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Vad gör VB-lagen
under uppehållet?

Som de flesta känner
till så har fotbollen som-
maruppehåll för tillfället.

För våra lag inom VB-
området är uppehållet av
varierande art, där bl.a.
Saxdalens IF fortsätter
träningen i lättare form
för de som ej är bortresta.

Antalet vänskapsmat-
cher är också det olika till
antalet, innan serieallva-
ret åter börjar första
veckan i augusti.

Ludvika FK inleder träningen
åter den 20 juli och ett veckosluts-
läger i Järbotrakten väntar också
laget.

Vänskapsmatcherna är två till
antalet där man på hemmaplan tar
sig an Uppsala IF och Korsnäs.

För IFK Grängesberg sker också
träningsstarten den 20 juli med tre
vänskapsmatcher på programmet.

Man kommer att träna och vän-
skapsspela samtliga vardagar fram
till höststarten.

Motståndare som väntar är Stu-

rehov och Kumla på hemmaplan
samt Falu BS borta.

För Smedjebackens FK:s del är
det träningsuppehåll fram till
vecka 29.

Efter denna träningsvecka vän-
tar semifinal i Sparbankscupen på
bortaplan mot Idre och vidare en
vänskapsmatch hemma mot Upp-
sala IF.

Östansbo IS tar inget långt up-
pehåll, utan redan kommande
måndag är det dags för tränings-
start.

Man har endast en tränings-
match inplanerad och den kom-
mer att spelas i Håksberg mot
Virsbo.

Saxdalen har som nämnts i in-
ledningen inget direkt uppehåll
utan de som är hemma tränar vi-
dare.

Redan den 14 juli väntar mat-
cher, då man kör en semestertur-
nering med matcher mot Eriks-
lund (från Härjedalen) och
Sunnansjö IK.

Man kör sedan ett veckolångt
träningsläger på hemmaplan med
start måndag den l7 juli.

Veckan efter väntar sedan en
match mot Ludvika FK:s U-lag.

För V/G väntar vila fram till
den 18 juli och match väntar mot
Grängesbergs U-lag den 22 juli.

Ett träningsläger på hemmaplan
väntar sedan vecka 30 med start
måndag den 24:e.



Under en vecka har fot-
bollskolan dominerat
händelserna på Furuliden
i Saxdalen. 18 ungdomar
har drillats i den ädla
konsten att leka med bol-
len.

Jörgen Isaksson och
Fredrik Rehn har gemen-
samt ansvarat för att lär-
domarna gått in på rätt
sätt.

Att döma av detta stora
intresse behöver Saxda-
lens IF inte ora sig för
återvåixtenibyn-den
finns redan där!

Följande ungdomar har deltagit
i 1989 års fotbollskola: Johan
Andersson, Johannes Graaf,
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Ledarna Jörgen Isaksson och Fredrik Rehn tillsammans med 14
av deltagarna i årets fotbollskola på Furuliden i Saxdalen. (Foto:
Marie Ertksson).

Fredrik Hansson,Kajsa Engolf, Marcus Lundvall, Mattias Wester-
Joakim Strandberg, Kalle von Sta- lund, Madelaine Lindström, Mi-
den, Mattias Kindmark, Thomas kael Heed, David Andeisson,
Andersson, Magnus Hansson, Marcus Andersson samt Christof-
Joel Stenkvist, Cecilia Bjuvin, fer Kindmark.

Semesterboll
på Furuliden

I dag och imorgon aY-
verkas en semesterturne-
ring i fotboll på Furuliden
i Saxdalen.

Förutom arrangerande
Saxdalens IF medverkar
Sunnansjö IK och Erik-
slund fnån Härjedalen.

Första paret ut i afton iir Saxda-
len och Sunnansjö medan två mat-
cher spelas på lördag.

Spelordningen:
Fredag 19.00: Saxdalen-Sun-

nansjö
Lördag 10.30: Sunnansjö-

Erikslund
Lördag 16.30: Saxdalen-Erik-

slund
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Saxdalen
vrnner
egen
turnering?

Idag startar en triangel-
turnering i fotboll på Furuli-
den i Saxdalen. Lagen som
möts i en enkelserie under två
dagar är hemmalaget SIF'
Sunnansjö och Erikslund
från Änge.

Det sistnämnda laget har en
för Saxdalen mycket känd tr{-
nare, nämligen Verner Urban.
Han spelade flera år i A-laget
och verkade, åren
flyttade tiil Änge,
domsledare med
gång.

-l'urnerrngen lär en mycket
intressant start med ett byderby
mellan serieledande division
Vl-laget Sunnasjö och Saxda-
len, topplag i fenunan.

I morgon lördag spelas så de
avslutande matcherna. Då kli-
ver Erikslund (division Vl) in i
handlingarna och möter bade
SIF och SIK.

Ställer hemmalaget upp med
något så när ordinarie lag bör
det bli vinst i turneringen. Men
osvuret är bäst.

innan han
som ung-

stor fram-



måI av Saxdalen
Massor med

Det kom att handla om
tennissiffror när Saxdalen
på fredagskvällen beseg-
rade Sunnansjö på Håks-
bergs IP dit matchen flyt-
tades i sista stund.

Matchen slutade nämli-
gen 6-3 (3-1) i Saxda-
lens favör, vilket måste
ses som helt rättvist, då
Saxdalen höll i taktpin-
nen matchen igenom.

Det kanske allra intres-
santaste i matchen var att
se Janne Högman f.d.
LFK i Saxdalens tröja.

Matchen som sådan var mvcket
underhållande med mycket mål
och stundtals riktig rrevlig fotboll.

Nu bjöd Sunnansjö på alldeles
för mycket för att kunna göra
match av detta, men å andra sidan

slarvade Saxdalen vid några av
Sunnansjös måI.

- Vi får absolut inte ha spelare
borta, som fallet var idag, när vi
möter ett lag av Saxdalens kapaci-
tet, ansåg Sunnansjös tränare Kal-
le Berg.

Hos Saxdalen var nämnde Jan-
ne Högman bra i försvaret och blir
naturligtvis en tillgång för SIF i
höst om övergången blir realistisk.

