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SIF-cupen:

Tre(ie ruka
segerrnJiir
IFK Ludviku

Igår spelades tredje upplagan av SlF-cupen, inomhus-
fotboll ftir damer, i Ludvika sporthatl. IFK Ludvikas duk-
tiga tjejer lyckades ftir tredje gången ta hem densamma
efter seger i finalen mot IFK Hedemora med 1-0. Därmed
stannar pokalen ftir gott hos IFK.
IFK-tjejerna inledde dagen

tveksamt och det blev en snöp-
lig förlust mot Ulfshyttan med
l-0. Hemmaflickorna spottade
dock i nävarna och kom igen.
Någon mer förlust skulle det
inte bli den här dagen.

Ludvikalaget slutade som
etta i sin grupp och i semifina-
len väntade IFK Grängesberg
som slutade tvåa i den andra
gruppen. Det blev en jämn och
spännande match där IFK
lyckades dra det längsta strået
och vinna med 2-1.

Helt logiskt hamnade de två
gruppsegrarna i final. IFK I{e-
demora gick obesegrade genom
gruppspelet och Ulfshyttan ut-
gjorde inte heller något hinder i
semifinalen. Det blev en rättvis
seger för Hedemora med l-0.

Finalen blev en välspelad
och rafllande match. Hemma-
tjejerna var numret mindre i
närkamperna men lagets teknik
och snabbhet blev avgörande
och flickorna segrade välfört-
jänt med 1-0.

Stor hjälte i IFK blev Johan-
na Hellman som i matchens

mitt kunde slå in matchens en-
da måI.

Resultat:
Grupp l:
Söderbärke-Grängesberg

l-2, Hedemora-Islingby 0-0,
Grängesberg-Nås l-0, Hede-
mora-Söderbärke l-0, Islingby-
Nås 0-0, Grängesberg-Hede-
mora 0-1, Söderbärke-Islingby
0-0, Nås-Hedemora l-2, Isling-
by-Grängesberg 0-1, Nås-Sö-
derbärke 0-1.

Grupp 2:
IFK Ludvika-Ulfshyttan

0-1, Saxdalen-Enviken 0-0, Ulf-
shyttan-Skogsbo/Avesta 0-1,
Saxdalen-Ludvika 0-3, Envi-
ken-Skogsbo/Avesta 0-0, Ulf-
shyttan-Saxdalen 0-1, Ludvika-
Enviken l-1, Skogsbo/Avesta-
Saxdalen 0-0, Enviken-Ulfshyt-
tan 0-2, SkogsboiAvesta-Lud-
vika 0-1.

Semifinaler:
Hedemora-Ulfshyttan l-0,

Ludvika-Grängesberg 2-1.
Final:
Ludvika-Hedemora l-0.

Foto: Berit Djuse

Jublande glada lFK-tjejer efter seger med I
linal mot Hedemoru.



Ståendefrv:BengtLindh(IagIedare),UtrrikaJansSon,U1ricaPeiit|sson,Josefinlg",,.u-
<>ch Johanna Hellman.

Knästående ft v: sara Hellström, Lillan Blomquist, Jessica Lagergren, Åsa Dahtberg, sussie Dahlman, Maria Johanssonoch Marie NrTsson. saknas på bilden gör Helena cra'mer. fiotoiöir, iaderberd.

K u-flickor blev
,bara bättre och bättre

Det blev IFK Ludvikas IFK Ludvika har verkligen ett
UJag i ordets rätta bemårkelse
med ett snitt runt 16 år!

Bäst i finalen var Johanna Hell_
man och Sara Hellström.

Snabbaste målskytt i marcherna
var Söderbärkes Lena Fredriksson
som prickade rätt efter 3.05 i öpp-
ningsmatchen mot Grängesberg.'

Resultat:
GRUPP A

-_Söderbärke-Grängesberg l_2,
Hedemora-lslingby 0-0, Gränges-
berg-Nås l-0, Hedemora-Söäer-

UJag som hemförde den
tredje upplagan av den sk
SlF-cupen för damer i
Sporthallen på söndagsef-
termiddagen.

I finalen besegrade
man Hedemora med mat-
chens enda mål inslaget
av Johanna Hellman fem
minuter in på matchen.

- Flickorna var oerhört starka
i psyket med tanke på att vi tappa-
de tre poäng i gruppspelet.

- Vi blev bättre och bättre ju
längre turneringen pågick, menade
lagbasen Bengt Lindh.

Det började nämligen illa för
det unga IFK-laget via 0-l i öpp-
ningsmatchen mot Ulfshyttan.

- I det läget tvivlade jag på fi-
nalspel. Allra helst när vi tappade
ytterligare en pinne mot Enviken.

bärke l-0, Islingby-Nås 0-0, Grän-
gesberg-Hedemora 0-1, Söderbär-
ke-Islingby 0-0, Nås-Hedemora l-
2, Islingby-Grängesberg 0-1, Nås-
Söderbärke 0-1.

Slutställning:
Grängesberg 6,
Islingby . 3 samt

GRUPP B
Ludvika-Ulfshyttan 0-1, Saxda-

len-Enviken 0-0, Ulfshyt-
tan-Skogsbo,/Avesta 0-1, Saxda-
len-Ludvika 0-3, Enviken- S/A 0-
0, Ulfshyttan-Saxdalen 0-1, Lud-
vika-Enviken l-1, S,/A-Saxdalen
0-0, Enviken-Ulfshyttan 0-2, S / A-
Ludvika 0-1.

Hedemora
Söderbärke

Nås l.

Ludvika 5, Ulfr
Saxdalen 3 samt

IFK tog srg dock vidare och i se-
mifinalen mot Crängesberg blev
det 2-t i en jämn tillställning.

D
Slutställning:

hyttan 4, S/A 4,
Enviken 3.

Semifinaler:
Ftredemora-Ulfshyttan 1-0,

vika-Grängesberg 2-1.
Final: Ludvika-Hedemora

Å7/- - e ?'

