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Saxdalen nära
skrall

Saxdalens damer var ytterst nära
att bjuda på en rejäl skräll när suve-
räna serieledarna Hedemora gästade
Furuliden på söndagen. Efter en
mycket jåmn match slutade det hela
med bortaseger, l-2, efter det att
Saxdalen haft ledningen i paus med
t-0.

- Vi gjorde en helt perfekt in-
satts och hade mycket väl kunnat
lura Hedemora på segern här, säger
SIF:s spelande tränare Karin Wen-
nerberg.

Efter det att Anna Pettersson givit
Saxdalen ledningen med 1-0 hade
hemmaflickorna bud på ytterligare
mål och Hedemora kom undan med
segern efter mycket om och men.

Hemmaflickorna gjorde sin klart
bästa match för säsongen och samt-
liga förtjänar plus i kanten för sin
insatts denna gång.

- Det vore helt fel att nämna nå-
gon före den andre då samtliga spe-
lade på toppen av sitt kunnande, an-
såg Wennerberg.
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Bra insats
AV SIF f)
Saxdalens damer är På väg att
sreia nvtt kontrakt med damfY-
iun. oåt,u sedan man tagit full
pott i den viktiga lördagsmatchen
borta mot Enviken.

Det blev bara ett mål men l-0-
målet inslaget av Karin Wenner-
bers efter ön kvarts sPel kan bli
myöket avgörande i köstriden.

Det var Anna Petterson som

soelade fram till målet.' Bra i SIF var just nämnda
Anna Pettersson, Anette Wallen-
stein och Marianne Hellgren.

Hela laget skall dock ha beröm
för sin stora arbetsinsats och fina
vilja.

ENVIKEN-SAXDALEN
0-1 (0-1)

Målet: Karin Wennberg'

Damer, div IV, södra

Bjursås-Enviken
Grängesberg-IslingbY
Saxdalen-Hedemora
Skogsbo-Amsberg

Hedemora
Skogsbo
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Saxdalen
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922
921
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Saxdalen
Björbo/Floda
Säfsnäs
lrik
Sunnansjö
Nyhammar

852121-817
841320-18 13

840416-18 12
823317-16 9
830515-23 9
8224?,0-26 8

NYhammar
Leksand
Söderbärke
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Saxdalen: Göran Eriksson, Håkan
Hans Haglund, Jörgen Söverstad,
Runnberg, Mats Adolfsson, Simon
Stephan.

V,/G: Kenneth Larsson, Örjan Petlersson, Mikael Blomgren, Milko Oldeng-
ård, Magnus Holmgren, Jimmy Meddn, Roger Danielsson, Ulf Blomgren' Ro-

bert Larsson, Tommy Med6n, Roger Nilsson, Ove Igelström och Hans Haög-
mån.

. Jansson, Conny Fridlund, Mikael Brix,
Kenneth Östh, Thomas Eriksson, Pelle
Lorenzotti. Anders Karlsson och Urban

169
15 8
168
ls 8

Bullermyren 16 1

Div V, södra

Horndal-BullermYren
Samuelsdal-Sunnansjö
Sudalen-Vulcanus./G

l-5
3-l
l-J

l 39-ll 34
2 40-17 32
3 34-18 28
4 38-29 28
5 32-22 26
7 37-34 23
7 30-37 l8
8 28-39 16
9 27-42 15

8 3t-53 14

9 23-33 rZ
9 19-43 12

Slätta
Vulcanus/G
Östansbo
Saxdalen
Tunabro

Skogsbo/A
Samuelsdal
Horndal
Sunnansjö
HAIK
Gustafs

4
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4
4
2
2
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4
3

5

3
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Saxdalen är laddade
ftlr revansch
Saxdalens IF har den här såsongen inte släppt en enda poäng ifrån sig hemma
på Furuliden.

Sju av åtta segrar hittills i den södra fotbollsfemman är bårgade på "mam-
mas gata".

Frågan man dårför ställer sig inför lokalderbyt mot V/C i afton är givetvis

om det fina facitet skall överleva.

- Det hoppas jag. Men Y/G är ett svårspelat lag och vi räknar med en

mycket tuff uppgift, rapporterar saxdalsbasen, Christer Fridlund'
I vårmötet var V/G överlågset.

- Vi hade inte en chans i det mötet, men nu är vi revanschladdade till max

och vi tänker dra nytta av hemmaplan, menar Fridlund, som själv kommer att
följa matchen från sidan.

