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Det är tydligen farligt
att komma till Gylleval-
len, som serieledare för
då skärper Tunabro till
sig ordentligt.

Det har Samuelsdal ti-
digare fått erfara och på
tisdagskvällen fick Saxda-
len uppleva samma sak,
när de som serieledare
fick se sig besegrade av
Tunabro med 2-l (0-
0).

Tunabro vann matchen på en
fin start av andra halvlek. Då rul-
Iade laget upp Saxdalens försvar
gång på gång och skaffade sig en
2-0-ledning

Saxdalen kom i den sista kvar-
ten i en hård slutforcering , men
kraften och kunnandet räckte
blott till ett reduceringsmåI.

Första halvlek gick annars i
knapp favör till gästerna.

Men som helhet var Tunabro
det bästa lag.et i en mycket bra div

5-rnatch: Och den rättvisa hemma-
segern giorde att toppstriden i
femman ytterligare spetiades till.

Tunabros försvar spelade bra i
80 min. BIev dock lite darrigt på
slutet, då Saxdalen satsadä irå
långa bollar bakom backlinjen.-

Tomas Leppänen, klart bäst i
backlinjen och även lagets bäste
men extraplus också till Ovriga
försvararna: Sven-Erik Rosön oöh
Stefan Svorön.

Mittfältet gick fint speciellt i
andra halvlek, med pelfu Elving
som spelmotor och Jussi Nieminen
mycket bra framåt på högerkan-
ten.

Saxdalens målvakt, per Hed-
ström, var bäst hos gåsterna, men
plus också till backen Hans Hag-
lund.

Mittfältaren Roger Persson var
speciellt bra i den första halvleken.

Ett plus också till forwarden
Christer Fridlund.
Tunabro-Saxdalen 2-l

Målen: 1-0 Sven-Erik Rosön,
2-0 Pär Lindgren, 2-l Christer
Fridlund.

. Domare: Lars Sjögren, Smedje-
backen.

Borlänge (BP)
Andra ftirlusten på nio

matcher drabbade Saxdalens
IF i går kväll mot IF Tuna.
bro.

Efter en måliös första halv-
lek gick Tunabro upp rill 2-0.
Christer Fridlund reducerade
med 12 minuter kvar av match-
en men trots ett rejält tryck på
slutet lyckades inte SIF nå
ikapp.

Delad pott hade varit det
mest logiska men SIF hade
svårt att komma till mot ett de-
fensivt spelande hemmalag.

Samuelsdal l0 5
S&ogsbo 9 5
Ostansbo 9 5
St Tuna 9 4
Gustafs 9 3
Hälsingg 8 3
Långsh 9 3
VG 9 2
Vikmansh 9 2
Bullerm I 2

l-3
2-l

l3
l3
II
ll
ll
10

8

8
7
6
6
4

Andru nederluget
/tir Suxdulens IF

Domaren Lars Sjögren lrån
Smedjebacken bestal Törmodli-
gen Saxdalen på en straff i slut_
skedet för hands.

Det var en riktigt bra och
kampfylld division V-match
som spelades upp på Gylleval-
len.

SIF ställde upp utan av-
stängde Simon Lorenzotti. No-
tabelt i övrigt är att pelle Runn-
berg tvingades gå av fem minu-
ter lrån slutet på grund av
ljumskbesr,är. Någon större [a-
ra verkar det dock inte vara
med SlF-försvararen.

Div V Södra
Samuelsdal-Skogsbo
Tunabro-Saxdalen
Saxdalen 9 6 I
Tunabro 10 4 5

06

Dala

2
I
4
3

3

3

23-t2
I 5-8

28-19
l8-17
20-21

t7-6
2l-26
l0- l6
l4-26
2t-22
9-l 8

t4-t9
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Midsommarfirande
med kultur och idrott

Vulcanus och Saxdalens IF (för-
stås).

När stefatten väl kommit igång
så startar också fotbollsspelet.
Dels en knattematch, dels en pre-
stigefylld drabbning mellan åiets
representationslag och 1979 års
dito.

Saxdalens IF fortsätter
sin tradition med mid-
sommarfirande på Furuli-
dens idrottsplats med in-
slag av både kultur och
idrott.

Lika traditionsenligt så sker fi-
randet redan dagen före midsom-
maraftonen (torsdag).

