
Saxdnlcn

Saxdalen i lördagens hem-
mamatch betvinga gästande
Gagnef med 2-{ (l{) i div V
Mellersta. Matchen var i
stora drag tämligen händel-
sefattig med något av ett
ställningskrig på mittfältet.

I andra halvlek drog sig hem-
malaget tillbaka för att säkrare
kunna försvara sin uddamåls-
ledning. Därmed kunde Gag-
nel flytta upp Positionerna.
Närmare än till ett ribbskott
kom man dock aldrig.

1 { i den 30:e minuten var
egentligen matchens lörsta rik-
tiga farlighet. Pelle Runnberg
1öpte påpassligt upp från sin li
beroposition och nickade sä-

kert i mål på inlägg från Stefan
Stenqvist.

Under den andra halvleken
gällde det lör Saxdalen att efter
sina resurser till varje Pris för-
svara ledningen. Laget drog sig
tillbaka, något som medförde
att Gagnef hck tryck mot mot-
ståndarmålet, speciellt under
den sista halvtimmen.

En storspelande Per Hed-
ström i hemmamålet såg dock
till. att gästerna inte kom när-
mare än ett ribbskott.

Anders avgiorde

I stället blev det Anders
Karlsosn. som iskallt kunde av-
göra matchen i den 83:e minu-
ten på en kontring. Efter sjab-
bel i gagnefförsvaret kunde han
rycka åt sig bollen och helt fri
med målvakten säkert skjuta i
dennes vänstra hörn.

I och med detta kom Gag-
nefs offensiv helt av sig och
matchen var avgjord till hem-
malagets fördel.

Saxdalen fortsätter alltså att
vara obesegrade hemma, och
det var en märkbart nöjd träna-
re Roll Persson. som efteråt
kommenterade matchen.

- Detta innebär heit klart
lastare mark under'fötterna. Vi
har nu 8 poäng av 12 och har
lått lite marginal nedåt. Och
detär skönt att ha.

- Med tanke på det skadelä-
ge, som iåder inom laget är det
jättebra med en sådan här se-

ger. Men grabbarna var re-
vanschsugna sen i tisdags. Det
var då vi förlorade en säker
3-0-ledning borta mot Aspebo-
da och lick stryk med 3 4. Nu

Mycket av Saxdalens sPel

bygger på centrumlinjen Per

Hedström - Jan Andersson -
Pelle Runnberg - Anders
Karlsson. Nu var Jan Anders-
son skadad. Därmed tog Pelle
Runnberg hand om liberoPos-
ten medan Roger Eklund hck
fylla på mittfältet.

Trots att Gagnef alltså Press-
ade mot slutet var hemmase-
gern helt rättvis.

I målet agerade Per Heden-
ström med stor Pondus och var
säkerheten sjä1v.

Tillftilliga liberon Pelle
Runnberg var Planens bästa
spelare. Han lyckades för da-
gen med nästan allt och giorde
dessutom första målet.

I backlinien bör även Anders
Jansson nämnas.

.Iämnt mittfält
Mittlältet var överlag jämnt.

Om någon ändå ska nämnas är
det Jörgen Söverstad.

Framåt var Anders Karlsson
bäst. Han är både sPeluPPläg-
gare, bollhållare och avslutare i
ett. Dessutom avgjorde han
med sitt mål.

Speciellt omnämnande även
till Stefan Stenqvist för hans
energiska slit matchen igenom.

Målen: 1-0 Pelle Runnberg,
2 O Anders Karlsson.

Berndt Larsson

Div. Y mellersta
Dala Järna-V/G 86 4-3
Djurrno/S.-Aspeboda 2-2
Saxdalen-Gagnef 2-0

Grycksbo 6 6 0 O2l-412
Bullerm. 6 5 0121-710
Saxdalen 6 4 0 216-13 8
Östansbo 6 3 I 213-14 7
Slåtta 6 2 2 212-12 6
Aspeboda 6 2 I 3 ll-15 5
Gagnef 62O49-184
Djurmo/S. 6l146-133
DalaJtuna 6 I | 4 7-19 3

v/c86 6 r 0 515-16 2

_fP

Div. V mellersta

Aspeboda-Dala Järna
Slåtta-Bullerm.
V,/G 86-Grycksbo
östansbo-Saxdalen

2-0
0-1
t-4
11

Grycksbo
Bullerm.
Saxdalen
Östansbo
Aspeboda
Slåtta
Gagnef
Djurmo/S.
Dala Jårna
V/G 85

't 1 0 025-514
7 6 0 122-712
7 4l 218-15 9
'7 3 2 215-16 8
't 31313-15 7
7 2 2 312-13 6
62049-r84
61146-13 3

7t15'1-21 3

1 t o 616-20.-2

/ t/, er,

SIF D spelar
först ikväll

Saxdalens damer skulle på fre-
dagskvällen ha mött Islingby, men
på borlängelagets begäran blev
matchen framflyttad.

Den spelas först ikväll i Bor-
länge, vilket innebär att match nr
3 på LT-tipset tyvärr har lottats.

Vilket tecken det blev framgår
på annan plats.
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1-1 logiskt
i VB-derbYt

set.""ölS to* sedan över efter det må-

let. rnen itan att skaPanågra vas-

#. äi.d"ser. Tiominuter före

åä*tirä" t"tn i stället l-l' An-
ä;.";;;t;;llog tt' Perrekt boll
äi XJ;;; kartslon, 

-som iskallt

rundade målvakten'

SIF och OIS
matchar ikväll

Fiolårets div 4'lag
Statiu kommer ikväll
tilt Furuliden för naatch
i femman mot Saxda-
len. SIF är så här långt
i serien obesegrade På
hemmaPlan och lär ha

stora chanser att så

förbli efter kvällens
match.

På skadelistan finns fortfa-
.""a. li" Andersson och Chri-
ster Fridlund och deras come-

6äit<år tar dröja till hösten'
ila.A-at.t i leken hoppas SIF-

iä;".* Rolf Perss,on och
tFf -forvarvet Tomas Eriksson
rtui".", om inte det-militära
iåå.ittiåo.t i vägen. saxdalen
ffi- öuertaskat Positivt under
uäi." oitt med någon eller nå-

Andra halvlek kom mYcket'att
nräalas av härt närkampsspet'-na-

l;fr*i,:mä'5:?'?.;:TTå[

ffiNtfffi
fan.^*Mer 

mål blev det inte' men- o1

n1,l*i,'l;;siilt&'#fi;
t'll';il"ll"r'u"e1'4'1111;

ffiää;äbppei mu slog ett.rör

iål't tiåii. P"i var som sYnes inte

sra ooäng i de båda matcher
iotn'ot.tttat under våren kan
man förvänta sig en trevlig höst
för SIF.

Svårt tor ötS
För Östansbos del väntar en

h'l'"tJlåh.äx',",åJi'19ål1l'"$'1
i".tntt.". Skulle Östansbo få

"åeo'l 
Poang med sig hem från

iiåiianäeuestiket får detta be-

ttuli"t-to- en liten sensation'
ii rii.i*vt.t har taPPat endast

t"a poatig under heh våren och

den'idrlusten kom lo-giskt nog

åiä'JJti.t"ueränen crYcksbo'
luf* ton å andra sidan se situa-
tionen som mYcket angenäm
ior Stefan Silfverins grabbar,

äa it,g.n lär ställa några krav
på a.ä och man kan slå ur un-

derläge utan Press Pa slg"

Lennart Andersson

IslingbyD-SaxdalenD
1-1 (r-1)

Jovisst, islingbydamernas oflYt
häller i sig.-- isårda-sens drabbning mot Sax-

a.i"ilti"-tt. man - om rättvisa

"*ittt."t - defenitivt haft båda

ilåil;, men fick alltså nöja sig

med en.* 
Ätiä"t stod l-l i halvtid var väl

nJfifsin ordning. Den första halv-

G[ån var jamn öch Präglad av hårt
ställningskrig.

Men sedan...
i;tfisby tos över trett^oc\\1!9

.o-i frpätt iress mot Sa'xdalens

-H. Uåtchans efter målchans ra-måI.
äid.t upp, men--helqmatöserna
r,ääi- en'dge"domlig förmåga.att
iit--. i^rrå .recis oå motståndar-lägga bollen Precis Påläeea bollen precls pa motstanqa! -

äåIn"ii"", iitliuet ior precis bred-

vid.'-b.t 
ttandtade om en kombina-

tio-n-än 
-otur, ineffektivitet och

;lltfd stor iver. Och det har det

il*ant o. i samtliga fYra serie-

-.tinet hittills, som alla slutat

"avciort 
trots islingbydominans'--säsi tor dagen var Anna-Lena

Danielsson och Tina Johansson'
Gästernas starkaste kort var - gr-

"-"wii- 
mälvakten Jom Stenqvist

samt Elisabeth Paulsson'--Mlåtm, 
l-0 Terese Hedlund, l-l

Sara Hallström

Oavgiort ftir
SIF-tjejerna

Trots en viss anstormning mot
slutet lyckades Saxdalens fot-
bollstieiär hålla l-l matchtiden
ut i bbitamötet med lslingbY IK
i södra damfemman. Båda måF

en giordes i ftirsta halvlek.
Hemmalaget tog lddningen

med 1-0 och SIF kvitterade På
ett långskott från Sara Hell-
ström.

