
t ll+n ha r i rA f.jitötf tshllr1ilinga.!'. Siirt_!..rF

o.il tr{inx" ril. r:;;}.!nmJ].i virrsiit.et . nrFilfi.fl dåih
här j;i!rn'å.t.s rll. 11ö.iiig.c. beror dr'tr, [,4, fiit
rJe håller på at1. r,'äxa ih.op. Ma.n får reslielr.-

lerå håirl.r.-ihffrqirocrå.nsning41X fö?a ai!. se var
del etr: Sl!11.år nr'h {len A,ndrå. f a,r uid.

* I"i.i1in,i.rf it^ emlla|ti''{ r,'erlt.!'ålöl]l. n'iP{:l

slroia., å.1,.'jordorr.!ha.ff, kommuna.ih.onfat örh
ö' r,Ja Ä:rqnplr::r ptratlntnfr:,;,

$ T't,iohrl.rr11-pn l,il 4^I| hörF6rlrga kent-
-!']rrjrqn ijr Fniiig: S:5ft lir" 66d nt.t un.iPr"låf.:

å!, 1 i 5.;';Ai trt{nrsde sl.iåttekrcrnor'. }\{a.riga.rn

;i,f rlpl nloLl lln$ta.{l..rk:\'r'ton, Fom hphöl's siirskilt
".'ir.]. l-ltt nr: e]r stilro fiirftågqn, Iiinra.rps Kon"
t.orsnrc'hlcr, h'lr .rl"is*rs.i en r;ll1yggn6.d mtd
1 1 nflt1 k',rndt.r ! n1i:1 Fr örir r?iknar nrad h6hö1'

at r.nrr foilr

/t-66,

,f,iitf ;t$

..,.. I :.1.

| *mkring 300 kolrmrrnbnr ä.r anslailria
i ii?d!!stri. fLqstcn ha,r sin ul.komst- p1' 5q1'r,im-

lTktn men försf. or:h fr:imst ,jorill:r11)i nr]1 5[ai1.

'. I{omrlunen liggcr ni.ira. Fål}{öFinA. iir

'iof k,i n8"-€n Fa,tellit. Skolvåsendel. år i n I rmmal
i Falby.gdens skolförbund ..-'' slo"int på bygri"-
skoiorn,a.s lekplat-set har: rvstnaf - nrfl,n in-
o,:lt utpendl;rndet air s.nmårknings!ärf- hl1.::-
sn.nrl. f)ei. r'ör sig nrn rtt ?O-t3l i r'å.r ?'ikthinq"

; Kontrtruna.tlsamrer Hii rJ i n g \rå. r i n s.q

slora Fliid.ieäp51ne är å.lderriornsircnrme'l- "F r.i!
kindsgården", ;-llprJ r:lpss fina Inknlitlter nr.h

rry115a1-g5f,1tli4 foNs.näl Ppsslnrismr.n cill,r
iandsbygd+n, sonl i Få hög grarl präElnr i<+nr-

li!unf'n. '.-. Vi kan intå Fnhar| snlså- på, tät-
nrternå.. Ilet finns så lrvrliei. areni i r,å.r-t. lnnrJ

31.1. frrik inie skrrllp belriiq:a. hn höA"t rrFp i irlfiprr.
1ri hå.r re$lrrsef at.t. Ee cn grirrr eriisflärk s,rli
lokpla.ts å.t ba.rnen c,,.li intc h4.;.n en sl.er-

;;r1'fa. I'Irrri cle komrrrrnilq:rlioner soni finrt
i cla; l:ot'de en rliiii'r'rrr sr{sninX på ilnrls-
b\:gden r"ara n*iijiii-.

J i,/nryc/cm GCh rndlssfru il;:innaip och Slutarp är två i industri är Inrrid Nero. med Kin!
.*e.rnhällen med mångsidig oeh orn- larps Textitindustri som arbets'
fattande inclustri. Här flnns också | piatsu oclr Gösta Ekelundh, sorrlgott om ung'domar och unga få- lsköter fräsen på Kizrnarps tr(on.l
r.riljer. 3åda sal<erna väsexlilige I Lors:nöbler,
t'ör samhälten sorn vå}l expancleå. {l chanrneuseväven. .