De starkaste korten i övrigt var
Anders "Råttan" Karlsson och
Roger Persson på mitten, även om
ingen av de övriga föll ur ramen.

Sunnansjös bästa i denna match
var målvakten Lennart Sundström
samt tvåmålsskytten fram Lars-
Göran Andersson.

Målen: 0-l Lars-Göran
Andersson, l-l Roger Persson,
2-l Simon Lorenzotti, 3-l An-
ders Karlsson, 4-l Anders "Råt-
tan" Karlsson, 4-2 Lars-Göran
Andersson, 5-2 Anders "Råt-
tan" Karlsson, 5-3 Kjell Gylered
och 6-3 Tomas Eriksson.

Domared i matchen var Leif
Karlsson, Grängesberg.

LENNART ANDERSSON
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q' HaIIåj där...

Janne llögman, 28
år, tidigare mittback
Ludvika FK som nu
skrivit på för Saxdalens
IF.

Hur känns det att göra come-
back inom fotbollen för du slu-
tade iu i höstas?

- Det känns bara bra och jag
ska spela i den utsträckning
som tiden medgiver.

Du gjorde din första match i
fredags då Saxdalen mötte
Sunnansjö och det kändes för-
stis inspirerande?

- Ja det var riktigt roligt
även om det i efterhand gav en
hel del träningsvärk.

IIur mycket har du tränat
med Saxdalen?

- Jag deltog i 3-4 pass un-
der våren, men nu kommer det
att bli klart mycket mera.

Har du fått mera tid över
med jobbet vid Bil & Buss?

- Nej och jobbet går fort-
farande i första hand vilket
Saxdalen åir medvetet om.

Någon tanke på att come-
backen skulle ske i LFK fanns
aldrig?

- De har så mycket bra för-
svarsfolk ändå, så de har säkert
inte haft någon större nytta av
mrg.

Har du saknat fotbollen un-
der vårsäsongen?

:- Jag trodde att jag skulle
sakna den mer än jag g;iort.

- Det man saknat mest är
"snack€t" 

_ 
i omklädningsrum-

met och allt runt omkriig det-
ta.

Några problem med över-
gången från LFX till Saxdalen?

- Nej, det ska visst vara
klart redan nu.
.. Så du dyker upp i derbyt mot
Ostansbo den 4 augusti, då se-
rien startar på nytt?

- Det hoppas jag och den
matchen går som bekant på
Hillängen där man spelat några
matcher tidigare.

Vsd tror du om Saxdalens
chanser att vinna div. V?

- Vi kommer säkert att
vara med i toppen, men jag vill
varna för Ostansbo som jag
tyckte var mycket bra i derbyt
mot just Saxdalen före vilan.

Det blir väl att önska lycka
till i höst.

- Tack, det kommer säkert
att behövas.

Lennart Andersson



Förlust för
Sunnansjö

Sunnansjö åkte på
ett rejält ras i sitt möte
med Erikslund på Fu-
ruliden på lördagen-

Gästerna från Ånge
vann nämligen mat-
chen med hela 9-3
(3-l) och det är siffror
som berättar om Sun-
nansjös dåliga instäil-
ning till matchen.

Nu fattades visserligen en del
folk i Sunnansjö, men så här
dåligt far man inte uppträda
om man vill vara med och slåss
om seriesegern i sexan i höst.

Första halvlek var så där
från Sunnansjös sida och man
hade med lite tur kunnat haft
oavgjort.

Efter vilan var allt nattsvart
och då speciellt försvarspelet
som var under all kritik.

Vi gör bäst i att inte nämna
någon i Sunnansjö denna dag.

Hos gästerna återfanns de
bästa i mittbacken Johnny
Strand och mittfältets Stefan
Bergman.

Målen: O-l Äke Svensson,
0-2 Mikael Mackni, l-2 Kjell
Qylered, l-3 självmåt, l-4
Ake Svensson, l-5 Stefan
Bergman, 2-5 Pelle Sund-
ström, 2-6 Simon Gunnars-
son, 2-7 Simon Gunnarsson,
2-8 Stefan Bergman, 3-8
Kjell Gylered och 3-9 Johnny
Strand. Domare i matchen var
Leif Karlsson Grängesberg.

Lennart Andersson
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Det kom att handla om "kattens lek med råttan,' nar Saxdilen
spelade ut sina gäster frän Härjedalen, Erikslund med B-0. på
bilden har dock Råttan hamnat i Saxdalen i form av Anders
"Rättan" Karlsson som här drar en motståndare.

Saxdalen var
helt överlägsna

Saxdalen vann sin egen kompisarna förscikt au fristälta
semesterturnering under hono,m gång ef!9r aryra-L, hadedet

helgen på ett helt"överläg- låttff. 
om ett tvåsiffrigt slut-

Set Sätt. Det kom med andra ord att
Den rena finalmatchen l,llftm'|ffiXtnT,äf'u."t..mot Brikslund på lör- Äit-eä ,iä irr pa JJiiarkritik i

dagseftermiddagen sluta- {-ttllq*.:tt är svårt då hemmala-

de" nämtigen freh s-o *iläi;:'ål'å#:? pp:l*H *,(3-0) i Saxdalens favör Anders-- ."Råttan; Karlsson är

OCh det kOm att handla dock alltid kul art se kan vi kon_

om "kattens lek med råt- --biöto- 
måste vi framhålla

tanrt. Christer Fridlund framåt för sin

Det tog 34 minuter inn - framfusishet'

r*-eiord;-sitlTå-,C;ä"å.iTrlå;rl6u'.åi,1,-,,i.ttffiå,lfo.,."r1f
detta handlade det enbart om hur öfrrirt.r- iiialund, 4_0 -K"nn.tf,
stor_segern skulle bli. ö$h, 5_0 

-Christer 
Fridluna. e_Man kan konstatera .1!l,Eri\f_ o öiiiiit.. n.iiä;;ä, ?:ö pl,i:;;

Itåi, Tå'1åå åx1:' :å ;'il1'Tål: F:*:'l-',iäiö 
" 

- 
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står man hemmalagets överlägsen- - 
öää.", Lars Sjögren, Smedje_het.

