
Saxdalen
överraskar
Saxdalen överraskade

stort med att bortabesegra
Slätta med 2-0 (2-0). SIF
räddade därmed definitivt
nytt kontrakt, medan Slätta
med stor säkerhet flyttas ner
till sexan.

Utespelaren Anders Karls-
son fick hoppa in som målvakt,
och med tanke på skadeläget i
övrigt var tvåpoängaren högst
oväntad. Nu skötte sig dock
Anders helt prickfritt mellan
stolparna, och gjorde i slutske-

Suxdulen-
Enviken

Saxdalens damer gjorde en
bra match mot topplaget Envi-
ken och ftill "bara" med l-3
(0-l). Men faktum är att SIF
var värda ett oavgiort resultat.

När tre minuter återstod
kvitterade SIF:s Anna' Lindh
till 1-l och såg ut att rädda en
poäng. Men på bara tre minu-
ter hann Enviken både göra 1-2

och 1-3.

Saxdalen giorde genomgåen-
de en stark insats, och i ett
jämnt lag får målvakten Carina
Eriksson och unga Anna Lindh
beröm.

t''/!? ,i ..4-

det flera fina ingripanden.
SIF gorde en riktig käm-

painsats. och när Anders "Råt-
tan" Karlsson slog in l-0 fick
SIF alltmer att säga till om.
Jörgen Söverstad spädde på
med 2-0 på ett lill synes miss-
lyckat lobblörsök i mitten av
lörsta halvlek.

Båda lagen hade flertalet
chanser efter paus, men siffror-
na stannade vid 2-0.

Plus i SIF går till de båda
Anders Karlsson. Målskytten
Karlsson och målvakten Karls-
son. Mycket bra var också To-
mas Eriksson och Gustav Nord
trots att de är otränade.

- Nu hoppas jag på lite för-
stärkningar till nästa år, så vi
slipper en sådan här tråkig
höst, säger tränaren Rolf Pers-
son, som har haft svårt att fått
ihop fullt lag på slutet.

Div V Mellersta Dala
Äspcboda-Grycksbo t-s
östansbo-Bullermyren 44
Slätta-Saxdalen O-2
VC Djurmos 3_l
Gagnef-Dala Järna 5-l
Cirycksbo 17 12 2 3 60-20 26

Bullerrn 11 12 0 5 40-24 24

Östansbo l7 l0 3 4 43-ll 23

vG 17 l0 0 1 45-30 l0
Saxdalen 17 ti 3 6 33-37 19

DjurmoS 17 6 4 7 12-35 16

slrirra 11 4 5 8 25-ll 13

Cagnel' 11 4 5 8 28-41 ll
AspebodalT 5 3 9 25-4313
Dala J 11 I I 15 20-59 3

Saxdalen vaskade
fram en seger

Saxdalen överraskade
positivt genom att beseg-
ra Slätta på bortaplan
med 2-0 efter samma
siffror i halvtid på lör-
dagseftermiddagen.

Segern för Saxdalen in-
nebär förmodligen att
Slätta får ta klivet ner i
div VI det skall till myck-
et om Slätta skall vinna
sista matchen mot höst-
starka Djurmo/Segro och
Slätta måste vinna för att
kunna klara nytt kon-
trakt.

Det var absolut Slätta som 1åg

närmast segern. Saxdalen skapade

inte allt för många chanser men de
få man vaskade fram tog man väl
tillvara på.

Båda målen tillkom i första
halvlek och var identiskt lika. Det
var snabbe Jörgen Söverstal som
tog reda på Saxdalens försvarets
långbollar och elegant sprang
ifrån slättaförsvaret båda gånger-
na.

I andra halvlek dominerade
Slätta stort man skapade den ena
målchansen efter den andra men
Saxdalen hade ett oerhört ram-
starkt försvar man spelade defen-
sivt och hade i princip sex man i
försvaret och kunde ståemot Slät-
tas offensiva attacker.

Bäst för dagen i Slätta var libe-
ron Peter Johansson medan vi i
Saxdalen ger ett extra plus till två-
målsskytten Jörgen Söverstal.

Slätta-Saxdalen 0-2 (0-2)
Målen: 0-1, 0-2 Jörgen Sö-

verstal.
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slog Söderbärke

i pausen. Nyström.

[ejderbyt i södra femman
rnellan Saxdalens IF och Söder-
bärke GoIF blev en triumf ftir de

förstnämnda. 3-2 (2'1) slutade
matchen. Det var små margina-
ler som avgiorde.

GolF tog ledningen med 1-0

genom Anna Norman men se-

dan tog SIF över och gick lram
till 3- I .

Bäst i hemmalaget var Marit
Nyström, Jom Stenkvist och
Marianne Hellgren.

Nina Seminets, normalt mål-
vukt i GolF, hoPPade in som
innerback och giorde det bra.
Plus också till vänsterbacken
Jessica Hillebäck och forwar-
den Susanne Pergenius. På

mittf?iltet jobbade Ingela An-
dersson hårt som vanligt.

Målen: 0-l Anna Norman,
l-1 Marit Nyström, fi Kristi-
na Axelsson, 3-1 självmåi, efter
skott av Kristina Axelsson, 3-2
Pernilla Holmberg.

Saxdalsdamerna

Det bjöds i",g P." ll: ,"y1':ftffi'll *"#ltll""ffi1l:gon större fotboll när ;ä;;'';;d-röriiStinqvist ocrr

Saxdalens damer mötte Marianne Hellgren bäst i hemma-

Söderbärke på söndagen. laget'

Det handtade nämligen,,,3lorT3?i5'"1ft3:#:l,Kfi'3.1
mest om sparka och il;i;;ili"c.iäÅna.irson.
spring när hemmalaget
vänn hed 3 -2 efter 2 -r 

",]I3,',tT'tr.i?'". 
Yå:ii', Jål

Rättvisa siffror till slut då hem- För Söderbärkes mål anteckna-
;fli;k;;;;kapade mer chanser des Anna Norman och Pernilla
än gästerna. Holmberg'

Su'xdalen-
Söderbärke

/Ys f?

Srxdalen D-Enviken D
1-3

Hemmadamerna vtu Ytterst
aära en riktig skräll näi man mötte
Eouit"o i ei tidigare uPPskjuten
match.--Forit i matchens "elfte timme"
kunåJ gasterna säkra s-eegrn och
i-J, nil"tia 0-1, sPeglade knaP-

oast matchbilden.-toåä"" 
Pressade tillbaka Envi-

ken under itörre delen av mat-

"nän, 
rnen kunde inte utnYttja det

spelmåssiga övertaget.' Målvaliten, Carina Eriksson var
tiU.a-matts med Jom och Ann-
i-io Gnonist de bästa i Saxdalen'- tvfalskvtt för Saxdden var Ann-
Lin Stenqvist.

