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Östansbo som vann SlF-cupen på lördagen för tredje gången och därmed för alltid erhöll vand-
ringspriet. Bakre raden fr.v. Mats Adolfsson, Willy Ackord, Anders Jonasson, Per Korpi och
Peter Klitch. Mellanraden fr.v. Jörgen Nyhem, Nils-Ertk Johansson och Peter Sandberg.
Främre raden fr.v. Kent Eleskär, Lennart Kull och Esbjörn Kull.
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Grängesberg-Saxdalen l-4
Målen: 0-l Pecka Surakka,

0-2 Lars-Erik Leu, 0-3 Hå-
kan Persson, O-4 Håkan
Jansson, 1-4 Tomas Angelin.
Nyhammar-Östansbo 3-2

Målen: 0-l Jörgen Nyhem,
l-l Torbjörn Mässing, 2-l
Peter Björkman, 2-2 Peter
Klitch, 3-2 Torbjörn Mås-
srng.

Tabell:
Saxdalen
Östansbo
Grängesberg
Nyhammar 4-12

Bäste målskytt i
Peter Klitch 4 måI.

gruppspelet

Final:
Saxdalen-östansbo 2-3

Målen: 0-1 Peter Klitch,
l-1 Per Angelin, l-2 Peter
Klitch, 2-2 Per Angelin, 2-3
Peter Klitch.

Till bäste målvakt i rurne-
ringen utsågs Saxdalens Per
Hedström.

,Text:
LENNARTANDERSSON

Foto:
YVONNEÄSELL
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Målfarlige Peter
blev cuphiätte!
Peter Klitch blev

stor matchvinnare för
sitt Östansbo, när laget
för tredie gången vann
SlF-cupen och därmed
för alltid erövrade det
uppsatta vandringspri-
set. Östansbo slog
nämligen Saxdalen i fi-
nalen med 3-2 och
samtliga mål kom från
Peters fötter. Dess-
förinnan hade han er-
hållit pris som bäste
målskytt i gruppspelet.

Då Östansbo nu vann vand-
ringspriset för alltid så kom-
mer denna turnering att läggas
ned då intresset för det hela in-
te verkar så värst stort. Finalla-
gen verkade dock intresserade
av det hela och gick in med rik-
tig ambition från båda håll till
finalmatchgn, dit båda rättvist
kvalificerat sig på fyra poäng.

Ett lag som däremot inte
verkade ha den rätta viljan för

detta var Grängesbergs unga
lag. vilka föll mot både ÖIS
och Saxdalen i gruppspelet och
förklaringen till detta får just
läggas på viljan.

Det fjärde laget, Nyham-
mar, räckte inte till alls, även
om man slog Ostansbo i
gruppspelets sista match, men
då var ÖIS klara för final och
spelade helt viljelöst.

Resultat gruppspelet:
Saxdalen-Nyhammar 4-l

Målen: l-0 Peter Määtälå,
2-0 Håkan Jansson, 3-0 Per
Angelin, 4-0 Conny Fridlund,
4-l Kent Holgersson.
Ostansbo--Grän gesberg 2-0

Målen: 1-0 Lennart Kull,
2-0 Peter Klitch.
Saxdalen-Östansbo l-3

Målen: 0-l Willy Ackord,
0-2 Peter Klitch, 0-3 Peter
Klitch, l-3 Lars Ruus.
Grängesberg-Nyhammar 6-0

Målen: J-0 självmåI, 2-0
Björn Simonsson, 3-0 Roger
Björses, 4-0 Björn Simons-
son, 5-0 Tomas Angelin, 6-0
Björn Simonsson.
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att-
mutchey
i dum-
fotboll

Tio damlag kommer att
göra upp om nya SIF-Cupen
i inomhusfotboll i Ludvika
Sporthall lördagen den 14
februari.

Saxdalens IF är alltså arran-
görer till Cupen som kommer
att spelas på lite annorlunda ti-
der än vad som normalt är fal-
let. Gruppspelet inleds först
klockan 18 lördag kväll och vid
midnatt spelas finalen om ti-
derna kan hållas.

Ett uppehåll på åtta rimmar
och sen drar "Laban Cup" för
herrar igång i samma lokal.

De tio damlag som är anmäl-
da är, förutom arrangörsklub-
ben Saxdalen. IFK Gränges-
berg, Söderbärke; Nås, Envi-
ken, Garparna, IFK Hedemo-
ra, Amsberg, lslingby. St Tuna.

Lagen kommer att delas upp
i två grupper med lem lag i var-
je. Gruppindelningen lottas se-
nare.

SKIDOR
Saxdalens IF har genomfört sin

första serietävling på skidor.
Resultat:
D 7-8 år, 8fi) m: 1. Linnea Jakobs-

son 4.54.
H 7-8 år, 8ffi m: 1. Anders Wall-

man 4.40, 2. Per Pålsson 5.25.
D 9-10 år, 1,6 km: 1. Elisabeth

Hedman 7.38, 2. Katarina Rehn
8.27, 3. Jeanette Vanninen 9.10.

D 13-14, 2,6 km: 1. Aina Sand
10.31, 2. Marie-Louise Vanninen
13.37.

H 13-14, 2,6 km: l. Mats Hedman
9.47,2. Johan Persson 9.53.

D 15-16, 5,2 km: 1. Charlotta Pers-
son 18.48.

H 15-16, 5,2 km: 1. Erik Sand
17.o4.

Damer 2,6 km: 1. Anna-Greta
Sand 10.47, 2. lngrid Jonsson I 1.37,
3. Marianne Frisk 12.04.

Herrar 10,4 km: 1. Seppo Vanni-
nerv f2:42,, '2.1 'Lennait Lindqvist
34.03, 3. Lars Frisk 36.44.
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SIF arrangerar

bit in på nästa dygn således

damcup i fotboll
I anslutning till Laban Cup i fe-

bruari kommer Saxdalens IF att
för första gången arrangera en
speciell cup för damer.

Damcupen spelas kvällen före
Laban Cup, med betoning på
kväll. Första matchen inleds kl l8
medan den avslutande finalen sta-
rtar vid midnatt.

Deltagande lag blir Gränges-
berg, Söderbärke, Nås, Enviken,
Garparna, Hedemora, Amsberg,
Islingby, Stora Tuna och förstås
arrangerande SIF.

Matchdatum 14 februari och en
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Spiik spurtvant
Klippingloppet
Egon Spiik, tävlade

för Kukkola IF i Norr-
botten, vann åttonde
upplagan av Klipping-
loppet på skidor, som av-
gjordes på söndgen i Sä-
ter. Loppet mäter 35 km
och kördes med gemen-
sam start. Spiik vann ef-
ter en spurtduell med
Thomas Sparr, IFK Mo-
ra.

Tävlingen bjöd bra spår och fi-
na förhållanden och fick beröm
av segraren.

I damklassen över 35 km vann
junioren Yvonne Franzön i över-
lägsen stil.

Resultat:
H2l 35 km: l. Egon Spiik,

Kukkola 103.0O, 2. Thomas
Sparr, Mora 103.02, 3. Leif
Markfjord, Rembo lM.21, 4.
Hans Pettersson, Orsa 104.24, 5.
Lars-Äke Blom, Nyhammar
l0i .13, 6. Torbjörn Sunesson, Fa-
lun 107.55, 7. Tomas Andersson,
do 109.00, 8. Esko Ronkainen,
Norrbärke lO9.2O,9. Lars Ek,Näs
lll.45, 10. Ulf Eriksson, Orsa
114.46, I l. Jan Mårts, Stora
Skedvi 115.43, 12. Mats Hutter,
Säter I18.39, 13. Anders Finn,
Norrbärke 120.38, 14. Per-Olov
Vestman, Vikmanshyttan l2l .14,
15. Kenneth Nilsson, Sundborn
126.14, 16. Johnny Nilsson, Säter
128.09, 17. Per Eriksson, Norr-
bärke 130.42, 18. Tomas Gabri-
elsson, Falun 146.23.

H35 35 km: l. Juhani Ronka-
inen, Norrbärke 104.26, 2. Per-
Arne Lindh, Vulcanus 109.02, 3.
Tauno Isoaho, Vikmanshyttan
109.43, 4. Reino Lind, Gestrike-
Hammarby 114.24, 5. Christer
Rosin, Vulcanus I14.46, 6. Bernt-
Ove Hollström, do I17.17, 7. Ste-
ve Nyström, Sundborn ll8.l5, 8.
Torgny Palmberg, Cestrike-Ham-
marby 118.37, 9. Karl-Erik An-
dersson, Sundborn 119.23, 10.
Börje Jansson, Säter 123.10.

H43 35 km: l. Stig Berg, Sä
109.43, 2. Bror Tönnelid, fusr
da 116.53, 3. Torsten Äsbrin, ,

sunda 118.03, 4. Karl-Ove Ka
son, Långshyttan 118.22, 5. Hr
Tegenfeldt, Lima I 18.49.

H 50 35 km: l. Ingvar Hallm
Stora Tuna 123.22, 2. Knut I

derman, Norrbärke 138.04, 3.
gurd Falk, Hedemora 141.36,
Gösta Vikberg, Hedemr
l4l.4l, 5. Sune Larsson, Sä
144.42.

D 2f 35 km: l. Yvonne Fri
z6n, Säter 129.49,2. Annelie G
tafsson, Säter 143.19, 3.Birgi
Klasson, Falu 144.01,4. Eva Pe
son, Säter 151.34.

Damer motion 35 km: l. K
stin Hidman, Västerås 184.46.

Herrar molion 35 km:
Göran Nordh, Sunnans
I18.05, 2. Bernt Forsgre
Norrbärke 123.20, 3. Andt
Karlström, Norrbärke 124.C
4. Tommy Fälth, Vikmansh'
tan 126.07, 5. Lennart Vän
Norrbärke 127.00,6. Olle A
dersson, Sater 127.10,7. Lt
Eriksson, Vulcanus 127.41,
Lars Eriksson, Kvarnsved
127.58,9. Karl Olov Eriksso
Källbotten 128.32, 10. Tom
Hidman, Västerås 128.44.

Herrar motion lE km:
Mikael Nordström, Gusts
56.03, 2. Tomas Larsso
Stora Skedvi 59.21, 3. Mike
Uggla,Säter 59.31, 4. Rain
Ronkanen, Norrbärke 59.4
5. Ulf Lissel, Gustafs 60.09,
Mikael Östlund, Gusta
61.53, 7. Rune Coldwitz, Sa
dalen 64.38, 8. Göran Gur
avsson, Säter 64.39, 9 Mika
Hedberg, Vikmanshytti
69.05, 10. Ragnar Granströr
Husby 77 .53.

Damer motion lE km:
Maria Torstensson, Vikman
hyttan 69.05, 2. Inger Anr
ersen, Norrbärke 80.17,3. T
rese Hansson, Stora Skeci
83.5s
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Mikael Furunäs Gränges-

berg nådde den bästa place-
ringen av VB-ungdomarna
när lilla SS på skidor avgior-
des på Riksskidstadion i Fa-
lun lördag-söndag. Mikael
gick in som tvåa i klassen
H-13.