Under den andra halvleken fick backen'

veteranen per-Äke persson,,för_'l-ext: LENNARTANDERSSON
stärka" anfallet och hade inte Foto: GUNNE RAMBERG



Saxdalen gästas
av LFK:s U-lag

Med siu hårda träning-
spass i benen skall Saxda-
tens IF i kväll mäta sina

krafter med Ludvika
FK:s U-lag hemma På Fu-
ruliden.

- Vi tränade varie dag
i förra veckan och körde
även ett Pass På mån-
dagskvällen, raPPorterar
StF:s sPelande tränare'
Per lledström.

Dåirmed avslöjar han att hans

aaepie. kan korirma att vara lite
tunea i benen'

-I Men det känns roligt att vara

igång med matchandet igen o-ch

I-fK:s U-lae kommer säkert att bli
en fin genomkörare för oss, meniu
Hedström.

Tyvärr saknas ett flertal sPelar.i
saxdalstruppen. ConnY och Chri-
ster Fridlund samt Hans Haglund
är bortresta. Simon Lorenzotti
och Anders Jansson är skadade
och dessutom har Kenneth Östh
känning av en fotskada.

- Vilket lag som ställs På benen
åir därmed lite osäkert, uppger
Per.

Även i LFKJägret är det oklart
vilka som spelare.

- Men förmodligen dYker sPe-

lare som Stefan Nilsson och Mu-
stafa El Hachmi uPP På Furliden,
uppger Peter Björk i LFK-ledning'
en.

;
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Saxdalen drabbades av en or-
dentlig jobspost då qVförviirvet
ira" iirf t-u.ivika FK, Janne Hög-
åä.'i[.a.a"s i den första halvle-
f* o"tt wingades uPPsöka lasa-

rettet.- - 

- ttut altvarlief skadad han iir
tir oklart, men han ha4e fruktan-
r"a.t oot, uppger Per Hedström'"'i 

LFx'eai'ale uiista betvsen till
st"f* Nil*too, TomnY- And-e-rs-

son och Tobias Heldt' Aven rvru-

rt"f. El Hachmi skötte sig med ett
klart eodkåint betYg--iåi'sst fram åierfanns Sigge

scneiricn TommY Staaf' Utan att

"å "a"åt 
vis speli dåligl så måirk-

iÄ aå att Uåaa'igger efter trä-
ningsmässigt sett.- If-"t"- t"t Lars Sjögren'
Smedjebacken-

Träningsdrabbningen -
mellan,Såxdalens IF och

Ludvika FK:s U-lag På

Furuliden På onsdags-

kvällen blev mållös.
0-0 innebar dock inte

att matchen inte biöd På

underhållning.

- Vi sPelade"stundtals
bra och skaPade flera fina
chanser, säger LFK-lagle-
daren, Peter Björk'

- 
'Oavgiort mot LFK

måste iag vara nöid med

om m;;betänker att vi
saknade ett flertal sPela-

re. inflikar Saxdalens sPe-

lande tränare Per Hed-

ström.
Denne Per som vaktade saxdal-

smålet med stor framgång'

- Han var verkligen duktlg oc-n

uiaroe iiarfi till ativi inte kunde

ria ftä pa noilan, betygsätter Peter

Biörk."'Ell-t"ttitt ribbskott noterades

rri"ä råiä"n mot denna bakgrund
*"ät- i"t" "delad pott" orättmä-
tist.-- LFK hade kanske mer av spe-

f"t a" "it, -"n vi utsattes aldrig
iti'r någon storre press' konstaterar
Per Hedström.- -i 

hemmalaget gjorde försY-arg-

"* öäu" nooiu"E, Anders Karls-
lil--l rr,rit"el Brix ett starkt in-son och Mikael Brix etl
iär. a"aos "Råttan" Karlsson
;#;iä-til sin fördel och bitvis

åfr.öä" *tta 19e9t Persson till'

vika IJ:s bästa sPelare igår'



Höstpremiär till
-vad kanVB-lagen

Till kommande
vecka startar åter serie-
spelet för våra VB-lag
och först ut blir V/G
som spelar borta mot
Vikmanshyttan på tis-
dag kväll.

Det ser ut att kunna
bli en intressant fot-
bollshöst i vårt områ-
de, då vi har tre lag i
topp över sommarvi-
lan.

Grängesberg leder
som bekant sin div III-
serie och förhållandet
är detsamma för
östansbo i femman och
Sunnansjö i sexan.

Börjar vi uppifrån så har vi
då nämnda Gränges och Ludvi-
ka i trean.

Gränges gjorde en mycket
fin vå,rsåsong vilket alltså den-
na serieledning vittnar om.

Nu har hösten börjat direkt
illa, trots att den ännu inte star-
tar för laget.

Vi tänker då på skadelistan
med i dagsläget fyra ordinarie
spelare från varep borta och
som bekant Lars-Ake Karlsson
för resten av våren.

Tror att höstupptakten blir
av yttersta avgörande betydel-
se, då några segrar säkert föder
nytt självförtroende för laget.

LFK jagar IFK
Ludvika FK parkerar för till-

fåillet på sjätte plats och tre
poäng efter nämnda Gränges.

Jag är helt övertygad om att
laget kommer att avancera i ta-
bellen - men hur långt får
framtiden utvisa.

Ludvika hade problem med
målskyttet i början av serien,
men med Tomas "Hulta"
Hultgren i form kan det lossna
framåt omgående för LFK.

SFK avancerar?
, Vår representant i fyran,

Smedjebackens FK, finns på en
sjätte plats med 12 poäng inför
höststarten.

Visst kan det bli både en och
annan placering uppåt för la-
get, men att begära att komma
ikapp serieledarna Nornan på
l8 poäng åir för mYcket.

Dessutom har en av lagets
bästa målskyttar, Mats Eriks-

son, åter flyttat sina bopålar
mot norr.