HARALD LOHSE



Christer Fridlund
ny fotbollsbas i Saxdalen

Två stora fotbollsprofiIer
avgick då Saxdalens IF hade
årsmöte på torsdagskvällen.
Det var Lasse Persson och
Rolf Persson som efter lång
och trogen tjänst tackade fiir
sig.

Lasse är välkänd för de flesta
som sysslar med fotboll. Men
nu efter drygt 30 år både som
spelare och sektionsordförande
tycker han det får vara nog.

- Det ska bli skönt att ta det
lite lugnt. Jag har faktiskt and-
ra intressen också, säger Lasse
och fortsätter:

- Men det har gett mig otro-
ligt mycket genom åren.
Främst arbetet med ungdomen
har varit stimulerande. Och se-
dan har man träffat väldigt
mycket folk runt om i länet.

Han lämmnar nu plats åt en
yngre förmåga. Christer Frid-
lund, själv aktiv spelare, är det
som i framtiden ska svinga ord-
förandeklubban i fotbollssek-
tion.

Gammal trotjänare

En annan som också lagt ner
ett enormt jobb i klubben är,
R.olf Persson. Rolf har har un-
der många år tränat A-laget
och har tillhört föreningen lika
länge som Lasse.

Men nu stiger även han åt si-
dan för nya krafter. precis som
hans bror Lennart, även han
gammal trotjänare.

Stora förändringar, men den
nya unga fotbollssektion kom-
mer säkert att få stöd och hjälp
av gamlingarna om det behövs.

Saxdalens nya huvudstyrelse:
Ordförande Leif lsaksson, vi-
dare Rolf Pålsson, Annika
Fridlund och Conny Fridlund.

Fotbollssektion: Ordförande
Christer Fridlund. vidare Per-
Åke Persson. Lars Schötr, Ste-
fan Stenkvist, Hans Haglund,
Per-Erik Runnberg och Karin
Wennerberg.

Lasse Persson Suxdalens IF liimmnay nu ef,tet över S0 år i
liireningen. De senaste 13 hw han varit ordfi)rande i fot-
bollssektionen. Den sysslan tas nu över av Christer Frid-
lund till höger. ( Foto: Beril Djuse)
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Sektionsbasen
tasse avgick!

Saxdalen hade på tors-
dagskvällen sitt årsmöte i
klubbstugan.Kvällens
mest remarkabla händelse
var att sektionsbasen Las-
se Persson avgick.

- Jag har varit med i
13 år som ordförande och
det tycker jag räcker bra
till, säger den avgående
basen.

- Arbetet tar mycket tid och
jag anser mig inte ha den tiden
samtidigt som det alltid är nyttigt
med att byta folk i en styrelse.

Lasses efterträdare blir nu Chri-
ster Fridlund som varit aktiv i
många år inom SIF.

Fridlund har även för avsikt att
spela i A-laget under 1989 och där-
med blir han en spelande ordför-
ande!

Fotbollsektionen består numera
även av Per-Äke Persson, Lars
Schött, Stefan Stenkvist, Hans
Haglund, Per-Erik Runnberg samt
Karin Wennerberg.

I huvudstyrelsen basar Leif
Isaksson vidare kassören Rolf
Påhlsson, sekr. Annika Fridlund

sektionsbasen Lasse Persson(t.v.) avgick vid saxdalens ärsmöte
-"ft"i-ti 

taoonger vid rodret. Han efterträds nu av Christer Frid-

lund(t.h.). (Foto : Claes Söderberg).

En vice ordf. kommer atr väljas Klubben hade vid årsskiftet 483

senare. medlemmar.
. Conny Fridlund.
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Temposkillnaden var Påla1-
lande stor och hemmalaget var
klart bättre på alla platser.

Stelan Stenqvist var Pigg
lrarnirt och noterades lör tre
nral. Dct sista lör övrigt en I'ö-

kare i krysset. Ska Ytterligare
narnn nätnnas i ett jämnstarkt
SIF blir det Simon Lorenzolti
och Kenneth Öst.

Målen: Stelan Stenqvist 3,

Simon Lorenzotti 2, Kenneth
Öst och Conny Fridlund
(straff).

74
ftir
SIF

Saxdalen inledde fotboll-
ssäsongen med en seger mo-
dell större. Gagnef fick
vända hem från ett soligt Lo-
rensberga med svidande 7-0 i
baken.

Gästerna bjöd på ett svagr
motstånd och SIF var överlägs-
na i allt. När väl l-0 kom efter
halva lörsta halvlek tog SIF
ör,'er totalt. I halvtid stod det
3-0.
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Nu rullar de kära fotbollarna för fullt i5"". iå,Å iar i matchen mellan Saxdalen och Gagnef ute på

råii"iU"rsin där SIF var på målhumör och vann med hela 7-0'

Saxdalen På måtlhumör
saxdalen öppnade fot- en. Nva spelare 19m Ro,- i"ff'åff"åfilliil 

o"n är stark

foitsvåren pil ött mycket ger Persson, Kenneth "-täärltryttån St.iu" stenkvist

förtroendegivande;äta. östh och Simon Loren- och simon Lorenzotti andra bra

Körde över gariurro. zotti är klara förstår- -K+i'.Tä113.tä;*.r 
skan ing-

cue".i -.d helai-0 efter kningar' *tåäillii-fli$åå 
3i"1ii;ist,2-0

3-0 i pausen på Lorens Jo visst ser det bra ut menar sirnon t-ot.nzott! 3--0 Kenneth

berga denna underbara Per Hedström men vi får ligga lågt Östh. 4-0 Connv Fridlund(straf0'

lördagseftermiooaii ia r,å, iiäiet på säsongen. t_0 simon Lorehzotti, 6-0 och 7-0

neit krart n, :jl_X'j *iäS;i? ö:?,?':rå:ä'å'i:i ::f3l.r*i:.$!iii."ll.ll,.,itil:tränaren Per Hedström r.una" oroi ove Heed i hemha-

i.o.*.t att få ett mycket ääitt' 
- pare'

siarki iag den h4r säiolg:--. p.l. nu"nu.le-gg-oL,a" !u5'9 -=.: Hann!?,!o,'t{$s
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VB-flickor
drillas på
fotbollsläger

Atta fotbollsflickor
från Västerbergslagen
och klubbarna IFK Grän-
gesberg, IFK Ludvika,
Smedjebackens FK och
Saxdalens IF är uttagna
till det träningsläger som
Dalarnas Fotbollför-
bunds utbildningskom-
mittd idag och i morgon
genomför i Lugnets
sporthall, Falun.

