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Saxdalen sånktes

i slutminuterna

Peter Klitsch blev gästande Östansbos derbyhiälte i gårkvällens nästgårdsmöte mot Saxdalen.
När sekunder återstod
av matchen nickade han
in segermålet på hörna
och de blåklädda

ÖIS:arna jublade vilt
medan hemmaspelarna

mundsson lyckades forcera in

0-1.

Peter Klitsch följde en kort

stund senare upp med att göra

O-2 på en

hejdundrande fri-

sparksträff. Domaren hade dock
tänkt sig en indirekt frispark och
dömde således bort fullträffen.
I stället blev det Saxdalen som
fick utdelning på en frispark. Håkan Persson lyfte bollen snyggt
över OlS-muren och utom råck-

håll för målvakten Mikael Vondrus.
undrade vad som egentliPaussiffrorna l-1 såg sedan ut
gen hänt.
att stå sig ograverade matchtiden
Äntligen var det ut.Stefan Bengtsson hade visserli- tur att ha lite med- gen ett skott som strök ovansidan
vår
gång i en match, menade av SIF-målvakten Per Hedströms
ribba..En

ÖIS-ledaren "Lalla"
Lindberg med ett leende
när resultatet l-2 (l-l)

var ett faktum.
SIF-trånaren Rolf
stämde delvis

Persson in-

i "Lallas" ord,

men

upplösningen gjorde förstås ont.
De l-l som det såg ut att

bli-

hade varit ett betydligt mer

chans som dock kvitterades av Per Angelin vars halv-

volleyträil satt hårt iena ÖlSstolpen.

Kari Jauhiainen hade också en

stor möjlighet att bli Östansbos
matchhjålte. Han lyckades dock
inte förvalta sin chans på lagets
näst sista hörna, men det blev alltså

ytterligare en hörna.

hade verkligen turen på sin sida

Spelmässigt liknande annars
tillställningen vädret. Crått, trist
och iöga inspirerande i regnet och

den här gången.

blåsten

rättvist resultat, men
Ett snabbt och ett

Östansbo

sent mål blev

Saxdalens mest stabila aktörer

för ÖIS. Redan i var målvakten Per Hedström samt
matchöppningen var det klippt Pelle Runnberg i mittförsvaret.
vid saxdalsmålet.
Ett plus även till Håkan Jansson.
Gästernas första hörna ställde
Hos Ostansbo märktes mest
till en stor kalabalik där Ulf Gud- Janne Eriksson på mittfältet, Pesegermedicinen

ter Klitsch framåt och Peter Björk
i försvaret.

Saxdalen-Östansbo

(l-l)

l-2

Målen: 0-l (6) Ulf Gudmundsson, l-l (38) Håkan P€rsson, l-2 (89) Peter Klitsch.

Hörnor: 4-5.
Domare: Sten Svensson, Mock-

fjärd, hade god kontroll på
matchen.
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IF tog sin första inteckning i forbjörn
.bergs.vandringspris.
!_u*d"l:n:
genom att finalbesegra

Sjö_

lFK"Ludvika
I rJarde
llplagan av veteranturneringen i fotboll, på Blöt_
bergets IP i lördags. Stor matchhjälte per_Åke persson
som svarade för båda målen när Saxdalen vände
0_l_un_
derläge i halvtid till slutseger med 2-1.
Saxdalen3300
Arrangörerna IF Vulcanus
3-0 6
Nyhamn.rar3 2 0 I
2-l 4
hade som vanligt lite tumme
Heros3l02
4-2 2
med vädergudarna inlör turOstansbo3003
0-6 0
neringen. Visst duggade det
lite under förmiddagen, man Grupp 2
startade redan kl 8 på lörSamtliga matcher i turnedagsmorgonen, men förhålringen avgjordes utan att
landena var ändå gynnsamma
straffar behövde tillgripas. I
gruppspelet var grupp 2 mälsett med bakgrund till senast
tidens envetna regnande.
rik värre. Endst en match
Atta VB-lag. med Iolårs- bjöd på mindre än tre måi,
segrarna Ostansbo och IFK
Vulcanus ordnade en tredjepGrä,ngesberg med inteckninglats i gruppen med en l-O-vikar från de två forsta åren i toria över Ludvika FFI. IFK

spetsen, uppdelade på två
grupper om lyra lag i rarje.
kom till spel.
Arrangörerna hade lottat

gruppspelet helt i publikens
smak. Matcherna, som spelades i I <25 min. blev i gruppspelets slutskede direki avgörande för placeringarna.

Grupp

matchen

om

finalspelsplats

mot IFK-bröderna från Ludvika. Gränges tog också ledningen med 1 { genom Anders Schött, men två mål av

Lasse Östergren sände
till spel om platserna
3 4 mot Nyhammar medan
Gränges

nalplatsen.

vann Saxdalen si-

na trc matcher. samtliga

I

imponerade

IFK Ludvika tog hand om fi-

I

I grupp I

Grängesberg

stort fram till den avgörande

med

0. men visade redan då upp

ett spel som kännetecknades

av såväl säkerhet som stvrka.
Nyhammar földe närmait efter Saxdalen i grupp l:s tabell.
Heros. som fram till sin sista
match blivit mållösa, laddade

ur

ordentligt mot östansbo
och vann med hela 4-{. öIS,
som vann turneringen i fiol,
blev helt utan poäng i ar, tit<som måI.
Östansbo-Saxdalen

Heros-Nvhammar
Nyhammär-östansbo
Saxdalen-Heros
Ostansbo-Heros

SaxdalerNyhammar

0-l

0-l

Ludvika-Vulcanus
Z-l
FFI
2-l
Vulcanus-Grängesberg H
Ludvika FFI-IFK Ludvika
l-2
Vulcanurludvika FFI
l{)
IFK Ludvika-Grängesberg 2-l
IHltdvika3.l 006-36
Grängesberg320l7-34
Vulcanus3l022-62
LudviRFI 3 0 0 3
2-5 0
pausen
O
mellan gruppIFK

Grängesberg-Ludvika

och finalspel blev det spel på
en annan nivå. Västerbörgsiagens Dragspelsklubb svarade
for underhållning av bejublad
art.

l{
l{

I övrigt lite av marknadsstämning kring Blötbergets

1{t

försäljning av allehanda sort

04

Idrottsplats. Lotterier

och

inför en ganska talrik publik.

bjudning av IFK-försvaret.

Nyhammar trea

Men rätt lag vann turne-

Inte så lite överraskande
knep Nyhammar tredjeplatsen på bekostnad av IFK
Grängesberg. Lasse Friberg
målskytt när Nyhammar
vann över Gränges med matchens enda mål i spelet om
platerna tre och fyra.

Finalen
Även finaien gick

Ake Persson. Det sista på en

i den po-

sitiva fotbollens anda. När
det gällde favoritskapet före
matchen låg det på 50-50.
IFK Ludvika hade överraskat
men också imponerat. Saxdalen under ledning av "hänlö-

raren" Rolf Persson kom med

ringen. Saxdalen var genomgående skickliga. Spelare som

Jan-Olov Jacobsson, Rolf
Persson redan nämnd, Hans-

Ove Eriksson. måhjuven PerÄke Persson. med flera. Laget
innehöll kvalite.

Nostalgiskt
Ett "Al1 Star Team" utsågs
enhälligt av Peter Björk från
Ludvika. En viss nostalgisk
ton kan skönjas vid hans val,

vid

turneringen som sådan,
men glöm inte att det spelas
om ära, hederoch att mycket

av

gammeldags, trevlig fotboll bjuds. "A1l Star Teamla-

get" hck följande

Gode Rune fvllde 55 förra
veckan! Per-Åle Persson ut-

utseende:

Stellan Nilsson Nyhammar i
målet. Fyrbackslinjen bestående av Hans-Ove Eriksson

sågs till finalens främste och
erhöll för detta ett "BP-troll".

Saxdalen, Kurt Karlsson
LFFI, Janne Andersson IFK
Ludvika, Stig Lindkvist Saxdalen. Två mittfältare i Rolf
Persson Saxdalen och "Tobbe" Hellström IFK Ludvika
samt ett fyrmannaanfall med,

Domarkvintetten Gunnar
Hjelte, Torbjörn Kalla, Ralph
Persson, Jan Björnerud och
Harald Heijer, hck förutom
arvodet, även de

ta del

av

prisbordet för sina insatser.

IFK Ludvikas Bo Hull
för övriga deltagande lag,
med den förhoppningen att
IF Vulcanus även nästa år

Sune Bäck Grängesberg. Per-

tackade för de sina och även

ka.

