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Fridlund & co.
fixade oav$ort
mot Lhngshyttan

Ett lag Utan flyt haf har - -Så långt var resultatet rättvist. ciock oen straff han fick efter att

autid motvind . Det fick x,"å,åltil*iJti:äåjiå'å"fä 
ha färrts'

Långshyttan erfara när 
"iäöåiiirralen. 

Gästerna var inte NfÅf,V.q'ft nlinn,LDn
man mötte SaXdalen på sena attutnyttja detta med två mål På något sätt var det typiskt att

Klosterriden. rtoir ä" som törjd' *itäåt'ååio"lori#i.n.n 
var det

storartad andra halvlek UÅNC,L CHANSER Saxdalens målvakt Ove Heed som

nådde LArK ardrig ring._1e _^l{1,9..:.1X91"^'g'9 
dfj :1.9 iåff3å:'# 

tååå'f 
;å!jl'l.iil1:

än till 3-3 trots en rad till- å'ä#:iTH'|i?*it.ffil,å'ål; stressat och hade-svårt-att få kon-
fällen att spela hem se- i-6ä-giuytt".riurtir"tt?na.åpa :tottoubollenförordentligaupp-gern. situationen' I den första spelade Saxdalen

Gästerna fick gå till pausvilan LAIKsatte Saxdalen under rejäl med lite bättre skärpa och snabba-
med en till synes-betrygÄande l-3 press och det handlade stort sett repassningaränheåmalaget. Spe-
ledning. om spel mot ett mål under andra larna rörde qig också bättre.

Derif<irsta halvleken var dock halvan av matchen. Godkänt får dock också Simon
spelmässigt jämn. Lagen skapade En fint slagen frispark av Kent Lorenzotti och Conny Fridlund.
dock inte alltför många farliga Hoffman utifrån kanten betydde Hela LAIK är värd en eloge för
chanser. Det mesta handlade om 2-3 efter knappt tio minuters spel. den fina insatsen i andra halvlek.
halvchanser och dåliga avslutning- Efter det hade Kent fyra ypper- Värda extra beröm för hela mat-
ar. - liga chanser att kvittera. Även chen är Niklas Karlsson, Pekka

Gästerna tog ledningen efter Pontus Dil6n hade ett friläge utan Malila, Kent Johansson och Kent
dryga 20 minuters spel. Anders att lyckas få in bollen. Hoffman.
Karlsson slog in en itraff sedan Det dröjde till dryga halvtim- Långshyttan-Saxdalen 3-3 (1-3)
Niklas Karlsson fällt Simon Lo- men innan Kent Johansson kunde Målen: 0-l Anders Karlsson
renzotti. kvittera efter en snygg pass från (straff) l-l Kent Johansson 1-2

Kent Johansson kvitterade för Pekka Malila. Christer Fridlund l-3 Simon Lo-
LAIK sedan Kent Hoffman nickat Kent hade också chansen att ge renzotti 2-3 Kent Hoffman 3-3
ner en frispark till honom. LAIK ledningen. Han missade Kent Johansson.

Christer Fridlund var en av männen bakom Saxdalens oavgjorda resultat mot LAIK.
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Poängnöd på
Furuliden
i kväll ...

Saxdalen behöver
poäng för att haka På i
toppen och V/G är i stort
poängbehov i bottenstri-
den.

Där har ni förutsätt-
ningarna inför kvällens
lokalderby på Furuliden.

När lagen möttes i Blötberget-i
våras vann Saxdalen med 4-3 ef-
ter en knocköppning som gav 4-0
tidigt i matchen.

- Den hiir gången tänker vi
hålla tätt på ett helt annat sätt , lo-
var V/G-tränaren Toni Karls-
son.

- Vi är i poångbehov och jag
hoppas att vi skall ha med oss
minst en poäng hem.

Saxdalen kom undan med nöd

och näppe i Långshyttan senast.
Ledning 3-l i pausen blev 3-3
sedan hemmalaget missat en straff
i slutminuterna.

- Vi har inte givit upp hoppet
helt om att nå toppen. En förut-
sättning är naturligtvis att vi vin-
ner ikväll, menar hemmatränaren
Per Hedström.

Nye målvakten Kenneth Karls-
son är inte spelklar. Han blir detta
i hemmamatchen mot Hälsinggår-
den den 9 september.

Roger Persson återkommer i
Saxdalen sedan han senast tvingats
lämna återbud för feber. En klar
förstöärkning med andra ord.

Thomas Eriksson utgår för en
tripp till USA. Samma resa gör
även Mikael Bergh i V,/G medan
Milko Oldengård får se matchen
från sidan efter tre gula kort.

Avspark:18.30.

HARALD LOHSE

Div V Södra Dala
Saxdalen-V G 11
Östansbo--Långshyttan 3_l
Skogsbo-Bullermyren 24
Samuelsdal-Vikmanshyttan il
TunabreGustafs 21
St Tuna-Hålsinggården 4-2
Ostansbo 17 12 | 4 49-34 25
StTuna 17 ll 2 4 42-t4 24
Tunabro 17 6 8 3 27-2120
SamuelsdallT 9 I 7 5I-37 tg
Saxdalen 17 8 3 6 38-3019
Bullerm 17 7 2 I 36-2916
Skogsbo I'l 6 4 7 32-4116
Hälsingg 16 6 3 7 23-35ts
vG 11 5 4 8 34_37 t4
GustalsIl 54838-51 14
Långshyttad6 4 3 9 2l-4Itl
Vikmansh 17 3 3 ll 19-40 9
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Det kom att handla väldigt
mycket om bröderna Med6n,
Jimmy och Tommy, när Sax-
dalen och V/G möttes på Fu-
ruliden i det betydelsefulla
derbyt i femman. Jimmy och
Tommy svarade ftir varsitt
mål och det räckte ftir att ge
V/G segern med 2-1, halvtid
0-0 och därmed ge laget nå-
got fastare underlag i botten-
striden. För hemmagrabbar-
na betyder ftirlust att man
sannolikt är avhängda i ta-
belltoppen.

Det ska sägas att någon stör-
re match blev det aldrig, men
lagen vaskade gång på gång
fram farligheter, därmed blev
underhållningsvärdet av till-
ställningen av god klass.

Saxdalen skapade sina vas-
saste chanser i första halvlek
där främst Roger Persson och
Pelle Runnberg brände iättelä-
gen. Saxdalen var också den
piggare parten första halvan av
matchen.

Det var ändå efter sidbytet
chanserna gav utdelning, om
än inte i alltför hög procent.

0-1 genom Jimmy Med6n på
en volleyfullträff efter förarbete
av Hasse Silfverlin, tid 16 min.
Bara tre minuter senare svara-
de Kennet Thule Larsson för en
strålande räddning på en straff
skjuten av Anders Karlsson.
l-l kom ändä 32 minuter in i
halvleken, målskytt Mats
Adolfsson, vars skott ändrade
riktning på en V/G-spelare och
ställde Thule utan chans-

BrödernaMeden
- de lever VIG höSt på
. Sju minuter före full tid kom
så avgörandet. Tommy Medön
tog helt sonika bollen av en
dribblande hemmaförsvarare.
drog en annan och ur snäv
vänstervinkel satte han bollen
utom räckhåIl för Ove Heed i
Saxdalsmålet. Snabbt uppfat-
tat av Tommy.

Andra halvleken var V/G:s, i
minst samma utsträckning som
den första var Saxdaleni. De
bästa måltillbuden var också
V/G:s och exempelvis strax in-
nan l-2-målet hade gästerna
chans på chans men eti virrigt
hemmaförsvaret kunde värjå
sig.

- Lite fastare mark under
fötterna, menade en hårt lut-
trad V/G-tränare Toni Carls-
son.

- Vi gjorde en stark insats,
betänk att vi saknade trion Ro-
ger Nilsson, Mikael Berg och
Milko Oldengård, underströk
Toni.

Kenneth Larsson och mitt-
backen Peter Rask var svårfor-
cerade i ett starkt V/G-örsvar,
Hans Silfverlin lite av mittftilt-
smotor och Med6n-bröderna'
som irrationella avslutare,
V/G-spelare med överbetyg.

- Nu är väl loppet kört for
vår del, konstaterade Saxdalens
tränare Per Hedström.

