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Svårflirtat l.g

Poäng till
Saxdalen
Saxdalen

gästar Saxdalen

fick ihop fullt lag

och
dessutom en poäng vid hemmapre-

miären mot Bjursås
söndagen.

Matchen

i damfyran

på Furuliden

i kväll av Tunabro i fotbollsfemman'
En alltidlika svårflirtad motståndare, säger saxdalstränaren,
- Hedström.
Per
-Men
hemma på Furuliden hoppas ändock Per att hans manskap
skall kunna dra sig segrande ur striden'
absolut inti släppa till några ytor så att vi hamnar i ett
- Vi får underläge, poängterar Per.
målmässigt
Tunabio går tili tedningen är de oerhört skickliga de- För äm
fensivt, uppger Hedström som ånyo tar plats mellan stolparna'
Gorån Eriksson har ännu känning av sin skadade axel och då
är det bara att dra på sig utrustningen på nytt, uppger PerFörsvararen, Håkan Jänsson, skadade sig i derbyt mot Ostansbo förra veckan och kan inte medverka.
Laget har därmed följande utseende: Per Hedström, Anders
Jansön. Hans Haglund, lr{ikael Brix, Pelle Runnberg, Thomas
Eriksson, Kenneth östh, Simon Lorenzotti, Mats Adolfsson' Anders Karlsson, Jörgen Söverstad och Per Angelin'

Saxdalens IF gästas

på

slutade

nämligen mållös vilket var en framgång

för hemmaflickorna.

SIF kämpade och slet och skapade
också en del chanser utan att man
kunde förvalta dessa på rätt sätt:
Marianne Hellgren och Merja Pelasoja bra på mitten och i försvaret

skall Marit Nyström ha en bock i
kanten.

- l:
/'j', /'I
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Div V' södra

sunnansjö
iotnaai-slatta
ia..d"le" Tunabio
Vuicanus,rt --Ösransbct

3-2

BullermYren-

Saxdalen

Slätia

Bullernyren
Östansbo

Skogsbo,/A
Tunabro
Gustafs
Vulcanus/Cj

0

I

HAIK

0
0
0

Sunnansjö

Horndal
Samuelsdal

1-1

3- I
0-0

108-4
I 0 5-l
0 I ,1-5
2 02-l
105-2
0 25-4
014-4
3 04-4
0 t2-2
| 26-9
| 2t-6
0 22-6

1
1

/ t/r- - 2t

6
5

4

Räkna rned

I
0

Saxdalen!

AV HARALD LOHSE

Räkna med Saxdalen i
årets div V-fotboll! En nY
trepoångare hemma På
Furliden på fredagskvällen mot gästande Tuna-

Saxdalen
chanslöst

Saxdalens damer gjorde

första halvlek

i

en jämn

bortamötet mot

3tåÄiuozeu"tta men
klart.
-Eft.t

föll

sedan

l-l i Pausen vann nämligen

hemmalaget med klara 4-1 siffror
som dock var allt för stora'
--O"n
fo.rtu halvleken styrdes tlll
stolre delen av SIF som dock hade
uätOlgt svart framför en storspelande hemmamålvakt.
Gåsternas mål gjordes På straff av
loå-ii""luitt seään Mar]anne Hellblivit omkulldragen.
"sren
Den fulltraffen betYdde i detta
* matchen l-l'

j:"

E

-

bro betyder toPPkänning.
Det blev till slut 3'1 efter 1-L i pausen i en rnatch
som dock till stora stYcken spelmässigt dominerades av gästerna.

Magnus Olsson gick uPP,och knoP-

pade in Tony Karlssons hörna.
Nämnde Magnus Olsson hade flera chanser under matchen och hade

inte Per hedström storspelat kunde
han ha blivit matchhjälte.
En tillsynes ofarlig frispark från

ca 22 meter i dålig vinkel av Simon
Lorenzotti betydde 2-l efter 29 mi'
nuters spel.
Gåsteina var nu tvugna att attackera ännu hårdare vilket minuten före
paus gav inhoPParen Per Angelin
två chanser att göra 3-1.
behöver inte skämmas för
- Vi
även om vi var illa ute i börsegern
jan. Killarna kämpade storstilat hela

iiden, tyckte "matchvinnaren

"

Per

Hedström.

-

Det här var grymt, var en ge-

mensam kommentar från IFTJägret

efter matchen!
Inledningen blev helt och hållet
Tunabros. En våldsam Press framföJ storspelande Per Hedström i
hemmamålet gav dock ingen utdelnine.

l;tället stack hemmalaget uPP och
efter en halvtimrnas spel kunde Krister Fridlund elegant skära in och

skjuta i steget.
Minuterna före Pausen fick dock
Tunabro sin rättmätiga kvittering då

Bra även Pelle Runnberg bakåt
samt Anders "Råttan" Karlsson På
mitten och alltid svårstoppade Krister Fridlund.
En ros även till Thomas Eriksson
och Jörgen Söverstad.
Tunabro en besvikelse där dock
Magnus Olsson och TonY Karlsson
hela tiden arbetade bra framåt.
Målen: 1-0 Krister Fridlund, l-1
Magnus Olsson, 2-l Simon Lorenzotti och 3-l Per Aneglin.
Krister Eriksson, Nora, dömde inför en handfull frusna åskådare'

{:,
,.. -ta"
Å';,j /,/,\

Saxdalen

ligger lågt
HALLER TYGEN?

är på topp, men
-vi årSjälvförtroendet
åndå rnecivetna orn de sr'årighe-

I femman har Saxdalen verkligen glatt sina anhängare. Sju poäng på
tre_-matcher. 3-l på Tunabro imponerar och nu fbr vi se vaO tygln
håller mot tippade topplaget Slätta på onsdag.
Ostansbo har en bibehållen förlustnolla men har spelmässigt ändå
haft svårt att övertyga.
Förhoppningsvis lossnar det hemma i morgon kväll när per_Äke

väntar oss i aftoni
Det säger Kenneth Östh. speiare i
Saxdalens IF iniör bortadrabbninsen mot falulaget, Slätta.
-:nanskap som inte gårna
- Efrifrån
släpper
sig poäng på henmaplan, men vi åker upp för att lAgga
ciem på rygg och det skall bli intressant att se or,l vi lvckas, resonerar
l.er som

Erikssons Bullermyren är gäster på Hillängen.
Sunnansjö gjorde en målmässigt jämn match med "Bullis" men föll
till slut med 3-2.
Få.se om inte Kalle Bergs grabbar snickrar till en trepoångare ikväll
mot Custafs på Epagärdet?
Brages allsvenska saga verkar gå in på det sista kapitlet. Det har förmodligen aldrig tidigare under de elva säsonger som grönskjortorna
spelat i huvudserien sett mörkare ut än nu.
Visst har väl laget haft otur ien handfull matcher men det håller inte

Kenneth"

Några lagändringar jämfört med
segermatchen hemma mot Tunabro
är inte aktuella i StrF-lägret.

Samma spelare får på nytt förtroendet, vilket innebär denna

trupp: Per Hedström, Hans Hag-

att bara skylla på otur.
Truppen år oerhört tunn och spelarna närmast intill A-skiktet håller
möjligen division IIl-klass men absolut inte elitkvalitet.
Söndagsmatchen mot Öster var en "ödesmatch" av många. Seger
var ett måste över VM-uppehållet. Det blev 1-l och den pinnen skall
Brage verkligen vara glada över.
Spelmässigt var man inte värd den då Öster var klassen bättre.

onraur.tvällens match mellan

I Slzirra och Saxdalen slutade oavI gjort, l-l (0-l).
Oen första halvleken bjöd på
I
I dåligr spel, framför allt f rån hemI malaget. l-O-målet för Saxdalen

I

l"',T"iål"t

en markeringsmiss

i

I t A.n andra halvleken lossnade
t der dock lire för Slätta som kvirteeenom duktisre Timo Salmi.
l_:I

som nickade i mål efter en fin
lyftning från en av de båsta i matchen, spelande tränaren Hasse
Persson.

I hemmalaget var redan nämnde Hasse Persson och även Anders Wallen de bästa-

SLÄTTA-SAXDALEN 1-1
Målel: Slätta: Timo Salmi.

(0-1)

Målfrossa
Av STELLAN NILSSON
Ett målhungrigt Saxdalens IF skickade hem gästande Horndal från
Furuliden med en storförlust i bagaget.
Mötet i fotbollsfemman på söndagskvällen slutade nämligen 6-

I för Saxdalen

efter

Anders Jansson, Thomas Eriksson,

Jörgen Sör'erstad. Kenneth Östh, Si-

mon Lorenzotti, Anders Karlsson,
Christer Fridlund, Mats Adolfsson
och Per Angelin.

år/

"fo

ISaxdalen fick 1-1
I

lund, Pelle Runnberg, Mikael Brix,

2-l i pausen.

i

IF får i morgon finna sig att vara favoriter när nykoml.
en, Horndal, gästar Furuliden för match i fotbollsfemman.
vi normalt så vinner vi, men vi måste vara på vår vi
- Spelar
Horndal
har ju tagit poäng i sina två senaste matcher, vainar SIFnaren, Per Hedström.
Hedström som åter får ställa sig mellan stolparna.
Göran Eriksson är ännu skadad och då är det bara att fortsi
att sköta malvaktssysslan, konstaterar per.
Laget i sin helhet ser ut på följande sätt: per Hedström, pelle Ru
-berg,
Hans Haglund, Anders Jansson, Christer Fridlund, Mikael B
Saxdalens

Thomas Eriksson, Jörgen Söverstad, Simon Lorenzotti, Ani
Karlsson, Mats Adolfsson, Kenneth östh och per Angelin.

