Saxdalen vann
senepremraren
O oo

o

Ett mål sex minuter

jättenöjd över båda poängen, menade tränaren Per Hedström.
Inte var det mycket till spel
- kom
men
ihåg att vi var på gråls
för första gången i år. Dessutom
var planen mycket svårspelad.

nickade in matchens enda

före pausen blev Saxda- mål mot fjolårets div IVlens lycka vid fredags- lag Vikmanshyttan.
kvällens seriepremiär Det rättvisa i att hemmalaget
hemma på Furliden.
Vikmanshyttan inledde klart
knep båda poängen går att diskumen Ove Heed i SIF-målet
Liberon Pelle Runn- teras. Gästerna hade minst lika bäst
hade precis den lilla tur som belilla
föreav
det
spel
som
mycket
berg var uppe på en fri- kom på den tuviga planen.
hövdes för att han skulle slippa att
spark från vämter..,ubJag måste naturligtvis vara vittja nätet.
, Matchen kom sedan att avgöras
I i den 39:e spelminuten. Mats
frispark sneti
I Adolfsson slog enhöger
där Roger
I från vänster ut påvidare
in i mitten
I
Persson nickade
Div V Södra Dala
1-{
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I aat i sin tur Pelle Runnberg
I upp och satte till huvudet.
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gick

Efter pausen hade hemmalaget

ytterligare ett gyllene läge när inhopparen Stefan St.qnkvist kom
helt ren med Peter Luiidin i gästernas mål.
Stefan slog dock bollen rakt på
den utrusande målvakten.
Vikmanshyttan hade två stora

chanser och vid båda tillfällena
var Sören Karlsson inblandad.
Först ett skott i ribban och se-

dan ett skott mot tomt mål där
Conny Fridlund i sista stund rensade undan.

Pelle Runnberg, Conny Fridlund och Hasse Haglund starka i
försvaret medan Roger Persson
och i viss mån Mats Adolfsson
uträttade mest på mitten.

Ove Heed skall även ha

en

blomma för att han alltid stod rått
i målet.
Domare: Frank Norgren, Smedjebacken-ingenting att anmärka
.
på.

Publik:125

Målet: l-0(39) Pelle Runnberg.

HARALD LOHSE
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Saxdalen tog full
pott mot Skogsbo
Saxdalen vann freda- till otaliga misstag. Målen kom
inte på misstag utan på
mot emellertid
fina framspelningar och bra ge-

gens bortamatch
Skogsbo

AIF i Avesta.

Efter en bra första
halvlek och fint försvar i
den andra av Saxdalen,

nomlöpning.
Simon Lorenzotti var hela tiden
farlig och hade ett finger med i alla
målen.

I

andra halvlek dominerade

Skogsbo totalt. Saxdalen kom
slutade matchen 0-4 ef- bara
över mittlinjen två gånger,
ter 0-2 i halvtid.
men båda gångerna blev det måI.
Skogsbo började matchen bra Skogsbo kunde, trots att de hade
men kom snabbt av sig. Saxdalen bollen nästan hela halvleken, inte

spela sig fram

till

en enda farlig-

het.

Många av Saxdalens spelare utmärkte sig med bra spel. Nämnas

bör Conny Fridlund

i

försvaret

och Roger Persson på mittfältet.
Målskyttar var Simon Lorenzotti på en snygg framspelning av

Conny Fridlund, Roger Persson
på ett fint inspel från Simon, To-

mas Eriksson och Pelle Runnberg
sedan de sprungit igenom ett uppgivet skogsboförsvar.

stressade

Saxdalen

Saxdalen-

Islingby

l

Efter 20 minuters spel av ftirs-

ta halvlek på Furuliden gav cen_

tern Anna Pettersson Saxdalens

IF ledningen i den från premiären uppskjutna hemmamatchen'
mot Islingby lK.
Den ledningen höll sig nästan resten av matchtiden. Med
bara minuten kvar att spela
kvitterade borlängelaget på en

hörna.

Äuen

or

D-Islingby D

1-1 (1-0)

i

l

I

Hemmadamerna fick mycket
oturligt släppa en poäng ifråri sig i
den framflyttade seriepremiären.
- Någon minut före slutet lyckades nämligen gästerna kvitteia.
Delad pott var knappast en rättvis utgång av matchen. Saxdalen

var ,det spelmässigt bättre laget

och borde ha avgiort i första halvlek.
Hemmaflickorna hade då bud
på många måI, men det ville sig
inte riktigt i avslutningarna.
De bästa betygen i Saxdalen går
till målvakten, Maria Salonen öch

det sved hos SIFdejerna att de inte lyckades ta

Stenqvist.

logiska i slurresultatl

Anna Pettersson.

bägge poängen insåg de nog det
-

l

0-0*).

syskonen,

Jon och

För saxdalsmålet

Anna-Lin

antecknades

Div V, södrg, damer
Saxdalen-Bullermyran

5-2

0-3
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I
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84282000-

Både SIF och Islingby skapade chanser. Hemmaiaget ha-

de bland annat två stolpsl-ott.

Precis som i bortämatchen
mot Amsberg gjorde Saxdals-

llickorna även nu en bra insats

och. spelet fungerar plötsligt
mycket bättre än i tianlngi_

matcherna.

Mittlältarna Marianne Hell_
gren och Maria Höelund var
tillsammans med Iorwarden
Anna Pettersson topparna i

SIF.

Saxdalsdamerna
knep poäng
Saxdalens damer knep 5-0 innan gästerna lyckades få ir
par reduceringsbollar under
sina första seriepoäng för ett
slutminuterna.
säsongen på söndagsefSaxdalen var det klart bättre la
termiddagen. Hemma på get och flera av målen var finz
Furuliden hade gästande spelmåI.
En laginsats med extra plus för
Bullermyren inte mycket Maria
Höglund, Anna Petterssor
att säga till om.
och Marianne Hellgren.
Det blev till slut 5-2 efter 3-0 i
SIF:s målskyttar:

pausen.

Hemmalaget gick fram

till hela

Maria Höglund och Anna Pet.
tersson 2 samt Marianne Hellgren.

0-l
35
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SIF:s damer

Oavggiort för

obesegrade
Saxdalen är fortfarande obesegrade i damfemman efter gårdagens solklara seger mot Bullermyren med 5-2 (3-0) På Furuliden.
SIF som giorde sin bästa
rnatch lör i år.
SIF startade matchen mYc-

ket bra och

saxdalsdamerna
Saxdalens damer lYckades endast få oavgiort vid

onsdagskvällens bortamöte mot Hälsinggården.
Matchen slutade 1-1 efter samma siffror i Paus-

heilvtidsresultatet

3-0 kun<le mycket väl varit både lyra och fem noll.

I

andra halvleken slog sax-

av lite På temPot'
Men trots det hann SIF göra

cialstjejerna

vtterlisare

'

två mål

innan

Helä laget lörtjänur en eloge
lör väl genomförd match.
SIF:s mål giordes av Maria
Höglund 2, Anna Pettersson 2
och Marianne Hcllgren

Saxdalens

(l-l)

IF

damer vägrar

damfemman. 1-1

slutade bortamötet mot

Hälsinggården i en match som
SIF ftirde spelmässigt.
Matchen hade väl inget stör-

re

underhåilningsvärde, men
det lilla spel som förekom stod
SIF för.
Hälsinggården var dock far-

liga

i

sina kontringar. Sett till
matchen i stort borde ändå SIF
ha avgjort matchen med tanke
på de tre-fyra klara målchanser
som man hade.

Mycket bra i Saxdalen var liberon Jom Stenkvist. En extra
ros även till mittfiiltarna Carin
Wennerberg och Anna-Linn
Stenkvist.

Målet gjordes av Carin Wennerberg.

en.
Sff hade det
".jl"t *o"

rnesta och bästa

av

Jom Stenkvist duktig libero liksom Karin Wennerberg och Anna
Linn Stenkvist På mittfältet'
Hemmalaget tog ledningen efter
en kvart på en kontring när Saxdalen pressade på som bäst.
Kvitteringen ombesörjdes sedan
efter ytterligare en kvart av Karin
Wennerberg.
Trots poängförlusten toppar

1.