Målvakten Elisabeth Pauls-

son och liberon Jom Stenqvist
gorde väldigt hna insatser i
SIF.

östansbo och Saxdalen

delade På Poängen i dra-

matisfi femmanderbY På

Hillängens B-Plan' Aven

om Saxdalen låg närmast

sesern fu 2-2 (1-0) ett

ga-nska logiskt och rät'
tvist resultat.

Den store olYcksgubben var

Saxdalens Per Angelin' som mls-

iiaä i"t. .indre än fYra frilägen
iiJå iooP.t av två minuter! Där
't"nd"oäit 

borde Per avgjort mat-

chen.-"öl-s 
n"ae ett knappt övertag I

roiä 
'ttJui.k, 

medan Saxdalen

i,älieti i den'andra' chansmäs-
*ä iän" Saxdalen' Håkan Fre-

ai'il*ron-inf.ade målsskyttet efter

äiu".,,-äa han gav siti Öts tea-

ni"gåt"-bft.t en grov miss i SIF-

ioiru"t"t snappade Håkan uPP

Lä]iå" å.tt p'iitade snYggt krYs-

.ioiåit-pa målvakten och missa-

å:;"lfitlA. värst var sista chan-
de helt Värst var sista chan-

Dam V Södra Dala
Islingby-Saxdalen l-l

32-8 l0
28-16 8

9-2 8

23-18 6

ll-5 5

l3-9 4
2-4 4

8-23' 3

3-44 2

Skogsbo 6

Söderb 6

lslingby 5

Bjursås 6
Saxdalen 4

Enviken 5

St Tuna 5

Amsberg 6
LJllshytt 1

0
0
2
0
I
0
7
I
0

I
2
0
3

I
3

2
4
6

?
o

"tå:,I"rtX; vanligt i SIF var An-
a"Ij;iätt*i; Kärlsson, som vår-

ä.:. u"iiJ" på ett elegant sätt' An-

;ätä å;i;Ycket jåmnt överlag'

ilq'e'iåT#il'tl'å",iffi?;', 
"'.-

;1r,";ll*:'å.TJJifi'filJIJJ:
i försvaret.
' 
t81',";ff'T;-p;ffLr;3.0,, 

n,- i

son. ,l-l Anders Karlsson' z-r 
1

iäUt rtioiit tton och 2-2 Ste- 
|

lli[F:.,1i*:"; ****",: 
i



tjärde raka
för Saxdalen

Saxdalens starka hem-
nasvit håller i sig. Igår
kväll på Furuliden kom
fjärde raka hemmasegern
mot falulaget Slätta med
2-0 (0-0). Bra mål-
vaktsspel, lite tur och ef-
fektiva avslutningar Yar
saxdalingarnas segerre-
cept.

Spelmässigt var det fjolårets
div. IV-lag Slåtta som dominera-
de. Långa stunder pressade de till-
baka hemmakillarna. Dessbättre
var avslutningarna genomgående
dåliga, och så där riktigt nåira var
det alltid. Per Hedström gjorde
dock ett mycket stabilt intryck i
SIF-målet, som vanligt alltså.

Mbd tanke på alla skador i SIF
åir det starkt att ta fem poäng av
sex möjliga på de tre senaste mat-
cherna.

Målen uteblev i första halvlek.

Närmast var gästerna, som mot
slutet av halvleken pressade hårt.
Det dröjde tills 67:e matchminuten
innan första målet kom. Och
oväntat nog var def SIF som tog
ledningen. Per Angelin tog re-
vansch på s.ig själv för alla missar
senast rnot OIS, och gjorde helt på
egen hand l-0. Knappt tio minu-
ter senare var det dags igen. An-
ders "Råttan" Karlsson avgjorde
matchen på ett iskdlt sätt. Målet
var hans åttonde i år. Tomas
Eriksson stod för en utmärkt
framspelning. SIF gjorde en stark
käm_lamatch, . men fick sällen
igång något riktigt spel. Vänster-
backen Anders Jansson, liberon
Pelle Runnberg och Per Hedström
i målet höll ihop bra bakåt. På
mitterr och i anfallet var det lite
sämre, men Anders Karlsson är en
enorm tillgång med sitt målsinne
och fina speluppfattning. Slätta
visade bättre takter än vad tabellä-
get visar, men har inte den rätta
turen.

i ?/u *&f

V/G sorgebarnet
I femman fortsätter Y/G att vara det stora sorgebarnet' Det

Saxdalen
fötl mot
serieledarna

Saxdalen pressade se'
rieledande Skogsbo/Ave-
sta in på mållinjen. Ty'
värr räckte det inte till
poäng utan gästerna vann
med 5-4 (3-2) på Furu-
liden.

Hemmaflickorna har dock ing-,
en anledning att depPa över förlus
ten

Med bara lite tur med i bilden
får mar den ena poängen.

Saxdalen gjorde första målet i
matchen men kom sedan i under-
låee hela tiden.-Jom Stenkvist bra i försvaret
liksom Christina Axelsson På mir
ten och Marianne Hellgren framåt
efter pausen.

SIF:s målskyttar: Marianne
Hellgren 2, Annika Karlsson samt
Christira Axelsson.

Saxdalens IF:s P 9-or vann serie-
matchen borta mot Forssa BK II
med 3-0 (2-0). Det var en jämn
match där dock SIF hade det där
lilla extra. Medan Borlängelaget
ägnade sig åt individuella attacker
arrföll SIF med flera spelare och
lyckades också med sina passning-
ar.

Saxdalens mål: Mathias Kind-
mark, Johan Andersson, David
Andersson.

Saxdalens F l4Jag spelade 5-5
borta mot Vikmanshyttan. En mi-
nut före slut hade SlF-dejerna led-
ningen med 5-4 men hemmalaget
lyckades kontra in en kvittering in-
nan slutsignalen.

SIF-målen: Anna-Lin Stenqvist
3, Ulrika Söderberg; Sara He1l-
ström.

Saxdalens IF:s P 12-or föll hem-
ma på Furuliden mot IK Brage
med 5-2 (2-1).

Saxdalens mål: Per-Magnus Ja-

kobsson, Andreas Linder.

I

I

I

Det I

hjålner föga att man disponerar över skyttekungen Tommy Me-
d€n.

Förlusterna staplas i hÖg och står snart tränaren Toni Karlsson
uoo till hakan. Sex raka eiter 6-0 premiären mot Gagnef!
-'östansUo 

och Saxdalen plockar en pinne här och där och behö-
verå.tminstone inte för dagen känna trycket av nedflyttning' 

--f 
fiot t"t V /G det bästaäv VBJagen i femnan. Tiderna ändras

snabbt!
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Dagens match

Saxdalen - Bullermyren
Vi hoppas kunna ta .n po-äng' Visserligen har vi en hel del

ska<loi;ilå", Å." ui har i alla rätt trittitts halt lätt för Buller-

myren. Peibtir en svår match'

Torsdag

Slätta - Djurmo/Segro

- Sliitta är det värsta lag vi mött De spelar bra' låter bollen

gotnlät'b.i. par.*ot är äe dåliga i avslutningarna Jag tror

att S1ätta vinner lätt.

Gagnef - GrYcksbo

Grvcksbo är starka. Den här matchen vinner de klart'

cr";i;';;å"}- Åv.t.l bra, dessutom har de två duktiga

*ålittp.fot. och eti bra lörsvar' De borde vinna'

Aspeboda - Vulcanus/Gonäs

- Jag hoppas att Gonäs tar en poängrDe..har en av slna

viktiea spelare, Tommy Med6n, skadad' Gonäs är inte så då-

lisa ;tt de skulle behöva ligga sist'

östansbo IS - Dala-Järna

- Östansbo är det .bättre laget' De har ,många .b11 uXgo

.p.ro.".l'iuÄ"öput pi Ösu"sbolDet vore roligt om både ost-

:rnsbo och Gonäs blir kvar i serten'

"nåttarn"
hitta,r rätt

i da,g: ookså?
Anders "Råttan'o Karlsson, 25, Saxdalens IF' är den

riri"'äåJtipput"n lnttit sommaruppehållet' Seriespelet i

metleÅta Dulaf"rn*un' startar igen-i börlan av augusti'

Anders spelade som junior i Grängcsberg' men 
-over-

oi"L .."J"n illt Saxaaten. Förutom en kort sejour i Hög-

iois h;; h;; varit Saxdalen trogen' Med sina åtta mål är

;;; iöÄ;este målspottare' Änders har varit skadefri'

nitt .t frtt" kan sägas gålla resten av laget - det har många

langtidsskadade.'- 
ö;; enda förändringen i laget inftir dagens match mot

B"ll;;*.yt;; är att Lasse Johansson tar Per Hedströms

Söderbärke D-Saxdalen
2-l

E"truttut var det ingen större
;;il;i; att GoIF behöll båda

Söderbarke klättrade uPP .På
u"ai" 

-pi"tt i damfemman sedan

ä- uJt"gtut Saxdalen i VB-der-
ilJ-ni"ttä" På Bärkevallen med

2ll efter l-0 i Pausen'- Sioi matchvinnare i hemmala-
n.t- Ut"u Änna Forsman som slog

i"" uåäu målen. Det avgörande
drvst l0 minuter före slutet'

1såderbarke var det klart bättre

r"n.i toi. Pausen och ,borde haft
äEa an 1-0. Efter sidbYtet jäm-

"äa" 
ip"t"t ut sig men som helhet

0"11t":1i. 
Johnsson bra i hemma-

*åt"t tittorn Anna Forsman' Bra-iön 
rnceta Andersson På mitten'- io* Stenkvist bra i SlF-försva-

."t-iGö* Christina Axelsson På

mitten octr Marianne Hellgren'- 
Mälen: l-0 Anna Forsman'

r-i rrrati"""e Hellgren och 2-l
plats i målet.