Jv/t - rr

Tionde raka
för V/G ?

I eftermiddag kan V/G
Fotbollklubb göra något
mycket svårslaget - att
vinna sin 10:e raka seger i
lrets div Y-fotboll!

- Det hoppas jag
verkligen, inflikar träna-
ren Toni Karlsson.

- Skulle Yi klara
Aspeboda på hemmaplan
så har grabbarna giort en
fantastisk prestation !

Oavsett vad som nu händer i

Blötberset i eftermiddag så kan
man uån vidare kora V/G till
"höstens lag" i VB-fotbollen.

Saxdalen-avslutar serien i Bor-
lånce mot formsvaga BullermY-
renl Trots att utespelaren Anders
Karlsson tvingas hoPPa in mellan
stolDarna så kan det mYcket väl bli
en fullpoäneare i avslutningen.

Samha fäktum gåller i högsta
qrad för Östansbo som sin tur sä-

ler tack och farväl till säsongen
1988 i Dala-Järna.

Med tanke Då att Stefan Silfver-
lins cmbbar har cha$sen att bli
tvåa I serien så gor öiS inte några
misstag. Säker seger.

HARALD LOHSE



Saxdalen Sa,xda,len
resignerade frfI stortBullermyrens IK vann
stort och rättvist hemma-
mötet med Saxdalen på
söndagen. Hela 6-2
skrevs slutsiffrorna till ef-
ter 2-l i halvtid.

Den första halvleken
Yar spelmässigt ganska
jämnt och lagen turades
om att skapa farligheter.
Bullermyrens unga
fem juniorer, var
mest effektiva.

I den andra halvleken var det to-
talt hemmadominans och Saxda-
len verkade resignerade.

Målen trillade in med jämna
mellanrum och Bullermyren gick
fram till hela 6-l innan Saxdalen
kunde snygga till siffrorna till
6-2. Målet inslaget på straff av
Per Angelin.

Bullermyren giorde en bra in-
llats och de unga sPelarna var en
verklig injektion i laget. Överbetyg
går till Mats Gustafsson, Per El-
tin, Pelle Ström, Christer Persson
och Thomas Waller.

Bäst i Saxdalen var målskyttar-
na Stefan Stenkvist och Per Ange-
lin.

Målen: G-l Stefan Stenkvist,
l-l Frank Hantzman, 2-l Chri-
ster Persson, 3-l Frank
Hantmtan, 4-l Mats Gustafs-
son, 5-1 Pelle Ström, 6-l Mats
Jonsson, 6-2 Per Angelin
(straff).

SlF-tipset 1988
Resultatet av Saxdalens IF:s

serietips där det gällde att före
seriestarten tippa resultaten av
lagets seriematcher vanns av
Äke L1unggren Sunnansjö.
Han hade l-1 rätt 3 sifler.

Tvåa kom Arne Gustavsson,
I-udvika med 12 rätt, 3 siffer,
och trea kom Anders Jonasson,
Ludvika med 12 rätt. 3 siffer.

Fyra Björn Näslund, Saxda-
len, femma Ktell Wikström,
Ludvika och sexa Ulla Bergelin
Saxc'lalen.

Saxdalen avslutade säsongen med en klar fiirlust mot
Bullermyren på Maservallen. SIF höll jämna steg i ftirsta
halvleko och ledde ett tag med 1-0, men ftill ihop och
ftirlorade med 2-6 (l-2).

Vikarierande målvakten Anders Karlsson, som höll nollan
senast mot Slätta, var inte lika lyckosam den här gången, utan
släppte in några billiga måI. När "Bullis" giorde 3-l strax
efter pausvilan gick proppen ur helt.

Saidalen har helt uppenbart saknat ordinarie målvakten

fer Hedström, som på grund av en knäskada missat större
delen av höstsäsongen.i Mot Bullermyren får SIF godkänt för sin första halvlek,
men andra halvlek bör man glömma snabbt.

Bäst i SIF var liberon Pelle Runnberg och anfallaren An-
ders Karlsson. Just de två har varit genomgående bäst i SIF
denna säsong.

Målen glordes av Stefan Stenqvist (1-0) och Per Angelin
(2-6).

Div V Mellersta Dala
Bullermyren-Saxdalen 6-2
Grycksbo-Gagnef G{)
Dala.lärna-östansho 44
DjurmoS-Stätta g
V G-Aspeboda 4-l
Grycksbo l8 13 2 3 66-20 28
Bullerm. 18 13 0 5 46-26 26
östansbo l8 ll 3 4 49-35 25
vG 18 11 0 7 49-31 22
Saxdalen l8 8 3 1 35-4319
DjurmoS 18 7 4 7 37-39 18

Slätta l8 4 5 9 29-3613
Gagnel 18 4 5 9 28-4713
Aspeboda l8 5 3 l0 26-47 13

D. Järna l8 I I 16 24-65 3

lag,
dock

Ungdomsserierna i fot-
botl har avslutats. Här
följer samtliga w Dslsr-
nas Fotbollsförbund ad'
ministerade seriers sluffa-
beller:

F 1rl 3r 3 7'nra
Södcbårke l0 E

Saxdalen l0 4

Nyhammar l0 3

Vikhamnsh l0 4

Torsång lO 2

Smcdjeb l0 I

2 0 44-17 18

3 3 t6-25 tr
5 2 n-24 ll
2 4 36-mrc
261G-426
2112-44

PlZ gr 4
Brage2
Ludvika
(htansuo
Forssa
Smedjeb'
Saxdalen
Nyhammar
Ulfsh.

P93r'l
Forssa 3

Sordalcn
Nyhammar
Gustafs
UlfshYttan
Forssa

00
t2
34
l5
08
l8

14 ll
149
t46
146
145
144
143
14 I

l0 l0
107
103
104
r02
l0 I

3 0 74-20 25

4 I 56-25 22

4 4 67-41 16

4 4 42--# 16

I 8 50-56 ll
I 9 37-41 9

2 9 29-71 8

3 l0 34-69 5

68- E 20
43-u 15

tl-?a 9
t1-28 9
13-59 4
10-37 3



Hur många
kommer tiII
Ljungåsrundan?

- Vi hoppas nå uPP till
fjolårssiffran, men då
måste antalet efteranmäl'
da bli kring E0 löpare.

Så säger Olle Rehn i
Saxdalens IF inför mor'
gondagens
dan.

Ljungåsrun-

På torsdagen kunde ar'
rangörerna räkna in
lfi)-tdet anmälningar.