Saxdalen
tog poöng
att ftirlora i

I

ta vara oå avslutningarna.

SNURRIGT
för Saxdalen
Yilket snurr kring kvällens match i Sparbanks-

cupen mellan Saxdalen

och Islingby!
När de båda lagen konstaterade att man skulle
spela seriematch på fredagskvällen beslöt klubbarna att ändra till den 9
maj.
När sedan Islingby gick vidare i
Skandiacupen och skulle spela
samma dag ändrades matchen

till

den 16 maj.
med
- Här kommer förbundet
tävlingskommittens
ordförande
Lars Norman och säger att vi inte
får ändra till detta datum, omtalar

i SIF!
Orsaken vat att den utsedde

Lasse Persson

-

domaren samma kväll skulle döma
en pojkmatch!

Förbundet tvingar alltså lagen
att spela ikväll trots att båda redan
i morgon spelar viktiga seriematcher.

- Inte klokt, inflikar

Lasse

Persson. Här är det principen som
segrar över förståndet!

Sumnian av kardemumman blir

nu att både Saxdalen och Islingby
kommer att ställa upp med sina Ulag.

Det var väl ändå inte detta
- var
som
meningen med cupspelet,
avrundar en förgrymmad

Lasse

Persson.

I SIF kommer Per Hedström att
göra come-back i målet. Laget har
dessutom en handicapstraff innan
spelet blåses igång.
Frågan är dock om detta räcker
för

avancemang?

HARALD LOHSE
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SIF utspelat

Cupkvzill

medVB-lag
I

kväll spelas andra omgången

i

Sparbankscupen

Saxdalen hade inte mycket

att sätta mot när andra omgången av Sparbankscupen

i

fotboll,

liktydigt med DM ftir herrar. Samtidigt går ftirsta ronden i
Postens damcup, också det

att likställa med distriktsmäster-

skap.
Smedjebackens FK åker med ett blandat lag

till Borlänge ftir

att möta division V-klubben Bullermyren.
Saxdalens IF, som har ett svettigt program med tre matcher
på lika många dagar, ställer upp B-lagsbetonat på Furuliden
mot Islingby IK från Dalafyran.
Sunnansjö IK spelar hemma mot division Vl-klubben Torsångs

IF.

IFK Ludvika är så gott som ordinarie i bortamatchen mot

Anders Karlsson kunde alla

lall ge SIF ledningen genom

honusstrafflen. men scdan gjor-

igår på Furuliden. de Islingby tre raka rnål innan
Islingby visade sig allt för Christer Fridlund reducerade i

spelades

svåra och kunde enkelt vinna
med utklassningssiffrorna
2-7 (2-3).
Båda lagen strillde upp sina

slulel uv lörsta halvleken.

I inledningen av andra

det trillade målen in med jämna
mellanrum. SIF-grabbarna

respektive U-lag då det redan
idag spelas i serien. Resultatet
iir inte mycket att snacka om
SIF var helt enkelt ett nummer

kan säkert bättre än så här och
den enda som höjde sig över
mängden var backen Gustav

lör litet.

Nord.

Envikens IF från fyran.

Islingby
U-lagsmatch

Saxdalen

onsdag, cupmatch torsdag och seriematch

fredag! Visst är det ett mastigt veckoprogram för Saxdalens
IF.
Vi fick inte flytta seriematchen på lredag mot Stora Tuna
för förbundet och det betyder att vi måste spela tre matcher
på tre dagar, konstaterar en besviken Per Hedström, tränare i
SIF.

- Vi var ett tag inne på att hoppa av cupen men istället
väljer vi att i princip använda U-laget och jag tror att Islingby
gör det samma eltersom deras AJag också har seriematch på
fredag.

Serien går ju trots allt i första hand, understryker Hedström.
Per gör själv en intressant come-back i målet ikväll sedan
den knäskada han råkade ut för under förra säsongen nu
läkts.

SIF harfavören av en handicapstraff

Islingbys U-lag
utklassade SIF
Det hjälpte föga att

stande Islingby på Furliprickade
rätt
Saxdalen
På den. Islingby, som ställde
gäsitt UJag på benen, vände
sin bonusstraff mot
nämligen tilt en solklar
seger vid torsdagskvällenbs match i SParbansk'
scupen på Furuliden.
Till slut blev det hela
7-2 eftq 3-2 i pausen och
om detta finns inte mycket att säga-IslingbY var
bättre i det mesta.

Den första akten Präglades av
inte mindre än fyra straffar. Först
hernmalagets bonusstraff och sedan fick gästerna tre stYcken av
vilka två resulterade.
Samtliga straffar var frukten av
att hemmaförsvaret inte hängde
med

i

svängarna.

Nu skall det med en gång

,ti

Uann. manskapen

halv-

lek gjorde Islingby 2-4. Efter

sägas

sina U-lag förstäfkta på några
punkter.
Nicklas Snell härlig i Islingbys
anfall men han togs av banan mitt
i den andra halvleken för att spara
sig

till kvällens A-lagsmatch.
i Islingby även Per Norling

Bra

och Roine Andersson.
I Saxdalen märktes i första hand
Krister Fridlund samt målvakten
Per Hedström som nu gjorde
come-back efter ett års frånvaro.
Man kunde ha önskat Hedström

en något treligare återkomst till
fotbollen!

Målen:

l-0

Anders Karls-

son(bonusstraff),1-l Thomas Isberg(straf0, l-2 Nicklas Snell,

l-3 Roine

Andersson(straffl,
Krister Fridlund, 2-4 Nicklas Snell, 2-5 Kristian Ek, 2-6

2-3

Per Norling samt 2-7 Roine
Andersson(hörna direkt i mål).
Domare: Rolf Zimmergren,
Borlänge, inget att anmärka På.

koå med

HARALD LOHSE
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Tredje raka

ffiaefuhelpctå?
Bubbelpott

för Saxdalen?
Saxdalens IF är ute ef'
ter tredje raka segern i
den södra dalafemman
när Stora Tuna i kväll
gästspelar på Furuliden.

i fernrnan åkväll?
Ja att döma av' de in-

bilitet.
har fått Precis den start vi
- Vi
önskat oss öch jag hoppas vi
hade

till

tabelltoPPen

för

att

stanna, menar SlF-tränaren.

Några lagändringar är inte ak-

SlF-läeret. Ett visst frågeHelt klart siktar vi tuelJi
tecken råder dock för Kenneth
på två poäng, men iag vill östh.
jag tror att också han
höja ett varningens finger
- Men
medvärka, avrundar Hedkan

för

borlängelaget, säger
SlF-tränaren, Per Hed-

ström.

ström.

enlist

Deras

5-0

seger

mot Östans-

bo- i förra omgången vittnar om

styrka och vi måste verkligen vara
alerta för att klara uPPgiften, menar Hedström.
Saxdalen har så här långt i seriespelet imponerat. Fem 49tdq tt"t

VB-la-

gen

och inget inslåppt tyder på bra sta-

kommit

för

som nominerats ser ut
Truppen
-fbliande:

Ove Heed, Pelle

Ruinberg-, ConnY Fridlund, Mi-

kornna förslagen På veckans "LT-TIPS" så skall
det.gå vägen.
Östansbo reser till Borlänge för att möta Buller'
myren.
Seeern över Hälsinggården med
senast satt säkerligen bar
för Stefan Silfverlins manskaP.

tlari+-t

Vi tror att det nu går av bara
farten-under förutsättning att inte

soelarna
'Även tror det samma

kael Brix, Hans Haglund, Mats
Adolfsson, Roger Persson, Thomas Eriksson, Anders Karlsson,

senast.

Anders "Råttan" Karlsson

läeea

till höeen ikväll.

plats

i

Kenneth Östh, Simon Lorenzotti,

och

Conny Fridlund.

vill

säga!

