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2006 blev ett bra år för Fagersanna IF. Över 130 barn och 
ungdomar var aktiva inom fotbollen vilket gör 2006 till ett av 
de bästa (det bästa??) fotbollsåren någonsin i FIF´s historia. Det 
var full fart från fotbollsskolan till vårt äldsta flicklag och fram-
tiden ser ljus ut. Samtidigt spelar vårt seniorlag vidare i div 5 
efter en bra höstsäsong. 

Även gymnastiken växte på både barn och vuxengympa. Här 
utökar vi nu satsningen på vuxengympa under 2007 med fler 
ledare och fler träningstillfällen. Gympan är idag FIF´s största 
vuxenaktivitet med väl över 50 aktiva varje vecka. Bra jobbat 
allihopa inom fotboll och gympa! 

Lägg därtill väl genomförda arrangemang och därigenom en 
stabil ekonomi och 2006 var ett bra år. 

När det går som bäst är det dags att genomföra förändringar. 
Under 2007 försvinner Bingon och (tyvärr!!) FIFlaren i sin 

Nytt år, ny ordning  nuvarande form. Istället kommer det en ny aktivitet som vi 
kallar BagageLoppis som genomförs i aug eller sept och vi 
satsar också hårdare på att utveckla vår hemsida. FIFlaren blir 
istället en årskrönika som kommer ut i februari varje år och 
förhoppningsvis i färg. 

Störst är ändringen av vår organisation där vi kommer att 
erbjuda människor att delta med tydliga små ansvarsområde, 
istället för de tidigare diffusa arbetsuppgifter ni kunde ställas 
inför. Vår förhoppning är att vi på detta sätt till 2008 skall 
kunna öka antalet engagerade i föreningen med 30% och att vi 
blir många som gör var sin liten del i en stor framgångsrik 
helhet. 

Lyckas vi ser framtiden ljus ut för Fagersanna IF men det 
hänger på er medlemmar. 

 

Stefan Lundberg 
Ordförande FIF 
 

FIF:s Nya Tränarpar 
Benjamin Mako och Mattias Fasth är 
FIF:s nya tränarduo. Benjamin har hu-
vudansvaret och Mattias är spelande 
andretränare. Mattias har varit på 
”tapeten” under en längre tid och med 
Benjamin föll allt på plats. De känner 
varandra sedan tidigare då de spelat till-
sammans i Tibro AIK.  
De har haft upptaktsträff och träningarna 
har inletts. Det ser bra ut så här långt och 
några nya spelare, har efter att det blivit 
klart med tränare skrivit på.  
Sedan tidigare har två spelare återvänt 
till FIF: Johan Karlsson och Mattias 
”Spethult” Johansson. 
Fyra spelare till har skrivit på till dags 
dato (11/2), Edmond Shala återvänder 
från Hörnebo, från Tibro AIK kommer 
Patrik Mathisen, Asarhadon Adam, 
Alexandros Elia. 
Linus Dahlman, som gjorde några B-
lagsmatcher förra året, har lovat att satsa 
när hockeyn är slut.  
Ytterligare 5-6 spelare är på gång, både 
gamla som startar om och nya. Så det ser 
bra ut inför säsongen. 
Några avbräck blir det också, definitivt 
är att Martin Hermansson går till Lerda-
la, Patrik Andersson (från B-laget) spe-
lar i Trix nästa år. Harnesk gör ett uppe-
håll och Eric Bustad flyttar. Vi kan tappa 
några till (framför allt lite äldre), men 
inget är klart än, förhoppningsvis kör de 
vidare. 

Benjamin, som kallas för ”Benji” har tidigare 
spelat i  Tibro AIK, Skövde AIK, IFK Hjo, 
Tidaholms GoIF och Assyriska FT.  
Han har tränat Forsviks IF, Hörnebo SK, 
Assyriska och senast Tibro AIK P-13 

Mattias, började sin karriär i Lerdala 
som liten knatte, har även spelat i IF 
Tymer och Tibro AIK tidigare. 
Han har tränat Lerdala IF tidigare. 

Medlemsavgifter 2007 
 1.    Senior Aktiv  15 år och uppåt 300:- 
           (Fotbollspelare året man blir 15 år och äldre,  
           som spelar aktivt ”är licensierade”) 
 2.    Ungdom Aktiv   10 - 14 år  (Fotboll) 175:- 
 3.    Ungdom Aktiv      0 - 9 år  (Fotboll) 125:- 
 4.    Passiv Medlem  (Stödmedlem)  75:- 
 5.    Familj  (Familj med hemmavarande barn t.o.m. 17 år) 600:- 
 
 Ni kan betala in för flera medlemmar på inbetalningskortet, men glöm inte skriva namn och 
 vilken grupp Ni hör till.  
 Räkna ihop summan och för in beloppet längst ner på inbetalningskortet. 



Fotbollsskolan började på tisdagen med lite 
fotbollsträning på förmiddagen. Efter lunch 
prövade vi på att kasta spjut vi hade engagerat 
Dag Wennlund Mariestads AIF. Han har varit 
med i VM, Olympiska spelen och aktiv i 
landslaget  för ca 10 år sedan. Dag instruerade 
en grupp åt gången som var väldigt engagera-
de och frågvisa. 
Tyvärr så avslutades dagen med åska och regn 
men han fortsatte inomhus och berättade om 
sin karriär sedan blev det en frågestund och 
givetvis autografskrivande. 
På onsdagen höll vi på med lite lekar, träning-
ar och pratade lite fair play. För att sedan på 
kvällen ha lite sociala aktiviteter. 
Pam och Katarina tog över denna kväll till-
sammans med Björn och några instruktörer. 

Lilla Landslagets fotbollsskola 
Vi grillar hamburgare har olika tävlingar och 
lekar, samt att alla som vill får övernatta på 
Fagervi.  
Torsdagen är sista dagen den  börjar med 
frukost för att sedan packa ihop och städa för 
att sedan fortsätta med lite av vårt program. 
När jag kom ut var det ett gäng trötta ledare 
och spelare som var på Fagervi men de pigg-
nade snart till. 
Efter lunch så spelade vi mot varandra och 
hade straffturnering samt en fyrkamp. 
Dagen avslutas med diplomutdelning samt 
glassutdelning varje deltagare får också ett 
lagfoto på herr och damlandslaget som är 
signerat av samtliga landslagsspelare. Och 
vad bra. sol hela dagen inget regn denna dag. 
Kul är också att vi hade fått med 2 tjejer från 

HSK som deltagare. 
Vi som hållit på med detta har haft några roli-
ga dagar och vi hoppas att ni haft detsamma. 
Samtidigt får Janne Eriksson och Björn Sva-
nell tacka er instruktörer för att ni ställt upp 
under dessa dagar. 
Så vi säger tack till följande Stefan Lundberg, 
Mats Karlsson, Katarina Aling, Tommy Mård-
berg,  Simon Moberg, Henrik Siberg,  Sebasti-
an Ferm, Bobby Johansson, Linus Hasselquist 
och Pam Hansson. 
Fotbollsskolan anordnas med våra samarbets-
partners SISU idrottsutbildarna och givetvis 
SvFF. 
// Janne Eriksson  

Endast 42 personer gick pro-
menaden, att jämföra med 
det tredubbla, de senaste 
åren. Det kan spekuleras i 
vad det berodde på. Vädret, 
Är det fel på konceptet, sam-
manfaller det med andra 
advents/julfirande eller vad 
då? 
De som gick verkade i alla 
fall trivas. 
 

Vinster: Vuxna:  
Startkorten 1:a Mia Heik-
kelä, 2:a Fredrik Köppen, 
Tomtemorklapp: Fredrik 
Köppen (presenkort klipp-
ning/ hårvårdsprodukter på 
Ransbo-Salongen, Vuxen-

Skrämde regnet bort fagersannaborna vid Tomtedagen? 

Efter promenaden var det fika/glögg/saft med dopp som gällde, här handlar 
Anders "Nolos" Johansson av Katarina Aling 

kast: 1:a Henrik Grahn, 2:a 
Linda Karlsson, Kalkonens 
vikt (4025g): Ulrika Påhls-
son. 
Vinster Barn:  
Startkortet: 1:a Martin 
Jonsson, 2:a Josefin Jonsson, 
Tomtenisseklapp: Ellen 
Arthursson, Godis (67st): 
Taylor Hansson, Kastet: 1:a 
Algot Påhlsson, 2:a Martin 
Jonsson, 3:e Alfred Påhls-
son. 



Lördagen den 27 hade FIF 
seniorer avslutning i Klubb-
stugan. Det började med 
fotboll på TV, Liverpool-
Manchester City, trav (tyvärr 
gick inte Fasths travtips in), 
sen serverades maten från 
Jonsboda. Prisutdelningar 
m.m. Lite mail hade kommit 
in som på TV och lästes upp. 
Lundh hade musiktävling, 
men hade lite problem med 
disciplinen, när stämningen 
blev allt högre  och proppar-
na gick då och då. 
Mycket folk och hög stäm-
ning under hela kvällen, som 
blev lyckad. Kortspel och ut i 
nattens nöjesliv, avslutade 
kvällen (natten). 
Ett av priserna "Störst ut-
veckling under 2006" gick 
till Linus Strand som tyvärr 
inte kunde komma och ta 
emot det, motiveringen; 
"Ju längre säsongen gick, 
desto mer kunde vi spelare, 
ledare och tillresta support-
rar se de kvalitéer som dolt 
sig i Fagersannas tunnaste 
kropp. Inför kommande sä-
songer har FIF i denne spe-
lare ett sparkapital som det 
finns mer att hämta ur." 

Avslutningsfest för Seniorerna 

Mattias Fasth röstades fram 
av övriga spelare till årets 
genomgående bäste spelare i 
FIF med hela 76% av röster-
na, Nicklas Harnesk fick 
12% och Nicklas Thulin och 
Jacob Lindroth 6%.  
I tacktalet undrade Mattias 
om han blivit framröstad om 
röstningen skett efter travtip-
set. 
Det tror jag säkert, Mattias är 
mycket värdig priset, som för 
övrigt är presentkort på ett 
Julbord för två på Knistad. 
Det bästa av allt Mattias har 
lovat att fortsätta i FIF, nästa 
säsong. 

Micke Ingvarsson blev årets 
FIFare, ett pris som utses av 
Fotboll sektionen. Det ges 
till någon i Seniorfotbollen 
som på något sätt utmärker 
sig. 
Micke är en kanonkille, som 
alltid ställer upp, är positiv 
och glad. Ett föredöme.  
I Mickes tacktal förstod han 
inte varför han fick priset, 
vilket säger allt. Han bara är 
en go kille, utan att veta om 
det. 
Potatissäcken som Micke 
med möda fick upp på axeln 
är ett annat pris han fick. Ett 
energipris så han ska orka 
kämpa på nästa säsong ock-
så. 

De här fyra har tränat mest i år Daggen, 
Micke, Harry och Benet. Eller om vi över-
sätter till dopnamnen: Oscar Dunerman-
Daggberg, Mikael Ingvarsson, Niclas Har-
nesk och David Larsson, med Micke som den 
allra träningsflitigast. 

Harry tackar de avgående tränarna Lars-
Börje Andersson och Nicklas Thulin, med 
något som väcker stor munterhet. 

Ytterligare ett energipris 
gick till Eric Bustad, det han 
håller upp är morötter, det 
fanns mer i lådan han fick. 

LB och Nicklas tävlade i att 
hålla tacktal, och man får 
väl säga att det blev oav-
gjort. Bägge var lysande. 

Jacob Lindroth fick det 
ärofulla priset Årets Lundh, 
som tillfaller någon som 
gjort något "speciellt" 
 under året. Förra året gick 
priset till Per Larsson vikari-
erande lagledare som tog 
med sig P-14 stället till bor-
tamatchen mot Väring (något 
tajt). Jacobs bedrift var något 
med att ha gömt kontroll på 
orienteringen, vilket drabba-
de Thulins lag hårt. Det hela 
uppdagades när Lill-Jimmy i 
Jacobs lag tjallade för täv-
lingsledningen. 

