Färilaåttan
Skidstafetten Färilaåttan var en folkfest under några decennier i mitten på 1900-talet.
Färila IF arrangerade tävlingen som hade start och mål på täkterna vid
Hembygdsgården i Valla och med prisutdelning i Folkets Hus. Byarna runt Färila
ställde upp med flera lag. I resultatlistorna hittar man bl.a. följande byanamn: Föne,
Ed, Kårböle, Yg, Ygskorset, Ygsbo, Ytteryg, Veckebo, Hyttebo, Hovra, Valla,
Storbyn, Lillbyn, Laforsen, Svedja, Enskogen och Stocksbo vilket visar på ett stort
skidintresse i Färilabygden. Herrarna åkte 3x 10 km medan damer, ynglingar och
oldboys åkte 3×5 km. Den vänstra bilden är från målområdet premiäråret 1946 och
det var ofta tusen åskådare runt spåret.
Föne hade från början ett starkt lag med segrar under åren 1948, 1949, 1952 och
1954. Både 1948 och 1952 hade Johan Ståhl den snabbaste sträcktiden och i laget
ingick ofta broder Sture, Torgny Svedberg eller Tage Svensson. På damsidan hade
Kårböle det bästa laget med namn som Monika Andersson, Mariann och Nanna
Engström. Herrar som länge var med i toppen på prislistorna var John Lindqvist
Hovra och Olle Östberg Yg. Martin Olsson Hovra segrade 1961 och 1962 och Bernt
Hjalmarsson Yg vann 1963,1964 och 1965 då man slutat med stafetten och tävlade
individuellt och i lag. Hans Ståhl, Erik Wennberg och Jonas Grip var veteraner som
genomförde samtliga Färilaåttor. På bilden uppe till höger från 1950 växlar John
Lindqvist Hovra sekunden före Olle Östberg Yg.

Namnet Färilaåttan kom sig av att man från Hembygdsgården först åkte en
slinga åt öster och sedan en slinga åt väster så att spåret bildade en åtta.
År 1965 utgick tävlingen från Idrottsparken för första gången med ett litet
deltagarantal och en fåtalig publik runt spåren. År 1966 återgick man till
bystafett och flyttade till Värdhuset i Lassekrog. Kläppa segrande lag var Stig
Forselius, Bror Forselius och Nore Svensson som förde laget från 6:e till 1:a
plats på slutsträckan. Damklassen vanns av Edsbyn med Föne och Lassekrog
som tvåa och trea.
Underlaget till denna artikel är framtaget av Owe Flodin och
sammanställningen är gjord av Anders Skoglund.

