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Nedflyttningshotade

östansbo IS förbättrade sitt utsatta läge i mellersta Dala-femman genom att spela 1-1 (l-l) i

det prestigemättade derbYt mot
Saxdalens IF på Björkliden.
ötS tog därmed sin ftirsta
poäng i höst men har fortfarande ett par kvalfyllda matcher
kvar mot Amsberg och V/G 86.
öts Hg faktiskt närrnast segern om man ser till de chanser
sorn skapades.

- Sporten

C

-

Husse Virdenäs var, trots

att han triinst sporadiskt, i
topp i öIS tillsamntans med
Åke Lqrsson. Att Husse är

stark i lujlen visur han vid
det här tillJället. (Foto: An'
clers Abrahumsson).
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Det var mt'cket
tätt nrurkeringsspel och

stilndtals lr{irda
tag på Bjiirkli-

Hiir är det
Suxdalens
den.

Christar Fridlund som hamnat ernellan

ÖIS-arna llasse Virdeniis oclt
Peter Biörk
(Foto: Anders
Ahxahamsson
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borde Ya,rit tYå ftir OIS
Trots höstens första poäng
hänger Östansbos kontrakt i
mellersta Dalafemman fortfarande på en skör tråd. Men
l-l (1-1) i går kväll på Björkliden mot Saxdalens IF kan
visa sig få stor betydelse i den
ralllande kampen omkring
nedfl yttningsstrecket.

l'iintat var det stundtals
heta klir.rslor pit planen. f iirlst i
tijrsta halvlek. I den andra lugSon'r

nudc .lct crrrcllcr'1id ltcr tig.

Spelmiissigt var tnatchen inte

myckct att skryta on.r och inget

llrgert Ilr.le tlrl:ot ör eltag.
Det kan clock klart konstateriis

lrr

Christcr Flidlund. Den trälfen
nclteraclcs

hemmaseger närmast

Dct var rrog liinge sedan det
var sri pass viilbest:illt rned vilja
och arnbitioner i OlS. scltn hacle
plockat in rutir.rerade Äke Liirs-

clter 22 minutcr.

Tre rninuter före paus kvit-

tclade Sardalen. Per Angelin
manglaclcs mellan ett par OISare och dornaren Lars Sjögren
gjolcle riitt som blåste straff.
Der.r slogs siikert i mål av Lars
Rur-rs.

Vilken chans.

öIS !

Drygt lem nrinuter in

i and-

lck hrrde OIS cn ;rittenröjlighet att girra 2-1. Åt<e
lrr

att ÖlS hade de flesta chansernrr i nratchen och ser man till

son och Bosse

hansson prickade in 1-0 clier 12
minutets spel.
Slrrdrrlcns blisllr chuns i matchen var en fiispark i ribban av

hrrlr

Larsson triingde sig liam

i Sax-

clalsförsvarct. snodde bollen
och slog cien i utsidan på stolpen. Returen gick ut till Ronny
Johansson men hans skott räddades pir mirllinjen av Lars
Runs.

En bra hispark av "Serik"
ett langskott av

Wilheln-rsson.

trots otrrining. Äkes ork tröt i

J-ohlrnsson oclt

han rej:ilt pir bettet och

problem.
Saxdalen hade väldigt svårt

andra halvlek lr.en i den lörsta
och i början på den andra var
hans
cor.ne-back innebar utan tvekan

ett lvli.

Äk. uo. tillsarnmans

rned

Hrsse Virderrris de lirirnstrr
örs.
Frispark i ritrban

i

Ake Lrrrsson beredr.le Saxdulskeepern Per Hedström klara
att lå någon udd framåt.

Per

Angelin hade någrta bra rusher

i

lörsta halvlek men forsvann

elter paus.

Bäst i Saxdalen var liberon
Pelle Runnberg, ailtid kämpas-

tarke Hans Haglund och mål-

ÖtS gjorcle. matchens lörsta vakten

Per Hedström.

Domaren Lars Sjögren,
Det val Janne Eriksson.
som pii pass li'ån Ronny Jo- Smedjebacken, hade inte läget
rr.riil.

klart lör sig vid ilera

nrirkamp-

Cirka

bvt.
stillliillen merr klaracle rnatchle-'-.'-'-'1ffiM
,.de#tt.,:1,,i

"'

100 personer såg der-

"

'-l't )

'-l''')

JONAS SIÄNTILL

ooh ta,r a,rndra, ra,ka, seg:orun
För första gången i klassiska Gillermarkslöpets historia har nu en löpare vunnit herri rad. Killen bakom verket heter Jonas Isberg, en22-ärig medicinstuderande
som tävlar för Kvarnsvedens GoIF.
När Källbottens IK i lördags arrangerade sin tävling ftir 17:e gången sprang Jonas i mål
som segrare efter l6 kilometers löpning på grus- och skogsvägar norr om Källbotten.
klassen två år

Jonas segrartid på 53.57 är
Jag gick loss i en lång motbacke mellan sex och sju kilo- mer än en minut bättre än den
meter. berättade Jonas när han han presterade som segrare i
giitt i måI.
flolårets tävling.
Den han närmast skakade
Andå var det ingen vätränad
av sig var mer än dubbelt så yngling som vann, om man får
ganrlc skid- och löpurrär en tro honom själv:
Bjarne Andersson. tillika tävNej, jag läser rnedicin i
lande lör Kvarnsveden
Uppsala och har knappt tid för
.

att triina. Jag tar

löpningen

som avkoppling.

Jonas sprang Gillerrnarkslöpet iör tletlje gången. I sin premiiir blev han åtta. På den tiden

gick "Löpet" rnestadels på

sti-

gil r.

-

Jag tycker det är biittre nu

nrir vi lår springrr på

vrigar.

hiivdade segerherren.

Tvåan i loppet - vzilkände
Bjarne Andersson . tvir.rgades

ge sig elter sex-sju kilorneter.

Jag var bra tränad i sornras lncn nu l-rar jag legat sjuk ett

tirg oeh Jdg vet inte om jlrg

kornmer att ställa upp

i Liding-

öloppet om tre veckor'.

Bjarnc blev slagen

med

knappt cn ininut av sin

unge

kh,rbbkamlat.

KM ftir Kvarnsveden
Hen'kiassen utkristalliserade sig till ett rcnt kltrbbrnästcrskap lör Kvarnsvedens GolF.
Pti cie tyra första platserna återlanns GoIF-are.
Biiste icke Kvarnsveden-löpare blev Ludvika Ffl:s Johan
Hedberg på lemte plats.

Den lite tunna

damklassen

i utklassningsstil av favoriten Maria Eriksson. också

vanns

hon Kvarnsvedens GolF.

Saxdalens Rune Goldwitz

tog hem herrarnas molionsklass före arrangörsklubbens

iltittt
Rune Goldwitz, Sqxdalens

IF, drog det

sekundstdd med Karl-Olov Eriksson
klass.

i

.'..:

Iängsta strået i en
hervarnas motions-

Karl-Olov Eriksson. På damsidan var Anna Hohnberg, Ludvika. mer än en minut snabbare
än namnen Gunnel, tävlande
lör Källbottens IK.
Fotbollsprofilen Torbjörn
Hellström debuterade med den
äran som speaker i Gillermarkslöpet

!

Text Torbjörn

Svensson

Foto: Eie Rask
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Y/GYa,nrrderbVt

O

n othlektSa,xda,Ien
V/G 36 vann oväntat enkelt derbyt mot Saxdalen
merl ktara 4_1 (1{). Mat-

rien hade en bra libero i Tommy Med6n, som med sin snabb-

stundtals helt utrullade. Men
då måste-man komma ihåg att
första halvlek spelmässigt gick

het tog ner alla anfallsförsök.
Bra på mitten var Anders Jonasson och spelfördelaren Ste-

chen flyttades från ospelbara ll-,1"19:fl:^.o1"i--:lllY
Furuliden till Blötbergets P,,1,"J"åul"ilil',iå' J,ålTll:::å:
.l
men även den var svårspelad. i_;r-Eril -i;
öpp"i

fan Silfwerlin.
I Saxdalen stod endast målvakten Per Hedström att känna
igen. Typiskt nog var inhopparen Bengt Andersson, som lade
skorna på hyllan lör länge se-

-at "a,
Matchen hade ingen stö-rre V/G ledde med lj). V/G:s
ledbetydelse ftir seriens utgång ningsmål glordes för. övrigt av
och det iterspeglade sig ock- Anders Jonasson i ett tidigt
skede av matchen.
så i spelet.