Vårt samarbete med Mölltorp/Brevik 
fortsätter utvecklas. Nu samordnar vi 
ett gemensamt kansli från 1/1-07. 
Våra kanslister blir Maria och Lisbeth 

som har jobbat med föreningsfrågor i 
många år. 
De kommer att ha sin arbetsplats i 

Mölltorp men kommer att finnas på 
plats på Fagervi en eftermiddag i veck-
an. Då finns de där till kl 18.00 för att 
alla skall ha chans att ta upp ärenden 
med dem. 
Vilken veckodag det blir har vi ännu 

inte bestämt. 
Under perioden Jan-Mars kommer de 

att i huvudsak arbeta med redovisning, 

fakturering och leverantörsbetalning-
ar. Dessutom hantera Klassfotbollen 
2007. 
När vi känner att vi har kontroll på 

redovisningen, kommer vi att plocka 
in fler administrativa ärenden. 
Vi kommer även senare att ställa 

om telefoner mm för att på så sätt bli 
en klubb som går att nå alla dagar 
under året. 
Totalt köper vi 10 timmar i veckan 

av Mölltorp/Brevik och vi tror att vi 
framåt sommaren skall nå fullt ut-
nyttjande av vårt kansli. 

Styrelsen  

Samarbete kring Kansli 

Ett nytt avtal med Intersport har 
ingåtts för perioden 2007-2009. Det 
innebär en sponsring till ett värde på 
28.000 kr /år vilket är något bättre än 
vårt gamla avtal. 
Det är ett jättebra avtal för vår lilla 

klubb och jag hoppas vi är lojala med 
Intersport när det är dags att handla 

idrotts- och friluftsprodukter. Låt 
dem veta att vi uppskattar deras stöd 
genom att handla  hos dem och gärna 
tala om att vi uppskattar deras stöd. 
Intersport finns i det sk ”centrum-

huset” i Skövde centrum mitt emot 
Sparbankshuset. 

Stefan  

Nytt sponsoravtal med Intersport 

Telefon: 0500-410152,  E-post: skovde@intersport.se  
Öppettider:Vardagar 10-18, Lördagar 10-15, Söndagar 10-16 

SKÖVDE 



FIF F 15 som under hösten flyttade upp till F 17 
Övre raden: Amanda Andersson, Jonna Johansson, Felicia Westerlund, Ida Johansson, Nikolina Sorvari, Elin Ingvarsson. 
Mellanraden: Tommy Mårdberg (tränare), Caroline Augustsson, Ellen Mårdberg, Sabina Lindblad, Hanna Lövgren, Rebecka Larsson, Thomas 
Lindblad (tränare). 
Nedre raden: Natalie Danielsson, Emmelie Samuelsson, Josefin Sorvari, Jessica Lindblad, Sofia Jarlhed, Malin Gustavsson, Emma Waltersson 

Träningsmatcher 
FIF - IFK Hjo    10-2 
Målen: Amanda Andersson 5, Malin Gustavs-
son, Hanna Lövgren, Emmelie Samuelsson, 
Josefin Sorvari och Elin Ingvarsson. 
 

FIF-Mariestads BoIS F 17     7-1  (4-1) 
Målskyttar: Amanda Andersson 3, Elin Ing-
varsson, Malin Gustavsson, Hanna Lövgren, 
Sabina Lindblad 
 

IFK Värsås - Fagersanna IF   0-3 (0-2)  
Målskyttar Hanna Lövgren 2, Malin Gustavs-
son 
 

FIF F14/15 - Hörnebo SK F14      5-0 (1-0) 
Dagens mål gjordes av Amanda Andersson 2, 
Hanna Lövgren 2 och Sabina Lindblad. 
 

Seriematcher 
FIF - Hörnebo SK      1-0 (0-0) 
Mål: Hanna Lövgren 
 

Skövde KIK- FIF   3-7 (1-4 
Målgörare. S. Lindblad 3, A. Andersson, E. 
Ingvarsson, E. Waltersson och N. Sorvari. 
 

FIF - Skultorps IF         6-0  (3-0 
Målen: Elin Ingvarsson 2, Amanda Andersson 
2, Emmelie Samuelsson och Josefin Sorvari. 
 

 

IFK Värsås – FIF   0-5 (0-4) 
Amanda A 3 och Malin G 2 
 

FIF – Lerdala IF      8-2 (6-0) 
Mål Amanda 4, Emma, Hanna, Carro och 
Nicko. 
 

Hörnebo SK – FIF 4-1 (3-0) 
Mål: Elin Ingvarsson 
 

FIF – Skövde KIK 7-0 (2-0) 
Mål. Hanna Lövgren 2, Sabina Lindblad, 
Amanda Andersson, Nathalie Danielsson, 
Jonna Johansson och Malin Gustavsson. 
 

Höstseriematcher F 17 
FIF – Mariestads BOIS F-17      3-1   (1-1) 
Mål: Amanda Andersson, Malin Gustavsson 
och Elin Ingvarsson. 
 

Skara FC F17 – FIF      4-3 (2-0) 
Mål: Amanda Andersson 2 och Jessica Lind-
blad 
 

FIF – Björsäter F 17       6-2   (4-1) 
Mål: Emma 2, Malin 2, Amanda och Elin. 
 

Vårgårda IK – Fagersanna F17   2-3 (0-2)  
Mål: Elin, Sabina och Ellen. 
 

FIF–Valtorps IF 5-0 (1-0) 
 

Igelstorps IF – FIF 1-3 (0-1) 

F 15 Skövde 
Fagersanna IF  7  6  0  1  35-9 18  
Skövde KIK  7  4  1  2  30-20 13  
Hörnebo SK  7  4  0  3  16-13 12  
Lerdala IF  7  3  0  4  15-26 9  
Skultorps IF  7  2  1  4  13-21 7  
IFK Värsås  7  1  0  6  14-34 3  
 

F 17 div 2 Norra 
Skara FC  7  6  1  0  28- 7 19  
Fagersanna IF  7  6  0  1  30-11 18  
Vårgårda IK 2  7  4  1  2  26- 8 13  
Mariestads BoIS 7  4  0  3  14-13 12  
IFK Hjo  7  3  1  3   9-18 10  
Valtorps IF  7  2  0  5  11-32 6  
Igelstorps IK  7  1  0  6   9-23 3  
Björsäters IF  7  0  1  6   4-19 1  
 

Fif:s F-15 lag spelade vårsäsongen i F-15 
i högsta serien. Men flyttade i höstsä-
songen upp i F-17 för att få tuffare mot-
stånd. Det gick bra där också en andra-
plats i serien endast 1 poäng efter Skara. 
 

Ledare: 
Tommy Mårdberg och Tomas Lindblad  



Bakre raden: Stefan Lundberg (tränare), Rasmus Wadman, Pontus Andersson, Lukas Cedving, Simon 
Torvaldsson, Emil Pettersson, Torbjörn Ljungqvist (tränare) 
Främre raden: Carl Lundberg, Johan Carlsson, Alexander Kroon, Johan Johansson, Simon Arthursson, 
Jim Ljungqvist, Anton Burman, Pierre Wallbom och liggande Viktor Ludvigsson. 
 
Ledare för P-12: Stefan Arthursson, Stefan Lundberg och Torbjörn Ljungqvist 

Våren 
Gullspångs IF-FIF  1 - 4 
FIF-BK Trix 1  7 - 1 
FIF-Ulvåkers IF röd  9 - 3 
Tidans IF-FIF  1 - 6 
FIF-Mölltorp-Breviks AIF 1  4 - 3 
Lerdala IF 1-FIF  1 - 3 
FIF-Hova IF  3 - 3 
 

P 12 div 3 Norra (P/27) 
Fagersanna IF  7  6  1  0  36-13 19  
Lerdala IF 1  7  6  0  1  30-15 18  
Hova IF  7  3  2  2  26-19 11  
BK Trix 1  7  3  2  2  22-25 11  
Mölltorp-Brevik  7  3  0  4  43-19 9  
Gullspångs IF  7  2  0  5  18-25 6  
Tidans IF  7  1  1  5  7-25 4  
Ulvåkers IF röd  7  0  2  5  9-50 2  
 

Hösten 
FIF-Folkabo IK  2 - 2 
Lerdala IF 2-FIF  3 - 2 
FIF-Sandhems IF  0 - 9 
Vartofta SK-FIF  6 - 1 
FIF-BK Trix 1  7 - 2 
Hova IF-FIF  6 - 1 
FIF-Lerdala IF 1  1 - 3 
 

P 12 div 3:1 (P/36) 
Sandhems IF  7  6  1  0  53-14 19  
Vartofta SK  7  6  0  1  43-19 18  
Lerdala IF 2  7  5  0  2  40-23 15  
Lerdala IF 1  7  3  1  3  30-32 10  
Hova IF  7  3  0  4  18-37 9  
Folkabo IK  7  2  1  4  16-16 7  
Fagersanna IF  7  1  1  5  14-31 4  
BK Trix 1  7  0  0  7  13-55 0  

FIF P-12 

Det har gympats som aldrig 
förr under hela hösten! Vid 
fyra gympa-tillfällen varje 
vecka; lättgympan, 2 x me-
delgympan och barngympan, 
har i snitt haft ett 20-tal del-
tagare vid varje tillfälle, med 
toppar på 35 stycken, det 
tycker vi är jätte kul.  
Just av den anledningen, att 
intresset för gympa är så 
stort, förlänger vi även lätt-
gympasäsongen med hela 
terminer, från tidigare 10 ggr. 
Lättgympan hade sitt avslu-
tande gympapass måndagen 
den 4 december, då avtacka-
des även Ewa Furhoff, som 
varit lättgympaledare under 

hösten.  
Medelgympan hade sitt av-
slutande höstpass måndag 
den 18 december. 
Till våren tillkommer två nya 
ledare, Katarina Ahling för 
lättgympan och Susanne 
Waltersson som assisterande 
lättgympaledare.  
Anki fortsätter i vanlig ord-
ning och förhoppningsvis är 
Malin i toppform igen. 
ALLA är hjärtligt välkom-
na! 

 Ann-Mari Sorvari 

Avslutningsgympan leddes av Peter från friskis & svettis i Skövde.  Mycket 
trevligt! (foto Susanne Waltersson) 

Gympa!! 

Ewa Furhoff, från Friskis & Svettis har vikarierat i Lättgym-
pan under hösten. I vår kommer vår egen Katarina Aling att 
ta över, med Susanne Waltersson som assisterande. (foto Ann-
Mari Sorvari) 

Anki Lövgren leder ”Medelgympan” (foto Ann-Mari Sorvari) 



Söndag 23/7. 
Ett härligt gäng av 18-fotbollspelande tjejer samt 
föräldrar och 2 st ledare möts på Fagervi kl 09.15 
för avfärd mot Danmark. Här skall allting packas i 
bilarna som skall skjutsa oss till centralstationen i 
Skövde för tågresa till Göteborg. Som vanligt 
massor med packning. Som tur är har Sofias pappa 
kommit på att jag lånar en Kärra och kör in till 
Skövde med all packning. Det visar sig vara ett 
toppen beslut annars hade vi aldrig fått med vår 
packning. 
Matchställen och förbandslådan åker med Idas 
pappa och mamma. Väl framme i Skövde inga 
problem att komma med tåget till Göteborg. Väl 
framme i Göteborg,  spårvagn till Masthuggstorget 
och där promenad till färjeterminalen. Vi är fram-
me redan kl halv ett och båten går 16.00. Under 
tiden vi väntar spelas det bergsprängare från tjejer-
na och snart blir ett glatt gäng killar från Brasilien 
intresserade och börjar snacka med tjejerna. Efter 
lite snack börjar några av killarna att leka med en 
fotboll inne på terminalen och visar oss vilken 
underbar teknik dom har. Killarna är 17 år gamla. 
Båtresan fungerar och framme i Fredrikshamn 
väntar en buss för att ta oss till Hjörring och vår 
förläggning. Vi blir mötta av skolvakter som visar 
oss var vi skall sova. Vi skall sova i en liten skol-
sal. Det blir trångt och varmt men vi får plats. Jag 
och Tomas går ner till centrat för att checka in det 
är en promenad på ca 1.5 km. Väl framme får vi 
material för cuppen och blir visade var dom olika 
spelplanerna ligger. I kväll har vi ingen tid som vi 
skall passa utan läggdags när vi vill. Vi är ganska 
trötta så vi kryper till kojs vid 24.00. och 1 timme 
senare sover alla tjejer. 
 