"/\'^, ,

^r/[_,j*
'.- Div Y, södn
Sudden-HOrndal
Sudalen
Skogsbo/A
östmsbo
slårta
Bullamyren
Tunabro

som siffrorna skvallrar.

Hondal

6-1 (2-r)

Mats Adolfsson (14 min), 2-0 Anders Karlsson
(2'7\,2-l Jörgen Äslund (40), 3-l Jörgen Söverstad (64\,4-l
Simon Lorenzotti (69), 5-l Simon Lorenzotti (77), 6-l Mats
Adolfsson (89).
Domare var Göran Lindholm, Falun.
Publik: C:a 50 personer.

Målen:

l-0

f .,

Saxdalen favoriter
rnötet rned Horndal

En härlig seger och framförallt i andra halvlek flöt vårt spel på
-bästa
tänkbara sätt, summerar SIF:s spelande tränare Per Hedström.
En målvakt som siffrorna till trots fick visa prov på sitt fina
kunnande vid flera tillfällen.
Per tvingades till en rad fina ingripanden och hade onekligen
stor del i segern.
För sanningen är den att Honrdal inte alls var så underlägset

SAXDALEN-HORNDAL

t-

Vulmus/G
Gustafs
Samuelsdal

HAIK

Sunnmsjö

6-l
53 2 015-6tl
43 t 0lr-510
42 2 0 8-2 8
42 a 0 6-2 8
42 0 2 s-tr 6
4l I 2 6-5 4
40 4 0 5-5 4
4l I 2 7-9 4
41 I 2 7-9 4
4l 0 3 5-8 3
40 z 2 7-to 2
50 2 3 3-13 2

t

'/L

Två Saxdalpoäng
Sju minuter före slutet förlorade

Saxdalens damer två poäng mot gä-

Av HARALD LOHSE
Skall det äntligen lossna för

v/G?
Ja, frågan är berättigad sedan laget nu spelat fem matcher utan seger.
I dag giiller det Horndal borta

och den uppgiften borde

passa

Lennart Sandströms manskap.
Insatsen mot Vansbro i cupen

-lovade mycket

gott. Spelar killar-

na på samma sätt

i kvåilI så skall

det kunna bli en trepoängare.

I FARTEN
Även Saxdalen åir i farten i kviill
nämligen borta mot Samuelsdal i
Falun.
Saxdalen har gjort en mycket
strong vårinledning med tre segrar
och två oavgjorda.

det bllir en svår uppgift,
- Men tränaren
varnar
Per Hedström.

Deras 6-l borta på Skogsbo,/Avesta senast var oerhört imponerande.

PROBLEM?

iläli:r:i;',f

;o;u!.ru

rur

iden

å?ä'#?'ätilHlll'-*:'ffi

oå

;:

;ä3Sil#Hää",#ä1å','i"l:

Thomas Fredriksson kan få

problem att komma loss från jobbet ikväll. Frågetecken även för
Pelle Runnberg som har ont i en

fot.

Håkan Jansson har börjat träna
efter sin knäskada och kan vara ett

aktuellt kort inför matchen mot

Y/G

nästa torsdag.

BÅDA HEMMA
Sunnansjö och östansbo spelar
sina matcher i den sjätte omgå"gen på tisdag mot Skogsbo,/Avesta
respektive Hälsinggrirden.
Båda på hemmaplan.

:jffi;{[1;'$:F!äå:ådff

(;",,
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Saxdalen vArtrt igen
-rrtcrt fiak kämpa hårt
Av LARS-ERrc rvÅc

ser, bland annat ett skott utanför ensam med
målvakten. I andra halvleken hade han flera
fina framspelningar och också ytterligare några chanser till skott. Men några mål ville det

Saxdalen lyckades helt planenligt vinna bortamötet mot Samuelsdals IF i Falun. Men det

blev långt ifrån någon lättköpt seger. Mötet
slutade l-2 (l-l) och Samuelsdal hade inte
varit oförtjänt av den ena poängen.
Nej, idag får vi verkligen vara glada att
vi -fick tre poäng med oss hem, menade målvaktande tränaren Per Hedström efter mat-

inte bli.
Istället blev det Kenneth östh som under ett
försvarsschabbel i Samuelsdalsförsvaret tret' ton
minuter från slutet kunde peta över bollen
till Anders Karlsson som friskt saftade in den i
mål och fastställde slutresultatet 1-2.
Då hade faktiskt Samuelsdal ett långt tag
haft spelövertaget i andra hatvlek. Men efter
måIet flyttade man upp positionerna ytterligare för att jaga kvittering. Något som öppnade
ytterligare chanser för Saxdalenanfallet och då
Simon i synnerhet.

chen.

Och han var för övrigt inte öwerraskad av
Samuelsdals sega motstånd.

- Nej, efter Samuelsdals klara seger över
Skogsbo/Avesta med 6-l på bortaplan visste
vi att dom är farliga. Dessutom har laget en
spelstil som går ut på att ställa motståndarnas
anfall offside, och det är ofta effektiw.

FULE SIMON
Det var då det hände. Simon blev lite hå,rt
attackerad och tappade helt humöret. Med en

PUNKTMARKERING
Saxdalen började annars matchen mycket
bra. De hade ett visst spelmässigt övertag för_
sta halvan av första halvlek och hade special_
bevakning på Samuelsdals farliga anfallare
Anders Mill6n.
Mot mitten av halvleken jämnade dock spe_
let ut sig, och Samuelsdal kom igen.
En markeringsmiss i försvaret blev sedan
upprinnelsen till att just nämnde Mill€n kunde
ge hemmalaget ledningen i matchen med l_0.
Hemmalagets glädje blev dock inte långva_
rig. Bara några minuter senare gjorde målvakten Mats Tollsten en tavla. Han räddade ett
skott, men tappade bollen liggande på marken. Christer Fridlund fick sedan all tid i världen att placera in l-l i ett tomt mål.

eftersläng med foten fällde han en av Samuelsdals spelare efter avblåsningen. Något som
nåira nog tände eld både på hela Samuelsdalslaget och den fåtaliga publiken.

Linjedomaren stod dock vänd åt annat håll
och huvuddomaren var på andra sidan planen.
Ingen av dem såg dock hur incidenten gick till,

och då versionerna från de båda inblandade

skiljde sig åt, beslöt domaren att inte varna Sii spel igen genom upp-

mon och satte bollen
kast.

Simon var dock varken glad eller god efter
tillsägelsen, och det innbar att det gula kortet
ändå dök upp några minuter senare.

SAMUELSDAL-SAXDALEN
1-2 (1_1)
Målen: l-0 Anders Mill€n, l-l Christer

FARLIGE SIMON
En av de spelare som sedan mycket handlade om var Simon Lorenzotti. Han hade dels i
slutfasen av första halvlek ett par farliga chan_

Div

l-2 Anders Karlsson.
Domare: Torleif Jansson, Borlänge. Skötte
sig i stort sett bra.
Fridlund,

y,

södra

Horndal-Vulcanus,/G
Samuelsdal-Sudalen
Saxdalen

släua
Skogsbo/A
Ostansbo
Samuelsdal

Tunabro
Vulcanus,/C
Bullermyren
Sunnansjö
Gustafs

HAIK

Horndal

l-4
t-2
6 4 2 017_7t4
5 3 2 0 9_211
5 3 t I 12_11 l0
5 2 3 0 9_3 9
6 2 I 314_12 7
5 2 1 2 8_6 7
6 I 4 I 9_9 7
s2036_136
s t 2 zll_12 s
5 t 22 8_10 5
510 4.7_12 3
60244_t7
2
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Sunnansjö-Pelle
är haste VB-skytt
Av IENNART A^{DER.9SON

Felle Sundströrn i Sunnansjö har fortfarande
krutet torrt och är bäste
YB-skytt så här tångt i seriespelet.

Sundström har så här
långt svarat för 6 av SIK:s

tretton mål och toppar
därmed skyttetoppen på
det antalet.
Tre femmålsskyttar
finns det också bland
våra YB-lag och då handIar det om Magnus Barkskog i Smedjebacken
samt Söderbärkes Hans
Holmberg och Håkan
Bjurling.
Man kan vidare notera så här
långt att Saxdalen varit det mål-

piggaste laget med sina 17 måI.

Närmast i denna statistik följer
Söderbärke med 15 måI, medan
rnåltorkan varit störst i Nyhammar som bara tillverkat 5 måI.
Här nedan följer samtliga målskyttar bland våra lag inom området:

LUDVIKA FK. (7 mår).

2 mål:Stefan Nilsson och Nick-

las Björklund.
-

_

l: -Roland

Persson, Magnus

Nyqvist och Per Silverin.

rrx cnriucEsBERG.

(9 måt)

4 mål:Tomas Sundbers2: Anders Ohlsson.
lt Roger Haglund, peter Jans_
son och Ola Hagström.

SMEDJEBACKENS

FK.

(10

mål)
5 mål:Magnus Barkskog.
2: Stefan Bergh och Jocke Johansson.

l:

Nicklas Holma.