Lägret är ett led i uttagningen
till Dalarnas distriktslag (F l5)
som senare i sommar bl.a skall
deltaga i Svealandslägret och elitf-
licklägret i Halmstad.

Bland "falulägrets" instruktö-
rer märks bl.a landslagsesset Pia
Sundhage.

Följande VB-flickor är kallade:
IFK Grängesberg: Annica Karq-
vist, Camilla Hedin, Ylva Land-
kvist.
IFK Ludvika: Johanna Hellman,
Susanne Dahlman, Linda Olson.
Saxdalens IF: Anna-t,inn Sten-
kvist.
Smedjebackens FK: Ulrika Lars-
son.

Det svänger om Saxda-
len. Efter två storsegrar var
det igår dags liir stora siff-
ror i baken. SIF ftill med
hela 0-5 (0-2) borta mot
Skinnskatteberg.

Hemmalaget, nedflyttade
till div.V, höll ett litet högre
tempo. och var helt enkelt det
bättre laget.

- Skinnskatteberg var bra,
men vi gjorde faktiskt en rent
dålig match, säger nye SIF-
tränaren Per Hedström.

SIF hade svårt att skapa
målchanser. En gång hittade
de rätt, men då blev de istället
tilldörnda en frispark.

När Skinnskatteberg gfor-
de två snabba mål efter pau-
sen, och gick upp till 4-0 var
saken klar. SIF:s bästa period
var dock i mitten av andra
halvlek.

Det var jämndåligt i SIF

Nyftirvärven
gladde i SIF

r ?l s ^f?

Saxdalen tog en storseger
även denna helg via 5-1 borta
mot Mockfiärd. En svår
blåst giorde det svårt ftir spe-
larna. Allra svårast var det
ftir hemmalaget som var spel-
mässigt underlägsna.

SIF förde matchen klart och
2-0 i halvtid ökades på till slut-
liga 5-1. Samtliga mål gjordes
faktiskt av saxdalsspelare.

1-4-målet var nämligen ett
vackert självmål av Conny
Fridlund. Ove Heed i målet var

helt prickfri i övrigt, men på
Connys lobb var han chanslös.

Noterbart är att fyra av mål-
en i rätt riktning gjordes av ny-
förvärv. Tillsammans med den
intakta truppen från ifiol ver-
kar SIF starkare i år än på
länge.

Liberon Pelle Runnberg,
mittlältarna Roger Persson och
Kenneth Ost samt Simon Lo-
renzotti får ett extra plus.

Målen: Roger Persson 2, .Si-
mon Lorenzotti 1, Kenneth Ost
1 och Anders Karlsson 1.

Det svänger RejäI
om Saxdalen smäll för

med undantag av backkäm-
pen Mikael Brir opch mittftil-
taren Roger Persson.

d7
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Andra för Saxdalen
Saxdalens IF tog sin

andra raka seger för sä-
songen när man på sön-
dagen lätt besegrade
Mockfjärd på bortaplan.

1-5, halvtid 0-2 slu-
tade matchen och siffror-
na viskar om överlägsen-
het.

Spelmässigt bjöd drabbningen

stundtals på underhållning men en
besvärande och kraftig vind gjor-
de sig ofta påmind.

Målvakten, Ove Heed, gjorde
en fin insats i SIF. Pelle Runnberg
som libero skall också ha ett plus i
kanten liksom mittfältarna, Roger
Persson och Kenneth Öst. Längst
fram var Simon Lorenzotti den
mest alerte.

Målskyttar för Saxdalen var Ro-
ger Persson 2, Kenneth Östh, Si-
mon Lorenzotti och Anders Karls-
son.

Saxdalen
Saxdalen råkade ut för

en rejäl smock vid annan-
dagens besök i Skinnskat-
teberg.

Hemmalaget yann
nämligen med hela 5-0 ef-
ter 2-0 i pausen.

Som siffrorna visart var väst-
manlänningarna det bättre laget
även om 5-0 kanske var i största
laget. Saxdalen hade dessutom en
mycket hemmabetonad domare
att spela emot.

Detta fick till följd atr Simon
Lorenzotti blev utvisad i b<irjan på
den andfra halvleken och spel med
l0 man är inte det lättaste.

Trots förlusten en blomma till
Micke Brix, ny för året från Hög-
fors, i försvaret samt till Roger
Persson på mittfältet.

I övrigt kan säkerligen spelarna
betydligt bättre än så här.
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SIF
Saxdalen bortavann över

div.V-kollegan Västanfors
med 2-1 (2-0). Första halvlek
var något av säsongens bästa
från SIF:s sida.

SIF hade ett litet grepp i

första halvlek och kunde också
gå upp till 2-0. Detta efter mål
av Conny Fridlund (straff) och
Simon Lorenzotti, som vid 2-0-
målet blev fint framspelad av
Kenneth Ost.

Västanfors kom tillbaka ef-
ter pausen och gjorde omgåen-
de l-2, men någon större fara
var det aldrig. SIF höll rättvist
undan.