'll.**-

vfG

,^jt,:l-.,^',l9lYL:lf
lens bleKa rnsas ar att I stort sett

dan, farligaste utespelaren.

Målen:

srutar ryra

halva laget saknades från batal- Andra halvlek blev en lång
jen mot OIS i onsdags. Spelet pina för SIF. V/G däremot trillade boll riktigt fint, och visade
blev också därefter.

Bra domare i en lättdömd
match var Sven Persson, Borlänge.

Östansbo-Amsberg
Bullerm.-Ulfshytt.
Mockfj.-Tunabro
Saxdalen-V/G -86
med

fem(!) man borta efter
derbyt mot ÖIS blev en
lätt affär för V/G 86. Ett

ovanligt prestigefattigt
VB-derby vanns lätt av
V /G, l-4, halvtid 0-1.

Mockfj.
Tunabro
Bullerm.

v,/G -86
Gagnef
Saxdalen

Ulfshytt.
Ostansbo
Amsberg

Detta sedan Saxdalens
spel helt rasat samman
efter paus.

Regnvädret förstörde alla möjligheter till spel på Furuliden och
därför fick Blötbergets IP tillgripas. SIF lyckades dock inte
upprepa 3-0-triumfen från i våras. SIF hade några fina chanser i
första halvlek. Lars-Erik Leu hade t.ex. öppet måI, men väntade
alldeles för länge.
Det blev istället V,/G förunnat

pausledning genom

Anders Jonasson. Stefan Silfverlin slog sedan efter Paus in 2-0

direkt på frispark, och det blev
signalen

till en rejäl

Y

Jonas-

Div. 5 Mellersta

Lätt för V /G
i VB-derbyt

att gå till

Anders

nasson.

i att de har andra kvalit6er än att
andra halvlek är-V/G-segern"li- bara kämpa.
ka klar som rättvis. SIF blev V/G, som nu slutar fyra i seSom matchen gestaltade sig

Ett Saxdalen

0-l

son, .0-2 Stefan Silfwerlin, G-3
Jörgen Bolander, l-3 Bengt
Andersson och l-4 Anders Jo-

/C-an-

stormning. SaxdalssPelarna såg

till slutsignalen.
Målvakten Per Hedström fick en
riktigt svettig uppgift, och är den

mest ut att längta

ende som bör berömmas i SIF.

Mer positivt förstås i V/G.

Mycket bra var TommY Medön På
liberoplatsen. På mitten kretsade
det mesta kring Stefan Silwerlin
och Anders Jonasson. Även Ro-

8-l
l-l
3-l
l-4
16 12 4 0 4t-2r 28

l5 9 2 449-2520
t5 7 6 236-2520
t5 7 3 534-29 l7
15 6 0 938-46t2
14 5 r 82"7-29tt
t5 4 2 922-34tO
t4 4 I 930-45 9
15 2 3 l0 l8-4r 7

Åå

r,"i

- ,r7

STOB'
ST

ftir Sa,xdalen
Saxdalen åkte på storstryk i säsongsavslutningen mot
Tunabro på Romme. Hemskd 1-8 i baken efter 1-5 i halvtid, och d-etta sedan Tunabros Per Lindgren giort samtliga fem målen i fiirsta halvlek!

efter

En bragd utöver det vanliga. Saken är inte sämre av att första
målet köm efter mindre än tio sekunder. Tre tillslag på bollen
och så låg l-0 bakom Pelle Hedström i SIF-målet. Det blev
också 2-0 och 3-0 några minuter senare, innan Per Angelin

Domare: Sven Persson, Bor-

kunde göra Saxdalens enda måI.
Saxdalen jämnade väl ut spelet något mot slutet, men fick

ger Nilsson vaknade till
paus.
länge

-

bra.

0-l Andersson, 0-2
Stefan Silwerlin, 0-3 Jörgen polander l-3 Bengt Andersson öch
l-4 Anders Jonasson.
Målen:

i att bli utspelade. SIF saknade visserligen
sarrtliga ordinarie försvarsspelare.
lngen förtjänar beröm i Saxdalen, som kan vara glada att
säsongen äi slut. SIF har på slutet haft mycket svårt att få
ändå finna sig

ihop lag tili matcherna.

t, ,/ .i
*L./
L/
Tunabro-Saxdalen

(s-1)

Romme besegra Saxdalen med hela 8-1, paus 5-1. Det här var en

skön avslutning för IFT-grabbarna som efter tre raka förluster i de
kanske

börjat tvivla på sina fotbollskunskaper men som nu fick ett fint
bevis på sitt kunnande som också i

år innebär en andra plats i div. V.

Dessutom gladdes säkert IFTledningen inte bara åt det fina spelet utan också att man i de avslutande matcherna fått släppa fram
några nya unga spelare som visat

att

]-

8-1

Tunabro avslutade på lördagen
årets seriespel med att ute på

föregående matcherna

Å--

-

Div V Mell Dala(Slutspelad)

TunabreSaxdalen
Ulfshyttan-Gagnef
Amsberg-Bullermyren
V/G 86-Östansbo

Mockf.l 16 12
Tunabro l6 l0
Builcrm 16 8
v,/c E6 16 7
(iagnef 16 7
Saxdalcn 16 .5

16 5
16 1
Arnsbcrg 16 2
Ostansbo

Ljllsh

4
2
6
3

0
2
2

2
3

8-l
24

0
4
2
6
9
9
9
l0
II

l4
t4

42-22
57-26
40-2s
3s-33
42-48
29-38

28
22
22
11

t4
t2

36-48

t2

24-48

l0

19-45

7

'1

-1

u''

tN\:

w

Nn

återvåixten som vanligt är bra

:..j11N'

hos IFT.

I den här avslutande matchen
avgjorde IFT, eller kanske rättare
sagt, Per Lindgren nästan omgående. l-0 kom direkt efter avspark, 2-0 efter 5 min och i 12:e
min. kom 3-0, samtliga mål
gjorda av "Linken"!

i

1

.'\
rtt ,tii
:i\\-!

N1

halvlek av en och samma spelare,
visst satte Per "Linken" Lindgren
något av ett rekord i så pass avancerat seriespel. Andra halvlek blev
sedan en transportsträcka fram
mot slutsignalen och nu överlät
IFT också målskyttet till Anders
Danielsson och Mats Larsson som
fastställde slutsiffrorna till 8-l
och'gav IFT en härlig avslutning
på seriespelet 1987.

Självklart så var Per Lindgren
matchens lirare och IFT mest
framträdande spelare men lika
sjiilvklart så måste alla spelarna i
hemmalaget ha överbetyg efter en
sådan här match. Särskilt måste
framhållas debuterande mv. Martin Nilsson, bara l6 år, backarna
Stefan Olsson och P-O Johansson

him-

selfs, Anders Sunesson, som från

sin mittfältsplats dirigerade IFTanstormningen.
I Saxdalen försökte libron Conny Fridlund hålla ihop försvaret
så gott det nu gick men han hade

dålig hjälp mestadels. Framåt och

på mitten gick det mesta

.i

N

Saxdalen

3-l i 35 min,
men IFT och Per Lindgren replikerade direkt med både 4-l och
5-l innan paus. 5 mål inom en

Mr. Tunabro

N\\\i

($j

stack emellan med

samt förstås

l\\tll

helt

snett.

Domaren Stefan Lundin, Vik-

manshyttan, var mycket bra.

Målen: l-0, 2-0, 3-0 Per
Lindgren, 3-l Per Angelin,
4-0, 5-l Per Lindgren, 6-l
Mats Larsson,7-l ,8-l Anders
Danielsson.

"Femmantipsets"

segrare 1987, Conny Fridlund Saxda-

len, i segrsroverslI len som han Jick
I som ett bevis på sina
'.llroyaxelscr"
iI gsstttppare.
t_

som

- j)
',t'

Comny-em

.!