[lepreseiltanter för dgt unga I futrer opn Kinnarp oc]a Siutarg
.Kinnarp och a.nställda på var sini oeh verkearrheten ciiir .på sidan 25.

*uffirq*ffi #$nlck åt Yåtr$e fonrxa
a lrRöKilfll är +rr bivgsnrt konr,nrln mp,J

-!.1:r3n inl'å.nn.r'e nrh fpHr sÖrkna!" I,{tnnp?F{tr,

V*rkrrnri;:., Försl.r*, Flisrtlenr och T.alt'!.ra..



KÄiTSLIGT ÄREI\{DH I FRÖKII\{I} IDAG
Var ska[ vi våga lägga vår träningsplan?

lltiiit:ti:riii::

*$$$$$i,$ffi

.ii:,,:

l:iitli..t:

att tas i bruk har vi dock ingen aning om. Det tinus tlet lryg.g.oe i egen regi ,ia'iiirriä"i".;11 ..tt underlag tilt ett rimligt be'

förmodligen ingen som har, ocrr ett områäe mitt emeltan, n"*- lnf""tulte 
-råoa Törenin8arna,,i,1 

l*"it' ,uu. stutarp och Kinnarp

",äåfl?å 
iT" ä,"fl""ilfå Tå; ;x '::fJtrkl*il' 

qwF."l 
[L*1'å?"1't.*3TäXi J't'l ;il:l'#*":ö"{,,,, 'årigt 

pa -en t-1ä-

tnrb.rlkå i de kommunåra insrån- kommunalt ansias rör att i ese!lt:i"i.1jnTt***-;{,1:lti:l;l$'l':,:li'å;f!ä3ål"t3"tli*åt1?1,tillb.rlkå i de kommunåla instån- kommunalt ansiåg för att i egen l;::::;-:::;::;,;;"i,:;; i.'i"isinliats och för'senats trllråckligi, I

nffi"tl;i,"tå".'*-l*:;** ${.1*l,i:lltrg:"11':1"-ffi ii3:ä$äX'f:T#ilf *i:åi.1f"hät1r-" -t;;i"låfT",f,"f-':T'".'i.ffi"iur"il åJö l#äääil;' åii"äå11åt'sr,itå'p?'ii i*:*{X-'l-.;Ti"9^"il'':IJ'#j1- ':?-
på fultmäktiges bord men åter- i så fail skuile få anvärlcla. sig-lu lKomlrrunen 

betrljar gärho off on- I

l'emitterades tlr komnrunarnåmn- pranen. Man påpekar att de båda Ili:f:"yii:'*::i'"1tt"-e;'Ä" il; I I Kyrkofullmäktige

Det ftnns ltlag tre &lternåtiv som är aktuella för en träningJspian. Karl-Guståv Gustavsson, ..1y,1.,- {-*^if::j-^Treddie Christ-
vall från Rikeidrottsfödbundet, sven Ändersson, Mats Andersson och Göran Andersson gjorde häromdagen en inspektionsrunda för
ått få en uppfattning öm vilk€t alternativ som år lämpligast'

on sak står klar: Kinnarps rF och silutarps r[. trehör'er li*å Tåa 
t:lå: ;iåår#$å"*?l ---qkallå.y1!:rr.?g

en träningsplan och en såilan kommer att anuggas. Iletta l"å* tlt***mans kostat ;;iil;; rlqftl:I 
-clrristvall 

rådde horn-

vågar rtliilrert påstå. varden i så r"u Jur-?is"".ty; li::ilqd9"Hl"5:"if ä-'iiti"?-t Hä',:r?:: il#-1".'i,lå,,i1%1äti!å
den skall llnanSiOras OCh nä.r planen kan tänkas stn te"aig ltagetråckermeden" 

uuuYrsuna ruar^rvr'r4'G

i\^a r:----.- r^, 1 ått ittttittg vole att kommunen 9: :]:--1\t^1?lt::llt39t:l'{:1 *::

ä""f,'::'#l?"'ä'-#ilä#i|frli;; iå;äil$;;; "";il;; ,iio".'J"nt- ibvsgas av friviliisa krafter'
den som i sln tur återremi[f,era'o.e loreflrliia|rla salr'ds rtLuururu!]rL- | eve 