återkommer med turnering-

Äke Persson Saxdalen, Anders Sc.hött Grängesberg och
Lasse Ostergren IFK LudviAnders Schött IFK Grängesberg fick pris som turneringens främste målskytt med

sina fyra fullträffar.

en.

Det är något speciellt,
Bosse

Rune

sa

Hull.

Texfi Rolf Simonsson
Foto: Eie Rask

Heij Vulcanus, förärades som
turneringens äldste spelare.

ett yngre lag, som många
trodde på.

IFK Ludvika tog ledningen

med 1 {. Ett anfall signerat
Torbjörn "Tobbe" Hellström
avslutade Toni Carlsson med
en helvolley i bortre gavlen,
helt utan chans lör annars
duktige Lennart Karlsson i
Saxdaiens må1. IFK hade
också ett visst grePP om örsta halvlek, (matchen sPelades
2x 15 min), i motsats till vad

lial

*&

w

MI

allffi. tui;*

:.:K

laget tidigare Presterat under
dagen. IFK hade i samtliga
matcher löre finalen hamnat i
0-1-underläge för att sedan

vända och vinna matcherna

med2 L
Nu fö1l IFK Ludvika med
sitt egna segerrecept. Saxdalen vände, som inledningsvis
relaterats, matchen och vann

Stig Frisk (nr 3) i IFK Ludvika iir nära.att överlista SaxdalsmåIvakten Lennart Kurlstoo. Jon Gunnar Karlsson (15), Lasse Ostergren, Hans-Ove Eriksson och Lasse Schött

med 2-1 efter två mål av Per-

är niirmaste vittnen

till händelsen.
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f/

Per-Åke Persson Jick "BP-Trollet"
sat s i finalen, ( tvåmålsskytt ).
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Conny tippar finskt
Conny Fridlund, 29-ärig
Saxdalsbo, som nästa säsong firar lS-årsiubileum i
Saxdalens AJag, är BP:s

gästtippare

i

gången av div
Dala i fotboll.

sjunde om-

V

Mellersta

Conny har så när som på

en säsong, alltid varit sin
hemby trogen. Ett är,1974,
provade han i IFK Grängesberg, men fanns redan säsongen därpå åter i Saxdalströjan.

Conny började som mitr-

nerat mellan mittfältare

och

libero.

- Beklagar att jag aldrig
fått en chans som anfallsspelare, småflinar Conny. Men
där finns redan en i familjen,
nämligen brodern Christer.
Connys plats är och förblir
sannolikt som försvarsspelare.

I

kväll, tisdag, spelas full
omgång i "femman". V/G
står över.

östansbeMockfiärd

...

2

Jag klassar Mockfiärd som
seriens bästa lag. Vinner de

i år tar dom hem

inte serien

baka som libero när S0-talet

den nästa szisong. Mockfiärd

I

år har Conny alter-

OIS

inte.

Bullermyren-Gagnef

.... I

i det närmaste lidåliga som Lrottenlaget
Amsberg. Visst finns fortfaGagnef är

ka

rande spelkvalit6er, men laget

saknar vilja. Bullermyren är
det klart bättre laget även om
jag inte tror att de blir ett direkt topplag.

f;iltare men fick ta ett steg tillböqade.

lag. Visserligen verkar

vara på gång, men det hälper

är ett

spelskickligt, löpstarkt

Ulfsh-Tunabro
2
Tunatrro är rörliga och
snabba och iir ett lag som
möjligen kan ge Mockfiärd cn

match om seriesegern i år.
Här hjiilper inte ens att Ulfshyttan har favör av hemmaplan, Ulfshyttan är dessutom
för uddliisa fram:it.

Amsberg-Saxdalen

....." I

Jrrg brukar alclrig tippa
rätt. Det blir alltid tvärtom
mot vad jag tippar, därav
"ettan".

Conny Fvidlund

är

BP:s gästtippare i
dag. Han spelar i Saxdalen och tippar att
hans lag ska .fiirlora
kvöllens match borta

mot Amsberg.

/6/e 17
Full pott
för VB?

/-7. - f?
Amsberg-Saxdalen 4-l(20)
Amsberg tog på tisdagskvällen

sin första seger för säsongen då
Saxdalen var på gästspel.

I en spelmässigt mycket bra
match vann hemmalaget helt rättvist. Äntligen fick Amsberg utdelning för de chanser som skapades
och därmed var Saxdalen ett

Antligen en kväll med
VB-lagen i
div V-fotbollen?
Ja, nog borde det finnas förutsättningar för
något liknande nu när
dessutom V/G-86 står

full pott för

över den

sjunde

slaget lag.

I

om-

gången.
Ostansbo

tar emot Mockfjärd

på Hillängen

i

en nog så knepig

uppgift. Gåsterna har nämligen
väl

Jan Österberg.

- Div V Mell Dala
..
OstansbeMock{ärd
BullermyrerGagnef

Tunabro 6 I

Bullerm 6
Mockf ärd 5
vic 86 6
Saxdalen 7
Ullsh
5

i

kvällens omgång är Bullermyren-Gagnef och
o.

Östansbo

5

Gagnef

6

Amsberg

HARALD

4
3

6

2
2
0
0
0
I
0
I
0

Dåtist,

Sa,xda,len!
-

Nu är vi tillbaka i den här

varannandagstrallen

igen.

suckar Rolf Persson i SIF.
Det går inte att spela bra
fotboll bara en halvtirnlne.

-

i

Det gäller att jobba en

hel

match.

Endast trion Pelle Runnberg
och bröderna Conny och Krister Fridlund bjöd till ordentligt

men det räckte inte. Amsberg
började klart bäst och var både
etta och tvåa på bollarna.

Hemmalaget ledde i halvtid
med 2-0, men direkt efter paus

tog SIF kommandot.

Anders

Jansson reducerade till 1-2,
men samme Anders missade
minuterna innan en straff. SIF
pressade sedan lör kvittering.
men istället avgjorde Amsberg

uppskj

+3
uppskj

Amsberg-Saxdalen

sig för uddamålsnederlaget mot Ostansbo senast.

Det går verkligen uPP och
ner ftir Saxdalen i mellersta
femman. Goila insatser Yarvas med riktigt dåliga, som i
tisdagskväll mot Amsberg På
Sportfältet. Svidande {?irlust
med 1-4 efter 0-2 i halvtid.

-

Ulfshyttan-Tunabro

revanschera

Ulfshyttan-Tunabr

många

Målen: l-0 Thomas Schönning,
2-0 Erik Johansson, 2-l Anders
Larsson, 3-l Bertil Wall och 4-l

spricka och 'lLalla" Lindberg och
C/O har ingenting emot att hjälpa
till med den detaljen.
Saxdalen tar en tur upp till Borlänge för att möta Amsberg.
Hemmalaget har ännu inte vunnit
någon match i serien och är därmed knappast favoriter.
Saxdalen i sin tur vill såkerligen

Ovriga matcher

var det

lek.

ännu så lange lyckats behålla sin
nolla i förlustkolumnen:

Någon gång måste den

hemmalaget

som övertygade denna kväll. Planens gigant återfanns i Morgan
Gustavsson. ÖverbetYg också till
Thomas Schönning, Erik Johansson,Peter Amundsson och Stefan
Krantz.
I Saxdalen går de bästa betygen
till Conny Fridlund, Pelle Runnberg och Christer Fridlund. Nämnas bör att Saxdalen brände en
, straff i inledningen av andra halv-

med både 3-l och 4-1.
Saxdalen hade några feta till-

lällen

till

kvittering men hade

inte rätta skärpan.

SIF får

nu försöka

vansch mot Bullermyren
match.
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SaxdalenEnviken
Ett oavgjort resultat hadc

rit

va-

mer logiskt men Saxdalens

damlag drog det kortaste strået i
hcmmamatchen mot Enviken.

Gästerna vann nämligen

den

jänrna nratchen med 3_2. (2-2).
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Bullermyrens lek
gav Saxdalen poäng
Att fotbollen är rund
visade {isdagskvätlens
match i Saxdalen mellan
hemmalaget SIF och gästande Bullermyren.

En 2-0-ledning för

Bullermyren i paus såg i
andra halvlek ut att växa
till en större seger, men
den där extra passningen

framför

Saxdalsmålet

följden av detta gav Saxdalen nytt mod och 2-2
tre minuter före slutet.
- Fotbollen kan vara grym

ibland. säger Bullermyrens rränare Äke Anderssonser allt ut att vara under
- Häroch
kontroll
man väntar på både

trean och fyran, sen går de helt
omotiverat upp och gör två mål i

slutskedet konstaterar en besviken
Äke Andersson.