SAXDALENS IF. (l? mål)
4 mål:Anders Karlsson, Christer

Fridlund och Simon Lorenzotti.
2: lvtats Adolfsson.
- i: Thomas Eriksson, Per Ange-

lin och Jörgen Söverstad.

ffi''iil"+rrtä-tir+l1liffl:

PELLE SU^/DS

i Sunnansjö rir bdste

OSTANSBO IS. (10 måt)
3 mål:Leif Wistrand.

2: Per-Anders Erlandsson och
Håkan Fredriksson.
1: Jörgen Nyhem, peter Jare_

borg och Erik Engblom.

suNNeusrö rK

(13 måt)

6 mål:Pelle Sundström.

2: Leif Holmqvist, per
son och Tomas Pettersson.
l: Micke Holmberg.

Israels-

V/G FK. (9 mål)
3 mål:Uif Blomgren.
l: Roger Danielsson,

örjan pet-

s,å

hai iåiei.

Högman, Per Kvarnström och Robert Larsson.

SöBERBÄRKE GorF. (15 måt)

_ 5 mål:Hans Holmberg och
kan Bjurling.
2: Robert Andersson.

Hå_

l: Johan Herbertsson, Rickard
Hedlund samt ett sjalvmå|.
NYHAMMARS IF. (5 måt)
3 mål:Peter Björkman.
l: Anders .Tansson och Thomas

Stenqvist.

tersson, Tommy Meden, Hans

VB-skytt

/,/6
z

Saxdalen favoriter
i derbyt rnot V/G
Av HARALD LOHSE
Serieledarna Saxdalen är klara favoriter inför kvällens lokalderby i Blötberget mot V,/G.
Jag tycker inte om det där med favoritskap, inflikar SlF-tränaren
Per- Hedström och tillägger:
- Jag tycker att det är en oviss match. V/G har spelat bra i de sista matche.rna och vi får en mycket hård nöt att knäcka.
Aven hemmatränaren Lennart Sandström är inställd på "hårda bananer" Saxdalen har fl1t för tillfäUet och lag av den typen är svåra att möta.
- chans ligger i att
Vår
krympa ytorna. Då har vi en liten chans.
Y/G fär klara sig utan Per Qvarnström som är bortrest i tjånsten.
Saxdalen återfår Håkan Jansson i försvaret efter en längre tids skada.
Saxdalen har inte bestämt sig för den definitivatruppen utan nominerar
denna strax före avspark.
Lagen:
Y/G: Kenneth Larsson, Magnus Holmgren, Roger Nilsson, Lasse Hedberg, Ulf Blomgren, Jinny Meddn, Milko Oldengård, Hasse Högman, Robert Larsson, Tommy Med6n, Örjan Pettersson, Magnus Salmons öch

Tommy Simonsson.
Saxdalen: Per Hedström, Pelle Runnberg, Hans Haglund, Håkan jansson, Kaari Pananen, Thomas Ertiksson, Jörgen Söverstad, Mats
Adolfsson, Kenneth östh, Simon Lorenzotti, Christer Fridlund, Anders
Karlsson. Urban Stephan, Micke Brix och Lars Ruus.

9a

ULF BLOMGREN hoppar högre än Christer Fridlund liksom
fallet var med hemmalaget under hela matchen. Foto: PETER
oI{LSSON.

t/
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Sunnansjö-Pelle
är haste VB-skytt
Av IEIJNARTATVDERSSON

Felle Sundströrn i Sunnansjö har fortfarande
krutet torrt och är bäste
VB-skytt så här långt i seriespelet.

Sundström har så här
långt svarat för 6 av SIK:s

tretton rnål och toppar
därmed skyttetoppen på
det antalet.
Tre femmålsskyttar
finns det också bland
våra YB-lag och då handlar det om Magnus Barkskog i Smedjebacken
samt Söderbärkes Hans
Holmberg och Håkan
Bjurling.
Man kan vidare notera så här
långt att Saxdalen varit det målpiggaste laget med sina 17 måI.

Närmast i denna statistik följer
Söderbärke med 15 mål, medan
måltorkan varit störst i Nyhammar som bara tillverkat 5 måI.
Här nedan följer samtliga målskyttar bland våra lag inom området:

LUDVIKA FK. (7 måI).
2 mål:Stefan Nilsson och Nick-

las Björklund.

1: Roland

Persson, Magnus

Nyqvist och Per Silverin.

IFX CnrincEsBERG. (9 mål)

4 mål:Tomas Sundberg.
2: Anders Ohlssonl: Roger Haglund, peter Jansson och Ola Hagström.

SMEDJEBACKENS

FK.

(10

mål)
5 mål:Magnus Barkskog.
2: Stefan Bergh och Jocke Johansson.
1: Nicklas Holma.

SAXDALENS IF. (r7 måt)
4 rnål:Anders Karlsson, Christer

Fridlund och Simon Lorenzotti.

2: Mats Adolfsson.
l: Thomas Eriksson, Per Angelin och Jörgen Söverstad.

PELLE SUN
OSTANSBO IS. (10 måt)
3 mål:Leif Wistrand.

2: Per-Anders Erlandsson och
Håkan Fredriksson.
1: Jörgen Nyhem, peter Jare-

borg och Erik Engblom.

SUNNANSJö rK (13 måt)
6 mål:Pelle Sundström.

2r Leif Holmqvist, Per Israelsson och Tomas Pettersson.
1: N4icke Holmberg.

V/G FK. (9 mål)

3 mål:Ulf Blongren.
l: Roger Danielsson, Örjan Pet-

tersson, Tommy Meden, Hans

VB-skytt så htir långt.
Högman, Per Kvarnström och Ro-

bert Larsson.

söBERBÅRKE GorF. (15 måt)
5 mål:Hans Holmberg och Hå-

kan Bjurling.
2: Robert Andersson.
l: Johan F{erbertsson, Rickard
Hedlund samt ett självmåI.

NYHAMMARS IF. (5 mål)
3 mål:Peter Björkman.

l:

Anders .Tansson och Thomas

Stenqvist.

Slakten är värst
E

V/G tvåIade tiII Saxdalen

Av HARALD LOHSE
Att släkten är värst fick Saxdalen bittert erfara vid torsdagskvällens derby mot V/G i

Blöttrerget.

Det var liksom inget snack

om saken när hemmalaget två-

lade dit de hittills obesegrade
serieledarna med 3-1 efter

1-0 i pausen.

Nu l'ick ri )rrerligare ctr bevis
lor atr l()rmcn:ii på klart uppär_
pående. Jag lrci.er rrr der häi'rar
vår match helt oci-i hållet, menade
hemmatränaren [_ennart Santls_
tröm.
Der linn' rngcn arri-'dninB alt sdga
enlot hononl på iien punkten . V,z-C
hade den hetare viljan rcclan från
början och drog ug.p ett högt tempo.
.Saxdalen hängde med under 20

mtnuter men efter detta handlade

det uteslutande om V,/C.

Det var den iiirsta halvleken

- knäckte oss, menade tränaren
som

och målvakten Per Hedström.

eller senare kommer en
- Förr
förlust
och i dag var det dags. Ty_
värr.men jag är den förste att säia
grattis till V/G. Dom vann helt vå_

förtjånt.

I den osrraffbara 21..a minuten
gjorde Tommy Medön l-0. En lång
boll i mitten och sedan drog han pinl

samt snabbt förbi pelle Runnberg
och rullade in vitl per Hedstritmi
första stolpe.

snöopnNa unnrN

Även i den andra akten handlade
det mycket om Tommyoch broder
Jimmy Meden. Fem minuter efter
sidbytet blev det straff sedan Håkan
Jansson fällt den förstnämnde.
Jimmy sköt stramaren långt utan_

för-

Brödraduon var inblandade i allt,
och.det var även Tommy som spela_
de fram Roberl Larsson-rill 2-ö efter 26 minuter.

Robert sköt ett distinkt skott intill

Per Hedströms vänstra stolpe.

Thomas Eriksson gav
- Inhopparen
fern
minuler renare gästerna en liten
stnmma av hopp. Tog ned en boll på
bröstet och skör förbi Kenneth Lais_

son-

Hemmalaget gick miste om en TUNcANRÄrr i mun hade Lasse*Hedberg och hans v,/G
när
solklar sedan Tommy- Med6n rivits Ien tvålades dit med 3_1. Foto: p?Tii
å'}lrssor.u.
ned av Håkan Jansson. Minuten senare punkrcrades rillställningen när och co satte larr,
Det år nog mest rättvist att inte
Jimmy Medcn ärrrligen ficI utdelnämna någon för kvällen hos de fd
ning på sina många chanrc.r.
serieledarna.
Kenneth Larsson stark i målet lik_

som Milko Oldengård och Ulf

Blomgren. Bröderna Med6n måste
framhållas liksom Lasse Hedberg
och hela laget för en stark viljeinl
sats.

var det mycket avslaget
- I Saxdalen
för
kvällen.Mittfälret fungegrade

inte alls och försvaret kom gäng på
gång i bryderier när Tommv Mid6n

V,/G-SAXDAI,EN

3_l (l_0)
Målen: l-0 Tommy l\4ed6n, 2_0
-Robert Larsson,
2,1 .I.homas
triksson och 3-l Jimrny Mctlen.
Publik: l2 5

...