I

'istertipgtnre.
wnåstertircrca,re?

lr

o

1987-års segrare i 'oFemmantipset" heter Conny Fridlund, mittfältare och/eller försvarsspelare i Saxdalens IF. s*
Conny var den ende av totalt 18 spelare i "våra" tre div
.N
' :l''
V-lag, som ftirutspådde samtliga fyra tippade matcher
$::
rätt. Det giorde han i sjunde serieomgången.
Det lustiga är att Conny tippade "finskt" i matchen Ams- :]:i\\\rili

I
I
I
I
I

I
I

:

'

I

I

song.

I

i fingerspetsarna. Han provaGrängesberg en säsong, 1974, men var redan året
diirpå tillbaka i SIF:s tröja. Nästa säsong kan Conny fira l5 år i
Saxdalens A-lag.
Orl det blir någon n:ista säsong så, säger Conny med allvar
i rösten, när BP trälfar honom och gratulerar till segern.
Det hänger väldigt mycket på hur Saxdalen satsar. Jag är
laktiskt tveksam just nu. Ar heller inte speciellt nöjd med min
egen insats under säsongen. Har inte tränat i den omfattning
jag själv önskat. Jobb, hus, familj och inte minst åldern, gör att
motivationen inte riktigt räckt till, menar Conny.
Förhoppningsvis försöker klubben skaffa lite nytt lolk flörutom att de som spelat i år. Dessutom måste vi nog alla gå in
i IFK

Wffi
N*

ot\\

R

lti$iu.'o'1,,,.

,*

Alla matcher
Conny har inte missat en enda seriematch i år. Han böqade
sorn n.rittf;iltare i våras och slutade närmast målvakten innan

I

ol

siisongen var över.

"Femmantipset" lovordas stort av Conny.
- Det gör jag inte bara av den anledningen att jag vann. Utan
rner lör att lbrmen på lörhandstipsen blir annorlunda när spelarna själva får "tycka ti11". Dessutom har man chansen att
"r11ara" med tipparna om resultatet inte blir vad de trott. Kul.
Nog finns väl Conny Fridlund med i Saxdalens uppställningar när nästa säsong tar sin början? Om inte blir tomrummet
stort.

Ensarn i täten
Conny Fridlund var ensam om alla rätt, fyra. Roger Danielsson V/G 86 var nännast med sina tre rätt. Ett helt dussin tippare hamnade på två rätt.
Sammanställning:
4 rätt: Conny Fridlund, Saxdalen.
3 rätt: Roger Danielsson, V/G.

2 rätt: Tortrjörn Sjöberg,'Per-Erik Runnberg, Hans Haglund
och Christer Fridlund Saxdalen, Tommy Medån, Milko Oldengård och Toni Carlsson V/G. Anders Smeds. Lennart Ku1l,
Stelan Srneds" Niis-Erik "Serik" Johansson och Ake Larsson
Östansbo.

I rätt Rolf Persson, Saxdalen, Göran Jonasson, V/G, Tor-

O

b.jörn Erlandsson. östansbo.
0 rätt: Jörgen Bolander, V/G.

Conny Ffidlund visar sig vara lika säker som bolljonglera-

Text: Rolf Simonsson

I

Foto: Eie Rask

I

I

hårdare för det här och sätta målet högre än att bara hänga
kvar. Blir lörutsättningarna sådana siktar jag kanske på en
siisong till.

ri

I
I

Conny år "saxdaling" ända ut

de spel

I

,l

berg-Saxdalen, en "etta" alltså. Med motiveringen:
-Jag

brukar aldrig tippa rätt.
Men det gjorde han, Arnsberg vann. Något Conny säkert
vare sig ville. eller trodde. Amsberg spelar i "sexan" nästa sä-

I

I

re som tippare.

I

/

[)'\

a

'-'r"/ö

t)

*
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SIF.

i rad som

sson, Saxdalen och Märta

nu på lördag. Tävlingen, som nu
går för sjunde året, går över 23
km med start och mål förlagt till
Furuliden.

Favoriter i år är duon Tomas
Thim och Toivi Ollonen från Boll-

näs samt Göran

det 23 kilometer

geras av Saxdalens IF. Dess-

Hittills har 98 löpare anmält sitt
intresse varav 56 i huvudklassen
samt övriga 42 i DD-joggen över 7

där banan är siu kilometer.

km.
Arrangörerna

utom firms en joggingklass,

Bengt Sääf,

tror att det blir
mångri efteranmälningar innan
startskottet kl. l l.

I

var 56 löpare anmälda till
-eår
Ijungåsrundan och 42 till jog-

En nyhet i år är att tävlingen får

fullständig klassindelning inkl.

gingen. Men arrangerande SIF
räknar med att många kommer
att efteranmäla sig.

motionsklasser

Nytt för i rir är en fullständig
klassindelning plus rnotionsklasser bådc på herr- och dam-

-

som damer,

sitlun.

Banrekordet har Håkan Eriks-

son

liån Malung. Det satte han

1982 rned

.I

tiden 1.15.47.

iirets H 2l-klass hittar man
llamn som Tomas Thim och

Toivo Ollonen från

Bollnäs

samt Göran Johansson. Kvarnsreden. I H 15 finns ljolårsseg-

raren Juhani Ronkainen. Heros, anmäld liksom Rolf på-

lsson, Saxdalen och Lars Hultgren, LFfl.
Hemmatjejen Helen Gustavs-

son gör en intressant start

21'

i

D

700 löpare

i

Liungåsrundan
I

dag går den siunde

upplagan av Liungåsrundan som löps omväxlande på asfalt och grus.
Tomas Thim från
Bollnäs är klar favorit
tillsammans med klubbkamraten Toivo Ollonen.
I damklassen kan det mYcket
väl bli en triuml för hemmaflickan Helen Gustavsson.
I klassen H 35 finns fjolårssegraren Juhani Ronkainen anmäld
liksom tvåan Ove Olsson från
Kvarnsveden.

Johansson,

Kvarnsveden.

långa landsvägsloppet arran-

Karlsson, Grängesberg 10, (3),
4 Leif Isaksson, Saxdalen 10,
(2), 5 Nils-Erik Larsson, Silver-

- €7-

Landsvägsloppet Ljungåsrundan i Saxdalens IF:s regi avgörs

rundan, med start och mål i
Saxdalen. Det är sjunde året

1 Pietro Betti, Sunnansjö 1l
rätt, (1 siffer), 2 Stina John-

r'a

Ljungåsrundan
på lördag

På lördag avgörs Ljungås-

seriematcher,

fick följande vinnare:

6

?,

randan

Resultat av SlF-tipset, Saxdalens IF:s fotbollstips, där det
gäller att löre seriestarten tippa

höjden 10, (2),
Ludvika 10, (l).

--)

Dagsfrir
Ljungås-

tipset
SIF:s samtliga

/*

6f

/6

Starten sker från Folkets hus i
Saxdalen, där även målet är beläget.

Runt 100-talet löPare finns anmälda i klasserna.

för

såväl herrar

I
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När han inte |öper efter karta och kompass kan han även löpa bana. 26-årige Håkan Eriksson från
Malung noterade nytt banrekord i den sjunde Ljungåsrundan över 23 km. Här får Håkan lagerkransen av kranskullan Anna Sand. (Foto: Claes Söderberg).
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Håkan Eriksson
stod i särktass
Håkan Eriksson från
Malung stod i särklass
när den sjunde upplagan
av "Ljungåsrundan"
över 23 km avgjordes i
strålande höstväder på
lördagen.
Den 26-ärige skinnargrabben gick redan efter
fem kilometer ifrån det
övriga sällskapet.
Uppe på banans höjdpunkt
Ljungåsen var avståndet till tvåan
Roland Mårtensson från Kvarnsveden 22 sekunder.

Den marginalen utökades ytterligare under den sista milen och
var i mål hela 1.05.

jag tyckte att
Märkligt
jag- var stum under
hela loppet!
Var inte alls i form och var ett tag
tveksam till om jag skulle ställa
upp, berättar Håkan efter lagerkransningen!

Förra helgens tunga Lidingölopp satt fortfarande kvar i benen
hos många av deltagarna och för
Håkan var det inget undantag.

Nej, det gick tungt och den

- banan är verkligen
här

mYcket

krävande, tyckte segerherren som
har orientering som huvudsPort.