I i KINNEVEDtill idrotts- och fritidsnämnden. iigt väi onr åYmnastilisalen i I Förrtrelar och nacKoerar , I
Rå öy, cifrrqfionFh idae Förhonfl- Klnnarps skola, Båda föreningar' I -*-^,-r^^^-.,^," r--.-.x. u'"oa- l,-,,"-- -,.

lrtJ{rlonsrrtLr. ,otrl"o:.,.1i1r"-^",L:: j ioiira aier:nativen som lrån p. 11-å1rr I orat.
i'rågan år kinkig. Det har näm- Kinnarp, borde v.r :rä] kunl1 .Tl li"ifrr. H&n vandradn *tri ;-dtl.

i oiixa aier'natlven sonl xäll bli ufit-
Ituella. HRn vandrade r-unt i säll-
Iska.n med r eprescntantcr fr'ån
lfaråtts- och fritidsnämnden samtt.....

ligen"gatt-!vno1itiiroctrsnävtockså-onI€nträningsplanv1d|;;;;.d;ä;;p"*;1tå"t.""-irlå1.-t'

Så är situationeh idag. !'ortropp- Kinnarps skola' Båd6, föreningar' I Häromctagen var ingenjo".S-ry.0- ltritffi att sam,rnanträda i Cen-ning:svls kommer plaäfrågan ätt nt irar nart speciellå -dagar och 
I die cirristvall fi'ån Riks

behan<ilas åv kommunainämnden tider. Man"rtäi'-t*.p-11.ät 1?:lrurro*ts lctrortspiat.u""ilit?"ät"nä l*:t:1*1, Kinnarpn torscl. clen

vid nåmndens nåsta samnranträ- rantlla och, det.,har 
-1i!!11.l._^g:tl lptats för att ta sig en uii pa i1; l8/2 1968 kl. 19.30.

de. friktionsfritt. Älltså, säger man I | ,riira å.ier:närlven sort lrån bif -nfrr I O*At-

lokalpatriotiska intressen i ären- Kinnemo. 
lfaråtts- och fritidsnåmncien samt

det' rkommunalnåmnden' Alla tre om'
Först lite bakgrund: Älla tycks . filltalar ittto - .. - lrådena hade både för- och nack.

-rara eniga. om ätt det verkiigen Den tanlten tilltåiår emellertid I deiar. tyckte han. Vid Tångavat-
behövs eä tråningsplan i komåu- inte Slutarp^... De.t äl visserlis'en G;;i ;;;k;tt piä" o"lt Janin ocrt
nen. Kinnarps och Slutarps sant ått töreningarnä, Kutt3,: man skulle inte-behöva r6ja unclan
Itr"oi;stöi.'enirrgar förfogar. .t'Vtr sansas ol11 gylnnastiksalen. T,el inämnvårt med träd. Ävigsidan är
var .sin gräsplair, Kinnemo och vad säger .å!!^-clet sltall .S,,i-tl" lemellertid att tåirgavalien ,ligger
llångevallen. Tråningen sätier lyckligl bett'äffande_-tranrngspia- i lite avsides.
igångtidigtom-vår'ennredanfjä- nenonldenlg.o".l{*,o?t,ql-ti:l **Nef mån bygger en trä-
len ännu är på väg ur iorden. tr'inns inte risken att qllltarps,-lf ininssplan som dei-irär är fråga
Ger man sle ]r ?!!. spdngå och i lvs,mliden . 

kommei h.]l -Yi:::: lo*j'rjti, man eftersträva att 1åg: j

sparka på en omtålig gräsmatta skuffat, crch bortjagat om pLa.:ij:: 
I ea den i anslutning till skolan, sa- j

liskerar nlan att fördär_va gräs- r'ättmä*,ige ägare anser srg ba[tre iäe tngeniör Christvätt. - In1åttan. Delt träningsplat s9,m behöva den? I Oniradet väster onr skolan ii