Måndag 24/7 
Ingen väckning idag utan vi sover tills vi vaknar. 
Jag och Tomas har fått lift med en norsk ledare för 
att åka och handla lite frukost. Det visar sig att 
idag får vi varken frukost eller lunch utan bara 
kvällsmat. Det som står på programmet idag är 
träning klockan 12.00 och invigning klockan 19.30 
på stadion. Träningen idag är influerad från bras-
sarna på terminalen i Göteborg. Bara teknik i 1.5 
timmar sedan dusch och därefter kvällsmat innan 
samling till invigningen. Vi samlas 18.15 nere i 
centrat för inmarsch. Denna marsch går från cent-
rat genom staden och upp till stadion. Det står folk 
överallt och tittar på denna marsch som jag upp-
skattar till ca 5km lång . Väl inne på stadion upp-
ställning på planen och sedan lite snack från cup 
arrangörerna innan ett rock band tar över och 
spelar. Skulle tro att inne på stadion och med oss 
på planen är det ca 30 tusen personer. Sängdags 
klockan 10.00 för match tisdag morgon. 
 

Tisdag 25/7. 
Väckning 06.00 för frukost och match start kl 
08.30 Bagtorp. För att komma dit måste vi åka 

buss från centrat. Bussen går 07.00 så vi är framme 
i god tid. 
Idag skall vi möte ett norskt lag Stridsklev IL. 
Uppvärmningen påbörjas och löper på som vanligt. 
Man kan se på tjejerna att nu börjar allvaret och 
lite spända miner finns. Efterhand börjar föräldrar 
att droppa in,  jätte kul att så många är och tittar på 
oss. Ett spänt lag från Fagersanna börjar matchen 
mycket trevande och osäkert. Tror att som bäst är 
vi 2:a på bollen. Man kämpar och sliter utan att få 
spelet att stämma. Motståndarna är nog det tuffaste 
motstånd vi har haft under säsongen tuffa närkam-
per och tät markering hela tiden. Tror att vi gör vår 
sämsta match spelmässigt denna säsong men tje-
jerna gör en kämpa insats och vinner denna match 
med 2-1. Alltid kul att få börja en cup med vinst. 
Ett glatt gäng åker tillbaka till centrat för lunch. 
Efter lunchen går alla tjejer tillbaka till förlägg-
ningen och sover ett par timmar. Sedan kvällsmat 
tidigt för vi har andra matchen mot tyska Ahler-
stedt klockan 18.30. 
Matchen skall spelas på planerna vid centrat. Sam-
ling vid planen klockan 17.30 för uppladdning och 
uppvärmning. Ett mycket säkrare och tuffare lag 
springer nu ut på planen för denna match. Kul att 
igen få möta ett utländskt lag. Nu är det inget 
snack om vilka som skall vinna matchen utan bara 
hur mycket vi skall vinna med. Tjejerna tror nu på 
sig själva och spelar fullständigt ut motståndarna. 
Vi har lite svår att få hål på deras försvar. Det är 
spel mot ett mål. Rebecka får röra bollen en gång. 
När ledningen så småningom kommer spelar laget 
en fotboll som är hur kul som helst att se på. Vi 
försöker med ett passningsspel som är otroligt fint 
att se på. Vi vinner denna match med 3-0 och det 
är i underkant. Skönt nu har vi uppnått det mål 
som vi ledare hade när vi åkte hemifrån, Vi skall 
till A-slutspel. Sista matchen spelas i morgon och 
vid minst oavgjort så är gruppvinsten vår. Bra spel 
Tjejer. 
Matchen i morgon börjar 15.30 så ikväll har vi fritt 
till 01.00. Som vanligt vid cupper är tjejerna 
punktliga och lampan släcks strax efter klockan 
01.00. 
 

Onsdag 26/7. 
Väckning 08.00 för frukost sedan vila. Tidig lunch 
och uppladdning för match som spelas på en av 
planerna längre bort så vi måste även idag åka 
buss. Vi har bestämt att vi åker direkt efter lunch 
för att titta på ett spanskt lag som börjar 13.30. 
detta pga att några tjejer har träffat och snackat 
med killar ur detta lag som kommer från Madrid. 
Spanska laget vinner med 5-1. 
Jag hoppas att det sporrar tjejerna. När matchen är 
slut uppladdning för vår match mot svensk laget 
Tölö IF. Detta blir inte någon match för vi är över-
lägsna. Trodde innan match att vi skulle få det lite 
tungt för vi har ändrat många positioner till mat-
chen och en del tjejer spelar på lite ovana platser. 

Men som sagt ett bra lag kan gå runt med spelare på 
lite ovana platser. 
Vi leder i paus med 1-0. Efter paus vet jag ej vad 
som flög i laget vi gör 4 mål på 10 minuter och 
matchen är naturligtvis avgjord. Rebecca i mål har 
en lugn afton jag frågade om hon känt på bollen hon 
sa ja 3 ggr i första halvlek. Grupp segern är klar och 
slutspelet börjar 09.50 i morgon med match mot ett 
norskt lag Byåsen. Idag när vi spelade var det otro-
ligt varmt tippar på 30 grader i skuggan. Nu väntar 
sängen. 
 

Torsdag 27/7. 
Frukost sedan uppladdning och uppvärmning för 
första matchen i A-slutspelet. Jag och Tomas hade 
kollat våra motståndare kvällen innan då de spelade 
för andra platsen i gruppen. Tuffa som alla norska 
lag men ej omöjliga. En tjej med nummer 10 måste 
vi få stopp på. Vad gör vi?. Vi pratar med Malin och 
säger att henne får du ej släppa någon gång. Hon har 
ett mycket bra tillslag på bollen. Hon skjuter ur alla 
lägen hon får. Match bilden vi skapar 5 jätte lägen 
under matchen där vi har bara har att rulla bollen i 
mål. Vi tar också ledningen i första halvlek med 1-0. 
Malin gör det surt för deras nummer 10 utom vid ett 
tillfälle där Malin blir nersparkad och domaren 
dömer ej frispark utan 10:an får bollen och får en 
lyckoträff och bollen seglar i mål. Tror att domaren 
ej dömde frispark för vi hade ej varit snäll mot deras 
10:a. Detta var deras enda skott på mål. Mycket 
snöpligt. Matchen slutar 1-1 och skall avgöras på 
straffar som skall ske på ett annat ställe. Tror att 
tjejerna blev nervösa av att gå bort till ett helt annat 
ställe för att skjuta straffar. På straffarna har vi inte 
en chans utan förlorar straffdramat med 3-1. Tycker 
att cuppen tog slut alldeles för tidigt då vi hade en 
stor potential att gå långt. Laget är mycket besvikna 
och deppade. Men som tur är efter ett tag har tjejer-
na kommit över förlusten och skratten börjar höras 
igen. På eftermiddagen badade vi i havet. Ikväll 
skall tjejerna på disko och sängdags klockan 01.00. 
 

Fredag 28/7. 
Vi går upp tidigt för att vi skall åka till Fårup och 
bada. Efter frukost går vi till bussen som vi skall åka 
med. Det visar sig att 170 dkr räcker inte utan 195 
dkr vill han ha. Busschauffören säger till oss att 
bussen går från cup centrat. Vi knallar dit och vad 
tror ni händer då. Det som vi hade befarat. Bussarna 
är fulla så det blir inget bad. I går pratade vi med 
informationen vid centrat och dom kunde då inte 
säga till oss att man skulle anmäla sig 2 meter bort. 
Tjejerna tar detta mycket bra och vi får en fridag att 
kolla på mycket fotboll. Tjejerna gör lite olika saker 
men vi träffas kl 17.00 vid förläggningen för att 
diskutera kvällsaktiviteterna. Efter samlingen fritt 
till klockan 01.00. 
 

Lördag 29/7. 
Uppstigning och packning. Vi skall vara ur vårt rum 
senast 11.15. Bussen hämtar för resa till Fredriks-
hamn 11.45. resan hem lika som hitresan. Först båt 
sedan spårvagn, tåg till Skövde där står föräldrar och 
hämtar för skjuts hem. Innan vi skiljs lovar vi var-
andra att vi skall träna hårdare än tidigare för vi är 
ute efter revansch.  Så akta er i Danmark nästa år. 
Cupen har varit en bra värdemätare för oss hur vi 
står oss mot andra lag. Det är inte många lag som 
spelar en sådan teknisk fotboll med så många fina 
variationer i spelet som vi gör. Vi försöker alltid att 
bollen skall göra jobbet. Lite otur att vi åkte ut på 
straffar som är lite av ett chanstagande. Tjejer vi gör 
en kanon cup för hur som helst är vi faktiskt obeseg-
rade i Dana cup under ordinarie matchtid. Detta tar 
vi nu med oss inför höstens seriespel. 
Vi vill tacka alla föräldrar och syskon som hejade på 
oss och extra kul att så mycket föräldrar från HSK 
var där. 
Som ledare vill vi tacka er för en kul vecka. Vi hade 
jätteroligt hoppas att ni hade det också. Ni vet att ni 
är guld värda för oss.  

Tommy o Tomas. 

Referat Dana Cup 



Bakre raden: Helene Lindblad (tränare),Madelene Lindström, Amanda Lundin, Elin Persson, Amanda 
Waltersson, Jonna Planstedt, Lina Moberg, Kajsa Lindblad, Benny Borg (tränare). Främre raden: Fanny 
Andersson, Felicia Fogelström, Olivia Bergdahl, Mimmi Borg, Sanna Jacobsson och liggande Julia Jo-
hansson. 

 

FIF-Våmbs IF 3  2 - 1 
Hörnebo SK 1-FIF  8 - 1 
IFK Tidaholm 1-FIF  2 - 2 
FIF-IFK Hjo  2 - 1 
IF Tymer-FIF  2 - 1 
FIF-Hassle-Torsö GoIF  5 - 1 
Våmbs IF 3-FIF  7 - 1 
FIF-Hörnebo SK 1  5 - 5 
FIF-IFK Tidaholm 1  3 - 2 
IFK Hjo-FIF  4 - 1 
FIF-IF Tymer  5 - 2 
Hassle-Torsö GoIF-FIF 0 - 7 
 
F 12 div 2 Norra (F/61) 
Hörnebo SK 12 10 1 1 74-19 31  
IFK Hjo 12 8 1 3 47-21 25  
Fagersanna IF 12 6 2 4 35-35 20  
IF Tymer 12 6 1 5 38-28 19  
Våmbs IF 12 5 1 6 48-29 16  
IFK Tidaholm 12 3 2 7 27-58 11  
Hassle-Torsö 12 0 0 12 10-89 0  
 
Ledare: 
Benny Borg 
Helene Lindblad 
Susanne Waltersson 

FIF  F-12 

Årets ungdomsavslutning! 
Vi har haft vår årliga spelar-
avslutning på ungdomssidan. 
Som vanligt var vi i Rans-
bergs gympasal och tur var 
väl det för vi var ca 90 barn, 
ungdomar mellan 6-16 år och 
ledare.  
Vi började med att värma 
upp lite med en stafett som 
gick ut på att stapla muggar 
på varandra i en pyramid och 
sen samla ihop dem igen i 
två muggar. Bästa lag vann 
varsina fina gula t-shirtar.  
Efter det var det dags för 
fotbollsskolan och P-8 att få 
sina deltagarpris och gå vida-
re ut på en liten tipsprome-
nad med ficklampa. 
Under tiden de var på prome-
nad så fortsatte utdelningen 
av priser för resterande lag, 
F-9 upp till F-17 och P-14. 
Alla fick varsitt deltagarpris 
och från det att man är 12 år 
och uppåt har ledarna möjlig-
het att dela ut träningspris, 
pris till årets lagkompis och 
framstegspris. Det såg lite 
olika ut bland lagen vilka 
priser man valde att dela ut, 
men alla ledare delade ut 
träningspris. Det var otroligt 
vilken närvaro det har varit 
under säsongen genomgåen-
de i alla lag. BRA kämpat 
allihopa!!. I det äldsta pojkla-
get och flicklaget delades 
också pris ut till årets pojk-

lag-spelare och årets flicklag-spelare. 
Efter priserna var det dags för pizza 
och det satt inte fel. 
Som avslutning fick även ledarna ett 
litet pris. För visst gör de ett otroligt 
arbete med våra barn och ungdomar 
uppe på Fagervi både när det är trä-
ning, match och annat som händer 
kring fotbollen. 