Håkan, som var nia i Lidingöloppet, kunde trots alla kroppsliga besvär notera nytt banrekord

med dryga minuten. Han

hade

sjiilv det gamla sedan 1982.
Roland Mårtensson, Kvarnsve-

den fick slå vakt om sin and-

till tvåan
och klubbkamraten Göran Joraplats och marginalen

hansson blev bra fem sekunder.

Ove Olsson samma klubb var
helt ohotad i H35 dår Lars Hultgren, Ludvika FfI gjorde ett fint
lopp och bl a besegrade fjolårsvinnaren Juhani Ronkainen.

I D2l visade Maria Eriksson
från Kvarnsveden att hon tillhör
länets kvinnliga långskubbartopp.
22 minuter var marginalen i mål
till Saxdalens Helen Gustavsson!

H45: 1. Bengt Jansson, Krylbo
86.02, 2. Carry Johansson, Ludvika 86.49, 3. Karl-Ove Karlsson,
Långshyttan 9l .17, 4. Ove Wikman, Källbotten 93.49.
H50: l. Per-Arne Hjelm,

Närmare 200 löpare kom till
starl i tävlingen som även om- Kvarnsveden 86.19, 2. Tarmo
fattade en joggarsträcka över 7 Junkala, Ludvika 92.46, 3. Bengt
km. Den sistnämnda hade lockat Wallin, Falun 99.40.
99 tappra.
H motion: 1. Per Söderberg,
Rune Heij och hans klubbkam88.16, 2. Lars-Erik
Garpenberg
rater i Saxdalens lF fick ännu en Lindqvist, Korsnäs 89.49, 3. Mifulltraff som arrangörer. Inte kael Svensson, Kopparberg 90.40,
minst tack vare det härliga vädret.
4. Östen Johansson, Lesjöfors
Resultåt:

H2l: l.

Håkan Eriksson, Mafung 74.44, 2. Roiand Mårtensson, Kvarnsveden 75.49, 3. Göran

Johansson,

do 75.54, 4.

Pecka

Anderman, Bollnäs 78.09,

5.

Hans Daniels, Malung 78.46, 6.
Tomas Thim, Bollnäs 78.51 , 7.
Toivo Ollonen, do 79.51, 8. Hans
Danelid, Högby 81.19, 9. Håkan
Rydelius, Källbotten 84.10, 10.
Esko Ronkainen, Heros 84.37.
D2t: l. Maria Eriksson, Kvarnsveden 93.53, 2. Helen Gustavsson, Saxdalen 115.44.

4. Rolf

Pålsson,

Saxdalen 83.19, 5. Ronnie lvarsson, Valhall 85.31, 6. Bengt Jons-

son, Hakarpspojkarna 86.25,

Göran Haglund,
86.35, 8.

101

.37.

Joggen: l. Lars Nordquist,
Kvarnsveden 23.24, 2. Per Stenqvist, Forssa 25.22, 3. Inge Jo-

hansson, Bygatans Livs 25.29, 4.
Sten Ahlbäck, Heros 26.03, 5. Pe-

ter Domert, Forssa26.22,6. Kåre

Engström, Danderyd 26.32,

H35: l. Ove Olsson, Kvarnsveden77.57,2. Lars Hultgren, Ludvika 81.56, 3. Juhani Ronkainen,

Heros 82.40,

91.43, 5. Mikael Törnqvist, Kopparberg 92.30, 6. Nils Lindgren,
Hedemora 93.23,'l . Anders Genstam, St. Tuna 98.22, 8. Kenny
Hedman, Saxdalen 98.35, 9. Lars
Andersson, Källbotten 101.25, 10.
Svante Löfström, Hällefors

7.

Ytterhogdal
Karl-Gunnar Bohman,

Vulcanus 88.59.

Emil Andersson,

7.

Rämshyttan
26.33, 8. Alexander Jansa, Ludvika 26.42, 9. Cöran Ivares, Borlänge 26.52, 10. Jan Andersson,
Gustafs 26.54, 11. Rune Goldwitz, Saxdalen 27.07, 12. Raimo
Ronkainen, Heros 2'l .2O, 13. Lennart Andersson, Rämshyttan

27.34, 14. Bengt-Göran Zäther,

Smedjebacken 28.12, 15. Göte
Andersson, Lesjöfors 28.27, 16.

D35: l. Anita Westling, IRIK
Wilhelmsson, Ulriksberg
lll.04, 2. Margareta Lindström, Ove
29.11 , l7 . Lennart Karlström,
Saxdalen 112.26.
västerås 29.18, 18. Kjell Eliasson,
H40: 1. Håkan Gillström, Borlänge 29.26, 19. Stefan KemKvarnsveden 8l .44, 2. Mats Alm,
do 83.10, 3. Hans Sundgren, Falun 83.59, 4. Lars-Erik Larsson,
Alfta 86.29, 5. Raimo Jokinen,

be, Falun 29.45, 20. Sven-Olof
Dahlgren, Nora 29.59, 21. Ove
Norman, Heros 30.16, 22. Rolf

Engström, Korsnäs 30.19,23. Sig-

Falun 90.39, 6. Lennart Bergner,
Örebro 90.49, 'l . Göran Hubinette, Ludvika 9l .42, 8. Dag Nilsson,

rid Nordli, Ludvika 30.34, 24.
Anna Holmberg, do 30.46, 25.

Näs 93 . 10.

30.52.

Solweig Andersson, Sunnansjö

Oklart på
flera håll
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Rolf Persson fortsätter förmodligen även nästa säsong som tränare för Saxdalens IF.
Visserligen har inte Rolf sagt
hundraprocentigt ja men Lasse
Persson och Co i SIF räknar kallt
med att saken är klar.
Klart är det dock inte för seriekollegan Östansbo IS. Styrelsen
hade hoppats att lösa frågan den
här veckan men det ser mörkt ut.
Lennart Sandström har tackat
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"Silver" och de ansvariga i öIS
kommer förmodligen att ha för-
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Upptakt

VBM-resultaten

"?'/,

i SIF

I måndagens tidning
fanns ett helsidesreportage från ungdomrrnas
VBM på skidor.
Det som Evärr inte
fick plats från Källbottens IK:s rrrangemang
Yar resultetlistan.

Ett par nyförvärv till en i övrigt
intakt trupp.
Så kan läget beskrivas för Saxdalens IF som på onsdagskvällen
höll säsongsupptakt.
Vidare noteras att fortsättning
snart följer på SIF:s inomhuscuper samt att ulfshyttan blii första
träningsmotståndare utomhus 5

Så här ser den kompletta listan

mars.

ut:

Nya namn jåmfört med fjolåret
år Anders Karlsson och Tomas
Eriksson. Båda kommer närmast
från Högbors, åven om Tomas
stått över de två senaste såsonger-

NlF=Nyhammars IF
SIF = Saxdalens IF

Ytterligare ett par spelare är aktuella, men i deras fall är inte
övergångarna klara.
Det enda frågetecknet som trå-

står för Torbjörn Sjöberg.

fall handlar det om

I

ID-10 1,5 km. l. Katrin JaKIK, 8.09, 2. Ida Staffas, NIF 8.48, 3. Eleonore Jakobsson, KIK, 9.07, 4. Elin Gustavsson, SAIF, 9.42, 5. Malin
kobsson,

hans

krånglande
ljumskar som i värsta fall sätter
stopp för säsongen redan innan

den kommit igång.

ovanligt låg medelålder i spelartSppen. Tre veteraner kring 3G

II9-10 1,5 km. l. Ola Hedin,
IFKG, 6.49, 2. Peter Lor€, KIK,
7.25, 3. Marcus Persson, KIK,

len sina två inomhusturneringar

7.56, 5- Mikael Olsson, IFKG

bröderna Conny och Krister F-ridlund samt Hans Haglund.
Nästa månad arrangerar Saxda-

Laban Cup (712) och SlF-cuien
för damer (2112).

Programmet över tråningsmatcher har också spikats och inleds med en dust mot Ulfshyttan
på Lorensberga 5 mars.

lGlT april då man möter

8. Anders

Persson,

IFKG och Johan Wikberg, KIK,

13.21, 15. Stefan Johansson,
13.36, 16. Tomas Borg,

KIK,

NIF, 13.58.
Dl5-16 6 km.

l.