De individuella tävlingarna
gick under lördagen medan sta-
fetterna avgjordes under sön-
dagen.

Resultat
H 10: i. Lars Pettersson Alvda-

len 6.27,4. Lars Furunäs Gränges-
berg 6.38, 13. Pierre Gustavsson
Grängesberg 7.04.

D 10: l. Gabri Fredriksson
Kroppeläll 6.06, 4. Anna From
Ludvika '1.12, 20 Jenny Larsson
Grängesberg 8.36.

H 9: l. Stefan Wingskog Sillerud
7.04, 13. Ola Hedin Grängesberg
8.01.

D 11: 1. Lena Ololsson Mora
12.16, 19. Jenny Eriksson Källbot-
ten 15.20.

H 12: l. Lars Nordanbro Hulån
10.52, 1'7. Anders Jansson Gräng-
esberg 12.04.

D 12: l. Lina Börjes Jarl 10'54,
20. Anita Nordenström Saxdalen
13.44.

H 13: l. Björn Beckius Åmotlors
9.42,2. Mikael Furunäs Gränges-
berg 9.53, 15. Jens Pettersson Käll-
botten I 1.09.

H 14; 1. Claes Turesson Arboga
18.32, 8. Jerker Lorö Källbotten
t9.29.

Stafetter:
H 11-12: l. Hulån 33.47,Gräng-

esberg 37.36.
H 13-14:1. Mora 31.58,3.

Grängesberg 33.06.
D 1314: 1. Mora 33.28, 9 Käll'

botten 41.46.

Såfsnäs har
tunn truPP

Kommer Säfsnäs IF att tvingas
dra sig ur årets seriesPel i div VI?
Ja mycket tYder På detta sedan la-
s.et även tvingats dra sig ur sönda-
Eens Laban CuP i Sporthallen.

Den lilla klubben i Fredriksberg
har stora problem att få ihoP full-
gott rnanskap och har dessutom
oroblem med tränarf rågan.' Ännu har SlF-ledningen inte
gjort något definitivt beslut i ären-
äLt utan awaktar Ytterligare nå-
c,on eller några veckor.

Som ersättare i Laban CuP
kommer nu Nås IF att ställa uPP

med kort varsel, omtalar tävlings-
ledaren Lasse Persson.

Resultat från Sunnan-
sjö IK:s VB-tävling.

IFKG-Grängesberg, KIK-
Källbotten, SlK-Sunnansjö,
NIF-Nyhammar, UIK-Ulriks-
berg, LFfl-Ludvika, IFV-Vul-
canus, SIF-Saxdalen, NSK-
Norrbärke.

H 7-E 1,3 km: l. Ola Hedin,
IFKG, 2. Peter Lor6 KIK, 3. Mar-
kus Persson KIK, 4. Stefan En-
berg KIK, 5. Mikael Olsson
IFKG, 6. Fredrik Hansson SIK.

D 7-t 1,3 km: 1. Annelie
Lundqvist UIK, 2. Linne Jakobs-
son SIF,3. Catrin Jakobsson
KIK.

H 9-10 1,5 km: l. Lars Furu-
näs IFKG, 2. Henrik Wikberg
KIK, 3. Tommy Borg NIF, 4.
Henrik Jansson UIK, 5. Lars-Erik
Hedberg NIF, 6. Peter Lahr NIF,
7. Stefan Lahr NlF, 8. Tomas An-
dersson SIK.

D 9-10 1,5 km: l. Jenny Lars-
son IFKG, 2. Elisabeth Hedman
SIF.

H ll-12: l. Anders Jansson
IFKG, 2. Jörgen Larsson IFKG,
3. Daniel Kaipe KIK, 4. Magnus
Thors KIK, 5. Magnus Hansson
SIK.

D 1l-12: l. Anita Norden-
ström SIF, 2. Jenny Eriksson
KIK, 3. Petra Kristensson KIK, 4.
Marie Enberg KIK.

H 13-14: l. Mikael Furunäs
IFKG, 2. Jerker Lor6 KIK, 3.
Alexander Jansa LFFI, 4. Johan
Hagberg IFKG, 5. Tomas Hall-
qvist IFKG, 6. Jonas Fors KIK, 7.
Karl Junker NSK, 8. Fredrik Kry-
sön KIK, 9. Johan Jakobsson SIF,
10. Andres Ägren NIF.

D 13-14: l. Camilla Hedin
IFKG, 2. Susanne Lindqvist UIK,
3. Sigrid Nordli IFKG, 4. Anna
Sand SIF, 5. Lisa Gran UIK, 6.
Anna Wetterskog KIK, 7. Linda
Melin NSK, 8. Linda Kristensson
KIK.

H 15-16: l. Erik Sand SIF, 2.
Mikael Fordgren NSK, 3. Björn
Lundqvist UIK, 4. John Larsson
SIF, 5. Bengt Levin UIK.

D 15-16: l. Charlotta Persson
sIF, 2. Anna Schött IFKC, 3.
Jenny Grahn UIK.

D l7-lt: l. Helene Gustavs-
son SIF.

H 17-lE: l. Lars Persson KIK.
H 2l: l. Lars Ake Blom NIF, 2.

Lars Äke Svensson LFfI, 3. Per
Arne Lind Vulcanus, 4. Karl Gun-
nar Bohman IFV, 5. Gunnar
Karlsson SIK, 6. Karl Olof Eriks-
son KIK, 7. Roger Jansson KIK,
8. Sven lnge Eriksson NIF, 9. Bo
Gustavsson SIF, 10. Dick Wahl-
ström SIK.

D 2l: l. Solveig Andersson
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FothoA
inomhus
- talamed SIF

Saxdalens IF har blivit något av specialister på att ar-

rangera fotbollsturneringar inomhus. Nu tilt helgen är det

dagi fiir ett dubbel-evenemang i Ludvika sporthall.
Första delen är en nyhet - SlF-cupen för tjejer, som algörs

under lördag kvälI och-avslutas först efter midnatt! På söndag

är det så dags fOr den traditionella T. 'aban cup för herrlag.

Första ufplagan av SlF-cupen för tjejer har lockat tio lag' I
grupp A spetaiAmsUerg, Garparna, IFK Grängesberg, Hede-

äoiä octr 
^Söderbärke. I-grupp B ingår Enviken, Islingby, IFK

Ludvika U, Nås och Saxdalen.
Segrande lag i hnalen får en inteckning i ett vandringspris'

Laban cup

Tolv herrlag är anmälda till Laban cup på söndag. I grup! A
finns Dala-Jäina, Hulån, Laban, Ludvika FK:s juniorer, Sun-

nansjö, östansbo. I grupp B hittar vi ldkerberget/Rämshyttan,
Nyhämmar, Saxdalen, Säfsnäs, Söderbårke och V/G 86.

'Arrangörsklubben Saxdalens IF ligger bra till för att spela

hem vanäringspriset för gott. SIF har nämligen två inteckning-

ar och det krävs tre.

I fjol vann för övrigt Vulcanus.
Gruppindelning:

Grupp A
Dala-Järna
Hulån
Ludvika FK (J)

Sunnansjö
Laban
Östansbo

Grupp B
IRIK

Nyhammar
Saxdalen
Säfsnäs
Söderbärke
v/G-86

12 lag startar
i Laban Cup

Den sjunde upplagan
av Laban Cup i inom-
husfotboll går av stapeln
nu på söndag i Sporthal-
len.

Turneringen, som
arrangeras av saxdalens
IF, är öppen för lag till-
hörande div V och VI.

l2 lag kommer till start och för-
handsfavoriter torde man hitta i
div V-manskapen Östansbo , V /C-
86 och Saxdalen.

De sistnämnda har för övrigt
chansen att ta hem cupen för evigt
då man har inteckningar såväl
1983 octr 1984.
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Hedemoras Malin Kiillström
fick pris som turneringens bäste
målskytt och hennes lagkamrat
Asa Ohrnell blev korad rill bästa
målvakt.

- Vi är helt nOjda med den här
premiärupplagan, menade täv_
lingsbasen Lasse persson förnöjt.

- Flickorna tu mycket tack_
samma för en turnering av det här
slaget som det inte finns många av
i Dalarna.

l,ite extra krydda blir det ju
också när finalen går långt eftär
midnatt!

I grupp B blev det stenhårt om
den andra semifinalplatsen efter
IFK Ludvika. Tre lag hamnade på
samma poäng kring strecket.

Hade Ludvika gjorr 2-O is-
tället för l-0 på Islingby hade
arrangerande Saxdalen varit i se-
mifinal.

Resultat:
Grupp A
Hedemora-Garparna
Grängesberg-Söderbärke
Garparna-Amsberg
Grängesberg-Hedemora
Stiderbärke-Amsberg
Garparna-Griingesberg
Hedemora-Söderbärke
Amsberg-Grängesberg
Söderbåirke-Garparna
Amsberg-Hedemora

Hedemora
grånset.
Garparna
St derb.
Amsberg

4310
43 0 r

42t
410
400

l 5-3
3 3-8
4 l-8

l-
4-
2-
0-
l-
0-
2-
l-
l-
0-

0-
2-
0-
0-
0-
l-
l-
l-
0-
0-

Grupp B
Ludvika-Nås
Saxdalen-Enviken
Nås-Islingby
Saxdalen-Ludvika
Enviken-Islingby
Nås-Saxdalen
Ludvika-Enviken
Islingby-Saxdalen
Enviken-Nås
Islingby-Ludvika

Ludviks
Islingby
Saxdalen
Nås
Enviken

6-2
8-2

t04-0
212-2

43
4l

2l
2t
t3

4l
4t
40

4-5
l-3
1-4

HARALDLOHSE

Helgfotboll
i sporthallen

Som vi tidigare omtalat blir det
fotboll i dagarna två lördag-sön-
dag i Ludvika Sporthall.

Saxdalens IF med Lasse Pers-
son i spetsen står för arrangörs-
Skapet med den nya SlF-cupen för
damer i kvåll.

De l0 lagen inleder matcherna
18.00 och finalen spelas vid mid-
nart!

På söndag är det sedan dags för
Laban Cup där 12 lag gör upp om
en inteckning i pokalen.

Säfsnäs har dragit sig ur och er-
sätts av Nås IF.

Ludvikas (J-lag
vann S/I?-cupen
Det blev något oväntat

IFK Ludvikas U-lag som
tog hem den första in-
teckningen i Saxdalens
nystartade damcup SIF-
cupen.

Finalen mot Hedemo-
ra sp€lades strax före
01.00 på lördagsnatten
och blev en rafflande his-
toria som IFK till slut
vann med 2-1.

Detta sedan Hedemora tagit
ledningen men som sedan Katari-
na Söderström och Annete Wal-
lenstein viinde till seger 2-1.

IFK hade dock stora problem
med IFK Grängesberg i semifina-
len. Det skulle till både sudden
death och straffar innan IFK via
5*l var i final.
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JI - i'? LFK:s
JUnrorer
skrällde
I förhandssnacket inför Laban Cup, mastodontturne-

ringen i Sporthallen, handlade det mest om div S-lagen
SIF, ÖIS och V/G 86. Nu blev det ingen av dessa lag som
vann, utan istållet Ludvika FK:s juniorer som något över-
raskande blev slutsegrare. Detta efter en dramatisk final-
match mot V/G där straffar fick avgöra. LFK hade ner-
verna under kontroll och vann med 6-3 (2-Z vid full tid).

