

Öts: 2 mål: Ulf Gudmunds-
son. 1 mål: "Serik" Johans-
son, Kari Jauhiainen, Jörgen
Nyhem. Summa: 5 mål'

Div Vt (5)
Nvhammar: I mål: Peter

Forsberg, P-O Messing, And-
ers Jansion. Summa: 3 mål'

Sunnansjö: 9 mål: Pelle
'Sundströrn. 2 mål: Kjell GYle-

red, Lasse Karlsson. I mål: S-E

Borgström, L-C Andersson,
Thomas Pettersson. Summa:
16 måI.

Säfsnäs: 2 mål: TonY Ols-
son. I mål: Björn Lundkvist'
Kiell Malmkvist, Tomas Thun-
.i'to*. fo**Y Sjökvist. P-Ä
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VB-Iagen

Pel]eSundström-tsV-fotbo]Iensskyttekunga]]akatego-'riir. Niå-Åa på fem matcher har Pelle tillverkat fÖr
'iinnansio i sexan. Förmodligen dröier det inte länge

Vätiåi-tatraeÅ ar tråiitt,ie' kin hända är det dags redan i

kväll mot Dala-Järna.

Nilsson, Mats Kvarnström'
Summa: 8 måI.

Söderbärke: 4 mål: Hans
Holmberg. 3 mål: Per Abra-
hamsson. I mål: Håkan Bjur-
ling, Patrik Tholen, Johan
Äström, Johan Herbertsson,
Robert Andersson' Jan Dahl-
srröm. Håkan Östlund. Sum-
rna: 14 måI.

Holgersdotter' I mål: Malin
Edlund, Carola Sundström'
Marie-Louise Karlsson. Sum-
ma: 6 måI.

Div Ill d (4)

Sl-K: 5 mål: Eva-Lena Jons-
son. 3 mål: VickY Göstasson'
Eva-Lena Sråhl, Jasmine
Scheir. I mål: Ann-Louise Jo-
nasson, Anna Persson, Ulrika
Melin, självmål. Summa l8
måI.

Div Il d (6)
IFK Ludvika: 3 Tina
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Fotbollsderby
på Furuliden
I kväll blir det derby

på Furuliden i Saxdalen.
Hemmalaget tar sig an
Ostansbo och är med tan-
ke på sina senaste fram-
trädanden klara favori-
ter.
_ - Finns ingen favorit, tycker det blir mycket svårt.
lagbasen Lasse Persson. Låta vara I fjol vann SIF 2-l hemma
att vi vunnit. två raka 4_1- medan ÖIS triumferade 4-2 pä
matcher men ÖIS verkar vara på Grängesvallen.
gång. Övriga matcher i kväll är Mock-
Hemmalaget saknar Pecka Su- fjärd-Bullermyren, Tunabro-

urakka som är bortrest och fråge- Amsberg medan V,/G -86 tar sig
tecken även för Anders Jansson an Gagnef i nrorgon.
som skall in i kronans kläder idag. HARALD

- E)

Östansbro saknar fortfarande
Äke Larsson men trots detta är
det positiva tongångar hos lagba-
sen "Lalla" Lindberg:

- Spelet mot Tunabro senast
var ett klart fall framåt trots för-
lusten.

- Jag hoppas verkligen att det
skall lossna re.iiilt i kväll även om

Ruffinerad uvslutniog i derbyt
Det blev en raffinerad av-

slutning i femmanderbyt
mellan Saxdalen och öst-
ansbo på Furuliden igår
kväll. Båda lagen såg ut att
vara nöjda med 1-1, men i
sista matchminuten nickade
Peter Klitsch in 2-l för
oIS.

Vlycket snöpligt för Sax-
dalen, som ett tag såg ut att
koppla segergreppet. Ett
oavgiort resultat hade nog
varit det mest rätfvisa i den
här matchen.