Maria Höök,

LFFI, 19.03, 2. Charlotta

Pers-

son, KIK,22.25.
1115-16 6 km.

l.

Jerker Lorö,

KIK, 16.07, 2. Johan Hagberg,
IFKG, 17.02, 3. Karl Junker,

NSK, 17.34, 4. Tommy Gustavsson, NSK,20.15.

7.32, 4. Staffan Eriksson, SGOIF,

6. Hans Berglund, KIK,
9.U, 7. Lars-Gunnar Karlsson,
9.O2,

i
l

SAIF,9.I6.

Dll-12 3 km.

LFFI,

KIK,

Därefter följer matcher i stort
sett varje vecka, bl a i samband
med ett träningsläger i Västerås
hammar och Virsbo.

ll.4l,

KIK, 11.52,9. Per Höök, LFFI
11.55, 10. Fredrik Johansson,
NIF, 12.34, ll. Anders Hellman,
KlK, 12.41, 12. Jörgen Larsson,

NSK,lt.3t.

undantägen;

utgör

NSK,

11.25, 5. Fredrik östberg,
KIK, 11.29, 6. Johan Gustavsson,
IFKG, 11.38, 7. Daniel Larsson,

Gustavsson, SAIF, 9.47, 6. Therese Melin, NSK, 10.41, 7. Sandra
Melin, NSK, 11.06, 8. Ida Rydön,

Av allt att döma blir det en

årsstrecket

ll.2l, 4. Fredrik Krysön,

KIK,

son, SIF, 21.13, 3. Marie Jacobs-

SAIF = Sörviks AIF
SGOIF: Söderbärke GOIF

naren Rolf Persson tvingas notera

NSK,

12.43, 14. Magnus Garfvö, KIK,

KIK = Källbottens IK
IFKG = IFK Grängesberg
LFFI = Ludvika FFI
NSK = Norrbärke SK

na.

nås, IFKG, 9.29, 2. Johan Wikberg, KIK, 12.43,3. John Junker,

l.

Anna From,

12.13, 2. Kristine Hellman,

15.45,

3.

Jenny Larsson,

IFKG, 15.51, 4. Helena Näslund,

KIK, 18.32, 5. Anna-Karin Garfv€, KIK, 19.06.

Hlf-2 3 km. l.

Sura-

Pierre Gus-

tavsson, IFKC, I 1.31, 2. Lars Furunås, IFKG, 11.56, 3. Magnus

Thors, KIK, 12.20, 4. Mattias
Ostberg, KIK, 13.(D, 5. Henrik
Wikberg, KIK, 13.17, 6. Tommy
Borg, NIF, 13.36, 7. Daniel Staffas, NIF, 15.23-

Dl3-14 3 km.

l

Camilla Hedin,

IFKG, 11.37, 2. Anita Nordenström, sIF, 11.42,3. MariaFrom,
LFFI, 12.03, 4. Sigrid Nordli,
IFKG, 13.09, 5. Mari Pettersson,
KIK, 13.45, 6. Cecilia Berglund,
KtK,15.42.

Hf3-14 3 km.

1lt ,3"

l.

Mikael Furu-

- !.t

hall. Arrangör är liksom tidigare Saxdalens IF.

som rir öppen
- Turneringen.
lör
lag lrån division V och VI.
har i år lockat l2 lag.

I ljol vann Ludvika
.

ntorer.

FK:s ju-

_

.

I grupp A

spelar Laban, Ny-

IF, Nås, Saxdalens
IF, Sunnansjö IK och östansbo IS.
I grupp B finns Björbo/Flohammars

tiII SIF

*då*fJ:? j;."åffi'.",t1?:',?i

Laban cup
På söndag spelas åttonde upplagan av inomhusturneringen
"Laban cup" i Ludvika sport-

"Tjabo,

da, Dala-Järna, Högforsbruk,
IdkerbergetlRärlshyttan, Söderbärke och V/G 86.

Gruppspelet inleds
finalen beräknas till

kl. 9

och

kl. 17.50.

*:åf'*tl*t,v."* il :l
,___tl-rangesberg

tl

vill helst av allt

under eger parapty

ha

Aä
Iu1:.1t91orn
A--rruppen
redan är tunn.
j1u.l som. helst kommer Anders_
^^
medverkai Saxdalen nu pä
:?:jJl
sondag när den sk "Laban',
Ci[

gar av stapeln.
Gräp_ees

ä:li

rH'-fi
påbörjats.

har givit honom
|
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Attonde upplagan
av "Laban r Cuptt

Saxdalens IF arrangerar på söndag den åttonde

Detta var ett villkor när
Saxdalen övertog cupen

upplagan aY "Laban- från "hundarna".
Cup" i inomhusfotboll.
sPel i sönda'är som gens12 lag kommerdärtillV/G---86
Turneringen
är
turnering
tillsammans
favoriter
nåeot
av
som
lag
för
öpPen
vanligt
spelar i femman och sexan med ett undantag-nedlagda Laban FC får återuppstå över en dag.

må

i

Saxdalen och Östansbo.

Redan kl. 9.00 sParkar man loss

Sporthallen och vid 18.30-tiden

sker prisutdelningen.

Tidieare inteckningar i cuPen:

l98L Laban, 1982 Sunnansjö,

och 1984 Saxdalen, 1985
Amsberg,1986 Vulcanus samt
1983

Ludvika FK:s juniorer.
Som svnes har Saxdalen chan-

1987

sen att tä hem cupen
händelse av seger.

för alltid i

Gruppindelning:

Grupp

A:

Laban, NYhammar,

Nås, Saxdalen, Sunnansjö
östansbo.

och

Grupp B: Björbo/Floda, DalaJärna, Högfors, IRIK, Söderbärke samt V/G-86.
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Det blev Högfors IF

som gick segrande ur striden när årets uPPlaga aY

Laban Cup avgiordes i
Ludvika sporthall. Segersiffrorna i finalen som
spelades mot Söderbärke
stannade vid 5-1.

I{ela tolv lag ställde
upp i turneringen som

spelades under hela söndagen i sporthallen. Lagd dehdes upp i tYå
gmpper där de två bästa i

varje grupp gick vidare
till semifinal. Men före
slutspelet, skulle många

iämna och

sPännande

matcher komma att sPelas innan de fYra semifinallagen var utseddaEfter gruppspelet stod det dock

klart ati fjöiårivinnarna V/G

86

inte skulle komma att återupprepa
fjolårets bravad. Andra överraskninear var att varken Saxdalen eller östansbo lyckades kvalificera
sis till slutsDelet.
-De
lag söm gick till semifinal i
årets Laban CuP var Söderbärke,
Laban. Hösfors och Nyhammar.
Bådå seriifinalerna blev väldigl

spiinnande och jåimna !ryP-gPlelsär. Det var i stort sett ti[fälligheter som avgjorde till Högfors och
Söderbåirkes del.

Första vinsten
I finalen tog dock division-fem-

kinen l2:e min, 4-0 Mikael Hcirk
l3:e min, 4-l Johan Herbertsson
l7:e min, 5-1 Dennis Carlsson
l9:e min.
Utvisningar: Per Abrahamsson,
Söderbärke 18:e

min.

Foto:

CLAES SÖDERBERG
Laban Cup l9EE
Grupp A
Sunnansjö-Laban
Nyhammar-östansbo
Saxdalen-Nås
Sunnansjö-Nyhammar

Laban-Nås

laget Högfors fram alla sina kunskäper och man kunde enkelt vinna finalen mot ett något lamslaget
Söderbåirke. Det var framför allt
mellan de tionde och trettonde
spelminuterna som matchen av-

Östansbo-Saxdalen
Nås-Sunnansjö

i-0 till 4-0 och lagets första seger i Laban CuP var ett faktum.
- En Laban CuP som än en gång

Laban-östansbo

gjordes. Då gick Högfors från

kom att bli en stor Publiksucc6 för
arransörsklubben Saxdalen.