Ungdoms-fotbq!!

P12
östrnbo-saxdrlen 7-2.

Efter en iåmn första halvlek
(14) kunde östanbos P 12 besegra
Saxåaen md 7-2. ÖlS visade i
andra halvlek prov På sitt fina
soelkunnande och när dessutom
vilian var den rätta kunde man gå
ifån til en storseger. De bästa i
ötS fanns i målvakten Pär Lind-
berg, Mikael Persson och Tomas
Karlsson.

Hos Saxdalen fanns den bäste i
Andreas Linder, vilken också sva-
rade för sitt lags bägge måI.
Östansbos målshrttar återfanns i
Erik Rådman 3 st, Björn Kangas
2, Tomas Bcrgqvist I och Tomas
Karlsson l.

Söderbårke och Surdalen delade

"t;il;A 
når lagens F l4-lag

-at.6u"a"- t".-an. Matchen kom
.drnt" Pl' sedan Saxdalen haft
rå"ioc* i Paus med 4-l' Som

llir-åä visar var Saxdalen båst
iiliriäla"iCr, medan hemmaf-
ii"iäå" io- äter efter Plus-' Sö-

ä"iuatto bästa fanns i Jenny
Å"å"tttoo och Erika Söderberg'
iil* Säiaä"n återfanns de bästa i
ö-äilta-Fontio och Anna-Lihn
Stenqvist.

F14
Söderbårke-Saxdalen
44

Målen Stlderbärke: Erika
aeiGg 2, Marie SPinord I
re,nnv Andersson l.Jenny

äåi ä;äffi svara<le 4nng

Saxdalens P 12 vann en Jam-n

-ut.ii *ot UllshYttan med 4'3'

SiF-*ar.n glordes av Tomas lsaks-

-"" i. F., lVugnut Jakobsson' An-

ders Linder.

Sö.
och

Liii-stJnqtist för sanrtliga 4 mål'



,Btekt intryck
av Saxdalen!
Saxdalen giorde

mycket blekt intrYck
onsdagskvällens hemma-
möte mot BullermYren På
Furuliden.

Gästerna från Borlänge
vann med 2-0 efter ett mål
i vardera akten.

Det var endast i inledningen av
tillstållningen som hemmalaget
förmådde att göra något Positiw.

-Vi skulle ha avgjort under de

första 20 minuterna. När vi inte
lvckades ta vara På chanserna så

försvann allt spel,tyckte SIF-trå-
naren Rolf Persson.

Bullermvren kom med fYra re-
server bland annat kunde inte spel-
motorn Frank Hantzman medver-
ka vilket naturligtvis satte sina
sofu.' "Bullis" var inte ett dugg bättre
än Saxdalen men förmådde att ta
vara på sina chanser vid två tillfäl-
len.

-Det enda som gladde i dag var
de två poängen,tYckte även lagba-
sen Kurt Risberg.

Hemmalaget öPPnade med två
kalaschansei som i tur och ord-
ning missades av Stefan Stenkvist
och Per Angelin.

Bullermyren hade ingenting mer
ån en hörna efter 18 minuter och
den förvaltade Janne Larsson På
rätt sätt sedan målvaktsreserven
Lasse Johansson missat en utbox-
ning.

Äterstoden av sPeltiden blev ett
enda långt lidande för både aktö-
rer och den handfull åskådare som
orkade stanna kvar och fäkta med
knotten.

0-2 kom efter en hahtimma i de-

n andra akten sedan Patrik Swärd
kom igenom på en kontring.-

Lasle Johansson reParerade det
första målet under matchens gång

och i hemmalaget skall även vete-
ranen Rolf Påhlsson och Pelle
Runnbers nåmnas. -

I Bulle-rmyren var Per Eltin bra i
försvaret liiisom Pelle Ström På
mitten.

Mllen: (Fl Janne Larsson och
G2 Patrik Swärd.

Domaren Frank Norgren, Sme-
diebacken hade en lugn kväll från-
sött de besvärliga knotten!

HARALD LOHSE

Å.7, . s,r

ett
vid

IDv. Y mcllentr
Saxdalen-Bullerm'

Grvcksbo 8 8 g
guilerm. 9 8 o
Saxdalen 9 5 I
östansbo 8 3 z
Asneboda 8 3 I
stetta 8 2 2

Gacnef 7 3 0

otirmo/s. 7 2 I
DäaJaraa 8 I I
v/G86 8 I O

o-2
030-516
127-816
3 20-17 ll
3 16-19 8

4 t3-20 'l
4 12-15 6
411-19 6
4 8-14 5

6 8-23 3

1 11-22 2

Sa,xda,len
ftiili

topprrrötet
Saxdalen tvingades till

fiirsta fiirlusten På hemma-
nlan när serietvåan Buller-
*-nt"n gästade Furuliden. I
en myc[et dålig matcho fiir
att vara ett toPPmöte' Yann
o'Bullis" med 2-0 (1-0).

I det långa loPPet var segern

rättvis, men Saxdalen kunde
och borde skaffat sig ett ut-
märkt utgångsläge. Både Ste-

fan Stenqvist och Per Angelin
var fria med målvakten' men

sköt allt för illa. Detta innan en

kvart hade sPelats.
SIF började alltsfl mYcket

bra, och därför kom gästernas

ledningsmål som en liten kall-
dusch.- Efter det taPPade SIF
allt spel.

SIF hade för dagen en gam-

mal bekant i målet istället för
bårtreste Per Hedström' nämli-
sen Lasse Johansson' Han var

iite lel ute på den höma som se-

d.rrn".u biev 0-1, men i övrigt

skötte sig Lasse bra.

I andra halvlek tog Buller-
mvren över mer av sPelet, och

när drygt en kvart återstod
kom dei ävgörande 0-2-må1et'

Ingen stod att känna igen i
Saxdälen, som nu taPPade kon-
takten med toPPlagen GrYcks-

bo och BullermYren. För SIF
kommer sommaruPPehållet
mvcket läP.liet med tanke På att

halva lagei säknades igår kväll'
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Midsommar
på Furuliden

Programmet för Sax-
dalens . kollektiva mid-
sommarfirande - dagen
innan midsommarafton,
föreligger nu klart.

Redan på eftermiddagen ska
majstången kläs med nyplockade
blommor. Något som sker intill
barnstugan. Klockan 18 är det se-
dan dags för inmarsch på Furuli-
den, mästångsresning 

-och 
dans

till musik av Saxdalens spelman-
slag" Det blir då också underlqåll-
nin-g av Roger Broberg och Åke
Lundeberg samt av Saxdalens
folkdansare.-- 

stmg*iåf.tten är ett annat po-J
pulärt inslag mellan orterna Blöt-
berget, Saxdalen, Nyhammar och
Sunnansjö.

Vi,.larg blir det knattefotboli
samt " Arets match"" I den senare
möter 1988 års representationslag
1978 års dito.

En fight med mycket prestige
som i regel brukar vinnas av de se-
nare - dvs "veteranerna".

Sorn konferencier och samman-
hållande lånk fungerar Bengt-Enril
Johnson,

Efier festligheterna på Furuli-
den, som beräknas var* slut strax
efter klockan 2l så fortsätter man
fuandet med något som kan liknas
vid ett knytkalas i gamla Folkets
park och där det också blir "busk-
spei". I)eltagarna uppmanas näm-
ligen att ta med instrumenten...

rd
Sunnansjö-saxdalen

3-4 (t_2)
. Hemmalaget bjöd fint motståndi d-et "grannlagå" träningsmötet
mellan div VI och V, men flck fick
till slut ge sig.

r'/'r *tt

Hela sju mål visar att det an-
fallsfotbollens glada afton.

Sett till matchutvecklingen i
andra halvlek kunde Sunn=ansjci
lika qärna ha fått minst oavgjoit,
men Stefan Stenqvist hos moiJtån_
darna ville annat.

Med sitt tredje mål för kvällen
såg han till att Saxdalen fick re-
van-sch för_fjolårets nesliga cupne_
derlag på Sunnansjö Ip.
_ Målen_: I-0RogerOlsson, l-l
Stefan Stenqvist, -l-2 forU.lrtrn

-Sjolery, 2-2 Ulf Holmkvist,2-3 Stefan Stenqvist, 3-3 pelle
Sundström, 3-4 Stefan Stenqvist.

Dessutom hoppas man tå
match mot Surahammar för
komma riktigt förberedda.

Seriestart blir det fredag 5 aug
då Djurmo/Segro dyker upp på
Furuliden för match om vikti-ga
poång. SIF får kiara sig utan Chri-
ster Fridlund större delen av hös-
ten då han kommer att befinnasig i
Schweiz på jobb.

trPvå veckor
till

omstart i
femman

0m lite drygt två veck-
or startar div. 5 mellersta
åter om och vi har kollat
upp våra VBJag vad de
aktiverar sig med fram till
höststarten.