Ätst<iltlga matcher präglades två av sina straffar.
av stor dramatik. Det handlar Därmed tog LFK J hem årets
mycket om tillfälligheter när det inteckning. Visserligen tråkigt
gäller inomhusfotboll. Tolv lag att finalen var tvungen att avgö-
indelade i två grupper med sex ras på straffar, men LFK visade
lag i varje gjorde upp om poka- under hela turneringen upp ett
len. säkert spel.

oo

Från grupp A gick ÖIS och
LFK J vidare till semifinal gan-
ska klart. Betydligt hårdare i
Grupp B där arrangerande Sax-
dalen var ett mål från en semip-
lats! Gruppen vanns av Söder-
bärke före V/G 86.

V/G stötte sedan på ÖIS i ena
semifinalen och vann knappt
klart med 1-0. Motståndare i lt
nalen blev LFK J som också
ganska klart vann mot Söder-
bärke med 2-0.

Rysare
Den avgörande finalmatchen

blev en riktig rysare. Leif Wi-
strand gav LFK ledningen med
1-0, innan V/G:s Tommy Me-
den steg fram. Först kvitterade
han till 1-1 och sedan spelade
han fram Anders Jonasson, som
gjorde 2-1 för V/G. LFK lyck-
ades dock komma tillbaka. Lars
Hedberg ordnade så att sudden
death och straffar fick tillgiipas.
De kyliga LFK-arna gjorde inga
misstag, medan V/G missade

Arrangerande Saxdalens IF
(som också hade hand om dam-
turneringen natten före) höll
ställningarna väl under de sam-
manlagt 33 matcherna.

Resultat:
Grupp A: LFK J - Laban 2-0,

Sunnansjö - ÖIS l-2, Dala-Järna

- Hulån 3-0, LFK - Sunnansjö
2-0. Laban - Hulån 3-0, ÖIS -D/J 2-0. Hu1ån - LFK 0-4, Sun-
nansjö - Laban l-2, ÖIS - LFK
l-0, Laban - Di J l-0, Hu1ån -
Sunnansjö 0-2, Dll - LFK 0-l,
Laban - ÖlS 2-2. Sunnansjö -D/J 3-0, Hulån - ÖIS 0-3.
Tabell:
ÖIS
LFK J

Laban
Sunnansjö
Dala-Järna
Hulån

4 I 0 l0- 3 9

4019-18
3l I 8-57
2 0 3 7- 6 4
t04 3-12
005 0-150

Grupp B: Saxdalen - NYhammar
27 0, Y lG - Irik 2-l , Nås - Sö-
derbärke l-4, SIF - Irik 0-0, NY-
hammar - Söderbärke 0-3, V/G

- Nås 5-0, Söderbärke - SIF
2-1, Irik -- Nyhammar 2-i, SIF

- V/G l-0, Nås - Nyhammar
3-2. Irik - Söderbärke 0-2. Nås

- SIF 0-4, Nyhammar - V/G
0-2, Iril - Nås l-1, V/G - Sö-

derbärke 1-l
Tsbell:
Söderbärke
v/G 86
Saxdalen
IRIK
Nås
Nyhammar

Semifinaler:
Östansbo - V/G 86 0-1: Mål:

Tommy Meden.
Söderbårke - Ludvika FK J 0-2:

Målen: 0-l Mika Kiiveri, 0-2 Lars
Hedberg.

Final: V/G 86 - LFK 3-6 efter
strallar (2-2 vid full tid). Målen:
0-l Leif Wistrand, l--l Tommy
Meden. 2-1 Anders Jonasson, 2-2
Lars Hedberg.

Rickard Persson

4

3

3

I
I
0

t2- 3

l0- 3

8-2
4-6
5-16
3-t2
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PerAbrahamsson gör segergesten sedan hun gjort 2-1-måtet jl)r sitt Söderbtirke i matchen mot Nås. (Lars Hellström)
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Saxdalsskidor
Resultat från Saxdalens IF:s 3:e

serieskidtävling:
H 5-6 år flX) m: l. Johanna

Graaf 4.53.
D 7-t år tfil m: l. Linnea Ja-

kobsson 4.50, 2. Jessica Graaf
7.O7.

H 7-t år 6fi) m: l. Anders
Wallman4.48.

D 9-f0 år 1,6 km: l. Elisabeth
Hedman 8.19, 2. Katarina Rehn
8.33, 3. Janette Vanninen 8.53.

H ll-12 år 2,6 km: l. Mikael
Hedlund 11.53.

D f3-14 är 2,6 km: l. Anna
Sapd 11.47, 2. Marie-Louise Van-
ninen 14.01.

H 13-14 år 2,6 km: l. Johan
Jakobsson 9.M,2. Mats Hedman
10.19, 3. Johan Persson 10.57.

D f5-16 år 5,2 km: l. Charlot-
ta Persson 20.42.

H 15-f6 år 5,2 km: l. Erik
Land 19.00, 2. John Larsson
2t.Q. .

Herrar 2,6 km: l. Kenny Hed-
man 8.54, 2. Lars Frisk 9.20.

I)amer 5,2 km: t. Anna-Greta
Sand 24.07.

Herrar 5,2 km: l. Rune Sand
2t.o3.

Herrer 10,6 km: l. Arne Vanni-
nen 35.52, 2. Bo Gustafsson
36.13, 3. Lars Frisk 37 .27, 4. Sep-po Vanninen 37.45, S. Lennalt
Lindqvist 39.28.

Saxdalen-Sunnansiö
vann bystafetten

På torsdagskvällen av-
gjordes årets upplag av
Bystafetten mellan lag
från Saxdalen, Sunnan'
siö, Nyhammar och Vul-
canus.

Arrangör den här gången var

Sunnansjö och man holl till vid
elljusspåret på Tallhden.

Hemmapubliken kunde glädja
sig åt att hemmalaget tog hem se-
gern i herrklassen med Saxdalen
på andra plats.

I damklassen blev ordningen
den omvända.

Resultat:

Damer: l) Saxdalen 51.48, 2)
Sunnansjö 59.47.
. Herrar: l) Sunnansjö | 85.44,
2) Saxdalen 2 87.2O, 3) Vulcanus
87.54, 4) Nyhammar I 88.41, 5)
Nyhammar 2 97.40, 6) Sunnansjö
2 100.34,7) Saxdalen 2 102.43, 8)
Nyhammar 5 108.28, 9) Saxdalen
3 117.36, l0) Nyhammar 4 ll8.2l,
I l) Nyhammar 3 I 19.48.

S"r"rrrq";c*"di; i;;;i;ct övre raden från vänster Dick Wahlström, Jan Larsson, Sven-Erik

Borgström, Lennart Andersson och Stefan O/sson.
Främre raden fr.v. Lennart Äkerström, Göran Nord, Stefan Granqvist, Lars Andersson iamt Per-

Äke Persson. (Foto: CIaes
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Saxdalens IF
går med "vinst"

Skillnaden mellan ny-
förvärv och förluster
tycks sluta med ett or-
dentligt överskott för
Saxdalens IF.
De två spelarna på minussidan

uppvägs med råge av ett knippe
nya namn.
För att börja med det råkiga

har liraren Anders Karlsson gått
över till Högfors. Borta ur fjol-
årstruppen är också unge lovande
målvakten Jan Lundeberg, nume-
ra i LFK:s färger.

Men i övrigt är det bara positiva
nyheter.
Torbjörn Sjöberg och Erik

Persson (Vulcanus) återfinns i SIF
kommande säsong. Vidare åter-
vänder Jens Larsson och målvak-
ten Anders Olausson från Nyham-
mar.
Klar på listan är dessutom P-O

Höglund med Sunnansjö som tidi-
gare adress.
Vidare har SIF gott hopp om

att Lars-Erik Leu, Östansbo IS,
ska kunna räknas in i laget. Han
deltog för övrigt i tränings-
matchen i onsdags, men förhand-
lingarna med ÖIS återstår att slut-
föra. BOSSE

Saxdalen-Sunnansiö
e-0 (6-0)
Den första träningsmatchen på

fullstor plan för lagen slutade med
en bekväm seger för Saxdalens IF.
Matchen spelades i Strängnäs-

hallen på onsdagen dit Sunnansjö
tvingades åka utan ett Par av sina
bästa spelare.
Nu var viil inte resultatet det all-

ra viktigaste, men SIF tycks ändå
vara i fint trim trots den arla tiden
av säsongen.
Individuellt kan nämnas SIF-

målvakten Anders Olausson, f.d.
Nyhammar, som debuterade med
att hålla nollan.

Målskyttar: Per Angelin 2,
Lars-Erik Ler 2, Torbjörn Sjö-
berg 2, Christer Fridlund, Peter
Määtälä och Stefan Stenkvfst I
var. l

- 

--l

1-3 frir
Saxdalen

Ett Saxdalen med många
reserver ftirlorade utom-
huspremiären borta mot Fa-
gersta med 3-l (0-1). SIF
svarade ftir en ganska blek
insats, men med tanke på att
nästan halva laget var borta
är det fiirståeligt.

SIF började annars bäst och
tog ledningen genom Krister
Fridlund. Samme Krister hade
sedan ett utomordentlig! Iäge
till 2-0 strax före paus. Istället
tog hemmalaget över helt efter
paus. Inte blev det bättre av att
SIF bjöd på två måI.

I Saxdalen var målvakten
Per Hedström den klart främ-
ste. Bland utespelarna
tunnare, men extra
Krister Fridlund.

Vasaloppet,
1987,

357 K-o niitså., i'i'a"r
358 T Jones, Mora
360 L Jansson, Stora Tuna
373 L Lindqvist, Saxdalen
384 S-C Dahlberg, Räuvik
393 S Olsson, Rörbäcksnäs
ul00 L-E Markström, Rembo
4l I I. Erixon, Siq-l:'l

isöö S Li',*ä;;'a;il;;;
1905 C Magnusson, Kvarnsv.
l9l7 A Vanninen, Saxdalen
1934 Ftr Fredriksson, Lud.rika
1937 SBEriksson:l{9ru

4555 A Srikå, Mora
4556 R Sand, Saxdalen
4559 Ä Nyström, Mora
4578 E Hol, Leksand
4585 O Hedlund, Svärdsjö

.t '".
'r' 
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Fagersta-Saxdalen 3-l
Nu har även Saxdalen begått

utepremiär för året. Det skedde
på bortaplan mot Fagersta Södra.
Nu gick det väl inte så bra rent re-
sultatmässigt. Fagersta vann med
3-l efter att Saxdalen haft 0-l i
pausvilan.

Bortalaget spelade stundtals bra
i den första halvleken och hade
flera bud på ett andra lednings-
må1.

Men i den andra halvleken rasa-
de spelet ihop totalt. Mest beroen-
de på att en del spelare ligger efter
med orken.