Östansbo gick som bekant
upp i serieledning i och med se-
gern mot Saxdalen i sista vår-
matchen och innehar 15 poäng,

Vi ska komma ihåg att laget
inledde seriespelet med två för-
luster och 0-9 i målskillnad.

Sett till detta gjorde laget en
helt klanderfri våromgång om
vi undantar dessa båda mat-
cher,

Fortsätter anfallsessen, Hå-
kan Fredriksson och Ronnie
Johansson att producera måI,
kan detta sluta lyckligt för ÖIS
i höst.

Gutd till Saxdalen?
Saxdalen befinner sig på

andra plats i tabellen, med sina
14 poäng och här handlade det
i stället om en dålig avslutning
på våren.

Laget såg ett tag under våren
ut att gå loss i toppen, men nyss
nämnda avslutning med en
poäng på tre sista matcherna
satte stopp för detta.

Laget har visat sig ha kapaci-
tet att vinna denna serie och
stundtals visat upp riktig trevlig
fotboll.

Lägg till detta att man fått
förre LFK-spelaren Janne Hög-
man till hösten och SIF kanske
åir den största aspiranten på se-
riesegern.

övre halvan för V/G
För V/G började det liksom i

fjol mycket illa, men i upp-
hämtning mot slutet medförde
åttonde plats och åtta poäng.

Kommer man ihåg lagets in-
sats under hösten i fjol, pekar
mycket mot att klättringen
uppåt börjar.

Att de ska nå ifatt sina VB-
kollegor anser jag som näst in-
till omöjligt, men övre halvan
av tabellen verkar logisk.

För detta krävs naturligtvis
att Tommy Meden lyckas med
sitt målskytte till hösten.

Sunnansjö har med sina 16
poäng skaffat sig ett försprång
i toppen, två poäng före In-
sjön.

Nu eller aldrig resonerar sä-
kert Kalle Berg och c,/o i klub-
ben och det ligger mycket i den
tanken.

Med en lyckad upptakt på
första höstmatchen mot just
tvåan Insjön kommer Sunnan-
sjö att bli svårfångade.

Vad som är viktigt för laget
är att nyckelspelare typ Mikael
Holmberg och Pelle Sundström
får vara skadefria.

p/
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Ska Janne Högman bidraga till att Saxdalen vinner femman

För Nyhammar slutade vå- cioei o,.,y -wriirnan och hans
ren med en sjätteplats och I I mannar uppåt.
Poäng. Denna satsning kan säkert

medföra en Placering kring
S9m det Eär att läsa i annan 3-4, men längre tror vi inte la-

spalt i denna tidning siktar get räcker fram.

i år?

En revansch på Sunnansjö i
höst finns säkert med i tankar-
na inför höstspelet för Nyham-
mar' 

Text:
LENNART ANDERSSON
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Saxdalen gav inte
Tunabro en chans

Toppmötet i femman
mellan Saxdalen och IF
Tunabro fick flyttas till
"neutral" plan, då Furu-
liden i Saxdalen var
alltför vattensjuk för att
kunna bjuda till match.

Nu spelades matchen
på Räfsnäs anläggning
strax utanför Ludvika
och där stortrivdes tydli-
gen Saxdalen.

2-0 tilt "hemmala-
get", efter ett mål i varde-
ra halvleken, var snarast
siffror i underkant. Sax-
dalen var genomgående
ett homogenare lag än
Tunabro, snabbare, star-
kare och spelskickligare.

Tunabro hade ett par hyggliga
perioder i båda halvlekarnas inled-
ning, men i övrigt var det Saxdalen

som bestämde takten. Främst un-
der första halvan av matchen bjöd
Saxdlen på fin fotboll under diri-
gentskap av i första hand bollsä-
kre. Roger Persson.

Andå dröjde det fram till 4O:e
minuten innan 1-0 föll. Anders
"Råttan" Karlsson stötte in ett
härligt högerinlägg från Simon
Lorenzotti.

Simon var ytterst nära att öka
Saxdalens ledning i halvlekens
slutminut men fick inte riktig träff
på bollen trots.. två fina lägen i
samma anfall. Aven Conny Frid-
lund var snubblande nära att göra
2-0 innan halvtidsvilan men hans
lyftning tog i ribbans överkant.

Efter vilan öppnades himlens
portar och regnet formligen skölj-
de ner. På grund av detta blev ock-
så spelet mera chansartat, men
fortfarande spelade Saxdalen
lugnt och metodiskt och släppte
ytterst sällan fram gästerna i situa-
tinoer framför Per Hedström.

Simon igen
Ett nytt högerinlägg från Simon

Lorenzotti förvaltade Christer.
Fridlund till 2-0. Då hade halva
andra halvlek gått. Tunabro hade

kanske sin bästa reduceringschans
dryga tio minuter från slutet men
Per Lindgrens nick passerade strax
utanför.

Tunabro hade som nämnts svårt
att hitta vägar genom ett starkt
hemmaförsvar. Andå fanns top-
parna hos gästerna i mittfältarna
Per-Ola Elving och Per-Olov
Johansson, men dessa spelares väl
genomtänkta bollar fångades med
lätthet av Saxdalens försvarare.
Bra i Tunabro var också försvarets
Tomas Leppänen.

Per Hedström säkerheten själv
mellan stolparna i Saxdalen, på
det lilla som nu Pelle Runnberg
och hans försvarskompisar slåppte
igenom. Roger Persson och Conny
Fridlund, samt svårstoppade Si-
mon Lorenzotti, de individuellt
framgångsrikaste hos Saxdalen
som i och med segern tog ett kliv
närmare toppen.

Målen: (40) l-0 Anders "Råt-
tan" Karlsson, (68) 2-0 Christer
Fridlund.

Hörnor: Saxdalen 9, Tunabro 2.
Yarningar: Tunabro I
Domare: Mikael Lindfors, Ave-

sta, mycket säker.
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denna fick hemmalaget en frispark
ca 20 meter från mål som Göran
Jonasson klämde in förbi en något
passiv Anders Karlsson.

Några minuter senare hade Si-
mon Lorenzotti en klockren fri-
spark i ribban och nära 2-2.