Tidigast igång är Sax-
dalens fF, vilka inleder
sin träningsvecka redan
idag måndag.

Saxdalen är också det
lag som är flitigast i elden
när det gäller vänskaps-
matcher och kommer att-
möta tre lag om allt fung-
erar.

Saxdalens IF
inleder som nämnts sin tränings-

vecka idag och kommer att koia-
fem kvällar i rad.

Intensiv träning väntar också
delvis veckan därpå och dess emel-
lan åir det tänkt tre matcher.

Först väntar Sunnansjö IK till
kommande helg och vidare är det
klart med div. 5-laget Frövi IK
från Närke.
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Värdemätare
för Saxdalen

Saxdalen finslipar formen inför
seriestarten nästa vecka med att i
dag möta Frövi IK.

Matchen spelas som på Furuli-
den åir viil en bra värdemätare för
båda lagen.

Frövi ligger tvåa i sin div V-serie
i Närke och då hemmalaget hör till
toppen i sin serie så bör det kom-
ma att handla om en jämn histo-
na.

r7y - 8{

Saxdalen
spelade
oavgiort

Lördagens vänskaPs-
match på Furuliden mel'
lan Saxdalen och Frövi
slutade 2-2 (l-l)' vilket
var ett rättvist resultat.

Det kom att handla om
en välspelad match, där
båda lagen hela tiden för-
sökte att spela fotboll.

Matchen fick också bli en värde-
mätare mellan dalafemman och
närkefemman, då dessa lag finns i
topp i resp serie och förhållandet
kom alltså att bli jämt.

Formen från våren var bibehål-
len och man kan hos Saxdalen och
Frövi se hösten an med tillforsikt.

Tittar vi på individuella Presta-
tioner så var Pelle Runnberg På
mittfåiltet Saxdalens bäste spelare.

Ett plus måste också ges till
milvaklen Per Hedström, vilken
har en håirlig förmåga att stå rätt.

Anders Karlsson glimtade till
vid vissa tillfällen men försvannn
alltför långa stunder i matchen.

Hos gästerna från Frövi fanns
eamle saxdalsspelaren Peter Step-
lan med och han klarade sig rik-
tist bra som försvarssPelare.
tvlycket av lagets anfallsspel skulle
stwas av gamle OSK-sPelaren
Törd Gustafsson och han giorde
detta bra.

Målen: l-0 Anders Karlsson,
l-l Peter Holmen, l-2 Nicklas
Johnsson och 2-2 Pelle Runn-
berg.

LENNART ANDERSSON

tit år

Saxdalen SIF-poäng
håller mot D/S?

finfoym
Saxdalen genrepade bra

inftir seriepremiären på fre-
dag genom att spela 2-2 (l-1)
mot Frövi på Furuliden. Ett

Frövi som toppar div V När-
ke. SIF giorde en stark insats
och var det lag som låg när-
mast segern.

Med det här spelet behöver
vi inte vara oroliga inför hös-
ten. Hoppas bara att vi spelar
så här bra även i serien. säger
tränaren Rolf Persson.

Saxdalen visade framförallt
upp ett lörtroendeingivande
lörsvarsspel. Liberon Janne
Andersson, Anders Jansson

och mittåitarnu p"tl. Runn-
berg och Rolf Paulsson visade
upp ett gediget spel. Plus även
till Jörgen Söverstad och Stefan
Stenqvist.

Saxdalens mål gjordes av
Anders Karlsson och Pelle
Runnberg. Anders mål betydde
l-0. I första halvlekens sisra se-
kund kvitterade dock Frövi ef-
ter grovt försvarsslarv. Frövi
tog sedan ledningen med 2-l
varpå Pelle Runnberg fastställ-
de slutresultatet 2-2.

Omstart i femman ikvåill med
Djurmo/Segro på hemmaPlan
måste väl betyda två Poäng för
Saxdalen?

- Visst siktar vi På att vinna,
men får absolut inte underskatta
Djurmo/Segro då de varit bra mot
slutet, säger Saxdalstränaren Rolf
Persson.

,A.nnars har Rolf det bra för-
soänt inför matchen, då han fått
sina ikadade spelare åter och fat-
tas ikväll gör enbart Tomas Eriks-
son som inte kommer loss från mi-
litära.

- Det skaPar bara angenåma
problem och för första gången På
ienge tir det svårt att ta ut laget,
omtalar Rolf.

Vårmötet, vilket också var serie-
premiiir för fuet, vanns av Saxda-
len med 2-1, pä grusPlan.

Nu gåller det alltså Furuliden
och gråsspel.

'i /r ' d,r
Div. Y mellerstr

Gagnef-V/G 86 l-2
Saxdalen-Djurmo/S. 3-0
Slåtta-Dala Jårna 2-0

Grycksbo l0 7 2 l3l-ll16
Bullerm. 9 8 0 127-816
Saxdalen l0 6 | 323-17 13
östansbo l0 5 2 326-22 12
slåtta l0 3 4 315-14 l0
Gagnef l0 3 2 516-25 8
Djurmo/S. l0 2 3 512-21 7
Aspeboda 9 3 I 514-25 7
v,/G 86 l0 3 0 7 24-U 6
Dala Jårna 10 I I 8 9-30 3

6,/,f ' h*

Säker seger
för Saxdalen

Saxdalen behövde bara
en halvtimme på sig för
att säkra två poäng mot
Djurmo,/Segro på Furuli-
den.

Då hade de svart-vita
hemmakillarna gätt upp
titl 3-0 vilket sedermera
blev slutresultatet.

SIF presterade nästan säsongens
biista spel i första halvlek men ef-
ter paus föll laget totalt samman.
Tack vare en storspelande Pelle
Hedström i Saxdalsmålet var se-
gern aldrig i fara. Flera gånger
räddade han till synes otagbara
närskott. Per är utan tvivel seriens
bästa målvakt.

Saxdalen bjöd alltså på mycket
fin fotboll i första halvlek. Djur-
mo kom aldrig in i matchen efter

Saxdalens drömstart. Redan efter
fem minuter låg första bollen i
mål, ditförpassad av Pelle Runn-
berg.

Det blev signalen till en rejål
Saxdals-anstormning. Bara nio
minuter senare kom även 2-0 ge-
nom Per Angelin. Just Angelin
stod även för passningen till
3-0-målet i 30:e minuten. Anders
Karlsson var den som noterades
för målet.

Som så ofta händer lyckades
dock inte Saxdalen fortsätta i sam-
ma vägvinnande stil i den andra
halvleken. Tvärtom var det Djur-
mo,/Segro som tog över helt. Men
som tidigare nämnts var Per Heds-
tröm omutlig i målet. Djurmo
kunde och borde ha gjort minst ett
par måI.

Saxdalen är nu med och nosar i
tabelltoppen, rnen framförallt har
man ett säkert avstånd ner till bot-
tenregionen.
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Saxdalen tror
på bortapoäng

Trots bortaspel hoppas
Saxdalen kunna ordna
två nya poäng, när bot-
tenlaget. Dala-Järna vän-
tar.

- Vi bör normalt kun-
na vinna, men de kan
vara besvärliga att kom-
ma till tals med borta, sä-
ger SlF-tränaren Rolf
Persson.

Han vet att Saxdalen har ett litet
psykologiskt övertag på Dala-Jär-
na. Saxdalen vann nämligen vå-
rens möte med 6-2 och i fjol då
man vänskapsspelade vann Saxda-
len med hela l0-1.

Några program med laget har ej
heller Rolf att brottas med, då
samtliga spelare är hela för tillfäl-
let.

- Vi lär väl ta chansen att haka
på topplagen nu, så får vi se hur
långt det räcker i slutändan, anser
Rolf.

Fotboll
Div. V mellerste

Dala Järna-Saxdalen 3-4
Grycksbo-Slätta

Grycksbo ll 8
Bullerm. l0 9
Saxdalen ll 7
östansbo l0 5

Gagnef l0 3
Djurmo/S. l0 2
Aspeboda l0 3
v/G 86 r0 3
DalaJårna ll I

8-2
2 I 39-13 18
0 129-818
I 3 27-20 t5
2 3 26-22 t2
4 4 17-22 lO
2 5 t6-25 8
3 5 l2-2t 7
I 6 14-27 7
o 7 24-24 6
I 9 t2-34 3

FuIl pott
Saxdalen tog en tvåpoängare

når laget besökte Dala-Järna på
torsdagskvällen segern satt verk-
ligt hårt åt och i rättvisans namn
skall såga att inte många kunnat
protestera om Dala-Jårna vunnit.
Nu segrade Saxdalen med 4-3 ef-
ter pausledning med 3-1. Saxda-
len skapade inte mycket mer än
sina fyra mål men var effektiva i
sina avslutningar, för Dala-Järna
var det tvåirtemot laget skapade
malisor med chanser men har oer-
hört svårt att göra måI. Saxdalen
fick sin måIvakt skadad efter en
halvtimmes spel och han ersattes
av en utespelare men han skötte
sig med åran. Dala-Järna hade
sina b.åista spelare i Torbjörn Jons-
son, Ake Gudmundson och Roger
Ahl. Saxdalen hade ett jämt man-
skap på alla platser men Conny
Fridlund och Pelle Rundberg stod

för Saxdalen
Höstpremiär för
Saxdalens damer

Saxdalens damer inleder ikväll
höstspelet hemma på Furuliden
med att ta sig an Djurås.