Det börjar med att unga och
gamla fotbollsspelare, med Saxda-
lens spelmanslag i täten, marsche-
rar in på Furuliden till tonerna av
Appelbo gånglåt.

Där reses sedan majstången var-
efter det blir utrymme för lekar
och dans.

Roger Broberg och Äke Lunde-
berg kommer att underhålla med
sommarvisor innan det är dags för
det första idrottsliga inslagerf Bya-
lagsstatetten.

,Inbjudna till den täviingen, som
gäller både damer och herrar, är
Källbottens IK, Ludvika Ffl, Ny-
hammars IF, Sunnansjö IK, iF

Plt
Nås-Saxdalen 4-8

Saxdalen vann bortamötet med
Nås med klara 4-8, efter ledning i
paus med l-3.

Det var Saxdalens fina start med
3-0 omgående som lade grunden
till storsegern i den öppna mat-
chen.

Saxdalens bästa återfanns i
Fred-
rik Persson, David andersson och
Andreas Wallman.

Målen SIF: gjordes av Fredrik
Persson 4, David Andersson 2,
Joel Stenqvist I och Mattias Kind-
mark l.
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Byastafeuen blev spiinnande. Hewklassen vanns Ludvika FFI ftre Sannansjö, damklassen av saxdalen fiire sunnan_sjö.

Saxdalen:

Ty s t rninut inle ddc fir artdc t
Midsommarfirandet i

Saxdalen tjuvstartade med
majstångsresning på torsda-
gen. Några hundra saxdals-
bor hade letat sig till Furuli-
dens idrotsplats där festlig-
heterna ägde rum.

Först ut på plan var Saxda-
lens spelmanslag som kom
gående spelandes på fioler, tätt
följda av medlemrnar från Sax-
dalens fotbollsklubb som bar
den lövade midsommarstång-
en. På planens norra ände stan-
nade gruppen, rnajstången rest-
es, applåder och ett fyrfaldigt
leve lör sommaren utbringades.

Därelter spelade spelmansla-
get ytterligare någrå sornmar-
lätta toner, innan eftermidda-
gens konferencier Bengt Emil
Johnson påbjöd en tyst minut.
Detta med anledning av den
tragiska dödsolycka som in-
träffat den föregående helgen.

1 En ung flicka som fiårdades
bakpå på en motorcykel döda-
des då mc-föraren fick sladd på
sin maskin och åkte i backen.

Minuten var till ända, mer
musik och barn som dansade
runt majstången. Folk stod och
lyssnade och tittade, spankule-
rade runt, köpte korv och
drack sockervatten. Man vän-
tade på bystafetten, den tradi-
tionella. Flera grannbyar ställ-
de upp liksom saxdalingarna

själva. Sex herrlag och fyra
damlag hade att löpa stafett tio
varv runt halva byn med start
från idrottsplatsen.

Ett förebud för saxdalingar-
na att skynda sig atL utnyttja
varie dag av den korta somma-

Resultat från stafetten:

Herrar: l. Ludvika FFI
59.04 2. Sunnansjö 59.43 3.
Saxdalen I 60.51 4. Saxdalen 2
65.11 5. Vulcanus 65.54 6. Käll-
botten 68.48

Damer: L Saxdalen I 34.33
2. Sunnansjö 37.41 3. Källbot-
ten 38.04 4. Saxdalen 2 45.41 .

Text Anders Gustafsson
Foto: Mats Weilander

Midsommsrstången reses i Saxdalen av byns fotobollslag, allt medan spelmönnen spelar
en uppmuntrande låt.
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Midsommarfirande
med kultur och idrott

Saxdalens IF fortsätter
sin tradition med mid-
sommarfirande på Furuli-
dens idrottsplats med in_
slag av både kultur och
idrott.

Lika traditionsenligt så sker fi_
rande^t redan dagen före midsom_
maraltonen (torsdas)-

Dgt pö.rjql med'ått unga ochgamla fotbollsspelare, med 
-Saxdä_

rens. spelmanslag i täten, marsche_
rar rn på Furuliden till tonerna avAppelbo gånglåt.

-Där reses sedan majstången var_
etter.det blir urrymme for lekar
ocn dans.

, Roger Broberg och Åke Lunde-
Derg kommer att underhålla med
sommarvisor innSn det ar dags föi
det^törsta-idrottsliga in slaget lByu_lagsstaletten.