I Saxdalen var det jämnt över-
lag, men ett extra plus till mål-
skytten Christer Fridlund, som
jobbade bra under hela matchen.

-17
SKIDOI3

Resultat från {ärde VB-deltävlingen
arrangerad av Saxdalens IF.

Förkortningar: KIK : Källbottens
IK, UIK : l.llriksbergs IK, IFKG :
IFK Grängcsberg, LFFI : Ludvika
FFI. NIF - Nyhanmars IF, NSK -
Norrbärke SK, IFV : IF Vulcanus. SIF: Saxdalens IF.

D 7-8 800 m: l. Elinore Jakobsson
KIK 4.2'7. 2. Linnea Jakobsson SIF
4.28, l. Catrin Jakobsson KIK 4.30, 4.
Anneli Lundkvist UIK 4.39.

H 7-8 800 m: l. Ola Hedin IFKG 3.37,
2. Markus Persson KIK 4.00, 3. Peter
Lor6 KIK 4.08, 4. Stelan Enberg KIK
4.20, 5. Anders Wallman SIF 4.23.

D 9-10 1,6 km: L Anna From LFFI
6.05, 2. Jenny Larsson IFKG 7.15, 3.
Elisabeth Hedman SIIr 7.42.4. Kararina
Rehn SIF 8.07.

H 9-10 1,6 km: l. Pierre Gustavsson
II'-KC 5.22, 2. Lars Furunäs IFKG 5.27,
3. Hendrik Wikberg KIK 5.58, 4. Johan
Kjellin NSK 7.05.

D ll-12 2,65 km:.1. Anita Norden-
ström sIF 9.41. 2. Maria From LFFI
10.59, 3. Petra Kristensson KIK 11.46.
4. Marie Enberg KIK 12.05.

H 11-12 2,65 km: 1. Anders Jansson
IFKC 8.44, 2. Magnus Fors KIK 8.52,
3. Jörgen Larsson IFKG 9.29, 4. Mag-
nus Thors KIK 9.34, 5. Daniel Kaipe
KIK 10.07, 6. Björn Holmberg KIK
10.28.

D 13-14 2,65 km: l. Camilla Hedin
IFKG 9.09, 2. Sigrid Nordli IFKG 9.28,
3. Mari Jakobsson KIK 9.34, 4. Susanne
Lundkvist UIK 9.35, 5. Lisa Grahn UIK
10.13,6. Anna Sand SIF 10.18.7. Linda
Melin NSK 10.52, 8. Linda Krisrensson
KIK I 1.55.

H 13-11 2,65 km: L Jerker Lor6 KIK
7.25, 2. Mikael Furunäs IFKG 7.30, 3.
Karl Junker NSK 8.00, 4. Johan Jakobs-
son SIF 8.18, Alexander Jansa LFFI
8.18, 6. Johan Hagberg IFKG 8.21, 7.
Jonas l,'ors KIK 8.22, 8. F'redrik Krysen
KIK 8.24, 9. Roland Karlsson NSK
8.52, John Junker NSK 8.52" I 1. Stefan
Andersson KIK 9.13, 12. Fredrik Rehn
SIF 9.36, 13. Tommy Gustavsson NSK
9.45, 14. Johan Wikberg KIK 9.49, 15.
Mathias Nilsson NSK 9.53, 16. Johan
Persson SIF 9.54-

D l5-l 6 5,3 km: 1 . Bodil Nordenström
SIF 19.09, 2. Charlotta Persson SIF
19.27, 3. Jenny Grahn UIK 20.48.

H 15-16 5,3 km: l. Erik Sand SIF
16.22.2. Björn Lundkvist UIK 17.31, 3.
Roger Nitsche SIF 17.56,4. Bert Levin
UIK 20.r8.

H 17-18 10,6 km: 1. Magnus Wetter-
skog NSK 30.19, 2. Lars Persson KIK
31.50.

H 2l- 10,6 km: l. Lars-Åke Blom NIF
30.45, 2. Karl-Gunnar Bohman IFV
30.48, 3. Roger Jansson KIK 31.47, 4.
Mats Karlsson NIF 33.27.

{; p,

io7 a

var det
plus till

5.26. t.
5.26.35
5.26.37
5.27.51:.
5.zti .57
5.29.17
5.2q.06
5.- ).34- i.49

6.44.28
6.M.35
'6.44.57

'6.45.40

9'1t,s-2

8.15.47
8. 15.49
8. 15.53
8.16.44
8.17.05
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som att
lopp har

21 : astarten i
MårtenFinne

Mårten FinneJoPPet
har för många skidåka-
re blivit en tradition På
senvintern.

Detta gäller alldeles
speciellt tre deltagare
som med åren blivit
loppets verkliga vete-
raner.

En av dem är Rune
Heij, Saxdalen, som
på lördag står inför sin
21:a start i fölid.

Rune Heijs imPonerande svit
var dock på god väg att brytas
för drygt en månad sedan.

- I slutet av januari hade
jag åkt bara fem mil På skidor
åftersom månaden varit så

kall. Jag var helt säker På att
ställa in min start i Mårten Fin-
ne,

Som tur var lindrades kYlan
och förutsättningarna för skid-
åkning blev mer normala.

I stort sett varje dag har Ru-
ne Heij haft fram skidorna'
Vid det här laget kan han sPå-
ren på Ljungåsen, Biskopsnä-
set utantill.

Numera har han 40 skidmil i
kroppen och ser fram emot lör-
dagens 36 km med tillforsikt.

Jag har aldrig i mitt liv
brutit ett lopp, konstaterar han
och Iär inte få uppleva den
mindre angenäma känslan den
här gången heller.

Han missade loPPets Premi-
ärår 1966. Sedan dess har han
som deltagare följt loPpets ut-
veckling från en liten behändig
skidtävling fram till dagens
stora arrangemang.

Sligdammen

- I början startade vi På
sligdammen i Yxsjöberg, men
under åren har vi utgått från
många olika Platser, bland an-
nat Ställdalen och Hörken.

En startplats minns SIF-reP-
resentanten med fasa. För att
undvika risken för tjuvstart ha-
de arrangörerna valt att släPpa
iväg fältet i slalombacken vid
Gillersklack.,

Visserligen inte utför men
väl uppför den 80O m långa och
branta backen.

- Rena vansinnet. Hade de
fortsatt med det skulle risken
för dödsfall varit stor.

Som tur var blev det ingen
upprepning. Nu för tiden gäller
Bångbro Folkets hus som sta-
rtplats medan målet iir förlagt
till centrala Kopparberg.

Niir Rune Heij anlander dit

på lcirdag har han genomfört
iitt 2l:a lopp. Till skillnad från
de första årens jagande tar han
det numera lite lugnare.

- Som bäst har jag blivit
32:a. Exakt vilket år det var jag
har glömt, men jag minns i alla
fall att Lasse "Finnskoga"
Ohlsson vann.

Morot
- Idag ställer jag inte uPP i

'Mårten Finne med avsikt att få
en så bra tid som möjliet. I
stället ser jag loppet som en li-
ten morot för oss motionärer
att se fram emot.

Rune Heij, Saxdalens lF, som på lördag gör sin 21:a start i
Märten Finne-loPPet.

Någon målsättning
exempelvis kora 25
han inte satt uPP.

- Jag tar ett IoPP i sånder
och fortsätter så länge jag kan
och tycker det känns bra.

- Ett roligt loPP åir det i al-
la fall och det gör ju inte saken
sämre att det går så Pass nära'
slutar Mårten Finne-sPecialis-
ten Rune Heij.

Fotnot: De övriga två som
ifjol också fick 20-årsmedalj
kommer från Storådalen.

BO JOHANNESSON
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Mårten Finne-lo_ppet:

bara
starten

2l är i största allmänhet
ett ostraffbart tal. På tördag
ftir Rune Heij från Saxdalen
i synnerhet. Alltid lika hejige
Rune åker Mårten Finne-
loppet ftir 21:a gången i rak
fiiljd och ligger därmed i topp
bland dom som åkt koppar-
bergsrännet per lagg.

- Mårten Finne går i år för
22:a gängen. Men när loppet
kördes forsta gången tgOS vis-
ste jag helt enkelt inte om att
det grck. Därför missade jag
premiären, berättar Rune.

- Det var lite annorlunda
med de första loppen, och läng-
re var dom också. I början fred
starten i Yxsjöberg och så sex
mil till Kopparberg. Startplat-
serna har varierat. Vem minns
inte tokigheterna uppför Gilles
Klack några år.

- Nu har loppet funnit sina
bästa former, och sträckan 36
kilometer är lagom. I synnerhet
när man bö{ar komma upp lite
i åren, menar Rune och lågger
skidorna på biltaket ftjr en iiita
träningsrunda inför 2l:e Mår-
ten Finne.

Rune har blivir 54 år vid det
här laget, men han hotar med
att fortsätta köre MårtenJop-
pet så länge han får vara friik
9& kry och kan stå på ett par
skidor.

Rune _ Heij, Iaddar jbr
ostraffiara 21:q M,årten i'in-
ne-loppet.

Lilla Mårten Finne-
loppet:

Hagberg. Crän-gesberg s.lO.S, f S.
Jonas Fors. Källhorten q Ir n toKällbotten g.tZ.Oi. tg.

D-8: l. Tina Akesson. Garphyt-
tan.5. 14.4. 2. Ulrika Eriksson, Lin_
ctesberg 5.23.3, 3. Erika Brömses,
Ornäs. 5.25.6, 4. Karin Eklund,
Storådalen 5.26.5, 6. Catrin Ja_
Kobsson, Källborten 5.27.6, 7. Lin_
1;a,J.ak9bs_so.n, Saxdalen 5.4t.6,
l0;, Yul^u Johansson, Lindesberg
5.5t.5_. 

_12. Lovisa Lindgren, Sräll'_
eerg ).)6.9. I3. Sandra Flodsrröm,
Frövi 6 10.5._16. Marie Tsupukkä,
Kopparberg 8.1 I.3.

^'l l_2: l. Gina'ivensson, Filipstad
9.48.7, 2. Helene Nordsiröm,
Strcimtorp.10.04.3, 3. Anna Ny-
ström. Bråten 10.21.6,5. Aniia
Nordenström, Saxdalen 10.36.9, g.

Yuliu Sandin, Kopparberg
]9 50 6, 10. Rosmarie i..i".un]
Hällefors 11.06.4, ll. Maria Nor-
gren. Storådalen 11.08.4, 12. Jo_

13llu- Fransson. Norabygden
11 3J 3, 14. Henrietta Thel6lsen,
Storådalen 11.52.1,20. Karin Te_
gerhult. Lindesberg l?41

^-il 
lct I Claes Magnus Turesson,

1i9.9g, 8.16.4. 2. Jerker Lorö,Källbotren 8.22.J. l. Fredrik
!Jynggren. Aneby 8.36.9, 9. Lars
P-alm. Wedevåg 9.06. l. 12. Johan

H 35: l. Sören pettersson, Dom_
narve_t-98.14.2, 2. Juhani iontai-
nen. .Norrbirkc t00.57.0. :. Telho
lf'll, Ailgea t02.12.t.4. SrigJo_
nansson. Nässjö 102..14. 1.5. T:om_my Sollin. Valhall IOf .:S. t, 6.( 
^nnster Srubbcltrang. Karlslund

104.57 .0.-7. K risrcr Eriksson, Dom_
narver 106. .}5.5. g. Helge Karlsson.
uranbergsdal 106.59.7. 9. Olle Hil_oebrand.. Tunalors 107. 15.1, 10.Hans-Olov peilersson. 