ä"ljlit'Jfti tT"å.fl,tr,ål :K Ko,npricerat 'fr1ffiå,$fri'l'Jå.'å:,T;i;:l.; Iklarar påfrestningen f!,!tye. I kiaytext betl'6sr detta, att g'er atternativ"et, dock. Det ligger myc- |Både Kinnarp och.Slutarp I1år ko,-r.,*rrne' ansiag till Ki'narps ket sten i vägen som måste röjas Iundcr den gångna fotbollssäson{,: fn, ttir en tr,äningspian vid 4lr- u" vii.gen. ViJar det sig att stenen I

en spelat i div,. V.. Kinnarp !,rt ".',* än.når Strrtärps IF begåira >>Eår på .Jupet> i'råste den
niista såsong steget-- up,l,. l- d]l; tuo,'r*,,.rnatt biclrag- och^by$ga..sig lsiirangds, ochO-et btir kostsamt..nästa säsong steget upp i Aiv, '[otl,n,i""it 

ti.rroe och Uygga .ig ]*fiians'Jr] o.f.r"åät btir kostsåmt.
Iv nledan Slutarp får kliva eLt en egen Dlan iicl Tångavallen. | 'Omiaoet vid Kinnenro har för-
steg neråt till div. VI. Skut; kommunen å andra sidan I delen att ligga centra,lt liksom

l're å,rtornativ . i,:;,ll'å.;li'ilTff 
'äX'dåfl,'å'I 

-å1!åti'ili,."Y;$å*""'.n*"å?i,i Tii
Det finns idag tre områden {om I Kinnaipi IF rnotsvarande: begär lntan tvungen att flytta på en el-

är aktriella för en träningslrlan. j p"ng,o"^ och bygger en egen plan u1o1na oclr*lägg, en leclning nnder
Ett ömfåde I omedelbar ans"Iut'I i.iO-Xlnu.nto.'kömmunen lian ju *u,.U.
ning- till Ki1n3mo,..9!!.område ll tr.,appast bevilja e n förening och
on'Ledelbar närhet'till Tångavallen ; o.X, ^ clen anclia föreningen, 1eso-



Arne Olsson, Kinilarp, ny ordf.
i cp-kommunkretsen i Frökind

FFr:ry,.lin.,..a

Några av rnötesde1t4g.6.i.na överlacle ofter rrröterl orn ett gemen-
samt problem. Värdavdelningens orcrför'ande Tor.sten Gustäfsson.
Prästgården, ordf, i Vartofta-Frökincls CI(F-l<rets n{al.git Anders_
son, östergår.den, de' nyvalcle organisatör,eni Lennar.t pettersson,
Hallagården. och den likalecres nyvarcre 

'r,ili'ör.aniren 
.Ar.rre orss'n,

Alarp.

Det blev rr.1',rdföra,ntle r.r*h'rg,,'isatiir i r.*rterorg:rnisationcr.
rrns horrutlunkrets i .t'riikinttrs kolrnrun, nii,r tle i tistla,gs kväil höll
sitt åfslniitc i NT0-lolialerr, trdinnarp. ]'iirharrrllingarna trtrldes av
IXildillg V:h'ing. I{in,t!rrl)"

Då båtle ()lalföraD(len .l{ilttir.rg 
' 
gar'!len, }tr.isr:rclrr.. .l'jll r.cvisot.er

våring och organisatöien.Sigviud i utr,åg-.l; Gunnnl Rudin, I{ringrarp,Ander.ssol).Vår.kumla,beStälntrr..,.i.,'-
böjde åter.val, utsågs tili lty ol.(l- l{)(in 'I'olsterl Cust:tfsson, Irriistgår'-
förande för k.mtnunkl,eti,err Al.ne lclelr, Ji-.innl.rrp. rired errrrrrat, l{:,lkS,

E{å,vawarp gåek p& spw,rh&,gw,

* spe/,w,de 1-}- Ktr,,@& Skunfftwrp
I{irrnaf,p gick på sparlåga mot Shultorp [F'vid löndagsmatchen

på En<vallen i F'Ioby" I${an sökte föra nmtc}aen sned spetr oc}a höll
dän"med ställningera jä,rrur mot sina, nite rnera >>tända>> motståndare;
Lltan att l{innarpsla,get sålunda visade upp något av sin vanliga
tr<arnparada fick man l*n som snufu"esultat. I C 66

Kinmarp strog Timamele, 3-2
Tre fullträffar &v "BXecka'].

lqt6
Kinnnryr vann lörtlagens vånstr<apsnee,teh nnot Timrnele rned

9:å ettor Tinnrnele-ledning t ha,lvtid rmed p*n" Reeultatet får en_
Bes som räStvtst då första halvleken var jåå,mn, rnedan dåi.å"emot
161nnarp dominerade' heit i a,ndra hatvlel<en" Klnnargr spelade
stundtals rnyckef bra oeh de bästa fl la.get vs,r vh 86 .Ioha,nsson,
vb ^ånders &k, vl Eengt >Elecka> Geoe"gsson och cf Kjell .4h1.