Saxdalen fick inte till det.
Osäkerheten bakåt blev stor ef-
ter underläget och framåt brän-

des chanserna. Anders Råttan
Karlsson den genomgående
bäste i hemmalager. i övrigr
nådde ingen någon högre kapa-
citet för dagen.

Domare: Göran Lindholm,
Falun.
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'Ff;f!reTi-ff"ffiffin. Roger persson r h"*iotognt sIF har kommandot i den här duellen med

gren. (Foto: Anders Abrahamsson)

VIG:s Uffe Blom'

SIF-tjejerna
vann med 4-l

Saxdalens damer tog två vik-
tiga poäng i hemmamatchen mot
ttälsinesården. SIF vann med

klara i-"1 och ligger fint med i
toppen av tabellen.

SIF gorde övellag en myc-

ket starl insats, och var klassen

bättre än gästerna.
Segern kundc varit några

nral större. SIF missade t ex en

straff.
Bäst för dagen var Karin

Wennerberg, Kajsa Fredriks-
son samt Anna-Lin Stenqvist.

Målen: 1-0 Kaisa Fredriks-
son, 2-0 Anna-Lin Stenqvist,
3-0 Anna Pettersson' 4-0 Jom
Stenqvist.

.t/
'"/- ö 2

Saxdalen D-Hälsinggår-
den D 4-l (2-0)

Saxdalsdamerna hade inga svå-

risheter att bärga full Pott när
Hähinegården På söndagen gästa-

de Furuliden.
Redan i ett tidigt skede av mat-

chen skaffade sig hemmaflickorna
ett övertag som man bibehöll mat-

chen ut.--sigttt var därför hur välför-
tianisom helst och i hemmalaget
iäi 

"tt" 
godkänt för en fin arbet-

sinsats.
MålskYttar för Saxdalen var

djst 'Fredrikssol, A.nna-Ljp
Stenqvist, Jom Stenqvist och

Anna Pettersson'

I

L

ffi
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- Bullermyren är hös-
tens överaskning i serien,
så jag är helt inställd på
en mycket svår match.

Säger Per Hedström,
tränare i Saxdalens IF in-
för kvällens gästspel på
Sportfältet i Borlänge i
den södra fotbollsfem-
man.

"Bullis" har övertygat stort ef-
ter uppehållet med en rad fina
matcher och med tanke på att Ia-
get klarade oavgiort vid besöket
på Furuliden så är saxdalsrespek-
ten förståelig.

- Skall vi nå målsättningen om
två poäng är det bara hårt jobb
som gäller, menar Hedström och
konstaterar att hans adepter är
hela och friska.

- Vi satsar därför på seger men
är vål medvetna om vad som krävs
för att lyckas, avrundar Per. 

_

Laget mot Bullermyren: Ove
Heed, Hans Haglund, Conny
Fridlund, Anders Karlsson, An-
ders "Råttan" Karlsson, Pelle
Runnberg, Mats Adolfsson, Roger
Persson, Kenneth Öst, Simon Lo-
renzotti, Christer Fridlund, Stefan
Stenqvist och Anders Jansson.

Div V Södm
Bullerm . 

-SaxdalenGustafs*Smuelsdal
HAIK-Skogsbo/A
Långshyttan-Tunabro
Vikmansh.-St Tuna
Vulcanus,/G-Östansbo

Borlänge (BP)
3-1 (2-1) till Bullermyren

över Saxdalens IF kan synas
vara en övertygande och klar
seger men bakom resultatet
döljer sig något annat. Sax-
dalen giorde spelmässigt en
av sina bästa matcher för sä-
songen men verkade ha allt-
ing emot sig.

Som t.ex när både Anders
Karlsson och Simon Loren-
zotti låg skadade vid sidan
om banan i början av match-
en och Bullermyren stack
upp och giorde både l-0 och
2-0 inom loppet av fem minu-
ter!

Visserligen reducerade in-
hopparen Stefan Stenkvist,
som löste av axelskadade Si-
mon Lorenzotti, men fler mål
klarade inte SIF av att göra.

Tio minuter från slutet brän-
de Kenneth östh en straff och
minuten senare ökade hemma-
laget istället på till 3-1.

Det var ett totalt missvi-
sande resultat. Det var vår
match till 90 procent, tyckte
SIF-tränaren Per Hedsl.röm.

Saxdalen anlände utan mål-
vakt till Borlänge sedan Ove
Heed tvingats tacka nej. För-
svarsspelaren Anders Jansson
fick uppdraget att stå i måI.

Till helgen är vår nye mål-
vakt Kenneth Karlsson spel-
klar. upplyste Hedström.

Roger Persson var rejält på
hugget i SIF och var tillsam-
mans med Anders "Råttan"
Karlsson topparna i SIF.

Tyvärr fick Roger sitt tredje
gula kort liksom Conny Frid-
lund, vilket betyder att bägge
är avstängda i hemmamatchen
mot Hälsinggården.

Odesminuter
frillde SIF

Östansbo
St Tuna
Tunabro
Samuelsdal
Sudalen
Bullerm.
HAIK
Skogsbo/A

1813 I
t8t2 2
l8 7 8
t8l0 I
18 8 3
18 8 2
1773
1864

3-l
t-2

. 1-0
0-l

. 0-3
0"=-2

4 st-34 27
4 45-t4 26
3 27-22 22
7 s4-38 Zr
7 40-31 l9
8 39-30 18
7 23-36 t7
I 32-42 t6

4 9 34-39 14
4 9 39-53 t4
3 l0 2t-42 tt
3 12 t9-43 9

Vulcanus./G 18 5
Gustafs l8 5
Långshyttan l7 4
Vikmansh. l8 3

Saxdalen fölt
rnot "Bullis"

En kämpainsats lite utöver
det vanliga parat med gunst
hos fru Fortuna gav BullJrmy_
ren en något oväntad seger
över Saxdalen i måndagsmöiet
på Maservallen.

3-l (2-1) slutade matchen se_dan Saxdalen, spelmässigt
klart bäst, bränt en straff vid
ställningen 2-1.

, - Yi hade turen på vår sida, sen vil_
re vr garna ge våran lagledare Kurt Ris_
berg^en liten present för att han blivit
morfar hiiromd,agen, log Bullermyien_
tränaren Per-Ake Eriksson efter hat_
chen.

. -.Y9" visst hade vi lite tur också,
det vill jag inte förneka.

FINA CHANSER

^. 
Saxdalen spelade till sig en hel del

rlna chanser i den här matchen. Brode_
rade^sig fram i snygga kombinationer
ocksä. Men längst bak i "Bullis"_för_
svaret_stod rnålisen Johan Göthe på
11..,. h.n snygga straffräddning t-io
mrnuter före slutet, då stod det 2_l tilt
hemmalaget, var inte den ENDA prak_
träddningen den här kvällen...

PRAI(TPÄRLA
Efter straffen gick "Bullis" nåstan

omgående fram och gjorde 3_l sedan

Tomas Waller hittat rätt med en riktig
praktpärla förbi duktige saxdalskeel
pern Anders Jansson.

I Bullermyren var Johan Göthe det
llora_namnet men bra betyg också till
Patrik Lidsjröm, Tomas Waller, per
Eltin och Markku Lammassaari.

Banans båste spelare fanns dock hos
gästerna. Det var Roger persson som
gj.orde det m€sta rätt. Fina betyg ocksåtill Anders Karlsson och rnåiåktsre_
serven Anders Jansson.
BULLERMYREN-SAXDALEN 3-1

Q-r)
Målen: l-0 Lars Redhe, 2-0 Janne

Larsson, 2-l Stefan Srenkvist, 3_l To_
mas Waller.
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Jakten om seriesegern i södra Dalafemman i fotboll

gå, 
"idare 

ikväll och i Äo.gon. lerieledande östansbo IS
ipelar hemma på.Hillängen mot Bullerrnyren i afton'

- Jag tror på ötS tade i den matchen och som blivande

seriesefrare, påstår omgångens gästtippare, Roger Pers-

son, -Ittfältare i Saxdalens IF, som tidigare var med i
tätstriden men nu som hamnat i ett ointressant läge.