Saxdalen skall ut På en
kvällstur och då för att mÖta just
Hälsinggården som ÖIS klarade
har
serien och
det bör bli två nYa friska Poäng att

Per Hedströms Saxdalen

fått en bra öPPning av

Vårt trediä lag i serien V/G sPelade redan igår mot Tunabro vilket finns att läsa om På annan
dagens tidning.

Saxdalen och St Tuna
obesegrade i femma
Saxdalen

och Stora

Tuna är fortfarande obesegrade i div 5 södra efter
att ha spelat 1-1 (1-1) på
Furuliden på fredagen.
Ett rättvist resultat när
spelet gick i vågor matchen igenom.
Stora Tuna fick god hjälp av
Saxdalen att komma in i matchen
genom att man mer eller mindre
bjöd på det mål som Per Eriksson
i Stora Tuna kunde slå in efter tio
minuter.

I

tjuonde matchrhinuten vänta-

de alla runt Furuliden på straff sedan en tunaförsvarare hoPPat UPP
och boxat bollen På ett inlägg.

Någon signal kom dock ej från
välplacerade domaren som förmodligen trodde att han såg i sYne.
I trettionde minuten kvitterade
Saxdalen till l-l genom Roger
Persson , som nickade en hörna i
mål via ett motståndarben.

Andra halvlek blev mest ett

ställningskrig där båda lagen hade
ett par fina chanser till ytterligare
mal.

Saxdalen giorde

sPelmässigt

ingen bra match på den svårsPelade planen.
Ove Hed gjorde bra i från sig i
målet för utom tveksamhet vid 0-l
målet.
Roger Persson är en stor tillgång även om kan kan bättre än
vad han visade denna kväll.
Stora Tuna hade ett bra försvar
med liberon Peter Eriksson och Ytterbackarna Staffan Larsson och

Per Johanssson.
Bra var också Lars Thenander

Då
' mittfältet.

Om man bortser från straffmissen så gjorde domaren Lars Sjögren, Smedjebacken bra ifrån sig.

Fotbol!
niv V Södra
Bullermyren-Östanbo
Långshlttan-Samuelsdal
HAIK-Sa.rdalen
Vikmannsh.-Gustafs

Samueisdal

Tuna
Custafs
st

4
4
4

Tunabro

4
4
4

t-2

3-0
1-0

I 0 ll- 4 1
l6
20lCtttz-'1
I I 6- 45
44
2150z 6- 8 4
02 6*104
02 6*104
t2 4-'.l 3
22 9-122
03 2- 52
03 6-ll2
5

Saxdalen

Skogsbo/A
Östanbo
Långshyttan
HAIK
Vulcanus,/G
Vikmannsh.
Bullermlren

0-2

2
2
2

4

I

4

0

4

I

4

I

J6/,t- - t?
Kenneth:

r Seger frir

'@

Saxdalen!

Han kom från skidparadiset Klövsjö-Vemdalen
1986, spelade i Ludvika FK:s U-lag i två säsonger,
tog en sväng över Smedjebackens FK innan han i år
skrev på för Saxdalens IF.
Det handlar om 23-årige banktjänstemannen och yttermittliiltaren Kenneth östh, gästtippare i den fiärde omgången av
södra Dalafemman. Kenneth tror att SIF är obesegrade även
elter morgondagens match mot Hälsinggårdenl
On-rgirngen är uppdelad på torsdag och fredag.
Kenneths tips ser ut så här:

Torsdag:

x

V/G FK - Tunabro

Det måste lossna snart för V/G och eftersom Tunabro

sliippte in tre mål mot Bullermyren senast så borde V/G ha en
hnr cltans på iitrninstone en poäng.

Stora Tuna

-

Skogsbo/Avesta .1

Jag iir smått imponerad av Stora Tuna. Dom har ett bra
lörsr"ar mecl stora och starka killar och det enda mål dom
sftippt in var det vi gjorde. En etta verkar logisk.

HAIK vann

Fredag:

östansbo
är lite på
två

Bullermyren

gång eftersom
lag som
Det verkar vara
lörsta segrarna kom i senaste omgången' Jag så själv
an<lra halvlek mot Hålsinggården. Jag tror det blir en jäm

rnatch rned rnånga måI.

Sarnuelsdal
hittills
iir den stora

Långshyttan
San.ruelsdal

överraskningen

och

tanke pti att Gustals slog Långshyttan rned 5-0 så vinnet
Sarnueisdal den här triatchen. En intressant spelare

Kenneth Östh, Saxdalens IF, ih' dagens gästtippare'

överraskande
mot Saxdalen

i Samuels

Saxdalen åkte på en ordentlig överraskning när
larc.
man gästade Falun och
på fredagsKopparvallen
Hälsinggården Saxdalen
kväIlen.
Motståndarna
Den här matchen bör vi vinna 1ör att vara med i top
riven i lortsiittningen. Hälsinggården har inte imponerat s HAIK vann nämligen
hiir liingt rnen de är nog inte 1ätta att rnöta på sin egen "åker' med hela 3-0 efter halv-

dai iir t'.d LFK-rniilvakten Janne Lur.rdebcrg. numerii utespe

-

Jag hoppas Pelle Runnberg kan vara med trots den vricknin
han iidrog sig i matchen mot Stora Tuna.

Vikrnanshyttan

- Gustafs

tidssiffrorna

2-0.

En ordentlig sensation.

stopp.

HAIK däremot var ordentligt

på bettet framåt, då man skapade
sina chanser. Visserligen var det

för HAIKs del
men två gånger fick man utdelning
i 20:e och 30:e minuterna.
mest kontringar

I

andra halvlek kom HAIK ut

och dominerade matchen.
Visserligen var segern

stor denna gäng.
Spelet

har inte fungerat alls för HAIK tidigare i serien medan Saxdalen har
Gustafs tycker jag har överraskat positivt medan V
h-v-ttan, som förra året spelade i Dalafyran, har varit en nega spelat riktigt bra.Och man toppativ överraskning och ligger sist med noll poäng. En bortasege de också tabellen. Men det var
HAIK som hade den bättre viljan
verkar ligga på lut!

och framför ailt

lade bra fram till HAIKs straffområde, men där blev det oftast

effektiviteten

framför mål denna afton.
Annars var det Saxdalen som

började matchen bäst. Man skapade en hel del chanser framåt, men
de där riktigt vassa chanserna vaskade man aldrig fram. Man spe-

2-0

lite för

hade nog

mer speglat händelserna på plan.

För dagen skall ingen nämnas
framför den andre i ett bra spelan-

de HAIK. Hela laget skall ha en
eloge för en mycket fin insats.
I Saxdalen var man naturligtvis

besvikna över förlusten. Man
trodde väl att det bara var att åka
till Falun och hämta två poäng.

HAIK-Saxdalen 3-0 (2-0)
Målen: l-0 Mikael Hilleskär,
2-0 Lars Kalles, 3-0 Mikael Hilleskär.

'

-fr\/

r f

Å/a - s?

'1*

Saxdalens
siktar pa
fuII pott
Efter en fin start av seriespelet drabbades Sax'
dalens IF av en PlumP i
protokollet når man i förra omgången fick På "nöten" av Hälsinggården.

En rejäl genomkIappning, fastlår SIF:s
spelande tränare, Per

IF

ftirberedelse
lägret
juni.

konstaterar Per.