- Har fortfarande känning av en lårskada och våntar med att göra come-
back, upplyser Fridlund och avslöjar att Saxdalen fÖrst och främst måste inrik-
ta sig på att stoppa V/G:s anfallsduo, Jimmy och Tommy Med6n.

- Två spelare som på egen hand kan avgöra en match och dessa båda måste
vi håtla ett vakande öga på, samtidigt som vi skall spela vårt eget spel, uppger
Christer.

Att V/G är något av favorit i den här matchen vill inte tränaren, Lennart
Sandström höra talas om.

- Som jag ser det är det öppen historia och segern i förra mÖtet är ett minne
blott, poängterar Sandström och meddelar att han får klara sig utan avstängde
Lars Hedberg. Dessutom saknas sedan tidigare Per Qvarnström.
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V/G hanger rned
ooI sertetoppen

Med stor risk för att det
blir tjatigt måste det ändå
konstateras att V /G på
nytt till stor del kan tacka
Tommy Meddn för att
poängskörden utökades.

Tommy låg bakom
samtliga V/G-mål, 1-3
(1-1) när Saxdalen fick
inkassera sin första för-
lust efter sju raka hem-
mavinster i årets serie.

Efter en spelmässigt jämn första
halvlek, som också rättvist slutade
l-l_. I inledningen av den andra tog
Saxdalen tag i matchen.

Simon Lorenzotti och Urban
Stephan hade ett par jättelägen att
ge hemmalaget ledningen, men där
fanns V,u G-målvakten Kennet
"Thule" Larsson som i det skedet
räddade serietvåan kvar i matchen.

- Jag är fruktansvärt besviken
för att vi inte kan sätta våra mål-
chanser. Nog räknade jag till sju
upplagda tillfällen och vi kan inte
utnyttja mer än en. Med bättre skär-
pa hade vi vunnit klart, fastslår Sax-
dalstränaren Per Hedström.

3 X TOMMY
Matchen kom nu att handla om

Tommy Med6n som avslutare.
0-1 gjorde Tommy på nick efter

ett väl avvågt högerinlågg från Ro-
ger Danielsson. Vid 1-2 en straff
som Robert Larsson slog in efter
Tommy Meddn fällts.

Slutsiffrorna I -3 fastställde

Tommy själv på sitt oefterhärmliga
sätt, ett par tunnlar och ensam med
Cöran Eriksson i hemmamålet bred-
sidade han bollen lugnt i nät.

Nu var inte Tommy ensam i V,/G.
Lagets främste spelare var ändå Ro-
ger Nilsson, allerstädes närvarande.
Stort plus även till örjan Pettersson
och Roger Danielsson, samt "Thu-
le" för främst hans första halvtim-
me i andra halvlek.

I Saxdalen var det främst pelie
Runnberg och Kenneth östh, mitt-
fältare, som mest kom till sin rätt.
Håkan Jansson bör även han näm-
nas i försvaret.

SAXDALEN-VULCANUS/G
1_3 (1_1)

Målen: 0-1 Tommy Med6n, l-l
Pelle RunnberC, 1-2 Robert Lars-
son (srrafO, l-3 Tommy Meden.

Domare: Håkan Hammar, Bjur-
sås.
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Dåligt intresse
for Ljungåsrundan

Ett 50-tal löpare är hittills anmälda
till Ljungåsrundan över 23 km på
lördag. Loppet har nu flyttats från
sena hösten till augusti, men det är
klent med intresset.

- Jo, men av erfarenhet vet vi att
det kommer folk sista veckan, säger
Olle Rehn i arrangerande saxdalens
IF.

Bland de hittills anmälda åter-
finns såväl ettan som tvåan från i
fjol nämligen Toivo Ollonen Bollnäs
och Göran Johansson Kvarnsveden.

Även dennes klubbkamrat Ove
Olsson återfinns på Ljungåsen med
en enda sak i huvudet - att inte bli
sämre än femma!

Blir så fallet tar Ove nämligen
med sig ett kilo rent silver till Bor-
länge!

Vandringspriset är en silvertacka
av denna storleken och 21 poäng är
kravet och just nu har Ove Olsson
18.

Poängen är sju, sex, fem och fal-
lande skala till sjunde man som får
en pinne.

Vi kan nog räkna med en hel del
efteranmälningar i veckan och fram
till start.