Sammantaget gjorde SIF en
riktigt skaplig insats. Topparna
för dagen var Ove Heed i målet
och liberon Pelle Runnberg.
Även mittbacken Conny Frid-
lund och anfallaren Simon Lo-
renzotti får överbetyg.

eAr_._t}
Lyckosamt
för Saxdalen Stephan

Lördagens gästspel i Fagersta
blev lyckosamt för Saxdalens fot-
bollsgrabbar.

Hemmalaget, Västanfors, be-
segrades nämligen med l-2 i en
tillställning där gästerna omedel-
bart kopplade ett segergrepp.

Saxdalsspelet fungerade väldigt
fint och segern borde ha varit stör-
re. Men en utmärkt hemmamål-
vakt lät sig inte överlistas mer än
två gånger.

Hela SlF-besättningen spelade
till sig ett klart överbetyg men en
extra blomma går till målskyttar-
na, Simon Lorenzotti och Conny
Fridlund.

Ingen match
för Saxdatren

I dag var det meningen att Sax-
dalen skulle ta sig an Högfors IF i
en träningsdust på Lorensberga.

Nu blir det inte så då Högfors
arrangerar en stor innomhusturne-
ring samtidigt och därmed inte
kan resa till Ludvika.

Svagt tycker Saxdalen Som nu
får vänta fram till tisdag kväll då
man tar sig an IFK Grängesbergs
U-lag.

'"<r'v 
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tillbaka
i STF

Grängesbördige peter
Stephan, 33, har de senasteI fem åren varit bosatt i Lin-
desberg och spelade säsongen
som gick fotboll i Frövi. Nu
återvänder han till hembyg-

$en- f.Qr att börja ett jobb-pä
Ludvika lasarett oit här
skrivit på ör'ergångshand_
lingar för Saxdalens IF.

Den klubben representeradc
Peter innan han lörsvann till
Lindesberg. Han blir spelklar
omedelbart for SIF.

När det gäller backen Mikael
Brix, som återvänt till moderk_
I,ubben Saxdalens IF efter spel i
Ställdalen och Högflors, är den
tillbakagången ur -världen. 

SIF
och Högfors har kommit över_
ens och Mikael är därmed spel_
klar direkt för sin gamla klubb.

Lyckat schackdrag
gav snabb utdelning
för Saxdalen

Saxdalens A-lag vann I andra akt-en 4oppadq f?1da: chens snyggaste - en verklig kanon

uran att rörta sig risdag- [:'giftil3lfi:];ä'ffåå!t',:11 "fråf]tjåf: än så kom ardrig
skvällens sena bortmatch snabbt gav utdelning i måIproto- Gränges. i"stattet kunde Kennet
-avsparii 

"först 
19.30- på kollet. Östh, sedan han fått alltför fria

Grängesvallen mot IFK Av bara rarr.en, seclan han rörst tryåtåiä l'#ä?l3ilTt;t"1iXi:
Grängesbergs U-lag med |låtfålXlr"rtttt 

l-1' spädde den återstöd.

4-2 6-t). {iäåäii]i'z,r..När.sedan Roger .#:å::å'åJtltåtJ.'iil1,*:#:
Persson gjorde 3-l till gästerna på -men inå -inri;-]Oi ;;inf,olfi-

Trots att Saxdalen äsde stora :l ,{ttlpgl där ingen var "hem- ren'; Ctrristii niaGO, som äed

lå'åxå::i'*x*j;i':.:'Å+i?: ä:; r""Jåååes 
p,akterades mat- 

:'Ll:il'x1:a;latffiå{i5i
son och Kennet östh i tur'och ord_ Målet blev i stället rena väck- man inte kunde i första halvlek på
ning trävirket och Mikel Nilsson arklockan. Gränges bet sig envist l5.minuter--dvs-göra måI, kunde
fick- se sin boll "undanskyfflad" kvar på Saxdalens planhalva sam- Fridlundar9an på fem...
av hemmalagets libero Anders tidigt-som SIFJage^t började spela I Gränges, där det brast i tem-
Olsson pa riaUinjen, så kunde dåligt.Någotsom i den 27:e minu- povåxlingarna,- var.{et. jämt, med
Granges gå till halvtidivila med en ten resulferade i ett reducering- ett lite extra plus till Anders Ols-
l-0 ledning. Målet inprickat på fri- småI, 3-2. son'
spark i dön 42.a sp-elminuten av Fullträffen, som sign-erades av Domare i en lättdömd match
ieif Ferner. Jens Karlsson, var onekligen mat- var Göran Persson.
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Saxdalen vände

Med bara tre minuter kvar
att spela av ftirsta halvlek på
Grängesvallens grusplan gav
Leif Ferner IFK Gränges-
bergs U-lag ledningen med
1-0 mot Saxdalens IF. Inte
alls räftvist så långt efter bl.a
tre träträffar och några frilä-
gen för SIF. Men Saxdaling-
arna vände på matchen i and-
ra halvlek och vann välfiirt-
jänt med 4-2.

Roger Persson var dominan-
ten på planen och i SIF i sin
mittfiiltsroll. Bra var också yt-
terbacken Mikael Brix och An-
ders "Råttan" Karlsson fram-
åt. Christer Fridlund spelade

Saxdalen
möter
Norberg

Saxdalens IF tar i dag emot
Norberg i ett vänskapsmöte på Lo-
rensbergaplanen.

En match som på förhand ser
intressant ut. Västmanlänningarna
håller bra klass och SIF kommer
verkligen att få bekänna färg.

Detsamma gäller för V/G som
åker till Borlänge för ett nappatag
me.d Amsbergs SK.

Ostansbo IS är helt utan match i
helgen då den tilltänkta drabb-
ningen mot Hedemora har in-
ställts. Iståillet får Stefan Silfver-
lins adepter inrikta sig på ett extra

bara andra halvlek och giorde
hnt ifrån sig.

Den ende som utmärkte sig i
Gränges var målvakten Mat-
tias Westholm.

Målen: 1-0 Leif Ferner. l-l
Christer Fridlund, 2-l Christer
Fndlund, 3-1 Roger Persson,
3.-2 Jens Karlsson, 4-2 Kenneth
Osth.