Visst var Bullermyren det bättre

säger en nöJCi trånare
Rolf Persson

Hos hemmalaget var det inte

många som kom upp i normal standard och de bästa spelarha fanns

otvivelaktigt i försvaret. Vi tänker
då på målvakten Per Hedströrn
och backen Anders Jansson som.

gjorde klart godkända insatser.
Den allra bästa i laget och kanske
på planen fanns dock

i

hemmala-

gets Pelle Runnberg. Bullermyrens bästa fanns

ron

i

rutinerade libe-

Bosse Magnusson, slitvargen
på mitten Joe Hill, vilken drabbades av kramp mot slutet samt anfallets Jan Larsson.

men deras lekfullhet i avgiorde att inga mer bol- laget,
slutningarna kostade alltså en polar hamnade där och åtta äng denna gång.
Målen: 0-l Håkan Björk,
vi får vara mycket tacksam- 0-2 Jan Larsson, l-2 Torbjörn
minuter före slutet kom
- för poängen men det var sta- Sjöberg, 2-2 Christer Fridlund.
Saxdalen upp i ett ströan- ma
rkt av grabbarna att orka repa
i en mycket just match
fall och gjorde l-2 och mod mot slutet och göra två mål, varDomare
Pecka Heinonen, Crycksbo.

+#ffi1i-S

Saxdalen överraskade med att spela
Claes Söderberg).

2-2

mot topplaget Bullermyrerl trors underläget
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Saxdalen toppade
byalagsstafetten
Den andra upplagan av bya-

lagsstafetten, som avgiordes i
Saxdalen, blev liksom i fiol en
dubbel triumf ftir arrangerande
Saxdalens IF.

I

herrstafetten kom fem lag
till start och det kom även i år
att bli en uppgörelse mellan
,SIF och lF Vulcanus. Vulcanus
toppade med Per-Arne Lindh
på första sträckan, som skaffade sitt lag en fint försprång.

Resultat: Herrar: 1. Saxdalens IF
I 59.51 (P.O. Höglund, Kenny
Hedman, Seppo Vanninen, Jan

lag

Lundeberg, Lars Frisk, J.O. Wallman, Bo Gustavsson, Arne Vanni-

nen, Håkan Jansson, Roll

nen igen Vulcanus försprång

Saxdalens

och gav Saxdalen en ledning i

loppet, som hemmagrabbarna
sedan aldrig släppte.

I

damernas tävling skaffade

35.08, 2. Sunnansjö

lF lag2

IK

IF lag

I

40.22, 3.

44.25.

Bästa sträcktider herrar: K-G
Bohman, Vulcanus 5.31, Mikael
Andersson, Vulcanus 5.33, Rolf
Påhlsson. Saxdalen 5.35.

Bästa sträcktid damer: Helen

sig Saxdalen, genom skidflick-

an Helen Gustavsson, en stor

På:

IF Vulcanus lag I 60.20,
3. Sunnansjö IK 62.57,4. Saxdalens IF lag 2 68.41,5. IF Vulcanus
hlsson). 2.

\ag272.09.
Damer: l. Saxdalens

På den tredje sträckan häm-

Fridlund

ledning redan På första sträckan, som sedan utökades På de
följande fyra sträckorna.

tade Saxdalens Seppo Vanni-

G uslavsson, Saxdalen 6.32.

Tre matcher
för Saxdalen
Saxdalens

IF har planerat in

träningsmatcher

inför

tre

omstarten

av div 5.

Nu på fredag är det div S-kollegan Harbo från Uppland som gäs-

tar Furuliden. Laget finns i trak-

terna på läger och toppar för när-

varande sin serie.

Vidare kommer Fagersta AIK
på besök nästkommande lördag.
Helgen därpå startar .höstsä-

songen för div 5, åtminstone för
de flesta lagen. SIF står dock över

den första ronden och har därför
lagt in ännu en träningsmatch.
Den spelas 5 augusti på bortaplan mot Dala Järna. Nio dagar senare står äntligen seriepoäng på
spel då Bullermyren väntar i Borlänge

ledcr
i puus?
Connv Fridlund, Saxdalens IF, har en gyllene chans
att gä till topps i "Femman-

tipset" efter

.,

I

t+

\.r

SIF möter
upplandslag
I kväll spelar

Saxdalens

IF

den

första av tre inplanerade träningsmatcher.

Det är Harbo, ett div V-gäng
från uppsalatrakten som gästar
Furuliden.
Upplänningarna ligger just nu i
dalaskogarna på ett träningsläger
och kommer säkert att bjuda fullgott motstånd eftersom laget toppar sin div V-grupP.

vårsäsongens

omgångar. Visserligen har
inte Conny mer rätt i dagsläget än någon annan av våra
gästtippare, men i omgång
sju, som Conny tippade, är
fortfarande två matcher av
fyra ospelade, nämligen östansbo-Mockfärd och Ulfshyttan-Tunabro.
Båda dessa matcher kommer

att

bpelas direkt efter sommaruppehållet, elier närmare bestämt i bö{an av augusti.

Varje omgång innehåller fyra
matcher och i sjul av nio tips
har gästtipparna prickat in två
av matcherna. Conny kan, om
han missar sina två återstående. också hamna på två rätt.
Ställningen i "Femmantip-

set" efter nio spelade omgångar:

2 rått: Torbjörn Sjöberg,
Fridlund (efter tvä spelade
Per-Erik Runnberg och Conny

lrån Saxdalen, Anders Smeds, Lennart .Kull och
Stelan Smeds från Ostansbo.
Tommy Medön och Milko 01matcher),

dengård ViG 86.

i

rätt: Göran Jonasson, VlG

86.

Saxdaiens IF och Östansbo
IS har alltså sex rätt vardera,
V/G 86 fem så här långt. Men
samma sak här, Conny Fridlund kan bli "tungan på vågen", om han får in någon av
sina "tvåor" i de uppskjutna
matcherna.
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Saxdalen

Storförlust
för Saxdalen
På fredagskvällen spelade Saxdalen en träningsmatch på Furuliden. För motståndet svarade Harbo IF från Uppsala, som också leder sin divsion V-serie i Uppland.
Detta skulle även visa sig i resultatet. Harbo vann matchen med hela 6-2 efter 2-0 i halvtid.
I första halvlek stod hemmakillarna mest stilla och tittade på.

Man varken markerade, eller ville
ha bollen. I den andra akten ryckte Saxdalingarna upp sig lite och

till lite

kunde bjuda upp
fotboll.

bättre

En typisk semestermatch,

Saxdalew

föll trots

Fugersta

bra spel

matchen

Saxdalen lörlorade tränings-

Saxdalen spelade sin andra träningsmatch efter sommarupPehållet på lördagen hemma på Furuliden. Motståndare den här gången
var Fagersta AIK. Trots bra sPel
av hemmalaget fick man inkassera
en knapp förlust med 3-4 efter
pausledningen med I

-0. sPelade
I den första halvleken
Saxdalen klokt och förståndigt

ute på mittplanen. Men när man

närmade sig

motståndarnas

straffonirådet knöt sig spelet för
Saxdalen och anfallen rann för

- Rolf Persson efter matchen
menar

det mesta ut i sandeh.

tränare i Saxdalen.

bättre fart på anfallsspelet. Men

alls nöjd, men mina
- Är iinte
den första halvleken. Då
adepter
markerade

vi med för stora av-

stånd. Det går inte när vi möter ett
så pass bra lag som Harbo, fortsätter Rolf .
vecka tränar vi alla
- Nästa
och avslutar med en match
dagar
på lördagen mot Fagersta AIK här
på Furuliden. Får se i fall jag kan
få igång killarna. Det gäller att vi

tar fyra-fem poäng i början av
hösten annars är vi med i botten
striden, slutar Rolf

.

Saxdalens målskyttar var Stefan Stenkvist och Rickard Persson, ny från LFK:s juqiorlag.

I

den andra akten fick man lite

samtidigt började
slappna av

i

gersta kunde ganska enkelt gå uPP

till en ledning med 3-l innan
hemmalaget vaknade

"1d'

SaxdalelF
Dala Järna
Saxdalen krossade div VI-la-

get Dala Järna i sista träningsmatchen med hela l0-2 efter en
smått otrolig andra halvlek. 2-2

&{

i

den andra!