- Jag vore dock tacksam om så
många som möjligt kontaktar oss i
veckan, avrundar OIle Rehn i SIF.
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Div IV södra

GRÄNGESBERG-SAXDALEN
1-0 (0-0)

Grängesbergs damer vann måndag-
skvällens derbymatch på Gränge-
svallen mot Saxdalen med l-0 i en
jämn och spännande match. Det var
Gränges inhoppare Marika Johans-
son som med ett kanonskott blott 15

minuter från slutet avgjorde denna
tillställning.

Segern får dock betraktas som
rättvis då Gränges hade ett litet spe-
lövertag och skapade mest målchan-

ser, även om Saxdalen var nära att
kvittera i slutet av matchen.

Hos hemmaflickorna fanns pla-
nens store dominant i mittbacken
Ulrika Svahn. Andra goda insattser i
Gränges gjordes av målvakten Su-
sanne Jansson och mittfältarna Ca-
milla Hedin och Monica Rosendahl.

Hos Saxdalen stod hela laget för
en gedigen insatts, med extra plus till
nye liberon Anette Wallenstein och
anfallets Karin Wennergren.

Målet: l-0 (75) Marika Johans-
son.
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lTerrång
LUDVIKA, Ljungåsrundan.
H2l: 1. Pekkä Änderman Kvarrisveden
(42,42 Bergspris)'73,36, 2. Göran Johans-
son Kvarnsveden 75,06, 3. Håkan Flink
Källbotten '/7,51, 4. Tomas Johansson
Kvarnsveden 78,43, 5. Peter Jansson
Kvarnsveden 83.59. 6. Toiro Ollonen
Bollnäs 84.24. 7. Äke Albinston Umeå
85,49, 8. Mikael Aberg Källbotten 87,27,
9. Mats Karlsson Källbotten 89,21, 10.
Jonas Linder Heros 100,21.
D2l: 1. Maria Eriksson Kvarnsveden
(53,02 Bergspris) 91,52, 2. Lena Häll
Kvarnsveden 110,26.
H35: l. Esko Ronkainen Heros 84,40, 2.
Lars-Olof Frisk Sudalen 120,31.
D35: 1. Anita Westling-Larsson Irik
98,54, 2. Marita Dufström Källbotten
99,25, 3. Marjatta Norminen Kvarnsve-
den 1 17,56.
H40: l. Ove Olsson Kvarnsveden 79,53,
2. Ronnie Ivarsson Kvarnsveden 87,48, 3.
Anders Lundström Kvarnsveden 88,28.
H45: 1. Hans Sandgren Falun 87,01, 2.
Mats-Olof Olsson Kvarnsveden 94,10, 3.
Leif Eriksson Vulcanus 98,35.
H50: l. Keijo Hyvönen Kvarnsveden
87 ,14, 3 - Karl-Ove Karlsson Långshyttan
97,O1,4- Ove Norman Heros 98,50.
Motion: 1. Tomas Gustavsson Borlänge
88,31, 3. Karl-Arne Ulriksberg 91,25,5.
Mats Wilhelmsson Ulriksberg 94,07, '7.

Jan-Olof Wallman Saxdalen 97,16, 8.
Lars-Göran Silverbrandt Grycksbo
97 ,19.
Joggen: l. Lars Nordqvist Kvarnsveden
22,52,2. Mats Palmgren Ludvika 25,58,
3. Per Perison Stora Tuna 26,25,4. F.at-
mo Ronkainen Heros 26,35, 5. Lennart
Andersson Källbotten 26,37, 6. Johan
Sellberg Stora Ttna 27,15, 7. Magnus
Hagberg ABB IF 27,17, 8. Bengt-Göran
Zäther Smedjebacken 21,26, 9. Daniel
Persson Kållbotten 27,57, 10. Mats Berg-
ström Ludvika 28,11, ll. Mikael Lind-
berg Borlllnge 29,20, 12. Lars Bergkvist
Hagunda 29,26,13. Erland Lindberg
Borlänge 29:27, 14. Johan Jakobsson
Saxdalen 31,42, 15. Jan-Olof Myrman
Fredriksberg 3 I ,53.
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Ove
skiner
trots
regnet

AV HARALD LOIISE

Han var som ett enda stort sol-
sken trots att regnet föll under
hela loppet!

Ove Olsson, 43, från Kvarn-
sveden blev den store vinnaren
när den 11:e upplagan av
"Ljungåsrundan" över 23 km
avgiordes med start och mål i
Saxdalen på lördagen.