Pelle Runnberg, SIF:s försvarslås, är fortfarande fotskadad och

Per

Hedström,

Conny Fridlund, Anders Karlsson, Anders "Råttan" Karlsson,
Mikael Brix, Hans Haglund, Mats
Adolfsson, Kenneth Ost, Roger

Persson, Thomas Eriksson, Christer Fridlund, Peter Stephan och
Anders Jansson.

rf

Regnet stoppade
flera fotbollsmatcher
Allt regn som fiill över Västerbergslagen

under går-

gick att spedagen gio"rde att flera fotbollsmatcher inte
la.

div IV fick Smedjebackens FK bortamatchen mot
SunOUo.n uppskjuten-i Oi" V inställdes både Saxdalens
match mot Bullermyren och derbyt mellan östansbo
ä"ft VlC. Såväl Furuliden som H-illängen var.ospelbara'
Nå# nia O"to- ftir matcherna är inte fastställda'

I

Inställt för
Saxdalens IF
Onsdacskvåillens planerade division V-mätctr mellan Saxdalen och
Bullermvren fick inställas. Orsa-

ken var naturligtvis

gärdagens

ihållande regn vilket innebar att
Furuliden timmarna före avsPark
var helt vattendränkt.
Når matchen nu kommer att
spelas är ånnu inte bestämt.

i

Borlänge är en
inftir elitpojkHalmstad den 26-30

mandraget

kan inte medverka. Simon Lorenzotti kommer inte loss från sitt
jobb i Stockholm och Conny FridHedström.
lund har känning av en lårskada.
i
Men vi skall visa att insatsen
Det ser inte så där riktigt bra
Falun var en engångsföreteelse ut,-men jag har gott om sPelare till
mitt förfogande så jag tycker att vi
trots allt kan mönstra en starkt besättning, avrundar Hedström.

'/'L '

O Lars-Åke Wallenstein,

Ludvika FK, är enda spelaren från Ludvika FK som tagits ut till ett träningsläger i
Borlänge den 12-13 juni ftir
Dalarnas P 15-lag. Sam-

och bästa sättet att göra detta är
att slå Bullermyren, fortsätter Per.
Borlängelaget kommer till Furuliden i kväll och Saxdalen har siktet inställt på full pott.
vi måste vara På vår
- Men
Bullermyren har haft promakt.
blem hittills men är inte ofarligt,

SlF-truppen:

VB-ungdomar
på elitläger

i

O Annica Karlqvist, Camilla Hedin, Ylva Landkvist,
alla IFK Grängesberg, Linda

Olsson,

IFK Ludvika och

Anna-Lin Stenkvist, Saxdalens IF, ingår i den trupp som
Dalarnas Fotbollftirbund tagit ut till ett träningsläger i
Borlänge den 12-14 juni, inftir elitflicklägret i Halmstad.

b/r -re

f{ytt derhy
väntar VlG

/G har ett mycket
tufft program frarnför
qig. Först derbyt mot
Ostansbo i går kväll. I
V

morgon nytt derby hemma i Blötberget mot Saxdalen och på torsdag bortamöte med Skogsbo/

Div V Södra Dala
Vikmanshyttan-Samuelsdal

Att vi nu lade in

- ÖIS på fredagskvällenmatchen
mot
var ert
beslut grundat på att det var det
bästa alternativet till de vi hade att
ta ställning till.
V,zG har ännu inte lyckats

Samuelsdal

Östansbo

vinna

på hemmaplan den här säsongen.

Skall det äntligen bli full pott när
Saxdalen kommer på besök?

Visst är
men matcherna mot Sax-

dalen och Skogsbo har
varit spikade länge. förklrrar Y /G-tränaren Toni

V,/G ställer upp med

Tunabro
Gustafs
Långsh
Skogsbo

Vikmansh
Hälsingg
V/Gonäs
Bulierm

0

ll
2T
02
3l
t2
t2
02
04
t2
24
03

St Tuna

Ett derby brukar betyda extra- tändvåtska och jag hoppas
att det vänder för
det tufft verkligen
oss,menar Toni.

Avesta.

6 5 I

Saxdalen

4
6
4
6
4

l_3

3-{
22-s tl

Vulcanus Gonäs-Saxdalen

l0-7

10-2

8,1I
1.6
i2-15
8-12

7

6
6
5
5
5

6-8
4-8

4
4

t3-18

2

6-ll

2

samrna

manskap som på fredagskvällen
under föruJsättning att.nu ingen
blev skadad i mötet mot Östansbo.

Carlsson.

Div V-dcrbyt f,ch
ipublikens
Derbyt i
mellan V/G

IK

dalafemman
och Saxda-

lens IF på Blötbergets IP
blev en match helt i publikens smak. Många mål och
massor med chanser åt båda håll. Efter 90 minuters
spel stod Saxdalen som segrare med 4-3 (4-l), men det

var ytterst nära att V/G
kvitterat i slutminuten.
Sista fem minutrarna blev
mycket raffinerade och domaren Håkan Hammar blev
'något av huvudperson. Först
var det Micke Berg som kom
lri med Per Hedström i SIF.
Domare Hammar ansåg att
Micke blev lälld av Hedström
och pekade på straffpunkten.

Obegripiigt! Jag rörde honom inte, hävdade, målvak-

ten och

SlF-tränaren,

Per

Hedström direkt efter matchen.

Högra krysset

Hur det var med det är
svårt att säga. Från sidan såg

det dock ut som att Micke
hjälpte till en hel del själv. I
vilket fall som helst, han tog
själv hand om straffen och
satte den mycket vackert i
högra krysset.

I sista spelminuten

fick

V/G en frispark en bit in på
SIF:s planlava. Tommy Med-

en slog den mycket fint och
inhopparen Tommy Hedkvist
dök upp och nickade mot öppen bur. När bollen redan var
i nätmaskorna blåste domaren frispark, men inte till SlF,

utan

till V/G och dessutom

innanfor straffområdet.

Alla blev lika

förvånade
och undrade varför domaren

inte avaktade i första läget.
Nu gjorde han inte det och

sm

För att börja från början

fick SIF en drömstart när

l-0 i fiärde minuten. Fem mi-

de helt V/G:s målväkt och 2-0
var till SIF var ett faktum.
Som på beställning gjorde

för

gästerna både

tre och

fyra

noli genom Christer Fridlund
och allt gick emot hemmalaget.

Enda chansen så här långt i
för VIG var när
Tommy Med6n sköt ett bra
skott från långt håll.

matchen

ter sköt över!

Vi drog oss tillbaka lite
mycket i andra halvlek
och det blev lite panik i försvaret. men jag är givetvis

nojd, påpekade Per

Heds-

tröm.
Bäst hos gästande SIF var
Roger Persson på mittFåltet

och Christer Fridlund

samt

Simon Lorenzotti i anfallet.

V/G:s toppar var Micke

Berg och Milko Oldengård.

fall innan

slutning.

de dessutom Tommy och broder Jimmy Med6n var sin bra

chans. Jimmys var den allra
giftigaste då han från två me-

Drömstart

pinne efter våran starka av-

Berg blev slutet mycket chamatiskt. Innan målen föll ha-

nuter senare kom nästa kalldusch för hemmalget. En vansinning bakåtpassning från
nästan halva plan överraska-

Missfiirstånd

ska bjuda Saxdalen på ett par
mål jag tycker vi var värda en

Tommy Med6n och Micke

mon Lorenzotti otagbart sköt

frisparken blev resultatlös.

.. Det svänger om V/G,
konstaterade V/G-tränaren
Toni Karlsson. Synd att vi

så

Si-

Plus även

Reduceringen

kom i

alla

pausvilan. Milko

Oldengård utnyttjade
missförstånd

i

till

bröderna Med-

en-

ett

SIF-försvaret

Målen: 0-1 Simon Lorenzotti, 0-2 självmåI, 0-3 Chris-

ter Fridlund, 0-4 Christer

Fridlund, 1-4 Milko Oldeng-

och rullade in bollen.
Andra halvlek dominera-

Micke Berg.

Omedvetet drog sig Saxdalen

Bjursås.

des nästan helt av V/G.
tillbaka och genom mål

av

ärd, 2-4 Tommy Med6n, 3-4

Domare Håkan Hammar,
Frank Elfstedt

*/e

L:
fl./
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Tung förlust för Y/G
efter mycket dramatik
Det blev

till slut en oer-

hört dramatisk tillställ-

ning mellan V/G och Saxdalen på Blötbergets IP
på söndagskvällen.
Inledningsvis verkade
matchen dock helt körd,
då SIF gick fram till hela
4-0 redan elter 24 minuters spel.
V,/G kommer dock starkt tillbaka och lyckas göra tre reducering-

smål och har ett fjärde inne på
övertid.