Domare: Peter Johansson, Borallt för mycker [ör atr

länge. missade
få godkänt.

.(' ,'
// 'o

*;;;;t*rr;;;

"l t:

saxda_

Saxdalen ska
ha revAnsch
AY IENNART ANDERSSON.
Det.är ett revanschsuget Saxdalen efter förlusten senast mot
V/G som ikväll tar emot Bullermyren på Furiliden.
- Vill vi ha kvar kontakten med Slätta som nu är 3 poäng före är
seger ett måste, säger spelande tränaren Pär Hedström.
Ser man till tabellen skulle ej heller en hemmaseger vara någon
överraskning, då Saxdalen hör till toppen och gästerna botten av

densamma.

Vidare verkar Bullermyrens form ej vara den bästa då Borföll hemma mot jumbon Horndal.
- Det är inget man får fästa sig vid för varje match har nya förutsättningar, varnar Hedström, som dock tror på en seger för sitt

längelaget senast

lag.

Saxdalen ställer upp med samma lag som i derbyt senast med
undantag av Lars Ruus som är knäskadad.
Bullermyren tränas av f.d. LFK-bekantingen Per-Äke Eriksson,
vilken även han numera är spelande tränare.
Saxdalen kommer med följande lag: Pär Hedström, Pelle
Runnberg, Hans Haglund, Håkan Jansson, Kenneth Östh, Mats
Adolfsson, Kari Paananen, Jörgen Söverstad, Christer Fridlund,
Simon Lorenzotti, Anders Karlsson, Mikael Brix oih Tomas
Eriksson.

tå/a

F*

: Lyckominuter
ftir Saxdalen

AV HARALD LOHSE
Tre lyckominuter för Saxdalen

blev för mycket för gästande
Bullermyren på Furuliden på
fredagskvällen.
Under den tidsrymden giorde nämligen hemmalaget tre
mål för att sedermera vinna
med 4-1 (3-0).

Det var några härliga minuter,
_
konstaterade spelande tråinaren och
miålvakten Per HedströmVi hade svårt i inledningen
- sedan
me^n
kom ju allt på en gång.

-

Spelmässigt jamnt i uppiakien
med ett litet plus för Bullermyren.

Anders "Råttan" Karlsson

hade
dock två fina lägen innan samme
man åntligen fick in bollen efter J2
minuters spel.
Två minuter senare höll sig Kari
Paananen framme på en mflväktsretur innan Mats Adolfsson fick till en
drömträff på frispark från 25 meters

håll_

Alla tre målen inom loppet

3.30!

av

Inte mycket att säga om result- men
atet
det var ändå något mål för
stort , menade Per-Ake Eriksson i
Bullermyren.
3-l hade vi massor av lä- tillEfter
gen
ytterligare mål men döt ville
sig bara inte.
Man fick en känsla av att drabbningen var avgjord redan före sidbytet men detta hindrade inte gästerna
från att göra 3-l efter en dryg kvart.
Joakim Möller omkull på Håkan
Janssons fot och straffen satte Thomas Bengtsson säkert i nät.
Pelle Runnberg som vanligt bra

bakåt liksom målvakten Per hedström. Anders "Råttan" Karlsson

har känsla i foten men borde kanske
lugna sig lite i frilägen.
Kaari Paananen skall även han ha
ett plus i kanten för bra arbete.
Thomas Waller på mitten och Göran Jansson i försvaret plussar vi
för hos gästerna. Kortvuxne keepern
Stefan Holmberg räddade sitt lag
från ett större nederlag.

SAXDALEN_BULLERMY-

REN 4-r (34)

Målen:1-0 (32 ) Anders Karlsson,

2-0 (34) Kaari paananen, 3-0 (35)
Mats Adolfsson, 3-l (63) Thomas

Bengtsson (straff) samt
gen Söverstad.

4-i 1S4 f<ir_

VETERANMÄSTARE 1990 SAXDALENS IF! Det stolta SIFJaget efter finalsegern över IFK
frv: Lennart Persson(lagledare), Stig Eriksson, RoIf Pålsson, Hans-Ove Eriksson, Lars Schött och Rolf Persson. Knästående frv: Ingvar
heed, Magnus Johansson, Stig Lindkvist, Per-Åke Persson och Erkki Nykänen. Framför liggande
målvakten Jan-Erik Johansson. Foto: ANITA CARLSSON.
Crängesberg som besegrades efter straffar. Stående

Saxdalen veteranrnästare
På lördagen avgiordes den årligen återkommande veterantur-

neringen
gets

IP.

i fotboll

på Blötber-

blev SIF:s Lars Schött, som fastställde slutresultatet till I l-10.
Smedjebackens enda inslag, Fjolårssegrarna IK Heros åkte ut redan
i gruppspelet.

Resultat, Grupp A: ÖtS-Ntf'
2-1, Heros-OIS 0-1, NIF-Vulc
finalslog trefaldiga mästarna IFK 0-0, NIF-Heros 0-0, öIS-Vulc
Crängesberg. Efter l-1 i full tid var 2-0, Vulc-Heros 0-0.
man tvungen att tillgripa straffGrupp B: SIF:SIK 0-0, GrängSegrade gj.orde Saxdalens

IF

som

läggning och stor matchhjälte där

es-Gonäs

l-1,

IFK L-a-SIF

0-

0, SIK-Gonäs 0-0, Gränges-IFK
L-a 2-1, Conäs-SIF 0-2, IFK L-

a-SIK l-0, SIF-Gränges 0,_0,
Gonäs-IFK L-a 1-0, SIKCränges 0- I
Semi: Vulc-SIF 4--5 (efter straffar) l-l vid full tid, Gr:inges-ÖlS
0-1.
.

:

Final: SIF-Gränges l1-10 (efter
straffar) 1-1 vid full tid.
Målen: (10) 0-1. Hasse Bengtsson, (18) 1-1 Per-Ake Persson.

Oinspirerat, Saxdalen
Ett föga inspirerat Saxdalen förlorade lördagens hemmatch mot gästande Islingby på Furuliden.
Borlängelaget vann med 3-0 efter 2-0 i pausen.
Islingby var det minst dåliga laget i den tryckande värmen och hade
också förmågan att ta vara på de chanser som dök upp.
Marie Johansson på mitten mycket bra liksom liberon Karin Sandström.
I hemmalaget var det ingen som utmärkte sig för dagen.
Målskyttar: Joanna Dahlkvist 2 samt Anne-Lie Wettergren l

Allt talar för

1,/r - Fa
<Jt',/
')-*"
r/ 19

vassa Saxdalen

Div V, södra
Gustafs-Saxdalen

Av LENNART ANDERSSON
Bortaspel väntar

HAIK-Horndal

för Saxdalen ikväll i den nionde omgången i division

Slärta

V södra'och för motståndet svarar Gustafs.
Ser man

till tabellen

så pekar väl det mesta

Saxdalen

Östansbo
Tunabro
Vulcanus,/G

mot att Saxdalen vinner

och därmed håller kontakten med Slätta i toppen.
hoppas vi på seger ikväll, men alla matcher ska ju spelas, sä- Visst
ger
Saxdalens tränare Pår Hedström.
- Vi måste vara skärpta de tre sista matcherna som återstår på våren och klarar vi detta kan tabellen bli trevlig för vår del, då vi på
papperet har ett lättare program än just Slätta, anser SlF-tränaren.
Nu gäller det dock närmast Gustafs som varit lite av en besvikelse
under våren med sina futtiga sex poäng.
- Har vi bara rätt inställning till matchen bör detta kunna gå vägen,
avslutar en optimistisk Hedström.
Jämfört med vinstmatchen senast mot Bullermyren så blir det en
ändring i SlF-truppen.
Det blir Anders Jansson som går in bland de tretton och Mikael Brix

Samuelsdal

Skogsbo/A
Gustafs

HAIK

Sunnansjö
Bullermyren

Horndal

9 5 2 222-lzt7
9 4 4 | 2l_816
8 4 2 214_9t4
9 3 5 I t5_12t4
9 3 3 320-17 l2
8 3 3 216_18 12
9 2 3 4ll_t8 9
9 2 t 613-17 7
8143t6_227
9 2 0 7t0_25 6
9 r 3 5 9-246

som får vila ikväll-

';1 /
-;4 t -i

/6

,.

?c

Saxdale'tap@
t andra halvlek
o

Av BERIT ZOELLNER

Ett ihärdigt duggregn höll publiken borta
från sjukhuSplanen i går kväll när Gustafs
tog emot Saxdalen i fotbollens division V.
De få själar som troget stannade till slutet
fick valuta för tålamodet.
Gustafs vann med

1-0.

Gustafs gjorde rätt för poängen. Saxdalen som på
papperet är rlet starkare laget måste ha
sett battre dagår.
I lörsta halvlek var det dock gästerna som hade kän_

troll på planen. Men i avslutningarna var killarna iår
klena. Dessurom var Dan Hedgåids I grrruf.rnåi.it"iu
tiden med på noterna.

Målvakten Per Hedström försökte ideligen spela bolVa.ådu lirure fick kommando. Ständigt.

len åt_lagkamraterna genom sitt munläder.

Med tanke på att han också är lagets tränare kommer
saken givetvis i en annan dager. Ändå hjälpte der föga

för kvällen.