Förhandlingarnn
om Brix kärvar

Det har kärvat till sig i
förhandlingarna mellan
Saxdalen och Högfors i
fallet Mikael Brix.

Den 22-ärige backen
lämnade för fyra år sedan
Saxdalen för Ställdalen.
Därefter gick han till
Högfors och inför den
här säsongen valde han
att åter flytta till Saxda-
len.

Enligt uppgifter hade Mikael ett
löfte från ledningen i Högfors att
få fri lejd till sin moderklubb.

Detta vill tydligen inte Högfors
känna till utan begär 3.000 kronor
i ersättning för att släppa Brix på
kort katrens.

Enligt uppgifter till LT-sporten
har Saxdalen inga som helst planer
på att betala för att få sin egen
spelare fri som man i sin tur inte
begärde ett öre för när han första
gången lämnade klubben.

Saxdalen och Högfors har tidi-
gare aldrigt haft några problem
med spelare som vandrat mellan
klubbarna.

Nu ser det dock ut som om det
vore slut på de goda förbindelser-
na.

Klubbarna skall träffas på nytt
inom de närmaste dagarna.

HARALD LOHSE

i37v - rj,?

Fnurran utredd och
Mikael är spelklar

urrai Det skall i sammanhanget påpe-
I gårdagens tidning ta- kas att det gäller en endfspelaie.

lade vi om en "fnurra på
tråden" rnellan klubbar-
na men nu är denna
uppklarad.

Brix spelar för sin moderklubb

Mikael Brix från Hög-
fors är spelklar på kort
karens för Saxdalen utan
att de sistnämnda behö-
ver betala en enda krona!

En liten passus begärde dock
Högfors nämligen att om någon
spelare vill gå från SIF till Högfors
under de närmaste två åren skall
detta ske kostnadsfritt på kort ka-
rens.

Saxdalen förstärker ytterligare
då Peter Stephan återvänder till
fadershuset efter fem såsonger i
Lindesberg och nu senast Frövi.

Även han är klar på kort karens
skall tilläggas.

Målvakten Jan Lundeberg har

varit aktuell rned återgång från
Kvarnsveden.

Nu har dock Janne bestämt sig
för div V-laget Samuelsdal i Falun
men inte som målvakt- utan som
utespelare!

Han har tagit sig en plats på
mittfältet och kommer senare i år
att ställas öga mot öga i seriespelet
mot sina gamla polare i Saxdalen.

SIF fortsätter dock att jaga en
rnålvakt och det lär finnas vissa
namn på gång för att komplettera
Ove Hed mellan stolparna.

redan från vå HARALD
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Med en brA StArt -i,ii,,tff

blir Saxdalens IF
ett lag i toppen!

ömsom vin, ömsom vatten!
Så skulle man kunna sammanfatta Saxdalens

IF:s träningsmatcher.
Fem segrar och två brakförluster gör att man

inte riktigt vet var man har SIF inför fredagens
premiär i den södra dalafemman.

Saxdalen tar emot det tippa-
de topplaget, Vikmanshyttan.

- Det blir en fin värdemäta-
re för oss, menar SlF-tränaren,
Per Hedström.

Per som ligger lågt när han
talar om klubbens målsättning.
I första hand gäller det att säk-
ra kontraktet,

- Men får vi en bra start
kan allt hända, säger Per som
gläder sig åt att ansvara för en
bred trupp med många nya bra
spelare.

En sextett förstärkningar har
Saxdalen skaffat sig varav Ro-
ger Persson från Ludvika FK är
det stora namnet.

- Roger blir vår nyckelspe-
lare och får han vara frisk kan
vi bli f'arliga för vilket lag som
helst.

Övriga nya i klubben är Ken-
neth Östh från Smedjebacken,
Mikael Brix,.. Högfors, Mats
Adolfsson, Ostansbo, Peter
Stephan, Frövi och Simon Lo-
renzotti, Bromsten.

- Spelare som samtliga är
aktuella för premiärlaget, beto-
nar 26-årige Hedström.

På förlustsidan noterar Per
att Jan Andersson lagt skorna
på hyllan.

- Tunabro är min personli-
ga favorit till serieguldet, men
vi vill givetvis göra livet surt för
borlängspelarna, poängterar
Per och avslöjar att han själv
håller på att förbereda sig för
en comeback.

Per har ju vaktat saxdalsmå-
let under tre säsonger tidigare
men ådrog sig ifjol en elakartad
knäskada.

- Trodde för egen del att
det var slutspelat, men efter en
nyligen utförd läkarundersök-
ning fick jag klartecken för
spel, uppger Per.

Något premiärspel blir det
dock inte för Hedström.

- Måste först träna upp
styrkan i knäet och om en dryg
månad räknar jag med att fin-
nas mellan stolparna, säger
han.

Var serieöppningen kommer
att avgöras är ännu inte klart.

- Vi hoppas givetvis på spel
på Furuliden, men blir det inte
bra väder under veckan tvingas
vi nog flytta premiären till
Grängesvallens grusplan,
avrundar saxdalstränaren.

STELLAN NILSSON

Saxdalens nye tränare, Per
med nyförvärven Mikael Brix,
Persson. (Foto: Peter Ohlsson).

ses
Kenneth

O
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När DD-Sporten bad ledare från de tolv lagen
som ingår i herrarnas division V södra att näm-
na sina favoriter till seriesegern fick vi kvanti-
tetsmässigt ett mycket stort antal kandidater.

Hela tio av de tolv lagen nämndes som möj-
liga serievinnare!

Anledningen till detta iir givetvis att serien
väntas bli mycket jämn, men också att lagen på
grund av serieomläggningen vet väldigt lite om
varandras kapacitet.
På tur att vinna serien står onekligen Tunabro. Laget
har nämligen belagt andraplatsen i serien de tre senas-
te åren. Ar det äntligen dax fiir Tunabro att kliva
högst upp på pallen nu?