Tommy Hedkvist går upp och
nickar en frispark i nät då doma-

rens pipa ljuder samtidigt som bol-

len är på väg i nät-frispark för

V/

G!

Ingen skall väl beskylla oss
för- att vi har tur, suckar hemma-

tränaren Toni Karlsson!
Det känns oerhört bittert att
vi -nu blev bestulna på det regelrät-

ta målet och därmed en viktig
poäng.
Saxdalen vinner alltså

till

slut

med 4-3(4-l) men varför slutade
laget att spela efter pausen?

säg det, frågar sig mål- Ja och
vakten
tränaren Per Hedström.

Vi backade omedvetet istället

för- att fortsätta framåt när nu V./

han själv dragits ned av Per Hedström var dramatiken på topp.
Fem minuter och drygt två övertidsminuter återstod i detta läge.

Hedkvist nickar sedan
G var tvungna att gä framåt. in Tommy
4-4 men helt regelvidrigt godSkönt att vi ändå lyckades vinna

till slut,pustade

känner inte domaren målet utan

Per.

Bertil Andersson, hemmabacken fick en mycket olycklig inledning. Först passar han fram Simon
Lorenzotti till 0-1.
Sju minuter senare slår han en
perfekt lyra i krysset hos sin egen
målvakt och därmed 0-2.

Av bara farten ökar

Christer

Fridlund på till både 3-0 och 4-0.
Då har endast 24 minuter spelats
av matchen.

Det chockade hemmalaget gav
dock aldrig upp och fick även ett
tröstmål före pausen genom Milko

Oldengård som nickade förbi Per
Hedström.
Tommy Medön fick sedan fritt
fram i inledningen av den andra
och 2-4.

Nerver
Nu fanns det nerv i tillställningen och när sedan Micke Bergh
pangade in 3-4 på en straff sedan

blåser frispark för V,uG.

En riktig sk "Rembrandt"

av

domaren Håkan Hammar från
Bjursås.

Bröderna Conny och Christer

i Saxdalen liksom
Roger Persson under den första
timman.Aven Mats Adolfsson
skall ha en ros för sitt slit.
Fridlund bra

Milko Oldengård och

Roger

Nilsson jobbade bra i hemmalaget
liksom Micke Bergh.

Målen: 0-l(3) Simon Lorenzotti,0-2(10) sjalvmåI, 0-3(12) och 04(24) Christer Fridlund,l-4(32)
Milko Oldengärd, 2-4(56) Tommy
Medön samt 3-4(85) Micke
Bergh(straff).
Publik:150
Domare: Håkan Hammar,
Bjursås, allt bra utom missen på
sluttampen.

HARALD LOHSE

I
o

"Fölia John" verkar det som om den här kvartetten ägnar sig åt. Conny Friaiund närInäst bollen
jagas av bland annat Jimmy Medön.(Foto:Gunne Ramberg).
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Binning och Eriksson
målfarligast hittills
En

Här följer en redovisning av
smedjebacksduo i
samtliga målskyttar i våra VB-lag:
Binning
form av Nicklas
Ludvika FK (6 mål)
och Mats Eriksson är de Magnus Nyqvist 3
el Hachmi I
bästa målskyttarna så här Mustafa
Hans Haglund I
långt när vi ser till våra Roger Karlsson I
VB-lag bland herrar i div IFK Grängesberg (13 mål)

[I-V.

Dessa båda har stått

för varsina

4 mål och har alltså tillsammans
tillverkat 8 av SFK:s

O

13 måI.

Vi kan i trean redovisa tre st tremålsskyttar och dessa återfinns i
Magnus Nyqvist, LFK och Tomas
Sundberg och Roger Haglund i
Grängesberg.

Då det gäller Grängesberg kan
de visa upp hela åtta olika målskyttar, vilket år väldigt kul med
tanke på de 13 mål laget hittills
gjort.

Saxdalen

mellan Saxdalen

och

Långshyttan.

Strax före

pausvilan
kunde dock Tomas Eriksson ge hemmalaget ledningen med 1-0 och det-

iar tydligen början till

den berömda "ketchuPflaskan".
För efter vilan ramlade

ihop och

hemmalaget kunde vinna
matchen med klara 6-L

(1-0).

segerorganisatör denna

kvåill i Saxdalen var forwarden Tomas Eriksson, vilken själv stod för
tre mål samt en perfekt frispelning

till Christer Fridlunds

må1.

Långshyttan var väl med i matchen fram till det att nämnde Tomas gjorde 2-0 endast tre minuter in på andra halvlek.

v/G

-86 (13 mål)

Tommy Meden 3
Mikael Berg 2
Jimmy Meden 2
2

Ulf Blomgren I

Angelin I

Roger Danielsson I
Ostansbo IS (E mål)
Håkan Fredriksson 2
Jörggn Nyhem 2

Per-Ake Karlsson I

Ronnie Johansson I

Leif Wistrand I
Jan Eriksson

l.

Obs! Ev. målskyttar

för

ötrS

igår ej medräknade.

* tr,f

d" '(-ö

Saxdalen däremot fick fria tyg-

lar att spela ut och bjöd också på

några granna fullträffar och små-

nätt spel.

Ser vi till individuella prestationer denna kväll i hemmalaget gjor-

de målvakten Per Hedström vad
på honom ankom.

Framför honom firade Conny
Fridlund stora triumfer med sin

Saxdalens

lF

P

1l-or

lörlorade

hemma på Furuliden mot Dala Järna med 2-3 (l-3). Efter en trevande
inledning och underläge 0-2 spelade
SIF-arna upp sig men trots fina lägen lyckades inte hemmalaget kvit-

tera. Extra plus till David Anders-

son. Fredrik Persson och Johan

Andersson.

SIF-målen: Johan Andersson,
Fredrik Persson.

brytsäkerhet.

På mitten var som vanligt Roger
Persson den store dirigenten, men

ett plus också
för sitt slit.

till Mats Adolfsson

Framåt måste man förstås näm-

för sin framfusighet framför målet som vi nämnt
na Tomas Eriksson

tidigare.

Simon Lorenzotti

fick utgå i

första halvlek för en knäskada och
ersattes av Christer Fridlund.
Hos gåsterna nöjer vi oss med
att nåimna veteranerna Ake Larsson, vilken dessutom svarade för
matchens mål med en kanon från
30 m.

Målen:

(42),

2-O

l-0

Tomas Eriksson

Tomas Eriksson (48),
3-0 Roger Persson (58), 4-0 Tomas Eriksson (75), 5-0 Christer

Fridlund (8p),

Stor

självmål I

Peter Rasck 2

Efter detta ägnade man sig mest
åt att skälla på domaren och sparka ned sina motståndare.

halvlek såg ut att sluta
mållös vid torsdagskvällens match på Furuliden

Roger Persson 2
Pelle Runnberg 2
Tomas Eriksson I

Milko Oldengård

Lars-Ake Karlsson I
Göran Hellman I
Smedjebackens FK (13 mål)
Nicklas Binning 4
Mats Eriksson 4
Peter Bertilsson 3
Magnus Barkskog I
Robert Andersson I
Saxdalens IF (10 mål)

ii

medioker första

Långshyttan

3

srl

den andra
halvleken

ta

Toma.s

I

kom i

En

Roger Haglund 3
Tomas Sundberg
Bengt Lindh 2
Jan Bengtsson I
Anders Lindell I

Christer Fridlund 2
Simon Lorenzotti 2

(82),6-l

6-0

Kenneth östh

Ake Larsson (85).
Domare inför ett 70-tal åskådare Håkan Eriksson, Grycksbo.