Det kommer att handla om en
mycket öppen historia som kan
sluta praktiskt taget hur som helst.

Denna uppgörelse finns som be-
kant som match nr I på veckans
LT-tips.

över mängden. Matchvinnaren
Christer Fridlund kom in nåir tju-
go minuter återstod men han hann
visa sin farlighet.

Målen: 0-l Anders Carlsson,
0-2 Pelle Rundberg, l-2 Tor-
björn Jonsson, l-3 Pelle Rund-
&tg, 2-3 Nicklas Olsson, 3-3
Sören Berg, 3-4 Christer Frid-
lund.

fi/'r' - trl

Gott slat,
Saxdnlcn!
Saxdalens IF vann gårda-

gens match i Dalafemman
mot Dala-Järna på bortap-
lan. Segersiffrorn:r skrevs till
3-4 (l-3).

Det började inte speciellt
bra för Saxdalen. Redan un-
der uppvärmningen skadade
sig Per Hedström i målet.
Det var ovisst om han över
huvud taget skulle kunna stå,
men matchen började med
Per mellan stolparna.

Per kom ned snett under ett
inlägg före matchen, berättar
Rolf Persson för BP.

Han hck en skada i ena
knät, vilket innebar att han
kunde inte göra en enda in-
spark, utan fick kasta ut bollen
varje gång.

Skadan visade sig vara av så-
dan art att Per var tvungen att
utgå och in i målet kom istället
Anders Karlsson.

I den första halvleken spela-
de SIF bra fotboll och redan ef-
ter fem minuters spel satt den
första bollen i hemmalagets
nätmaskor, ditförpassad av

Anders Karlsson. Anders var
lör övrigl inblandad i de övriga
två målen i den först halvleken.
Anders Karlsson stod lör pass-
ningarna när Pelle Runnberg
ordnande till halvtidssiflrorna.

Hafsigt spel

I den andra halvleken blev
spelet från Saxdalens sida en
aning hafsigt beroende på det
att Per byttes ut i målet. Hans
skada verkade påverka hela la-
get. Hemmalaget kunde på två
hörnor se till att kvittera SIF:s
ledning och det såg länge ut
som om det skulle bli delad
pott i matchen.

Christer Fridlund, avbytare
för dagen i Saxdalen, tyckte
dock att båda poängen skulle
med hem till Västerbergslagen
och tre minuter före slutsigna-
len satte Christer bollen i nät.

Saxdalen får vara mycket
nöjda med poängen utifrån hur
matchen gestaltade sig. Klart
godkänt till hela laget med ex-
tra plus till Pelle Runnberg
samt Janne Andersson, libro.
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SIF borde SIF
ha chansen kvästeKunde östansbo
klara Grycksbo så borde
väl vi ha chansen.

Så tycker i varje fall
Lasse Persson i Saxdalen
inför kvällens möte med
papperslaget På Furuli-
den.

Twärr har SIF fått en jobspost
då åålvakten Per Hedström råkat
ut för en meniskskada'

Förmodligen är Per borta för
resten av säsongen.

I hans ställe går nu U-keePern
Ove Heed in. Ove har gjort flera
bra matcher i reservlaget på sisto-
ne.

Christer Fridlund är borta På se-

mester och ersätts av Torbjörn
Siöbere.- 

Ävei Östansbo spelar hemma i
kväll, nämligen mot AsPeboda.

Vi har en bestämd känsla av att
ÖIS valdigt gärna vill försöka att
"tvätta bort" 1-4 mot V/G se-

nast.
Normalt sett skall Stefan Silf-

verlins grabbar vinna komforta-
belt över kvällens gäster.

Niir det gäller OIS så vet man
dock aldrig vilket humör laget är

På " ' HARALD

Saxdalens
damer spelade
oavgiort

Saxdalens damer sPela-
de oavgiort i den tidigare
uppskjutna bortamatchen
mot Ulfshyttan.

Tisdagens match sluta-
de nämligen 2-2 efter
1-l i pausen.

Ett resultat som får anses som
rättvist då spelet var jämnt förde-
lat.

SIF hade 2-l fram till slutmi-
nuterna, då Anna-Lena SjÖgren
kvitterade.

Målen: l-0 Susanne Kolseth'
l-l Marianne Hellgren, 1-2 He-
len Gustafsson och 2-2 Änna-
Lena Siösren.

Redan*i kväll är SlF-damerna
åter i farten. Då gäller det nY bor-
tamatch mot Amsberg i Borlänge.

Bjursås
En stark andra halvlek bäddade

för secer när Saxdalens damer På
fredag-skveillen tog sig an Bjursås
oå Furuliden.' Gästerna hade 2-l i Pausen
men när det hela var över hade SIF
4-2 i domarProtokollet.

Tillställninlen var jämn under
den första a[ten men sedan blev
det mest Saxdalen.

Helen Gustafsson giorde sin
första match för säsongen och den
blev lyckad med bl.a' två fullträf-
far.

Öwiga målskYttar för SIF var
Christiia Axelsson och Marianne
Hellgren.

SIF I)
slog
Bjursås

Saxdalen IF:s damer vann
höstpremiären mot Bjursås
IK på hemmaPlan. Matchen
slutade 4-2 nll hemmalaget
efter undertäge med 2-1 i
halvtid.

Båda lagen inledde trevande
och tveksamt innan Premiär-
neryerna hade kruPit innanför
skinnet igen.

När halva delen av första
halvleken tog Saxdalen led-
ningen genom Kristina Axels-
son.

Gästerna kvitterade dock
och tog även ledningen i sista

minuten på ett så kallat task-
må], innan haltidsvilan.

I den andra halvleken tog
SIF tag i spelet och förde mat-
chen.

Marianne Hellgren jämnade
ut siffrorna trll 2-2 efter en

kvart in på halvleken.
Helen Gustavsson följde uPP

med två mål innan slutsignalen
ljöd.

Saxdalen-Grvcksbo
östansbo-Aipeboda

Grycksbo 12 9 2
Bullerm. ll l0 0
Saxdalen 12 7 I
Östansbo 12 6 2
slätta 1l 3 4
Gagnef ll 3 3
v/c86 ll 4 0
Aspeboda 12 3 2
Djurmo/S. ll 2 3
Dala Järna 1l I I

5-0
2-0

uppskj.
0 38-l I 14
3 25-12 12
2 30-17 l0
2 9-410
s 15-28 8
5 28-28 7
5 20-20 7
3 4-'l 'l
7 4-46 3

0-7
2-0

I 46-13 20
| 34-10 20
4 27-21 t5
4 29-26 t4
4 t7-22 r0
5 t9-28 9
7 28-25 8
7 t7-32 I
6 t4-26 'l
9 t2-34 t

.F
Saxdalens lF P 12 lörlorade

hemmamatchen mot Ludvika FK
lI med 4-2 (l-1). Efter en jämn förs-
ta halvlek ryckte LFK i den andra

till en slutlig tvåmå1sseger.
Målskyttar:
SIF: Johan Hahne, Andreas Lin-

der.
LFK: Ronny Pommer 2, Peter

Suurkila, Håkan Heldt.

Damer Div. V södra Dalarna
Amsberg-Saxdalen
Enviken-Stora Tuna
Bjursås-Islingby

Skogsbo/A. 7 7 0
Enviken 9 6 0
Söderbårke 7 5 0
Islingby 9 3 4
Amsberg l1 2 4
Bjursås 9 3 I
Saxdalen 9 3 I
StoraTuna 8 2 3
Ulfsh. 9 I I

Div. V mellersts

Saxdalen
fick
storstryk

Vilket bottennaPP!
Saxdalen åkte På svi-

dande 0-7 (0-1") hemma
mot Grycksbo På Furuli-
den på torsdagskvällen.

- Hemska saker, suck-
ar tränaren Rolf Persson.

- Tyvärr räcker inte
våra reserver till när vi nu
har så många borta.

Annars hade faktiskt Saxdalen
en jättechans att göra l-0 i den
förita akten. Pelle Runnberg fick
en målvaktsretur men skottet tog i
stolpens utsida.

Eiter 0-l i pausen rasade allt
efter vilan. Crycksbo giorde fem
mål inom loppet av 23 minuter
mot ett håglost och chanslöst hem-
malag.

-En kvåll som denna skall ing-
en ha ett betyg högre än någon an-
nan. Detta var mer än lovligt tamt,
dundrar Rolf Persson!



Derbydags i femman
När Saxdalens IF tog

emot Y/G i våras lycka-
des hemmalaget vända ett
hotande underläge till se-
ger med 3-1.

I kväll är förutsättning-
arna helt annorlunda.

V/G ställer upp med helt ordi-
narie manskap, dessutom styrkt av
en fin höstupptakt.

- Jag hoppas vi har kunnat bi-
behålla formen, säger V/G-träna-
ren Toni Carlsson, fylld av tillför-
sikt.

Några optimisktiska tongångar
kan däremot inte hans kollega i
Saxdalen bjuda på.

- Bekymren med skador fort-
sätter och låget är snarare sämre
än senast, beråttar Rolf Persson.