Mrlchfekta: Högfors-Söder-

btuke 5-l
l---0 Mikael Hörk 3:e min, 2---0
sjåIvmål lO:e min, 3---0 Rolf Tak-

Text:

PATRIK HOLMLUND

Nyhammar-Laban
östånsbo-Sunnamjö
Laban-Saxdalen

Nås-Nyhammar
Saxdalen-Sunnansjö
Saxdalen-Nyhammar

Nås-östansbo

5 4
Nyhammar 5 3
Sunnansjö 5 2
Saxdalen 5 2
5l
Nås
östansbo 5 0
Iaban

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

Grupp B

IRIK_V/G

86

Högfors-Söderbärke

Dala-Jlirna-Björbo/Floda
IRIK-Söderbårke
V/G 86-Björbo/Floda

Högfors-Dala-Jårna
Björbo/Floda-IRIK
Stlderbiirke-V,/G 86

IRIK-Högfors
Dala-Jåirna-V/G 86
Söderbårke-Bj örbo/Floda

Dala-Jårna-IRIK

V,/G 86-Högfors
Söderbiirke-Dala- Jiirna
Högfors-Björbo/Floda

5500

t08l-l
52-0 Björbo/Floda5032 33-2 IRIK
35113
l-5 v/G86
5 0 I 4 32-O

2-4

7._1

0-l
l-l

Högfors

Söderbiirke 5311
Dala-Jåirna 5302

Semifinaler:
ke l-2

Laban-Södt

Högfors-NYhammar

l 0ll-7 9 Final: Högfors-Söderbäke
I 020-4 I
128-7 5 Turneringens båste målskytt ble
kael Rydberg, Laban, 5 måI. Till
038-64
målvakt utsågs Nyhammars R
t36-123
t 45-t2 I Timnonen.
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Lindas mål

SIF-cup
på söndag
Den andra upplagan av

SlF-cupen

för

damer i

inomhusfotboll

spelas

upp nu på söndag.
Saxdalens IF år arrangörer i
Sportbdlen och l0 lag kommer till
start i två grupper.
Fjolårets premiärupplaga vanns
av IFK Ludvikas UJag som även
denna gång kommer til start.

Lagcn spelar inledningsvis

I

en

grundserie. De två främsta i varje
grupp spelar sedan semifinal varefter segrarna dår går till final.
Redan vid 9-tiden inleds matcherna och någon gång runt 15.00
är det dags för final.
Gmppindelningen:

Gmpp

A: IFK Grängesberg,

Islingby, IFK Ludvika U, Skogsbo/Avesta samt Söderbärke.
Grupp B: Enviken, IFK Hedemora, Nås, Saxdalen samt Ulfshyttan.

avgi orde

cupfinalen
IFK Ludvikas U-lag

i år sPela hem
innefotbollscupen ftir damer,

lvckades även

SlF-cupen i Ludvika SPorthall. Cupen som är öpPen ftir

div.IV- och V-lag startade
Itirra året, och samlade den
här gången tio lag. [ finalen
rnöttes IFK Ludvika U och
Grängesberg, och bara ttå
minuter ftire slutet slog Linda Hellström in Ludvikas segermå1.

Äuen om Ludvika vann tili
var det med mYcket liten
n-rarginal de gick viclare friln
sh-rt så

gruppspelet. Första matchen
i'rverhuvudtaget visade

sig bli

avgörande.

sekund

Med en

kvar att speia

i

matchen mot
Söclerbärke lyckades IFK kvir

till

1-1. GOlF-dejerna havarit ett semifinallag.
I Grupp B krävdes det också
r,'iss ciramatik för att kora två

tera

cle annars

siutspelslag. Arrangörsklubben
Saxdalen besegrade Hedemora

i en direkt

avgörande match
med 1-0, och vann gruppen före Nås.

Senrifinalerna

blcv

lika

järnna bäda två. Grängesberg
lrcsegrade Nås med 2-1, efter
r.nål

av Annika

.lansson och

Marika Johansson. Änntr
jämnare blev mötet meilan Saxdalen och IFK Ludvika. 0-0

stod sig länge och r'ä1, men 45
sekunder före slutet giorde Linda Heliströrn l-0 på sina förra
lagkamrater.

Finalen slutligen, utgjorde

inget undantag vad gäller dra-

matik. Grängestjejerna vårdade boilen bra i sitt spel, rnen

matchens enda mål giorde Ludvika, och säkrade därmed titeln
i år igen.
Resultat:

Grupp

bärke

0-2,

A: trFK Ludvika

i-1,

U-Söder-

Isiingb-v-Grängesberg

Söderbärke-Skogsbo/Avesttr
1-0. Islingby-Ludvika 0-3, Grängesberg-Skcgsbo 2-0, SöderbiirkeIslingby 2-0. Ludvika-Grängcsberg
l-1, Skogsbo-lslingbY 1-0' GrängSkogsboesberg-Södcrbär:ke

i-i.

Ludvika 0-tr.

ti.unn Bt

UllihYttan-Saxdalcn

l-0. Nd;-Hcdemora 2-!, Saxdalen'
Enviken 1-0. Nås-Ulfshyttan 2-0

IJcdemora-Enviken 3-0, SaxdalenNås l-0. Ullshyttan-l Iedcmora 0-0.

Enliken-Nås 0-0. Hedemora-Saxdalen 0- 1, Enviken-Ullshytlan 0-6.
Semifinalcr: Grängesbcrg-Nirs
l- I . Srtttlrrlcrt-Ltrtlr iLa 0- L

Final. IFK

Ludvika-Griingcs-

berg I -0.
Grupp A:

Grängcsbcrg
IFK Ludvika
Sötlerbärkc
SkogshorAvesta

Isiingby
Crupp B:

206-t6
206-26
205-26
03t-42
0 4 0-ti

Saxdalen:
Nris

0 I 3-l
rt4-25

I Jllshyttan

I

lledemora
Enviken

I

{)

6

1a

t21-33
220-42
Rickard Persson

I

Segern satt längt inne

Ludvikas UJas men

avsöindiQ;nTmim.

Ludvikas u-lag
vann SlF-cupen
Det kom att bli IFK
Ludvikas U-lag som för
andra gången av två möjliga, kom att stå som slutsegrsre i SIF-Cupen för
damer i Ludvika Sporthall på söndagen.
Segern satt dock långt inne och
både i sista matchen'i gruppspelet

och final kom avgörande mål i
slutminuten. Finalmotståndare

var annars IFK Grängesberg som
vunnit sin grupp före just IFK

Ludvika efter isärskjutning på
straffar då båda lagen hamnade

helt lika. Den an-<lra

gruppen

vanns av Saxdalens tf, amangorerna, före Nås men dessa båda

råckte inte till i semifinal utan helt

rättvist kom alltså finalen att

mellan

IFK Ludvika och

gå

IF-K

bäste mävakt

valdes Grängesberg Lena Johansson vilket var ett mycket bra val
oci pris som båste måJskytt gick

dalen

0-l

tan ()_0.

och Enviken-Ulfshyt-

Tabell Grupp A

till Linda Hellström i Ludvika.
Att det var mycket jämnt och

Grängesberg
6-2 6
Ludvika U
6-2 6
hårt i gruppspelet går att utläsa av Söderbärke
5-2 6
följande resultat och tabeller.
Skogsbo,/Avesta I 4 z
Gmpp A: IFK Ludvika U:Sö- lstingby
o_g o
de-rbärke l-1, Islingby-GrängGrupp B
gsberg G-2, Söderbärke-SkogsSaxdalen
3-r 6
bo,/Avesta l-0, Islingby-Ludvi- Nås
4-2 5
ka U 0-3, Grängesberg-Skogs- Ulfshyttan
t-2 4
bo./Avesta 2-4, Söderbär- Hedemora
4-3
3
ke-Islingby 2-O, Ludvika Enviken
0-4 2
U-Grängesberg l-1, SkogsSemifinal:
bo,/Avesla-Islingby I
GrängGröngesberg-Nås 2-1
-0,
esberg-Söderbårke l-l
oJtr
l-0 Annica Jansson, 2---0 MaSkogsbo,/Avesta-Ludvika U rika Johansson, 2-l Gunilla
0-1.
Grupp B: Ulfshyttan-Saxdalen

l-0,

Nås-Hedemora

dalen-Enviken
hyttan

l-0,

2-1,

Sax-

Nås-Ulfs-

2-0, Hedemora-Enviken

3--"0, Saxdalen-Nås

shyttan-Hedemora

1-0,

0-0,

Ulf-

Envi-

ken-nås 0-0, Hedemora-Sax-

Jansson.