PÅPAsSLIGT

Till slut var det kämpatakterna i Custafs som pav nr_
,
slag. I,eter Anåker som piorde en bra
match p;r"d;
skottlyckan i mirren uu ädru hut"t"k,
;;;"nä;;;i
vakten tvingades lämna retur var peter
Karlsson oaoå'ssligt framme och klappade in bollen i .åi;;.--" '*'-"

Istållet var det hemmalaget som hade de fetaste
chan_
serna. En nick i ribban efter tio minuters
rp.l, pfu,
kanonskott i ribban i andra halvlek
"it

Det målet blev kvällens enda och Cusrals
fick de väl_
behövliga poängen.

VINDA

I Saxdalen var det främst kvicke Simon Lorenzotti
som rörde om i.gustalsförsvaret, men halrs iver avros

Saxdalen hade också kläm på "målramen". Men
hjälp av Hegårds tuschade bollen stolpen och gick till
hörna. Närmare än så kom inte Saxdalen"

. Den bl(ita och tungsprungna planen giorde giuervis
rirr
rill arr passningarna och skoiren iUtöO Uiei nan"i
iinda. I--ör något direkr linlir var det aldrig fragan oä.

Anders Äkesson och Roine Thurin hörde förutom pe_
ter Anåker till kvällens centralfigurer i Gustafs_gängei.

med klockan. Även Kari pananen fick nog
klapp på axeln efteråt.

Målen:

l-0

GUSTAFS-SAXDALEN
1_0 (0_0)
pelle Karlsson.

t-0

3-0
I 6 2 0 18_320

;";_i;;

/c
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Saxdalen på

F\

il, ./ ,/
./ ./-. ./ t
(!t/

//

.j,

-t,

-/
/b

/
/v

Kobbanvallen
Hemmastarka Saxdalen,
med fyra segrar på lika många
hemmamatcher

och l7-5 i

målskillnad, möter ikväll Häl-

singgården på hemmaplan som

i detta fall btir Räfsnäs och
Kobbanvallen.
gas-DetärsåattFurulidenskalägom och planen kommer att grä-

Div v, södre
Saxdalen-HAIK
Siaita-sunnansjo

, Vulcanus/G-Gustafs
: s,i*"-"-"'- "-lä'",,
Sildalen
t0 6
, vulcanus,/c l0 4
i östansbo
g 4
Tunabro
9 4
l*-":t:9*
å 3I
g
Skogsbo/A
Suniansjo rc )

berättar Saxdalens tränare och må'lvakt per Hedström.
vas upp redan under må,ndagen,

till
malchen
d_et inte spela någon
-s!9
rofl att vi får flytta från Furuliden
utan då ska HAIK besegras, fortsätHar vi
rrd
Yr bara
udrd rd.r
rätt rrrslilltrlrt,
instiillnins llx

ter

cusrafs
lo 2
t9
I Y4IK
Bullermyren 9 Z

Hedström.

Horndal

,.Lf ili,iå T""*Jå3:Ä::ti5:*son, Hans Haglund, Kenneth östh.

ffå""*3åHl5åä,1,f'å*$:l'Fiår
lund, Anders Karlsson, Tomas
Eriksson och Mikael Brix"

4

9 I

025-724
2 25-14 20
t 2t-12 t7
l2l-816

315-13

3 20-17

3 t8-23
3

14
12
12

22-2s tt

5 lt-24
7 15-20

2^

Att Hedström har fog för det utalandet förstår man om man tittar på
tabellen, då Hiilsinggården finns i
bottenskiktet med sina 7 poiing.
Vidare far man förmoda att det är
ett revaschsuget Saxdalen efter förlusten mot Gustafs senast- Trots förlusten gjorde vi ingen
då,lig insatts, men som nämnts vill vi
verkligen vinna denna match, säger'
Hedström.
Ändringar jämfört med senast är
att Simon Lorenzotti är bortrest och
vidare finns ett litet frågetecken för
Jörgen Söverstads skada, men där
hoppas trånare Hedström på spel.

z
5

3-2
6-0

O

3

't to-25

59-U6

9
7
6

Saxdalen
blåste HAIK
..
h.- o h^ .på poängen
Av MAGNUS NORMARK

Stark vind förstörde
mycket av det organiserade spelet när Saxdalen på
tisdagen mötte Hälsinggårdens AIK på Kobbanvallen i Räfsnäs.
. . Det blev HAIK som fick känna sig
blTta oå segern efter 3-2 (l-0) tit'i
SIF.
Saxdalen började klart bäst och

när Christer Fridlund redan

e.lfte matchminuten slog

in

i
l-0

den
såg

der mycket bra ut för hlmmalaget."
Efter Saxdalens fina början'fcir_
ändrades matchbilden betanHigt
och Hälsinggården dominerade klait
under halvlekens senare hälft. Gä_
sterna hade dock svårt att få till det i
avgörande lägen och lyckades inte
kvittera innan pausvilan.
den andra aktan upprepade sig
_I
mönstret
från den första. Saxdalei
tog kommandot från start och kom
fram till ett par fina chanser. En av
dessa resulterade i 2-0 då snabbe

Tomas Eriksson sprang
HAIK-försvaret.

igenom

Hälsinggården tog sedan över på
nytt och efter det att Fredrik Taffllin
reducerat till 2-l vid en hörna hade
gästerna ett antal tillfällen att kvitie_
ra men Per Hedström i hemmamålet
visade klassen.

TVÅMÅLSSKYTTEN Christer Fridlund pika, in sitt och Sr
försto mål mo Htilsinggården. Foto: CLAES SöDE

dalens

BERG

Istället kunde Christer Fridlund
punktera sedan han blivit elegant
framspelad av inhopparen Uiban

S.tephan.-

slog

Att Joakim Löfqvist

in 3-2

rngen större

sedan

i- slutminuten spelade

roll.

_ Skall någon nämnas före den

dre.

i

Hos gästerna var det svårt att t
ta någon som var bättre än den r

dre.

.inte
.- våra
Ptr tungt nederlag. Vi utnyttjar
chanser och jag

SAXDALEN_HÄLSINGGÅR-

målsförlust, kommenterade' HÄIK_

3_2 (t_0)
l-0
Christer Fridtund,
__Måteq
briksson,

kanjnien
annat än konstatera en ny udda_
tränaren Perra Bergström.

vara glada över tre
- Vii enfårsådan
poäng
här match. Bättre

än så här kan vi, vidhöll per Heds_
tröm i SIF.

r

hemmalaget får det bli Ton

tntsson i anfallet.

DEN

2

2_l Fredrik i,a.
.romas
t_in,.l--t Christer Fridlund och 3
Joakim Löfqvist.

Svår avslutning
för Saxdalen å |ft, -,tr,
AV LENNAR?'ANDERSSON
Skogsbo,/Avesta på bortaplan står på menyn för Saxdalen när vårsä_
songen ska avslutas.
blir en mycket svår avslutning och de verkar framförallt starka på
-sin Det
hemmaplan, anser SlF-tränaren Fer Hedström.

. Ser man till tabellen ska dock detta tala för serietvåan
*' saxdalen då kvällensrnotståndare_ finns placerade mitt i aensamÅa.

är vi medvetna om ochvi rutr".
pa r" poäng även om
- Det
jag
räknar med att vi lär visa battre taktei
"utuiiigiu],
a."..1-rrelx (vinst 3-2) nu
senast, forsätter Hedström.

Saxdalen fick lite oväntad hjälp i toppen senast då Sunnansjö
lurade se_
rieledarna Slätra på två poäng i 2_Z--äi.n"n i iufun.
Vi försöker låta bli att snegla framåt ocfr sjaläia en match i
taget, men
d€t_måste erkännas att det resultatet inspireiar
oss inför avslutningsmat_

cnen

-,

Jag"hoppas verkligen att

sedan får grabbarna vila

vi kan få fram det där lilla extra ikväll
rjll den t6 juli, avslutar per.

och

Det blir följande manskap som skä försöka Uj"å" pa
det där lilla extra:
Per Hedslröm, pelle RunnLerg, Håkan Jansson,
Anders Jansson, Hans
Haglund,. Mats Adorflson, xeinetr, öiir,,?;;i'ij";;;"",
Anders Karls_
son,. Chrisrer Fridluqd, Tomas Erikssor, lårg".
iä"ersrad och Urban
I
Stephan.

Saxdalen var
helt utan chans
Av LASSE WOCHFART
Saxdalen giorde matchens första och sista mål då laget på

bortaplan mötte Skogsbo AIF i en match i södra tolnofsfemman på fredagen. Mellan dessa måI hann hemmalaget
göra sex mål och med tanke på hemmalagets överlägseniet

var slutresultztet

6-2

rättvist.