Det fattades tre poäng för Ove att
nå stipulerade 2l i jakten på ett kilo
rent silver i form av en silvertacka
som under sju ar varit vandringspris
i loppet.

Ove behövde att femteplacering
som siimst för att sitt måI.

- Visst tänkte jag på detta inom
loppet men det fick bli som det blev.
Hade jag inte klarat av det hade jag
fått komma tillbaka nästa år.

Nu gör Ove kanske detta trots allt
men han behöver inte sedan han nått
precis fram till 2l poäng genom att
blr temma.

Det såg dock inte bra ut inledning-
svis. redan efter halvmilen hade en
kvintett gått loss och Oves sjättep-
lats kändes inget vidare.

- Jag kunde inte springa fortare
men det var viil någon som skulle
spricka i det höga tempot trodde
Jag.

Precis så blev fallet, Toivi Ollonen
från Bollnäs knäade och blev till slut
fem minuter efter femteplatsen.

25-arige Pekka Anderman från
Bollnäs och numera Kvarnsveden
gjorde en suverän löpning i tätten
och noterade nytt banreliord med
hela 1.12.

- 9.J trodde jag aldrig men lop-
pet,gick bättre än väntat. För mig år
23 km minst 20 för långt. 3.000 me-
ter bana iir min favoritlikör, menade
Pekka helt oberörd av det hårda lop-
pet.

Klubbkompisen Göran Johansson
slutade tvåa och Håkan Flink från
Kallbotten trea,,,.:';.

I damklassen var Maria Eriksson
från KCOIF helt buverän och vann
med dryga sju minuter!

ETT KILO rent silver blev Ove Olssons facit ov Ljungåsrundan!
Vandringspriset ör hansf_ö!alltid efter en taktisk jemteplacering.
FOTO CLAES SÖDERBERG.

TATTRIoN I den I l:e "Ljungåsrunaii,i;;.krons*uilon Jessica
wåhlander tillsammans med Görqn Johansson, pekka Ander-
man och Hdkan Flink. FOTO CLAES SODERBERG.
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5:Magnus Nyquist
4:Per Silfverin
3:Nicklas Biörklund

Nilsson
2:Roland Persson

La rsson
l:Sigge Scheir och

son.
Roger Karls-

IFK GRÄNGESBERG (I8)
5:Thomas Sundberg
3: Bengt Lindh

_ 2:Anders Ohlsson, Ola Hagström,
Jan Rengtsson och Roger Higlund.-

l: Göran Hellman och petei Jans_
son.

SMEDJEBACKENS rK (33)
l5: Magnus Barkskog
7:Nicklas Holma
4: Jocke Johansson
2:Peter Bertilsson och Stefan

Bergh
1:Thomas "Totte', Karlsson,

Fredrik Hedlund och Micke Bergh.
v/c (48)
l8: Tommy Medön
6: Robert Larsson
5: Ulf Blomgren
4:Lars Hedberg
3:Jimmy Med6n, Roger Daniels-

son och Per Qvarnström.
_ 2:Magnus Holmgren och örjan
Pettersson

l:Roger Hedkvist och Hans Hög-
man-

ösr.lNsno 1:ey
l2: Jörgen Nyhem
7: Håkan Fredriksson och per-

Anders Erlandsson.
4:Leif Wistrand
3: Ronnie Johansson
2:Erik Engblom och Peter Jarde-

borg
l:Terje Kangas och Janne Eriks-

son
SUNNANSJö (32)
12:Pelle Sundström

och Stefan

och Patrik

18 mål varav I0 i höst!

SAXDALEN (38)
7:Christer Fridlund och Anders

Karlsson
6:Pelle Runnberg och Thomas

Eriksson

Hiil

4:Simon Lorenzotti
3:Mats Adolfsson
2:Jörgen Sövestad
1:Kenneth Öst, Per Angelin och

Kari Paananen.

Ingen .kjuter sotn Tormrrry
Av HARALD LOHSE

Det målgladaste laget har
naturligtvis även skyttekung_
en!

Tommy Meddn har seglat
ifrån sina konkurrenter i
Västerbergslagen efter f0 (!)
nätkänningar hittills i höst.

V/G har gjort hela 48 mål och av
dessa har Tommy prickat in 18 och
såkerligen varit delaktig i minst lika
manga.