VÄXELSPEL
Terja Kangas kunde öka på till

3-l då han löpte på vänsterkan-
ten och mötte Ronnie Johanssons
inlägg från andra kanten i ett fint
våEelspel.

En frispelad Jörgen Nyhem
fastställde sedan 4-1 minuterna
före slut.

ÖIs-tränaren Stefan Silfverlin
hade all anledning att vara nöjd:

- Målmässigt men det stack
iväg på slutet. Synd att Per Hed-
ström skulle bli skadad men det
var inte vårt fel att det blev så,.sä-
ger den alltid försynte Stefan.

- Visst ser det bra ut men det
är långt kvar. Vi har 18 poäng att
spela om och nu närmast svåra
Tunabro borta.

Mikael Woundrus bra i målet
liksom Peter Jardeborg och Gö-
ran Jonasson i försvaret. Janne
Eriksson slet och fördelade fina
bollar på mitten till Håkan Fred-
riksson längst fram.

$iffiffitå

Roger Persson som vanligt alert
på mitten i SIF även om han nu
tog slut i den andra halvleken. Si-
mon Lorenzotti skall också ha en
blomma liksom Micke Brix.

OlS-Saxdalen 4-1(0-0)
l-0(53) Håkan Fredriksson,

l-l(67) Pelle Runnberg,2-l(7 3)
Göran Jonasson, 3-l(84) Terje
Kangas samt 4-l(87) Jörgen Ny-
hem.

Publik:125
Domare: Peter Johansson, Bor-

länge-inget att klaga på.

HARALD LOHSE

Målvaktssk ada avgi orde
derbyt på l{itlängen

En målvaktsskada på
Per Hedström efter en
halvtimmas spel blev Sax-
dalens olycka och östans-
bos lycka vid tisdagskväl-
lens derby på Hillängen.

Efter 0-0 i pausen
blev det till slut hela 4-1
för hemmalaget som där-
med lämnar SIF tre
poäng efter sig i tabellen.

Segern var väl inte helt orättvis
men på tok för stor.

- Jo visst men när det blir 2-l
så kan det lätt ramla in ett Par till,
menade SlF-tränaren Per Hed-
ström som alltså fick kasta in
handduken efter en halvtimmas
spel.

- Det var den gamla knäska-
dan som gjorde sig påmind efter
en hörna. Det är inte lätt för An-
ders Karlsson att hoppa in i målet
och jag vill absolut inte skylla för-
lusten på hans agerande.

Anders Karlsson gjorde ett Par
perfekta utrusningar och fotpara-
der men var passiv på en frisPark
som gav hemmalaget 2-1.

Annars började gästerna klart
bäst under den första halvtimman
då även Mikael Woundrus i ÖIS-
målet fick göra ett Par fina rädd-
ningar.

Matchens festaste chans i den
första halvleken hade annars Ron-
nie Johansson frispelad av Peter
Jardeborg.

Ensam med Per Hedström gick
skottet högt över målställningen.

0-0 i pausen blev l-0 åtta mi-
nuter in i den andra akten då Hå-
kan Fredriksson krutade På i nät-
taket på Janne Erikssons öPPnan-
de passning.

Nu trodde man att OIS skulle ta
över men SIF kom igen starkt. 1-
I mitt i akten efter en hörna när
Pelle Runnberg trYckte På från
straffområdet.

SIF:s press fortsatte men mitt i

Peter Jardeborg sträcker fram långa benen framför anstormande Krister Fridlund på Hilläng-
en.(Foto: Claes Söderberg).



Domfotboll

Söderbärke D-Saxdalen
D 3-2

Söderbärkes damer överraskade
rejält, när man på Bärkevallen be-
segrade topplaget Saxdalens IF.

Söderbärke kunde nämligen
vända underläge i paus 0-l till
seger med 3-2och hemmaflickor-
nas båda sista mål kom inom de
fem sista minuterna.

Matchvinnare för Söderbärke
kom att bli Anna Forsman, vilken
är hemma för tillfälligt besök från
studier i USA, slog in det avgöran-
de 2-3 målet.

Saxdalen ägde spelet helt under
de första 70 min av matchen, så re-
sultatet var inte helt rättvist även
om Söderbärke kom tillbaka rik-
tigt bra i slutet av matchen.

Bäst i Söderbärke denna kväll
var Marita Hedlund, Camilla
Jansson och Camilla Björklund.

Saxdalens toppar fanns i Karin
Wennberg, Kajsa Fredriksson och
Jom Stenqvist.

Målen: 0-l Kajsa Fredriksson,
l-l Pernilla Danielsson, l-2
Kajsa Fredriksson, 2-2 Marita
Hedlund och 3-2 Anna Forsman.

/"?ft " it
Inte en
chans UIF!

Saxdalens IF:s damer gav
inte serieledande Ulfshyttan
IF någon chans i gårdagens
toppmöte i division V på Fu-
ruliden. 3-l (2-1) slutade
matchen till SIF och det var
siffror som Yar i underkant.

SIF tog initiativet direkt i in-
ledningen och redan efter elva
minuter kunde Anna Petters-
son signalera för 1-0. Ulfshyt-
tan kom dock igen och kvitte-
rade lyra minuter senare.

Men sedan handlade det näs-
tan bara om Saxdalen.'Ijejerna
radade upp den ena målchan-
sen efter den andra och seriele-
dande gästerna hade all möda i
världen att freda sig.

- Det här var den klart bästa
matchen för i år, tycket en glad
Sven-Olof Höglund, SIF:s trä-
nare, efter matchen.

Tack vare vinsten skilljer det
nu endast två poäng upp till
Ulfshyttan och tränare Hög-
lund tror att hans tjejer ska
kunna vara med och kriga om
en topplats i höst.

Hela laget gjorde en härlig
insatts med ett extra plus till
tvåmålsskytten Anna Petters-
son.

Målen: Anna Pettersson 2
och Kajsa Fredriksson l.

,/ 4" {7

I)iv V Siidra
(instalr llAlK
I algsltlttan-llullertn.
()\rrn\bo-Saxdalcn

Ö\tunst)o
St 1ilna
Suxdalcn
Sant uelsdal
'l urtabro
IIAIK
Skogsbo/ A
Ill u llcr nr .