- En på tok för låg siffra for
att vi skall vara nöjda, fortsåtter
Olle Rehn.

Nu har dock det hår med efte-
rannälningar blivit våldigt popu-
lärt för såvål motionäer som elit-
löpare och Saxdalens IF hoPPas
därför att betydliet fler möter uPP
vid start- och målPlatsen vid Furu-
liden.

TENRIi]SG
Ljungåsrundan:
H 21: l. Nils-Erik Moss, Ekshä-

rad, 76.31. 2. johnny Nilsson, Sä-
ter, 77.48. 3. Thomas Johansson,
Kvarnsveden, 78.09. 4. Esko Ron-
kainen, Heros, 82.49. 5. Leif Karls-
son, Hälleflors, 86.02. 6. Mats
Hammerin, Forssa, 86.12. 7. Mats
Eriksson, Hällefors, 86.47. 8. Gö-
ran lvares, Jarl, 88. I l. 9. Lars-Åke
Blom, Nyhammar, 88.52. 10. Claes
Berglund, Ulriksberg, 93.04.

H 35: 1. Ove Olsson, Kvarnsve-
den, 77.30. 2. Johani Ronkainen,
Heros, 80.52. 3. Tommy Hindrikes,
Kvarnsr:den, 82.16. 4. Rolf
Pålsson, Saxdalen, 86.32. 5. Bo Als-
terlind, Stora Tuna, 87.37. 6. Erik
östman, Gustafs, 91.51. 7. Lars
Persson, Vulcanus, 94.57. 8. Lars-
Olof Frisk, Saxdalen, 95.34. 9.
Kiell Skaret, Hällelors, 99.20.

H 40: 1. Mats Alm, Kvarnsve-
den, 83.15. 2. Pentti Puro, Forssa,
92.14.3. Mats Olov Olsson, Kvarn-
sveden, 93.08.

H 45: 1. Reijo Toivola, Ludvika,
88.36. 2. Bengt Jansson, Krylbo,
8e.02. 3. Björn Sjöström, Stora Tu-
na, 90.23. 4. Göran Hybinette,
Ludvika, 90.50. 5. Jarl Stenman,
Frövi, 100.01. 6. Åke Gunnarsson,
Säter, 101.14. 7. Stig Söderström,
Kvarnsveden, I I 1.40. 8. Lars Äker-
man, Kvarnsveden, I 15.58.

H 50: l. Per Arne Hjelm, Kvarn-
sveden, 89.16. 2. Gösta Thorberg,
Saxdalen, 100.08. 3. Svante Löfs-
tröm, Hällefors, 103.47. 4. Rolf
Hammerin, Kvarnsveden, 105.29.

D 2l: 1. Maria Eriksson, Kvarn-
sveden, 93.49. 2. Lena Häll, Dom-
narvet, 107.39. 3. Berit Svensson,
Forssa, 1 12.26.

D 35: l. Anita Westling, IRIK,
106.52.

D 40: l Margareta Lindström,
Saxdalen. 113.10.

Motionsklass: 1. Östen Johans-
son, Lesjöfors, 88.24. 2. Jan An-
dersson, Gustafs, 90.51. 3. Mats
Palmgren, Ludvika, 92.50. 4. Peter
Bergkvist, Källbotten, 94.34. 5.
Thomas Paulsson, Forssa,95.00. 6.
Hans Persson, Källbotten, 95.08. 7.
Jan-Olov Wallman, Saxdalen,
96.49. 8. Rolf Hahne, Saxdalen,
97.04. 9. Sune Olsson, Rörbäcks-
näs,98.34. 10. Arne Löv, Vulcanus,
98.51. 11. Roland Andersson, Vul-
canus, 100.16. 12. Nils Lindgren,
Hedemora, 101.56. 13. Jens Börjes-
son, Ludvika och Hans Danielsson,
Ludvika, 104.13. 15. Lennart Lind-
qvist, Saxdalen, 105.14. 16. Bengt
Sundling, Saxdalen, 105.15. 17.
Jörgen Grund, Ludvika, 106.38.
18. Robert Göransson, Heros och
Seppo Vanninen, Saxdalen, I 10.52.
20. Bo Gustavsson, Saxdalen,
ll2.4l. 21. Sören Domert, Forssa,
113.41. 22. Leif Isaksson, Saxdalen,
113.56.23. Per Olov Bäck, Forssa,
123.48.24. Arne Vanninen, Saxda-
len och Olof Samuelsson, Forssa,

Ljungåsrundan:
DD-joggen: 1. lnge Johansson,

RC 88, 25.16.2. Emil Andersson,
Ludvika, 26.40.3. Jonny Isaksson,
Lud..'ika, 27.16. 4. Raimo Ronkai-
"en, Heros, 27.21. 5. Bengt-Göran
ZäIher, Heros, 27.36. 6. Rune
Goldwitz, IRIK, 27.40. 7. Göte
Andersson, l.esjöfors, 28. 10. 8. Leif
Svetsnow, Kvarnsveden, 28.45. 9.

Anders Gomersson, Ludvika,
28.50. 10. Sven-Olov Dahlgren,
Nora, 29.21. I l. Ove Norman, He-
ros, 29.52. 12. Tarmo Jonkala,
Ludvika, 29.58. I 3. Christer Björk-
man, Lesiöfors, 30.01. 14. Magnus
Thors, Källbotten och Bengt
Thors, Källbotten, 30.14. 16. Johan
Jakobsson, Saxdalen, 31.04. 17.

Solveig Andersson, Sunnansjö.
31.09. 18. Mats Hedman, Saxdalen,
31.32. 19. Fredrik Rehn, Saxdalen,
31.39. 20. Annika Östh, Ludvika,
31.48. 21. Mattias Carlsson, Fager-
rta, 31.53. 22. Stefan Blomkvist,
iäter, 32.03. 23. Gunnel Holmberg,
Källbotten, 32.44. 24. Krister Zät-
her, Heros, 32.45. 25. Rose-Marie
Andersson, Ludvika, 35.1 I . 26. Mi-
kael Hedlund, Saxdalen, 35.24. 27.