,,lnbj:r9rl" tilt den tävtingen, somgiill,er både d_amer och tör.ä.,-åi
ts.aubottens_IK,_Ludvika FfI, Ny_
nammars IF, Sunnansjö IK, IF

Pl1
Nås-Saxdalen 4-g

- _.Saxdalen vann bortamötet med
Nås med klara_4-8, efter lednin! i
paus med l-3.
- Det var Saxdalens fina start med
3.-0 omgående som lade grundentlll storsegern i den öppna mat_
chen^

_ Saxdalens bästa återfanns i
Fred-
rik Persson, David andersson och
Andreas Wallman.
_ Målen SIF: gjordes av Fredrik
Persson 4, David Andersson 2,
Joel Stenqvist I och tvtattlas finAl
mark l.

Vulcanus och Saxdalens IF (för-
stås).

" 
När stefatten väl kommit igång

så. startar också fotbollssplletl
D. glspg. knattemarch, aets eri pre_
stigefylld drabbning'meilan aiåL
r.epresentationslag och l9l.9 ärs
drto,
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Saxdalen
möter
Bullermyren

Det kommer att handla
om serietoppen mot bot.
ten i kväll på Furuliden,
när seriettan Saxdalen
möter Bullermyren.

Det är en uppskjuten
match det handlar om
och att det ska bli två
poäng för hemmalaget ut-
går vi ifrån.

- Det finns inga lätta
matcher inom fotbollen,
men visst siktar vi på seg-
er, säger målvakten och
tränaren Per Hedström.

Saxdalen föll som bekant sist
mot Tunabro, men en vinst ikväll
skulle betyda två poängs för-
spräng inför derbyt mot östansbo
på torsdag.

Bullermyren har hamnat på sis_
ta platsen i tabellen med öndast
fyra poäng så här långt.

Laget tränas av förre LFK-spe-. Laget tränas av förre LFK-spe-
laren Per-Äke Eriksson och han
hade säkert kunnat önska sig ön
bättre start som tränare.

Saxdalen kommer till spel i kväll
med i stort sett samma lag som se-
nast mot Tunabro.

Det finns dock ett frågetecken
för Pelle Runnberg som [ar kän-
ning av sin gamla skada.

Div V Södra Dala
SaxdalerrBullermyren
Saxdalen l0 6 2

l-l
t4
l3
l3
t2
ll
lt
l0
8
8
7
6
5

Tunabro l0 4
Östansbo l0 6
St Tuna l0 5
Samuelsd l0 5
Skogsbo 9 5
Hälsingg 9 4 2

2
2
I
2
I

2
I

3

3

4
J

3

5
5
6
6
7

24-t3
I 5-8

22-6
28-t9
l8- l7
I l-16

2l-31
I4-27
I I-21
t5-21

vc l0
Gustafs l0
Långsh l0
Vikmansh l0
Bullerm l0

Sla,xda,Ien
Saxdalen spelar ikväll

den från maj månad upp_
sKJutna matchen mot bor_
längelaget Bullermr ren.
\{atchen gär pä Furuiiden
och det handlar om seriele_
daren mot tabelljumbon.
_ SIF är dock varnade då

motjumhon

Bullermyren tagit rvå segrar.
pa stutet. senast 7_2 mot Vik_

manshyttan. SIF' lörlorade
samtidigt mot Tunabro i för_
ra rnatchen.

Saxdalen fär klara sig utan
spelmotorn Roger persson
som är på semester, samt Si_
mon Lorenzotti. Liberon pel_
le Runnberg har ont i foten
och det är inte helt säkert orl
han kan spela.
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Den ifrån femte omgången
uppskjutna matchen mellan
Saxdalens IF och Bulllermy-
ren spelades igår kväll på
SIF:s hemmaplano Furuliden.
l-l (0-0) slutade matchen
och poängräddare liir hem-
malaget blev Tomas Eriks-
son när han kvitterade med
endast en minuter kvar att
spela. Därmed går SIF en-
samt upp i serieledning.

Lite målchanser och genom-
gående dåligt spel känneteck-
nade den här matchen och att
det var topp och botten som
möttes märkles verkligen inte.