Vi får väl försöka göra eu snygg avslutning' säger 26-

åringen, som själv inte äi med i SIF:s lördagsdust q4 furyI-
den-mot Hälsinggården. Både han och Conny Fridlund är

avstängda. Dessirlom är Simon Lorenzotti axelskadad och

Christå Fridlund eventullt bortrest. Höstlånet i målet - Ken-
neth Karlsson. debuterar mot HAIK.

Roger iir alltså tillbaka i sin moderklubb efter att ha spelat

åtta säsonger i Ludvika FK.
Hans tips ser ul så hrir:

Fredag:

Tunabro - V/G FK 1

Jag tror inte att V/G har något att hämta i den här matchen
även om Tunabro realistiskt sett inte har någon chans längre
atl vinna serien.

östansbo - Bullermyren 1

Jag tycker att ÖtS är bättre som lag än Bullermyren och
verkår itabila. Dom har tydligen också det rättat flytet' Vi
fiok visserligen stryk av Bullermyren men då hade vi en hel del

otur i den matchen.

Lördag:

Samuelsdal - Långshyttan
En säker etta som jag bedömer det. Samuelsdal är nog star-

kare som lag och Janne Lundeberg, min gamla klubbkompis
lrän Saxdalen, petar säkert in ett eller annat mål för Samuels-
dal. Långshyttan slåss för att hänga kvar men räcker inte till.

Saxdalen - Hälsinggården
Även om vi har lite folk borta håller jag en slant på att våra

killar vinner. Själv får se jag matchen från sidan eftersom jag
är avstängd.

Skogsbo - Stora Tuna

Hemmalaget har väl inte sitt helt på det torra men Stora
Tuna är så pass mycket bättre att de inte tar stryk av Skogs-
bc-.. Men clet är klirt att östansbo skulle jubla om Skogsbo
vinner.

Gustafs - Vikmanshyttan I
En ödesmatch, inte minst för Vikmanshyttan- Men de har

kanske redan givit upp. Gustafs bör vinna och därmed ta sig

lrppår en bit i tabellen.

2
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Problem för
Saxdalen

Skador, semestrar och av-
stängningar ställer till stora
problern för Saxdalen inför
dagens hemmamatch mot
Hälsinggården.

- Ja det finns roligare sa-

ker att ta tag i än att sätta
ihop 13 man på lördag, be-
känner tränaren Per Heds-
tröm.

Roligt är det faktum att Kenneth
Karlsson från Högfors debuterar i
målet.

Mindre roligt att strategen Roger
Persson och ConnY Fridlund är av-
stångda för tre gula "kort. Krister
Fridlund är bortrest liksom Thomas
Eriksson.

Skadad i en axel är Simon Loren-
zotti och därmed också ute ur leken.

Anders Jansson vaktade målet
mot BullermYren senast men han
går nu ut och sPelar ute.- 

- Vi hade 90 Procent av sPelet

mot Bullermyren och förlorar ändå.
Hoppas att det blir lite båttre flyt i
dag trots alla frånfall, menar Per
Hedström och tillägger:

- Vi har ingenting att hämta i
toooen och kan inte åka ur. Nu skall
vi hä roligt i de återstående omgång-
arna.

,'/F - J i

-, / ,"/': . *i
Tennissiffror
för Saxdalen

Av MATS ER/KSSON
Det bjöds på tennissiffror när Sax-

dalen och Hålsinggården gjorde upp
om div V-poängen i lördagens match
på Furuliden.

Till slut blev det 6-3 i hemmafavör
efter 3-1 i pausen.

Av de många målet*an man snabbt
utläsa att det blev en trevlig och öppen
tillstallning från båda sidor.

HAIK gjorde matchens första full-
träff men sedan punkterade hemmala-
get drabbningen med fyra raka full-
träffar inom loppet av 16 minuter.

Man kan verkligen tala om den be-
römda ketchupflaskan!

Nye målvakten Kenneth Karlsson
från Högfors gjorde en bra insats mel-
lan stolparna.

Bra även Anders"Råttan" Karlsson
och Gustav Nordh som libero.

I Hålsingården märktes i första
hand Mikael Hilleskär. Den övriga be-
stättningen kan säkerligen bättre.

SAXDALEN_IIÄLSINGGÅRDEN
6-3(3-1)

Målen:
0-l Lars Blomdin, 1-1 Anders

Karlsson, 2-l Pelle Runnberg, 3-l
Mats Adolfsson, 4-l sjiilvmåI, 4-2
Mikael Hilleskär, 5-2 Kenneth Östh,
6-2 Stefan Stenkvist samt 6-3 Lars
Callis.

Bra domare Håkan Eriksson.

4-t
6-3
l-3

48-15 28
52-38 2'l
30-24 24
59-39 23

l3
13

8
lt
9
9
,7

6
6
5
4

l9
19
19
t9 7 46-34 2l

8 43-31 Z0

Vikmansh

8 26-42 t'l
9 43-54 t6
9 33-45 16

r0 36-42 14
tt 22-17 lt
13 20-47 9

t9
l8
l9
l9
l9

TENNIS.
SIFFROR

oo

FOR SIF
Trots att Saxdalen sak-

nade hälften av de ordinarie
spelarna blev det rena ten-
nissiffrorna hemma mot
Hälsinggården. SIF vann
med 6-3 (3-1).

Gästande HAIK från Fa-
lun började piggt, men föll se-

dan tillbaka kraftigt. Efter de-
ras tidiga ledningsmål kom
Saxdalen att dominera klart.

SIF glck till halvtidsvila
med två psykologiskt viktiga
mål: I 43:e minuten giorde
Pelle Runnbery 2-1, och i all-
ra sista minuten ökade Mats
Adolfsson på till 3-1.

När sedan HAIK giorde ett
självmål i andra halvlek var
saken definitivt klar.

- Starkt av grabbarna att
vinna så stort idag. Vi sakna-
de ju fem av våra viktigaste
spelare, tyckte SlF-tränaren
Per Hedström.

- Nu får vi försöka göra en
snygg avslutning på serien,
men det har förstås varit lite
avslaget på slutet.

Stark debut

I Saxdalen gjorde nyförvär-
vet från Högfors, målvakten

Div V Södra
Gustafs-Vikmansh.
Samuelsdal-Långshyttan
Saxdalen-HAIK
Skogsbo/A-St Tuna

St Tuna 19
Ostansbo
Tunabro
Samuelsdal
Sudalen
Bullerm.
HAIK
Gustafs
Skogsbo/A
Vulcanus,/G
Långsh1,11ap 18

Kenneth Karlsson, en stark
debut. En mycket oväntad co-
meback gjorde också Gustav
Nord. Gustav, som egentligen
lade av med fotbollen ör någ-
ra år sedan, giorde en stabil
insats som libero.

Per-Åke Persson, fruktad
målskytt på 70-talet, fanns
även han med. Något mål
blev det dock inte denna
gåtig.

Allra bäst i SIF var dock
Anders "Råttan" Karlsson.

SIF-målen: l-l Anders
Karlsson, 2-l Pelle Runn-
berg, 3-l Mats Adolfsson, 4-l
självmåI, 5-2 Kenneth Osth,
6-2 Stefan Stenqvist.

t9
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lOamfotboll

Saxdalen rnissar
seriesegern

Målrikt värre blev det när Saxdalen
förmodligen spelade bort sina chanser
till serieseger i damernas div V på sön-
dagen mot gåstande Amsberg.

Amsberg vann nämligen med 5-4
efter l-l i pausen men ett oavgjort re-
sultat hade kanske bättre speglat hän-
delserna.

Bäst i Amsberg Susanne Hedenskog
i försvaret ,vidare mälvakten Helena
Ungerbäck och Annika Kurrkio på
mitten.

I Saxdalen ger vi blommor till Karin
Wennerberg i anfallet samt Maria
Höglund och Ann Linh Stenkvist på
mitten.

SAXDALEN-AMSBERG
4_s(1_1)

Målskyttar:
Amsberg:Anne Wallner och Annika

Kurrkio 2(l straffl) samt Barbro Lud6n
1.

Saxdalen:Karin Wennerberg 2, Kaj-
sa Fredriksson och Anna pättersson
var sitt.

Saxdnlen
-Amsberg

Trots ledning med 3-2 i andra
halvlek tvingades Saxdalens
IF:s fotbollstjejer släppa bägge
poängen ifrån sig i hemma-
matchen mot Amsberg.