Jenny Eriksson, Ludvika, 36.00.
28. Karl-Olov Eriksson Ludvika,
36.02. 29. Rosmarie Persson, Vul-
canus, 36.11. 30. Ingemar Thors-
berg, ASEA, 37 .27 . 31. Patrik Hed-
lund, Saxdalen, 37.49. 32. Majlis
Hahne, Saxdalen, 37.53. 33. Kjell
Hedlund, Saxdalen, 37.54.34. Pia
Norrman, Ludvika,38.00. 35. Alva
Eriksson, Saxdalen, 39.01. 36. Ag-
neta Ström, Ludvika, 40.51. 37.
Benny Larsson, Grängesberg och
Tony Holgersson, Grångesberg,
42.55.39. Erik Maripuu, Saxdalen,
43.08. 40. Lisbeth Isaksson, Saxda-
len, 44.08. 41. Daniel Johansson,
Saxdalen, M.53. 42. Tomas Isaks-
son, Saxdalen, 46.11. 43. F,inar
Norberg, Borlänge och Lena Abra-
hamsson, Sunnansjö, 46.38. 45.
Ove Sandberg, Saxdalen, 47.06.46.
Jan-Erik Johansson, Saxdalen,
47.45. 47. Tommy Sandberg, Sax-
dalen, 48.21. 48. Ellen Larsson,
Ludvika, 48.33. 49. Jeanette Vanni-
nen, Saxdalen, 51.44. 50. Micaela
Göransson, Heros, 51.46. 51. Kata-

iina Rehn, Saxdalen, 51.49. 52. Jes-
sica Graaf, Saxdalen, 51.50. 53.
Magnus Sandberg, Saxdalen,
54.04. 54. Johannes Graaf, Saxda-
len, 54.21. 55. Kristina Hedblom,
Saxdalen och Linnea Jakobsson,
Saxdalen, 54.45. 57. Ingela Berg-
Larsson, Ludvika, 60.07. 58. Lisa
Svensson, Ludvika, 60.39. 59. Peter
Maripuu, Saxdalen, 63.33. 60. Sara
Pålsson, Saxdalen, 63.34. 61. Fred-
rik Persson, Saxdalen, 66.09. 62.
Anders Wallman, Saxdalen, 66.10,
63. Inger Persson, Saxdalen och
Marie Graaf, Saxdalen, 68.45. 65.
Margareta Pålsson, Saxdalen,
68.46. 66. Carina Hedlund, Saxda-
len och Nina Andersson, Saxdalen,
'18.27. 68. Pär Pålsson, Saxdalen,
79.04. 69. Tomas Maripuu, Saxda-
len. 79.05.

Klart med
tränare
i Gränges
nu löst tränarfrågan
nästa säsong!

IFK Grängesberg har

Enligt säkra kållor så

får tiänaren, Lennart

"Albin" Andersson hjälP

av Rolf Persson från Sax-

dalen.
Även Rolfs son, Christer' som

,iai"äiä iPiiat for Ludvika FK'
i,^"fiiiiu öia;ses som.tränare och

l;;;h;"" koåmer alltså båda att

ineå i Gränges ledarteam'"'ätä*.iuäts och Ludvika FK

nÄ*'r'roi*öatigen i samma div'

III serie nästa säsong'^^-S;; vi tidigare rapporterat
nuiäiå, o.t otn div',lll södra

iräiiiino där LFK och Gränges

fä;'d;öJ;utsikter att klara sig

till

1 35.33.
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-... Iuloli$ppade Maria Eriksson, Kvarnsvedens GoIF ochNils-Erik Moss, Ekshärads FI, stoå,orn-Lgr"." när åretsLjungåsrunda över 23 kilomelgi 
""gio.a". 

pa ftiraagen. 
---"

, Föga. publikvänligt regn ftiljde läparna 
-under 

större de_
ren__av toppet, men rid målgången letade sig solen fram
mellan molnen.

Bäste VB-löpare blev Johani Ronkainen, IK Heros, med
en andraplats i sin klass.

,^"*:$:T-,_:l:r fyra kilometer kunde Nils_Erik Moss bryta sigros rran klyngg.n och gjorde därefler sitt eget lopp.- uer ar torsta sången jag spnnger Ljungåsrundan. sägerNils-Erik Moss. Dei var en, ruff bana. Uppför de första 14kilomererna tog ordenrligt på kralterna.
Det här var Moss feåtå raka ,.g.i. Sirtu tävlingen var Ma_rathon i Säffle där Moss tog DM+et?n"t--"ä äen 2.31.Nu vänrar LidinoöloRRer som jag spri"l., i,;r" låista gang_en. Jag har lire svåri lör branta utic;rstopär. uarf<;r har jagdragit mig för art delta tidigare. Vi fu,,.-fr"r"Jåiga..
När Maria Eriksson,.eir dryg k;;-;;;..-tirt. hene, brötmållinjen tog hon sin tredje ,"g"il ij"ngar."ä0"".



Bo Svensson, Ludvika LFJI, deltog i DD-joggen med dot-
tern Lisa i vagnen.- Det blev en skön promenad över $u
kilomcter.

Foto: Berit Diuse
\

Fa,voritsegra,r
i Liung:åsmtnda,n

Maria distanserade närmaste konkurrent med nästan femton
minuter.

- Det kändes fint. Jag gillar när det går uppför och regnet är
inga problem för mig, säger Maria Eriksson.

- Jag tycker att det är ett bra arrangemang och det är alltid
fina priser. Anmälningsavgiften är låg om man jämför med
andra tävlingar. Iag kan inte förstå att inte fler springer det här
loppet, säger Maria.

Johani Ronkainen, IK Heros, blev bäste VB-deltagare med
en fiärdeplats i starf?iltet och en andraplats i klassen H 35. Esko

Ronkainen, IK Heros, tog en fiärdeplats i klass H 21.
Värt att nämna är också Margareta Lindström från arran-

görsklubben Saxdalens IF, som segrade i D 40-klassen.

Det var nionde året som Ljungåsrundan awerkades och un-
der alla år har Seppo Vanninen, Saxdalens IF, gjort ett jätte-
jobb med atl rugga sponsorer till tävlingen och priser till alla
startande.

Text Ullacarin Sundin



fl En stor, bred och diger
idrottshelg i ömsom regn
och ömsom solsken.

Där har ni VB:s sport-
telg i sammanfattning.
Aven framgångarna blev
av skiftande karaktär.
! Grängesberg fick en ny

skyttekung i l7-årige debutan-
ten Ola Hagström som inom
loppet av fem minuter gjorde
ett äkta hat-trick då l-l blev
4-l mot Vikmanshyttan.

fl Smedjebacken fortsätter att
gå bakåt och förlorade nu sin
tredje raka match. l-2 borta
mot Mockfjärd.

tl LFK fick l-l mot Katrine-
holm men mycket mer än
poängen fanns inte att glädjas
ät-
n Östansbo och Saxdalen av-
slutade med "tennissiffror".
ÖIS 0-+ borta mot Dala Jär-
na och Saxdalen 2-6 borta
mot Bullermyren.
tr Det bästa till slut i fotbol-

len: V/G vann sin lO:e raka sr

ger i femman via 4-l på Aspr
boda!
tr LHF:s handbollsdamer ir
ledde med 18-15 mot Malun
och herrarna höll på att besel
ra fjolårets seriesegrare lrstr
18-16 blev det 18-20 i slur
minuterna.