- Det krävs väldigt mycket tur fiir att vinna en
serie, konstaterar lagets nye tränare Stefan Johansson
från Korsnäs. Det har dock onekligen sett bra ut på
de tre senaste träningsmatcherna som vi vunnit med
sammanlagt 11-0 mot kvalificerat motstånd. Vi har
ett.härligt go i laget och ser med tilllorsikt fram mot
senestarten.

Även om Stefan Johansson inte direkt lovar serie-
seger är de positiva tongångar från denne tillsam-
mans med övriga tränares bedömningar nog for att
Tunabro skall utses till något av seriefavorit.

Bullermy'ren har i år fått ett nytt tränartepm i form
av Per Persson, fd Brage-spelare och Per-Ake Eriks-
son. Bullermyren har tidigare varit känt som ett nå-
got ålderstiget lag, nu står man infor en kraflig genera-
tionsväxling som gör att Iiirväntningarna måste sän-
kas något.

- Vi har lyft upp ett flertal juniorer till A-laget.
Troligt är att killarna behöver något år på sig att
mogna, få den rätta styrkan och jämnheten innan
vi åter kan bli ett topplag, säger Per Persson.

Målvaktsproblem
Saxdalen hoppas innerligt att man skall få en spel-

ande tränare denna säsong. Ny tränare är nämligen
lagets målvakt Per Hedström som dock dras med en
efierhängsen knäskada vilket kan sätta stopp Iiir allt
spel i år.

- Hedström får sin dom i nästa vecka. Kan han
inte spela får vi stora problem då andremålvakten
Ove Heed ännu inte är riktigt mogen att ta över
denna ansvarsfulla roll, säger lagledaren Christer
Fridlund.

Saxdalen slutade femma i fiirra årets serie, en pla-
cering man nu hoppas kunna fiirbättra denna säsong.

Hälsinggården har lått hela åtta nyforvärv, varav
sex från Falu BS. Flertalet av dessa är dock juniorer
som säkerligen behöver något år på sig ör att få den
rätta styrkan. En annan svårighet är att fä laget att
fungera, både på och utanfor planen, med så många
nya spelare i truppen.

- Vi räknar med en mellansäsong i år. Förlusten
av målspottaren Anders Haga till Grycksbo blir säker-
ligen kännbar, siar tränaren Per-Olof Bergström.

Hiirlis fart
Gustafs har två mvcket-kännbara ftirluster i An-

ders Åkesson och Roine Nilsson som bägge gått till
Säter. Trots det har laget svarat lor en rad fina insat-
ser under fTirsäsongens träningsmatcher.

- Vi har som målsättning att placera oss bland
de tre bästa laget.. Spelarörlusterna täcks mer än
väl upp av Lars-"Stuss-' Sundberg som återvänt efter
en tirii Säter samt av de unga talangfulla juniorerna
vi också fått från Säter, säger ordftiranden Jan-Erik
Steen.

I Skogsbo/Avesta har det hänt saker sedan liirra
året. Foibollssektionen har nämligen brutit sig ur
fijreningen och startat om i egen regin.

- Allt har fungerat bra hittills, berättar tränaren

Björn Jansson. Vi siktar dock inte alltftir högt i se-
rien utan nöjer oss med att ställa in siktet på en place-
ring i paritet med den femte plats vi belade ftirra året.

Bland nvfiirvärven märks målvakten Lars-Anders
Johansson'från Krylbo.

, Varning fiir St Tuna!
r Långshyttan hade marginalerna på sin sida fiirra
i året, kontiaktet säkrades nämligen i de absolut sista

omgångarna. Blir det samma lindans runt det nedre
strecket i år?

- Visst blir det tufft men vi har kapacitet att kla-
ra oss kvar, berättar tränaren Helge Kokkonen.

- Vi ser det som mycket stimulerande att i år få
möta bättre lag än tidigare. Serien blir jämnare med
den nya indelningen och lorhoppningsvis slipper vi
nåera 10-0-matcher nu. säeer Kokkonen.

E,n nykomling som det v-erkligen varnas lor är St
Tuna. Tränare for laget är sedan ett år tillbaka gam-
le Brage-liraren Nils:Erik "Serik" Johansson. Under
"Seriks" ledningen närmast defilerade St Tuna hem
sexan i fiol, det var inte örrän i den avslutande
matchen, då serien sedan länge var i hamn, som man
tvingades registrera enda forlusten.

St Tuna har under de senaste säsongerna närmast
åkt jojo mellan divisionerna, är det äntligen dax att
stanna kvar i femman nu?

Duktie målvakt
Samuelsdal hade det bEtydligt tuffare innan seriese-

eern i division VI var klar i fiol. Det blev en sten-
fiård strid med Svärdsjö och Enviken där mycket små
marginaler skiljde lagen till slut. Hur kommer då den
lilla laluklubben Samuelsdal att klara sig i division V?

- Vi har fått nagra mycket lovande nyforvärv vil-
ket gör att våra lorutsättningar att hänga kvar kraf-
tigt florbättras. Efter en något trög inledning på sä-
songen har det börjat se riktigt bra ut på slutet.

Vilqmanshyttan är det enda nedflyttade laget i se-
rien. Aven här räknar man med ett mellanår då hela
åtta A-lagsspelare har lämnat klubben sedan degrade-
ringen. Nygammal tränare är Stig Persson som tidiga-
re iränat Vikmanshyttan, under en fyraårsperiod.

- Min yttersta målsättning är att få tillbaka spel-
glädjen i gänget igen. Det ska vara roligt att spela
fotboll. Med glädjen kommer också framgångarna
och även om vi ställer ppp ry-e.d ett.mycket ungt.lag
så är jag rädd ör att vi ika bli strykpojkar i serien,
säger Stig Persson.