En diskutabel straff för Ams-
berg blev nästan matchavgö-
rande. På den ökade gästerna
lrän 4-3 till 5-3. Visserligen re-
ducerade SIF till 5-4 men då
återstod bara tre minuter.
Amsberg vann alltså den jämna
matchen med 5-4 (l-1).

Mittftiltarna Anna-Lin
Stenqvist och Maria Höglund
var topparna i SIF tillsammans
med forwarden Karin Wenner-
berg.

SIF-målen: Karin Wenner-
berg 2; Kajsa Fredriksson, An-
na Pettersson.

oa

Div. V. Södn, Damel

IFK Grängesberg: Roger Hag-
lund och Thomas Sundberg 7, Gö-
ran Hellman, Anders Lindell och
Bengt Lindh 3, Jan Bengtsson och
Lars-Äke Karlsson 2 samt Thomas
Angelin ett.

Smedjebackens FK: Niklas Bin-
ning 8, Peter Bertilsson och Mats
Eriksson 5, Magnus Barkskog 4,
Robert Andersson 2, Jan Hedlund,
Thomas "Totte" Karlsson och
Jocke Johansson ett vardera.

Saxdalens IF: Roger Persson och
Christer Fridlund 8, Pelle Runnberg
och Thomas Eriksson 5, Simon Lo-
renzotti och Anders
Karlsson 4, Stefan Stenqvist 3, Ken-
neth östh, Anders Karlsson, Mats
Adolfsson 2 samt två sjrilvmåI.

V,/G IK: TommY Med6n l0' Jim-
mv Med€n 6, Mikael Berg 4, Milko
Oideneård 3, Roger Danielsson, Pe-
Irer Ra;k, Tommy Hedqvist och Mi-
kael Blomgren 2, Ulf Blomgren'
Roser Nilsson, Ove lgelström och
Haäs Silfverlin ett samt ett sjåilv-
måI.
' Östansbo IS: Jörgen NYhem 12'
Håkan Fredriksson 11, Ronnie Jo-
hansson 7, Göran Sandgren 4,Terje
Kangas och Torbjorn Erlandsson 3,
Leif Wistrand, Roger Eriksson och
Anders Jonasson 2, Jan Eriksson,
Peter Jardeborg, Kari Jauhiainen
och Peter Sandberg ett samt ett
självmal.

Saxdalen-Amsberg
St Tuna-Islingby

4-5
l-0

| 2 26-14 17

3 2 24-14 15

0 4 18-13 14

7 3 20-13 12
t 't 6-19 '7

0 7 15-19 6
t I 10-27 3

Amsberg
Islingby
Ulfshyttan
Sardalen
St Tuna
Söderbärke
HAIK

11 8
ll 6
lt7
105
11 3
103
l0 l
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O$-duo är
rnålfarligast

Av STELLAN NILSSON

östansbo IS är Västerberg-
slagens målfarligaste lag!

Det vittnar 52 giorda mål
hittills om.

Men så har laget också
distriktets vassaste rnålskYt-
tar i laget.

Jörgen Nyhem och Håkan
Fredriksson är nämligen de
båda spelare som tydligen är
utrustade med bästa målsin-
net.

Jörgen har låtit kanonen tala vid
12 tillfällen medan hans klubbkam-
rat antecknat sig elva gånger i mål-
protokollet.

På tredje plats följer fjolårets
skyttekung i Västerbergslagen,
Tommy Med6n i V/G som gjort tio
mål så här långt i seriesPelet.

Så här ser skytteligorna ut hos V/
B-klubbarna:

Ludvika FK: Roland Persson 6,
Magnus Nyquist och Johan Frisell
4, Mustafa El Hachmi, Hans Hag-
lund, Roger Karlsson och Thomas
Hultgren 2, Nicklas Rasck, Per Silf-
werin, Sigge Scheir, Ola Bergman,
Patrik Larsson och Niklas Björk-
lund varsitt.
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Den 19:e upplagan av "Giller-
markslöpet" i terräng blev en
föga upphetsande historia.

Aldrig tidigare har arrange-
rande Källbottens IK haft ett
så fåial och klent startande
sällskap som denna underbara
septemberlördag.

tappar
terräng

- Det är kärvt, bekänner Gunnar
Frisk i tävlingsledningdn. Vi brukar
alltid ligga en bra bit över 100 men nu
kom drygt 70. Det går inte i det långa
loppet.

- Nej vi lågger inte ned utan gör ett
nltt försök nästa år då det handlar om
jubileum. Visar det sig att klasserna då
blir lika tunna får vi tänka igenom
framtiden.

I damklassen kom endast fyra tap-
pra till start och vann där gjorde
Ann-Cathrine Helander från Kvarn-
sveden.

Sju tappra skulle sedan göra upp om
herrar elit och John Hedberg från
Ludvikä FfI gjorde en mycket strong
löpning.

Fyra kilometer före mål knäckte han
hemmafavoriten Håkan Flink .

--Vi hade sällskap under en dryg
mil men då ville jag testa honom och
han släppte direkt, berättar Hedberg.

Efteranmälde Johnny Thorsell från
Kvarnsveden var favprit hos många
men han förmådde inte haka på i de
hårda utgångstempot och fick nöja sig
med tredjeplatsen.

Gillermarkslöpet

48.38, 6. Vivi-Anne Karlsson, Ludvika
49.03,7. Gunnel Nygren, Ludvika 49.18.

Herrer motion 16 km: 1. Erik Östman,
Gustafs 62.12, 2. Riccy Johansson, KIK
62.51,3. Göran Hybinette, KFUM 63.21,
4. Lars Frisk, Saxdalen 6f.46,5. Thomas
Paulsson, Forssa 66,15, 6. Rune Gold-
witz, IRIK 66.19,7. Andrej Dzus, KIK
66.48, 8. Anders Henriksson, KIK 67.17,
9. Hans Danielsson, Ludvika 67.33, lO.
Lars Hägerfors, KIK 68.18.

PojLcr -4 5 km: 1. Erik Mrtsson, Grå-
dö 1t.47, 2. Conny Ekstrand, Heros
19.13, 3. Fredrlk Borgströn, LJusnars-
bcrg 19.33, 4. Mikael Ekstrand, Heros

r#:r4rl "ffi,$

il

JOHN HEDBERG Ludvika FfI(69) hemförde på lkördagen den 19:e upplagan av "Gillermar
s|öpet" över 16 km. Tvåa blev Håkan Flink(66) som här tagit led4ingen strax efter starten. Fot
GUNNE RAMBERG.

Herrar 16 km: l. John Hedberg, LFFI
54.07, 2. Håkan Flink, KIK 54.45, 3.
Jonny Thorsell, KGOIF 56.28, 4. Rolf
PåJsson, Saxdalen 59.35, 5. Mats
Carlsson, KIK 62.00.

Demcr 10 hn: 1. Ann-Cathrine Helan-
der, KGOIF 39.38, 2. Anita Westling,
IRIK 39.48, 3. Helen Gustafsson, Saxda-
len 39.59, 4. Lena Häll, KGOIF 40.29.

Herrar jun l0 km: I. Ulf Lissel, Gus-
tafs 3l .09, 2. Tommy Gustavsson, Ludvi-
ka 38.12, 3. Johan Frisk, KIK 43.20.

Dsner motion 10 km: l' Margareta
Lindström, Grångesberg 43.44, 2. Lisa
Danielsson, KIK 43.57, 3. Solveig Pet-
tersson, KIK 47.18, 4. Annica Lundberg,
Ludvika 48.17, 5. Monica Wiker, KIK

19.51, 5. Johan Scllberg, St Tuna 2dl.
6. Fredrik Hägerfors, XIIÅ 21.26.

Flickor -14 5 km: l. Carolina Olssr
LFFI 23,35.

TArtrtÅNG
Gillermarkslöpet.
Herrar 16 km: l. John Hedberg,

Ludvika 54.01, 2. Håkan Flink,
Källbotten 54.45, 3. Jonny Thor-
sell, Kvarnsveden 56.28, 4. Rolf
Pålsson, Saxdalen 59.35, 5. Mats
Carlsson Kållbotten 62.00, 6. Tor-
björn Söderlund, Kvarnsveden
62.01 ,1. Jonny Isacsson, Källbot-
ten 62.59.