SPOB}E,V
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En .joggingoverall blev Kenneth Larssons belöning ft)r hans

fulltrölf i Femmantipset. På bilden håller "Thule" upp be-
viset - tipset från den 4 augusti med de fem rätten. (Foto:
Berit Djuse I

"Thulett bäst
i Femmantipset

I den tionde omgången slog han till - V/G FK:s 27-åri-
ge målvakt Kenneth "Thule" Larsson. Han prickade in
fem rätt, d.v.s full pott, i Bergslagspostens Femmantip-
set, där spelare och ledare i våra tre division V-klubbar
fiirsökt förutsäga utgången av matcherna i mellersta Da-
lafemman.

t!/!.:i .J"::.

"Thules" lullträff har stått
sig resten av säsongen. Vi kan
därför utse honom tiil Fem-
mantipsets okrönte kung
1988!

När vi nu summerar Fem-
mantipset lör i år kan vi kon-
statera att det bara var Håkan
Fredriksson i östansbo, som
var uppe och nosade på fern
rätt. En omspelsmatch mellan
Slätta och Grycksbo blev Hå-
kans lall sorn fick nöja sig
med fyra rätt. Ett resultat
som han har gemensamt med
klubbkamraten Mikael Von-
drus och Jimmy Med6n i
vic.

Jag är nöjd, jag tycker att
det har gått bra for mig under
hela säsongen.

Han missade dock några
matcher under våren på
grund av skada.

Tänk om vi tagit fyra-fem
poäng till under våren då ha-
de vi varit med och gjort upp
om senesegern.

Han trivs utmärkt i V/G
och räknar med att spela kvar
i klubben även nästa säsong.
Men då får han konkurrens
av Esbjörn Kull, som räknar
med att göra come-back.

Men det bara stimuleran-
de med en utmanare!

Höstens lag

Kenneth Larsson hade fyra
ettor och en tvåa i sitt tips i
böqan på augusti. Tvåan sat-
te han för matchen Gagnef -

ViG, ett inte alltför vågat
tips, skulle det visa sig!

Vulcanus/Gonäs FK har
egentligen bara konkurrens
av IFK Grängesberg om ti-
teln "Höstens lag inom VB-
fotbollen". Blötbergets stolt-
heter svurade lör en suverän
prestation i meilersta Dala-
femman. På de tio sista om-
gångarna tappade laget inte
en poäng med den impone-
rande måiskillnaden 32-9.

När "Thule" tippade att
hans V/G skulle vinna i Gag-
nef kunde han förstås inte ana
att det var upptakten till rena
segertåget under hösten.

Vändningen kom
' Även om vi 1åg då1igt till

elter våren trodde jag på en
vändning. Vi hade mycket
otur under våren, förlorade
rnetl uddarnålet trots att vi
spelade skapligt.

- Men det vände med be-

sked och vi hade ett suveränt
flyt under hösten, flinar KPn-
neth, som själv hade stor del i
scenförändringen. Han släPP-
te bara nio bollar bakom sig
undcr tionta tcherssviten.

Lätt omgång

Någon stor tippare och tur-
gubbe påstår sig inte Kenneth
Larsson vara. Han tillhör inte
de som spelar vare sig på lot
boll eller hästar.

Nej, det är sällan och där-
1ör kan man ju inte räkna
med att vinna heller.

Kenneth har varit med i
Femmantipset tidigare men
inte lyckats.

Jag hade kanske tur som
fick en ganska lätt omgång att
tippa. näslan ursäktar sig
"Thule".

Så här gick det i Femman-
tipset 1988:

Fem rätt: Kenneth Larsson,
V/G.

Fyra..rätt Håkan Fredriks-
son, OlS, Jimmy Meden,
ViG, Mikael Vondrus, OlS.

Tre rätt: Anders Jonasson.
V/G, Jörgen Nyhem, ötS, Pe-
ter Rasck, V/G, Peter Sand-
berg, ÖtS, Lennart Persson,
SIF, Thomas Blom, V/G, Pel-
le Runnberg, SlF, Jörgen Sö-
verstad, SIF.

Två rätt: Jan Andersson.
SlF, Mikael Rydberg, V/G,
Per Angelin, SIF, Bo Wil-
hehnsson, OIS, Jan Eriksson,
örs.

Ett rätt: Anders Karlsson,
SIF'.

I

Torbjörn Svensson



: främsta

Therese Forsberg, Sme-
djebackens FK och Tom-
my Meddn, V/G 86 -där han ni skyttedrott-
ningen respektive skytte-
kungen bland Yästerberg-
slagens fotbollsspelare
det här året.

När i stort sett alla se-
rier nu är avslutade, div.
II och div. IY återstår, så
visar det sig att Therese
och Tommy är de absolut
målfarligaste.

Therese har antecknat sig 22
gånger i målprotokollet och Tom-
my 19 gånger. Imponerande sif-
fror i sig, men det finns fler mål-
hungriga "lirare" i distriktet.

Exempelvis Linda Hellström i
IFK Ludvika som gjorde 2l mål i
seriespelet och därmed blev näst
bästa målskytt på damsidan.

Närmast efter Tommy på herrsi-
dan följer Sunnansjö IK:s måls-
pruta, Pelle Sundström, som lät
kanonen tala vid 16 tillfällen.

Här nedan följer de bästa mål-
skyttarna i herrarnas div. V och VI
samt i damtrean.

i SIF
Saxdalens IF har ännu

inte löst tränarfrågan ef-
ter avgående Rolf Pers-
son.

Enligt SlF-basen Lasse
Persson är dock en lös-
ning nära förestående:

- Vi hoppas på ett besked på
måndag eller tisdag i nästa vecka.

- Det har funnits två alternativ
som vi arbetat med.Antingen en
spelande tränare eller en tränare
utifrån. Nu är det aktuellt med det
sistnämnda alternativet, säger
Lasse Persson.

Inom SIF har man lagt locket på
vem som åir aktuell men klart är
att personen i fråga kommer från
en annan kommun.

Saxdalen
plockar
från SEK

Kommer Saxdalens IF
,tt plocka tre man ur
Smedjebackens A-trupp
inför nästa säsong?

Ja helt omöjligt är det
inte sedan trion Håkan
Jansson, Kenneth östh
och Sigge Scheir börjat
träna med de svart-vita.

SlF-basen Lasse Persson är
mycket förtegen men säger så här:

- Det stämmer att dom tränat
med oss men därifrån till att det
blir en övergång är ett stort steg.