Årets Flick-spelare i 
FIF, Amanda Anders-
son, från Mölltorp. 
Årets Pojk resp. flick-
spelare i FIF, utses i det 
äldsta ungdomslaget. 
De får sitt namn ingra-
verat i ett vandringspris. 

Årets Pojklagspelare 
blev, Rasmus Fogel-
ström. Fagersannakille 
som i år även spelat i B-
laget och gjort en del 
inhopp i A-laget. 

Bakre raden: Johan Wadman (tränare), Linus Wadman, Zackarias Högstedt, Tobias 
Franzen, Filip Andersson, Tobias Johansson, Ulf Andersson (tränare). 
Främre raden: Linus Töij, Robin Lindström, Martin Wiktorin, Connor Hansson, 
Axel Karlsson, Alexander Lindström.  
Ledare: Johan Wadman och Ulf Andersson 

FIF P-10 

Det har varit ett otroligt händelserikt år 
med cuper, matcher och träningar inom-
hus som utomhus och lilla landslagets 
fotbollsskola. Ja, jag har svårt att kom-
ma på allt som har hänt under det här 
året men det har för de flesta varit ett 
roligt år som förhoppningsvis gjort er 
sugna på att spela fotboll nästa år igen. 

Ha en skön vinter ! 
u-sektionen 



Bakre raden: Marcus Hasselqvist (lagledare) Jörgen Johansson, Linus Strand, David Larsson, Martin Hermansson, Niklas Harnesk, Daniel Eriksson, Mikael Ing-
varsson, Lars-Börje Andersson (tränare). Främre raden: Eric Bustad, Niklas Thulin, Martin Hansson, Jimmy Ingvarsson, Mattias Fasth, Oscar Daggberg-Dunerman, 
Mikael Linder, Fredrik Larsson. Fattas på bilden Martin Strandell, Jacob Lindroth, Kristian Jonsson 

Träningsmatcher 
FIF-BK Trix          4-3    (1-1) 
Målskyttar: Jacob Lindroth 2, Nicklas Thulin, Os-
car Daggberg 
Daggen avgjorde i första träningsmatchen! 
Efter 4-3 (1-1) mot seriekollegan BK Trix, så har 
årets Fagersanna så sakta börjat rulla igång. För vår 
del var det dessutom gruspremiär, vilket också 
märktes. Många fötter var ovana vid underlaget och 
det tog en bit in i första halvlek innan vi började 
hitta rätt.  
Jacob gav oss ledningen i mitten av första halvlek. 
En ledning som gästerna kvitterade precis innan 
pausvilan. I början av andra halvlek fick Thulin 
visa vilken begåvad fotbollspelare han är. 2-1 målet 
var matchens behållning. Jacob kvitterade gästernas 
2-3 ledning innan Oscar 10 minuter innan slutsignal 
gjorde 4-3. Kul att just ”Daggen” fick göra det. Sett 
över hela matchen var Oscar en av de mest före-
tagsamma i hemmalaget.  
Egen speluppbyggnad och införandet av rak back-
linje var det vi i huvudsak försökte ha fokus på. 
Förståelsen av att bygga vårt egna anfallsspel från 
backlinje finns. Det märktes tydligt från kanten. 
Kvalitetsmässigt finns dock mer att önska. 
Backlinjen med Herman, Strandell som ytterbackar 
och med centralt spelande Mats och Micke, funge-
rade större delen av matchen bra, vilket bådar gott 
inför framtiden. 
Extra roligt är att se hur Micke börjat säsongen. 
Kan du hålla samma kvalité säsongen ut kommer 
Fagersanna tjäna mycket på dina insatser framöver. 
Mycket!  //LB 
 

IFK Värsås-FIF          0-1 (0-1) 
Målskytt: Mattias Fast 
Ny seger med uddamålet!!  20 minuter in i första 
halvlek gjorde nyförvärvet Mattias Fasth, efter ett 
härligt väggspel med Thulin, segermålet mot hem-
malaget IFK Värsås. Ett mål som kunde ha följts av 
fler om skärpan och marginalerna varit på vår sida. 
Vår första timma kändes allt igenom stabil. Vi bjöd 
inte på något, tog ansvar för tilldelad uppgift, rulla-
de boll och kamplustan fanns där. Jämförelse med 
matchen mot BK Trix hamnade vi nu bättre i våra 
positioner både i vårt defensiva arbete, i spelet ute 
på plan och i vår egen speluppbyggnad. En timma 
att ta med sig in i framtiden. I takt med att vi inte 

lyckas få dit ett andra mål, växer kamplustan hos 
hemmalaget som pressar tillbaka oss under mat-
chens sista tjugo minuter, dock utan att vaska fram 
någon riktigt het målchans. En kvittering hade känts 
orättvis. Backlinjen med Mats och Micke som 
toppar förtjänar högt betyg, liksom Mattias Fasth 
som visade vilken tillgång han kommer att bli. 
Lyckas vi ledare få Mattias att släppa bollen något 
tidigare än han gör i dagsläget, kommer han att bli 
mer än en tillgång…va så säkra! Jacob förtjänar 
också ett omnämnande. Ständigt på språng och 
alltid ett spelalternativ för medspelare. Verkar som 
Jacob trivs än mer med sitt idrottsutövande i år än 
tidigare.  Jag tror inte jag har fel….. 
 

FIF - Björsäters IF      5-2  (4-2) 
Målskyttar: Jimmy Ingvarsson 3, Oscar Daggberg 
och Jörgen Johansson 
Seger i genrep! 5-2 mot seriekollegan Björsäter. 9 
dagar kvar till seriepremiär. Det börjar dra ihop sig. 
Sista träningsmatchen genomfördes på ett beund-
ransvärt sätt av ett ungdomligt hemmalag som 
redan efter fem minuter hade tagit ledningen med 2-
0. Båda målen gjorda av Jimmy, som innan pausvi-
lan även hann med att göra ett tredje mål. Kul att 
just Jimmy fick trycka dit dom, då just han haft det 
mer eller mindre motigt under försäsongen. Nu 
vänder det Jimmy!!  
”Daggens” uppoffrande spel vid två av Jimmys mål 
förtjänar också ett omnämnande. Det var inte mer 
än rätt att Oscar fick göra vår fjärde mål strax innan 
pausvilan.  
Innan match pratade vi om att organisera oss på ett 
sätt som skulle göra det svårt för gästerna att skapa 
farligheter framför ”Harry”. I halvlek var vi alla 
överens om att vi lyckats. Björsäters två mål under 
första halvlek tillkom på en fast situation samt av 
en slumpmässig uppkommen. Under andra halvlek 
bjöd vi inte ens på det. 
Vad var det då som gjorde oss så svårforcerade? 
Svaret är inte allt för komplicerat och stavas 
a.n.s.v.a.r. Om varje spelare tar ansvar för tilldelad 
arbetsuppgift och underkastar sig ett defensivt 
arbete, det är då vi fungerar som ett lag. (Jag är fullt 
medveten om att jag skrivit detta vid ett tidigare 
tillfälle, men det tål att upprepas)  
Med detta som grund följer det offensiva spelet. 
Det är då man vinner matchen och det är vid vinst 

man ”hejar” tillsammans i omklädningsrummet. 
Det var vad som hände denna långfredag 2006.  
Mattias Fasth var bäst på plan. Linus gör sin bästa 
insatts sen han kom till klubben, mittlåset med Mats 
och Micke agerar resolut, ytterbacksspelet med 
David, Hansson, Strandell övertygade. ”Harry” 
vaknade till i andra, ”nye Jörgens” insatts bådar 
gott inför kommande matcher liksom outtröttlige 
Christians arbetsinsatts. (fjärde målet var ditt Chris-
tian!) Fagersannafostrade Rasmus Fogelström (-91) 
gjorde debut i A-laget och klarade detta på ett ut-
märkt sätt. I Rasmus har FIF ett sparkapital som ska 
bli spännande att följa i framtiden. Har en känsla av 
att Rasmus kommer att vara synlig vid fler senior-
matcher under säsongen. 
 

FIF - Eriksbergs IF (Göteborg)    1-1  (0-1 
FIF:s målskytt Mattias Fasth på straff. 
 

Seriematcher 
Tidavads IF-FIF             1-0    (0-0) 
En premiär vi glömmer!  Förlust 1-0 i premiären 
borta mot Tidavad. Det svider….   Vi som var där 
kunde bevittna ett ängsligt och krampaktigt Fager-
sanna som hade stora svårigheter att etablera något 
eget spel, som hade svårt att komma intill våra 
motståndare i defensiven, som hade stora svårighe-
ter att skapa riktigt heta målchanser. Det var premi-
är, det var darrigt. Analys av matchen kan göras 
lång och omfattande, men jag nöjer mig så. Jag vet 
att vi kan bättre, mycket bättre! 21 matcher återstår. 
63 poäng kvar att spela om. Vi drar ett streck över 
söndagen den 23 april i almanackan.  
Som sagt….vi glömmer premiären.     //LB 
 

Värings GoIF-FIF    5-1 
 

FIF-BK Trix  3-5  (1-2) 
Mål: Jörgen Johansson 2, Jacob Lindroth 
Ny förlust i derbyt  Efter underläge i paus med 1-2 
skrevs slutligen segersiffrorna i derbyt mot BK Trix 
till 3-5. Tre seriematcher, tre förluster. Det har inte 
börjat bra. I matchen mot BK Trix var vi långt 
ifrån med från början. 0-2 och klockan visade 
på knappt fem minuter. Vi fick en rejäl upp-
försbacke att försöka ta oss över. Jörgen reducerade 
strax innan pausvilan, Jacob kvitterade i början av 
den andra, 3-2 gjorde Jörgen efter 65 spelade minu-
ter. Uppförsbacken var besegrad,,…trodde vi. Ack 

A-laget 



så fel vi fick! Sista 25 återgår vi till tidigare mat-
chers uppträdande, vilket gästerna inte är sena att 
utnyttja. Tre snabba mål i följd och den tredje för-
lusten var ett faktum.  
För vår del gäller det att snabbt vända den negativa 
spiral vi nu befinner oss i. Truppen är tunn och 
känslig för skador och återbud. Ska vi vända detta 
gäller det att alla håller sig friska, tränar och verkli-
gen prioritera fotboll. Trygghet och stabilitet är 
ingredienser som måste få dominera och en förut-
sättning för att Fagersanna som lag skall kunna 
flytta fram sina positioner.  
Kan morgondagens ”vildmarkstur” a la Waltersson 
bidra med något av ovanstående månne…..  //LB 
 

Mariestads BK-FIF  1-1  (0-0) 
Mål: Martin Hermansson 
Välbehövligt och Välförtjänt 1-1 (0-0) borta mot 
Mariestads BK var precis vad vi behövde. Poängen 
var välförtjänt även om den satt hårt inne. Det var 
kamp, det var välorganiserat det var välbehövligt. 
Under matchens 90 minuter hade båda lagen det 
svårt att vaska fram några hetare målchanser, trotts 
att man verkligen försökte att spela fotboll. Att de 
båda mål som föll, tillkom efter fasta situationer, 
var helt förklarligt. Planen på Lekevi tillät inget 
annat.  
Efter en mållös första halvlek tog Mariestad led-
ningen i minut 52. Kvittering fick tillresta Fager-
sannasupportrar vänta på ända fram till minut 86. 
Hörna från vänster, tilltrasslad situation framför 
hemmamålvakten, Hermansson med stödjebenet, 
det var kvitterat. Den som väntar på något gott…… 
Det var mer uppsluppet i omklädningsrummet 
efteråt än på mycket länge. Det känns som vi har 
börjat röra på oss…. Mattias Fasth var bäst på 
Lekevi denna fredagskväll, David Larsson näst 
bäst, Harry mer auktoritär än vi sett honom tidigare 
och Micke Ingvar tar gipset på tisdag. Som sagt, det 
känns som vi börjat röra på oss….det var skönt med 
en poäng borta mot Mariestad     //LB  
 