Det svänser om V/G
Vulcanus/Gonäs ser pä Iiirhand ut att kunna bli

den allvarligaste konkurrenten till seriefavoriten
Tunabro. Sedan fiolårets höstsäsong har man nämli-
gen spelat hela femton matcher i rad utan att örlo-
ia, ett mycket starkt facit som onekligen får en att
höja på ögonbrynen!

- Vi har en ganska tunn spelartrupp men kapaci-
tet finns så det räcker och blir över. Får vi bara
vara skadefria tror jag att vi kan bli riktigt farliga i
år, säger tränaren Toni Karlsson-

Östansbo gjorde en mycket stark säsong ifiol då
man med enäast två om!ångar kvar att spela hade
klara möilieheter att vinna serien. Nu blev det en
slutlig tråjöplats. Ärets upplaga är kapacitetsmässigt
minsllikabra, kan man upprepa flolårets fina place-
ring?: Omojtigt att säga då serien är helt ny och myc-
ket hårdärel Vår målsättning är att vinna varje
match. Lvckas vi med det kan du själv räkna ut vår
slutliga tåbellplacering, skrattar trähare Stefan Silf-
verin.

Den inledande serieomgångEp ser ut så här; 5/5:
Saxdalen-Vikmanshyttan, 6/5: Ostansbo-Skogsbo/4,
7/5: Samuelsdal-Hälsinggården, Långshyttan-Vulca-
nus/G, 8/5: Gustafs-Bullermyren, Tunabro-St Tuna.

PATRIK ANDERSSON

PEFSSON nyförvärv i
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Saxdalen har i år återfått fem spelare

som tidigare tillhört föreningen. Alla är ak-
tuella för A-lagsspel och det gör att laget'
åtminstone på papperet, ser starkare ut än
itjol. Klippet är förstås Roger Fersson' som
återvänder från LFK tillsin moderklubb.

Nv tliinare för iiret lir cle senaste itrens r.r.riil-

vakt Per Heclströn.r. En kniiskada tvingade Pcr
att liigga ar'. och dii blev han trrinare isltillct.
Men nu ser det lite ljusarc r-rt fiir Per:

Onr det behijvs kan jag liirhoppningsvis
biirja spela rcdan till solrlraren. Problernet iir
:rl1 r'i bala hal cn t.nrilvakt f or tillfrillet.

Hussc Örn tliinadc mecl SIF i vintras lnen
skldaclc sig i r'1'ggen cfier ett fall pir jobbct. Om
han kun sta eller intc iir ocksii osiikert.

Malvaktsproblcm iSIF allisit. uren åInnrlrs
scl spclart.natelialet ganskit intrcssant ut. För-
rutont Rogcr Persson har -v-tterligare ler.r.r skrivit
pu. Sinrc'rn Lorcnzotti och Petel Stcphan. för att
niiu.rna tva av deur. iir bada giltiga anlirllare.

Bredare trupp

I tlc senastc triiningsrnatclterrta har vi firk-
tiskt spclat helt utan f.lolarets tremannakedia.
konstaterar Hcdstriir.ri.

Truppcn iir helt klart brcditre i år n.ren jag
vill intc hirra talas clrtt att vi ska bli nitgot topp-
lag. l-iilst och fiiin.rst ska vi örsöka halla oss

rundan fl'an boltenstriden.
Det blir siikert en tufl seric cliir alla slirr

alla. .lag vet intc mycket our lagen vi rnöter.
nren Vikuranshyttan och Tr-rnabro kan nttg bli

fe
lirrliga. Fiir vi en bra start kan det kanske bli
in tressant.

En bra start fick lagct iljol. Dii hängde de
mcd i loppen lrarn till uppehållet, men pir hös-
tcn r:asadc dc ner till en rnittenplats.

Vi blev ju viildigt skadedrabbacle ifiol. och
dii hade vi inte sli I.nyckct att saitta in underi-
fnin. Plr clen lionten ser det blittre ut nu.

Styrkan rnecl SIF. menar Hedström. iir att
r.nan inte har niigon direkt svaghet. Det flnns
duktiga spelarc pii alla platser.

Vi har- rnånga jiimna spelare, r.nen Roger
Persson iir trots allt en nyckclspelare. Han iir

' lrotorn pa mittlliltet.
SIF inlcdcr 5 rnaj t't.tot Vikrnanshyttan. ör-

hoppningsvis pa [juruliciens griis.

Fakta SIF
Tränare: Per Hedstrirm
Nyförvärv: Kcnncth Öst. Smedjcbacker.r.

Mats Adolfison (tidigare i SlF, gör nu corne-
back) samt lyra spelare sorn återviinder till rno-
dersklLrbben: Rogcr Persson. LFK. Siruon Lcl-
lcnzotlr" Brot.nsten. Mikacl Brix. Hitglbrs och
Pctcr Stephar.r. Fliivi.

Förluster: Jan "1jabo" Andersson. sotn slut-
ar pli grund av skacla. Osiikcrt orrt t.niih'akten
Pcr Fledstrtjm kiin spela t.ncr.

Nvckclspelare: Mrttfiiltarcn Rttger Pcrsson.
Nlålsättning: Att intc bli indragna i botterr-

striclen.
Seriefavoritcr: Vik rnanshvttlln och Tunabro.

Rickard Persson

ålr - &?

SIF SIf besegrade YAnm mot
Gränges

Saxdalen
IFK Grångesbergs damlag

och Saxdalens IF:s dito trä-
ningsspelade på tisdagskväl-
len. Efter en jämn ftirsta
halvlek kunde IFK gå ifrån
och vinna med 4-l (tr-l).

Saxdalen stretade mot riktigt
bra i första halvlek och IFK
hade stora bekymmer att få
igång något ordnat spel.

Men i andra var det inget
snack om saken. Grängesdejer-
na fick ordning på spelet och
kunde göra tre måI.

Matchens stora lirare var Su-
sanne Runnberg i IFK. Men
även Eva Smedbakken, Camil-
la Hedin och Nettan Gustavs-
son förtjänar beröm.