(lu\Lals
V ulcanu!1(i
V il nransh.
[.ångsh yttan

5-2
0-0
4-l

I 4l-2? ?l
3 l4-r0 20
.r l0 19 18
6 ,11-3 I l5
I I9-16 l5
.1 r9-23 I 3

6 26-31 t3

l4 l0
t.l 9
t4 8
11 1

I,1 4
12 5

1.1 5

1.1 5

14 ,1

14 l
14 3

12 3

29-21 12

30-39 l I

21-36 9
l9-36 9
l5-31 8

kryckor. Vad som händer i fort-
sättningen har jag ingen aning om,
berättar Per.

Hur som helst kommer Hed-
ström att fortsätta att träna och
leda Saxdalen säsongen ut.

I morgon sticker SIF till Falun
för att möta den pigga nykom-
lignen Samuelsdal.

- En mycket svår match. Dom
gjorde hela 6-2borta mot Skogsbo
senast. Anders Mill6n giorde tre
mål och är en kille som vi måste se
upp med, förvarnar Per Hed-
ström.

I målet återkommer nu Ove
Heed och frågetecken i övrigt en-
dast för Thomas Eriksson som har
svårt att komma ifrån jobbet.

,-? 1

Sudalen
Ulfshyttan
Islingby
Amsberg
Söderbärke
St Tuna 6
HAIK 6

/ Å2/t '

7
7
6
5
1

4-6
3-l

2 tll-510
0 2ll-810
3 013-3 9
I 2 8-6 5
0 5 ll-13 4
142-103
147-183
0 0 0-0 0

,/r

Hedström ger upp
Nu är det färdigspelat

för Saxdalens målvakt
och tränare Per Hed-
ström.

- Ja det går inte att
fortsätta, suckar Per, För
mig finns det bara att kas-
ta in handduken.

Det var i matchen mot Östansbo
i tisdags som den gamla knäska-
dan giorde sig påmind på en hör-
na.

- Har varit hos doktorn och
den kraftiga svullnaden betyder
att jag måste gå minst en vecka på

/ "/i - {7
Div V, Södra, Damer

HAIK*Söderbärke
Sildalen-Ulfshyttan

Fullt ös i div Y
Våra representanter i säkert revanschsugna efter för-

damernas div v är i rull *Tå? 
åä".'":3*"f3äå';f*f;

gång på söndag. Sl::iå",l#fåT,'*fikå:l
För Saxdalens del väntar len låir självförtroendet ha

hemmamatch mot Ulfshvttan stärkts, vilket kan medföra ny
och hemmaflickorna koåmer framgång på söndag.

Bullerm. 00
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Ett helsvart veckoslut för VB-fotbollen!
Förlust för Grängesberg redan i fredags i trean och "bara,,

2-2 för Ludvika FK mot Huge.
Smedjebackens herrar föll 0-3 i Vansbro och damerna l-4

mot Skånela.
Saxdalen åkte på en nit i Falun mot nykomlingen Samuelsdal

med 3-1. Östansbo föll mot Tunabro med uddåmålet av tre.
I sexan återtog Sunnansjö serieledningen efter 5-l på Ny-

hammar. SpORTEN

Vad har hänt
med Saxdalen?
Falun (BP)

Vad har hänt med ftirut så stabila Saxdalens IF i fem-
manfotbollen? Det kan man fråga sig efter gårdagens bor-
taftirlust mot Samuelsdals IF med 3-f (2-l).

* Nu får vi^se .upp l_å. yi in|9 tappar kontakten med övriga
topplag, säger Chrisrer Fridlund i SlF-ledningen

. Resultatej^är inte.mycket att säga om. Hemmalaget spelade
betydligt tuffare och hade den hetarö viljan.
.. En orsak är till den här örlusten och den i frirra veckan mot
Ostansbo (l-4) är givetvis att duktiga målvakten per Hedström
är skadad. Försvarsspelet har blivit betydligt osäkrare.

Förlusten innebär att det fortfarande år tre poäng upp till
serieledande ÖtS, sa än finns ctruns"". U"n aå--ast" det till en
skärpning till nästa match.

. I ett blek Saxdalen plussar vi endast ör pelle Runnberg som
gjorde en stark insatts på mittftiltet.

Div V Södra
Samuelsdd-Sudalen

Ostansbo 14
St Tuna 13
Sudalen
Tunabro
Smuelsdal
Skogsbo/A
Bullerm.
Vulcanus./G
Gustafs
HAIK
Vikmansh.
Långshyttan

3-l
4 36-28 l9
332-918
4 32-19 18
2 2l-15 t7
6 39-30 15
s 24-3t t3
7 21-23 t2
7 30-32 tl
6 29-37 lt
6 16-30 il
818-32 9
715-33 8

-(2',

t4
l4
t4
l3
l4
t4
13

4
4
4
3
3

/f,/*

13

14
t2

Saxdalen med
piskan över
ryggenooo

Efter två raka nederlag bottennapp, påpekar tråinaren Per
(östansbo och slmuels; "8i,rlläi_ i dagsläget 13 poäng
dal) spelar Saxdalen med u-* -ä. rresd;iTöää;ä
Piskan på ryggen hemma hemmaPlan.

parotoriaenliväu. 
",,r.PJoT,H*i'fifi,HTää?1Gästande GuStafs mås- I ripp. Då vore der väl mårkligr

te innebära två slF-p,oäns ffij#:'å:5#t:Håfå1"11,Xi:
om man har för avsikt att anairJJanJsontarilirufiiä;
haka på trltriol öIS, St. lf+iå"å:,1"j-::nast 

och nv brir

Tuna och Tunabro. "-rliiiöTu.detsammamanskap

- Killarna vill verkligen visa att som i Falun.
de år bättre än vad faliet var mot Matchen tar sin början kl 19.00.