Damer l0 km: Ann-Cathrine
Helander, Kvarnsveden 39.38, 2.
Anita Westling, Idkerberget 39.48,
3. Helen Gustalsson, Saxdalen
39.59, 4. Lena Häll, Kvarnsveden
40.29.

Herrar jun 10 km: l. Ulf Lissel,
Gustafs 3l .09,2. Tommy Gustavs-
son, Ludvika 38.12,3. Johan Frisk,- -,,' -,r-n 4.1, i0

Herrar motion 16 km: l. Erik
Östman, Gustafs 62.12, 2. Riccy
Johansson, Källbotten 62.51, 3.

Göran Hybinette, Ludvika 63.21,
4. Lars Frisk, Saxdalen 63.46, 5.

Thomas Paulsson, Forssa 66.15, 6.

Rune Goldwitz, Idkerberget 66.19,
7.'Andrej Dzus, Källbotten 66.48,
8. Anders Henriksson, Källbotten
61 .17 ,9 . Hans Danielsson, Ludvika
67.33, i0. Lars Hägerfors, Källbot-
ten 68.18, 11. Bengt Thors, Käll-
botten 68.24. 12. Leif Eriksson,
Vulcanus 68.41, 13. Bo Gustafsson,
Saxdalen 69.05, 14. Harry Enberg,
Källbotten 69.40, 15. Hans Pers-
son, Källbotten 7 1.43, 16. Sture Jo-
hansson, Källbotten 7l .51 , 1'7 .

Kenneth Söderback, Källbotten
'/2.16. 18. Lars Gustafsson, ASEA
12.25, 19. Glenn Karlsson, Hede-
mora 72.32, 20. Per-Erik Persson,
Källbotten 72.55, 2t. Arne L'ars-
son, Smedjebacken 14.09, 22. Ste-
lan Nyholm, Grängesberg'74.29,
23. Curt Jansson, Ludvlka 74.37,
24. Lars Carlsson, Ludvika 74.59,
25. Kennet Binning, Gräsberg
76.11, 26. Leil Dahl, Sundborn
'77.21, 2'7. Yngve Boström, Kä11-
botten 77.51,28. Tord Perssoh,
Forssa 78.10,29. Lars Bergström,

-Hurby 78.51, 30. Håkan Djuplin,

Källbotten '79.21, 31 . Lars Antons-
son, Bjursås 19.35, 32. Nils-Erik
Nyholm. Grängesberg 19.57. 33

Seppo Vanninen, Saxdalen 80.48,
34. Peter Björk, Ludvika 81.14,35.
Alf Bergkvist, Kä11botten 8l .27.36.
Hannu Ollikainen, Kvarnsveden
82.3'7, 37. Ingvar Jönsson, örebro
83.00, 38. Börje Dahl, Sköllersta
83.1 l, 39. Evald Ahlskog, Källbot-
ten 83.33, 40. Sven Eriksson, Käll-
botten 83.42, 41. Olof Samuelsson,
Forssa 87.54, 42. lngvat Norman,
Källbotten 101.32.

Damer Motion l0 km: l. Marga-
reta Lindström, Grängesberg
43.44. 2. Lisa Danielsson, Källbot-
ten 43.57,3. Solveig Pettersson,
Källbotten 4l .18, 4. Annica Lund-
berg, Ludvika 48.17, 5. Monica Wi-
ker. Källbotten 48.38, 6. Vivi-Anne
Karlsson. Ludvika 49.03, 7. Gun-
nel Nygren, Ludvika 49.18, 8.
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hjälpa OIS?
Skall Saxdalens IF bli den hjälp som Östansbo behöver ha för att vinna

serien?
Det är frågan när SIF i dag möter serieledaren i södra fotbollsfemman,

Stora Tuna, på Tunet.

- Vi åker-upp för att visa att vi inte är något dåligt fotbollslag, säger

SlF-tränaren Per Hedström'

- Men om vi räcker till för att besegra Stora Tuna låter jag dock vara

osagt, skyndar han sig att tillägga'
SäiaAä" får klara aig utan spelmotorn Roger Persson, som är bortrest

och vidare saknas Anders "Råttan" Karlsson och Mikael Brix.

- Men i gengäld återkommer Conny och Christer Fridlund samt Simon
Lorenzotti, uppger Per.

Laget som itall tu-pas -ed Tuna ser ut på följande sätt: Kenneth Karls-

son, 
-Anders Karlsson, Conny Fridlund, Christer Fridlund, Pelle Runn-

ber!, Kenneth Östh, Gustav Nordh, Hans Haglund, Mats Adolfsson, Si-

mon Lorenzotti, Stefan Stenqvist, Lars Ruus och Mikael Nilsson'

Ya,rfinns
gieistor:

Sa,xda,lerr?
Saxdalen lir,-.*åde inte hjätpa östansbo i deras kamp

om seriesegern i femman. Mot serieledande Stora Tuna

blev det nämligen fiirlust ftir SIF med 14 efter 0-1 i halv-

tid.
Efter förlusterna mot ötS i sista vårmatchen respektive

första höstmatchen gick luften helt ur Saxdalen, som ett tag

ledde serien.
Diirför har den rätta geisten saknats i höstens matcher, och

dessutom har några viktiga spelare saknats på slutet.

- Nu saknadä vi verktgbn Roger Persson och "Råttan"
(Anders Karlsson), men det hade nog inte rdctt ändå' Stora

Tuna har helt klart ett starkt lag, säger SlF-tränaren Per

Hedström.
SIF hängde med relativt bra i första halvlek' men Tuna

sick till halvtidsvila med I -0." När de sedan giorde 2-0 fem minuter in på andra halvlek
orkade inte SIF resa sig.

Saxdalens enda måf giorde Krister Fridlund vid ställningen

0-3.
SIF hängde med skapligt spelmässigt, men det var för tunnt

framåt. Bäita betyget går till nye målvakten Kenneth Karls-
son samt liberon Gustav Nord, även han ny på platsen.

Kan Saxdalen

Div V Södra Dala
Vikmanshyttan-Skogsbo
Hälsinggården-Ostansbo
Långshyttan-Gustafs
V G-Samuelsdal
Bullermyrer-Tunabro
St Tuna-Saxdalen
St Tuna 2A 14

Östansbo 20 l4
l'unabro 20 8

Samuelsdai20 I I
Bullerm 20 l0

0-2
1-3
0-l
44
l{)
4-l

52-16 30
55-39 29
3I-24 24
58-.13 23
44-3t 22
46-40 2I
32-45 t9
35-45 I 8

44-54 t8
40-42 t6
23-52 n
20-49 9

Saxdalen 20 9 3

ttålsingg. 20 8 3

Skogsbo 20 7 4
Gustals 20 7 4
vG 20 6 4
Långsh 20 4 3
Vikmansh 20 3 3

4
5

4
8
8
8
9
9
9
0
3
4

:i' t''

TRE MOT EN då kan det förstås bara sluta på ett siitt' "Serik"
Johansson, Peter Eriksson och Lars Thenander ser till att bollen

ltommer i hemmolagets ögo' (Foto: Tommy Stifström)

Stora Tuna
i ledningen

Södra fotbollsfemman kan avgöras i
nästa omsång.

Pa Hitlangen i Ludvika blir det en

seriefinal mellan seriens två suveräner'
Östansbo och Stora Tuna.

Stora Tuna leder med en Poäng in-
för söndagsmötet när två omgångar
återstår. ,

Tuna befäste sin serieledning genom

att på lördagen hemmabesegra gåstan-

de Saxdalen med 4-l (1-0).
Ett resultat som vad spelet beträffar

kanske inte ger en rättvis bild av det
hela.

Visst var det Stora Tuna som hade

initiativet men det var lite trevande
soel och framåt lite uddlöst.

I första halvlek såg det ut som om
Stora Tuna tagit ut segern i förskott'
Lojt agerandJPå många håll en in-
ställning som måste förbättras.

NrÅr,nNI urEBLEv
Men de väntande mälen i första

halvlek uteblev' Saxdalen jobbade och
slet och hade med lite tur tagit ledning-
en i machten. Samtidigt som inte den
rätta skärDan infann sig hos hemmala-
set stod dät bara l-0 i paus. Målet in-
ipelat i den 22:a minuten av Martin
Elofsson.