Smedjebackens Magnus Barkskog
har visserligen passerals av VzC:s
spjutspets men han håller ändå en
fin andraplats med sina l5 måI.

Pelle Sundström har inte lika torrt
krut längre, men dussinet fullt har
det blivit, liksbm för östansbos Jör-
gen Nyhern.

LFK har ingen deciderad mål-
skytt, utan sprider ut på större ska-
ror samtidigt som man håller tätt
bakåt.

Ställningen den 27 augusti:
LUDVIKA FK (27 mål)
6: Hans Haglund

5:Timo Räkilä- 3:Lars-Gunnar
Andersson och Micke Holmberg

2:Leif Holmkvist, Tomas Petters-
son, Per Israelsson och 2 siälvmåI.

MAGNUS BARKSKOG ligger
tvåa i skytteligan.

l:Magnus Olofsson

:i
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Pl0
S.mertjebacken II_saxdalen l4_3
( r0_0)
Efter en.målexplosion i första halv_lek kunde hammapojkarnu- *iJ*,ror en storseqer.

, Saxd.alen kim dock finr tillbaka i
lnlla halvlek och gjorde då en be_ryorlgr Jamnare spelmässig insats.

Målskyrrar, SFK: Danlet Hinde_

F i, fo 
J J.: ix'" l,'*.31:l i.*li ::lnas,persson, Jan Sahlman, Lars

^?:qll:! och Fredrik Barkskog.-'"

^,raxdaten: 
Andreas Fridlund iochLnrrster Stenqvist.
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Vi måste varao ir vaktpa va
- Det måste bli en klar uppryckning om den här utflykten
skall sluta i tre pinnar!

Per Hedström, tränare för Sax-
dalens IF kräver en helt annan in-
ställning från sina mannar inlör
bortamötet mot Horndal i den sö-
dra fotbollsfemman.

- Jag hoppas verkligen att vi
kan visa upp oss från vår bästa
sida, fortsätter Hedström som har
största respekt för Horndal.

- En motståndare som man
måste se upp med i inledningsfa-
sen. Kan vi få ett tidigt ledning-
smål tror jag dock att vi kan greja
full poängutdelning, menar Hgds-
tröm,'

Tillbaka i saxdalslaget är kvar-
tetten Conny och Christer Frid-
lund tillsammans med Thomas
Eriksson och Simon Lorenzorti.

Laget i sin helhet: Göran Eriks-
son, lJans Haglund, Mikael Brix,
Conny Fridlund, Thomas Eriks-
son, Christer Fridlund, Simon
Lorenzotti, Pelle Runnberg, Jör-
gen Söverstad, Kenneth Ösrh,
Anders Karlsson, Urban Stephan,
Kari Pananen, Mats Adolfsson
och Anders Jansson.

F-
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Redan efter ll minuter hade Saxda-
len ledningen med 3-0 vid lörda-
cens bortf match mot Horndal och
äet försprånget var hemmalaget al-
drig i närheten av att ta igen.
6-2 blev det efter 4-l i Paus.

Saxdalen var en trevlig bekant-
skap. Laget sPelade en småtrevlig
fotboll där tekniken satt i högsätet'

Flera av målen var riktigt snYgga
även om Horndals försvar också in-
bjöd till målfesten, åtmindstone i
börian av matchen'

Efter 3-0 kom Saxdalen av sig en

aning och hemmalaget jämnade ut
soelet efter hand.

Den första kvarten av andra halv-
leken var det ett konstant tryck mot
Saxdtlalens måI, men det var dåligt
bestållt med skottskickligheten i
hemmalaget.

Horndäls press gav tillfallighet till
kontrinearför Saxdalen, och när gä-

sterna ijorde 5-l i mitten av den

andra halvleken Punkterades mat-
chen definitivt.

Saxdalen hade två mYcket dukiiga
anfallare i Tomas Eriksson och
Christer Fridlund, båda tvåmåls-
skvttar. På mitten var Pelle Runrr
beig den store dirigenten och längst
bak: var liberon Conny r:.idlund

mvcket svårpasserad.
Horndalsbästa lagdel var mittfäl-

tet med Lasse Lundkvist och Peter
Strandberg. Duktig var också back-
en Pekka Palola.

HORNDAL_SAXDALEN
2-6 (r-4)

Målen: Saxdalen: Christer Frid-
lund 2, Tomas Eriksson 2, Pelle
Runnberg, Kennet Ost.

Horndal: Pekka Palola' Björn
Hildman.