9amuelsdal i söndags. Det var ett HARALD

Inga poäng
för Saxdalen

Det blev inga Poäng för
Saxdalen i bortamötet
mot Samuelsdal. Ett nY-

tänt Samuelsdal vann
med 3-1 efter 2-1 i halv-
tid.

Segern var råttvis. Samuelsdal
kfympte 

'rtorna 
för Saxdalen som

hade svårt att skapa riktiga farlig-
heter.

Samuelsdals spjutspetsar. I
ders Mill6n och Jan Lundeberg
däremot källor till ständig oro
Saxdalens försvar.

I Saxdalen får endast And
Karlsson godkänt.

Samuelsdal - Saxdalen 3
(2-r)

Målen Samuelsdal: Anders It

l6n l, Per-Erik Juvas l, Jan L
deberg 1.,-

Saxdalen: Anders Karlsson I
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upp toppkänningen
Saxdalen vågrar ge upp

toppkänningen i "fem-
Fan'.'.. Efter förlusterna
mot Ostansbo och botten-
nappet senast mot Sa-
muelsdal, gavs inte gä-
stande Gustafs en chans i
matchen på Furuliden.
Saxdalen vann med över-
tygande 5-2, (3-1) och
hakar därmed på i tabell-
täten.

Det var en helt odiskutabel hem-
maseger. Redan efter elva minuter
kom den första nätkänningen då
Roger Perssons frispark tog i mu-
ren, bollen ändrade därmed rikt-
ning och ställde Ingemar Lillevold
i Gustafsmålet helt utan chans.
Målet var också startsignalen till
en klar hemmadominans som bara
tio minuter senare resulterade i
2-0.

Saxdalen var det lag som skapa-
de de chanser som förekom under
första halvlek. Inte ens en Gu-
stafsreducering, på straff, kunde
vända spelet till gästernas favör.

Även om Gustafs fick något
mer att säga till om efter sidbytet,
åtminsto-ne spelade man sig fram i
några fler skottsituationer i den
andra halvleken, var det Saxdalen
som förde matchen.

, lI/*7't 65'

Saxdalen vägrar ge SIF hänger med!

- Jag tyckte det var lugnt re-
dan från början. Vi var aldrig i nå-
gon uppenbar fara att tappa
poäng. Det omdömet liimnade
också Saxdalens skadade tränare
Per Hedström. Hedström som var
helnöjd med sina adepter.

Conny libero igen
Gustafs toppar fanns i arbet-

smyran Pelle Karlsson, tvåmåls-
skytten Peter Anåker och glimtvis
Lars Sundberg. I övrigt var man-
skapet ojämnt och hade svårt att
"komma till".

Hos Saxdalen gjorde Conny
Fridlund en fin insats som libero,
en plats han inte spelat på sedan
mitten av vårsäsongen. Per Hed-
ström hade stuvat om något i laget
och det med gott resultat.

Pelle Runnberg, Anders "Råt-
tan" Karlsson och Roger Persson
lyckosamma mittfältare och fram-
åt inledde Christer Fridlund strå:
lande, Christer som delvis tappadd
lite i andra halvlek, men då trädde
Simon Lorenzotti in som oroskälla
för gästernas försvar.

Domare Håkan Hammar, Bjur-
sås.

Målen: l-0 Roger Persson
(ll), 2-0 Christer Fridlund (21),
2-1 Peter Anåkerpå straff (37),
3-l Stefan Stenqvist (41), 4-l
Anders "Råttan" Karlsson (52),
4-2Peter Anåker (65), 5-2 Pelle
Runnberg (73).

Saxdalens damer hänger me. Men sedan tog de slut oc
med i toppen av div.V efter SIF kunde avgöra matche
3_0 mot Slora Tuna borta. I med 2_0 och 3_0.

halvtid ledde SIF med l-0. I SIF jobbade både Ma

och de fvå sista målen kom i lt'l!?t Hellgren och Marir

slutskedet. Hogtund srarkt på mittfältet
och i kedjan lyckades Karir

- St Tuna gick mest in för att Wennergren mycket bra.
forstöra .Saxdalens spel och Målen: Anna-Linh Stenq
lyckades bra med det i en tim- vist 2 och Anna pettersson L

2v/f -ff

I{a,rlssott
rädda,rSII?'

Kenneth Karlsson, med
fiirflutet i Högfors och IFK
Grängesberg, löser mål-
vaktsproblemen i Saxda-
lens IF under höstsäsongen.

Han giorde sin senaste
match hösten 1987 i Hög-
fors och är spelklar pä 14
dagar för Saxdalens IF.

- Kanske debuterar Ken-
neth för oss mot Bullermyren
den 4 september, uppiyser
SIF-tränaren och ordinarie
målvakten Per Hedström,

som slog upp sin gamla knä-
skada i derbyt mot östansbo
o-ch inte spelar mer den här
sasongen.

Fram till det att Kenneth är
spelklar finns Ove Heed att
tillgå men den 9 september
försvinner han på semester.

Hur det blir med Per Heds-
tröms aktiva karriär är ok-
lart.

- Det är tveksamt om jag är
beredd att riskera framtida
men för att spela division V-
fotboll, säger Per till BP-spor-
ten.

Stora Tuna D-Saxdalen
D 0-3 (0-1)

Gästerna kunde ta en rättvis
seger sedan man dominerat spelet
från början till slut.

Saxdalen vaskade fram en
miingd målchanser och triumfen
borde ha varit något mål större.

Men skärpan var inte alltid den
bästa i avslutningarna och därmed
behövde hemmakeepern endast
vittja nätet tre gånger.

Anna Pettersson och Anna-
Lihn Stenqvist var de bästa i Sax-
dalen tillsammans med Marianne
Hellgren och Karin Wennerberg.

Målen: 0-l Anna Petters-
son,G-2 och 0-3 Anna-Lihn
Stenqvist.
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Saxdalens sista
chans att få
häng på täten

Saxdalen tar en sista
chans att blanda sig i tät-
striden i div V-fotbol-
len. Detta genom att fä
förre målvakten i Hög-
fors Kenneth Karlsson att
skriva på för de svart-
vita.

- Det stämmer bra
det, förklarar Krister
Fridlund som är både spe-
lare och ordförande i
klubben!