FIF-Ardala GoiF  2-2  (0-1) 
Mål: Jacob Lindroth 2 
En match vi skulle vunnit….. Sett till de chanser 
som vi skapar, bollinnehav, spelintentioner skulle vi 
ha vunnit årets andra hemmamatch mot gästerna 
från Ardala. Nu fick vi nöja oss med en poäng efter 
det att Jacob en kvart före slutsignalen fastställt 
slutresultatet (2-2).  
Att vi vid två tillfällen under matchen kvitterar 
gästernas ledning är tecken på att viljan och kamp-
lustan återvänt. Ingredienser som är ett måste. In-
finner sig inte den rätta inställningen, kvittar det 
vilka spelare/spelidéer man har. Dessa ingredienser 
fanns borta i Mariestad. Mot Ardala blev de än 
tydligare. Fredagskvällens tillställning var årsbästa 
vad gäller matchandet i seriespel för vår del. Utöver 
kamplusta gjordes försök till att odla ett eget spel 
samt att defensivt göra det svårt för våra motstånda-
re. Kan vi bibehålla detta in i nästa match och dess-
utom bli mer resoluta vid ingripande i eget straff-
område kommer första segern i nästa match. Det är 
min fulla övertygelse. 
Jacob fick priset som vår bäste vilket var helt kor-
rekt. Fortsätter Jacob att underkasta sig de tunga 
löpningarna bakom motståndarnas backlinje, kom-
mer priset att tillfalla honom vid fler tillfällen. Va 
så säkra! Erik, Kicken och den outtröttlige Mattias 
Fasth förtjänar också ett extra omnämnande precis 
som Martin Hansson som mer och mer börjar kom-
ma tillrätta på en ytterbacksposition.   //LB 
 

Vinninga AIF-FIF  4-2  (1-1) 
Mål: Jörgen Johansson 2 
Första segern dröjer   Förväntningarna var upp-
skruvade då vi vid lunchtid styrde kosan mot Lid-
köping och bortamötet mot Vinninga. Efter två 
oavgjorda matcher och ett eget spel som visade 
att vi var på rätt väg kändes första trepoängaren 
inom räckhåll. Efter 40 spelade minuter hade vi 
greppet, efter 80 hade vi tappat det. Slutresultatet 
skrevs till 4-2 efter 1-1 i halvlek. Första segern 

dröjer. 
Jörgen gav oss ledningen i mitten av första. Samme 
gubbe kvitterar Vinningas 2-1 ledning i mitten av 
andra. 3-2 tillkommer efter straff, 4-2 efter det att vi 
gått ner på en trebackslinje i jakten på en kvittering. 
Sett över 90 minuter var hemmaseger rättvist. Vin-
ninga skapade mer, uppträdde resolutare och preste-
rade  bättre. Vår organisation och spel fungerade 
bara stundtals. I kommande matcher räcker inte 
detta. Vi måste börja prestera bra under längre 
sammanhängande perioder, egna misstag i eget 
straffområde måste upphöra och det egna kantspelet 
måste lyfta flera nivåer om första segern skall bli ett 
faktum. Det kommer ingen och gör jobbet åt oss, 
utan tillsammans måste vi själva göra det. Jag vet 
att vi kan, jag vet att varje individ kan lyfta ett par 
snäpp till, jag vet att vi som lag har förmågan. På 
fredag mot Hova är det upp till bevis!  
Efter matchen mot Ardala skrev jag att Harry hade 
för avsikt att hålla nollan. Inget av de fyra hemma-
målen kan tillskrivas Harrys konto, utan sanningen 
är den att siffrorna förmodligen varit större om inte 
Harry gjort några spektakulära räddningar på skott 
från nära håll. En straff tog du Harry, en nästan. På 
fredag tar du allt!    /LB  
 

FIF-Hova IF  2-5  (2-3) 
Mål: Oscar Daggberg, Jörgen Johansson 
Efter febrilt ringande och letande efter speldugligt 
folk kom vi till start med totalt 13 man i denna 
match som skulle bli vår första trepoängare. Match-
inledningen såg positiv ut med bra passningsspel 
och rörelse i alla lagdelar. Vårt kantspel som tidiga-
re varit obefintligt var lysande, där både Kicken och 
Jimmy kom runt och kunde slå inlägg. Det luktade 
mål! 5 minuter in i matchen var Jörgen nära att ge 
oss ledningen, men en Hovaback rensade undan på 
mållinjen. Därefter händer det som inte får hända! 
Två missade uppspel leder till att Hova får två 
frilägen och 2-0 var ett faktum. När dom dessutom 
knoppar in en hörna efter 25 minuters spel känns 
det tungt. Men, vi repar mod och lyckas ordna en 
straff som Daggen slår i nät, och när Hova bjuder 
tillbaka med ett friläge gör Jörgen inget misstag. 2-
3, och känslan av att kunna vända matchen infinner 
sig. 
Efter pausen börjar vi lika bra som i första halvlek, 
och skapar ett par bra halvlägen. Mitt i kvitterings-
pressen får Hova en olycklig straffspark, som skjuts 
in bakom Harry. Därefter måste vi flytta upp folk i 
banan för att om möjligt kunna reducera och even-
tuellt kvittera. Vi vet alla hur detta brukar sluta och 
givetvis var denna matchen inget undantag. Tre 
Hova-spelare mot Harry och matchen var punkte-
rad. Slutresultatet skrevs alltså till 2-5. Sammanfatt-
ning: Vi spelar vårt bästa spel på hela säsongen där 
hela laget är inblandade i uppspelen. Vi fyller på 
bra på kanterna, både med yttermittfältare och med 
ytterbackar. Defensivt finns det dock mer att önska. 
Vi ligger lite för långt ifrån i markeringen och ger 
motståndarna extra tid att behandla bollen. Mat-
chens plus går till Harry som gör många avgörande 
räddningar och håller oss kvar i matchen en bra bit 
in i andra halvlek. Ett extra tack ska riktas till Jör-
gen Waltersson som ställde upp och hjälpte till med 
coachningen i L-B´s frånvaro, och Rasmus Fogel-
ström som ställde upp med kort varsel.  
// Nicklas Thulin 
 

Björsäters IF-FIF A   0-2 
Mål: Jacob Lindroth 2 
ÄNTLIGEN!  Det var välorganiserat, välförtjänt, 
odiskutabelt. Vinst med 2-0 borta mot ett Björsäter 
som både vad gäller kamp, inställning och försök 
till ordnat spel var oss underlägsna. Det var vår tur 
nu denna onsdagskväll, det kändes liksom innan. 
Jacob gav oss ledningen efter en halvtimma, ett 
halvtidsresultat som kunde ha varit ett par mål 
större om avgörande pass framför motståndarnas 
straffområde bättre hade förvaltats. Under andra 
halvan av matchen mattas hemmalaget och lyckas 
faktiskt inte skapa någon farlighet framför Harry. 
Jacob gör 2-0 en kvart in i andra och det fanns bud 

på mer. Vi hade kontroll på tillställningen, segern 
var aldrig i fara. 
Linus första halvlek var strålande, ”Daggens” andra 
höll samma klass, backlinjen, med Harry i spetsen, 
agerade under 90 minuter med pondus och Jacob 
fortsätter att leverera. Kantspelet fungerar bättre 
och bättre och de tidigare så generösa bjudningarna 
lös med sin frånvaro. Det var disciplinerat det var 
ansvarsfullt.   //LB 
 

Jula BK-FIF A  10-0  (2-0) 
DJUPDYK Upp som en sol, ner som en….ja, jag 
vet inte vad…. Tvåsiffrigt borta mot Jula. En halv-
lek var vi med, en halvlek vek vi ner oss. Pendlan-
det mellan bra matcher – mindre bra matcher, bra 
perioder i enskilda matcher -mindre bra perioder, 
enskilda bra prestationer – mindre bra enskilda 
o.s.v. är något som jag tror kommer att vara signifi-
kativt för Fagersanna anno 2006. Kunnandet finns 
där, ”helheten” saknas, det haltar. Nu gäller det för 
oss ledare tillsammans med aktuell spelartrupp att 
få ”skutan på bättre köl igen”. Nu gäller det för alla 
inblandade att snabbt skaka av sig ”djupdyket” på 
Ullervads IP och i stället blicka framåt. Vi har 
kommande vecka på oss. När det gäller seriespelet 
för vår del, går det nu in i en intressant fas, Sil, 
Axvall, Tidavad. Alla lag liggandes runt oss i serie-
tabellen. Att ha minst två lag bakom oss inför 
sommaruppehållet är något vi lovat varandra.   
 

FIF  – Sil       0-0 
Efter förra matchens storförlust var det åter dags för 
match. Sil, som ligger efter oss i tabellen, stod för 
motståndet. Minst ett oavgjort resultat skulle räknas 
som en acceptabel insats från vår sida. Under första 
halvlek agerar vi lite nervöst och har väldigt svårt 
att få igång något passningsspel. Vi rör oss lite 
dåligt och långbollarna flyger från planhalva till 
planhalva. Trots detta lyckas vi göra ett mål, som 
tyvärr blir bortdömt p.g.a. ruff.  
Snacket i halvlek gav oss nytt mod, och spelet 
började fungera allt bättre. Hansson och Kicken 
hittade varandra fint på högerkanten, och innermitt-
fältet fick mycket mer boll att jobba med. Även 
denna halvlek bestod av ett fåtal halvfarligheter 
både framåt och bakåt. Backlinjen gjorde alltså vad 
dom skulle och släppte inte till några farligheter 
framför Harry. I matchens sista minut kommer vår 
farligaste målchans. Micke hittar inhoppande Ras-
mus framför mål som får till en bra nick mot mål, 
men som tyvärr räddas av Sils målvakt.  
Sammanfattning: Två hårt kämpande lag där 
viljan att hålla tätt bakåt gick ut över anfallsspelet. 
Över hela matchen sett var det nog ett rättvist resul-
tat, men som FIF-spelare hade jag hellre sett en 
vinst och därmed också ett litet ryck i tabellen.  
Matchens bästa spelare var Hansson, som med ett 
stort lugn visade att han är rätt man för högerback-
en.  // Nicklas Thulin  
 

Axvalls IF- FIF       1-1  (0-0) 
Mål: Eric Bustad 
”Bara” en poäng trots stort spelövertag  Hög-
sommar, skolavslutning, fotbolls-VM. För oss som 
gillar värmen, ledigheten och fotboll finns knappast 
mer att önska. För vår del på seniorsidan, innebar 
skolavslutningsdagen bortamatch mot Axvalls IF. 
Ett lag som tabellmässigt låg placeringen framför 
oss, och som på sista tiden inte på något sätt överty-
gat i seriespelet. Efter en spel och chansmässigt 
jämn första halvlek, tog vi kommandot ordentligt 
under den andra halvan. Löpviljan fanns där, be-
slutsamheten och viljan att verkligen försöka spela 
fotboll. Ett flertal chanser radades upp utan att vi 
fick sätta dit den. Stundtals var det spel mot ett mål. 
Mikael Lennartsson hade ett skott i stolpen, Fasth 
en nick som målvakten i Axvall med nöd och näppe 
lyckas tippa till hörna, Jörgen och Jacob hade ett 
flertal skott som täcktes ner av hemmaförsvaret. 
Det var inte utan att man blev påmind om Sveriges 
fyra första halvlekar i rådande fotbolls-VM.  
Vi skapade mycket, vi spelade bra.  
30 minuter in i halvleken får så hemmalaget till en 



kontring som man förvaltar. 1-0 till Axvall i det 
läget var mer än orättvist. En viss rättvisa spred sig 
dock på Axvalls IP 7 minuter från full tid, då Erik 
fick bra träff på bollen och kunde se den snyggt 
dala in i målvaktens bortre kryss. Det var kvitterat. 
Fast agerade som den spanske lagkaptenen Poyol 
(säkert felstavat), Erik sköt som Gerard 
(stavningen) Herman och Linus fick krampkänning-
ar precis som den Holländske målvakten van den 
Saar. I det senare exemplet är jag fullständigt säker 
på att både Herman och Linus löpte betydligt mer 
än den gode Edwin gjorde under 90 minuter. 
Ps: Jag såg Ljungberg nicka in 1-0 mot Paraguay på 
Berlins olympiastadion. En helt obeskrivlig upple-
velse! VM-äventyret rullar vidare, så även Fager-
sannas. //  LB  
 