Givetvis var det ett minus att
SIF fick ställa upp uran både
Roger Persson och Simon Lo-
renzotti, men lite bättre spel
kan man kanske begära av
topplaget SIF.

Jag tycker ändå det var
starkt att komma tillbaka efter
deras ledningsmål och som
matchen utvecklade sig får jag
vara nojd, sa SIF:s tränare och
målvakt Per Hedström efter
matchen.

Första halvlek blev händelse-
lattig och ganska tråkig. Bästa
chnasen att göra mål hade Bul-
lermyren efter dryga halvtim-
men, men Hedström stod rätt
placerad och kunde rädda.

Då började andra akten lite
mer lovande. Mats Adolfsson
hade en skaplig frispark och
Christer Fridlund vickade bol-
len i stolpen ilrån fint läge ute
till vänster.

Men det dröjde ända till den
83:e minuten innan blev riktigt
intressant."Bullis" Bo Fagrell
blev lrispelad på högerkanten
och lade säkert in ledningsbol-
len.

Nu såg det riktigt mörkt ut
för hemrnalget. Men i det sista
anfallet i matchen kunde To-
mas Eriksson, i en rörig situa-
tion lramför gästernas målvakt
Johan Göthe, styra in bollen
och därmed skipades rättvisa.

Med andra ord ingen vidare
bra match av SIF och slutresul-
tatet är inte mycket att säga
om. Hemmalaget hade stund-
tals lite mer av spelet, men Bul-
lermyren höll sig kalla och spe-
lade diciplinerat matchen ige-

Plus för Per Hedström i hem-
mamålet, han gör sällan bort
sig. Bra var även backen Pelle
Runnberg.

Målen: (83) 0-l Bo Fagrell,
(89) l-l Tomas Eriksson.

Frank Elfstedt

Topp mot botten i div
V-fotbollen på måndags-
kvällen på Furliden mel-
lan Saxdalen och Buller-
myren kunde på förhand
enbart sluta på ett sätt.

Den "bergsäkra" hem-
masegern blev dock till
slut bara 1-1(0-0) och
det var först i den sista or-
dinarie spelminuten som
Thomas Eriksson kunde
kvittera och rädda hem-
maäran.

- Vi får vara nöjda som det
hela gestaltade sig, menade spelan-
de tränaren och målvakten per
Hedström.

- Tänk att Roger Persson från-
varo(semester) kunde betyda så
mycket för oss.

Den delade potten innebar att
Saxdalen nu gick loss med en
poäng från Tunabro i toppen. Nu
var det sannerligen inte mycket
som tydde på att SIF var etr ropp-
lag.

, Laget hade svårt att ta tag i spe-
let och de målchanser som skapa-
des räckte den ena handens fingiar
mer än val till for att räkna.

Roger Persson och Simon Lo-
renzotti saknades och detta märk-
tes ogkså helt klart på spelet. Ro-
ger.är den som på egen hand rar
tag i händelserna och Simon är
den som driver upp tempot fram-
åt.

Poöngrädduren Tomus
kvitt er ur i slutminat en

Delad pott i
fotbollsfemman

Bullermyren behöver absolut
inte skämmas för sin poäng. Det
kunde lika gärna ha blivit två aven
om delad pott som helhet får be-
traktas som rättvist.

- En poäng borta mot seriele-
darna får man inte klaga på men
tänk att vi nu för tredJe gången
tappade poäng i slut-minuterna,
suckar tränaren Per-Ake Eriks-
son.

Gästerna fick hemmalaget pre-
cis dit man ville nämligen ätt hela
tiden störa uppspelen.

Ett stolpskott i friläge av Krister
Fridlund i den andra halvleken var
det nörmaste man kom ett mål in-
nan 0-l föll i den 38:e spelminu-
ten.

. Bo _Fagrell fick fritt spelrum på
högerkanten och drog till ett mår-
skott som per Hedström aldrig
kom ned på.

Stort jubel i "Bullis" men mi-
nuten före full tid kom inte helt
orättvist l-1.

Thomas Eriksson dök upp i
"gröten" på ett högerinlägg och
tofflade in bollen förbi den myck-
et duktige Johan Cöthe.

Per Hedström i SIF-målet skall
nämnas liksom Conny Fridlund
för dennes deffensiva spel. Anders
Karlsson klart bäst på mitten.