SIF gick ftän 2-2 till 5-2 på
fem minuter och då var saken

klar. Men det skall sägas att
.lärnas målvakt var direkt dålig. och bjöd på många måI.
Ingen bör tas fram extra
sådan här match.

i

cn

Målen: Per Angelin 3, LarsErik Leu 3. Krister Fridlund 2,
Torbjörn Sjöberg 1 och Rickard Persson

1.

ordent-

och det resultatet såg ut att stå sig
matchen ut.
Men i slutminuternä kunde
bortirlaget lite snopligt få in ett segermål. Ser man till spelet ute På
planen skulle Saxdalen minst ha
haft oavgjort. Kanske till och med

vunnit.
Bland annat gjorde Fagersta hela tre mål ,på fasta situationer.

Bäst i Saxdalen var Per Runnberg och Hans Haglund. Men

till

ConnY Fridlund och Rickard Persson för deras första halvlek.
Saxdalens målskYttar var: Stefan Stenkvist, Anders .lansson
och Håkan Persson.

t?

efter ftirsta halvlek blev

till

Iigt. Saxdalen gick uPP till 3-3

även en blomma

(/^

hemmalaget

försvarsarbetet. Fa-

Laget hur en tung lräningsvec-

starkt.

SIF var väl det mer spelande

FAIK var vassure i
avslutningarna. Tre av deras
mål korn på lasta situationer.
varav det sista när två rninuter
Iaget. men

irterstod.

Speciellt lörsta halvlek var

bra från SIF:s sida. Backlinjen
med Pelle Runnberg, Hans
Haglund och Anders Jansson
bör on-inämnas, liksorn mitttziltaren Conny Fridlund.

SIF-målen:

andra

fem minuter.
Lagen spelar som bekant i skilda divisioner och den här gången
var alltså klasskillnaden påtaglig.
Individuell spelarkritik onödig,
gästerna snäppet bättre överlag.

Målgörare Saxdalen: Lars-Erik

1-0

Stelan

Stenqvist, 2-3 Anders Jansson
(straft) och 3-3 Håkan Persson.

€/t
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Tredie raka

för Saxdalen
Ikväll spelar Saxdalens IF sin
tredje träningsmatch under uppehållet.

Efter 6-2 mot Harbo och 3-4
mot Fagersta AIK på Furuliden är
det dags för en bortamatch.

är div. VI-laget
helgen återupptar jakten på
Motståndare

Dala-Järna, ett av de gäng som i
Sunnansjö.

Q,,

Saxdalens IF trivdes förträffligt
i träningsmatchen mot div 6-laget
Dala Järna på bortaplan.

En rejiil urladdning i

Fagersta AIK

ka bakom sig men kämpade

SIF möter
gärna Järna
halvlek ledde fram till hela 10-2
(2-2), bla genom tre mål inom

mot

(l-0). men gjorde trots
dct en mycker positiv insats.
n-red 3-4

'ip

lrl
Q.e

Enviken D-Saxdalen D

1-l (0-l)
I stort

sett ett rättvist resultat

med lite etraplus för Saxdalen.

Hela laget visade upp en .bra
fotboll med Linda Hellström, Elisabeth Runnkvist, Kristina Andersson och Jom Stenkvist i de
rollerna.

Leu 3, Per Angelin 3, Krister Frid-

mest tongivande

Rickard Persson I var.

speciella målskytt Linda Hell-

Saxdalens mål gjordes av lagets

ström.

cl

Favoritsegrar
i Insiösvängen
Den trettonde

Källberg, Bjursås 61.35, 5. Birgitta Brodd, Leksand 64.25, 6. Lena
Häll, Domnarvet 64.2'7, 7. Anita

Insiösvängen genomfördes under söndagen utan större
dramatik.
I samtliga klasser blev
det klara segrar med undantag för H 40-klassen
där tre sekunder skilde

Westling, Idkerberget 65.25.
H juniorer 14 km: 1. Anders
Skogqvist, Falun 48.21, 2. Anders
Edgren, Korsnäs 48.32,3. Mattias

Jons, Sågmyra 52.51, 4. Mikael
Eriksson, Valhall 54.25, 5. Ulf
Lissel, Gustafs 54.40, 6. Mattias

Gottlow, Insjön 54.52, 7. Mårten

mellan ettan Stig Gus-

8. Niclas
Jonsson, Falun 56.48, 9. Pär Hisvåls, Leksand 59.29, 10. Torbjörn
Spik, Djura 59.38.
D !uniorer l4 km: l Maria Daniels, Insjön 103.31.
H 35 14 km: 1. Roland AndersSahlin, Falun 56.43,

tavsson och tvåan Hans
Sundgren.

I herrarnas

tävlingsklass

På

långa banan, 20 kilometer, vann

Roland Mårtensson,

Kvarnsve-

den, utan att behöva förta

son, Krylbo 49.21 , 2. Karl Erik
Gren, Dalregementet 49.45, 3. Juhani Ronkainen, Heros 50.03, 4.

sig.

Han var knappt andfådd då han

kom i mål:

har haft ledningen hela
- Jag
trots att jag tog det litet
ridcn

Lennart Hökpers, Dalregementet
5

i början. Har haft litet

känning av en skada i högra vadbenet, men det gick ju bra i alla fall.
Bland övriga segrare vann Anders Skogqvist, Falun, med elva sekunder över Anders Edgren,
Korsnäs.

lugnt

1

.

10, 5. Äke Långh, Valhall

52. l 5.

H 40 14 km: Il. Stig Gustafsson,
2. Hans Sundgren,
Husby 50.06, 2.
3. Bengt Ahlbäck,
Falun 50.09, 3.
Heros 50.31, 4. Håkan Cillstrom,
Kvarnsveden 50.36, 5. Torsten
Lund, Västerås 52.2O.
H 45 14 krn: l. Bengt Jansson,

Maria Eriksson var helt överlägsen bland damerna och vann Krylbo 51.29, 2. Erik Kujanpää,
med två och en halv minut över Kvarnsveden 52.17, 3. Rolf AnMrianne Eriksson.

En bra insats g.iorde blott l1åriga Ingela Natanaelsson, Säter,
som vann damernas motionsklass

klart före Maj-Britt Staaf, Leksand.

Leksand kan även ståta med ett
spänstigt kommunalråd då Bertil
Daniels tillsan-rmans med sina två
barn fanns på startiinjen. Några

framskjutna placeringar blev det
inte men cie fullföljde i alla fall de
l4 kilometrarna alla tre.

Hela

arrangemanget genom-

fördes snabbt och smidigt och lö-

parna hade bara lovord att säga
om banorna som de menade var
alldeles utmärkta och mycket fina
att springa på.
Resultat:

H 20 km: l. Roland

Mårtensson, Kvarnsveden 66.17,2. Johnny Nilsson, Sater 68.46, 3. Hans
Daniels, Malung 68.49, 4. Anders

Sandberg, Stora Tuna 70.04,

5.

Sven Olov Olsson, Jarl 71.33,

7

Alf Hinders, Valhall 71.14, 6.
.

Roger Lind, Leksand 73.09,8.

Mats Hellberg, Sågmyra 13.11,9.
Lars Carlsson, VäsbY'73.57, 10.
Janne Nord, Valhall '74.29, 11.
Per Gunnarsson, DSK Dali 74.50,
12. Ove Hållmarker, Valhall

'16.20, 13. Anders Olsson, Posten
Borlänge '76.21, 14. Robert Eng-

dersson, Insjön 55.57.

H 50 14 km: l. Jan Sandberg,
Kvarnsveden 53.51 , 2. Lars Valin,
Sala 51 .22, 3. Stig Håll, Insjon
57

.44.

H 55

14 km: 1. Einar Stein-

holtz, Sundborn 57 .44, 2. Cösta
Torberg, Saxdalen 5'7.47,3. Benet

i5.

2. Yngve Larsson,
Jarl.62.26,3. Henry Osth, Insjön

Göta 61.25,
70..13

.

Herrar Motion 14 km: l. Dan
Hoffman, Långshyttan 51.42, 2.

Lars-Erik Lindqvist,

Korsnäs

53.28, 3. Vidar Hansson, Torsång
53.48, 4. Johnny Barbro, Nusnäs
54.44, 5. Anders Bengts, Domn-

arvet 55.40, 6. Torbjörn Söderlund, Kvarnsveden 55.42, 7. Kent
Björkman, Valhall 56.27, 8. Rune

Coldwitz, Saxdalen 57.01,
Mats Rapp, Leksand 59.01,

9.
10.