SälenI08.01.6. I l. Lennarr I_;,,Oq"iii.
Saxdalen l_08.53.4. t 2. Leit Maihiej
sen. Ttlnalors I I0. I 1.6. 13. Claes'rrk Karlsson. Tureberg 110.42.2,
1: ^ l-rrr Erusheim. Nilivaara
tt.9.5..9. 15. Ake Bergsrröm, När_
es Krt lll.42.g. 16. Tord Eriks_
on. Karls.lund 

.112.45.4. 17. BöU;
)hlsson. Hassellors t lZ.+S.S, t'g
ieln_r;Cve Hellström, Vulcanus

,,,2:)1,?. t9. Etmo Soolvik, Karts_
lund I 13.48.5. 20. Sven-Olol Karls_
son. Hultlred I I1.5g.9, 21. Urho
Nurkkala. Väsrerås 114.23.g, 22.
Leo Koljo. Grytgöl 116.37.4, 23.
lngvar Nilsson. Hällelors I 14.35.9,
24. Markku Sillanpää, Vikmans_
lr.IlJ.gn tt6.02.0. 25. Utf persson,
Källbotten 116.20.5,26. Hans pers_
son,,, Kolsva 116.5g.5. 27. Stig
sandberg. Haglors I 16.59. l, 2g:
9_ll Borgsrröm. Höglorsbruk
I I 8. I 5.0, 29. Seppo Vanninen, Sax-
dalen I 19.34.6. 30. Dick Wahl_
ström. Sunnansjö l2l.2l.g, 31. Ke_
vrn ._Johansson. HöglorsbrukJonas

Martias Robertsson. provi 9.22.g,
zu-- l omas Hallqvisr. Grängesberg

? ?3 
8.^ 2 t. Johan Jakobsson. Sax-_

daten 9.29._7. 22. Matrs Ols6n. No_
Labygdefl 9.13.5.32. perer Kaas,

parberg 130.59.4,

I 27- I 6.8. 3.2,Sauli Tsupufka. Kop_)arberg 130.59.4. l-1. I enna',rpdr Derg I JU.)9.4. lJ. Lennart
t-'nksson. Norabygden 113.54.0.crlKSSon. norabygden 113.54.0,
14. Ingemar EIiasson, Roval
140.47.s

Royal

H-43: l. Gunnar LehikoinenKopparberg 10.59.3

tt/t -ff
14FqtifqLo_PrET

D lS-f 6, C km: l. Anna Carin Anders_sott. Huian:6.-ll. l. Susannc Nilsson,
Hällclurr^2^9-10. .1. Carina K.Lrlrson, He_

::lllp,;, l.l 0t, 4. Chartorre per.,.n.
)axdaten J6.25.

. I -ll,tf.8lq: t .C}risropher Ctuch,
l:,')n 1j.95 2. .tircob Marrsson, Rambo
1t In l Jrm Anders:on. Vrn,hro Lr.47,4. Andcr\ Norrlanbro, Hulan ll40 SPcr BranJt. Vansbro :.1 00. ö. p.,..
Nils:u,n. Hållelor. 1S.07. i4. trik Sand,Sa:.drlen lq. l0



/u/s - tl

överlägset
Saxdalen

Saxdalen var helt över-
lägset gästande Dala-Jär-
na vid lördagens
vänskapsdust på Lorens-
berga.

5-0 1Z-0) speglar i
stort sett händelserna
även om hemmasegern
kunde ha varit ännu stör-
re med tanke på chanser-
na.

Dala-Järna hade en enda chans
och det var vid ställningen l-0
när laget missade en straffspark.

Per Hedström i SIF-målet gjor-
de en fin parad på straffen.

Pelle Runnberg och Pbter Betti
bra i försvaret liksom Krister
Fridlund som dock tvingades utgå
i andra akten för fotskada.

Målen: l-0 Torbjörn Sjöberg,
2-0 och 3-0 Krister Fridlund,
4-0 Conny Fridlund samt 5-0
Håkan Jansson.

I
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Sff..'-seger
Saxdalen inledde "Lorens-

bergasäsongen" fint med en
solklar il)-seger mot Dala-
Järna. Visserligen var mot-
ståndet svagt, men SIF spela-
de stundtals riktigt bra. Alla
fem målen föregicks av ett
fint ftirspel.

SIF hade 2-{ i halvtid efter
ett kiart spelövertag. Ännu kla-

/v

rare skulle det bli. D/J skapade
i stort sett inte en vettig mål-
chans, förutom en straff som
dock Per Hedström räddade.
SIF lade in en intensiv press
mot slutet av matchen, och
många fler mål kunde gjorrs
med bättre skärpa.

Saxdalen lår klarr eodkänr
lör insatsen, och det vaibra bå-

de i försvars- och anfallsleden.
Pelle Runnberg och Peter Betti
var två mycket säkra kort i fyr-
backsiinjen, framåt lyckades
Krister Fridlund bäst så länge
han var kvar på planen.

. Målen: l-O Torbjörn Sjö-
berg. 2 0 och 3{ Krister Frjd-
lund, 4-0 Conny Fridlund och
5 { Håkan Jansson.

I\S
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Krister Fridland (till höger) bjuder upp titt dans med
Carlsson ser till att allt går rätt tiil. (Foto: Berit Djuse)

DIJ-spelaren. Domaren Leif
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Gryckshr
Suxdnlen

Ett Saxdalen med mer än
halva laget borta hade inte myc-
ket att säga till om i tränings-
matchen mot Grycksbo. GS
(0-f) är siffror som kunde btivit
ännu större.

- Vi hade problem med att
överhuvudtaget få ihop fullt
lag. så om lörlusten är inget atr
säga, menar SlF-tränaren Rolf
Persson.

SIF hade en rejäl målchans
och det var vid ställningen 0-O.
Mål där så hade det kanske bli-
vit annorlunda. Nu rog istället
Crycksbo över helt efter paus.

Anders Olausson ersätte per
Hedström i målet, och hade in-
te så mycket att göra på målen.
Bland utespelarna bör ingen
nämnas extra.

Gr1'cksbo-saxdalen
3_0 (1_0)

_ Saxdalen fick ställa upp med
kombinerat A- och e-lää mot
Grycksbo på lördagen. Vilket
även avspeglar sig i siffrorna och
spelet ute på planen.

3-0 ( l-0) till Grycksbo vilker
är i underkant. Med större skärpa
från hemmalaget skulle siffrorna
blivit betydligr större.
. Bortalaget hängcle med skapligri den första halvleken. Skapadle
även ett par fina målchanser un_
der den perioden. Sen, i den andraakten, tog Grycksbo över
matchen totalt. Saxdalens lite
unga lag, bland annat med tre l7_
åringar, kroknade allt mer.
, Att .h-itta någon som får god-
kännt i Saxdalen är svårr. Mcijligt-
vis Pelle Runnberg kan få en ås
för sirr slit på rnitten.
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SIlf-damerna
gör entrö

Saxdalens IF:s damer,
som förra säsongen debu-
terade i seriefotbollen
med stor framgång, spe-
lar i morgon sin första
träningsmatch.

Motståndare på sin
hemmaplan är Smedje-
backens FK:s U-lag.

En poäng är att det var just
hårdsatsande SFK som stod för
det historiska motståndet för pre-
cis ett år sedan.

En skillnad i år är dock att SIF

fått en ny tränare efter Per-Äke
Persson. Den här säsongen är det
Leif Isaksson som tar hand om
sysslan.

Laget innehåller ett par nya spe-
lare sen sist. Christina Andersson,
f.d. Leksand är en av förstärk-
ningarna, Annika Karlsson som
ifjol tillhörde Nyhammars Fl6-lag
en annan.

Sammanlagt är fem vänskaps-
matcher inbokade innan SIF-tje-
jerna inleder seriespelet andra hel-
gen i maj. Premiären blir en exakt
repris av förra året då laget mötte
Islingby borta.

Om resultatet, 2-2, också blir
det år en annan sak.

sFK U-SIF 4-2 (l_l)
Det blev en olustig inledning av

söndagens vänskapsmatch på He-
rosvallens grusplan.

Efter bara 25 sekunder skada-
des SFK:s Annika Westberg så illa
att bcnet gick av.

Trots den olyckliga matchupp-
takten lyckades SFK behålla kon-
centrationen och ta hand om spe-
let mot saxdalstjejerna som sä-
songsdebuterade på fullstor plan.

SFK-målvakten Sofia Eriksson
agerade säkert, vidare tillhörde
Ylva Andersson, Pernilla Daniels-
son och Lise-Lott Asplund de
bättre hos hemmalaget.

Gästerna gjorde en bra match
över hela linjen sett rill förutsätr-
ningarna. Två gånger om lyckades
SIF kvittera, men tredje gången
ölev en gång för mycket.

Målen: l-0 Pernilla Daniels-
son, l-l Anna Eriksson,2-l
Lise-Lott Asplund, 2-2 Lind,a
Hellström, 3-2 Lena Bergqvist,
4-2 Pernilla Danielsson.

SFK U_
Saxdalen

Smedjebackens damlag U
vann helgens träningsmatch mot
Saxdalen med 4-2 efter 1-l i
halvfid.

Matchen började mycket
olyckligt för hemmalaget. Re-
dan efter cirka 20 sekunder
bröt Annica Westberg smalbe-
net. Dock hämmade inte den
händelsen SFK:s spel under
resten av matchen. Laget domi-
nerade totalt mot ett Saxdalen-
lag som gjorde en mycket bra
match med tanke på att det var
första gången för i år som laget
spelade på en någorlunda full-
stor plan.

SFK bjöd på ett mycket bra
spel och hela laget gjorde en
fullt godkänd insats. De främ-
sta var Ylva Andersson, Lise-
Lott Asplund, Pernilla Daniels-
son och målvakten Sofia Eriks-
son.

Ingen i Saxdalen förtjänar
något överbetyg utan hela laget
gjorde en helgjuten insats.

Målen: l-0 Pernilla Daniels-
soh, l-1 Anna Eriksson, 2 I
Lise-Lott Asplund, 22 Linda
Hellström, 3,2 Lena Bergkvist,
4-2 Pernilla Danielsson.

Resultat från
VB-ungdomarnas
insatser i Högforsloppet

I km:
D7: 1. Veronika Kälvedal, Häl-

lefors, 4.34, 6. Malin Johansson,
Norrbärke, 6.41, 8. Frida Pers-
son, Grängesberg, 8. 10.

H8: l. Oscar Wallinder, Hovs-
ta, 3.51 , 5. Mikael Ohlsson,
Grängesberg, 4.37.

I.5 km:
H10: 1. Lars Furunäs, Gränges-

berg,7.15, 15. Magnus Persson,
Grängesberg, 8.41 .