FIF-Tidavads IF   2-0  (1-0) 
Mål: Jörgen Johansson och Jacob Lindroth 
Seger i ”måstematch”  2-0 mot Tidavads IF efter 
ledning med 1-0 i halvlek. Hade segersiffrorna 
blivit större, hade ingen av tillresta ”staketexperter” 
protesterat. Alla som någon gång sysslat med idrott 
och hamnat i situationen att den här matchen måste 
vinnas, vet att det ofta är lättare sagt än gjort. Att på 
beställning gå ut och ta tre poäng mot ett på pappret 
”svagare” lag är aldrig givet på förhand. Att detta 
var en av Tidavads sista chanser att hänga på de sex 
lagen på den nedre halvan förringar inte vår presta-
tion på något sätt.  
Jörgen gjorde 1-0, härligt framspelad av Strandell. 
2-0 gjorde Lindroth påpassligt efter det att 
”Daggen” skjutit i stolpen. Det fanns bud på mer. 2-
0 fick räcka. Bortsett från en ”krampaktig” inled-
ning (Tack Herman!), fungerade vårt defensiva 
arbete riktigt bra. Gästerna spelade i princip inte till 
sig någon farlighet under hela matchen. De få chan-
ser som de skapar kom från fasta situationer. Dessa 
hade Harry full koll på. Lägg därtill att Harry var 
mer auktoritär och agerade mer resolut än på länge, 
att Thulin var felfri i 90 minuter och att Micke 
Ingvars kamplusta drog med övriga så förstår ni att 
vi var svårforcerade. Egenskaper som krävs om 
ytterligare poäng skall bärgas.  // LB 
 

FIF - Väring       1-4  (0-2) 
Mål: Jörgen Johansson 
Förlust med 1-4 mot gästande Väring efter 0-2 i 
halvlek.  Vårsäsongens sista seriematch, fyra veck-
ors ledigt. Skönt och välbehövligt kan tyckas, men 
för min del hade det inte gjort så mycket om serie-
lunken rullat i ytterligare två veckor. Trotts dagens 
förlust har Fagersanna fungerat bättre och bättre 
under juni månad. Bortsett Jula (b) har vi under de 
senaste 5 matcherna tagit 8p med en målskillnad på 
6-5. Vilka är förklaringarna?  Finns säkert flera…. 
Min upplevelse är att varje spelare har en större 
taktisk förståelse kring hur vi tillsammans som lag 
skall agera i olika matchsituationer, spelare är mer 
trygga i tilldelad roll än tidigare samt Thulins inträ-
de på ytterback har varit ett lyckodrag. Niklas age-
rande genererar stabilitet och trygghet hos övriga. I 
matchen mot Väring fick Niklas mycket riktigt mo-
ta matchens lirare för andra matchen i rad. Ett ökat 
taktiskt kunnande har varit en av årets målsättning-
ar, en annan att ha minst två lag bakom oss då 
hösten startar. En målsättning som påbörjats, en 
som uppfyllts. Min fulla övertygelse är att, om ett 
ökat ansvar infinner sig hos varje enskild spelare till 
höstens träningar, så kommer det att innebära att vi 
rent taktiskt än mer flyttar fram våra positioner. 
Lagen bakom oss i tabellen kommer dessutom att 
utökas. Va så säkra! 
Utöver nämnde Thulin, förtjänar i matchen mot 
Väring Harry, Micke ”Ingvar” och Micke ”Linder” 
ett extra omnämnande. 
En spelare som alltid skulle nämnas (borde ha 
gjort det för länge sen) och som varje match spe-
lar till sig högsta betyg är den oerhört pålitlige och 
lojale Marcus Hasselqvist. ”Mackans” arbete i det 
tysta för allas vårt välbefinnande är oersättligt.   
Tack Marcus    
 

BK Trix - FIF      3-2  (0-1) 
Mål: Jacob Lindroth, Michael Linder 
Det studsar inte vår väg! ….lite typiskt för ett 
lag  som befinner sig i vårt utsatta tabelläge. Borta 
mot BK Trix började det strålande. Jacob gjorde 1-
0 i matchens första minut efter det att ”Daggen” 
träffat stolpen. Det var bud på fler. Ingen på 
Moliden hade ifrågasatt om vår halvtidsledning 
varit minst två mål större än den blev. Jacobs 1-0 
stod sig halvleken ut trotts att chanserna under den 
första halvleken var många och klara. Sett över 90 
minuter, kan jag konstatera att vi skapade mer 
chanser än vi gjort under hela våren. Förlusten mot 
BK Trix skrevs till 3-2. (Mikael Linder reducering i 
minut 60) Då domaren blåste för full tid, kändes 
förlusten mot BK Trix tung. Vi skulle ha punkterat 
matchen i första halvlek. Vi skulle ha bärgat tre 
poäng. Nu blev det inte så. Glädjande dock är att 
konstatera att vi skapar och verkligen försöker spela 
fotboll. Kan vi i kommande matcher behålla de 
spelintentioner som fanns på Moliden denna afton 
och krydda spelet med en större skärpa och beslut-
samhet i kritiska lägen, är min övertygelse att inget 
lag i serien kan känna sig säkra i ett möte med 
Fagersanna IF anno 2006. Det fanns mycket bra att 
hämta från höstens första seriematch. Jacob första 
halvlek var strålande, lika så Mattias Fasth:s båda. 
Rasmus inhopp sista 30 gav kantspelet ett lyft. 
Merparten av andra halvleks chanser kom från din 
kant Rasmus.   //LB  
 

FIF-Mariestads BK   1-2  (1-2) 
Mål: Dennis Bustad 
Disciplinerat Serieledande Mariestads BK hemma 
på Fagervi. Botten mot toppen. Kunde väl bara 
sluta på ett sätt? Efter en chansrik första kvart, tog 
till slut Mariestad ledningen med 1-0. Dennis kvit-
terade i mitten av halvleken. Segermålet kom strax 
innan pausvilan. Gästerna vann med uddamålet, 
men det satt åt. Efter det att gästerna från Mariestad 
haft ett spelövertag i den första halvleken lyckades 
vi under den andra halvan att bättre täppa till ytor 
och försvåra Mariestads spelintentioner. Utifrån 
halvtidspausens resonemang uppträdde vi discipli-
nerat och på ett taktiskt riktigt sätt som så när hade 
resulterat i att vi fått med oss en poäng. Det hade 
inte gjort ont.  
Harry, Fasth, Jörgen och Martin Hansson spelade 
till sig överbetyg i ett Fagersanna där alla förtjänar 
beröm. Extra kul se Jörgens ökade löpvilja och 
arbetskapacitet för att sätta medspelare i läge.  
 

Ardala GoIF-FIF  0-1  (0-0) 
Mål: Oscar Daggberg 
Vinst borta mot Ardala  Jag kan inte låta bli att 
skriva det….1-0 segrar är de skönaste. 1-0 borta 
mot Ardala inget undantag… tvärt om. Det var en 
härlig seger och den var efterlängtad. Efter två 
uddamålsförluster i de senaste matcherna var det 
äntligen vår tur. I de tidigare matcherna har vi 
skapat chanser och spelat organiserat efter våra 
resurser. I matchen mot Ardala lyckades vi under 
den första halvan bra med ovanstående, dock utan 
att få sätta dit den. I halvtidspausen enades vi om 
att fortsätta på den inslagna vägen. Inte bjuda på 
något och fortsätta att vara beslutsamma. Vi gjorde 
mål, vi kämpade och vi lyckades med det vi hade 
föresatt oss. Trots vissa omdispositioner i laget, 
trots ett kraftigt tryck från hemmalaget sista tjugo 
lyckades vi hålla undan. ”Daggens” behärskade 1-0 
i minut 60 gav oss en välbehövlig seger. Ett oerhört 
viktigt mål som kommer att betyda mycket de 
resterande veckorna som återstår av säsongen. Det 
var en härlig lagseger. Jörgen fortsätter att utveck-
las och stod för en bländande första halvlek. Från 
sidan syns tydligt att du tänker mer fotboll nu än du 
någonsin gjort. Detta gäller både ditt offensiva och 
defensiva spel. Vikarierande målvakt Micke Karls-
son förtjänar också ett omnämnande. Skulle nu 
Harry gå sönder är det tryggt att veta att du finns 
där Micke. I matchen mot Ardala var du tryggheten 
själv. Fasth, Herman, Linder, Hansson, Micke 
Ingvar … listan kunde göras längre, men jag nöjer 

mig så. Det var härligt att som Fagersannatränare 
lämna Ardala IP med tre poäng. Det var härligt att 
äntligen få ”heja” ordentligt i omklädningsrummet 
efteråt.  Ps: Harry ringde på kvällen och undrade 
om han nu var petad…..?  
 

FIF -Vinninga AIF  2-2  (2-2) 
Mål: Jimmy Ingvarsson och Martin Hermansson 
Ny poäng mot topplag  2-2 mot serietvåan Vin-
ninga IF kunde med lite tur ha blivit tre. Jacob 
kunde gett oss ledningen i slutet av första, Erik och 
Fredrik Larsson !! i andra, men det ville sig inte. 
Utan Harrys spektakulära räddningar i andra halv-
lek kunde vi ha blivit utan. Som matchen gestaltade 
sig över 90 minuter var ett oavgjort resultat rättvist. 
Jimmy ”passade” in kvitteringen i minut 25, Her-
man nickade in sin  kvittering i minut 40. Fler mål 
föll inte denna sensommarlördag ute på Fagervi.  
Seriespelet 2006 börjar så sakteliga gå mot sitt slut. 
September månad återstår, fem matcher kvar att 
genomföra. Spelmässigt under månaderna juni, 
augusti har vi agerat med större pondus och med 
ökad stabilitet på alla positioner. Ju längre tiden har 
gått desto bättre har vi blivit. Denna tendens känns 
skönt att ta med sig in i slutskedet, då lag som vi 
ska ha bakom oss kommer att stå för motståndet. 
Fagersanna har en uppåtgående trend och det känns 
tryggt. Tillsammans skall vi reda ut det spektakulä-
ra läge vi hamnat i, jag lovar! 
Linus fick pris som bäste hemmaspelare vilket var 
välförtjänt, Herman kom strax där bakom. Jimmys 
första halvlek, Hanssons andra var andra ljusglimtar 
som gladde.  //  LB  
 

Hova IF-Fagersanna IF  0-1  (0-1) 
Mål Jacob Lindroth 
Tre nya….!  Fredagskväll, 1 september och höst-
mörkret börjar så sakta komma krypande. För vår 
del innebar det längsta bortamatchen för säsongen. 
En timmas resa, dryga sju mil, men med en spelar-
trupp som de senaste matcherna agerat resolut och 
förtroendeingivande. Bortamatchen mot Hova 
avvek inte från mönstret. Under första halvtimman i 
första halvlek spelade vi dessutom riktigt trevligt. 
Jacobs 1-0 efter en kvart efter Fasth:s perfekta 
inlägg var helt i sin ordning. Ett par rejäla målchan-
ser åt båda hållen var allt som i chansväg skapades 
under resterande matchtid. Det blev inte fler mål. 
Jag skrev det efter bortamötet mot Ardala. Jag 
måste bara skriva det igen. 1-0 segrar är de bästa.  
Harrys fader (Stig) frågade mig direkt efter slutsig-
nalen: 
-Måste ni göra det så jävl... spännande? 
Jag svarade att poäng måste i rådande tabelläge gå 
före skönspel. 30 minuter spel 60 minuter kamp om 
att slå vakt om tre pinnar. Stig förstod mycket väl 
vad jag menade. 
Vi går nu in i sista månaden seriespel. Flera lag i 
vår serie har inte mycket mer än äran att spela för. 
För vår del gäller annat. Än är vi inte på säker 
mark. Björsäter kommer till Fagervi på lördag. Då 
står mer än äran på spel. Laget som helhet var grun-
den till segern mot Hova. Låt oss hoppas att det 
fortsätter så. Individuellt måste jag bara nämna 
Mattias Fasth (för vilken gång i ordningen ???), 
Micke Ingvars uppoffrande slit och Linus Strands 
formkurva som fortsätter att peka uppåt. 1-0 segrar 
är de bästa. // LB  
 

FIF-Björsäters IF        3-1 (1-0) 
Mål: Oscar Daggberg, Micke Ingvarsson och Jör-
gen Johansson 
Rättvist!  Gästande Björsäters IF var aldrig nära att 
få med sig poäng hem från Fagervi. Ett stabilt och 
klokt spelande Fagersanna blev aldrig riktigt hota-
de. ”Daggens” behärskade 1-0 innan paus, Mikaels 
2-0 efter hörna, Jörgens resoluta 3-1 efter egen 
framstöt tio minuter innan slutsignal, var mer än 
rättvist. Gästerna målchanser var lätträknade. Mitt-
låset med Herman och Micke, understödda av Fred-
rik och Niklas på ytterback tillät inget annat. Utan 
att på något sätt va ”färgad”, så var vi under mat-
chens alla minuter det bättre laget.  