Seppo Vanninen, Saxdalen 59.46,
I l.
Håkan Tangen, Leksand

59.54, 12. Folke Katrin, Nusnäs
60.06, 13. Patrik Danielsson, Djura 60.09, 14. Hans Jonsson, Borlänge 61.19, 15. Bertil Jonsson,
Domänverket 6l .2 I .
Damer Motion l4 km:

l.

Ingela

Natanaelsson, Säter 71.55, 2.

Per

Eriksson. Mora 61.10. 4. Monica

Saxdalen tog poäng
Saxdalens flickor fick en
poäng med sig hem från mötet mot Enviken damfem-

i

man. l-1, (0-1), var en rättvis
ftirdelning i en jämn match.
Det fanns visserligen bud på
fler mål i matchen, men också
dessa chanser

var lika fordela-

de.

Saxdaistjejerna startade bra

Bergkvist, Insjön 65.07.
ttr 60 14 km: 1. Sven Gyberg,

Maj-Britt Staaf, Leksand 72.59,
3. Ann-Britt Bäckman, Insjön
81.20, 4. Margareta Karonen,
Spik, l-eksand76.5l.
D 14 km: 1. Maria Eriksson, Djura 82.04, 5. Carola RönnKvarnsveden 5'7.33, 2. Marianne holm, Insiön 95.46,6. Lena HagNilsson, Äppelbo 60.09, 3. Majt lund, Insjön 95.47, 7. Marianne

hammar, Djura 76.32,

,'

D-1
nt
'i i'- uf

Lrndqvist, Insjön I 24.09.

och Linda Hellström

iek.

I Saxdalens backlinje var
Christina Andersson stark. Anneli Hellsing, Eiisabeth Runnqvist och Linda Hellström är
värda överbetyg

i ett som hel-

het kämpande Saxdalslag.

Suxdulen
skräller?
Höstpremiär blir det ikväll

ftir Saxdalen i
bollen mot

femmanfotBullermyren
borta. östansbo spelar viktig

mot Gagnef,
V/G spelar fiirst i
morgon mot Ulfgshyttan
hemmamatch

medan

borta. Där har ni VBJagens
uppgifter den här gången.
öIS har oväntat gått sämst
av VB-lagen hittills, och bör

helst vinna mot nästjumbon
Gagnef ikväll. Ett lag med två
raka segrar, som för övrigt är
de enda laget har.

Saxdalen ska normalt inte
ha mycket att hämta borta mot
obesegrade Bullermyren, men
laget har skrällt förr.
För V/G kan det kanske bli
en intressant höst. Laget är bra
på att ställa till förtret ör topplag.

glorde

också 0- I redan efter lyra minuters spel. Envikens kvittering
kom 20 minuter in i andra halv-

/*/* ^ tl

Svår
höst

Vilken omstart på serien om hand av duktige målvakten
Saxdalen fick på freds- Per Hedström. Per torde vara
gskvällen. Vinst med

överraskande

ftir

54,

var
Saxdals-

ledningen. Tränaren Rol
Persson sade:

for

- Är jättenöjd med grabbarnas insats. Alla lagdelar
har fungerat som vi önskade,
likaSå taktiken. Så när man

man vinmner så här stort
måste man vara helnöjd, fli-

SIF
Det blir hårda bud på
direkten för Saxdalens IF
som i kväll gör entr6 i
femmans
. Bullermyrenhöstomgång.
på

bortaplan tillhör inte SIF:s önskemotståndare
vilket fjolårets

Suxdalen skrällde

understryker.
Till detta kan-6läggas borlängelagets smakstart för en vecka sedan med 6-1 mot Östansbo vilket tyder på flyt.
För Saxdalen gäller det att hitta
det spel som laget brukar visa upp
mot Bullermyren hemma på Furuliden.
Senast lyckades de svartvita
plocka in ett tvåmålsunderläge
I

nade Rolf Persson.
Det var Saxdalen match nästan lrån början till slut. Mest
då sedan Per Angelin gjort l {.

denna series bäste målvakt för
närvarande.

En fin debut i A laget gjorde
fukard Persson, som inte alls
spelade som någon debutant,
utan med rutin och verklig
pondus.

Bra var även Krister Fridlund och Rolf Pålsson. I Bullermyren fanns ingen att nämna.

Målskyttar

i

Saxdalen: Per

Angelin, Krister Fridlund,
Lars Erik Leubiloj, Rolf Pålsson. Stefan Stenkvist.

Därefter var det "svartvitt" för

hela slanten.

När laget dessutom hck så
fin utdelningn i andra halvlek

var

dagen fulländad. Denna

period gav nämligen hela

44,

vilket betydde 1-0 i pausvila.
- Kom ihåg att vi skulle kunna haft ett par mål till i första
halvlek. så är storsegern inget
att säga om, menade Rolf Persson.

De målchanser som Bullermyren åstakom var inte många.
De mest kvalihcerade togs lätt

och nå oavgjort med en mäktig
spurt.

FQrra säsongen fick Bullermy-

till och med inkassera ett rejält
nederlag så visst vet Saxdalen hur
det går till att rubba kvällens
motståndare.
Men Bullermyren får dock gälla
som favoriter i kiaft av hemmaplan som tycks spela en avgörande
roll när d.e båda lagen möts:
ren

Aven Ostansbo är i farten i

kvtill och tar emot Gagnef. Här

vore det mycket hälsosamt med en
hemmaseger för att slippa obehagligt drag underifrån i tabellen.

Förhoppningsvis är det ett revanschsuget OIS som kommer till
spel efter det redan nämnda nederlaget senast.

Gagnef är dock inte alls av sam-

ma kaliber som Bullermyren och
de 3-l som ÖIS vann med i första mötet ska kunna upprepas,

Saxdalen tog rena
utklassningssegern
Saxdalen svarade för

en förstaklassens överraskning i fredagens bortamöte med topplaget
Bullermyren.

Saxdalingarna

vann

Man gjorde det genom att spela
disciplinerat och bra. Segern var
mycket välförtjänt och frukten av
Bullermyren inledde visserligen

Div. 5 Mellersta

nor.

Isuillet var Saxdalen hela tiden
giftigt i sitt kontringsspel och det
var också på en sådan Per Angelin
pangade in l-0 efter en halvtimmes spel.
Bullermyren tog ett visst kommando också i upptakten av den
andra halvleken. Men när Chris-

nämligen md förkrossande 5-0 efter l-Oldning
i halvtid.
ter
en toppmatch.

Östansbo-Gagnef 3_4
Bullerm.-Saxdalen 0-5
Amsberg-Mockfj.
2-2
Mockfj.
l0 7 3 O22-ttl7
Tunabro 9 6 2 126-l}t4
Bullerm. l0 5 4 125-t7t4
v/G-86
9 5 0 424-20 10
Saxdalen 9 4 I 421-t6 9
Östansbo l0 3 I 617_26 7
Gasnef
l0 3 0 720-31 6
Ulfshytt.
9 2 t 6t2-24 5
Amsberg l0 I 2 714-26 4

starkast, men av övertaget blev inte annat än tämligen ofarliga hör-

Fridlund starkt bröt

igenom

och ordnade 2-0 gick luften helt
ur hemmaspelarna.

Trean och fyran följde i rask
takt, som en slags dokumentation
på att det här var Saxdalens kväll.

Hela laget gjorde en impone-

rande insats. Per Hedström
mycket duktig i mål och bland
utespelarna var Hans Haglund,
Rickard Persson, Conny

och

Christer Fridlunci vassast.

I

ett tamt Bullermyren kan bara

Mikael Sundkvist på mitten få
godkänt.

Målen:

0-l

Per Angelin,

0-2

Christer Fridlund, 0-3 Lars-Erik
Leu, 0-4 Rolf Pålsson och 0-5
Stefan Stenkvist.

.i.{1{-

/ib,' p ^ UIF't

Oavgjort
SIF

Saxdal. D-Söderb. D

4-4

ft,

Ett damderby där SlF-tjejerna
länge såg ut som givna segrare i
kraft

Saxdalens damer "fick oavgjort i bortamatchen mot St funa. SIF ledde i halvtid med l-0
men tappade (som vanligt) efter

paus. 2-2

är

ändå ett ganska

rättvist resultat.
SlF-damerna brukar inleda

varpå Helen Gustavsson ökade

.

fortsätter
se$ef:

mycket överraskande poäng.
Sett till hela matchen skipades
trots allt rättvisa eftersom Söder-

marschen?

steg. Den enda skillnaden var att
SIF utnyttjade sina chanser medan Söderbärke fick sin utdelning

som står över.

en bra match i

SlF-försvaret.