- Killarna har kommit frivilligt
till oss och är naturligtvis välkom-
na om dorn vill spela för oss.

Håkan Jansson har tidigare spe-
iai i SIF och Kenneth Östh är ar-
betskamrat med Lasse Persson. i

Steget från SFK tiil Saxdalen är 
I

därför inte så märkvärdigt.
Skulle däremot även Sigge

Scheir gå över måste detta vara en
stor missräkning för Lennart
Sandström och C/O i SFK.

Som bekant är redan Tommy
Staf på glid till LFK och går båda
så betyder detta i klartext att SFK
skulle förlora båda sina toppfor-
wards inför 1989!

Tränarfrågan är ännu inte löst i
Saxdalen men Lasse Persson har
namn på gång och hoppas kunna
presentera en efterträdare till Rolf
Persson innan jul.

HARALD LOHSE
'-:

YB-fotbollens Ingen
tränare

måIspottare
Saxdalens IF: Anders Karlsson

10, Pelle Runnberg och Per Ange-
lin 6, Stefan Stenqvist 4, Christer
Fridlund och Jörgen Söverstad 3.

V/G 86: Tommy Medön 19,
Jimmy Med€n och Roger Daniels-
son 8, Mikael Berg 5, Leif Holmq-
vist 2.

Östansbo IS: Håkan Fredriks-
son 14, Ronnie Johansson 9, Jcir-
gen Nyhem och Göran Sandgren
6, Janne Eriksson och Kent Ele-
skär 3.

Nyhammars IF: Per Forsberg
och Tomas Stenkvist 5, Anders
Pettersson 4, P-O Messing , L-I
Eriksson och Anders Jansson 2.

Sunnansjö IK: Pelle Sundström
16, Thomas Pettersson 3, Tomas
Olovsson 3, Ulf Holmqvist 2.

Söderbärke GoIF: Hans Holm-
berg, Håkan Bjurling och Robert
Andersson 8, Johan Aström 6, Per
Abrahamsson 5, Jan Dahlström 3.

Smedjebackens FK: Therese
Forsberg 22, Maria Bergman 18,
Jasmine Scheir 13, Vicky Göstas-
son och Anne Jonsson I l, Ylva
Andersson 9, Ulrika Melin 3.

IFK Ludvika: Linda Hellström
21, Malin Edlund ll, Lena Tur-
born 5, Anki Risberg och Malin
Hansson 4, Maria Spelmans och
Marie Nilsson 3.



YB'karusellen
om tränarrykten
har dragit igång

Tar du chansen i Gränges om du
får en förfrågan?

- Tja,säger Rolf efter skratt
och lång betänketid.Dom kan väl
höra av sig!

Det mårks att det är höst - nu
börjar de långa och många sPeku-
lationerna!

HARALD LOHSE

Stannar, stannar inte?
Den årligen återkomman-
de frågan är på taPeten
igen för VB-lagen i fot-

.boll.
Det enda som för da-

gen är helt officiellt klart
är att Roger Lundin stan-
nar i Ludvika FK.

I övrigt är det sPekula-
tioner och tveksamheter
till höger och vänster.

Inte ens höstens succötränare
Toni Karlsson i V/G-86 vet vad
1989 har i sitt sköte:

- Nu vill jag först ha distans
till säsongen innan jag tar något
beslut i dtn ena eller andra rikt-

Inga andra anbud?:-N.: inte ännu men visst är
jag öppen för andra bud om de
skulle dyka upp.

Rolf slutar
Kollegan Rolf Persson i Saxda-

len han har klart för sig:

- Nu får det vara nog!

- Jag orkar inte en säsong till
den saken är klar.Nu får sPelarrå-
det ta tag i frågan och lösa frågan
på ett tillfredställande sätt"

Rolf,46,inledde sin tränarbana i
Saxdalen redan 1966 och har un-
der längre eller kortare Perioder
trånat laget 16 säsonger.

- Jag vet inte säkert hur
mänga år det är men något i den
stilen skall det väl vara.

Ärets såsong har varit mYcket
tung för SIF och i första hand för
Rolf.

ningen. - Vi har haft oerhörda pro-- 
Jag har visserligen blivit till- blem med skador och annat vilket

frågad om jag vill fortsätta men giort arbetet mycket tungt.
jag vet inte,säger Toni tveksamt. -- - Vid l0 tillfällen-minst-har

Vad är det som får dig att tve- jag varit i kontakt med spelare !rka? -vå 
veteranlag för att få ihop fullt

- Även om det nu gick väldigt manskap!
bra för oss under hösten så har det
n"rii uAaigt jobbigt. - Så skall det inte behöva

- fag fr'a. naftänst ar för både vara,understryke-r Persson' -n-octr"U-fag och inte nog med Vgt 
-som 

skall ta över i Saxda-

äitti iug har även ansuarEt för len.lir-ågnu inte klart.Klart är i
materialöt. varje fall att det inte blir Rolf

- Skall jag tänka mig en fort- Persson' 
.

sattning i V7d så måste jäg ha ga- . ._Operation övertalning lär inte
i*tierä- hjälp med U-6get och hjälpa den här gången!

en materialare. Slutar du med fotbollen nu?
-- 

Näi iant.. du ge besked till stv- . - Det vet jag irlte'En del, har

relsen? placerat mig i IFK Grängesbelg--- jag väntar säkerligen ett par nästa säsong merl {et pratas allde-
tre veckör. les för mycket på hösten.

tr Plågad "Ludde"
Som bekant slog "Ludde" och jag vad tidigt i våras. En l0:a var

mitt vad på att LFK skulle trilla ur serien. "Ludde" satte emot!
Jag kan inte med båista vilja i världen påstå att jag vann med

glädje. Spelskulder är hedersskulder så nu har du inget val du hårt
plågade "Ludde"!

Tycker ändå inte att han skall gräva sig allt för djupt ned i back-
en. Det finns hopp för framtiden i form av unga killar i plenty.

Fortsätter nu "rävar" som Janne Högman, Göran Lindberg och
Roland Persson kan det bli en trevlig anråttning om något eller
några år.

I dessa tider så talas det om flyttningar hit och dit. Skulle man
tro på allt så blir det bistert för LFK!

Trion Roland och Roger Persson samt Stefan Nilsson lår vara
på gång till modersklubben Saxdalen.

Göran Lindberg och Janne Högman lägger av. Mustafa el
Hachmi väljer Falun eller en klubb i Borlänge.

Ja så hår går snacket fram och tillbaka. Det vill nog till att
"Ludde" får snabba raka besked med det snaraste åven om två
serieomgångar återstår!