Saxdalen fick sota för Skogsbos botteninsats i lagets lokalderby
mot
Horndal på onsdigen då man förlorade efter en g-.irtlö, inrutr.
hemmalaget
ha revansch, och fick deiockså med besked.
-_.Nu _ville

Visserligen var det Saxdalen som hade initiativei under
den första
halvtimmen, men efter SAIF:s kvittering efter 32 minuter var
det hem_
malagets match för hela slanten.
Den kraftiga vinden var kanske en orsak till att Saxdalen hade grep_
pet under den större delen av första halvlek och Skogsbo
under heia
den andra.
Saxdalel fick ställa upp utan Simon Lorenzotti som är på semester.
^
Detta
mårktes inte så mycket i början, då gästerna förutom mäet
hade
flera måltillfåillen.
ju
längre
matchen
gick,
desto mer märktes bristerna framåt.
Y9n
I de. bakre leden glappade det också betänkligt och under den andra
,halvleken-hade
Skogsbo, förutom de fyra målen, rader av möjlighetei
att öka på sin målskörd.
Saxdalen visade ingenting som tyder på att laget skulle
tillhöra top_
pen i femman. Ineen lagdel tycktes fungira och irgen
av spelarna kun_
de mäta sig med de betydligr mer alerå SetF_arn'a.
Godkänt-skall dock ges till Mats Adolfsson och .I.omas Eriksson.
Skogsbo hade planens bäste spelare i Hans Rabb som jobbade
över
stora !tor, höll rent i försvaret och byggde upp anfallen meA
fina pasi_
ningar.
En annan framgångsrik hemmaspelare var Jimmy Lindberg,
.
som nu
gjorde ett av sina sporadiska framirädande i A_laget.
Tre måLl hann han med och dessutom hade han"flera bra skott som
kunde gett utdelning.

sKocsBo ArF_saxDALEN 6_2 (2_1)

Målen: 0-l Tomas Eriksson, t-l Jimmy Lindierg (straffl),
Johan Olivesten, 3-l Jimmy Lindberg, +-ll fåtun Otiu.rten,
Pierre Mattsson, 6-l Jimmy Lindber{,'e_Z Chrislr Fridlund.
Div V, södra
HAIK-Vulcanus/G
Skogsbo/A-Sudalen

Slätta
Vulcanus./G
Saxdalen
Tunabro
Östansbo
Skogsbo/A
Samuelsdal
Sunnmsjö
Horndal
Gustafs
HAIK
Bullermyren

l0
II
l1
l0
l0
ll
l0
l0
l0
l0
II
l0

7
5

6
5

4
4

3
5
a

2
4

1-5

6-2

025-724
| 26-13 20
3 27-20 20
3 19-14 t7
2

22-t2

16

3

4 25-28 15
z 23-20 t3

2
2
2
2
2

5 rt-24
8 16-25
7 13-28

3 22-25 rr

5 12-25

9
9
7
7

2_l
5_l
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Fotbollen på det lokala planet
har sorn bekani giort sommaruppehåll nch elet än dags att
sunlmera olika statistik.
IYågonting sorn alltid är intresant är att se vad de bästa
målskyttarna finns, men i denna statistik ska vi också redogöra fön varningar på varje individuell spelare.
Då det gåller målskyttet och VB-

fotbollen årer[inns den suveräne
skyttekungen i Smedjebackens

Magnus Barkskog.

Han har vid elva tillfällen under

våren visat sin kyla i avgörande lägen och antalet fullträffar är imponerande på div.IV-nivå.

Normalt brukar V/G:s Tommv

Meden och Sunnansjös Pelle Sunds'-

tröm toppa denna statistik och de
finns också på delad andra plats
med sina åtta fullträffar.
Målfarligaste lag under våren har
Saxdalen varit med sina 27 mål tätt
följt av V,/G med målet mindre.
Varningar, som numera är ackumulerande och medför avstängning
av spelare en match efter tre varningar, har därigenom fått en viktig
betydelse.
De lag som drabbats mest av detta
är Grängesberg och Smedjebacken
med varsina 17 gula kort, medan

Saxdalen och Östansbo varit lindri-

gast förskonade av den varan med 6

varningar.

SKYTTELIGA:

LUDVIKA FK (20 mål).
4 måI. Hans Haglund.

3 måI. Stefan Nilsson, Nicklas
Björklund, Per Silfverin.

2 mäl. Rolle

Persson, Magnus

Nyqvist, Patrik Larsson.
I måI. Sigge Scheier.

5 må1. Tomas Sundberg.

Lindh.

I

Ohlsson, Bengt

måI. Roger Haglund, Ola Hags-

tröm, Göran Hellman, Peter

Jans-

son.

SMEDJEBACKENS FK (19 mål).
ll måI. Magnus Barkskog.
3 måI. Jocke Johansson,

2 måI. Nicklas Holma,
Bergh.

I måI. Micke

Bergh.

SAXDALENS IF (27 måt).

7 måI. Christer Fridlund.

5 måI. Anders Karlsson.
4 måI. Simon l_orenzotri, Thomas

Eriksson
3 måI. Mats Adolfsson.
2 måI. Jörgen Söverstad.

I nåI. Per Angelin,

nen.

V/G FK

Stefan

Kari

paana-

(26 rnåt).

8 rnåI. Tommy Meden.
5 mål. Ulf Blomgren.
3 måI. Lasse Hedberg, per Kvarnström.
2 måI. RoLrert Larsson. örjan per_

tersson.

I måI. Roger Danielsson, Hans
Högman, Jimmy Meden.
ösuNsno rs (23 måt).
6 måI. Jörgen Nyhem.
4 måI. Per-Anders Erlandsson,
Håkan Fredriksson.
3 måI. Leif Wistrand.
2 måI. Peter Jareborg, Ronnie Jo_
hansson, Erik Engblom.
SUNNANSJö rK (24 måt).
8 må|. Pelle Sundström.

3 måI. Lars-Göran

Andersson,

Micke Holmberg, Timo Räkelä.

2 mal. Leif Holmqvist, per

raelsson, Tomas pettersson.
1 självmåI.

Is-

SöDERBÄRKE GorF (19 måt).
7 måI. Håkan Bjurling.
5 måI. Hans Holmbers
2 må|. noUeri Änaeision, Krister

-Persson.
I måI. Johan Herbertsson,

ard Hedlund samt ett självmåI.

Rick-

NYHAMMARS IF (10 måt).
4 måI. Peter Björkman.

J ^ä. Tommy Adriansson, pa_
trik Andersson,
Peter Forsberg, Anders _Jansson, Fredrik Janolq' Tomas Stenqvist.

st.-Patrik Larsson, per

Silfverin,
^.
Sigge Scheier, Stefan Nilsson.

1 st. Krister Arnberg,

Björklund.

IFK GRÄNGESBERG (17

MAGNUS BARKSKOG var
den stors skytten under vårsii-

songen inom VB-fotbollen.
Smedjebackens FK :s mitffiltare svarade

för

hela I I må\.

3 st. Niklas Holma.

_ 2, st. Thomas ',T.K." Karlsson,
Jocke Johansson.
I st. Magnus Barkskog, Veijo Ka_
..
lro,-Lierl Gustavsson, Micke Bergh,
Stefan Ostby.

SAXDALENS IF (6 st).
2 st. Håkan Jansson.
I .st. Anders Jansson, Hans Hag.lund,
Simon Lorenzotti, Lars Ruui.

V/G FK (7 st).
2 st. Lasse Hedberg.

_ I st. Milko Oldengård, Magnus
Salmons, Kennet Larsson, örlan

VARNINGAR
LUDVIKA FK (10 sr).
2

rFK GRIINGESBERG (13 måt).

2 mäl. Anders

1') ;i
a/ Ll

?

Nicklas
St).

Pettersson, Tommy Meden.

ösreNsno rS (6 st).
I st. Anders Jonasson,

Roger

Eriksson, Jörgen Nyhem, Håkän
Frerllill5ssn, Erik Engblom, Jan

3 st. Tomas Angelin, peder Hes-

Eriksson.

2 st. Bengt Lindh, Göran Hell-

SUNNANSJö rK (13 st).
2 st. Lars-Cöran Andersson, Ulf
Holmqvist, Mikael Holmberg, Leif

sel, Roger Haglund.
man-

I st.

Anders Ohlsson, Kennet

Karlsson, Tomas Sundberg.

SMEDJEBACKENS FX (l7 sr).

4 st. Tomas

"Totte"

Karlsson.

Holmqvist.

I st. Lennart Sundström, pelle
Sundström, Tomas Pettersson, peter Määrälä, Timo Räkelä-

.l
.r.{),^

c).'t

}

@
Sax dalen

turnerar
Av LENNART ANDERSSON
Vid lunchtid idag reser Saxdalens fotbollsgrabbar

till Erikslund

utanför Sundsvall för att deltaga i

en helgtunering. Det är Erik-

slund, med f.d. Saxdalsbon Verner Urban, som står för arrangemanget vilket också är ett tack
från Erikslund för fjolårets tunering i Saxdalen.
Det kommer att deltaga fyra
lag i tunering och namnkunnigt
motstånd blir det också i form av
div.IlJaget IFK Sundsvall som
ligger på läger i iust Erikslund.
Det hela kommer att bli
verkl-igt
skojigt, även om man
naturligtvis kommer att gå in hel-

Bra gjotr, Saxdalen
är helnöjd och framför-alltJag
vår insats mot IFK Sundsvall var strålande!

Sammanfattar Saxdalens
IF:s tränare, Per Hedström,

verkligen med flaggan i topp.

vi fick mycket beröm av
- OchGrönhagen,
Anders
påpekar Hedström-

Saxdalslaget

mot ett IFK som under resten av turkämpainsats stralfade

sig
- dessvärre mot arrangörsklubHärjedalen den gångna helgen. dock

Saxdalen slutade på andra plats
efter suveräna IFK Sundsvall.