Timmele tog Iedningen efter sex
minuters spel i första halvlek.
Kvitterade gjorde sedan tsengt
>Blecka> Georgsson efter femton
minuters spei" Timmele gjorde
därefter ytterligare ett mål och
gick till halvtidsvila med 2-1.

I 20:e minuten i. andra halvle-

ken gjorde tseng1 >Blecka>
Georg:sson Z-2. fio minuter se-
nare fastställdq >Blecka> 3-2 till
Kinnarp efter det han helt drihb-
lat sig fri och gjort må1. ',;

Era domare var Lundgren, Tim-
mele"

träningsmatch med 4-1, motstån-
dare var V. Kleva. Kinnaro var
det klart bästa laget och domi-
nerade matchen igenom. Kinnarp
tog ledningen eftär nitton minu.
ters spel genom cf Kjell Ahl. Fy-
ra minuter senare vaf det ktart
I91 - 

2-_0 
_ 
och målgörare -var hyKjell Johansson. Innan , förstai

halvlek var till ända kunde V...
Kieva neducera till 2-1 efter ön{
målvaktsmiss.

n andra haivlekens 25:e minut
ökade Kinnarp till B-1 genom hi
Bo Tvarsson. När sju minuter
återstod av matchen fastställde 

rvh Bo Johansson slutresultatetl

Blidshetrg vamru
n

Jallln Kamp
, Tr6

rnot åu.mnatrp
Elidsberg säsongdehuterade

meil att på'lihdagen ti€segn'a,
Kinnarp med ?-1. Matchem
spelattes på Tinrme{es trånings-
plan oclr på ett underlag sorn
nästayr l$,rntrrade sig bättre för
ishockey än fottroll' dlnder des-
sa betingelser iir det irato lätt
för spelarna att kunna över-
tyga sina la,gledarq om a,tt de
satsat rätt.
En mycket lyckad satsning har

,dock Kinnarlr gjort då man en-'gagerade >Blecka>> Georgsson
.som speldnde tränare. >>Blecka>
är som spelare en jätteförstärk-
ning för det. rödblå laget, dess-

! 11166 var det länge sedan mån
såg Kinnarp trilla boll så små-
.nätt,som den här gången. Det
lvar.',endast .en. rent otrolig' oför-
i måga att göra mål samt storsPel
, av Blidsbergsmålvakten Jan An-
ddrsson som gjorde att det biev

j förlust i en spelmässigt jämn
lmatch.

Matchen spelades på Ryds plan 
I

och om spelet kån sägas att det Ivar bra tempo och ganska bra l,

spel överlag. 
I,

Kinnarp hade sina främsta i cf IKjell Ahl, hv Kjell Johansson, I
försvarsspelarna Bo Johansson I

och Bengt Persson_. 
I

. Detta resultat var rättvist se-
dan lagen haft var sin halvlek.
pkuitorp började matchen på så-
äant sätt att initiativet denna
halvlek var derå.s och lednings-
rnålet kom genom vi, Karl-Evert
Larsson efter lite tveksamhet i
Kinnarpsföisvaret.

Andra halvlek kom Kinnarps-
pojkarna starkt och hade flera
farliga måIkänningar, främst ge-
non >>Blecka> Georgsson som
också gick igenom och siog på
ett bra skott som gav 1-1.

Båda iagen utnyttjade dåligt
planens ytor och det var aldrig
bredd på speiet som mest träng-
des ihop på mitten av plan. De
anfall som sålunda drogs upp åv
vttrarna var Iätt räknade och det

blev. aldrig riktiga öppningar I
målzonerna.

Kinnarp prövade tre man från
reservledet. I bakre regionerna
arbetade tso Johansson med sed-
vanlig god stil och vb Änders Ek
var också bland de bättre om
några skall nämnas.