Jämfört med den förra matchen
mot V/G har han tvingats byta ut
hälften av spelarna och fått ersätta
dem med match- och allmänt oträ-
nade spelare.

Inför kvåJlens match funderar
Rolf Persson skarpt på att läta
Lasse Johansson blåsa bort dam-
met från skorna och hoppa in mel-
lan stolparna.

- Lasse har sin rutin att falla
tillbaks på och kommer inte allt
göra bort sig.

SlF-tränaren vågar naturligt
nog inte göra någon utfästelse om
att upprepa segern från i våras.

- En poäng ska vi ändå försö-
ka tå, trots ().*7 i förra matchen.
Några sådana siffror ska det i alla
håndelser inte behöva bli.

V/G ståller förstås upp som fa-
voriter hemma på Blötbergets IP,
men Toni Carlsson manar de sina
till besinning.

- Ingen ska tro att det finns
några givna poäng att håmta. Ett
derby år ett derby och htir kan det
mesta hånda, slutar V/G-träna-

BOSSE JOHANNESSON

t Söndagens match i damfemman
mellan Saxdalen och Enviken blev
skjuten på framtiden.
- Hemmalaget hade stora svårig-
heter att få ihop fullt lag och däi-
för beslöt man i samråd med Envi-
len att göra ett nytt försök längre
fram.

Div V Mellersta Dala
Aspeboda-Slätta l{)
Grycksbo-Diurmo S l-3
Dala Järna-Bullermyren 0-l
V C-Saxdalen 4-z
Cagnef-östansbo l-z
Bullerm. 13 12 0 I 39-tl 24
Grycksbo 13 9 2 2 47-t620
Ostansbo 13 1 Z 4 3I-27t6
Saxdalen 13 7 t 5 28-31 15
DjurmoS 13 4 3 6 23-29 ll
vG 12 5 0 1 32_21 t0
Slätta 12 3 4 5 ti-2310
Aspeboda13 4 2 7 18-3210
Gagnel 13 3 3 7 2l-349
DalaJ. 13 I I Il t4-40 3

T

IDen derbyseg:ern
trädda,r Y/G kva,r?

Ett sargat Saxdalens IF
kunde som väntat inte hindra
V/G FK att ta sin fiärde raka
seger i mellersta Dalafem-
man.

Efter 4-2 (2-0) i derbyt på
Blötbergets IP ser det nu rik-
tigt ljust ut för Vulcanus/Go-
näs möjligheter att hänga
kvar.

För SIF betydde inte för-
lusten så mycket. Karmpen
om seriesegern är redan ftir-
lorad och ur kan Rolf Fers-
sons pojkar inte åka.

Saxdalstränaren hade det
sannerligen inte lätt när han
skulle sätta ihop laget. Han
,"T"ai damma av två trotjä-

nare för att komma upp i 13
spelare. På bänken satt nämli-
gen 39-årige Bengt Andersson
och 36-årige Per-Äke Persson!

Nu klarade sig ändå SIF hy-
lsat med tanke på att klubben i
nuläget har tio spelare, som
medverkat i A-iaget i år, in-
dispoibla av olika anledningar.

Det var en dålig och lite
s::,.rtsig match som de 40-talet
åskådarna fick sig till livs.

Visst var väl V/G det mer ho-
mogena laget men någon över-
tygande insats var det inte.

2-0 på två minuter

SIF var faktiskt inte långt
ifrån att skaka V/G. I första
halviek hade gästerna två-tre fi-
na lägen men något mål blev
det inte.

Det var riktigt snyggt när
Janne Andersson klämde iväg
ett hårt markskott, som Ken-
neth "Thule" Larsson i V/G-
målet mycket alert lyckades
tippa till hörna. En bra presta-
tion av bägge!

Två lyckosamma V/G-minu-
ter under sista kvarten av fcirsta
halvlek sänkte i praktiken Sax-
dalen.

Micke Berg nickade in 1-0 på
ett fint inlägg av Peter Rasck
och strax elter dunkade en om-
arkerad Anders "Lillis" Jonas-
son in 2-0.

En bit in i andra halvlek
spädde Roger Danielsson på
till 3-0, som avslutning på en si-
tuation där tre hemmalirare
kom ensamma med Ove Heed i
SIF-målet.

Mika Kiiveris 3-l spred ing-
en större oro i V/G men vad ha-
de hänt om Conny Fridlund in-
te schabblat bort sitt friläge en
stund senare?

Tommy Med6n petade in 4-1
och Stefan Stenkvist avslutade
målskyttet med att reducera till
4-2 med ett par minuter kvar
att spela.

Med6ns anonyma

Det var inga stora prestatio-
ner på Blötbergets IP. I hem-
malaget var målvakten "Thu-
le" Larsson dock en säker klip-
pa. Milko Oldengård jobbade
enormt på mittftiltet, både med
justa och mindre justa metoder.

Bröderna Tommy och Jim-
my Med6n hade ingen lyckad
afton.

Saxdalen stäilde upp med en
ojämn besättning. Pelle Runn-
berg var den genomgående bäs-
te.

Domaren Nils-Erik Borg,
Borlänge, borde ha stävjat de
många lula närkamperna i ett
tidigt skede.

Torbjörn Svensson
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Trots att hemmalagets skyttekung, Tommy Meden, höLls i strama tyglat hela matchen, kunde V/G
vinna derbyt mot Saxdalen pä onsdagskviillen med 4-2 i Blötberget.

V/G bjöd på målrik
tillställning i derbyt

Trots en målrik tillställ-
ning, var det ingen större
fotbollsmatch som publi-
ken på Blötbergets IP
bjöds på i går kväll när
hemmalaget Y/G och
Saxdalen möttes i ett der-
byt

Det kom att bli hem-
malaget som vann mat-
chen med 4-2, efter
halvtidsledning med
24.

Man får väl konstatera
att segern var rättvis, då
V/G var mer komplett
som lag jämfört med det
reservbetonade Saxdalen
som kom till spel.

Matchen stod länge och vägde
innan V/G mellan 32 och 34 min
gjorde både l-0 och 2-0.

Strax innan hade Kennet Lars-
son i V/G giorde en s.k. "idiot-
räddning", då Saxdalens libero
Jan Andersson avlossade en riktig
projektil från 35 m håll.

- En mycket viktig räddning
och kanske det som fick matchbil-
den att gå vår väg, säger V/G-trä-
naren Toni Carlsson.

Trots att V/G som nämnts gick
till paus med en 2-O-ledning hade

även Saxdalen skapat en del chan-
ser före vilan.

- Synd att vi inte får utdelning,
men samtidigt är det rena "bjud-
målen" från oss där vi inte har
markering på något av de två förs-
ta målen, anser SlF-tränaren Rolf
Persson.

När sedan Roger Danielsson gör
3-0 för V/G 8 min efter vilan
tappar matchen all geist och båda
försvaren öppnas på vid gavel.

Hos Saxdalen kan man miss-
tänka att det ä orken som tar slut,
då laget för kvålllen innehöll fler
spelare som varit borta från fot-
bollen ett tag.

- Vi saknade l0 spelare som ti-
digare deltagit i AJaget under året
och sett till det får vi vara nöjda
med insatsen, säger Rolf.

Y/G ä sin sida har istället fått
tillbaka sina saknade spelare från
våren och kommer säkert att
plocka mycket poäng under hös-
ten.

- Det var fjärde raka segern
för oss och vi är tacksamma för
det då vi behöver varje poäng, fö-
rutspår Toni.

Ser vi till individuella prestatio-
ner i V/G så måste vi åter nämna
målvakten Kennet Larsson.

Flera jättefina räddningar blan-
dat med en härlig utspark matchen
igenom ger stort plus i kanten.

I försvaret var liberon Anders
Jonsson lugrr och säker hela tiden
och Milko Oldengfud framför ho-
nom tog allt på huvudet.

På mittfältet var det jämnt över-

lag, men ett plus för nye Micke
Berg, vilken hade ett finger med i
tre av V/G:s måI.

Hos Saxdalen nöjer vi oss med
att nämna Pelle Runnberg för en
fin arbetsinsats och vidare Hans
Haglund som såg till att TommY
Meden inte fick alltför mYcket
uträttat.

Målen: l-0 Micke Berg (32
min), 2-0 Anders Jonsson (34)
3-0 Roger Danielsson (53), 3-l
Mika Kiveri (66), 4-l TommY
Meden (72),4-Z Stefan Stenqvist
(87).

Domare: Nils-Erik Borg, Bor-
länge.

Text:
LENNART ANDERSSON

Boto:
CLAES SÖDERBERG
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P1.2, Gt 4
LFK-SaxdclenT-2 (2-0)

LFK vann åven den andra mat-
chen mot Sar<dalen, fråmst genom
att bättre utnyttja målchanserna.

Trots de stora siffrorna var mat-
chen canska jämn sPelmässigt'
framföl alt i den första halvleken.

I två iämnstarka uPPställningar
får LFR:s back Staffan Larsson
€tt extra omnämnande.- 

Noteras bör att gåsternas två
tieier spelade tufft och resolut och
iäie alli klev åt sidan för sina mot-
ståndare'

Om nu någon hade trott det...
Målen LFK: Ronnie Pommer 2,

Mathias Simonsson 2, Roger
Andersson l, Peter Suurkiila,
Christoffer Jonsson l.