I den andra halvleken kom Stora
Tuna ut som ett nytt lag. Man agerade
mer beståmt och i den 5:e minuten

kurrde Jon Stenberg öka på ledninger
till 2-0. Nu började Saxdalen att mat
tas lite och Stora Tuna fick mer at
säea till om. Också i den 25:e minutet
så! åter Martin Elofsson till att oka pi

målskörden till 3-0. Fem minuter se

nare reducerar Krister Fridlund i Sax

dalen till 3-1 efter slarv i tunaförsva
ret.

FIN PERIOD
Stora Tuna hade nu en fin Period

matchen och skapade ett par fina mål
chanser och i den 38:e minuten kom
mer Peter Hyvinen helt fri efter ett ka

laspass av Ola Johansson och faststäl
ler slutresultatet till 4-1.

- Nej, den här gången hade vi et

bra flyt, såger lagledaren Roger Axels
son, det var lite oroligt fram till dess t
gjorde 2-0.

Peter Eriksson, försvarsrese, var e

av planens bäste spelare även tvåmålt
skvtten Martin Elofsson, Peter Hlw
nen och Staffan Larsson kvitterar t
ett högt betyg.

Saxdalen hade i målvakten Kennt
Karlsson sin kanske bäste spelare plul
betyg till Krister Fridlund och Gusta
Nord.

Målen: 1-0 Martin Elofsson, 2-
Jon Stenberg, 3-0 Martin Elofssot
3-1 Krister Fridlund, 4-l Peter H
vinen.
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SIF D
tappade
på slutet

Sex minuter från slutet var
ställningen i dammatchen
mellan Islingby IK och Sax-
dalens IF 3-3. Men borlänge-
laget lyckades Peta in två
bollar till innan det var slut
och vann därmed matchen
med 5-3 (2-1).

Saxdalen kom utan sina två
duktiga spelare Klarin Wen-
nerberg och Kajsa Fredriksson'

Liberon Jom Stenkvist, mitt-
fiåltaren Marianne Hellgren
och forwarden Anna-Lin
Stenkvist var bäst i SIF.

Må1en gjorde Jom Stenkvist
2 (en straff) och Marianne
Hellgren.

i,in - df
Fyran trots
allt
SIF:s damer

För Saxdalens damlag i fot-
boll, som slutade på tredje plats i
division V södra, finns chansen
att få spela i fyran nästa säsong.
Det hänger på om IFK Mora
ramlar ut division II södra Norr-
land eller inte.

Krångligt kan tyckas men så
här ligger det till:

Klarar sig Mora kvar
kommer i så fall en plats att bli
ledig i dalatrean. Det medför i
sin tur att det blir en lucka
också i division IV och det är
där S|F-tjejerna kommer in i
bilden.

Dalarnas Fotbollförbund
har beslutat att därför genom-
öra ett kvalspel mellan Saxda-
lens .IF, trea i södra gruppen,
och Ona SK lrån Mora, trea i
norr.

Nu på lördag möts öna och
SIF i Mora men sedan dröjer
det faktiskt till den 8 oktober
innan returen går på Furuliden
i Saxdalen.

:..- (

Dam V Södra Dala
Amsberg-Hälsinggården
Islingby-Saxdalen
Södcrbärke-U lfshYttan
Ansberg 12 912
lslinghylll3i
I llishvtten ll 7 0 5

Sardalen ll 5 2 4

Söderb 1l 4 A 1

StTuna ll 3 | '7

Hälsingg':.^' '-1

"::år' ,' ^ i5'

lUngdomsfotboll
P8
Ludvika 1-Saxdalen 3-0 (0-0)

Det blev seger för ludvikalaget i sä-
songens sista hemmamatch. Men
triumfen satt långt inne. FÖrst i mat-
chens slutskede kunde LFK-pojkarna
avgöra med tre snabba måI.

Jonas Karlsson och Jens Friberg var
de bästa i LFK medan det i Saxdalen
handlade mest om Markus Andersson.

Målskyttar för LFK var Thomas
Lindberg, Jens Friberg och Stefan
Hjulström.

Saxdalens IF P 11 besegrade
Söderbärke GoIF på Furuliden
med 4-1 (2-0). Det var ett rättvist
resultat med tanke På att SIF hade
spelet och var kyligare i avslut-
nlngarna.

Målen:
SIF: Johan Andersson 2, Fredrik

Persson, Mattias Westerlund.
GolF: Daniel Kantojärvi.
;i , ---,- -^-J-

29-14
30-17
l9- 16

23-r8
l 8-20

6- l9
l0-31

3-{
5-3
3-l

l9
t1
11
l2
8
7
3

Saxdalens IF:s p 8 uui åUfun-
dade i en spännande match i kom-
munserien mot Nyhammars IF, där
SIF tog sin första seger för året ge-
nom 4-2 (2-l). Stor trjälte blev rre-
målsskytten Andreas Fridlund. Det
!ärde målet fixade slitstarke Mar-
cus Andersson.

l/ 4 -.f'.
l.

Saxdalsdamerna
får kvalspela
Än är inte fotbollssäsongen slut för
Saxdalens fotbollsdamer.

Redan på lördag är det dags att
snöra på sig skorna på nltt.

Kvalspel till div. IV står på menyn
och motståndet svarar Ona SK för.

Anledningen till att Saxdalen får
den här chansen är att en eventuell
vakant plats i fyran måste täckas
upp.

Klarar sig IFK Moras damer kvar
i div. II innebär det att de{ blir en
plats över i respektive div. III och
div. IV.

Nu har alltså Saxdalen chans att
nå fyran, men då gäller det att vinna
kvalet mot moralaget.

Saxdalsdamerna inleder kvalsPe-
let på bortaplan och möter senare
Öna hemma på Furuliden, den 8 ok-
tober närmare bestämt.

L Klass lll Södra
Näs-Saxdalen
F{orndal l6 l0 3
Nyhamrnarl6 ll I
Näs t6 ll 0

. l0_l
3 ffi-29 23
4 48-25 23
5 10-36 22
6 5l-28 i7
8 40-5i 15

it ll-4,+ l_s

9 16-50 ll
ll,.i-+år& .!

I I 28-75 8

IRIK 16 7

Garparna l6 l
Fors 16 1
Sardalcn i 6 6
Husby 16 3
SllDnån"iÄ, 'l' l

fiir

SAXDALENS DAMER
GICK TILL FYRAN

Det blev Saxdalens damer, som vann den rafflande kval-
matchen mot Öna på bortaplan på lördagen. 4-5 (2-2)
blev resultatet. Därmed är Saxdalen klar för spel i division
IV.

Av INGEMAR KARLBERG

Både öna och Saxdalen kom På
tredje plats i sina respektive div. V-
serier och fick nu göra UPP om en
vakant plats i dalafyran.

Det blev en öppen match med
riktig kvalstämning hos storpubli-
ken iunt arenan och den fick full
utdelning under den händelserika
matchen, dår malen trillade in som
mogna frukter och utgången var
oviss ånda in i det sista.

Önaflickorna var gripna av
stundens allvar och gjorde ödesdi-
gra misstag både i försvar och an-
iall -annars kunde de faktiskt ha
vunnit den hff matchen. Lagets
stora var skarpskytten Lotti Jans-
son, som satte tre rnål: Ett På
straff, ett på frispark och ett På

hörna. En måstarinna på fasta si-
tuationer!

Saxdalen trillade boll fint, men
skapade trots segern färre chanser
än storsumpande Öna,

Plus i hemmalaget till Lotti
Jansson, Cariha Törnqvist (trots
målmissen i slutminuten) och Mari
Hansson-

Saxdalens bästa var systrarna
Yom och Anna-Lena Stenkvist till-
sammans med löpstarka Helen
Gustafsson-

Målen: l-0 (17) Lotti Jansson
(straff), l-1 (22) Yom Stenkvist, l-
2 (25) Anna-Lena Stenkvist, 2-2
(28) Lotti Jansson, 2-3 (60) Yom
Stenkvist, 24 (67') Helen Gustafs-
son, 3-4 (65) Lotti Jansson, 3-5
(87) Anna Pettersson, 4-5 (88) Ca-
rina Törnqvist.