2.5 km:
Dll: l. Jenny Jernberg, Hälle-

fors, 11.57, 5. Jenny Eriksson,
Källbotten, 13.26.

Hll: l. Tomas Thissön, Storå-
dalen, I1.01, 2. Daniel Furugren,
Grängesberg, I 1.05.

Dl2: l. Kristina Jansson, Fi-
lipstad, 11.25, 2. Anita Norden-
ström, Saxdalen, I 1.39.

Hl3: l. Mikael Furunäs,
Grängesberg, 9.13, 16. Anders
Strömberg, Saxdalen, 12.5 l.

H14: l. Claes-Magnus Tures-
son, Arboga, 9.04, 8. Tomas
Hallqvist, Grängesberg, 9.59, 17.
Fredrik Rehn, Saxdalen, I 1.03.

l0 km:
D17-lE: l. Helen Gustavsson,

Dala-Järna, 34.41 .

SKIDOR
Resultat från VBM på skidor i

för ungdom. Arr. Ulriksbergs IK.
H 9-10: l) Pierre Gustafsson,

Grängesberg 8-28,2) Henrik Jans-
son, UIK 9.31, 3) Tommy Borg,
Nyhammar 9.35, 4) Peter Lahr,
do 9.51, 5) Johan Myhrman, UIK
10.46, 6) Stefan Eriksson, Söder-
bärke ll.l2.

D 9-10: l) Anna From, Ludvi-
ka 9.53, 2) Jenny Larsson, Gräng-
esberg 12.14, 3) Therese Länn-
ström, do 14. 15.

H ll-12: l) Anders Jansson,
Grängeserg 11.22, 2) Magnus
Fors, Källbotten I 1.57, 3) Jörgen
Larsson, Grängesberg 12.lO, 4)
Björn Holmberg, Källbotren
12.32, 5) Magnus Thors, do
12.35, 6) Fredrik Johansson, Ny-
hammar 12.36.

D 11-12: l) Karin Karlsson,
UIK 15.02.

H 13-14: l) Karl Junker,
Norrbärke lO.2O, 2) Johan Hag-
berg, Grängesberg 10.45, 3) Jo-
han Jakobsson, Saxdalen 11.00,
4) Roland Karlsson, Norrbärke
11.49, 5) Johan Gustafsson,
Grängesberg 11.53, 6) Mattias
Nilsson, Norrbärke 12.29.

D 13-14: l) Camilla Hedin,
Grängesberg 12.52, 2) Susanne
Lundkvist, UIK 13.52, 3) Anna
Sand, Saxdalen 13.57,4) Lisa
Grahn, UIK 14.02, 5) Sigrid
Nordli, Grängesberg I 5.04.

H 15-16: l) Björn Lundkvist,
UIK 18.54, 2) Erik Sand, Saxda-
len l9.l l, 3) Mikael Forsgren,
Norrbärke 20.28, 4) Anders Wi-
berg, Nyhammar2l.ll.

D 15-16: l) Charlotta pers-
son, Saxdelen 21.31,2) Anna
Schött, Grängesberg 21.40, 3)
Jenny Grahn, UlK24.4l .



Saxdalen
föll stort
Rolf Persson tränare i Saxda-

len matchar sitt manskap flitigt
just nu. Match i fredags kväll mot
Skiiinskatteberg och på söndagen
spelade man borta mot Väst-
anfors. Tj/vä.rr verkade Saxdalen
ha fått en.Iitön reaktion efter den
fina matchän på fredagen. För det
blev förlust med hela 6-l efter
3-0 i halvtid.
Första halvlek spelade Saxdalen

med ett väldigt ihåligt försvar.

- Men i början av den andra
akten skärpte sig bortalaget och i

kunde få till flera fina måItillbud.'
Pelle Runnberg' kunde reducera
till 3-l efter ett inlägg från Per
Angelin. Tyvärr försvann det fina
spetret strax efter målet och Väst-
anfors kunde göra ytterligare tre
måI.
För dagen fanns det inga ljus-

glimtar i Saxdalen. De flesta ver-
kade slitna av det tuffa program-
met.
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Saxdalen-Norberg 2-0

Saxdalens IF visade upp en
trevlig och lovande fotboll i första
hälften av träningsmatchen mot
Norberg.

Tyvåirr blev inte andra halvlek
av samma klass, men insatsen
räckte ända till seger med siffror-
na 2-O (2-O).

- Med tanke på vårt spel i
första halvlek borde siffrorna ha
blivit betydligt större, säger SIF-
tränaren Rolf Persson.

Trean låg också prydligt i nät
bakom norbergsmålvakten, dit-
förpassad av Per Hedström på
straff. Domaren lät dock straffen
gå om med hänvisning till att han
inte blåst.

Straffläggaren stegade fram på
nytt, placerade bollen i samma
hörn, men nu var målvakten för-
varnad och räddade.

I andra halvlek kom Saxdalens
offensiv av sig betänkligt. Spelar-
na lyckades inte alls hitta löpvå-
garna från tidigare i matchen utan
tycktes ganska nöjda med resulta-
tet.

Den belåtenheten delades emel-
lertid inte av tränaren:

- Synd att vi inte kunde full-
följa på samma sätt sbm vi börjat.
Sammantaget får jag väl ändå
vara relativt nöjd.

Han delar frikostigt ut en ros
till samtliga spelare för vad de
presterade halva matchen. De
blommor som var avsedda för
andra halvlek behåller han dock
själv.

Målen: l-0 Christer Fridlund,
2-0 Håkan Jansson.

Skinnskatteberg-Saxda-
len 0-2 (0-0)

Saxdalen gjorde sin bästa
match för året när laget i den has-
tigt uppkomna bortamatchen mot
div 4-laget Skinnsberg tog en me-
riterande seger med 2-0 (0-0).

Det var nog ingen i saxdalsläg-
ret som trodde på seger med tanke
på vad som hände i den första
halvleken, då Skinnsberg spelade
med ett konstant tryck mot sax-
dalsmålet. Nu var Skinnsberg in-
effektivt framför mål och är dess-
utom Per Hedström agerade med
stor säkerhet i målet lyckades Sax-
dalen hålla nollan. Efter paus blev
scbnförändringen total: Saxdalen
kom bättre in i markeringarna och
spelet började plcitsligt att flyta.

En kvart in i halvleken sprang
mittbacken (!) Pelle Runnberg
igenom och gjorde l-0 efter en
fin passning av Christer Fridlund.
Sedan fastställde Conny Fridlund
slutresultatet till 2-0 med ett
praktf ullt vänsterskott.

Saxdalen kostade dessutom på
sig att bränna en straff och att
missa fyra frilägen med Skinns-
bergsmålvakten'

Målvakten Per Hedström är re-
dan nämnd och i ett lag som över-
lag får överbetyg för den andra
halvleken får mittbacken Pelle
Runnberg och mittfältaren Tor-
björn Sjöberg extra plus.

PlattfaU

Fagersta (BP).
Saxdalens IF kom häftigt

ned på jorden igen efter tors-
dagens fina match mot
Skinnskatteberg. I går blev
det platt fall i bortamötet
mot Västanfors på Fagerli-
den i Fagersta. Hemmalaget
vann med hela 6-1 (H).
Visserligen ftir stora siffror,
men Saxdalens ftirsvarssPel
klaffade inte alls.

- Det är väl så att bjuder
man på fyra mål är det också
svårt att komma rätt i matchen,
sa SlF-tränaren Rolf Persson.

Spelmässigt var skillnaden
inte alls stor i första halvlek,
men Saxdalen "skänkte" mer
eller mindre tre mål till mot-
ståndarna. En bra Period i in-

Saxdalen
ledningen av den andra halvle

ken från Saxdalens sida var nä

ra att resultera redan i förstr

minuten, men Stelan Stenqvis

hck bollen lite för långt ifrår

sig i öppet läge.
En rättvis reducering för SII

kom dock strax efter. Pell

Runnberg var framme och irr
terade efter ett inlägg från Pt

Angelin och lyckades få bolle
över mållinjen om än me

knapp styrfart.
Nar så Västanfors, efter e

ny bjudning giorde 't-1, gic

luften helt ur SIF. Laget taPPr

de allt i slutet av matchen.
Det var ett mYcket tveksan

försvarsspel i Saxdalen. In
heller någon av sPelama ko
upp i normal klass. Hela lag

föIl tiilbaka sett med utgång
punkt från matchen i torsdags.

I{Ia,sskiIIna,d
rnenmäIfattigfr

Saxdalen var klassen bätt-
re än Norberg vid söndagens
träningsmatch på Lorensber-
ga. Seger med 2{ (1{) efter
ett klart spelövertag. Nor-
berg hade faktiskt inte en en-
da riktig målchans.

Sett till hela matchen får SIF
klart godkänt, även om det
blev mycket dåligt mot slutet. I
första halvlek försökte SIF rul-
la bollen inom laget, och lycka-
des ganska bra. Första målet
hade ett snyggt förspel. Conny
Fridlund spelade fram Stefan
Stenkvist, som i sin tur frispela-
de Krister Fridlund och l { var

ett faktum.
Andra halvlek blev klart

sämre spelmässigt. SIF ökade i
alla fall på till 2-O genom Hå-
kan Jansson, som slog in en re-
tur. Därefter kostade sig SIF
på att missa en straff, men se-
gern varju redan säkrad.

Förra årets träningsmatch
mellan de här lagen slutade
hela 5-5, men den här gången
saknade Norberg helt udden i
anfallsspelet.

I SIF var försvararen Pekka
Surakka och Pelle Runnberg
duktiga, även Conny Fridlund
kan nämnas. Framåt kretsade
mycket kring Krister Fridlund.



Grängev
Soxdulen

Med 2{ vann IFK Gränges-
bergs fotbollstjejer tränings-
matchen på Grängesvallen mot
fiolårets seriekonkurrenter Sax-
dalens IF. Målen kom i ftirsta
halvlek genom Ann-Marie Do-
bos och Monika Rosendahl.

Gränges var det bättre laget
och borde ha satt ett par bollar
till bakom duktiga SIF-keepern
Annelie Hellsing. Saxdälen
ställde upp utan sin målskytt
Linda Hellström.

I hemmalaget var Eva Sme-
backen en tillgång på sin libe-
roplats. Backarna Mana Eriks-
son och Nettan Gustavsson var
också bra liksom forwarden
Monika Rosendahl.

Saxdalens bästa var, förutom
målvakten Annelie Hellsing,
systrarna Jon och Tram Sten_
kvist i försvaret samt Anna
Eriksson framåt.

MF slog
Saxdalen

I en halvlek var det en någor-
lunda jämn träningsmatch när
Nyhammars IF mötte Saxdalens
IF på Lorensbergas grusplan.

Efter forsta halvlek var NIF i
ledningen med 2 l. I den andra
kroknade det U-lagsberonade
Saxdalsgänget och Nvhammar
vann till slut med 7-2.

Hos segrarna dominerade
Ove Andersson på mitten. plus
också till liberon Mikael T.1ä-
der.

Saxdalens bästa var junior-
backen Anders Eriksson och
kollegan Håkan Jansson.