MMLD I q 
'pLoHsE :jä



Per lledström
ny tränare i
Saxdalens IF

Nu är det klart vem som blir ny tränare i Saxdalens IF efter Rolf
Persson.

Under gårdagen blev det nämligen helt klart att Per Hedström
tar hand om ansvaret säsongen 1989'

- Vi vet att Per har stora ambitioner för tränarjobbet och där-
för tycker vi att detta var en bra lösning, säger I asse Persson i SIF.

Per ua. så sent som den här säsongen målvakt i SIF men en svår
knäskadd har tvingat honom att lämna skorna på hyllan.

26-ärige Per Hedström kommer att ha en upptakt med spelarna
efter helierna. Redan nu så tränar dock SIF regelbundet en gång i
veckan i-Östra skolan i Grängesberg'

Roland Persson var tilltänkt som spelande tränare men han be-
slöt som bekant är att fortsätta en säsong till i LFK.

Håkan Jansson, Kenneth Östh och Sigge Scheir från Smedje-
backens FK tränar med klubben och är högaktuella för en över-
gång.* 

Säxdalen jagar även en ny målvakt efter Per Hedström och den

"förlorade ionen" Jan Lundeberg från Kvarnsveden iir ett hett
namn' 

Text: HARALD LOHSE
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Perntrträna,re
i Sa,xda,IensIF

O Per Hedström,25.
Där har Ni det överraskande namnet på

den nye fotbollstränaren i Saxdalens IF.
Därmed löser klubben tränarfrågan in-
ternt. Per tar över efter trotjänaren Rolf
Persson.

Man kan säga att en knäskada blev avgö-
rande. Per har de tre senaste säsongerna varit
målvakt i SIF, dit han värvades från moderk-
lubben Ludvika FK. Under uppvärmningen
inför bortamatchen mot Dala-Järna i höstas
skadade Pelle sitt högerknä så illa att karriä-
ren förmodligen tog slut i och med del

- Korsbandet gick av och även menisken
blev tilltygad. Det är lika bra att inse att det
nog är ftirdigspelat för min del. Men jag vill
inte släppa fotbollen och tränarjobbet intres-
serar mig, förklarar Per för BP-sporten.

Han har ingen tränarutbildning men

som han själv säger "förhoppningsvis snap-
pat upp en del från dom tränarejag haft".

Det ska bli intressant att se vad Per kan
uträtta som tränare, konstaterar fotbollsba-
sen Lasse Persson, nöjd med lösningen.

- Vi håller.som bäst på att tillsätta lagledar-
funktionen. Även det ska vi greja internt.

På spelarsidan händer också en del i SIF
även om ingenting är helt klart.

- Vad vi känner till ska ingen lämna oss'

Det är som är mest angeläget är att hitta en

efterträdare i målet till Per Hedström. Vi har
våra kontakter, påstår Persson.

Håkan Jansson och Kenneth östh kan vara
på väg från Smedjebackens FK. En tredje
SFK-are - Sigge Scheir, har också sneglat åt
SIF men i hans fall är det mer osäkert.

Torbjörn Svenssonhar
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I Roger htervänder
titl Saxdalens IF

Fyra nya spelare och en
ry tränare presenterades
är Saxdalens IF höll sä-

songsupptakt i klubbstu-
gan-

Roger Persson, Ludvi-
ka FK är väl den mest me-
riterande aktören, som nu
väljer att gä tillbaka titt
fadershuset.

Simon Lorenzotti återvänder till
SIF efter ett par säsonger i stock-
holmslaget, Bromsten.

Mikael Brix blir. återigen SIF-
are efter att senast ha represente-
rat Högfors IF.

Från Smedjebackens FK har
SIF värvat Kenneth Öst.

- Det ser onekligen bra ut på
spelarfronten och nye tränaren,
Per Hedström, får ett fint material
att jobba med, säger Lasse Pers-
son i Saxdalens IF.

På måndag drar säsongen igång
på allvar och med dessa nytillskott
i klubben kommer SIF verkligen
att bli att räkna med i mellersta
fotbollsfemman.

Roger Persson återvänder till
Saxdalen efter flera säsonger i
Ludvika FK:s tröja.

Saxdalen tar hem
vandringspriset?

Arrangerande, Saxda-
lens IF, har på söndagen
chansen att bärga vand-
ringspriset i Laban cup i
fotboll.

Den nionde upplagan
av arrangemanget avgörs
i Ludvika Sporthall och

inte mindre än12 tolv har
anmält sitt intresse.

Saxdalens IF har tidigare två in-
teckningar i priset, men en tredje
inteckning krävs för att man skall
säkra pokalen för alltid.

Laban cup inleds i arla morgon-
stund och pågår under heia dagen.
Lagen iir indelade i två grupper en-
ligt följande:

- G-rupp A: Dala-Järna" Flögfors-
bruk, IRIK, Nyhammar, Nåi och
Saxdalen.

Grupp B: Fagersta AIK, Laban,
S.unnansjö, Söderbärke, ViG 86,
Ostansbo.

Tidigare segrar i cupen är: La-
ban FC 1981, Sunnansjö 1982,
Saxdalen 1983 och 1984, Amsberg
1985, Vulcanus 1986, Ludvika FK
1987, Högtorsbruk 1988.
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VIG FK, vinnarc av Laban cup 1989. Bakre raden fr.v Ove
Igelström, Torbjörn Kailsson, Milko Oldengfud, Roger
Danielsson, EsQiörn KuA, Peter Rasck, Tonmy Medön.
Frömre raden fr.v Leif Holmkvist, Jimmy Medön, Mikael
Berg, Thomns Blom, Tony Cailsson, tränare. (Foto: An-
ders Abrahamsson)

Y/G cupsegrare
efter straffsparkar

Det blev V/G FK som efter en spännande final tog sin

fiirsta inteckning i Laban cup i inomhusfotboll. Men final-
motståndarna i Nyhammars IF gav upp ftirst efter straff-
sparkstäggning.2-2 vid futt tid liirvandlades till G5 i V/G-
favör efter straffar.

Det här var nionde gången som turneringen spelades i Ludvi-
ka sporthall. Arrangöi var som vanligt Saxdalens IF med fot-
bollsbasen Lasse Persson i spetsen.

En actionbild frfu finalen. Tonnty Medin i YIG ftrsöket
n'å bollen men NIF:s keeper Roland Tfunorcn himerfirst.

SFK II cu7segrnne
Det blev helt och hållet en irr

tern final mellan två lag från
Smediebackens FK när "Kurres
cup" i fotboll liir tjejlag spelades
i Bergahallen. SFK II blev slut-
segrare genorm att knäppa SFK I
med 31. Ätta lag deltog.