Enkeltftir
Sa,xda,len

Vikmanshyttan (BP)
Utan att göra någon

märkvärdig match kunde
Saxdalens IF ganska enkelt
vinna avslutningsmatchen
mot Vikmanshyttan med
3-0 (3-0). SIF fixade alltså
en klar ledning redan i
ftirsta halvlek och det blev
lite avslaget efter paus.

Anders "Råtta" Karlsson
eav SIF ledningen elter tio
irinuters spel. En kvart lrån
slutet ökade Christer F-rid-

lund till 2-0 och fem minuter
senare satte Anders sitt andra
mål och SIF:s tredje.

Nämnde "Råttan" Karls-
son, offensiv mittfältare, var
tillsammans med Lars Ruus
de mest framstående i SIF,
som saknade fem ordinarie
spelare.

Hur det blir med tränaren
Per Hedström till nästa
säsong är oklart.

- Jag har fått en förfrågan
från styrelsen men jag vill
fundera någon vecka, medde-
lar Per.

7 ^ t7

FUIIpott,
Ohrister?

Nu är det dags ftir sista omgången av Femmantipset.
Finaltippare är Saxdalens forward och ordftirande i
SIF:s fotbollssektionen, Christer Fridlund, 33 år.

Det vill till att Christer har maximal tur om han ska
stå slutsegrare efter slutomgången.

Klubbkamraten Roger Peisson och V/G:s Roger Nils-
son leder nämligen.på fem räff. Alltså är det bara full pott
som gäller.

Christer, har förutom en säsong i Ludvika FK, varit Sax-
dalen trogen under hela sin hela lotbollskarriär.

Ärets säsong inledde SIF på allra bästa sätt och vid som-
maruppehållet fanns laget i topp. Tyvärr höll vårformen inte i
slg.

^. _ N"j det.har gått tungt i.höst. Vändningen kom när vi
förlorade andra matchen mot öIS på Hillängen med 4-1.

-Efter det var vi borta från tätstriden och vi tappade lite
motivation och vilja, säger Fridlund.

_ Nu hoppas Christer att hans lag ska avsluta serien på ett
fint sätt och vinna avslutningsmatchen mot bottenlagef Vik-
manshyttan.

- Vi ligger sexa nu. Men skulle vi få stryk finns det risk att
vi blir nia och det ska vi försöka undvika.

Här är Christers tips i slutomgången:

Söndag

Vikmanshyttarr-Saxdalen z
- Den här matchen ska vi vinna. Vikmanshyttan är avså-

gade och normalt är vi det bättre laget. Tyväir får vi ställa
upp utan Roger Persson, som är bortrest. Dessutom är Stefan
Stenkvist och Hasse Haglund avstängda.

Skogsbo-östansbo
ön nct nådastöten mot Stora Tuna i seriefinalen och har

förmodligen tappat geisten. Skogsbo spelar en ganska tung
fotboll ochjag trodde dom skulle komma högre i tabellen.

Stora Tuna-Tunabro x
- Jag har en känsla av att Tunabro vill visa att man är lika

bra som Tuna. Samtidigt är det ett derby, så det är upplagt
för kryss.

Hälsinggården-Samuelsdal 2
- Hälsinggården var verkligen dåliga när vi mötte dom. I

och för sig brukar Samuelsdal vara bättre på hemmaplan.
Men dom spelar en fysisk fotboll, som jag tror passar Häl-
singgården illa.

Bullermyren-Gustafs 1

- Bullermyren är det bättre laget helt enkelt. Gustafs räcker
inte och jag trodde faktiskt att dom skulle åka ur.

V/G FK-Långshyttan 1

- V/G har varit en liten besvikelse tycker jag. Dom har flera
duktiga spelare, men av någon anledning har inte spelet fun-
gerat. Långshyttan är inte så dåliga som tabellen visar. Dom
spelar bättre än många andra lag i serien.

L'

- Nästa år ska vi vata med och kriga om seriesegern. Det
hövdar SIF:s toppforwar;d Christer Fridlund infiir sista

ifemmnnfotbollen.
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Saxdalens IF fiirlorade
hemma på Furuliden igår,
när laget i dalafemman mötte
Skogsbo. Gästande Skogsbo
vann med siffrorna 2-1 ((}-0)
efter bra sPel av SIF i den

ftirsta halvleken.
Den första matchhalvan gick

klart i hemmalagets tecken'
Saxdalen skaPade ett flertal
hna chanser och borde avgjort
matchen då. Blahd annat brän-
des ett par tre frilägen.

Den andra halvleken var
endast tre minuter gammal när
Christer Fridlund gav hemma-
laset ledningen med 14. Sju

minuter senare reducerades
Saxdalens manskaP med en

spelare i ock med att Stefan

Slenqvist hck rött kort efter ett
mycket fult PåhoPP På en

Skogsbospelare.
Denna utvisning giorde att

Saxdalen hck mYcket svårt' att
komma fram i några farlighe-
ter, samtidigt som motivatio-
nen inte heller var På toPP.

Kvitteringen kom - som ett
brev på posten. I matchens 52:a

minui är l-l ett faktum och en

kvart före slutet fastställde

Skogsbo slutresultatet till 2-1

nå en straff.' Med bättre skärPa i den

första halvleken hade vi vunnit
idag, säger Per Hedström, trä-

nare i Saxdalen.

- Det sYntes att grabbarna
inte var tända till 100 Procent'
Soeciellt då i den andra halvle-

ken. när vi sPelade med tio
man.

ToPPar i ett ganska slätstru-
ket Saxdalen var Roger Pers-

son och Anders Karlsson.

Efter en mållös första halv-
lek besegrades Saxdalen av gä-
stande Skogsbo med 2-l hem-
ma på Furliden på söndagsef-
termiddagen.

Med tanke på de fina lägen som

Otur - Saxdalen
brändes i den första halvleken så var
det kanske inte helt motiverat med gä-
sternas seger.

Roger Persson hade två fina lägen
som missades liksom Krister Fridlund.

Det blev dock den sistnämnde som
gjorde 1-0 i början på den andra

halvleken. Ett par minuter senare kom
dock l-1 och när sedan Stefan Sten-
kvist blev utvisad för en grov efter-
släng tog gästerna över och avgjorde
på straffspark.

Anders "Råttan" Karlsson och Ro-
ger Persson de främsta i hemmalaget.

o#x*,1::*-*.,*::-J1,9",,*,,"" StenqYist
match som inte betyder någonting'

Båda tagen har redan sitt på det torra'
Trånaren Toni carlsson har redan aviserat sin avgång efter tre år i klub-

ben.--- 
Jag tycker att det räcker bra till, säger Toni' --_ V"ä-Jorrr.f"U hända i framtiden vei jag inte. Har inte tänkt så noga

oå det.t'riin, 
sifu"rlin utgår för skada och ersåtts av Torbjörn Karlsson' I

ottiri-L--" iag soÅ gjorde 4-0 på Samuelsd?l'"'$;å;å. 
rlg an slogiuo hemma på Furliden och får klara sig utan

Anders Karlsson som är avståingd'
_ vårt mål ar att göra en biå"avslutning på serien_. Med detta menar jag

tra selil Åoi stoltto o"rt vii.manstrvtä, såger Kenneth Östh på mitt-

fältet.'-nog.. 
Persson återkommer i laget medan Thomas Eriksson fortfarande

befinner sig På semester i USA.

utvisad
ndr SIF ftitl

Div V Södra Dala
Saxdalen-Skogsbo
Östansbo-St Tuna
Samuelsdal-Bullermyren
Långshyttan-Vikmanshyttan
Gustafs-V G
Tunabro-Hälsinggården
St Tuna 2l 15 2 4

Östansbo 21 14 I 6
Tunabro21894
Samuelsdal2l ll 2 8

Bullerm 2l l0 3 8

Saxdalen21939
Custals21 849
Skogsbo21849
Hälsingg21 849
vG 21 6 4 ll
Långsh 21 4 413
Vikmansh21 3 414

55-r6
55-42
33-26
63-48
49-36
47 -42
48-56
t t-46
34-47
42-46
lt <f

20-49
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Saxdalen
vann läti

Tyvärr håller Vikmanshyttans fot-
bollslag stilen. Avslutningen mot Sax-
dalen blev lik så många andra matcher,
d.v.s. hyggligt spel med chanser, men
de missas...