I Saxdalen kretsade det mes-
ta kring Jom och Anna-Lin
Stenkvist.

IFK:s mål glordes av Moni-
ka Rosendahl 2, Tanja Pavlic
och Eva Smedbakken ett var.

Saxdalens målskytt var Anna
Pettersson.

Yann
Ett AiU-lags-kombinerat

Saxdalen träningsvann med
siffrorna 3-0 borta mot div.
Vl-laget Ulfshyttan. Efter en
mållös fiirsta halvlek lossna-
de det efter pausen.

Ulfshyttan biöd på ett gans-
ka klent motstånd. Samtidigt
som saxdalingarna verkade lite
oinspirerade borgade det inte
ör någon bra match. SIF var
dock det genomgående bättre
laget, särskilt i andra halvlek.

Målen gjorde i rätt nämnd
ordning Simon Lorenzotti, To-
mas Eriksson och Roger Pers-
son. Bäst lör dagen lyckades
anlallarna Simon Lorenzotti
och Tomas Eriksson.

SIF har ännu inte spelat en
match på gräs inför lredagens
seriepremiär på Furuliden. La-
get kan lörhoppningsvis träna
på gräs under veckan.

Wfshyttan
Det dröjde en halvlek innan det

lossnade för Saxdalen vid träning-
sdusten borta mot Ulfshyttan.

Efter 0-0 i pausen visade dock
SIF bättre takter efter vilan och
vann med 3-0.
' Saxdalen kom med en kombina-

tion av A-U-spelare som inled-
ningsvis inte verkade intresserade
av uppgiften.

Förhoppningsvis blir det bättre
takter på fredag nåir Vikmanshyt-
tan väntar hemma i seriepremiä-
ren.

Simon Lorenzotti och Thomas
Eriksson de främsta i SIF där de
även svared för var sitt mål.Det
tredje gjordes av Roger Persson.

-

O
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Valborg i Västerbergslagen:

Massor av folk
vid eldarna

Saxdalen
Det originella greppet med

"snöqubbön" omhuldas fort-
faranäe i Saxdalen och den här
gången var uPPslutningen stör-
ie a-n på tang-e' S-6 vagnar med
barn tiansporterades efter'rrak-
torn ned till Saxens strand där
siälva Valborgsmässofirander
tlrmera genomförs. Massor av

bvbor och andra fick bl.a lYss-

nä oå en av traktens "tunga"
kulturpersonligheter, författa-
ren TeddY Gummerus' som
höll talet-till våren den här
såneen." G-ivetvis medverkade Saxda-
lens Manskör som en gång i ti-
den bildades -nästan 

i Panik

-just för det här arrange-
manget,

i"i;y G";-;ä;äl;d" i iaxaarcn (Foto: Peter ohtsson)
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Så stod den dår igen, snögabben sam {ruÅiansenligt brukar toppa Saxdnlens m4ibrasa" Fast i
år vqr den av natarligc skiil giord av papp. Men traditianer ör ja tiIIJör att h,åIlns...
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Pappgr,thhert swti{tc
Det låg en fin rök ör'er

Grangärdeb3'gdex på sön-
dagkr'ällen. Röken kom från
fuumdratals trrasor runt arn i
h3gden och gar dcn rätta at-
mrlsl?irtn al raitrorgrmässo-
firasdet.

l)en som åklc n:ol Sasrlalen
och stach ut huYud*t rr!-iol-l
biiilörrcns linrirula kunr,le i;,iin-
na dcn stiekrnde lulier-r r nä.-
bcrrarnl- Ocll salnti<i.st ffir-
undra sig ör'er en saögi:bbe
som slod högst upp på majbra-
san vid sjön Sarec.

Det iär vara tradiiion i Sax-
r,lalen att placera en snöhugge
ptr toppen at majbrasan. När
snön den är gcrd av snälter
s3,rnboliserar att vintcni dehni-
ti.,,t är slut och våren här"

lJen :uld;r ','inlern soln iöre-
g;iil drnn;! r'ar giorde det tlock
:r\ tl.iqlgrr t\llri"JJt ati liira:tlii-
g*irb.;n r r ir p:.lpp. n:en i:id gör
rl":- 'iet är -iu t:ara en s1n'rb*1,
rcsoleräde sa:'ldalin garne.

Llc hatic iJutil Lip-p lrargrani
pa s!åntcn ttcii ;rtoi siiin i t -rr s

iinci* dct täiriiga htrlct hade
by,ggts upp ar: galnla kvistar
och grenar- Runt omkring stod
rär'lålingarna och huttra'Je lite
i suiak1,ltn. sökte skydd av lar-
andra rx-h undrade lite till mans
nir elden sktrlic komm:.r i gång
sa de fick ttpp r'ärmeir,

I en t-.uske lite längrr' bort ha-
tlc nagrir hcrrar 'ökt ulternaiiva
lösnirrgar. En butelj grck PguP-
pcn runl och dess innetråll
r'ärmde dem s:ikert. I bilama

som denna aiir,.n slrrd parkcra-
ije i aniirkislisk o.rrtining längs
den initilligganeir: r'ägen sait de
sr-rm inie idd*i kli."'a ur sina lor-
d':n ,-rl:rri iöredroe lli njut:r ai'
hilrlirn:.:n tu;h ar cldtn pl ar-
stån<i.

Och tånk att Sardalen fick
sin egcn raggarrulida cn ulton
sorn denna. Sällall gircs vill tiii-
fäiien Liit komna gliCandes
rned rien nl putsade ste.rlthcten
llir traktens uotorburna ung-
dom. meu denna afto;r \::tr som
gjord för det. Nly'cket folk.
många biiar och och därmed
tillläile att se och sl'n:rs.

När så eicien äntligen tändes
snärjdes snögubben pa toppen
rr trr;lsln strax in i en gråsvart
rcik" Äntiigen var r,åren här!