IFK Ludvika U-Saxdalen
MåJ Linda Hellström.

Find

Gröngesbery-IFK Ludv. U
Mål Linda Hellström.

1-0

0-f

R OHLSSON

{t

f/

Anna-Karin Jansson, Ulriksberg, ger sig iväg under överinsende av startern Olle Rehn frän arrangerande Satrdalens IF.
Bakom Anna-Karin väntar hemmaåkaren Linnea Jakobsson. Längst

Heij som i vanlig ordning var given speaker.
Foto: Claes Söderberg

till

höger skymtar Rune

Tappra åkare i
o

Saxdalstävling
På onsdagskvällen kördes den andra omgången
av YB-serien på skidor.
I)et var Saxdalens IF:s

Ulriksbergs 1K,7.47,3. Linnea Jakobsson, Saxdalcns lF, 8,U, 4.
Anna-Karin Jansson, UlK, 8.27,
5. Ida Ryd6n, KSK, 9.O4, 6. Therese

Melin, NSK, 10.29.

H9-10.

l. Ola Hedin, IFK
6.28, 2. Henrik

tur att dra sitt strå till

Grängesberg,

stacken som arrangör och
det uppdraget fullgjordes

KIK,7.07.
D11-12.

till

allas belåtenhet.

Dessvårre missgynnades tävling-

en av ett kylslaget och blåsigt vä-

der som fick många att stanna
hemma i stugvärmen.
Av 73 anmälda kom 48 tappra
åkare till start.

Resultat från den andra av to-

talt fyra tävlingar:

D7{. l.

Elinore Jakobsson,
4.0E, 2. Malin
Johansson, Norrbärke SK, 4.46,
Kållbottens

IK,

3. Sandra Melin, NSK, 6.00.

II7{. 1. Fredrik Andersson,
Dl9-10. l. Catarina Jakobsson,

KIK,4.50.

KlK. 7.26, 2. Anneli Lundqvist,

Jansson, KIK, 6.59, 3. Peter Lor6,

l.

Karolina Olsson,

KIK, ll.(X, 2.

Jenny Larsson,
IFKG, 12.02, 3. Ulrika Druvefors,
KIK, 12.39, 4. Linda Johansson,
NSK, 13.37.
H11-12. l. Pierre Gustavsson,

IFKG, 9.01, 2. Lars Furunås,
IFKG, 9.03, 3. Magnus Thors,
KIK, 9.47,4. Tommy Borg, Nyhammars IF, 10.36, 5. Hendrik
Jansson, UIK, ll.ll.
Il13-14. l. Camilla Hedin,
IFKG, 8.52, 2. Sigrid Nordli,
IFKG och Anita Nordenström,
SIF, 9.36, 4. Anna Sand, SIF,
10.33.

H13-14.

l. Mikael Furunäs,

IFKG, 7.42, 2. Johan Gustavsson,

IFKG. 8.48. 3. Anders

Jansson,

IFKG, 8.57,4. Fredrik Johansson,

NIF, 9.28, 5. Jörgen

Larsson,

IFKG, 9.40, 6. Stefan Johansson,
NSK, 10.37, 7. Joakim Jansson,
UIK, lO.rm, 8. Tomas Borg, NIF,

1o.4.

D15-16. l. Charlotta Persson,
SIF, 19.37,2. Susanne Lundqvist'
uLK,23.17.
1115-16.

l.

Jerker Lor6, KIK,

15.36,2. Johan Hagberg, IFKG,

16.47,3. Karl Junker, NSK,
16.58, 4. Johan Jakobsson, SIF,
17.10, 5. Roland Carlsson, NSK,

17.50, 6. Tommy Gustavsson,
NSK, 18.58, 7. Anders Wiberg,

NIF,

19.23, 8. Mattias Nilsson,
NSK, 19.33.
D17-1t. l. Britt-Marie Furunäs,
IFKG, 19.47.

H17-1t.
t7.t9.
D21.

l.

l. Erik Sand, SIF,

Anneli Furunäs, IFKG,

17.33.

II21. l. Lennart Lindqvist, SIF,

33.33,
35.19.

2. Bo Gustavsson,

SIF,

7/a -*e

?h -F8

-FugntoBpg'@xtrs
471 C Homman, Mockfjiird
476 P-A Lindh, Blötb.erget
480 P Turesson, Sålen
481 U Eriksson, Orsa
tl83 L Lindqvist, Saxdalen -

s.43.34

L-E Thorberg, Ludvika

5.4.05

485 P-O Rosendahl, Djura
486 S Gåsfors, Norrblirke
zB7 Y Cottfridsson, St Tuqa
492 L-E Markström, Rembo

5.44.07

,184

1277 J Greisner,

5.43.45

5.43.50
5.43.51
5.43.57

5.44.08
5.44.09

5.4.37

Norrbaifie

6.23.19
6.23.2s

l28l L Eriksson, Kvarnsveden
1293

M Peterson, Älvdalen
M Hellberg, Sågmyra

1300

M Bergqvist, Korsnäs

1289

1302

6.23.4
6.23.49
6.23.57
6.23.59

T Sundin, Ludvika

1305 S Thegenfeldt, Saxdalen
1313 B Nordström, Ornäs
1330 B Eriksson, Oxberg

Elovsson, Dala-Järna
1350 T Anderäng, Rembo
1354 K Johansson, Mora
1358 S Lahnalampi, Norrbärke

eftermiddag spelar
Sexdalens IF och V/G sin
första träningsmatch för

Tillstållningen bjöd På ett Piggt
soel från btda håU och en rad

andra halvlek.

Segerskytt

6.24.2r

inbördes.

6.25.41

Ärsdebuten sker

Strångnäs

inomhushall dår de spelar en inledande

Llalilesdust., _=
,=

Saxdälen och \'/G 86 förpassade årets fotbollsPremiär till den lina Tipshallen i
Strängnäs. Efter en mållös
ftirsta halvlek slog Saxdalen
in segermålet strax efter

V/G:s fråmsta återfanns i trion,

Kenneth Larsson i målet, backen
Bertil Andersson och Mikael RYdberg.

=

Jixade
3-3

paus.
genomPå

konstgräset.

Såväl V/G som SIF hade flera
hna målchanser, men sPeciellt
V/G var ineffektiva. Efter att

V/G ägt den första halvleken,
tog SIF över helt i den andra. En bit in på den andra
halvleken lyckades i alla fall

SIF:s Tomas Eriksson spräcka

nollan, framspelad av Mika
Kiiveri.

Bra i V/G var målvakten
Kenneth Larsson och högerbacken Bertil Andersson. I SIF
var det mycket jämnt överlag,

men suverän på liberoplatsen
var nyförvärvet Janne Andersson. Tomas Eriksson och Anders Karlsson också duktiga

Saxdalen lyckades "barz"
i träningsmatchen mot Björbo på Lorensberga. Medvind ltir Björ-

spela oavgiort

_:,

,{,:r

bo

i

första halvlek betydde

två mål för ledningsmål, men
efter paus utjämnade SIF till
3-3.
Planen blev sämre och sämre

ju längre matchen led, och det
var svårt atf få igång något
spe1. Björbos kontringsfotboll
lämpade sig utmärkt på under-

1aget.

Annars var det SIF som vårdade bollen bäst, och ett tag i
första halvlek var gästerna utspelade. Men SIF missade alldeles för mycket i avslutningarna.

Ställningen var alltså 0-2 i
halvlek. Per Angelin reducerade till 1-2 strax efter pausen,
och kort därefter kom också
2-2. Måiskytt på straff var Anders Jansson.

Björbo tog dock åter

led-

ningen på ett mycket onödigt
sätt. Tio minuter före slutsignalen fastställde sedan SIF-liberon Janne Andersson slutresultatet 3-3. Detta på en rungande
frisparkskanon från långt håll.
Nämnde "Tjabo" gjorde åter
en stark insats på liberoplatsen.

Bra var också mittftiltaren Anders Jansson, liksom Per Ange-

lin i

anfallet. Ovriga

kan bättre.

t

Saxdalen blev

chanser skapades, men det var
alltså endast Tonas Eriksson i SIF
som lyckades pricka rätt.
Båst i Saxdalen var liberon Janne Andersson och Anders Karlsson i anfallet.