Avslutningsmatchen i femman sluta-
de 0-3, samtliga mål inspelade under
den första halvleken.

Spelmässigt hängde hemmalaget
med riktigt bra, men i avslutningarna
var det stor skillnad på lagen. Gästerna
skapade några chanser, och de flesta
resulterade...

Bäst hos VikmanshYttan var Tomas
Johansson, Ulf Hjort, Robert Ahlbom
och i viss mån Magnus Olsson.

Gästernas främsta var Krister Frid-
lund, Anders Karlsson och Timon Lo-
rentzon.
VIKMANSHYTTAN-SAXDALEN
o-3 (o-3)

Målen: 0-l Anders Karlsson, 0-2
Krister Fridlund, 0-3 Anders Karlsson.

Div V Södra Dala
Vikmanshyttan-Saxdalen 0-3
Skogsbo-Ostansbo 3-2
I{älsinggårtlen-Samuelsdal 24
V G-Långshyttån l-l
Bullermyre*-Custafs 4-l
St Tuna-Tunabro 4-3
StTuna 22 16 2 4 59-19 34
Östansbo 22 14 | 7 51-45 29
Samuelsdal22 12 2 8 69-50 26
Bullerm 22 11 3 8 53'31 25
l'unahro 22 8 9 5 36-3025
Saxdalen 22 l0 3 9 50-42 23
Skogsbo 22 9 4 9 40-4822
Gustals 22 8 4 l0 49-60 20
Hälsingg 22 8 4 l0 36-53 20
vG 22 6 5 ll 43-41 17

Långsh 22 4 5 ll 24-53 13

Vikmansh 22 3 4 15 20-52 l0

I dag blir Ove Olsson från
Kvarnsveden ett kilo rent silver
rikare!

Ove behöver "bara" bli trea i dag
när Ljungåsrundan i Saxdalen IF:s regi
avgörs med start och mål intill Furuli-
den.

Poängpriset erövras om en och sam-
ma löpare erhållit 20 poäng eller mer

I

SIH':s tieier
missa,dekva,let

Sorry Saxdalens IF:s
damer. Det blir division
V-spel även nästa år. SIF
vann ftirsta kvalmatchen
mot öna SK på bortPlan
med 5-4. Men vad hjälPte
det när det blev förlust i går
på Furuliden med 0-3 (0-l).

öna SK kom tiil Saxdalen

med ett betydligt bättre lag än
i lörsta mötet. Det i kombina-
tion med att SIF saknade nYc-

kelspelare, som Karin Wen-
nerberg och Anna-Linh
Stenvkist, giorde det här inte
blev mycket till match.

Förutom ett ribbskott i

inledningen av match ska-

7,',, -l- <!r

Löpnine:
-l-9Ove ett kilo
silver rikare

och nu har alltså den skäggprydde ve-
teranenfrån Kvarnsveden en jättechans
att göra det stora klippet.

Alla som deltager i loppet år dess-
utom med i en dragning om en mickor-
vågsugn.

Förutom huvudloppet avgörs även
ett motionslopp över 7 km.

Sammanlagt beräknas 100-talet lö-
pare komma till start.

1a -u {}

pade inte SIF någon riktigt
vass målchans.

Vi gorde ingen bra. Det
blev alldeles för nervöst, men
vi mötte ett bra lag också,
konslaterade SIF-tränaren
Sven-OloF Höglund.

Extra plus till anfallaren
Anna Pettersson och liberon
-lom Stenkvist.
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Tvhgånger Roger

spelades i helgen som gick.
Därmed är också Femman-
tipset slut och det är dags
att summera.

För ftirsta gången sedan
den populära serien star-
taile blev det dubbelseger
och namnet, som tydligen
gällde i arets upplaga, vat
Roger!

Det blev nämligen Pers-
son från Saxdalen och NiIs-
son spelandes i V/G FK,
som med fem rätt ay sex
möjliga, tog hem ftirstapt-
sen i 1989:års tips.

Det gick lite rrögt i inled-
ningen av Femmantipset. När
halva serien hade gått, det vill
säga elva mather, var det
ingen som lyckats skrapa
ihop mer än tre rätt.

I och för sig inte inte så
konstigt eftersom serien inte
fått någon riktig profil.

Men efter sommaruppehål-
let började det hända saker.
Redan i andra höstomgången
prickade Saxdalens tränare,
Per Hedström, in fyra rätt.

När fyra omgångar åter-
stod hade även de båda öst-
ansbospelarna, Peter Jarde-
borg c Jörgen Nyhem,
anslutit sig till Per och
därmed var det tre killar i
täten.

Avgörandet kom dock i
omgång 19 och 20. Persson

Roger lyckades båda få in
fem rätt, ett resultat som
skulle visa sig räcka till seger.

Men det var nära att SIF:s
Christer Fridlund hade sett
till att det blivit en segertrio.
Han fick in fyra rätt i sista
omgången och ett mål för
antingen V/G eller Tunabro
hade räckt.

SLUTSTÄLLNING
5 rätt:
Roger Persson, SIF.
Roger Nilsson, V/G
4 rätl:
Per Hedström, SIF.
Peter Jardeborg, ötS.
Jörgen Nyhem, öIS.
Christer Fridlund, SIF.
3 rätt:
Anders Jonasson, öIS.
Toni Karlsson, V/G.
Anders Karlsson, SIF.
Göran Sandgren, öIS.
Ulf Blomgren, V/G.
Erik Engblom, öIS.
2 rätt:
Roger Danielsson, V/G.
Thomas Eriksson, SIF.
Ove Igelström, V/G.
Kenneth Osth, SIF.
I rätt:
Tomas Blom, V/G.
Simon Lorenzotti, SIF.
Janne Eriksson, ölS.
Peter Rasck, V/G.
Ronnie Johansson, öIS.
0 rätt:
Mats Adolfsson, SIF.

Frank Elfstedt

Vlg l{:s \ggn Nilsson lyckades också Jiå fem rött
och dörmed blev det fulad seger fi;r fusia 

"gången i
Femmantipset. (Foto: Berit Djuse)
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Roger Persson t.h. hamnade ! npp i drets Femmantips. Här i en karnp med. Uffe Blomgren i en sösongens två matcheryot VlG, Rogers fem rätt i I9:e omgången visafu- sig riicka ilångt.'Men håä var inie ensam! (Foto: Anders Abra-hamsson)
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Saral{eltsing
?J$orde bykampen

Det stod 1-1 i inbördes Hemmalaget ...tarrg" ypp Jakobsson i NIF-målet i andramöten och det var nu det utan sin stoå stjärna Ännu_iji iralvlek hade mycket att stå iskulle avgöras-bykampen Stenqvisr, som var uppragen av 
".n 

gtäråääi, ärål^"' '"mellan säxdaten äch spel i Dalalaget. - 
camiila olsson reducerade

il,1*:T#äl1l1T"l"'ä-?:*#"1".1.,rå1i,"ffi ;ls::;:t;'.','*:"r"L,.*lur*;
n'f#-T*å.t"Tilå:läl;tååö",täJfi i*"r#"?*iltlå"#i**ff "ä"",,,ff;:
tabellen. minrte. at..1]åä'ä"O'.ir, i"jii lund av matchen.

,#r#1"-äui"i,1lmed 
en SrF:sandra;el 

** 
*ry"r maJiiJff ,lif*"]

su," n.ffi ;ii ti sif ,"1ä,0:l ;;k-i"fflJä"åT flJ#.;1""1å:H"Tåio.,lå

li:rg:l*,äi"{,#i ::itr"}Ie*'mt,,', 
n,i"i.r v(rr\quq

ankrad'e därmed fast NIF på ut"lä1." öil i marchen. Jessica Text: Torbjörn svenssonjumboplats' rarlss'on, rä.n råri"-ä 
"i.ö 

Foto: Anders Abrahamsson

f;:i!" Caytmats t.v i NrF ;;h s".d"ffi



,/7 r,

1; ;:;;,

/-t

...:,:, i.. rrr::,: L'tt: " 1

lr*i
iiiffi