Tre vinster, en oavgjord på de fyra senaste matcher-
na har medfört att vi så sakteliga kravlat oss upp på 
säkrare mark. Ökad arbetsro har infunnit sig och det 
är min fulla övertygelse att vi kommer ta fler skal-
per innan serien når sitt slut. 
I höstens Fagersanna har det vuxit fram en härlig 
mix av spets, taktiskt kunnande och arbetsvilja, som 
inte fanns där i samma utsträckning under våren. 
Borta är bjudningar till motståndare, enskilda 
”felbeslut” i kritiska situationer och osäkerhet fram-
för egna målet. Att i ett så gott som uträknat läge, ta 
sig samman till en välfungerande helhet, tyder på 
god moral hos den enskilde spelaren och gruppen 
som helhet. Nu åker vi tre veckor till på den inslag-
na vägen. Som det visat sig - ett vinnande koncept.  
I matchen mot Björsäter är BACKLINJEN redan 
nämnd (helt överens med juryn att Fredrik Larsson 
var vår bäste). Micke Ingvar (har skrivit det förr) 
lojal för lagets bästa, oavsett vilken position han 
spelar på, ”Daggen” duktig i första Harry ”hörbar” i 
båda.  
 

Fagersanna IF-Jula BK   1-1  (0-1) 
Mål: Michael Linder 
Linder poängräddare mot Jula  En poäng i hem-
mamötet mot Jula gör att spänningen håller i sig de 
sista två omgångarna av årets div 5 norra. Efter 
omgång 20 står det klart att Axvalls IF och Tidavad 
får kliva ner i div 6. För vår del blir fortsättningen 
spännande. Sil (b) och Axvall (h) är vad som åter-
står. Kvalplatsen är att spela om. Sex poäng och 
kontraktet är klart, men det kan räcka med mindre. 
Personligen gillar jag läget. Att ta sig ur och klara 
av svåra uppkomna situationer ger näring och har 
en växande effekt. 
Matchen mot Jula var en mindre lyckad tillställ-
ning. Få spelintentioner, lätträknade målchanser 
och det tidigare så vägvinnande spelet lös med sin 
frånvaro. Första halvlek en riktig djupdykning, 
andra något bättre. Att under rådande förutsättning-
ar ändå få med sig en poäng (en ack så viktig kan 
det visa sig) är bonus. Hade fru fortuna varit med 
oss fullt ut kunde vi faktiskt ha fått med oss tre. 
Micke Linders kvittering en kvart från slutet gav 
oss en. Ytterbacksspelet gladde, Hanssons glimtade 

till stundtals liksom Harry. För övrigt kändes det 
som poängen värmde mest ute på Fagervi denna 
lördagseftermiddag. De kommande två veckorna 
blir både spännande och intressanta…jag gillar det!   
 

Sils IF-FIF  1-0 (1-0) 
Uddlöst!  Sil (b) i näst sista omgången. En tillställ-
ning som handlade mer om kamp än skönspel. Det 
var tillknäppt, uddlöst, chansfattigt. Båda lagen 
visste vad som gällde. Vinst skulle ge bättre förut-
sättningar inför sista omgången. Kvalplatsen stod 
på spel. Från vårt håll började vi matchen bra och 
efter en berömvärd prestation, var Jimmy nära att 
ge oss ledningen. Tyvärr studsade inte bollen vår 
väg, utan Sil tog ledningen efter knappa halvtim-
men på en frisparksretur. Med målet i ryggen för-
svarade sig hemmalaget med framgång. 1-0 stod sig 
tiden ut. Hade vi gjort första är det min fulla överty-
gelse att vi vänt hemåt med tre poäng. Nu blev det 
inte så utan för vår del handlar det om att ladda 
batterierna inför sista matchen mot Axvall på lör-
dag. Vinst där, samtidigt som Björsäter tappar 
poäng mot Mariestad så överlåter vi kvalplatsen åt 
just Björsäter. En spännande upplösning!  
Backlinjen övertygade i mötet mot Sil, offensiva 
spelintentioner fanns, men blev inte mer än just 
intentioner. Här har vi ledare tillsammans med 
befintlig spelartrupp ett jobb att göra under den 
kommande veckan. Vi måste på ett betydlig bättre 
sätt än i de två senaste matcherna börja skapa chan-
ser. Skapar vi chanser kommer också målen. Vinst 
mot Axvall är det som gäller. Tillsammans med 
Niklas kommer jag att se till att aktuell spelartrupp 
kommer så väl förberedda som det bara går.  Vinst 
mot Axvall är det enda som gäller.   
 

FIF-Axvalls IF 2-0 (1-0) 
Mål: Jacob Lindroth 2. 
Kvalspöket fick vända om!  Vinst mot Axvall, 
samtidigt som Mariestad tog poäng mot Björsäter, 
var förutsättningarna sista serieomgången i div V 
norra. Kvalspel skulle undvikas. Det började bra. 
Efter 5 minuter var vi i ledningen (Jacob). Samti-
digt meddelade Waltersson mig från kanten att 
Mariestad tämligen omgående gjort två snabba. 

Mariestads BK  22 17 3 2 77  - 26  54 
Vinninga AIF  22 15 3 4 58  - 23  48 
Värings GoIF  22 14 3 5 77  - 32  45 
Ardala GoIF  22 12 5 5 47  - 25  41 
Hova IF  22 13 1 8 51  - 25  40 
Jula BK  22 8 5 9 44  - 41  29 
BK Trix  22 9 2 11 45  - 56  29 
Sils IF  22 6 6 10 33  - 51  24 
Fagersanna IF  22 6 6 10 30  - 48  24 
Björsäters IF  22 6 5 11 27  - 55  23 
Axvalls IF  22 3 4 15 31  - 56  13 
Tidavads IF  22 1 1 20 13  - 95  4 

Div. 5 Norra 2006 

Lugnet uteblev, precis som vårat förlösande 2-0 
mål. Från sidan kändes det som vi hade greppet, vi 
skapade chanser, vi höll fokus men oron fanns där 
ända fram till minut 80, då Jacob härligt framspelad 
av Fredrik Larsson återigen hittade rätt. Ett befrian-
de mål som innebar att kvalspöket fick vända om i 
”svängkorset” borta på Fagervi.  
Höstens sista sju omgångar har vi taktiskt och disci-
plinerat genomför på ett mycket bra sätt. Fyra vins-
ter, två oavgjorda, en förlust. Med lite flyt kunde 
poängskörden under denna period varit större. Nu 
stannade den vid fjorton vilket innebar fortsatt spel 
i div. V 2007. Tillsammans löste vi en svår situa-
tion vilket jag är övertygad om har stärkt alla berör-
da. Som avgående tränare känns det skönt att avslu-
ta sin sejour med ett lag i en uppåtgående trend. En 
viss spelaromsättning kommer det med all säkerhet 
att bli. Min förhoppning är merparten av dagens 
spelartrupp fortsätter och att man från föreningen 
sida lyckas knyta några intressanta nyförvärv till 
sig. Jag vet att ett arbete redan är igång som skall 
bli spännande att följa. 
Tack för målen Jacob, tack för maten Kenneth, tack 
för ett 100%-igt målvaktsarbete Harry men fram för 
allt Tack för en spännande och välregisserad avslut-
ning på fotbollssäsongen 2006 

Lars-Börje Andersson 

Mariestads C-reserv 
Hova/Weimer  14 11 0 3 58  - 26  33 
Forsviks IF  14 10 0 4 48  - 29  30 
Älgarås SK A  14 6 3 5 43  - 43  21 
Moholms SK  14 6 1 7 42  - 37  19 
Hörnebo SK  14 5 3 6 32  - 42  18 
Fagersanna IF  14 5 2 7 47  - 53  17 
Hassle-Torsö  14 4 4 6 25  - 33  16 
Tidans IF  14 1 3 10 25  - 57  6 

B-laget efter första matchen i Hörnebo SK, som vanns med 9-2. Bakre raden: Anders ”Noloset” Johansson, Tojje Ingvars-
son, Dennis Björklund, Patrik ”Putte” Andersson, Emil Klingström, Niclas Delebeck, Oscar Daggberg, Främre raden: Bobby 
Johansson, Anton Eklund, Rasmus Fogelström, Mikael ”Baloo” Johansson, Martin Hermansson, Hasse Carlén, Tobias Ferm, 
Emil Björklund. Detta var 15 B-lagspelare, ytterligare 32 spelare deltog i årets matcher. 

Hörnebo SK -FIF   2-9  (2-4)  
Mål: Oscar Daggberg 3, Rasmus 
Fogelström, Hasse Carlen, Tobbe 
Ferm, Anders "Nolos" Johans-
son, Tojje Ingvarsson och Mikael 
"Baloo" Johansson. 
 

FIF  - Forsviks IF    5-3  (2-1) 
Mål: Michael Linder 2 (1 straff), 
Oscar Daggberg 2 (1 straff), 
Bobby Johansson. 

 FIF -Älgarås SK  A    3-7 (1-4) 
Mål: Rasmus Fogelström, Jörgen 
Waltersson, Hasse Carlén 
 

Tidans IF-FIF       6-6  (4-5) 
Mål: Michael Lennartsson 2, 
Rasmus Fogelström, Michael 
Linder, Nicklas Thulin, Linus 
Hasselqvist. 
 

FIF - Hassle/Torsö     2-2  (2-1) 
Mål: Emil Klingström och Mi-

chael Lennartsson 
 

Hova/Weimer - FIF  5-2  (2-2) 
Mål: Emil Klingström 2  
 

FIF - Moholms SK   1-3  (0-1) 
Mål: Jörgen Waltersson straff 
.  
 

FIF - Hörnebo SK  8-1 
Målskyttar: Jimmy Ingvarsson 
3, Baloo, Putte Andersson, Emil 
Klingström, Jonas Lennartsson, 
Daggen 
 

Forsviks IF-FIF     2-0  (1-0)  
 

Älgarås SK A - FIF       8-2 
Mål: Kristoffer Edman 2  
 

FIF-Tidans IF        4-0  (0-0) 
Mål: Jonas Lennartsson 2, 
Danne Eriksson och Patrik 
Andersson 
 

Torsö/Hassle - FIF   3-0  (1-0) 
 

FIF - Hova/Weimer     4-3 
Mål: Linus Dahlman 2, Sebasti-
an Ferm, Hasse Carlen 
 

Moholms IF - FIF    8-1 



Övre raden: Viktor Leijon, Fredrik Lundgren, Alexander Waltersson, Markus Andersson, Kristoffer Andersson, Kristoffer Moberg och Jörgen 
Waltersson (tränare).  Mellanraden: Stefan Waltersson (tränare), Carl Carlsson, Johan Malmlöf, Oskar Johansson, Robin Waltersson, Mårten 
Ferm, Peter Wiberg.  Nedre raden: Jesper Waltersson, Linus Hasselqvist, Bobby Johansson, Anton Eklund, Jonatan Strålman, Rasmus Fogel-
ström, Erik Siberg. 