LENNART ANDERSSON

Div V Södra

6-1

Saxdalen-Långshyttan
Östanbo-Gustafs
Tunabro-samuelsdal

3-6

4-l

3-3

HAlK-Vikmannsh'
St Tuna-BullermYen-

2-0
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Sa,xda,len l{örde

överF'unrtiden

Aven liberon Conny Frid-

Saxdalen befäste sin placering i toppen av femman efter hela 6-1 (1-0) mot Långshyttan. Riktigt så stor var
inte klasskillnadeno men gäs-

till 5-0. Ett skott i ribban utöver
detta visar att Tomas verkligen

lund och målvakten Per Heds-

var alert denna kväll.

tröm bör berömmas.

rasade

Mittftiltet med
Kenneth Ost och kämparna
Mats Adolfsson och Anders
Karlsson överglänste mot-

terna på Furuliden
ihop helt efter pausen.

Första halvlek

var ingen

höjdare precis. SIF hade ett litet. litet spelövertag men inga
rejäla chanser. Men det hade

Hela laget var mycket bra i
andra halvlek och det går att
dela ut plustecken

till de

flesta.
Roger Persson,

ståndarna klart.

Målen: l-0 och 2-0 Tomas

Eriksson, 3-0 Roger Persson,
4-0 Tomas Eriksson. 5-0 Krister Fridlund, 6-0 Kenneth Öst
och 6-1 Äke Larsson.

Rickard Persson

inte Långshyttan heller.

Ett

matchavgörande mål

kom dock bara två minuter före halvtidsvilan. Efter en utspark av målvakten Per Heds-

tröm kunde Tomas Eriksson
lobba in l-0 i öppet måI. "Förarbetet" stod Roger Persson
som var den som lörst rusade
elter bollen.

Bara lem rninuter in på andra halvlek gjorde Tomas Eriksson återigen ett rnycket psykologiskt vikrigr må1. Efter det
var Långshyttan ett slaget lag.

Drygt en halvtirrme senare
till 6-01

t

hade SIF gått ilrån

Tomas Eriksson såg till att
göra ett hat-trick med sitt 4-0-

rniil. Dessutom spelade han
vuckci'I lrarn Krisler Fridlund

a
Roger Persson har inneburit ett lyft fiir Saxdalen i femman. Hun har ett finger, eller röttare sagt en fot, i det
mestq. (Foto: Mats Weilander).
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Tomus Eriksson hade en helafton på Furuliden igår kviill. Tre mål och ett rnålpass
hiälpte SIF till hela 6-l mot Långshyttan. ( Foto: Mats Weilander ).
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Ulfshyttan D-Saxdalen
D 2-r
M.atchen avgjordes på ett tidigr
hemmalagöt
ganska omgående fick två snabba

stadium, eftersom

måI.
Segern kan dock inte sägas vara
helt rättvis, då Saxdalen var det

lag som skötte spelet, och hela tiden tryckte på.
Reduceringen kom

till slut,

men

Div V, södra' damer
Ulfshyttan-Saxdalen -

Ulfsh)'ttan q I/' 0l
2t
t
Sddalen
4 2 20
lslingbY
4 z l1
StTuna
Amsberg t4 ?I 02
03
Bullermyran
5 o l4
HAIK
S(iderbiirke 2 0 o2

l3l0446I llt-

2-l
510
66
26
55
54
t3

I

l0 l
40

Onödig

SIF-fttrlust
Saxdalens IF damer ftirlorade
i damfemman mot Ulfshyttan med 2-l

lite onödigt bortamötet

(2-0). Hemmatjejerna tog

någon kvittering lyckades inte gästerna nå.

let.

Ulfshyttan ska alla trots allt
has beröm för sin arbetsinsats och
ett extra plus till Helena Öman,
Kajsa Fagerlund och Mimmi Schi-

rned

I

mer.

I Saxdalen var Karin Wennberg
och Anna Pettersson de som lyckades bäst.

Målen:

l-0

Katarina Pillas

0 Anna-Lena Sjögren
Stenqvist

2-l

2Jom

led-

ningen redan i början av matchen genom två snabba måI. Men
efter det var SIF som styrde sPe-

Ulfihyttan lyckades dock
tur och skicklighet freda

det egna målet och sedan hjälp-

te det inte att SIF reducerade
pli slutet. Gästerna fick åka
hem ulan poäng.

I Saxdalen var det Karin
Wennberg och Anna Pettersson som märktes mest.

Målen: l-0 Katarina Pillas,
2-0 Anna-Lena Sjögren, 2-I

Jom Stenqvist.

r

Ve

'-fi

4#

oo

OIS-seger
mot Gustafs
i ftirra omgången till topp i
tre rätt. Saxdalens mittsina
med
Femmantipset
BP-sportens
fältaie/forward Thomai Eriksson, 21, blir den som närmast får
ftirsöka överträffa den noteringen'
Tomas gör sin andra säsong i SIF, dit han kom efter några år
i Ludvika Ftr. Fotnottsnanan inleddes annars i Ostansbo IS.
Den siunde omgången i södra Dalafemman avgörs i sin helhet
i kväll, torsdag.
öIS-aren Erik Engblom gick

Så här tror Thomas Eriksson att det går:

I
- l,ångstr.vffan
Vi
jag
l-ångshyttan.
Lror iir siarkure iin
sotn

Saxdalesr

Vi hai ett lag

cn bra r'år'siisong ocii hiir klala iil'en Långshyttan'
lir lbrtliirlnrle sklrdacl och eventuelit kan helspeia.
Fricilr-rnd
intc
Clirister
ler

hal ju

gjcr"L

Pellö R:.innilcrg

östansho

1
- Gustafs
igiing. Gustafs, som vi själva mö-

ÖlS vcrkar ha komtnit
ter pii söndag, vet Jag inget om men någonting säger n-rig att
Ostansbo vinner.

Tunahro

X
- Samuelsdal inte till så mycket

En lurig match. minst sagt. Jag känner

ju verkligen överraskat som
nykomlingar. Förmodligen lår de rned ett poäng.
om lagen men Samuelsdal har

Hälsinggården

-

Thomas Eriksson

i

Saxdalens

Stora Tuna -

Det verkar som om Hälsinggården spelat upp sig efterde vunnit de senaste två rnatcherna. Jag tror de vinner

Bullermyren
- V/G FK

Upplagt föt måIfest

på Gustafs IP
tafs och Saxdalen möts På
söndag!
Bägge manskaPen giorde nämligen tennissiffror
i den senaste omgången.

Saxdalen hela

6-1

På

Långshyttan och Gustafs
prickade in 6-3 på Ostansbo.
Upplagt för en mycket

tillställning på Gustafs

n

IP

.,k
,ned

andra ord.

De svart-vita pojkarna

från
"Räfåla" har fått ordentlig kontakt med täten nu när ledande Sa-

föll

I
)

Det är nog dags för V/G nu. De har ett så pass bra lag att
segrarna måsie komma. Men tydligen .har tränaren Toni
Kårlsson inte riktigt hittat den rätta uppställningen.

?Å- s?

Det kan bli rena rama
tennismatchen när Gus:

den

- Stora Tuna har ett bra lag och Bullermyren har nog inget
att hämta i den här matchen. "Bullis" har ju tappat många
spelare och det är kanske inte så konstigt att de ligger i botten.

Skogsbo/Avesta

VikmanshYttan

IF är giisttippate i

sjunde spelomgringen i södra DalaJbmman.

Skall denna fina känsla kunna
bibehållas så vill det nog till något
av våirde på söndag. Minst en Pinne men helst båda.
Då gäller det att hålla ögonen På

Onni karlmats som Prickade in

hela fem bollar mot OIS liksom
speldirigenten Lasse Sundberg'

%12
Stabilt Saxdalen
besegrade Gustafs
Ett skadedrabbat Gus- Nu var det kört för Gustafs och
l-4 kom efter 19 minuters spel i
tafs hade inte mycket att den
andra halvleken.
sätta emot när Saxdalen
Visserligen satsade Gustafs allt
efter det här, men de flesta
kom på besök till planen i framåt
försöken strandade på ett säkert
Fäggeby för match i den sää;ä-i#r,"..
södra fotbollsfemman.
Rättvis seger
Gästerna spelade staGästernas seger var helt rättvis.
bilt och kunde till slut Saxdalen visade upp ett kvickare och rörligare spel än Gustafs.
vinna med 1-4.
Öppningen blev nattsvart för
hemmalaget. Saxdalen fick en

smakstart och ledde efter sju minuters spel med 0-2.