Junne

Stränenäs (BP)

gående välspelad match

i

för

Tomas Eriksson.

sösongen.

nvgiorde

framåt.

spelades i Mälarforum i Strängnäs På onsdagskl'ällen, bjöd på ett mål och det föll i

I

Tom&s

på en

tTt"Yif;.ll;om

I!,e gör det exakt sanrma tid' vilket helt riktigt tyder pä att de möts

6.25.15
6.25.29
6.25.37

i

SIF mot
V/GT

?/' tr?

Lagen bjöd

Saxdalen drog långsta strået

säsongsöppniirgen mot lokalkolle-

6.24.01
6.24.51

l34l L

Saxdalsseger
mot V/G 86

t/s*&

"

spelare

;4'

Saxdalen fick bättre
fart eftur sidbytet
Trots underläge

0-2 i

pausen lyckades Saxdalen

spela oavgiort 3-3 mot
gästande Björbo/Floda
på lördagsmiddagen.

Gästerna inledde klart
bäst pä Lorensbergas underlag som blev mer och

mer sörjigt ju hårdare so- son, den senare på straff, vände
0-2 till 2-2 innan gåsterna ånyo
len kom åt ytan.
tog ledningen.

Hemmalaget var dock inte utan
chanser före pausvilan men hade
ändå svårt att komma till i avsluten.
Efter sidbytet blev det bättre

stårkning av modell större med

Per Angelin och Anders Jans-

/ r/,

honom som libero.

* rä>
L-7

SIF:s skidåkare
på upploppet

Tio minuter in på andra halvlek
stod döt

0-0

mellan Saxdalen och

Norberg ute på Lorensberga. När

Saxdalens IF:s skidåkare har
kommit in på säsongens upplopps-

matchen väl var slut hade Norberg
vunnit med
! SIF la helt av efter gästernas första måI, och dessutom avslutade man matchen med

7-l

Suxdalen
En underligare fotbollsmatch än den som spelades mellan Saxdalen och
Norberg på Lorenstrerga
får man leta efter. Efter en
fimmes spel stod det 0-0 i
en match som mer påminnde om vattenpolo.
Men när slutsignalen gått
stod Norberg som segrare
med 7-1! Till saken hör aff
SIF spelade med nio man
på slutet...
Skador och sjukdom gjorde
att SIF bara hade elva man vid
avspark. Sedan föIl ytterligare
två bort i andra halvlek. och inte konstigt då att Norberg tog
över helt.

Norberg visade klart lorände

takter i gyttjebrottning, för det
var vad det handlade om. Hur
de än bar sig åt hamnade bollen

i.

Sax-

dalsmålet.

Norberg tog ledningen efter
drygt en kvart av andra halv-

lek, och fem minuter

banans dominanter..Helt klart att

Saxdalen fått en klar kvalitetsfor-

resultat det mest rättvisa.

Saxdalen-Norberg

SMäII,

barcom Per Hedström

krysset faststålla 3-3.
Just nämnde "Tjabo" var en av

fart över SlF-aktionen och som
helhet betraktat var ett oavgiort

if /t - rF

Yilken

Nyförvåirvet från Grängesbergs
Jan "Tjabo" Andersson kunde
dock med en praktfull frispark i

senare

stod det plötsligt 3-0. Nyförvärvet Tomas Eriksson reducerade till 1-3, men direkt efter
avspark blev det 1-4. Norberg
hann sedan med ytterligare tre
mål.

I SIF, som foll ihop som ett
korthus efter en bra första
halvlek, bör ingen framhållas.

sträcka.

Två tävlingar inom ett par dagar
har awerkats, dels Lång-KM, dels
den fjärde interna tävlingen.
Klubbmästare i herrarnas

nio man på plan!
SIF spelade helt jåimnt med
Norberg i drygt en timme, men sedan lyckades man släppa in tre
mål på fem minuter. SIF gjorde
visserligen l-3, men vad hjälpte
det när Norberg replikerade med
l-4 en halvminut senare.
Till Saxdalens försvar måste
nåimnas att man bara hade I

H2l-klass över 30 km blev

l0 km.

Resultat:
H 9-10 5

l. Johan Hahne
H 15-16 20 km: l. Johan Jakobsson l.-36.45.
D 21- 10 km: l. Ingrid Jonsson

att tillgå. Ay dessa utgick sedan
tv{ i den andra halvleken. Då rasade också allt samman.

41.57

SIF får godkänt för första halv-

glömma. Janne Andersson käm-

2.04.14,

pade bäst på lervällingen

\

, 2. Marianne Frisk 46.1l.

H 21- 30 km: l. Sven Tegenfelt
2.00.12, 2. Bosse Gustavsson

lek, den andra får man snarast

Eriksson.

km:

26.t0.

I man

till plan.
SIF:s tröstmål gjorde Tomas

Sven

Tegenfelt medan Ingrid Jonsson
tog titeln efter damernas lopp över

.\

3. Seppo Vanninen

2.14.24,4. Lars Frisk 2.16.53.
D 5-6 500 m: l. Sofie Lindkvist
3.05.

H 5-6 500 m: l. Joakim Schött

4.03.

H 7-8 800 m: l. Daniel

Ersson

5.23, 2. Ove Sandberg 6.26,

3.

Magnus Sandberg 6.44.

D 9-10 1,6 km:,1. Katarina
Rehn 8.08, 2. Linnea Jakobsson

8.12, 3. Lisa Lindqvist 9.09, 4.
Maria Svensson 11.53.
H 9-10 1,6 km: l. Anders Wallman 7.38, 2. Pär Pålsson 8.28, 3.
Tommy Sandberg 9.18, 4. Daniel
Johansson 9.51.

H 1l-12 2,65 km: l. Andreas
Linder 11.59, 2. Johan Hahne
3.08.
D 13-14 2,65

km:

I1.48.
H 15-16 5,3
kobsson 18.29.

km:

r

1. Anna Sand

l.

Johan Ja-

,Å&E:

^&t

|Y1fi)rvärvet Tomus Eriklsoyt hlir ett Jint tillskott
Conny Fridlund. (Foto: Berit Diase)

i

Saxdalens kedja. Två mål blev det

Braftrvärv
i Saxdalen
.

t/,

^

rr

Saxdalen-Västanfors

3-0

Saxdalens IF gjorde en bra insats mot div. V-kollegan Västanfors, som innan annandagens möten var obesgerade i fem matcher.
Västmanlänningarna ägde bollen

mest, men Saxdalen

mot Viistanfors. Till höger

Saxdalen visade bra form
genom att på Lorensberga
besegra div.V-kollegan Västanfors med klara 3-0. Spelet
flöt riktigt bra ftir SIF, som
dock kunde och borde giort
några fler måI.
10 cic l)9:
Västanfors är inget c1åligt

syns

Det gjorde däremot SIF, och

speciellt nyförvärvet Tomas
Eriksson hade flera llna chanser. Han glorde några rejäla
missar, men fick samtidigt dit
två bakom Västanfors-målvakten

Det tredje målet glorde Per Angelin.

lust för säsongen. Men mot SIF
kom de till korta, och skapade

Bäst i ett jämnt SIF var Tomas Eriksson, Janne Andersson och Anders Karlsson.
Sumtligr är lör övrigr nya i sax-

inte många målchanser.

dalströjan.

lag, det här var deras lörsta för-

skapade

många farliga chanser och vann
komfortabelt.
I Saxdalen, där osäkerheten var
stor efter några inställd matcher,
l'ungerade alla lagdelar överras-

kand: bra. Främst tremannake-

djan Per Angelin, Anders Karlsson och Thomas Eriksson imponerade.

På mitten gjorde Conny Frid-

lund en stark match, men

Mika Kiiveri och från

även
Smedje-

backens FK nye Anders Karlsson
II förtjänar beröm. Försvaret har
en grundstadga genom målvakten

Per Iledström och liberon Janne
Andersson som ger tränaren Rolf
Persson förhoppningar inför säsongen. Stefan Stenkvist överraskade den här gången som back.

Målen:

2-0

l-0

Thomas Eriksson,
3-0 Tho-

Anders Karlsson,
mas Eriksson

_
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