Johan Cöthe nämnd i easternas I

mål och nämner gör vi även back- |
en Per Eltin samt Lars Finns på |mirten. 

I

Målen:0-l(83) Bo Faerell samr Il-l(89) Thomas Erikssön. IPublik:I00 I

Domare: Lars Karlsson, Go
- hade stundtals lite väl hög t,
ransnivå.

HARALD LOF
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Topp mot bo'"" på Fu.la
ledarna.(Foto : Claes Söderberg).

nipa en poäng av serie-
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ON år ute efter poäng
mot ledande Saxdalen

I kväll blir det en raff'
lande och spännande vå-
repilog på Furliden i Sax-
dalen. ..Hemmalaget tar
sig an 0stansbo som bara
är en enda poäng efter
just ledande Saxdalen.

- En perfekt upPgift
för oss, menar OIS-träna-
ren Stefan Silfverlin.

- Saxdalen är säkerligen sugna
på revansch efter den oväntade
poängförlusten mot Bullermyren,
varnar Stefan.

SIF får åter den starka duon
Roger Persson och Simon Loren-
zotti i spel. Men tveksamt däremot
om spelande tränaren och mål-
vakten Per Hedström kan vakta
målet.

- Jag fick en rejäl känning av
min gamla knäskada mot Buller-
myren senast. Kunde knaPPt gå På
kvällen.

- Visserligen känns det lite
bättre nu men jag kommer att te-
sta mig i god före avsPark om jag
kan stå eller inte.

Tvingas Per kasta in handduken
blir det Ove Heed som får nytt för-
troende.

Östansbo tvingas ställa över
Leif Wistrand för knäskada och
frågetecken även för förkylde Erik
Engblom.

- En eller annan poäng skulle
inte sitta ivägen inför uppehållet.
Vår taktik blir att störa Saxdalen i
ett tidigt stadium och vara först på
bollen. Dom skall fä laga oss, lo-
var Stefan!

Även Per Hedström är full av
förtröstan inför uPPgiften.

- Det som hände mot Buller-
myren varen tillfällighet. Nu har
vi åter med Roger och Simon i la-
get och då växer vi i stYrka.

- Visst är Östansbo ett mycket
bra lag men inte bättre än att vi
skall klara minst den ena Poängen.

Avspark: 19.00.
HARALD LOHSE

Stefan Silfverlins Östansbo möter i dag Saxdalen i en rafflande
vårepilog på Furuliden.
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Lokalderby
på Furuliden

I kväll är det dags ftir den kanske mest intressanta
matchen i division V-fotbollen så här långt. Furuliden är
platsen och de båda lagen som möts är Saxdalens IF och
Ostansbo IS.

Matchen är intressant ur flera synvinklar. Dels är det
ett lokalderby, dels toppar SIF tabellen tätt skuggade av
både OIS och Tunabro som är en poäng Uakon. Så ttir
ö-fS er nog nödvändigt att åtminst*" t"-"n pinn" tit utt
hänga med i toppen.

Då är situationen den omvända ör SIF. En förlust skulle
inte vara någon katastrof och det kan i sin tur innebära att
hemmaiaget kan spela lite mer avslappnat.

. .M giorde en djupdykning mot Bullermyren i måndags
och jag-tror inte det blir en till den här veckan, säger SIFIs
tränare Per Hedström och skrattar.
.. Det faktum att SIF gjorde en dålig match senast skrämmer
OlS-tränaren Stefan Silfvrelin lite grann.

{ag v9t hur det brukar vara när man gjort en dålig match.
Det finns bara en sak, revansch! -
. -.Men samtidigt tror jag Saxdalen har lite större press på

sig, 
-hernmaplan 

och serieledare som dom är, tillägger Sfefan. 
'

Jämfört med matchen mot Bullermyren återliommer Roger
Persson och Simon Lorenzotti i hemmalaget. Då är det möra
tveksamt med målvakten och tränare Hedströms egen med-
verkan. Per fick i måndagsmatchen känning av den knäskada
han drogs med i vintras och under våren. Skulle han tvingas
stå över går Ove Heed in i stället.

Peter Sandberg är tillbaka i backlinjen hos ötS. på skade_
listan finns fortfarande Leif Wistrand, men han är förmodl!
gen tillbaka till höststarten.
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'Ostanbo upp i serielednin
efter gärdagsderbyt i div \

östansbo upp i serie-
ledning medan Saxdalen
förlorade den samma.
Detta blev kontentan av
torsdagskvällens stund-
tals välspelade och spän-
nande div V-derby på
Furliden.