Saxdalen: Tomas Isaksson l,
Glenn Nilsson l.

''"r' f

med problem inför
aspebodamatchen

Saxdalen brottas

2-ll på de senaste två
matcherna vittnar om
problem och problem det
har Saxdalen i dessa da-
gar.

-Per Hedströms ska-
da i målet är mycket tung
för oss.Lägg därtilt att
Krister Fridlund arbetar
utomlandsrsäger Lasse
Persson i SIF.

Ikväll kommer Aspeboda på be-
sök till Furuliden och det blir ing-
en lätt uppgift.

-Nu når vi dessutom tvingas
spela utan Jan"Tjabo" Anders-
son så får vi svår match.

O

-Lag som spelar med kniven
på strupen är alltid svåra,menar
Lasse.

Två poäng till behöver de
svart-vita för att säkra kontrak-
tet.

Det vore inte dumt orn man
kunde greja detta ikvåll.

Ikvåll spelar även Östansbo bor-
ta mot Djurmo,/Segro.

ÖIS föll ovåntat på Hillången i
motsvarande match i våras men nu
borde det vara dags för revansch.

Nu bar dock OIS ovanan att
varva gott med ont når man minst
anar det.

Få se om inte Stefan Silfwerlin
kan få lite stadga på grabbarna i
höst och därmed bli bästa av de tre
VB-lagen i gruppen.

HARALD LOHSE

Trots skadot...

Saxdalen tog poäng
Trots massor av skador

och frånfälle av andra or-
saker lyckades Saxdalen
knipa den ena poängen av
gästande Aspeboda på
onsdagskvällen.

Div. Y nellerstr
Bullerm.-VlG 86 0-l
Djurmo/S.-Östansbo 2-2
Saxdalen-Aspeboda 2-2
Slåtta-Gagnef l-l

Bullerm. 1412 A 239-l2U
Grycksbo 13 9 2 247-rc?n
östansbo 14 7 t 433-29 l'l
Saxdalen 14 7 2 531-33 16
v/G 86 t4 7 0 7 35-28 t4
Djurmo/S. 14 4 4 625-31 12
slåtta 14 3 5 619-26tt
Aspeboda 14 4 3 720-34 11
Gagnef 14 3 4 722-35 l0
Dala Jårna 13 | I l1 14-41 3

Matchen på Furuliden
slutade 2-2 eftet 1-l i
prusen.

-Med tanke på utgångsläget
får vi v{ua nöjda med en
poång, summerade SlF-tränaren
Rolf Persson.

-Jag anser att vi har ett bättre
lag bredvid plan än det som spela-
de i dag!

Hemmalaget tvingades att spela
defensivt mot ett Aspeboda som
mestadels ägde bollen.

Lasse Johansson visade att han
trots sina 4l vårar har en del
ogjort mellan stolparna.Det var
utan tvekan Lasse som grejade
poängen.

Bra i försvaret även Pelle Runn-
berg som sällan eller aldrig gör en
dålig match.

Framåt var Per Angelin hela ti-
den ett orosmoment men tyvärr
har inte Per den rätta kylan i de
avgörande lägena.

Nt hade han chansen att avgöra
helt fri med målvakten i slutminu-

terna men skottet går på en fot till
hörna.

Angelin gjorde dock 2-l-mä.
let på ett fint sätt när han bröt sig
mellpn två försvarare.
_ "Arets mäI" på Furuliden gjor-
de kanske ändå- inhopparenJör-
gen Söverstad när han klippte upp
en frispark i krysset frän 20-25
meters håIl.

I Aspeboda ger vi blommor till
Ola Kilde framåt samt Björn Berg-
feldt och Lars Karlsson i försva-
ret.

Målen:
l-0(25) Jörgen Söver-

stad,l-l(4s) Jan Björk,2-l(66)
Per Angelin sarnt 2-2Q7) Ola
Kilde.

HARALD LOHSE
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Förlust
ftir SIF

På grund av regnet tvinga-
des Saxdalens damlag ftir-
lägga hemmamatchen mot
lslingby till Lorensbergas
grusplan i Ludvika. SIF-tje-
ierna ftill med 2-0 (l-0) sedan
"man spelat större delen av

andra hablek med bara nio
spelare!

Hemmalaget ställde UPP

utan avbytare och i början På
andra halvlek träffades Anna-
Lin Stenkvist av en boll i ansik-
tet. Hon blödde kraftigt och

ördes i ambulans till lasarettet'

Saxdalen D-Islingby D
0-2 (0-1)

Saxdalens damer fick inget med
av poöngkakan i söndagens
drabbning mot Islingby på Lo-
rensbergaplanen.

Gästerna vann välförtjänt sedan
de lyckats ta vara på chanserna på
ett bättre sätt än hemmaflickorna.

Överbetyg i Saxdalen går till
Anna Linh Stenqvist och Carina
Eriksson.

- Div V, södra damer -
Saxdalen-Islingby
Enviken-Söderbärke
Enviken l3 l0 0
Skogsbo ll 9 0
Söderbärke l2 6 2
Amsberg 14 4 5
Islingby ll 4 4
Bjursås 12 5 I
St Tuna ll 3 3
Saxdalen l3 3 2
Ullshyttan 13 I 3

3

2
4
5
3

6
5
8
9

0-2
8-{

40-14 20
48-20 l8
36-32 l4
2l-30 t3
t3- 7 t2
40-33 I l
6-t4 9

22-26 8

8-58 5

s/'a

Pelle glad
ffr oavgiort
Pelle Runnberg, mittfältare och på slutet libero i Sax-

dalens IF, har inte haft det lätt på sistone. Skador och
andra orsaker har giort att SIF hamnat i verkliga bekym-
mer även om klubben knappast riskerar att åka ur.

- Tar vi en poäng mot Gagnef är vi helt klara, konsta-
terar Pelle, som är 15:e omgångens gäsffippare i mellers-
ta Dalafemman.

Han är inne på sin färde säsong i Saxdalen och spelade i
yngre år i Ludvika FK.- 

)3-åringen har också spelat hockey i Ludvika HC men i
den branschen slutade han för två säsonger sedan.

Hans tips har följande utseende:
Måndag:

Aspeboda - Djurmo/Segro x Det är tvåjämnstarka

lag på den nedre halvan som bägge behöver poäng och därför
trorjag på ett oavgiort resultat.

Gagnef - Saxdalen x
Får vi loss en poäng har vi nytt kontrakt klart och det ska

vi greja. Men vi har fortfarande problem med laget. Christer
f'riälund är hemma igen men å andra sidan är hans brorsa
Conny på semester. Om det blir Ove Heed eller Lasse Johans-

son i målet återstår att se.

Grycksbo - Bullermyren 2

Det här blir en intressant seriefinal. Även om Bullermyren
tydligen har problem med skador så tror jag dom vinner.
Dom är enligt mitt tycke bäst i serien.

V/G FK - Dala/Järna 1

Det lutar starkt åt att V/G tar sin sjunde raka seger mot ett
Dala/Järna som är avsågat.

östansbo - Slätta 1

Hemmaplan betyder nog ganska mycket och jag tror att
ÖIS avgör mot ett Slätta som verkar vara väldigt ojämnt.
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Div. V mellerstr

Aspeboda-Djurmo/S. 0-l
Gagnef-Saxdalen 0-0
Grycksbo-Bullerm. 3-0
V/G 86-Dala Järna 5-l
Östansbo-Slåtta 2_I

Grycksbo 15 ll 2 2 55-17 U
Bullerm. 15 12 0 3 39-15 24
Östansbo 15 8 3 435-30 19
Saxdalen l5 7 3 531-33 17
v./G 86 15 8 0 7 40-29 t6
Djurmo/S. 15 5 4 626-31 14
Slätta 15 3 5 720-28 ll
Gapef 15 3 5 722-35 11
Aspeboda l5 4 3 820-35 ll
Dala Jårna 15 I I 13 16-51 3

Saxdalens IF P 9 fixade till en
5-2-seger borta mot Gustals elter
2-2 i halvtid. Matchen avgjordes i
mitten på andra halvlek, då SIF-
killarna inom loppet av lem minu-
rer gjorde tre må1. I ett väl kämpan-
de SIF plussar vi lite extra lör två-
målsskyttarna Fredrik Persson och
Johan Andersson. Som vanligt var
målvakten Henrik Larsson duktig.

SIF-målen: Fredrik Persson 2,
Johan Andersson 2, Mathias Wes-
terlund.

Saxdalens IF P 12 lörlorade
hemmamatchen mot Forssa BK
från Borlänge med 2-1 elter under-
läge med 2-0 i paus.

SIF:s enda mål svarade Mikael
Hedlund för.

tls - ss

Det var en match där hem_
malaget hade kommandot och
låg närmast en seger. Men SIF-
arna kämpade väI.

Tillbaka i lager igen var
Christer Fridlund. Men det tar
tydligen aldrig slut på eländet
den här säsongen. I går lämna-
tle Anders "Råttan" Karlsson
återbud eftersom han var sjuk.

Saxdalens kanske bästa
chlns hade inhopparen per-
Ake Persson imatchens slut-
skede men skottet räddades av
Gagnef-målvakten.

Liberon Pelle Runnberg var
den store spelaren i StF. Ytter-
rnittfältaren Anders Karlsson,
ny lör året, gjorde kanske sin
bästa match i SIF.