I det här skedet var Gusklart skärrade.

tafs-spelarna

till slarv och felpass
hos tröga och orörliga hemmaspeDet ledde

lare.

Gustafs fick dock lite ordning
på sina led efter ett tag, samtidigi
som Saxdalen nog tappade lite av
sin skärpa.
Det resulterade i att Gustafs efter en knapp halvtimmes spel kunde reducera till l-2.
Men det var ett av de få vassa

tillfällen framåt som laget skapade

i den första halvleken.
Även i den andra halvleken fick
Saxdalen en drömöppning. Ef-

ter två minuters spel ökade laget
till l-3.

på ledningen

Passningsspelet

0
I

2
I

2

0
I
2
I
?

mycket Jämna välspelade marchen
och det var helt rättvist. SIF inled_
de ltte slarkare än V C och när
del
v.?.r qags lor pausfika
srod der l_0
tril .hemmalaget. Cäslerna lrån

säk-

rare och gästerna var genomgående snabbare på bollen.

I

o]?"i|:lg.' gav dock inte upp

Saxdalen fanns inga svaga

punkter.

Extra plus dock

till

backen

målskytrar

Robcrr Billing och Tomas

man.

ta,
Patrik Karlmats gjorde vad han
kunde matchen igenom, frånsett
Bäst var dock målvakten Orjan

Andrön som gjorde ett par fina
räddningar.
Gustafs-Saxdalen 1-4 (1-2)

0-l Christer Fridlund, 0-2
Roger Persson, l-2 Christer
Lundqvist, l-3 Simon LorenzottiMålen:

l-4 Anders Karlsson

Saxdalen
o
angar p å!

4-l
3-{)
18-2
15-6
5-10
5-17

8

2-10

2

P ll Grupp 2
Dala J-Vansbro
Saxdalen-VG FK

0

00
ll
01
t2
02
a4

Selk_

en svag öppning.

5

Fäggeby 1Bp)

4
3

.-

Gustafs hade ingenting att

satta emot Saxdalen när la_
gen möttes i Fäggeby. SIF
vann med klara 4-l (2-l) och

närmast
smickrande ftir Gustafs.

4
2
2
I

var Frårik

^.SIF:soch David Andersson.
ursson
V7G,

de siffrorna är

Dalal
4
VGFK 4
Vansbro 3
Saxdalen 4
Nås3l
Söderb 4

och

vattöruänt fick man med sig eir pin_
ne. Rosor i hemmalager tillloel
och
Krrster Srenkrisr. Bäst i V,G, Mi_
Kaet Jansson och Robert Billing.

Hans Haglund och Anders Karlsson samt Roger Persson.
I Gustafs var ljuspunkterna få.
Pelle Karlsson och Christer
Lundqvist jobbade bra i den förs-

F 14 Grupp l7 manna
Saxdalen-Nyhammar
Nyhammar-Saxdalen
SöderFDala J

Malung 4 4
Söderb 4 2
Saxdalen 5 I
Nyhammar 5 I
4 0
Dalal

var också

S;;;il.

p r I och v/c FK
dera,
de broderlig( på-poängen i derbyr
pa huru|den. 2_2 (l_01 slutade
den

4-3
2-2
27 -11

u-t6
I

6-5

8

4'

I3-9

3

5-17
3-23

2
0

SIF lyckades verkligen spela
Gustafs. med betöning' på

ut

spela. Målen var frukter au nna

förspel. Efter 4-l-målet fanns
dessutom massor av ytterligare
chanser

SJF fick en riktig drömsrarr
med 2-0 elter sju minuter. l_0

59* i lemte minuten genorn
Krister Fridlund, och två mi_

nuler senare ökade Roger pers_
son på till 2-0.

Det fina
.kom
av sig
rade

till l-2.

inledningsspelet

då Gustafs ied-uce-

Hemmalagets förhoppningar

om poäng försvann doöt Uära
tre minuter elter halvtidsvilan.
Då gjorde nämligen Simon Lo_

renzotti 3-L

Anders "Råttan,' Karlsson

fastställde sedan slutresultatet
när han "hängde" bollen direkt

på hörna.

_Der flyrer riktigt bra jusr
nu. Der roliga är att vi spelai så
fint ute på plan, säger SIF_trä_
naren Per Hedström.

SIF tog en typisk lagseger
mot Custals. men några-kifar
går lnte att undvika att nämna.

är backen Hasse Hag_
lund, Anders Karlsson II (inie
målskytten) och Roger persDessa

son.

Någor av en tidig seriefinal
blir det på lredag då Samuels_

dal gästar Furuliden.

r
tr.OTIIOI,I,

Saxdalen

I)

Dam V Södra Dala
Saxdalen-Söderbärke

Stora'Iuna-Ulfshyttan
Bullermyreelslingby

vann efter

Ullshyttan

6
3

Islingby 6 2
Amsberg 5 2
STuna 5 2
Bullerm 5 I
Hälsingg 6 I
Söderb 4 0

vissa besvär
Det satt väldigt

7

Sardalen 6

hårt

inne för Saxdalens damer
när man tog sig an deciderade jumbolaget Söderbärke på Furuliden.
Yisst blev det hemmaseger men bara med
1-0(0-0) mot ett tappert
kämpande Söderbärke.

0
2
4

0

/% -*.?

l{)
l1
tt

I
I
0
2
3
4
4

15-6

ll-6
7-5
1-6

12
8
8
5

5

13-15

3

3-11
2-7

3

0

Saxdalen

möter
serieettan

Matchen avgiordes tio minuter

in i den asndra halvbleken då Karin Wennberg höll sig framma och

Det kommer att handla
om en "liten seriefinal" i

nätade.
Gästerna var inte utan möjligheter men det ville sig inte i avgörande moment.

kväll på Furuliden, då
Saxdalen tar emot serieettan Samuelsdal.

Bäst i hemmalaget var Ann-Lin
Stenkvist samt trion Kajsa Fredriksson, Annika Karlsson och Jom

Falugänget som förra
året spelade i sexan har
varit seriens överraskning
så här långt, även om
Saxdalen passerar laget
vid en vinst i sin "hängmatch".
Helt klart är Samuelsdal bra
- framför
allt måste vi se upp
och

Stenk'r'ist.

I

Söderbårke går blomrnr:r till
Jessica Hillebäck, Lena Fredriksson, Annelie Johansson och Hva
Andersson.

Saxdalen-Söderbärke 1-0t0-CI)
Målet: Karin Wennberg.

med deras store "måltjuv" Anders Millön, anser SlF-tränaren
Pär Hedström.

Sa,xda,Ion

hva,ri toppen
Saxdalens damer

är fort-

farande kvar i toppen aY
damfemman efter en knapp

vinst i gårdagens derby mot
Söderbärke GoIF med 1-0

(0-0). Matchen blev mycket
jämn och inte märkets det att
det var topp och botten som
möttes.

SIF tog ett visst grepP om
matchen i inledningen och behöll det halveken ut. GoIF stretade dock mot bra och var inLe
helt ofarliga.
Tio minuter in i andra akten

avgjordes matchen
Wennberg

då

i hemmalaget

Karin
slog in

matchens enda må1. Därefter
böljade spelet lram och tillbaks
och det kunde ha blivit både ett
och två mål åt båda håil.
Resultatet stod sig dock tiden ut. Söderbärketjejerna ska
ha ail heder för den här matchen och toppar var Jessica Hillebäck, Lena Fredriksson, Annelie Johansson och Eva Andersson.