Duktig också Sara Hellström i anfallet, blott dussinet år fyllda.
Lena Fredriksson fortsätter att
vara mycket nyttig för Söderbärke
med sin rutin. Ingela Andersson
och Victoria Ernebrink får också

kunde gå upp till 2-2.
- I Saxdalcn var det jämngod-a lnsatser överlag. Extra plus
får Helen Gustavsson och målvakten Anna Pettersson.

i)

I

retroaktivt.
Jom Stenkvist svarade för ännu

på till 2-0 före paus. Men St
Tuna kom alltså tillbaka och

j-i

4-

Saxdalen

Under matchens tio sista minuter lyckades dock gästerna mot alla odds göra tre mål och ta en

bårke spelmässigt hållit jämna

matcherna bra för att sedan
tappa greppet mot slutet. Så
var det även den här gången.
Linda Hellström gjorde -l-0

,/l

av

.i -)

överbetyg.

Målen, Saxdalen: Linda Hell-

ström 2, Marianne Hallgren och
Sara Hellström I var. Söderbärke:
Ingela Andersson 2, Lena Fredriksson I samt ett sjiilvmåI.

Full omgång i div V-fotbollen i
kväll med undantag för V/G-86
Saxdalen gladde storligen senast och skall våil av bara farten
"köra över" gästande Amsberg
hemma på Furuliden.

Rolf Persson måste dock

missräkningen

mot Gagnef se-

nast.

i kväll är Gag-

nef-Bullermyren och TunabroUlfshyttan.

Amsberg lurade
SIF på poängen
Saxdalen visade ännu kvitterade oväntat genom LarsThorsell. Borlängelaget fann
en gång att man inte kan Äke
det sedan bäst att bevaka den vikgöra två bra matcher på tiga poängen, och lät bara två
raken i mellersta fem- man ligga på topp. Att den taktihöll är i och för sig inte konstman. Gästande Amsberg ken
igt, men att den skulle innebära

på Furuliden lyckades
med det "omöjliga" att
vinna med 2-l (1-l).

två poäng! Fem minuter före slu-

tet kontrade nämligen Tomas

logik...

Hemmalaget

tog redan

från

början tag i taktpinnen och lyckades också göra I
Målskytt

Krister Fridlund,

-0.
efter

en spelad

kvart. SIF kunde också gjorr ytterligare mål på sina chanser, men
udden saknades.

Amsberg stack istället upp och

Div. 5 Mellersta

0-3
Cagnef-Bullerm.
Mockfj.-Ostansbo
5-4
l-2
Saxdalen-Amsberg
4-O
Tunabro-Ulfshytt.
ll 8 3 O21-15 19
Mockfj.
IO 7 2130-10 16
Tunabro
1l 6 4128-17 16
Bullerm.
l0 6 0 4 26-21 t2
v/G -86
Saxdalen l0 4 I 522-18 9
Östansbo ll 3 I 121-31 7
ll 2 2 716-27 6
Amsberg
ll 3 0 820-34 6
Gasnef
ll 21813-30 5
Ulfshytt.

Schönning in segermålet. Schönning tog sig förbi tre SIF-are och
singlade iväg ett skott i krysset!

Detta efter att SIF i förra
matchen besegrat toppla- Grymt och orättvist

get Bullermyren med
5-0. Fottroll saknar all

till

ler ut skorna på plan!
Östansbo har haft stor problem
hela säsongen och lålr säkerligen
få något liknande i kväll niir topptaget Mockfjärd tar emot På hemmaplan.
Serik Johanssons manskap har
nu chansen att reparera den stora

Övriga matcher

"r'

se

att inte hans killar går ut och stiil-

förstås för

hemmalaget.

lngen kom till sin rätt i SIF. En
smått sorglig insats av hela laget.
Det var natt och dag mellan den
här och matchen mot BullermYren. I Amsberg var det däremot
bara uppåt. Någon fotboll var det
inte att tala om, men ett envetet
kämpande av samtliga aktörer.

l-0 Krister Fridlund,
Lars-Äke Thorsell och 1-2

Målen:

l-l

Tomas Schönning.

1./

.tl

Amsberg D-Saxdalen D

0-e (0-s)

Utan att spelmässigt göra något
toppmatch kunde saxdalstjejerna
ta med sig en storseger hem från
sporttälte1 i Borlänge.
Det säger samtidigt Cet mesta
om Amsberg som inle hade något
att sätta emot.

Framför allt var det Linda Hell-

ström som sprang igenom elter
behag. Hela sju mål hann hon
med och måste förstas ha om intc
sju så i alia fall ett extra plus.
Är'e n Marianne Hellgren bör
nämnas i ett genomgående överlägset iag.

SII'-nrålen: Linda Hellström

Marianne Hellgren
tersson l

7,

l, Anna Pet-

f',.

''';t
! \, t..
i ,i

_

t

)

Äfostalgi
på Furuliden
I samband med firandet av Saxdalens dag spelades två fotbollsmatcher med inslag av
både nostalgi och prestige.

Nostalgin gällde
främst där ett verkligt
herrveteranlag

mötte
SIF:s damlag anno 1987.
Däremot var det presti-

ge som gällde. om

än

med ett stänk av nostalgi,
när Saxdalens 77:or

drabbade samman
dagens lag
dusten.

med

för den årliga

Damlagets motståndare bestod

av ett gäng herrar vars aktiva fot-

Vid det här laget borde rimligen
de lätt grånade herrarna har börjat få problem rned konditionen.
Men icke.

Mot alla odds
Tvärtom ökade farbröderna

mot alla odds tempot och när planens äldste och tillika en av de

piggaste spelarna, Rune Haglund,
gjorde 3- I var der hela avgjort.

Av bara farten blev det

4-l

g^enom

också

den gamla frisparks-

räven Ake Larsson.

Hemska siffror tyckte Raivo

Maripuu, på plats som chef för
bedömningen. Helt sonika till-

dömde han tjejerna tre straffsparkar när han blåst slutsignal.
Av dessa förvaltades endast en
varför slutresultatet blev 4-2.

Prestigeladdat
Därefter vidtog det prestigelad-

mandot och det dröjde inte länge
innan Saxdalens bidrag till riksra-

dade och traditionella mötet mellan årets upplaga av Saxdalens lF
och 1977 års dito.
Det blev en ganska jämn match,
men "dito" skadade de flesta och
bästa målchanserna. Per-Äke
Persson hade bl.a. ett par fina tillfällen att ge de sina segern.

Johansson,
pangade in ledningsbollen med ett

efter

bollskarriär i flera fall avslutades
för drygt 30 år sedan.
Trots alla sabbatsår visade det
sig att takterna fortfarande sitter
i.

Veteranerna

tog genast

dion, Bengt-Emil

kom-

Vid full tid stod det dock 3-3

2-

I i paus för 77:orna.

grannt skott.

För att få fram en segrare tillgreps straffar och där visade sig

.lansson-Orre ställd.

de 77:ornas må1.

Rune Heij, som alltid med på
ett hörn, såg till att veteranerna 87:orna ha de båsta nerverna.
Målgörare för årets lag: Håkan
gick till välbehövlig pausvila med
2-0. Efter halvtidsvilan gav Jom Jansson, Pelle Runnberg, Jörgen
Stenkvist damlaget nytt hopp ge- Söwerstad, Lars Ruus, Conny
nom att elegant slå en frispark i Fridlund och Per Hedsrröm.
Bengt Andersson, Per-Äke
nät.
Stig Lindkvist, Kennet
I den situationen var till och Persson,
med veteranmålvakten AIvar Söderback och Stig Eriksson gjor-
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Saxdalen D-Sundborn
D

0-4 (0-0)

Saxdalens damer hade inte
mycket att hämta mot serieledande Sundborn hemma på Furuliden

i

lördags. Utan det blev förlust

0-4 (0-0).
Siffror som är smickrande för
hemmalaget. För hade Sundborn

med

Pl2 Grt
Ludvika II
Ludvika III
Ulfsh.
Söderb.
Saxdalcn
Östansbo II
Grängcsb. U

Smcdjeb.

II

98
97

t
I

0
I

48-15 l7
45-19 t5

n4
t04
83
llI
to2

3

4

I

6
6

9
9

103

0

l

4

5

5

2

6

3r29

28-36

l5-37
2t-32
l6-29

8

7
7

25-37 6

P|l

Grl

I

6

Grångesb.