0!
'r'Q ' &g

Lokalderby
i femman

Lokalderby på Furuli-
den i Saxdalen handlar
det om när div. V-fotbol-
len i dag rullar vidare.

Saxdalens IF tar emot östansbo
IS i en oviss match. Båda lagen
kommer till drabbningen med sä-
krade kontrakt och en spelmässigt
bra match iir därmed ati vänta. 

-

I den senaste omgången klarade
SIF en.pinne borta mot Gagnef
medan Ostansbo tog full pott mot
Slåtta. Detta vittnar om två lag i
bra form.

Bra form håller också V/G 86
som är på jakt efter åttonde raka
segenr.

En uppgift som inte är omöjlig,
men som kan bli svår att klara av.
!/G @r nämligen serieledaren,
Grycksbo på sin lott.

Bortaplan för V,/G talar knap-
past till deras fördel, men med
tanke på den stabilitet som laget
visat mot slutet måste Grycksbo
var v4ldigt bra om de skall lågga
beslag på hela poängkakan.

somen
ha,Iyseg:er

_ 9 _0 
på Ängshotns Ip i går

kväll_tog hemmalaget Gäg-
nefs IF som en förlust men
motståndarna Saxdalens IF
som en halv seger. Den
poängen kan bli värdefull
även om SIF inte är riktigt
hotat underifrån.

Nytt kontrakt
för Saxdalen

Saxdalen säkrade på
måndagskvällen nytt kon-
trakt med nästa års nya
div V-fotboll.Detta se-
dan man spelat 0-0 bor-
ta mot Gagnef.

Hemmalaget var kanske när-
mast s€gern men gästerna kämpa-
de bra över hela linjen.

Anders Karlsson bra på SIF:s
mtttfält och mycket bra var även
Per Angelin framåt samt Pelle

Runnberg i de bakre leden.
Gästerna hade inte så många

målchanser men en.fet sådan hade
inhopparen Per-Ake Persson i
slutminuterna men målvakten var
med oå hans attack.

Nu närmast våntar Östansbo i
ett spännande(?) derby hemma på
Furliden nu på fredag.

Båda lagen kan spela avslappnat
med tanke på att kontrakten redan
är i hamn.

Matchen kan dock komma att
gålla om titeln "bästa vB-lag".
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ÖfS vann derbYt
I fredagskviillens VB-

derby På Furulide.n mel-
lan Saxdalen och OIS tog
bortalaget en klar och
rättvis seger med 4-1 ef-
ter 1-1 i Paus. Matchen
nådde inte några större
höjder sPelmässigt.

Det sPel som Presterades svara-
de ÖtS för. Det-var endast i mat-

-

chens inledning som hemmalaget
var med i maichen och skaPade
någta halvchanser.

Tre minuter före Pausvilan tog
cåsterna ledningen genom Håkan
Fredriksson som nickade in ett
perfekt inlägg från RonnY Johans-
ion. Hemmalaget hann dock kvit-
tera före paus sedan ConnY Frid-
lund frisp-elat Stefan Stenkvist.

Redan- tjuSo sekunder in På
andra halvlek tog ÖIS ledningen
nå nvtt då Kent Eleskär ostört
Lundä slå bollen i mål. Sedan lYck-
ades hemmalagets Stefan Sten-
kvist med konststycket att inom
loDDet av tre minuter få två var-
ni'nlar och dä'rmed bli utvisad.

Iiemmalaeet fick dock en kvit-
terinsschanidå man tilldömdes en

nagol nart dömd straffsPark men
Anders Karlsson sköt stramaren t
ribbans underkant.

Inhopparen Terje Kangas kunde
sedan 6ta till l-3 och Kent Ele-
skär fastställde slutresultatet 4- 1 .

Saxdalen gjorde en mYcket blek
insats. Den önde som kan få god-
känt åir Pelle Runnberg.

*i"* - .t'y

- Div V, södra, damer -
Amsberg-Ulfshyttan
Söderbärke-St Tuna
Skogsbo--Saxdalen
Islingby-Enviken
Bjursås-Amsberg
Ulfshyttan-Skogsbo
Skogsbo 14 12 0

Enviken 14 ll 0
Bjursås 15 8 I
Söderb 15 7 3

Amsberg 16 5 5

tslingby 14 4 5

St Tuna 13 3 3

Saxdalen 14 3 Z

Ulf'sh 15 I 3

2
3

6
5

6
5

7
9
ll

4-l
24
7-l
H
8-l
0-1

63-22 24
46-t1 22
58-34 17

40-40 17

26-39 l5
l7-r8 l3
6-22 9

23-33 8

9-63 s

Div. V mellentr
Bullerm.-Slätta 1-5
Crvcksbo-V/G 86 0-2
saidalen-Östansbo l-4

Grvcksbo 16 1l 2 3 55-19 24
Äuiteå. 16 12 o 4 &-20 ?A

östansbo 16 9 3 439-31 21

v/G 86 16 9 0 7 42-29 18

Saxdalen 16 'l 3 6 32-t7 17

iiiurmo/S. 15 5 4 626-3t14
Ståiia 16 4 5 72s-29t3
Gacnef 15 3 5 'l 22-35 ll
^e.s&boda 15 4 3 820-35 11

Däa Jänra 15 I I 13 16-51 3

ÖIS var det klart bättre laget
framför allt framåt där saxdals-
försvaret hade svårt med Ronny
Johansson och Kent Eleskär. På
mitten var Jörgen Nyhem den sto-
re dominanten.

Målen: 0-l Håkan Fredriksson
(42), l-l Stefan Stenkvist (44),
t-2 Kent Eleskär (46), l-3 Terje
Kangas (70'), l-4 Kent Eleskär
(81).

fick storstrYk

lc/ r ^ -F,J'

Saxdalen lF P 9 vann stort över
LJilshyttans IF på Furuliden. Se-
gersillrorna skrevs till hela l2-l ef-
ter 7-0-ledning i paus.

Saxdalen speladc ut giistcrna och
clet hela handlade bara om spel mot
Ullshytlans rnåI.

Saxdalcns rnål gordes av Johan
Andersson 5. Fredrik Persson 4 och
David Andcrsson 3.

I

SIF:s damer

Saxdalens fotbollsdamer var
helt utan chans när man På sönda-
sen mötte serieledande Skogs-
Eo/Avesta på bortaPlan.

En rättvis hemmaseger skrevs
till hela 7-1, halvtid 4-0.

Skogsbo,/Avesta var bättre i allt
mot ett för dagen mYcket ungt sax-
dalslag. Bland annat sPelade fYra
F t4-f'iickor i SlF-laget, vilket i sig

förklarar förlusten.
Till ljuspunkterna i Saxdalen

horde Carina Eriksson och Anna-
Linn Stenqvist.

Målskyti för SIF var Marianne
Hellgren.

Gillermarkslöpet
Ilerrar Motion, 16 km:
l. Göran Hybinette, KFUM

1.03.03, 2. Mikael Aberg, Källbot-
ten 1,O4.19,3. Lars Svensson,
Kopparberg 1,U.29, 4. Anders
Lööf, Källbotten l,(X.33, 5. Boo
Eriksson, Ludvika 1,04.36, 6.
Lars Frisk, Saxdalen 1,M.36, 7.
Erik Östman, Gustafs 1,04.56, 8.
Rune Goldwitz, Irik 1,05.05, 9.
Per Neuman, Kållbotten 1,05.15,
10. Ove Wikman, Källbotten
1,O5.26, ll. Stig Eriksson, Wede-
våg 1,05.35, 12. Lasse karlsson,
Lu-dvika 1,06.13, 13. Mats Palm-
gren, Ludvika 1,06.18, 14. Len-
nart Sandberg, Ludvika 1,07.14,
15. Raimo Ronkainen, Heros
1,08.14, 16. Seppo Vanninen, Sax-
dalen 1,08.29, 17. Hans Persson,
Källbotten 1,08.59, 18. Per Hall-
ström. Källbotten 1,09.16, 19. Sö-
ren 

-Ählström, 
Smedjebacken

1,W.29, 20. Anders Henriksson,
Källbotten 1,09.45, 21. Roland
Andersson, Vulcanus I,A9.53, 22.
Gösta Thorberg, Saxdalen
1,09.58, 23. Sven-Olof Dahlgren,
Nora 1,10.06, 24. Mikael Nilsson,
Fagersta 1,10.50, 25. Andrei

Saxdalens damer
ftirlorade stort

Saxdalens damer ftirlora-
de stort i division V södra
mot Skogsbo/Avesta IF
borta.

I den ftirsta halvleken blev
tjejerna totalt överkörda med
4-0 i baken. Matchen slutade
1-1.

Trots de stora förlustsiffror-
na var Saxdalen inte helt bort-
komna.

Visserligen släppte de lite för
billiga mål den första halvle-

ken, men i den andra visade tje-
jerna helt andra takter.

Saxdalen pressade på bra
och hade spelet stora delar av
den andra halvleken.

Mycket bra i försvaret var
Carina Eriksson. Blott l4-årige
Anna Lindh gjorde en jätte-
match i kedjan. Anna kommer
att bli en tillgång för Saxdalen i
framtiden. '

Saxdalens mål glorde Ma-
rianne Hellgren.

Dzus, Kållbotten 1,10.54.
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