I Skultorp som synes gå mot en
stark vår, sågs som strateg K-E
Karl6n f. d. Skövde ÄIK, och
även om hån nu inte hade orsak
att spela ut för fulit, kommer
han att betyda mycket för sitt
nya lag. Lagkapten och ch.Göte
Lundgren har alltjämt mycket att
ge i sitt jämna och robusta lag.
Charles Johansson; tr'alköping,
svarade som vanligt för en god
matchledning.

{ Kåaaqrarp-FA{K 3*;}..
i Kinnarps lF vårdebuterade i en.
iT.:!.lr på Ekvallen i Floby mot
iFaJköpings AIK och vann mecl
i3..;1.
I etanen var hal och svårspetad I

lnen gav ändå ett rättvist slutre_ I

I sultat.l^ f Kinnarp sågs åter >>Bleckao 
,ueorg:sson som forwardsstrateg I

med två stolpskott. Målsörare vai I

Anders Ek, Tord Torste-nsson och IKarlstedt. 
I!'AIK:s målvakt Anders Medin I

visade redan fin form. Lagets måi Igjordes av Änders Ctasson. Iqb6 I

-

.Blidstrergs bästa spelare förut-
om målvakten var backarna Stu-
re Isacsson, Gerhard Samuelsson
samt chb. Tor Leif Carlsson.

Kinnarp tog ledningen genom
Kjell Ahl. Blidsberg kvitterade .

genom Jan Erik Hulin. Slutresul-
tatet 2-1 faststäildes i andra
ralvlek av Bernt Råsk. l{6tr

Två 4-}=neatcher &v Kånmarp
Seger mCIt Elasaer @ch VTKTeva

I(inna,r1) besegrade på lördagen Enmen på bontapnan med 4_1
etter 3-d i Xralvtid. Rosultsfe.t får anses sorn rättvist då Kiranarp
dorninerade ganskn kr-a,ttigt. Kinnanp fug nedmingen rned trd)
efter ? mjnuters slletr genorm >>tslecn<a> Georgsson sorn nickade
en hörna i rnå!. I 15;e m!.nuten skö6 >>BTocka> ett kanonbkott
frå.n frettio rneters håln oeh Z*0 ve,r ett faX<tum. SeÅnme m&,xr
fastståi,Ilde sedam ha.lvtirlsresuntafut S_0 i pg:e rrainuten"

Efter sjutton minuters spel i
den alrdra halvleken reducerade
Elmer till 3-1 efter ett miss-
förstånd i Kinnarpsfönsvaret.
Slutresultatet 4-1 kom i den 25:e
minute'n efter att >>Blecka>
sprungit rätt igenom Elmerför-
svaret och passat till Uno Karls.
son, som bara hade att peta bol-
len å mål.

I Kinnarpslaget var vi >>Elecka>
Georgssqn den kiart bäste. men
nämnas skall i kedjan också cf
Flemming Torstensson. F.örsvars-
bäst var Bengt Persson och Bo
Johansson,

Ävera 4-n rnot KIevå,
Kinnarp vann även söndagens

Olsson, Alarlr, Kinnafp, oclr till ison, . I-lali:rl-åit'den, Slrrtatp, sonr 
Iorganisatör Lennar:t Pettersson. i stlppl. 
i

Hallagården, Slutarp. Olgi:rnisatö- i Cen avgåencle or<iföt,arrden or:tr iren fllngerar :iven sorn kassör,. i orguuisa.tör,en avtacka.des av den i

Den övriga styrelsen orrrrralrles. r'- j uya q:rdföranden Arne Olsson r:clr i
ordf. tennnlt ,{nderssolr. l{ajrre- lornburisrne,n Sven l.holslenssorr I

gården, Luttra, sekreterale. I3er- I Skai'a, som iiven hölt titt arrföran- i

til Brober'g,. Sarrdhem. Böl$i.)R. r,ch idc ont il(:l n,,,ir ltirrigt:1för.slirgr,1 11i.11 I

ledanrot Svor :\rtrlelssori. ldillorn- lrlr.rr ;rklueller gruiitilien. 
I

HåtE



I Obalanserat på Klnnemo I

| "", ,l;i"t'ff'ff]i'1"?., ,uo".l t'RH,^ ^T- - ee

lspel som presterades i'i.iJ#;:l *JåeCå{ä VåSAffie Vågen
läil;' ,?"iå1."ä#"ii.åJ,,Tåå; i *_i T T ,n -E f ". _- -v : -- n6tr