5

östansbo
Smcdjcb.
Saxdrlcn
Södcrb.

8
7
7

Ludvika

5

5 I 0D-9 il
3 r l13-8 7
3 0 s /2-21 6
3 0 1 t7-2, 6
2 2 t tt-t7 6
lo42-t7
2

satt sina chanser man skapade före paus hade siffrorna rusat iväg.
Saxdalen skapade ett par fina
målchanser når det stod 0-0.
Med lite tur hade man tagit ledningen i matchen. Efter pausen
tog Sundborn över matchen totalt.

Maria Hellgren och Jon

Sten-

kvist var kort i Saxdalen. I Sundborn kretsade det rr,esta kring Äsa
Stenberg.

Sundborns målskyttar:

Äsa

Stenberg 2, Helen Sjögren och
Maria Eriksson I mål var.

j?

t;
t.rt)'

-

Lt
//?*,:fI

,.4

-F.t

Spännande
omgång i
femman

Saxdalen hade
turen med sig

I den senaste div Vomgången hade östansbo

Efter mycket möda och

serieledande Mockfiärd

stort tresvär kunde

4-l

ängen i femmanmötet

ta hem

Saxbåda po-

på gaffeln.

dalen

5-6!

med Ulfshyttan på Furuliden. 2-1 (1-0) till Sn'
betyder att Ulfshyttan
ligger kvar som tabell-

pausledning
blev dock till slut

I kväll har öIS

ånyo chansen

att skaka om ett topplag. Tunabro
i Borlänge skall jnte känna sig för
säkert när Seriks manskup [orn_

jumbo, samtidigt,

mer på besök.

SIF säkrade konfraktet.

V/G-86 tar emot serietrean Bul_
lermyren hemma i Blötberget och
kan via seger mycket väl vara med
och kriga om silverplarsen i slut-

tal om. Frånsett den inledande
då SIF spelade bra
kvarten
kom det -mest att handla om kåm-

Någon skönspel blev det aldrig

patag. Ordet "sluggerfest" passar
bra som beskrivning.

spurten.

I

_För att Stefan Silfverlin och c,/o

skall få den möjligheren så krävs

de stopskott av Hans Reyier. Ef-

Saxdalen svek kapitalt hemma

mot.Amsberg senast. Ett nytr kö_
rag kommer på besök till Furuti_
den i afton.
Ulfshyttan parkerar längst ned i
men trots detta skall inte
Rolf Perssons grabbar kanna iig
allt för säkra.

Har vill der rill art SIF tar fram
lite.vilja moj en säkerligen despe_
_.

ral kämpande Ulfshytran.

Samtliga matcher inleds 1g.30 i
.kväll.

Hedemor(b
Saxdalen
Saxdalens damer ftirlorade
stort i bortamatchen mot seriele_

rättvisans namn skulle Ulf-

shyttan haft ena poängen med sig
hem. Laget skapade ett flertal fina
chanser. Bla noterades ett rykan-

det dock seger.

lab_e-llen

ter SIF:s

2-l

SIF hade sedan några fina chanser

att mer eller mindre

a\ göra

matchen. Men utan resultat,

2-0 kom först

med en halv-

timme kvar, då Jörgen Söverstad
fick fulltrali på en frispark. Mikael Iversen hann sedan med en
reducering för gästerna
- också
det ett kanonskott.

Bäst

i Ulfshyttan var

liberon

Hans Reyier och Stefan Elving. I
SIF bör ingen tas fram extra. Det
här var en typisk laginsats. Möjligen kan målskyttarna få ett plus.

Målen:

l-0

Per Angelin,

Jörgen Söverstad och

2-l

2-0

Mikael

Iversen.

mål blev ciet mycket

I

Pt{..1.
-96

)//C.
Saxdalen

uagnel
Osransbo
Am5.berg
Ulfshytt.

langp man orkade.

Målet gjorde Linda

Hell_

f :-serien

kl

3 gr 4 Dala

.

Tuna
l-4
IRIK-Sunnansjö
S_2
Saxdalen*Ulfshyttan
44
Ulf.sh129l236_16
19
StTuna ll 8 0 I
10_Zt 16
Sardllen ll ö 2 I
4g-.lg 14
Nyhammarll
0 5 25_24 12
'forsång ll 6
I I I 23_33 j
IRIK
tI 2 3 6 22_367
Sunrransjö II I I 9
19-46

il 5 1524- tgtl
t3 4 0 927_4t 8
12 J r AZI_+ri i
l2 2 2 gt7_30 6
t2 2 t sA_1) i

tufft och det är i;GTIF-til
vid. Därför blev det också ett
stofi ras mot slutet. Saxdalen
höll dock l-2 in pä andra halv_
lek och spelade riktigt bra så

tränaren l,eif Isaksson.

-

\yhammar-St

13 6 s zt;)iti
t2 6 1 s zs-27 t3

lröm som då berydde l_1.
SIF orkade Spelmässigt
bäst var-dock syi_
i en halvtek,
men till slut vann serieledarna ran -Sara. ett riktigt storlöfte
som bara är 12 är:
m.ed hela 7-l (2-l), som är
lite
största begåvning jag
val stora siffror.
- .. P.n
rnom fejforbollen. iägei
:.lt
spelade
rnycket

visade

nom försvaret och slog in l-0.
En mycket stark solopreslation.

Dir. 5 Mellersla
I
Mockfj.-Cagnef
I Saxdaten-UtTshvrr.
6_3
I Tunabro-ösranibo
2_t
I
9_0
2_2
i V /C -86-Builerm.
Mockfj.
Ijt0 j 035_t923
Tunabro
12 g 2 tqZ_ |ZO

da-nde Hedemora.
stå em-ot Hedemora

=_-Hedemora

som

Ulfshyttan. Hemmalaget

dock upp bra kåmpatakter.
Per Angelin gav Saxdalen ledningen ef rer cirka l5 minurer.
Helt på egen hand tog han sig ige-

..1

Hedemora-saxdalen D

7-t (2-t)

SlF-tjejerna höll emot fint mot
det tunga och tuffa hemmalaget i
en halvlek. När 3-l sedan lom
gick luften ur och siffrorna rasade
iväg onödigt mycket.

3-l

Segern var helt rättvis, men
eller 4-l hade bättre speglat

matchen, säger SIF-tränaren Leif
Isaksson. I hans lag gjorde blott
l2-äriga Sara Hellström en full_
vuxen insats, för övrigt jämnt.

Linda Hellström svarade för

målet.
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- Div V Mell Dala 4-2
Gagnef-Saxdalen
36-20 23
Mockfiård 13 l0 3 0
Tunabro lZ 9 2 1 42-1120
Bullerm. 13 6 5 2 3l-20 11
v/G 86 t2 6 I 5 79-27 13
26-2311
Saxdalen 12 5 I 6
Gagnef 14 5 0 9 3l-4310
Östansbo123l822-411
8 17-30 6
Amsberg 1227
Ulfsh. l?.)\914-425
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Gagnef-Saxdalen

Liksom ViG och Ostans- var överlägsna i luftrummet, de
bo förlorade Saxdalen mot tre sista målen kom på nickar!
Annars var det Saxdalen
Gagnef i fotbollsfemman.
Gagnef har alltså tagit skal- som var klart bäst i första halv"
pen aY samtliga VB-lag den lek, och rullade stundtals ut
hemmalagel. SIF skulle avgjort
här hösten. Gagnef Yann nu matchen
redan före halvtid.
med 4-2 efter 2-2
Angsholn.

i pausen på

_ Främst

4-2

tack vare en ovanligt

bra andra halvlek kunde Gagnäf

vinna över Saxdalen med 4_2

(2-2)

pä sin egen hemmaplan.

Som helhet var matchen trevlig
och välspelad från båda lagens sii

da och helt klart var det ivå lag

Saxdalens båda mål gjordes
av Per Angelin. Det första som
betydde 1-1, var efter förarbete
av Rickard Persson. Tre minuter senare slog Per också in 2-1,

som verkligen försökte spela fot_
boll.
Kanske hade Gagnef litet tur

Sammantaget får väl resultatet ses som ganska rättvist.
Gagnef ägde helt andra halvlek. Men målen som Gagnef den gången stod Krister Fridfick var otroligt turliga (de två lund for förarbetet.
första), dessutom bjöd SIF friSaxdalens mycket bleka
kostigt.
andra halvlek drar ner helhetGagnef vann framför allt på sintrycket. Pelle R.unnberg är
sin hetare vilja, och de hade ju den ende som får överbetyg.
också mer att spela om. Laget Där framme var Per Angelin
farlig, liksom i viss mån Krister

med sina mål

i första halvan

efter_

som Saxdalen då hade hand om

det mesta övertaget.