P 14 div 1 Södra (P/2)-(P 14 2) 
IFK Falköping 1  7  6  0  1  32-5 18 
IFK Hjo 1  7  5  0  2  18-21 15 
Tidaholms GIF 1  7  4  2  1  16-11 14 
Fagersanna IF  7  3  1  3  15- 9 10 
Mullsjö IF 1  7  3  1  3 15-19 10 
Falköpings FK 1  7  2  1  4  14-16  7 
Skövde AIK 2  7  1  1  5  13-28  4 
IFK Tidaholm vit  7  1  0  6  13-27  3 

P 14 div 1:1 (P/9) - (P14 H9) 
IFK Falköping 1  7  6  0  1  35 -11 18  
Lidköpings IF  7  5  1  1  27 - 8 16  
Skövde AIK 1  7  4  2  1 23 - 9 14  
Skara FC  7  2  4  1 10 - 9 10  
Våmbs IF 1  7  3  0  4 22 - 15 9  
Fagersanna IF  7  2  2  3  21 - 23 8  
Tidaholms GIF 1  7  0  2  5 11 - 24 2  
IFK Hjo 1 7  0  1  6 7 - 57 1 

Lidköpings IF - FIF  5 - 0 
FIF - Skara FC  1 - 1 
Tidaholms GIF 1 - FIF  3 - 7 
FIF  - Våmbs IF 1  2 - 3 
IFK Hjo 1 - FIF  1 - 7 
FIF - Skövde AIK 1  3 - 3 
IFK Falköping 1 - FIF 7 - 1 

IFK Hjo 1 - FIF  2 - 1 
FIF - IFK Falköping 1  1 - 2 
Falköpings FK 1 - FIF  2 - 1 
FIF  - Tidaholms GIF 1  1 - 1 
FIF - IFK Tidaholm vit  3 - 1 
Skövde AIK 2 - FIF  0 - 6 
FIF - Mullsjö IF 1  2 - 1 

P-14 

Nu är filmen färdig som spelades in sommaren 2005, under 
några härliga sommardagar på Fagervi.  
Vilka fantastiska filmstjärnor vi har i Fagersanna, hoppas ni 
inte filmar lika bra på plan. 
Några har fått en egen kopia av filmen enligt önskemål från 
SvFF. Men jag ordnar en dvd till varje lag i FIF.  
Det är ett bra materiel att starta upp säsongen med. Kanske på 
föräldramöten och upptaktsträffen med alla spelarna. Alla 
medverkande skall ha ett stort tack för ett jättebra engagemang 
under dessa dagar. 
Svenska Fotbollförbundet, Västergötlands Fotbollförbund, 
Peter Brusvik,  

Janne Eriksson 

Fotbollsfilmen 
”Spela Lek O Lär” Damlaget laget har fått 2 st nyför-

värv. Ronja Einesson född -91 
och Sandra Malmqvist också hon 
född -91.  
Båda tjejerna kommer från Hörne-
bo SK. Vi är väldigt glada att bäg-
ge har valt att spela för oss kom-
mande säsong. Tjejerna kommer 
att smälta in i truppen på ett ut-
märkt sätt och bidra till att vi kom-
mer att få en väldigt ung och bred 
trupp. 
Tack vare att Ronja valde att spela 
för FIF har vi även knutit en ny 
ledare till laget. Tomas Einesson 
mest känd i Fagersanna som Bard. 
Känner att vi nu har en bra kompe-
tens i laget . Vi har både lugnet och 
hetsen bland oss ledare . 
Jättekul att få ta del av Tomas 
kunskaper som han besitter. Vi 
hälsar alla tre välkomna till Fager-

sanna och önskar dem lycka till. 
Årets stora händelser denna säsong är 
ett läger i Halmstad samt sommarens 
höjdpunkt Dana-cup. Naturligtvis 
kommer vi att göra lite annat än bara 
träna och spela. 
Vi hoppas att kunna genomföra en 
träningscup för laget ute på campen i 
vår, mer info om detta kommer senare. 

//Ha det Tommy o Tomas  

Lite nytt angående Damlaget. 

Vi hittade ”Bard” på ett kort från 1991 



Träningsmatcher 
Hörnebo SK - FIF 2-8  
 

Seriematcher 
Björsäters IF - FIF  2-8   (1-6) 
Mål: Hanna Lövgren 3, Emma Waltersson 2, 
Jessica Lindblad 2, Sandra Eklund 1 
 

FIF  - Hassle-Torsö GoIF    4-1  (0-1)  
Mål: Hanna Lövgren, Jessica Lindblad, Mim-
mi Borg, Självmål 
 

FIF - Gullspångs IF   4-1 
 

Mariestad BOIS -  FIF     5-0  ( 4-0) 
 

FIF – Karlsborgs BK  5-2 (0-2) 
Mål: Hanna Lövgren 3, Elin Ingvarsson och 
Matilda Andersson. 
 

Jula BK- FIF    7-0 (3-0) 
 

Töreboda IK- FIF  3-2 (0-1) 

Mål: Emma Waltersson, Jessica Lindblad 
 

FIF-Karlsborgs BK     5-2 ( 4-1) 
Mål: Elin Ingvarsson 2, Emma Waltersson, 
Ellen Hult och Maja Burman 
 

IFK Tidaholm - FIF  0-5 (0-5) 
Mål: Elin Ingvarsson och Emma Waltersson 
2 , Josefin Sorvari 
 

Fagersanna - Björsäter  9-0 (4-0) 
Mål: Elin Ingvarsson, Hanna Lövgren, Emma 
Waltersson 2, Ellen Hult, Jessica Lindblad, 
Kajsa Lindblad 
 

HassleTorsö-Fagersanna   1-6  (0-4) 
Mål: Emma 2 , Matilda, Jessica, Maja, Elin 
 

FIF-Våmbs IF   4-0 
 

Skultorps IF – FIF   1-5  (0-3) 
Mål: Sandra, Jessica, Emma, Hanna och Ellen 
 

FIF - Skara FC    0-2 (0-1) 

Skara FC  7 6 1 0 31  - 9  19 
Fagersanna IF  7 6 0 1 34  - 6  18 
Karlsborgs BK  7 4 0 3 24  - 17  12 
Hassle-Torsö  7 3 0 4 18 - 24  9 
IFK Tidaholm  7 2 1 4 11  - 18  7 
Björsäters IF  7 2 1 4 15  - 27  7 
Våmbs IF 1  7 1 2 4 8  - 19  5 
Skultorps IF  7 1 1 5 9  - 30  4 

F14 div. 2  H 56  Höst 

Jula BK  7 6 1 0 36  - 7  19 
Töreboda IK   7 6 0 1 23  - 13  18 
Gullspångs IF  7 4 1 2 34  - 18  13 
Mariestads BoIS  7 4 0 3 23  - 15  12 
Fagersanna IF  7 4 0 3 23  - 21  12 
Hassle-Torsö   7 2 0 5 17  - 28  6 
Karlsborgs BK  7 1 0 6 18  - 31  3 
Björsäters IF  7 0 0 7 7  - 48  0 

F 14 div. 1/2 Norra F 50  Vår 

Från vänster:Rebecca Petterzon, Matilda Andersson, Emma Valtersson, Hanna Lövgren, Sandra Eklund, Ida Johansson, Rebecca 
Larsson, Elin Ingvarsson, Josefin Sorvari, Ellen Hult, Jessika Lindblad, Taylor Hansson, Lovisa Lundberg, Maja Burman. 

Ledare för F-14 tjejerna har Anders Bur-
man varit 

F-14 2006 

SAIK 1 vann en välspelad 
final mot sig själva, SAIK 3 
stod för motståndet. Matchen 

Skövde AIK 1 vann Intersport/Möbelcupen 

slutade 3-1. 
Skövde AIK tog därmed 
storslam, 7000:- i första pris 

och 3000:- i 2:a pris att handla för 
på Intersport.  
Dessutom en Matsalsgrupp från 
Lundbergs Möbler värd 30.000:- 
och två skinnfåtöljer med fotpall 
från UK Möbler och JOL Möbler. 
Delad 3:a blev IFK Tidaholm och 
Tibro AIK 2 och får 1000:- var på 
Intersport. 
Bästa div. 4 lag blev IFK Tida-
holm, Bästa div. 5 lag Värings 
GoIF, Bästa div. 6 lag delat mellan 
Alingsås FK och Korsberga IF 
Olof Johansson Tibro AIK 2 utsågs 
till bäste målvakt i turneringen 
Bolent Demirbag blev bäste spela-
re, han spelade i Skövde AIK 3.  
I årets cup deltog 49 lag. 

Två av deltagarna, Nils Alströmer och 
Oscar Bakhouch, i Alingsås FK våra 
mest långväga gäster.  
De gör sin tredje säsong i Möbelcupen 
och har förbättrat sig varje år. Blev i 
år bästa div. 6 lag tillsammans med 
Korsberga IF. De gillar vår turnering, 
men tycker det är lite jobbigt att åka 
två dagar i rad. Vi får kanske erbjuda 
dom övernattning nästa år. 



Bakre raden: Ebba, Kevin, Matilda, Nora, Emma, Felicia, Rebecca. Främre raden: Kalle K, Elsa, Tove, Jennie, Karl J, Irma, Karl T, Josefine och 
Isabelle. Ledare har varit Mats Karlsson, Lars Johansson och Stefan Johansson 

Bakre raden: Emma J, Ellen A, Engla, Nelly, Tanja, Frida, Amanda, 
Caroline och Helene längst bak. Främre raden: Lovisa, Sara, Emma E, 
Kajsa W, Kajsa T, Linnea och Alice.  
Ledare har varit Stefan Arthursson, Katarina Aling och Helene 
Lindblad. 

Bakre raden: Emil, Oliver, Olle, Per, Pontus. Främre raden: Rickard, 
Kalle, August och Robert. Ledare: Mikael Lennartsson och Marita 
Wahlström 

F-9 2006 P-8 2006 

Fotbollsskolan 2006 

 Den 17 september hölls 
Fagersanna Olympiaden.  
Ett femtiotal deltagare, hop-
pade längdhopp, höjdhopp, 
löpte 60 meter, samt sköt 
träff med fotboll. 

Sommar OS på Fagervi 



Porto betald 
Taxe percue 

Sverige A 

Alf Eriksson lyckades med bedriften att vinna Fagersanna IF:s matchtips och få 13 rätt 
på stryktipset, samma vecka. Respekt heter det ju i stryktipsreklamen, då måste detta 
vara dubbel respekt.  
När man har tretton rätt på tipset föräras man med tröja och keps förutom en hygglig 
pengasumma i detta fall 30.000:-, vinner man FIF-tipset får man presentkort (2000:-) på 
ICA Supermarket i Tibro. 

Preliminära vinnare i matchtipset, det blev 8 rader med 8 rätt i FIF-Tipset. Rätt antal gjorda mål var 16, 
på de elva matcher som var med. 
Vinnare blev Alf Eriksson, Mölltorpsvägen i Fagersanna, 1 mål ifrån (15), (presentkort 2000 ICA 
Supermarket Tibro) 
2:a Katarina Olausson, Bokgatan Tibro 2 mål ifrån (14) (Kort med 1000 Bilisten Tibro) 
3:a Fredrik Lekman, Berzeliigatan i Falköping 3 mål ifrån (19) Verktyg för 500 SA Maskiner) 

 Turgubben Alf i Ransbo. The Double på tipset 

Här vandrar lagen in ledda av Pingstkyrkans blåsorkester. Invigningen förrätta-
des sedan av FIF: Mats Grennfalk och Gerhard Sager från Västergötlands Fot-
bollsförbund. 
Deltagande lag i år är Frölunda Panthers, Frölunda Tigrarna, Örebro SK Öst, 
Örebro SK Navet, Brommapojkarna, Holmalund, Borås AIK, Onsala BK, Hei-
mer, Falköpings FK, IFK Kumla och FIF.  
Under lördag och söndag, matchas det flitigt och dessutom tävlas det i kanot, 
dyngkärrekörning, samt i kampsång. 
B-slutspelet vann Holmalund efter vinst mot Fagersanna IF i finalen (5-2) 

Frölunda vann Hantverkscupen 

Frölunda Tigrarna lyfter vandringspriset och får därmed sin 
första inteckning i vandringspriset, tidigare har Hammarby 2, 
Borås AIK och Brommapojkarna 1 inteckning var. Finalen 
vanns med klara 3-0 mot IFK Kumla. Matchen om tredje pris 
vanns av Onsala 3-0 mot IF Heimer, medan fjolårsvinnarna 
Brommapojkarna fick nöja sig med 5:e plats, efter att överras-
kande förlorat mot Heimer i kvartsfinalen. 

HEJ Fagersanna IF  
 

Vi vill tacka för en fantastiskt rolig, solig och välorganiserad  
eftermiddag hos Er på Fagervi. 

 

Härliga och engagerade funktionärer som gjorde allt för att vi 
skulle ha det bra och jobba ihop oss. Denna eftermiddag  

kommer vi att leva på länge! 
 

TACK 
 

Stefan, Susanne, Pernilla, Helen, Katarina, 
Ann-Marie, Per-Erik och ”Postis” 

 
 

Varma hälsningar, KOMMUNREHAB, Tibro kommun 

Vårdpersonal på Fagervi 
FIF anordnade den 13 
september en liten "lära-
känna" dag för vårdperso-
nal från Tibro Kommun, 
c:a 70 syrror lekte på Fa-

gervi. På bilden nedan ser 
vi en av lekarna. Det verka-
de som om både ”syrrorna” 
och arrangören hade jätte-
skoj. 