- När Per Hedström inte kan

spela mer har vi Ove Heed att till-
gå. Ove har sedan länge planerat
att åka bort i september.

- Detta gjorde vår situation
ohållbar och vi var tvugna att söka
oss en ny målvakt, berättar Frid-
lund.

Kenneth spelade ingen fotboll i
fjol men medfverkade några mat-
cher under 1987. Detta innebär att
han inte blir spelklar omgående
under det blir 14 dagars karens.

- Vad jag törstår kommer han
minst att spela de fyra avslutande
niatcherna och kanske fem, avrun-

. dar Krister Fridlund.

Per Hedström har tvingats kasta
. in handduken för sin gamla knä-
, skada men har lovat att försöka
I sig på nästa säsong.

Trots detta gör nog Saxdalen re-
dan nu bäst i att börja ragga rninst
en ny målvakt inför 1990!

HARALD

Saxdalen
möter lag
i'poängnöd

Saxdalens IF ställs i
kväll mot ett lag i Poäng-
nöd när man åker till
Långshyttan för match i
den södra fotbollsfem-
man.

- Vi kommer att möta ett
poänghungrigt hemmalag, men
tänker inte släppa något ifrån oss,
säger saxdalstränbaren, Per Hed-
ström bestämt.

Hans adepter jagar nämligen vi-
dare för att nå en tätPlats och då
gäller det att upprepa hemma-
triumfen mot LångshYttan.

- Då gjorde vi en av säsongens
bästa matcher och kan vi sPelmäs-
sigt nå upp till samma nivå denna
gång så blir det full pott, konstate-
rar Hedström.

Några lagproblem, förutom den
knäskada som tvingar Per att av-
stå målvaktssysslan, har inte Sax-
dalen.

- Tvärtom börjar det se ljust ut
på spelarfronten. Hans Haglund
och Anders Jansson tränar nämli-
gen nu för fullt efter sina skador,
uppger Hedström.

Truppen mot LångshYttan inne-
håller följande aktörer: Ove Heed,
Conny Fridlund, Pelle Runnberg,
Mikael Brix, Anders "Råttan"
Karlsson, Anders Karlsson, Stefan
Stenqvist, Roger Persson, Ken-
neth Öst, Simon Lorenzotti, Chri-
ster Fridlund, Mats Adolfsson och
Thomas Eriksson.{-4 !" ... .-.
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Saxdalen I) har chansen
Saxdalens damer har en fin

chans att befästa sin ställning i da-
mernas div V-fotboll i morgon
eftermiddag.

Gäster på Furuliden är Hälsing-
gården som hemmalaget bör kun-
na klara av.

Även Söderbärke spelar hemma
och då mot islingby. Med tanke på
GOIF:s fina matcher på sistonde
är en poäng ingen omöjlig uppgift.

Fotboll
Div Y Södn

Bullerm.-St Tuna 2-4
Långshyttan-Saxdalen 3-3
Vikmansh.-HAIK l-2
Vulcanus/G-Skogsbo/A 2-2

St Tuna 16 l0 2 4 38-t2 22
östansbo 15 l0 | 4 4l-31 2l
Saxdalen 16 8 3 538-26 19
Tunabro 15 6 7 222-15 19
Skogsbo,/A 16 6 4 630-37 16
Samuelsdal 15 7 | 742-35 15
HAIK 15 6 3 620-32t5
Bullerm. 16 6 2 832-2'7 14
Gustafs 15 5 3 734-U13
Vulcanus/G 16 4 4 832-36 12
Längshyttan 15 4 3 820-38 ll
Vikmansh. 16 3 3 l0 19-35 9
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- Saxdalen vinner
restetrunde matcher

Efter två säsonger i division lV-klubben Bromsten i
Stockholm är nu Simon Lorenzotli,24, tillbaka i Saxda-
lens IF igen, klubben där han började med fotboll 1973.

- Har man barn är Stockholm ingen bra miljö att bo i,
motiverar Simon varför han och familjen flyttade hem igen.

Förutom i SIF och Bromsten har den kvicke mittfältaren-
/forwarden gjort två säsonger i IFK Grängesberg.

Simon är gästtippare i den l6:e omgången av södra Dala-
femman, där fyra matcher går ikväIl och två på söndag.

Hans tips har löljande utseende:
Fredag

Bullermyren - Stora Tuna
Jag kan tänka mig att Stora 'Iuna är så pass bra att dom

kan vinna serien men det tror jag vi i Saxdalen också kan
göra. Hur som helst, Bullermyren bör Stora Tuna kunna slå.

Långshyffan - Saxdalen
Jag tror vi vinner resten av matcherna som är kvar i serien,

inklusive Långshyttan. Vi är på gång och nu behöver vi inte
bekymra oss lör målvaktsfrågan heller eftersom Kenneth
Karlsson skrivit på. Vi spelar med samma lag som senast.

Vikmansh - Hälsinggården
Det är en knepig match att tippa och den kan nog gå hur

som helst. Jag chansar med ett kryss.

V/G FK - Skogsbo/Avesta
Det blir nog en etta. V/G behöver poäng och bör kunna

klara Skogsbo. För mig är det lite förvånande att det inte gått
bättre för V/G i år än det giort.

Söndag

Samuelsdal - Tunabro
Här avgår förmodligen Tunabro med segern även om jag

inte har något emot att dom förlorar. Antagligen är Tunabro
starkare än Samuelsdal.

Gustafs - Ostansbo
Det verkar som om ÖIS ar fite på nedgång och även om

dom är med i toppstriden tror jag dom får svårt. En pinne blir
det i alla fall mot Gustafs.
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Simon Lorenzotti, gösttippare i den 16:e omgången.
to: Mats Weilander)

Kryss för
V/G och
Saxdalen
Delad pott för såväl V/G som Saxdalen
blev det på fredagskvällen. V/G hade
både l-0 och 2-l mot Skogsbo, men lan-
dade pä 2-2.

Saxdalen hade 3-l i pausen mot Långs-
hyttan men resultatet blev 3-3.

SPORTEN