I

Samuelsdal har trots tabellplaceringen varit lite på nedgång mot
slutet vilket två raka förluster vittnar om.
Lägg till detta att Saxdalen vunnit de två senaste matcherna med
l0-2 så får hemmalaget gälla som

favoriter.
Vi siktar naturligtvis på seger -och hoppas på att skärpan i avslutningarna sitter kvar, analyse-

rar Hedström.
Sett till att båda lagen gjort
mycket mål i serien kan säkert
publiken vänta sig en trevlig och
öppen match.
Hos Saxdalen saknas en bortrest

Tomas Eriksson, men åter till
kvällens match är Pelle Runnberg
efter skada.

hemmalaget märktes Ann-

LENNART ANDERSSON

Linh Stenkvist (bäst på Plan),
Caisa Fredriksson, Annika
Karlsson och Jom Stenkvist.

Bra domare var Kurt Gran-

ath, Smedjebacken.

Div Y Södrs
Saxdalen-samuelsdal
BullermYren-V ikmannsh'

2-l
1_)

Saxdalen

8

Samuelsdal

9

I

0-5
22- l0 l3
27- 16 ll

Tunabro

8
8
8

4
0

2A* 21 l0

'7

0

8
8

2

HAIK-Vulcanus/G

Östanbo
St Tunå

Skogsbo/A
HA.IK
Gustafs

LångshFtan
Vulcanus/G
Vikmannsh.
Bullermlren

8

i

2

I

4

i

4

9

l

9

2

5

8

0

6

5

l3l3l310l9l32t9t+-

710
5

t4

l6
24
22
22

l8
l9

Saxdalen ståta:r
r senetcppen
ao

Efter fyra raka

segrar

ståtar nu Saxdalen i toppen av div. V-tabellen.

Seriefinalen mot Samuelsdal på Furuliden i

2-

går vanns av SIF med
1 (2-1). Siffror som Samuelsdal ska vara nöjda
med.
SIF tryckte på enormt

efter
pausvilan för att om möjligt helt
avgöra matchen. Men hur än SIF

försökte blev det inget måI.

muelsdal å sin sida hade bara en
egentlig målchans.
Falulagets tränare Ove Hols

efter 2-l-målet, men

förlora på ett offsidemåI. Det han
tänker på är 2-l-mälet av Roger

Bäst för dagen i SIF var mittfältarna Roger Persson och Anders

tyckte att det var bedrövligt att
Persson.
Just Roger blev stor matchhjälte
genom att göra båda målen. Först

l-0 efter 14 minuter,

vackert

framspelad av Kenneth Öst. Gäs-

missade
som närnnts alla fina chanser. Gä-

sterna var aldrig riktigt nära
kvittering.
Karlsson.

efter, men i 31:a minuten slog Rotill igen. Helt fri lurade han ner
målvakten och lobbade läckert in
bollen i måI.

SIF fortsatte att spela offensivt

Sa-

I kedjan lyckades Kris-

ter Fridlund och längst bak finns
alltid säkre Per Hedström.
SIF leder nu serien och av matchen igår att döma lår det i alla fall
inte bli Samuelsdal som vinner

terna kvitterade visserligen strax rien.
ger

en

Målen:

l-0

se-

(16) Roger Pers-

son, l-l (23) Björn Eriksson, 2I (31) Roger Persson.
Domare: Bennie Andersson,
Avesta, katastrofal.

MMLD t.qr*
.S
LOHSE

SIF svårtuggade
i Saxdalen börjar man vädra morgonluft.

Nye tränaren
Per Hedström har fått stil på grabbarna.
Nu niir Roger Persson är återställd efter fotskadan har jag en
bestämd känsla av att de svart-vita blir svårtuggade.
Två verkliga eldprov återstår innan sommarvilan i form av Tunabro och Östansbo. Hängmatchen mot Bullermyren är inga problem.
Det skulle inte alls förvåna mig om Saxdalen tronar i topp efter
midsommar även om det är långt kvar till div IV!
Även Östansbo vill säkerligen ha ett ord med i bilden . ' .
Även

Saxdalens damer

vann mot Tuna
Saxdalens damer vann

den tidigare uppskjutna
hemmamatchen mot Stora Tuna med 2-0, efter
halvtidsledning med 1Dam V Södra Dala
Saxdaler-Stora Tuna

7 6 0l
Ulfsh
IslingbyT34O
Saxdalenl42l
Amsberg6Z22
StTuna 7 2 |
Bullerm 6123
HålsinggTll5
Söderb5l04

0.
24
l5-6 12

15-5 l0
13-6 l0
4

Det var en rättvis seger för
hemmaflickorna som var knäppet
bättre än sina gäster och ingen
hade kunnat protestera om siffrorna blivit större.

7-6

6

15

4

För Saxdalens ledningsmål stod

3

Marianne Hellgren och den som
definitivt avgiorde tillställningen
med sitt 2-0-mål var Karin

q_r
13-

)

3-19

5

Wennberg.

Målen:

gren,

2-0

l-0

Marianne Hell-

Karin Wennberg

a
Här är Anders tips:

t%

Tisdag:

- Seger,

tror Anders

Göran Sandgreno Ösfansbo IS gick upp i delad ledning
med tre rätt i Femmantipsets nionde omgång. Får se om
Saxdalens IF:s 23-årige back, Anders Karlsson, kan göra
något åt tät-trion.
Anders fotbollsbana startade i Smedjebacken där han spelade ända fram till 1985. Då flyttade till han Stockholm och
lade lotbollsskorna på vinden två år framåt.
1988 styrde han kosan hemmåt igen och nu var han sugen

att spela boll på nytt. Saxdalen blev ny klubbadress för Anders och där gör han nu sin andra säsong.
Saxcialen har så här långt imponerat i dalafemman och leder serien före Samuelsdal.
Det har gått rnycket bra och jag är nöjd med mitt eget spel
så här långt. Jag tycker vi är så pass starka att vi bör kunna

hålla oss kvar i toppen, hävdar Anders.

Tunabro - Saxdalen
Vi är så pass bra nu så jag tror vi vinner' Det blir säkert
hårt, men vi ställer upp med ordinarie lag och tvåan är
ganska säker.

Samuelsdal - Skogsbo
- Vi har mött båda och jag

tycker Samuelsdal var lite
dessutom hemmaplan. Skogsbo slog vi
borta med 4-0 ochjag tycker dom var ganska bleka.
vassare de har

ju

Onsdag

Gustafs - Stora Tuna
St.Tuna är bland de bättre lagen vi mött
hittills. Gustafs bör inte vara någon omöjlighet för
Borlängelaget, trots bortaplan.

- Jag tycker

V/G FK - Bullermyren
Det verkar som V/G börjar komma igång ntt. Vinst
borta rnot Hälsinggården med 5-0 talar sitt tydliga språk.

t'

Bullermyren ligger sist och har inte imponerat så här långt.

Vikmanshyttan - Ostansbo
'- ÖtS ar det bättre laget och det här är ett möte mellan

topp och botten. Det avgör till OIS fördel, klar tvåa.

u'Seriefinal'u

för Saxdalen
Något av en liten serie- ti, vilken är avstängd efter tre varfinal väntar åter för Sax- ningar.
Däremot återkommer Tomas
dalen när man ikväll På Eriksson i laget och han har som
visat fin form mot slutet.
bortaplan möter Tuna- bekant
Det har för övrigt hela Saxdalen
bro.
gjort vilket fyra raka vinstmatcher
Saxdalen har två poäng vittnar om.
Då det gäller återstående matupp på borlängelaget och cher under våren har vissa ändrindessutom en match mind' gar tillkommit.
Den uppskjutna hemmamatre spelad.
chen mot Bullermyren kommer att
Detta betyder att SIF spelas måndag den 26 juni.
Det i sin tur betyder att derbYt
ikväll har chans att rycka mot
Östansbo ftyttas från tisdag
loss i tabellens topp.
21 juni till torsdag den 29 juni.
Visst finns chansen, men det

är-en mycket svår uPPgift

som

väntar, säger målvakten och tränaren Pär Hedström.
Vi hade Tunabro som serie-

före seriestarten och
favoriter
ännu får de stå för detta favoritskap, fortsätter Hedström.
Till kvällens match saknar Saxdalen forwarden Simon Lorenzot-

Lennart Andersson