Målen: l{ Thomas Sten-
kvist, ll Håkan persson
(stralD. I IMikael Tfäcler,J I

Thomas Stenkvisr (siraif). 4 I

IgTmy Dahlin, 4-2 Torbjörn
Sjöberg. 5 I Kent Holgersson,
6.2 Tolnnry Dahlin, 7 2 Lars-
Ingvar Eriksson.

.,/ !/ ../'+ "f, )l'.vl
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Saxdalen föII
i Lindesberg

Saxdalen gjorde en fin för_
sta halvlek borta mot Lindes-
-b_"rg 

på annandag påsf menföll tillbaka i den andra akten
och fick se sig besegrade med2-l efter l-l i halvtid.

. - V-ur första halvlek var den
bästa.for i år. Då spelade 

"i pr;;i,
:oT^ J_ac vill art vi ska speia, saRolf Persson tränare i Saxdalen
efter matchen.

.- H_ade vi satt de chanser vi
skapade i den första akten hade
Lindesberg fått det svårt att vända
matchen.

, 
S.tefan Stenkvist gav Saxdalen

leonlngen med .l_0. Ett resultar
som såg ul art stå sig halvleken ut.Men när. det endasl årerstod tvåmrnuter kunde föredetta ludvika_
sonen peter Jansson kvirtera iiill-1.
, Tyvärr _föll Saxdalens spel till_
oaKa r. d-en andra halvleken ochdarmed lick hemmalager alltmei
att säga till om.

Bland annar hade inhopparen Hå_
Kan p_erss_on ett skott istolpen.
,l_gt ry.d.,rom gjorde årer en ge_
orgen rnsats i målet. Liberon pök_
xa Surraka spelade lugnt och sä_x.ert.. Lars Ruus får godkänt för
sln torsta halvlek.

^Målet^ 
för Saxdalen gjordes av

SteIan Stenkvist-

irangei D-Saxdalen D
2-O (2_0)
IFK Crängesbergs damer beseg_

rade på måndagskvällen Saxdale"nIn"9.2-g (2-0) vid en tränings_
match på Grängesvallen, grii_
plan.

Hemmalaget var det bättre la-
get hela tiden och tack vare ett bra
försvarsspel kunde Saxdalen hålla
nere siffrorna.
_ Mittbackarna Jon Stenkvist och
Maria Höglund mycket bra lik_
som målvakten Anne_Lie Helsing.
_ I Gränges var liberon Eva Smä_
backen säkerheten själv liksom
A_nnika Jansson på mitten och
Monika Rosendahi framåt.
^Målen: l-0 Jagica pavlic samr2-O Monika Rosendahl.

Nyhammar
vann stort

.Nyhammar besegrade på mån_
clagskvällen Saxdalens reserver
med hela 7-2 efter 2_l i pausen.
Den första akten blev nagö.tunåäjämn men_sedan blev det Nytram-
mar för hela pengen.
Den ende_ur Saxdalens A_trupp

som nu spelade var Torbjörn SjG
berg.

,O_ve Andersson _dirigerade Ny_
hammar på mittfältet. Även duon
J o.-Ty Dahlin och Thomas Sten_
kvist skall nämnas.

-Anders - Eriksson och Håkan
Jansson får en bock i kanten för
sina insatser i SIF-försvaret.
. Målskyrtar: l-0 Thomas Sten_
l(vrst:_ l-l Håkan persson
(straff), 2-t Mikael Tjäder, 3_l
I homas Stenkvisr (stiaff),' +_ ij9.T*v !ah.!in, 4_2 Torbjörn
sJöberg, 5-2 Kent Holgersion,

, Y.n helr ofarliga var inre borr_
alaqel rrnder dpn o-i-^ r^r--r ,aget under den andra halvleken.

6-2 Tommy Dahlir och j_2
SAXDALEI\
TJTSPELAT

Saxdalens lF spelade bra i
en halvlek i annandagens
bortamatch mot IFK Linäes_
berg. 1-1 i pausen var inte
alls orättvist, men i andra
halvlek spelade hemmalaget
ut sina gäster, som dock kla_
rade sig undan med bara ett
mål i baken under matchens
andra hälft.

2-l rill Lindesbcrg. som har
ett bra lag och är stark aspirant
på seriesegern i örebroiänets
div V Norra.

.- Inte mycket att säga om
qi.ffrorn.a Men jag är noj"d med
lörsta halvlekens spel lran vår
sida då vi hade snudd på paus-
ledning. Lindes mål kom ju ba_
ra en minut föpe halvticisiigna_
len, sa Saxdalens tränare Roif
Persson.

- Vi har ju tre veckor kvar till
seriestarten och min forhopp_
ning är att vi då ska vara bäitie
än _nu. Vi är lite ör dåligt rrä_
nade i nuläget, vilket ocliså vi_

f19. 
tir 

11i1_ 
r-rndesbers {i1k

ordentlig press på oss i andri
halvleken. Dessutom saknadcvi några mannar som säkeri
Kommer med som ordinaric
längre fram, sa Rolf.

-,,I Saxdalen går bästa berygettrll målvakten per Hedstr'öä,
som^^bland annat parerade ett
stratfskort på bästa sätt. I öv_rigt pius till mittbacken pekka
Surakka 

_qc.lr kgdjans slirvarg
Lhnster Fridlund.

. -Målen: 0-l Stefan Stenkvist,I-l Peter Jansson.2_l Mats
Axelsson.

4.," tÅ'u/ 
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PeAe enda fiuset
På en mycket hård och

svårspelad Lorensbergaplan
vann Saxdalen över nya divi-
sion VJaget Yttermalung
med 2-1, efter en mållös
ftirsta halvlek. Matchen var
ganska fattig på både mål-
chanser och bra spel.

Av de få chanser som upp-
kom stod SIF lör de allra flesta.
Bl a hade ena målskytten Per
Angelin två brända frilägen.
Gästerna hade endast en kvali-
ficerad chans utöver målet, så

Per Hedström i SIF-målet hade
en lugn dag.

Yttermalung flck lite mer att
säga till om efter paus, men det
var SIF som gjorde de avgöran-

de målen. 1-{ satte Krister
Fridlund efter samarbete med
Per Angelin, och samme Per
sprang sedan ifrån motståndar-
försvaret och prickade in 2-0.

Gästernas enda mål kom
mycket onödigt när endast fem
minuter återstod. Backen Pelle
Runnberg hade gjort en helt
prickfri insats, men misslYcka-
des i ett försök att dribbla som
siste man.

Utöver nämnde Pelle var det
få ljuspunkter i SIF. Hans Hag-
lund kan nämnas för sitt slit.

Yttermalung bjöd inte På
speciellt bra motstånd,^ men
duktig var backen Jan Åkerg-
ren.

h7

Saxdalens U-Hulån 2-3
(t_3)

Med lite tur hade Saxdalens
U-lag kunnat få oavgjort i sönda-
gens träningsmatch mot Hulån på
Grängesvallen. Nu blev det förlust
med uddamålet 2-3 efter l-3 i
halvtid.

Bra i hemmalaget var Erik Pers-
son på mitten och Pekka Surraka i
försvaret.
Saxdalens mål gjordes av Peter

Mättälä och Pekka Surraka.

'J r'iÅuf ?

fa1
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Saxdalen-Yttermalung
2-l

Trots ett kraftigt spelövertag av
Saxdalen hemma mot Ytterma-
lung lyckades man inte vinna med
mer än 2-l efter 0-0 ihalvtid.
I den första halvleken skapade

Saxdalen massor av chanser utan
att kunna få bolluslingen i mål.
Bland annat hade Per Angelin ett
par öppna lägen att göra måI.
Christer Fridlund lyckades till

slut i den andra akten få hål på
nollan och göra l-0 till hemma-
laget. Efter det fortsatte Saxdalen
att skapa situationer framför Yt-
termalungs måI. När Per Angelin
kunde göra 2-0 till Saxdalen
trodde alla att proppen hade gått
ur, men hemmalaget fortsatte att
vara lika passiva när målchanser-
na dök upp.
Per Runnberg i försvaret och

Per Angelin i anfallet var de bästa
för dagen i Saxdalen.

I Yttermalung var det ingen
som var bättre än den andre.
Målen: l-0 Christer Fridlund,

2-0 Per Angelin, 2-l Kenneth
Larsson.SIF fick Lovande

spel uv
Saxdalen

oavgiort
Saxdalen spelade sin sista trä-

ningsmatch på onsdagskvällen ute
på Lorensbergaplan mot Hede-
mora och mötet slutade oavgjort
l-l efter0-0ihalvtid.

Hemmalaget började matchen
lovande. Skapade under den förs-
ta halvleken fyra kvalificerade
målchanser. Men något som är li-
te typiskt för Saxdalen är att man
inte kan ta vara på måltillbuden
som dyker upp.

Till slut, i den andra halvleken,
kunde i alla fall Stefan Stenkvist
helt rättvist göra l-0 till Saxda-
len. Men efter det målet tog Hede-
mora över mer av spelet..Hede-
mora kunde också helt logiskt
kvittera genom slalomåkaren Jo-
nas N ilsson.

Under resten av halvleken ska-
pade båda lagen några till fina
målchanser utan att få dit bollen i
nät.
Det här var en av Saxdalens

bästa matcher för året. Samtidigt
är det svårt att plocka fram någon
särskild spelare denna afton utan
ingen föll ur ramen.

Målen: l-0 Stefan Stenkvist,
l-l Jonas Nilsson.

Saxdalen träningsmatcha-
de igår kväll på en nyvattnad
(!) Lorensbergaplan mot He-
demora, mötet slutade 1-l
(0-0). SIF visade i denna sis-
ta träningsmatch upp ett spel
som lovar gott inftir serie-
starten.

Faktiskt var det här en av de
bättre matcherna av SIF i år.
och iiven gästerna såg till att
matchen blev veilspelad. l-l lår
ses som helt rättvist även om
SIF kanske hade de vassaste
chanserna.

SIF började bäst och kunde
lett med en två-tre mål efter
lörsta halvleken. Efter paus ut-
jämnade dock Hedemora spe-
let.

Stelan Stenkvist gjorde I 0
1ör SIF, varpå slalomesset Jo-
nas Nilsson kvitterade strax ef-
teråt. Båda lagen hade sedan fi-
na chanser till måI. men resul-
tutct stod sie.

I SIF är det mycket svårt att
plocka ut några siirskilda spela-
re. Ingen löll ur ramen i ett bra
spelande Saxdalen.

Domfotboll

SIF D-Nås D 2-0
En kassaskåpssäker seger av

Saxdalens damer i söndagens trä-
ningsmatch mot Nås som slutade
2-0, halvtid 2-0.

Den grundlades redan i första
åal+lek och kunde lika gårna ha
blivit både ett och två mål större.

Jom Stenkvist och Lotta Hell-
sing bäst i de bakre leden, På mit-
ten var Helen Gustavsson den
sammanhåilande länken medan
Linda Hellström gladde mest
framåt.

Målskyttar: IVlarianne Hellgren
och Linda Hellström.