Förvisso

pälsen med

fick

1-4

SIF-pojkarna på

av Anders Grönha-

ben, Erikslund. Vi var rejält slutkörda och förlorade den matchen med
3-4, berättar Per.

Saxdalen

-,$/

3-0

7

len.

för varje div. att utdelas vid matcherna, berättar Fridlund.
För Saxdalens del inleds matchandet på lördag morgon mot
just IFK Sundsvall, varefter Viskan väntar samma eftermiddag
för att avslutas på söndag morgon
mot Erikslund.
Saxdalen reser till Medelpad
med en 25 man stor trupp, men i
den ingår ett flertal ledare som
jobbat just med Verner Urban under tiden i Saxdalens IF.
Då det gäller själva spelartruppen, saknas Simon Lorenzotti
som är bortrest och vidare är det
frågetecken för Hans Haglund

(envis huvudvärk) och Anders
Jansson (arbetet).

' '- Vad vi förstår kommer det
här att bli en härligt minne, då
Verner säkert ordnat med det
mesta som den arrangemanmänniska han är, tror Fridlund.
Dans på lördag kväll och stor
prisutdelning på söndag lunch vet
man väntar under dessa dagar in-

nan truppen åter anländer till
Saxdalen på söndag kväll.

mot Viskan.

gon speciellt aktör, avrundar

narsberg. Man vann nämligen till-

bolAvesta och denna storseger med-

förde säkert en rejäl portion självförtroende.

Hela laget spelade som nämnts

bra, men kvällen store man var for-

i

Hedström.
Resultat:

Saxdalen-IFK Sundsvall l*4
Målskytt för Saxdalen var K

Pananen-

Saxdalen-Erikslund 3-4
Saxdalensmålen: Christer Fr
lund, Thomas Eriksson och Urt
Stephan.

Saxdalen-Viskan

3-0

Mål för SIF: Pelle Runnberg,
ter Jansson ochb Kenneth östh.

4"

Bravo Saxdalen
ställningen med hela 5-0, paus 20 och detta efter en mycket väl genomförd match från hela laget.
Detta var sista vänskapsmatchen
före omstarten i serien mot Skogs-

För att ge samtliga lag i tuneringen
en chans att besegra IFK
Sundsvall kommer en bonusstraff

kom dock igen för-

tjänstfullt och avslutade Iurneringen

gens adepter, men Saxdalen frill med seger.

Saxdalen bjöd på en övertygande insats i tisdagskvällens vänskapsmatch
mot serieledarna i Närkesexan Ljus-

(div.6)och nämnda IFK Sundsvall
kommer också div.V-laget Viskan
att stå för motståndet till Saxda-

förtjänstfullt

den turnering som hans man- neringen sopade banan med motskap aYverkade i Erikslund i ståndarna.
Vår

hjärtat för matcherna, anser
i Saxdalen.
Förutom
hemmaklubben

Christer Fridlund

slet

spelare skötte sig till br
- AIla
tenhet
och jag vill inte framhålla

warden Tomas Eriksson, vilken svarade för tre mål och dessutom en
passning till ett av de övriga målen.

Vidare var det kul att se målvakten Göran ERiksson i sin comeback och han fick dessutom nöjet att
hålla nollan.
Vidare plussar vi för mittbackarna Håkan Jansson och Mikael Brix,
samt Anders Karlsson på mittfältet.
Målen:l-0 Tomas Eriksson, 20 Anders Karlsson, 3-0 Tomas
Eriksson, 4-0 Kenneth östh och
5-0 Tomas Eriksson.
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Bekyrnmer ftir
Saxdalen i kväll?
IF tar i kväll emot Skogsbo/Avesta hemma på Furuliden.
En motståndare som saxdalsgånget hade stora bekymmer med i

Saxdalens

vårmötet.
Hela 6-2 blev det till SkogsbozAvesta den gången, men någon
upprepning av det resultatet skall det inte bli i omstarten av
fotbollsfemman. Ärminstone inte om man får tro SIF-tränaren, Per
Hedström.
skall vi se till att täppa till bakåt och
- Den här gången
förhoppningsvis
inleder vi hösten med tre pinnar, resonerar
Hedström.
Christer Fridlund är skadad och kan inte medverka medan Thomas
Eriksson är bortrest.
I målet är Göran Eriksson tillbaka efter långvarig skada och det
betyder att Per Hedström nu kan styra sitt manskap från bänken.
Laget i höstöppningen: Göran Eriksson, Håkan Jansson, Conny
Fridlund, Mikael Brix, Mats Adolfsson, Kari Pananen, Kenneth Östh.
Jörgen Söverstad, Anders Karlsson, Pelle Runnberg, Simon
Lorenzotti, Urban Stephan, Roger Eklund och Hans Haglund.

2,t-t

Revansch

ftir Saxdalen

En skön revansch!

- Det konstaterade Per lledström, tränare för Saxdalens IF
sedan hans adepter På onsdagskvåillen skickat hem gä-

stande Skogsbo/Avesta med
en förlust

i bagaget.

Mötet i den södra fotbollsfemman
på Furuliden slutade 3-0 efter
i pausen och tre pinnar för SIF betydde att man fick den önskeöPPning av höstomgången som tråinare
Hedström hade hoPPats På.

l-0

Men oj vad

vi inledde virrigt

- stirrigt. Efter Anders "Råttan"
och
Karlssons ledningsmål i första halvlek var dock matchen vår och i andra halvlek dominerade vi kraftigt,
säger Per.

ILLA UTE
Och det är bara att halla med.
Saxdalen var illa ute till en början,
gav laget ledmen när
ningen på en fin frisparksvariant sex
minuter före pausvilan var matchen

i hemmahänder.
I den andra halvleken skaPade

Saxdalens massor av chanser och gästerna hade bara att inse att man inte

räckte

till.
SERIEDEBUT

Unge målvakten, Göran Eriksson
klarade sin seriedebut med glans och
det faktum att han fick halla nollan
betyder säkert en hel del för självförtroendet.
Anders "Råttan" Karlsson och

URBAN STEPHAN i hemmakCet
Soxdalen hsft strqff. Men trotsätt

hemmalaget.

0

Pelle Runnberg toppar

i

övrigt i

Även gästerna hade en duktig
måLlvakt iFatrik Lilja, medan Stefan
Fernström var bäst av utespelarna.

TER OHLSSON).
SAXDALEN-SKOGSBO/AVE.
sTA 3-0 (1-0)
MåLlen:

l-0

Anders Karlsson, 23-0 Anders

Pelle Runnberg,

Karlsson.
Domare: Rolf Hammar,
Hammar. Bjursås.
Biursås.

iå viig igenom men btir ftilld och i den hiir situotionen bord
äo*aien var bra placerad valde han att inte blåsa. (Foto: PI

(,t

?,,"F

Ny seger
IF tänker

upp segern mot

i

morgon följa

Skogsbo,/Avesta
med en ny triumf när man i södra
fotbollsfemman möter falulaget,
Hälsinggården på bortaplan.
På papperet en match som vi
bör- vinna, men jag vill höja ett varningens rop för HAIK, säger SIFtränaren, Per Hedström och minns

fjolårsmötet.

vi till Falun som ett
- Då kom
obesegrat
lag, men föll med klara
3-0, berättar Hedström och manar
därmed sitt lag att inte underskatta
Hälsinggården.
På spelarsidan görs inga stora fö-

rändringar jämfört med laget som

vann höstpremiären.
Jörgen Söverstad är dock ak- för
tuell
spel, men vi avvaktar och
ser hur hans skada läks innan vi bestämmer om han spelar, uppger
Hedström.
SlF-laget: Göran Eriksson, Ken-

neth öst, Håkan Jansson, -onny
Fridlund, Mikael Brix, Jörgen Söverstad, Kari Pananen, Pelle Runnberg, Mats Adolfsson, Simon Lorenzotti, Urban Stephan, Roger Eklund och Hans Haglund.
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Div V Sördra Dala

)_)

HI

SkogsbeHorndal
Sunnansjii-Slätta

13
13
Saxdalen 13
Tunabro 13
östansbo l3
Skogsbo ll
Bullerm 13
Slätta
v/G

1-9

Horndal

9

3

1

5

7

3

6

2
4

'l

j

I

13

3

Samuelsd l3

4

Sunnans l3
13

5
3

Hälsingg l3

2

Gustafs

Falun @p)
Vi tog inte en poäng utan
ftirlorade två. Den här match-

en ska vi vinna, t1'ckte per
Hedström, tränare i SaxdaIens IF, efter att ha fått bara
2:2 (2-l) mot boffenlager Hälsinggårdens

backen Mikael Brix, Aiders
"Råttan" Karlsson på
mitren och

AIK.

Sim^on

Det var den örsta halftimmen
som ställde till det för SIF. Två

Lorenzorti på topp. Synd

au Simon inte fick iaua eit måt.

.Pelle Runnberg fick en spark

markeringsmissar bäddade för
HAIK:s sensationella 2-0Jed-

pa ena vnsten och det är mvcket
osäkert om han kan vara Åed i
morgondagens hemmamatch
mot Gustafs GoIF.
I den matchen räknar per
Hedström med sarnma 13 spelare
som mot HAIK med den sliilna_

ning.