I det segrande laget ingick
Ingela Andersson, kna Lind-
blom, Maria Landgren, Vicky
Göstasson, Jennie Gustavsson,
Ylva Andersson, .Jenny An-
dersson och Carina Änsth.

Resultat:
SFK I - SFK III 3-0, Säter II -

Kvarnsveden 0-3, SFK II - IFK
Grängesberg 5-0, Säter I - Dala-
Järna i-1, SFK I - Säter II l-0,
SFK III - Kvarnsveden 0-5. SFK II

- Säter I 3-0, IFK Grängesberg -
Dala-Järna l-3, SFK I - Kvarnsve-
den 2-1, SFK III - Säter II l-0, SFK
II - Dala-Järna 4-1, IFK Gränges-
berg - Säter I 0-1, Säter II - IFK
Grängesberg l-2, SFK III - Säter I
0-5, Kvarnsveden - Dala-Järna 3-2.

Finel:
SFKI-SFKII l-J

Målskyttar totalt i turneringen:
SFK I: Maria Bergman 2, Katja

Gårdestedt 2, Anne Jonsson, Per-
nilla Danielsson, Eva-Lena Ståhl.

SFK II: Ylva Andersson 5, Jenny
Anderssor 4, Vicky Göstasson 3,
Carina Ansth 2, Jennie Gustavs-
son.

SFK III: Linda Andersson.
IFK Grflngesberg: Britt-Marie

Furunäs, Monica R.osendahl, Eva
Smedbakken.
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V/G:s segrande lag i Laban cup: Övre raden fr.v. Ove lgelström, Torbjörn Karlsson, Milko Oldengård, Roger Daniels-
son, Essa Kull, Peter Rask och Tommy Medön. Främre raden fr.v. Leif Holmqvist, Jimmy Medön, Mikael Berg, Tho-
mas BIom och tränaren Toni Karlsson. (Foto: Claes Söderberg)

30
21
02
o2

Nås
Nyhammar
Dala-Järna
IRIK
Saxdalen
Högfors

7-t 9
6-1 8
l0-5 6
4-9 3

2-6 2
2-9 2

l0-3
6-4

0
0

Grupp B:.. Sunnansjö-La-
ban 2-2, Ostansbo-Söder-
bärke l-l, Fagersta-V,/G
0-1, Sunnansjö-Söderbärke
l-2, Laban-V./G 0-0,
Ostansbo-Fagersta 3-0,
V/G-Sunnansjö 2-1, Söder-
bärke-Laban 2-0, Sunnan-
sjö-Östansbo 0-0, Fager-
sta-Laban l-0, Söderbär-
ke-V/G 0-1, Fagersta-Sun-
nansjö 3-0, Laban-Östansbo
0-3, Söderbärke-Fagersta
l-2, Östansbo-Y/G 3-2

Tabell:
Östansbo 5 3 2
v/G 531

8
7

0
I

V /G 86 tog sin första
inteckning i Laban Cup

Y/G 86 tog på sön-
dagskvällen sin första
inteckning i vandrings-
priset om Laban cup i
inomhusfotboll i Lud-
vika Sporthall.

Men det bjöds på
spänning, dramatik
och straffar innan fi-
nalen mot Nyhammars
IF var vunnen.

Stor hjätte i Y/G
blev Tommy Meddn,
som hade nerverna un-
der kontroll och säkert
slog in den avgörande
straffen.

6-5 skrevs slutse-
gern till efter 2-2 vid
full tid dch en mållös
förlängning.

V/G såg dock ut att lätt vin-
na finalen. Ganska omgående
gick man fram till en säker
2-0 ledning men inom loppet
av 20 sekunder i matchens slut-
skede vände Nyhammar på
matchbilden.

NIF nådde såväl 2-l som
2-2 och därmed var det klart
iör förlängning.

Något mål blev det inte un-
der denna tidsrymden och stor-
publiken fick därmed följa en
dramatisk straffsparksturne-
ring dår alltså Tommy Medön
var kall nog att slå den avgö-
rande straffen i måI.

Resultat:
Grupp A: Nyhammar-

IRIK l-0, Högfors-Saxdalen
l-0, Dala-Järna-Nås l-2,
Nyhammar-Högfors 3-0,
IRIK-Nås 0-2, Saxdalen-
Dala-Järna 0-0, Nås-NY-
hammar 0-0, Högfors-IRIK
0-1, Saxdalen-Nyhammar
0-1, IRIK-Dala-Järna l-4,
Nås-Högfors l-0, Dala-Jär-

na-Nyhammar 1-1, IRIK-
Saxdalen 2-2, Dala-Jär-
na-Högfors 4-1, Nås-Sax-
dalen 2-0.

Tabell:
541
532
{tJ
511
502
510

Fagersta 5

Söderbärke 5

Sunnansjö 5

Laban 5

27-56
26-55
34-92
32-82

Semifinaler:
Nås-V,zG 1-2

Målen:0-1 Tommy Medön,
l-l Pär Hansson, 1-2 Roger
Danielsson.

östansbo-Nyhammar 0-1
Målet: 0-l Per Forsberg.

Final:
V/G-Nyhammar 6-5

Målen: 1-0 Roger Daniels-
son, 2-0 Leif Holmqvist, 2-l
Mats Karlsson, 2-2, Lars
Forsberg, 2-3 Anders Jans-
son, 3-3 Roger Danielsson,
3-4 Peter Forsberg, 4-4 Mi-
kael Berg, 5-4 Peter Rask,
5-5 Per Forsberg, 6-5 Tom-
my Medön.

STELLAN NILSSON
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Tredje upplagan
av SlF-cupen!

Den tredje upplagan av Iv-status och gruppindelningen är

SlF-cupen för damer i in- '"åtöi, o.
nomhusfotboll går av sta- IFK- crangesberg, IFK Hede-
peln i Ludvika Sporthall i IgTu' Islingbv, Nås samt Söder-

morgon söndag. 
- b"äfiir"* 

u
10 lag kommer till start

och favoriter är IFK Lud-
vikas U-lag som vunnit de
två tidigare åren.

Enviken, Saxdalen, Skogsbo/
Avesta, Ulfshyttan samt IFK Lud-
vikas U-lag.

Första paret ut blir Söderbärke-
Grängesberg kl. 9.00 medan fi-
nalen spelas k1.15.00 direkt följd
av prisutdelning.

Vinner Ludvika så tar man hem Ettan och tvåan i varje grupp
vandringspriset för gott. går till semifinal.

Lagen i cupen får högst ha div Arransörer är Saxdalens IF.

-/z - d2