DAITFOTBOLL
Saxdalens damer tog en täm-

ligen lätt seger mot Nås med
2 0 elter samma sillror i pau-
sen. SIF kunde obehindrat gå
upp till en snabb 2-{-ledning
varpå de slog av takten något.
Några mål större borde segern
varit.

Jom Stenkvist och Lotta
Hellsing skötte sig bra bakåt
och Helen Gustavsson kämpa-
de bra på mitten. Framåt glad-
de Linda Hellström mest.

Målen: Linda Hellstrom obh
Marianne Hellgren.
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I morgon tönds brusorna och
ankomst till våra breddgrader.

Våren hätsas
med braseld

Cassels eller Björkås i
Grängesberg, Sunnansjö,
Saxdalen, Nyhammar eller
Norrbo.

Alla som vill ut och upple-
va stämningen vid en våreld
på valborgskvällen, har en
hel del alternativ att vraka
bland.

I Grängesberg-Grangärde-
området har idrottsföreningar
och andra intressenter som
vanligt ordnat med valborgsfi-
rande på flera platser.

Vid Björktorp på Björkås i
Grängesberg har folket i egla-
hemmen hjälpts åt att finansie-
ra fyrverkeriet.

Vi har fått in 15 000-16 000
kronor. Det blir alltså ett vack-
ert och ståtligt fyrverkeri hos
gss på torsdag kväll, säger
Gunvorl Damberg, en av dåm
som hållit i insamlingen.

Vid Cassels har det dragits
ihop ris och annan bråte till en
brasa. Inne i siälva Cassels blir
det sång signerad GAS, Gräng-
esbergs allmänna sångsällskap,
samt vårtal av Axel Andersson.
Arrangerar gör Grängesbergs
hembygdsgiile.

I Saxdalen svarar idrottsfö-
reningen för valborgsfirandet. I
år är det flyttat från "gropen"
till planen vid sjön Saxen, mitt
emot uppfarten till gnivan.

Vintergubben
eldas upp

Helt enligt tradition inleds fi-
randet rned att en snögubbe

sätts på en vagar och blir dragen
till brasan, där gubbens livslåga
släcks av elden.

På programmet står örstås
även ett fyrverkeri samt sång av
Saxdalens manskör, framhåller
Olle Norberg i idrottsförening-
en.

I Sunnansjö hålls firandet
vid grustaget. Brasa och fyrver-
keri är självklara ingredienser.
Dessutom bjuds det på vårtal
av Teddy Gummerus, sång av
Grangärde kyrkokör samt lott-
örsäljning. Vidare finns
möjlighet att grilla korv
köpa kaffe.

I Nyhammar ordnar brukel
med brasa vid Gamla bruket.
Naturligtvis bhr det också fyr-
verkeri-

Sommarlikt

Norrbo Folkets hus örening
har satt ihop ett ganska omfat-
tande program- Valborgseid
och fyrverkeri kompletteras
med sång av Saxdalens man-
skör samt annan "halv-hemlig"
underhållning inne i Folkets
hus. Dessutom är det ordnat
med kaffeservering.

Valborg lovar att bli en
iyckad afton. Med tanke på att
det i samtliga fail handlar om
ambitiöst upplagda program,
lär pubiikuppslutningen bli
mycket stor.

Om nu John Pohlman och
övriga meteorologer håller vad
de lovat - det vill säga närmast
sommarlikt valborgsväder!

det
och



- Med vårens an-
komst spirar framtids-
hoppet. Det behövs för
Ludvika och hela Väster-
bergslagen. sa kommu-
nalrådet Per-Erik Gran-
ström (s) i sitt tal till vå-
ren.

Omkring 1000 personer
hade samlats för att för
första gången fira val-
borg på Hammarbacken.

De blev bjudna på ett vårpor-
purri som bland annat innehöll
rytmer från Spanien och Brasi-
lien, framfört av Ludvika musik-
kår som Karl Erik Arnestedt diri-
gerade.
Arnestedt, initiativtagare till

aktionen "Liv åt Västerbergsla-
gen", var mycket nöjd.

- Jag hoppas att valborg på
Hammarbacken kan bli en tradi-
tion och att vi får igång mer akti-
viteter här i Ludvika och Smedje-
backen. Det vore roligt om folk
flyttade till Bergslagen och inte
härifrån, sa Arnestedt förhopp-
ningsfullt.

Körsång
Besökarna fick också njuta av

vacker körsång ledd av Åke Jons-
son. Traditionella vårsånger som
till exempel "Längtan till landet"
och "Vårvindar friska" sjöngs av
Fredagskören.

Trots att bra en tredjedel av kö-
ren deltog, nådde sångerna fram
till den stora publiken.

Spiutspets
Efter musiken var tiden inne för

kommunalrådet Granström (s) att
hålla sitt tal. Han talade om Väs-
terbergslagens järn- och stålindus-
tri i historiskt perspektiv. Detta
som har gjort Västerbergslagen
till en spjutspets för Sverige.

Tron på framtiden med hårt
clch målmedvetet arbete markera-
des i talet. Som exempel nämndes
utbildningar som placerats i Lud-
vika och den genklang som turist-
satsningen låtr.

Avslutningsvis utbringades ett
f yrf aldigt leve för våren, f ram-
tiden och Bergslagen.

0vanligt
I Saxdalen firades valborg med

en något ovanlig tradition. För att
markera vinterns slut brändes en
stcr papperssnögubbe upp på val-
borgsbrasan. Men innan brän-
ningen visades "gubben" upp för
hela byn.

På en kärra dragen av en trak-
tor gjorde den sin sista färd, följd
av ytterligare fem traktorer med
kårror som barn och föräldrar
satt på. Vid de flesta hus stod roa-
de människor och vinkade åt kor-
tegen.
Krutdoften stack i näsan och

öronen blev lomhörda när de yng-
re festdeltagarna satte sin prägel
på dagen.

För barnens skull
Vid korvförsäljningen stod

Majlis Hahne, Ann-Marie Lind-
ström, Ann-Sofie Nilsson och
Barbro Ruus. De är alla med i
Saxdalens lF:s damsektion och
har varit med och tillverkat snö-
gubben.

- Det är för barnens skull, sä-
ger Ann-Marie Lindström och
fortsätter, det är lörsta gången vi
har brasan vid sjön så vi får nog
ungefär 500 besökare.

Talet till våren hölls av Bengr
Emil Persson, ett välkänt ansikte i
Saxdalen. Ortens gruva bidrog
med fyrverkeriet.

5J7,2 t )

Eldar, taloch
älsade våren

När Saxdalen skulle bränna "snögubben", var det folkfest.
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Förra säsongens södra
damfemma innehöll tre VB-
lag. Men när nu IFK Gräng-
esberg klivit upp i fyran åter-
står bara Saxdalen och Sö-
derbärke. Förhoppningsvis
finns bara ett VB-lag i nästa
års damfemma...

Saxdalen bör nämligen ha
stora chanser att vinna serien.

Saxdalens IF
Förra året hade Saxdalens lF

lör första gången ett damlag
med i seriespelet och det höll så
när på att innebära serieseger
direkt. Grängesberg blev dock
för svåra. Ny tränare för i år är
Leif Isaksson, som tycker det
ser bra ut:

- Jag har ju inget att jämfora
med, men jag tycker vi spelar
väldigt bra i träningsmatcher-
na. Dessutom har tjejerna trä-
nat stenhårt. De har en enorrn
träningsvila och det är verkli-
gen roligt att se dem i aktion.

SIF har inte tappat någon

spelare, men fått två nyförvärv
i form av Kristina Andersson,
Leksand och Annika Karlsson
från Nyhammar. Liksom förra
året har SIF fyra viktiga kug-
gar: Jom Stenkvist i försvaret,
mittfältarna och skidtjejerna
Marianne Hellgren och Helen
Gustavsson och längst fram
målfarliga Linda Hellström.
Det är kring dessa mycket kret-
sar, men spelarna bakom är ju
lika viktiga de.

Vi bygger det här laget på
lång sikt men visst ska vi försö-
ka blanda oss i toppstriden i år,
menar Leif Isaksson.

Seriepremiär för SlF-damer-
na sker i morgon borta mot Is-
lingby.

Söderbärke GoIF

Det andra VBJaget i dam-
femman är Söderbärke som i år
har alla förutsättningar att för-
bättra fiolårsplaceringen. Då

kom de nämligen sist, och ut-
sågs lite skämtsamt av en
kvällstidning till "Sveriges
sämsta lag".

Men i år är det andra ton-
gångar i Söderbärkelaget. Ny
tränare för i år är "Putte"
Dahlström, som sticker ut ha-
kan direkt:

Vi ska försöka komma
bland de 3-4 bästa i år. Laget är
mycket bättre förberett än för-
ra året, och vi har nått hyfsade
resultat i träningsmatcherna.
Dessutom har nästan alla tjejer
utvecklats individuellt.

Söderbärke har exakt samma
trupp som i fiol, varken spelar-
förluster eller nyförvärv, bara
spelare underifrån.

- Vi slår från underläge och
hur som helst ska det gå bättre
än förra året.

SGoIF får en tuff match di-
rekt i serien, nämligen Sund-
born på bortaplan i morgon.

Rickard Persson

lslingby D-Saxdalen D
3-3 (3-l)

Vilken mardrömsstart Saxda-
lensdamer fick i seriepremiären
borta mot Islingby på söndagen.
Man låg nämligen under med hela
3-0 elter 15 nrinuters spel men
kunde till slut få till3-3.
- Det var starkt av flickorna

att klara oavgjort när vi började
så dåliet. Samtidigt som vi fick
avsluta matchen med endasr l0
spelare sedan tre flickor blivit ska-
dade, säger Leif Isaksson i SIF.
Bra i Saxdalen var Jim Sten-

kvist i försvaret. Skidåkerskan
Helen Gustafsson var duktig på
mitten och frarnåt handlade det
mest om Linda Heilström.

Saxdalens mål gjordes av Linda
Hellström 2 och Helen Gustafsson
I måI.

-

SIF-spurt
gav poöng

reff - r+
Trots underläge på .}_0 efter

en kvarts spel i seriepremiären
borta mot Islingby lyckades än_
då _Saxdalens fotbollstjejer få
med sig en poäng.

_ I4atchen slutade 3_3. SIF
fick oturligt nog rre tjejer slä_
dade och tvingades aviluta med
bara tlo spelare på banan.

^ Fina insatser gjorde Jom
Stenkvist i ftirsvaret, mirtftilta_
ren Helen Gustavsson och for_
warden Linda Hellström.
- SIF-målen gjordes av Linda
Hellström 2. Helen Gustavs_
son^

Saxdalen D-Hedemora
3-4 (2-r\

Blott, slirigt och chansartat var
de yttre förutsätrningarna i sönda-
gens match på Sunnansjö IP.

Trots pausunderlåget var det
gästerna som behärskade underla-
get bäst och segern var rättvis.

- Det bästa lag vi mött i år,
betygsatte SIF:s Leif Isaksson.

Jom Stenkvist den mest fram-
trädande i Saxdalen vars normalt
stora och starka spelare inte alls
kom till sin rätt.

Målen gjordes av Linda Hell-
ström 2, Helen Gustavsson.