Efter underläge 0-1 i
p.ausen lyckades nämligen
Ostansbo vända till seger
2-1.

En seger grudlagd på en mycket
stark andra halvlek då hemmala-
get hela tiden utsattes för hård
press av de blå-vita gästerna.

- Vi vann på vår andra halvlek
och jag tycker nog att det var rätt
lag som avgick m.ed segern, ansåg
Stefan Silfverlin OIS-tränaren.

Betydligt deppigare var det
naturligtvis hos Saxdalen.

- Visst känns det tungt att be-
höva tappa båda poängen när det
trots allt bara återstår en kvart och
vi har l-0.

- Sett till chanserna borde vi
haft minst oavgjort. Vi hade ju
klara lägen till 2-0 och då hade
aldrig OIS rest sig igen, menade
Per Hedström som trots allt vakta-
de hemmamåLlet.

Det var tveksamt men hans ska-
dade högerknä höll för testet före
matchen.

ÖIS inledde bäst de första tio
mninuterna då bland annat Göran
Sandgren hade ett skott i stolpen.

Efter hand bytte tillställningen
skepnad med hemmalaget som
klar dominant. SIF var hela tiden
först på bollen och öIS verkade
passiva i det mesta.

l-0 mitt i halvleken var en
mycket snygg sak. Kenneth Östh
hittar Roger Persson i djupled som
snabbt vickar bollen till anstor-
mande Pelle Runnberg som enkelt
kan dundra in bollen.

Efter..pausen blev det ombytta
roller. OIS kastade in liraren Tor-
björn Erlandsson och det blev be-
tydligt bättre tryck framåt.

Kvitteringen hängde hela tiden i
luften men det var ändå Saxdalen
som hade läget med stort L fram
rill2-0.

Kenneth Östh kommer helt fri
men tvekar och målvakten Mikael
Woundrus dyker och räddar.

Roger Persson har sedan en
styrning i stolpen innan den spel-
mässigt helt välmotiverade kvitte-
ringen kommer.

På en av otaliga hörnor hittar
Jörgen Nyhem rätt efter ett mot-
lägg.

Logiskt 1-2
Ungefär på samma sätt blir det

även logiskt nog l-2 sex minuter
senare då Ronnie Johansson en-
ftell kan peta in tvåan.

Aven här föregicks målet av en
hörna.

- Nu är vi i varje fall serieleda-
re över natten . Det gäller att suga
på karamellen, säger en glad Ste-
fan och skyndar in för dset tradi-
tionella hurrandet.

Saxdalen är fortfarande med
och nosar i toppen. En poäng är
ingenting att deppa över inför hös-
ten.

- Nej absolut inte, menar Per
Hedström. Men nog skulle vi haft
en pinne med oss i dag!

Anders Jonasson säker libero i
ÖlS dar även Jörgen Nyhem och
Janne Eriksson uträttar stora sa-
ker på mitten.

Torbjörnm Erlandsson visade
stundtals vilken stor spelare han
är. En fulltränad "Tobbe" blir ett
ess för Stefan Silfverlin i h<ist!

Även Ronnie Johansson och
Håkan Fredriksson skall nämnas
hos segrarna.

Per Hedström kan inte göra
mycket åt målen men gör allt an-
nat rätt och bra. Anders Jansson
bäst bakåt medan Roger Persson
var bäst på mitten utan att nu
glänsa.

Lasse vann 500!
En liten poäng i sammanhanget

var att den störste av alla SIF-sup-
porters Lasse Persson hade l-2 på
sin klubblott.

- Jag har nog aldrig varit så
besviken över att vinna 500 kro-
nor!

Saxdalen-östansbo 1-2(1-0)
l-0(23) Roger Persson, l-

l(75) Jörgen Nyhem och l-2(81)
Ronnie Johansson.

Publik:250(!)
Domare:Peter Johansson, Bor-

länge, hade kontroll på det mesta.
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Roger Persson(tv) och Anders Jansson lyckas fä undan bollen framför öB nakan Fredriksson. I
b akgrunden aw aktar Per Hedstr öm. (Foto : Claes Sö derberg).