- U-serien kl 3 gr 4 Dala -
Saxdalen-Torsång
St Tuna-Sunnansjö
Saxdalen 5 4
Ulish 4 4

I 20-l I
0 9-0
2 12-9
z I5-t4
2 9-t4
3 l0- 16
3 5-10
2 0-l

Nyhammar 5

St Tuna 5

IRIK 5

Sunnansjö 5

Torsång 4
Astoni 2

- Div V Mell Dala -
Mockfiärd-Bullermyren
Saxdalen-Ostansbo
Tunabra-Amsberg
Tunabro 6 4

..faxdalels p9:or rann lokalder_
lrf .rn,ot Osransbo med t_O eiie.halvtrdsresultalet 0_0

, Yu,ghgn bjöd på jämnr och braqrcl och båda lagen"gforde uerkiil
i-ttl .l lopprnsals. Resulrarer var
rnr_e orattvisr^med tanke på alla ial_rrga cha,rser SIF hade rnän örtuni_tros målvakter .lonas tilanen oci
/.?^l.ii B..g uut i topptorrn å.hryuKaoes nastan avvärja alla gång_

,..Brui SIF lörutom hela lager varKeepern Henrik Larsson. Fredrikl'ersson. Mathias Wesrerlund ochmålskytten Thomas lsa ksson.

:

. Saxdalens IF och IFK Gränges_
berg har mötts iett p l2_derbv åm
\anns av hemmalaget,.ä 2-t(l-{)). Det var en match där tillfäl_
Iigheterna ldllde avgörandet. SIF_
ppoJkarna tog ledningen på en Iobb
Iiån Niklas Anderssons fot och
ökade på till 2-0 genom en styrning
av Tomas Näslund elter fiörna]
Gränges tog emellertid över spelet
och skapade flera målchanser. Ett
vällörtjänt mål kom också till slut
genom Jens Andersson.

Bäst i SIF var Tomas Näslund,
Andreas Linder, Niklas Andersson
och målvakten Mikael Hedlund.
Målskytten Jens Andersson var den
som märktes mest i Gränges.

7-3
54

8
8
6
6
4
3

I
0

0
0
0
0
2
I
I
0

0

2
2
2
0
I
0
0
I

0

Varken öIS eller Saxdalen
fick igång något vägvinnande
spel. Otrevligt väder, en blöt
plan och. derbynerver gjorde
sitt till. ÖlS-trånaren "Lulla"
Lindberg' var förstås nöjd
med segern:

Det var dåligt spel från
båda håll. men huvudsaken
att vi fick två poäng och lite
lilstare mark under lötterna.

ÖtS tog snabbt ledningen i
5:e minuten genom Ulf Gud-
mundsson på en tilltrasslad
situation. De hade kort efter
ett visst tryck mot hemmamå-
let. men sedan gled initiativet

l-l
l-2
ff)

l0
8

8
6
5

4
4
I

0

över mer och mer till SIF.
Helt rättvist kom också kvit_
teringen sju minuter före
halvtidsvilan. Det var Håkan
Persson som mycket snyggt
skruvade in en irispark bak-
om Mikael Vondrus i ölS_
målet.

"Serik" kom in
Andra halvlek blev ganska

härdelsefattig. Varsin stolp-
träff noterades men annars
pekade allting mot ett oavg-
jort resultat innan "Senli"
Johansson stegade in i hand-
lingarna. När han byttes in

mot slutet av matchen blev
det genast farligt framför
SIF-målet. Det var också han
som orsakade hörnan där pe-
ter Klitsch nickade in I-2.
Räuvist eller inte. ölS vann i
alla fall. Annars fungerade in-
te mycket spelmässigt. Höger-
backen Anders Smeäs spelide
säkert liksom liberon peter
Björk. Framåt var det tunnt.

I SIF fungerade inte heller
spelet speciellt bra. Mycket
nyttig var i alia fall backen
Pelle. Runnberg. Bra kämpa-
de ocksa Torbjörn Sjöberg.

Rickard persson

Bullerm 5
Mockljärd 5
Saxdalen 6
Ulfsh 5

YiG 86 s
Ostansbo ,5

Amsberg 5
Cagnef 4

0 l8- 5
0 13- 5

0 l0-6
3 l3-t0
2 8-10
3 13-14
3 9-14
4 3-t4
4 1-13

Ludvika I
Griingesb
Siiderbårke
Östansbo
Sax tla I en
Smed jetr

LudvikaII 5
LudvikiIl 4
Ullsh 5
ÖstansböI 4
Söderbärke 5

Saxdalcn 5
Smedjebll
CrängesH

12gr8-
00

-P9gr4-
3 0 0 l8_4 6
2 0 I 9_5 4
1 0 t 2_5 2
I 0 2 6_10 2
0 0 0 0_0 0
0 0 i 2_l-r 0

l0
6
6
5

4
4
2
I

0
2
I

0
0
0
I

5

5

21- 7
17- 6
l6- l0
oo

I4-t6
1 -t9

l 0-20
4-t1
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