I

hemmalaget

var det

främst

Peter Graden på mittfältet och

Tommy Berndtsson i försvaret
som man lade märke till och i Sax-

dalens lag var liberon pelle Runnberg den klart bäste.

Fridlund.

Målen: 1-0 Stefan Henriksson, l-1 och l-2 Per Angelin,
2-2 Per Bergman, 3-2 Stig Back
och4-2 Per Bergman.

. Saxdalens P 9-or var ofina nog
att köra över gästande Söderbärkä
med 9-0 t5-0). I hemmaiagct delar
vr ut extra plus till anfallet med

IFK Grängesbergs P 9:or förlora-

de hemmamatchen mot Saxdalen

med 2-5, (2-2). Tre snabba mål av
Saxdalen i andra halvlek avgiorde.
Från det underläget kunde inte
hemmagrabbarna resa sig. Samtliga spelare, i båda lagen, kämPade
bra, ingen nämnd, ingen glömd.
Målskyttar lör Saxdalen.var Johan Andersson 3, Mathias Westerlund och David Andersson. Gräng-

Fledrik Persson, Johan Andersson
och David Andersson.
Målen: Fredrik persson 4. Johan
Andersson 4, David Andersson.

1;'

, \/^

es målgörare var Ola Hedin och

MagnusJ3l!tol:_

r -'l
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Saxdalen

9

Östansbo

_._

6
4

8
9

Gränges
Smedjeb

'7

7

Söderbärke 6

Idag måste öIS
skärpa till sig...

I eftermiddag vill det
till att Ostansbo skärper
till

sig

ordentligt!

Div Vl-spöket

hänger

tätt över ÖIS efter flera

Ludv

II

t2

Ostansbo

I

Trots att endast ett lag flyttas

ger Lalla Lindbergs manskap på

misserabla insatser under jumboplats!
hösten. Dagens borta- Förhoppningsvis bistår V,zG med
match mot Ulfshyttan är lite hjälp men ingepting kan betraktas som givet nu när det börnära på ett måste.
jar dra ihop.

Saxdalen spelar hemma mot
topplaget Mockfjärd och är väl
inte helt ulan poängchans.
I omgångens fjärde match
.
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Grängcs lI l3 2
6
Saxdalen ll 1 0 7
Srnedjeb II i2 2 ) 8
Ludv

ned från gruppen så är alltså öIS i
farozonen.
Skulle ÖIS förlora i dag samtidigt som V/G förlorar mot Amsberg hemma i Blötberget ja då lig-

Tunabro-Gagnef
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54-26
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30-38 I 3
45-31 tI

30-40 9
23-36 9
16-47

26-43
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Torsång-IRIK
24
Sunnansjii-Nyhammar l-2
St Tuna-Saxdalen
I 3_3
Ullsh 12 9 I 2 36-16 19
St Tuna 12 9 0 3
53-2.1 18
Nyh
t2 10 5 27-25 14
5l-6114
Sardalen 12 6 2 4
Torsång1231825-339
IRIK
t2 2 3 7 )2-38 7
Srrnnans 12 I I l0
20-48 3
-

U-serien kl 3 gr 4 Dala
(Slutspelad)

/s/s - f;
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SIFuta,nohailts

Saxdalens IF hade inte
mycket att säga till om mot
Mockfiärd i div V-fotbollen

på Grängesvallens

grusPlan.

Gästerna vann med 24 -båi.
da målen giorda i fiirsta halvlek - och är därmed klara seriesegrare.

och har gått direkt lrån sexan

till fyran!

Mock{ärds seger var helt

odiskutabel, men berodde mer

på slarv från

Saxdalens sida.
Redan efter en kvart var ställningen G-2 efter tveksamt sPel

av SlF-försvaret. Vinden
sin prägel på matchen.

I

satte

första

I-aget har faktiskt inte förlo- halvlek hade Mockfiärd medrat en enda match På tvä ät, vind och dominerade då full-

0-2

Saxdalen spelade på söndagen
hemma mot serieledande Mockpå

Crängesvallens grusplan på grund
av det mycket regnande under lördagsnatten.

Nu vann bortalaget matchen

med 2-0 efter samma siffror i
halvtid. Med den här segern säk-

rade Mockfjärd segern

i div

V
Mellersta, trots att det återstår två
omgångar.

Mockfjärd grundlade

man bollen men utan att få till
några riktiga f arligheter.

Toppar i hemmalaget var PerErik Runnberg som libero och
målvakten Per Hedström.
I seriesegrande Mockfjärd var

det igen som var bättre än den
andra. Utan alla gjorde vad de
skulle göra under matchen. Vilket
har varit Mockfjärds styrka under

Målen:

0-2

0-l Mikael Persson,

Per Hindrikes.

ga.

dre.

Mock{ärds mål glordes av
Mikael Persson och Per Hindri-

visade uPP' ell

kes.

mvcket stabilt lag som innehöll
en h.l d.l unga, lovande, sPelare.

år. Varuat

I den härmatchen finns det
ingen att framhålla före den an-

maste man kom.

' Mockfiärd

i

goda insatser med riktigt dåli-

nick tätt utanför var det när-

Rickard Persson

Saxdalen, däremot. har varit

3-j
Tunabro-Cagnef
4-l
Ulfshvtt.-Östansbo
0-0
V/G --86-Amsberg
0-2
Saxdalen-Mockfj.
4-2
Gagnef-Saxdalen
15 ll 4 038-2026
Mockfj.
14 9 2 348-2220
Tunabro
14 7 5 235-24 19
Bullerm.
14 6 3 5 30-28 15
v,/G -86
15 6 0 938-46 12
Gasnef
Saxdålen 13 5 1726-25 ll
14 4 | 921-33 9
Ulfshytt.
14 Z 3 9l'l-33 7
Amsberg
Östansbo 13 3 I 922-44 7

Saxdalen

D-Islingby D

5;- I

(3-t)
I

säsongens sista match vann

Saxdalens damer hemma på Furu-

liden mot Islingby med klara
efter 3-1 i halvtid.

5-l

Hemmaflickorna spelade upp

i denna match. De
visade verkligen att de har mycket
fotboll i sig. Om flickorna spelat
en fin fotboll

lika bra tidigare under säsongen
i serien betydligt

segern

under de inledande l5 minuterna.
Då utnyttjade de två missar i Saxdalens försvar och kunde på dessa
misstag göra två måI.
Efter hand spelade hemmalaget
upp sig och i den andra akten ägde

hela serien.

lite upp och ner

Efter paus hck Saxdalen mer
ati säga till om, men utan att
skapa några rejäla chanser. En

Div.5 Mellersta

Saxdalen-Mockfiärd

fjård. Matchen spelades

ständigt.

hade placeringen

högre än den fjärde plats de nu
har chans på.

Att plocka fram någon

Enkelt,
Saxdalen
Saxdalens damer av-

slutade årets

speciell

spelare i Saxdalen är svårt, alla
flickor var lika duktiga.
Saxdalen hade två spelare som
gjorde två mål i matchen, nämligen Linda Hellström och Kristina
Andersson och enmålsskytten Annelie Hellsing.

seriespel

med att enkelt besegra
Islingby med 5-1 på Furuliden. SIF kan därmed
med lite tur bli trea i serien.
Islingby tog visserligen
i början av mat-

ledningen

chen, men därefter blev
det SIF för hela slanten.

SIF vände 0-l till 3-l innan pausen, och därefter
utökades målskörden ytterligare efter paus.
I Saxdalen bör alla tje-

jer framhävas för en hnhn
insats. Sett till hela säsongen har man dock levt myc-

ket på målsprutan Linda

Hellström som öst in mål.
Målen mot Islingby

gorde Kristina Andersson

2, Lrnda Hellström 2
l.

Annelie Hellsing

och

-

Dam V Södra Dala

-

Enviken-AmsberC
5*l
SöderbärkeSundborn
14
()-5
St Tuna-Hedemora
Saxdalen-Islingby
5-l
Hedem 14 12 I I 56-14 25
'10Sundborn 13 12 0 I
6 24
Saxdalen 14 4 5 5 49-3513
Islingby 14 4 4 6 25-2812
Söderb 14 5 2 7 37-4712
St Tuna 13
2 6 19-30 12
Enviken 12 3 4 5 22-2410
Ansberg 14 0 0 14 4-107 0
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