Hemmalaget hade fullt arbete med att hålla undan ÖtS i den andra halvleken. Här rcnsar Kenneth
Osth undan bollen tillsammans med Anders Karlsson medan Torbjörn Erlandsson synar gräsmat-
tan.(Foto: Claes Söderberg)
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De satt sköfrt, Ronnie!
OOr OIS i topp efte, deyhyseger

östansbo är nya serieleda-
re i södra femman efter ett
dramatiskt derby på Furuli-
den igår kväll. Hemmapoj-
karna från Saxdalen ledde
matchen i 75 minuter, men en
intensiv press av ölS gav till
slut.utdelning.

OIS vann med 2-l sedan
Ronnie Johansson giort se-
germålet åtta minuter ftire
slutet.

ÖIS klättrade nu förbi just
Saxdalen och övertog serieled-
ningen. Måste ha varit länge se-
dan lagen möttes i ett derby
som samtidigt var en ren serie-
hnal.

Mycket folk, cirka 300, kan-
tade Furuliden och de bjöds på
en svängig match.

I fcirsta halvlek ägde SIF det
qrllra mesta av spelet, medan
OIS var totalt överlägsna efter
pausen.

ÖlS öppnade bäst även i
första och träffade stolpen re-
dan efter ett par minuter (Gö-
ran Sandgren). Men därefter
tog laget helt slut och SIF skaf-
fade sig ett litet grepp. I 22:a
minuten hittade pelle Runn-
berg rätt med en ytterskruv i
krysset, elegant framspelad av
Roger Persson. Ett mycket
vackert måI.

Förutom l-0-målet skapades
inte mycket åt något håll, spe-
ciellt OIS hade inte en tillstvm-
melse till farligheter.

Haglund skadad

Andra halvlek blev dock to-
talt olik den första. öIS bytte in
den store teknikern Tobbe Er-
landsson, och helt på egen hand
fick han igång sina lagkompi-

Att Hasse Haglund i SIF se-
nare fick utgå efter skada gior-
de att hemmaförsvaret samti-
digt försvagades...

Nu virvlade OIS runt i den
ena attacken efter den andra,
men målen lät verkligen vänta
på sig. När de väl kom var det

två riktiga "kalabalikmå1".
I 75:e minuten grävde Jörgen

Nyhem in kvitteringen ur ett
överbefolkat straffområde.
Nästan detsamma gjorde Ron-
nie Johansson i 82:a minuten,
sedan en hemmaspelare onö-
digt gjort hörna. Och då hand-
lade det om segermålet.

SIF hade två hna lägen att
avgöra till 2-0 mitt i ÖIS-pres-
sen. Först lyckades inte Ken-
neth Osth övertsta målvakten i
helt rent läge, sedan hade Ro-
ger Persson en stolpträIf, bara
två minuter före l-1-målet.

Just match

Det var alltså ett helt annat
öIS som kom in i andra halv-

lek. Tobbe Erlandsson är redan
nämnd. Svårstoppad framåt
var också Håkan Fredriksson.
På mittfiiltet var Jörgen Nyhem
den drivande kraften, och myc-
ket säker libero var Anders
"Lillis" Jonasson.

SIF drog sig tillbaka alldeles
för tidigt i matchen, de kom
helt fel in i andra halvlek. Back-
en Anders Jansson är en av få
som var riktigt bra, målvakten
Per Hedström var en annan.
Han såg länge ut att kunna räd-
da båda poängen åt sitt lag.

Nämnas bör också att det
var justa tag trots derby-feeling
och viktiga seriepoäng.

Texf Rickard Persson
Foto: Mats Weilander
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östansbos Peter Jardeborg ltvåa från_höger) leker gymnast eller något liknande. Nu är hnn också en klrppa i öIS
jiirsvar. Saxdalingarna är från vönster Pelle Runnberg, Roger Persson oeh Anders Karlsson.
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Rafflande
[us höst!
_ Härliga sommar - men gissa om fotbollsspe-
larla i Västerbergslagen redän längtar efter h-ös-
ten!

_ _Törklaringen är ganska enkel _ det ser ut att
bli en oerhört spännande "andra halvlek" i flera
av våra olika serier.