Lite bättre till mods blev SIFama när Pelle Runnberg kunde

reducera till 2-l och sista kvarten
gick klart i bortafavör.
I den stilen fortsatte det också
hela andra halvlek men inte förrän 30 minuter in i den kunde
Kenneth östh kvittera.
Hela sista kvarten var en konstant Saxdalspress men n{got se_

den att Thomas Eriksson
kommer.

åter_

- Vi åkte dit borta mot Gustafs
med l-0. Nu ska vi ta dom och vi
är ju normalt hemmastarka.

I
I
3
4
3
5
7
6
6
6
8
9

}-l

36-9 30
33-14 26
32-22

28-18
26-15
28.31
28-30
22-30
24-33
25-44
14-38
I 8-30

23
22

Ny seger

för Saxdalen?
Saxdalen spelar ikväll hemmamatch mot Gustafs och det mesta

t6

Saxdalen har inte rappat en poäng
på hemmaplan under hela året
och inget tyder på atr Gustafs på

l5
l3

den statistiken.

18

ll
I

8

Damfotbollen
sparkar igång
för damfyran

nedflyyningsplats

rien Grängesberg och

Målsättningen

i

se-

över sommarvilan väntar bortamatch mot Amsberg och åven
Saxdalen spelar på bortaplan och

i det fallet mot lslingby.

Då det g:iller Grängesberg lär
väl stora chanser finnas till en seger, då laget imponerat under
vänskapsmatcherna i sommar.

Laget kommer till spel denna
gång utan Annelie Fuiunäs,Äsa
Bengtsson och Annika Karlqvist
vilka befinner sig på semester.
För Saxdalens vidkommande
skulle det vara en liten sensation
besegra

lslingby, även om Saxdalen har
ordinarie uppsättning ikväll.

förstöra

är naturligt-

vis- seger och dessutom har vi ievansch att kräva för 1-0 förlusten på bortaplan, säger SIF-tränaren Per Hedström.

?o

2-2 mot Häl-

ISLINGBY-SAXDALEN
7_0 (2_0)
Islingbys damer fick till en bådr
mål- och spelmässig fullträff när la

gen på tisdagskvällen mötte Saxda
len på Idunvallen.
Hemmalaget vann med hela 7-(
(2-0) efter ett konstant spelövertal
matchen igenom.

Islingbys mittback Karin Sand

singgården i helgen är avståndet
till serieledarna Slätta hela sex

ström var planens dominant.
Mittfältaren Marie Johansson ocl

- Ska vi ha någon chans att
ej tappa några mer onödiga
poäng, då Slätta verkar mycket
starka för tillfället, forsätter

andra duktiga spelare i Islingby där
också utespelaren Therese Lindel
svarade för en felfri insats
- son
målvakt!
Målen: Jonna Dahlqvist 4, Anne.
lie Wettergren l, Lisa Staffas I oct
Malin Carlsson l.

vara med och kriga i toppen får vi

Saxdalen
går i elden direkt. För Grängesberg som parkerat på andra plats

om laget skulle lyckas

ska

poång.

sätter

åter fart ikväll och våra lag

7c

pekar mot en ny hemmaseger:

Efter Saxdalens

Seriespelet

germäl blev det inte. Förmodli_
gen_ble1 gästema blåsta på en
straff. då en hemmaspelare stop
pade etr kanonskorr irån Simdn
Lorenzotti med handen.
- Rra insatser i Saxdalen gjorde

"1 .i

Hälsinggården-Saxdalen

Östansba-Tunabro

/4:

/"-

-

Segermålet
uteblev

för Saxdalen
Saxdalens

'

Hedström.

Då det gäller laget ikvätl är
Hedström lite osäker på hur detta

fyramålsskytten Jonna Dahlqvis

ska formeras och därför kallar
man 14 spelare till Furuliden:

Pelle Runnberg fick

en

- på vristen mot HAIK och
spark
svällde upp rejält och hans medverkan är osäker, men å andra sidan kommer Tomas Eriksson åter
efter. semester, avrundar SIFtränaren.
Truppen:Göran Eriksson, Håkan Jansson, Mikael Brix, Conny
Fridlund, Kari Paananen, .Ken-

neth Osth, Jörgen

Söverstad,

Mats Adolfsson, Pelle Runnberg,
Urban Stephan, Anders Karlsson,
Simon Lorenzotti, Hans Haglund
och Tomas Eriksson.

0-8

t-3
2-7
't-0

n

\!

/.

ll cf

.,:

'

-,/ L,

Pelle hjälte
i Saxdalen

Pelle Runnberg blev den stora
matchhjälten när Saxdalens IF
på tisdagskvällen hemma på
Furuliden vände ett hotande
nederlag till seger mot gästan_
de Gustafs.

en, som dock inte går
som välspelad.

* Innan pausvilan spelade pelle
R.unnberg fram Thomas Eriksson
till l-2 målet och i andra akten

gjorde Pelle säväl 2_2 som

målet.

samtliga hemmamål.
Inledningsvis tyckres dock den här

matchen vara förlorade

för

seger_

Hans avgörande insats gjorde gi_
vetris honom rill kvällens 6arr. ,p'._
lare i Saxdalen och ett plus fortjanar
aven Hakan Jansson i försvarer.
I Custafs var det jämnr över hela
,.
lln1.en, men vasse anfallaren, Hans
Wiklund måste dock framnaitas åx_

3-2, halvtid l-2 blev det till slut
och Pelle Runnberg var inblandad i

len.

till historien

Saxda_

. Hemmapojkarna srod inte att
snabbr skaffa sig en 0_2 ledning.

Div V, södra

3-2

Saxdalen-Gustafs
Vulcanus./G-Bullermyren

Slätta
Saxdalen
Vulcanus./G
Tunabro
östansbo
Bullermyren
Skogsbo/A

Horndal
Samuelsdal

Sunnansjö
Gustafs

HAIK

13 9
14 8

t-2

3

3

136-930

3 35-24 2'l

t4'7 5 2 34-16 26
4 28-t8 23
t364 3 26-t5 2?
146l 7 30-31 19
13 5 3 5 28-31 l8
1343 6 22-30 t5
1334 6 24-33 t3
t325 6 25-44 rr
1473 9 16-41 9
13 2 2 918-30 8
13 12

tra.

känna igen och gästerna kunde

SAXDALEN-GUSTAFS

3_2 (r_2)

. Målen: 0-l
lund, l-2

.Saxdalens gav dock inte upp utan
arbetade sig succesivt in i drab^bning_

och

,',' r"/,

3-2

och 0-2 Hans WikThomas Eriksson, 2_2

Pelle Runnberg.

./

rt'f

Saxdalen tappade
men fick oavgjort
Av.DAG HOLMGREN

minda _om sin dödlighet.

Efter tre raka segrar i höststarten av södra fottlollsfemman
bler. der

tillfälligl (?) stopp för

Bullermyrens
kvällen.

IK på fredags-

Hemma på Maservallen blev det

nämligen "bara" 2-2 mot gästande
Saxdalens IF sedan BIK hämnat i
underläge i den första halvleken som
slutade 0-2.
Bullermyren stod inte att känna
igen före halvtidsvilan, men kom desto starkare i den andra halvan. Men
längre än till oavgjort rackte det inii
till den här gången.

Ett resultat som faktiskt är

väl_

speglan* för matchens gestaltning.
Det var Saxdalen som vaibast i fori_
ta, BIK i den andra halvleken.
Men det var nåra att SIF tagit en

trepoängare då Pelle Rundberg hade
två ypperliga målchanser på sluret

men fick inte
na.

till

det

i

avslutningar_

Ett tröttkört BIK kunde reda ut
situationen och rädda åtminstone

ena poängpinnen.

-

Det har tydligen gått för bra för
i höst, grabbarna blev nu på_

oss här

Vi gjorde
en bedrövlig första halvlek,- men

upp oss i den andra, kommenterade hemmatränaren per_Åke
Eriksson och tillade:
spelade väldigt destruk- Saxdalen
tivt
med åtminstone ett 3b-tat ba_
kåtpassningar, det kallar jag inte att
spelade

spela fotboll.

Saxdalstränaren per Hedström
var nöjd med poängen och tyckte re_
sultatet var rättvist.
Bäst hos gästerna var de båda kedjespelarna Pelle Rundberg och Urban Stefan plus att hela lagät spelade
bra i första halvlek.

Bullermyren hade en utmärkt
målvakt i Johan Göthe som räddade
en tre-fyra frilägen. Joakim Lärke
var duktig ersättare för semestrande
T_ony Laszlo och vidare ges beröm
till Henrik Andersson oöh Tomas

Bengtsson.

BULLERMYREN_SAXDALEN
_ Målen:
Friksson,

2_2 (0_2)

0-l (26 min.)

0-2

Tomas
(40) pelle Rundberg,

l^-2 (50) Henrik Andersson, 2-1

(81) Joakim Möller.

Div V, södra
Bullermyren-saxdalen
slätta
14l0 3

Saxdalen

Vulcanus,/G
Ostansbo

Tunabro
Bullermvren
SkogsboZa

Horndal
Sunnansiö
Samuelsåal

HAIK
Gustafs

t5 8

147
147
147

15

6

t45
144
t43
t43
143
142

38-t0

31-26
34-16

4

5
'7

6
7

6
7

9
9

28-t6
28-2t

33
28

26
25
23

32-33

20

16-41

e

29-33 t8
24-34 15
28-44 t4
25-35 13
22-32 tt