Ta_IFK Grängesberg. Den fräcka nykomlingen
som helt respektlöst går in och tar täten i treän.
Enenda plump i det förnämliga protokollet, hem-
maförlusten mot Essvik.

Ett trögstartat LFK har fått upp ångan och kan
mycket__väl ge topplagen en kamp in pä målsnöret
fram till omgäng 22.
- Det skulle inte alls förvåna mig om just Gränges och LFK blirhuvudopponenter om promoveriigen tiliiuäån'.fter den 7 okto-ber!

ImponeranOe ötS!
I t'emman är såväl Ostansbo.som Saxdalen med i resonemanget

om en div lV-plats. Tänka sig ötS som inledde med hemska 019
på de två inledningsmatcherna.

Efter detta har det blivit 15 poäng av lg möjliga och det är ett
imponerande facit för Stefan Silfveilins manskäp.

Kul även att Saxdalen har kraft och förmåga ait vara med i dra_
c.et.P: svart-vita brukar vara ett typiskt tr<iittag och åå Äil;;.sig OIS eller Tunabro säkra når trctiitctven bcirja"r dingla,i.ä. --

Y/G är för.långt efter men bör ändå ta sig upp på örr och fast
mark innan vi slutsummerar.
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IFK Grängesberg (24 mål)
Roger Haglund 6 mål
Tomas Sundberg 5 målFotbollens

målspottare
Bengt Lindh
Anders Lindell
Jan B.engtsson
Lars-Ake Karlsson

3 mål
3 mål
2 mål
2 mäl
2 mäl
I mål

6 mål
5 mål
4 mål
2 mäl
I mål
I mål

under våren
Fotbollen har som be-

kant tagit en välbehövlig
sommarvila och vi har
kunnat avläsa lagens pla-
ceringar i tabellen över vi-
lan.

Vad som är intressant i
fotboll är dock att se mål
och vi ska här publicera
samtliga målskyttar un-
der våren i våra VBJag.

För vår högsta serie, div III med
Gränges och Ludvika FK, finns
bästa målskytten i Gränges i form
av mittfältaren Roger Haglund.

Han har tillverkat 6 mål och
närmast honom med målet mindre
finns klubbkompisen Tomas
Sundberg.

Vår representant i fyran, Smed-
jebacken FK, har sin skyttekung i
Nicklas Binning med 6 måI.

Från våra lag i femman hittar vi
2 st sjumålsskyttar i form av Ro-
ger Persson, Saxdalen och Tommy
Meden, V/G.

Här följer samtliga målskyttar i
vära tre högsta div.

Roger Haglund, IFK Gränges-
berg är VB:s bästa skytt i div.
III med sina 6 mäL.

Göran Hellman
Tomas Angelin

Ludvika FK (16 mål)
Roland Persson
Magnus Nyqvist
Hans Haglund
Mustafa El Hachmi
Roger Karlsson
Johan Frisell
Nicklas Rasck
Tomas Hultgren
Per Silfwerin

Smedjebackens FK (19 mål)
Nicklas Binning
Mats Eriksson
Peter Bertilsson
Magnus Barkskog
Robert Andersson
Jan Hedlund

östansbo IS (25 mål)
Håkan Fredriksson
Ronnie Johansson
Jörgen Nyhem
Göran Sandgren
Leif Wistrand
Per-Äke Karlsson
Jan Eriksson
Peter Jardeborg
Kari Jauhianen
Roger Eriksson
självmål

Saxdalens IF (25 mål)
Roger Persson
Christer Fridlund
Tomas Eriksson
Simon Lorenzotti
Pelle Runnberg
Kenneth Osth
Anders Karlsson
självmåI

V/G FK (23 mål)
Tommy Meden

Roger Persson, Saxdalens
har tillverkat 7 måI för sitt

4 mål
4mäl
2 mål
1mål
I mål
I mål
I mål
I rn-ål
I mål

6 mål
5 mål
4 mål
2 mäl
2mäl
I mål
I mål
I mål
I mål
I mål
lst

7 mål
5 mål
5 mål
3 mål
2 mål
I mål
I mål
lst

liksom Tommy Meden
gjort för sitt V/G.

Jimmy Meden
Mikael Berg
Milko Oldengård
Peter Rasck
Ulf Blomgren
Roger Danielsson

5
4
2
2
I
I

Sammanställt av:
7 mål Andersson

Lqn'p