ii:i,H;åi?;";x,';#i:il,å;"i öååå zå-,t ror -t\lxlffiarp
för Kinnarpspojkarna 

-t:11t ,Y3t x(innarp spetade på tördagsefte,mniddagen horta ! en triinings-knappast något att invända. Un- ^,';**',
der första hätvtek var Vartolta matcln mot n a.Ev. Klnna.ry) var rlet n{Xa,rt bästa naget och va.nn
väl så farligt som hemmalaget, tullt rättvist rvled 4-I efter S-0 i lmtvtid. Med lite tur kuntle se-
men i andra- hatvlek förde Kiån- gersiffrorna blivit ändå större då btr. e" en straff missades och
arp spelet mestadels på Vartoftas flera ribbskott förokorn.
Planhalva. viseÄ-- +^- 1^r*:--^-

gtlpå-u slog resex'\'befonet Klnnmrp I

-_r,askaftonens träningsmatptr ftirf
rrln-narp b^orta mot Järpås stutade ]med Jarpåsseger med 2_1 efterlU-0 i halvlek. Kinnarp fick stäl_ |

la upp med ett ganska r.eserv_ ,

tlctonat lag och spelet gick däiförinte så bra som tidieaie. i,
. 
Bä:t i Kinnarp var i försvaret

:f Torgny Johansson och , hb,
F lemming Torstensson. nedan
kc_djans bäste var cf X;'ett afrt.
_-filp"q tog ledningeä i r:g
mlnuten i andra hålvlek senorht
cf 

- 
Kjell Ahl. Järpås kvitlerader

också och det som uu l:T*:"T; bT"gl""e1ää:i c:ä;.å",ili'rslj li"liäJJ';Jii"åå1$i#i#"ir:iähör sannerligen inte Lc''[ä pa rnin vsr Kjell Johansson i Kinn- | blir laget säkert något att räknaidrottsbanorna: Efterslängar, tjuv- ärr.f.J"t'i;or^_ mcn hlerr lrnn_ lpg6.nvp ocJr 1överkadr hårt spel t:- r,"ä.^'s'ärr?ä^liibt",,rirJJ;,r^ä_l F,ör"rrr."*?,äsr i Trinnnm vår hh

Den andra halvleken ura.tader .. Kilnarp tog ledningen redån ef-, Kinnarp fick ställa gpp meil tre
kså. oeh def som aa ,r""tor".r""' ler en mlnuts spel g'enom vi | l'eserver, men stundtålS giCk Spe-

vererades av aktörern, 
e aYU: r:- kad. Straffen sköt >T1ecka>. sä-| Försvarsbäst i Kinnarp,ver hb

inra onc rar arr +,,Å -."*,3 '::-:: kert i måI. En min. före haivtidlto.gtry Johanssån ocrr vrt Staffeninte ens fet att två trät6r 
- 

lagen ;;,;^: 'i:1' !u luu' turc rt4rvLruIru18!v Jurlarrssor ocn vn srallån
var väl i stort iir.a goAa ,if,år: ä',o,1,1,^"v 

Connv Kvlst 3-0 tiu lNiis€n. f kedjan var >Blecka)
su'are)>. ä.ven nm vartoff a_snolor_ --.f--*.q. . lceorgsson och Flemming Tors-supare)>' även om v*"t"::3;*j:li: -^'iää;, 

hatvlekeris 26:e minutlr.r,*"on de bästa. 
rurs' ro'sd

IrT ,liti},"?"i?t ^::""1""1c9q' 
t"a"Jår.ä .Larv tiu s-r senom I era domare var Bror Jonsson,Nu får väl också domaren P-O. r ;i--s;;*; -*' r avrrv'! I

Bynander t'r en a"r åäs'iå'" i:Lt":;; f,lt;"J,i,tääå ffitait0u1r:'n''
att ha behövt ha dåligt samvete
skickat några av spelarna av pla-
nen. Nu antecknade.han istället
flitigt namnen på de som föriv-
rade sig' och det var till ingen
nytta. Blmander hade väl också
lite otur, då han vid ett par till-
fällen vände ryggen åt Spelar4a
och istället föijde trollen. Efter-
slängar hände då...

Söndagsfighten handlade också
6rn något av en derbykamp ochjust derbydrabbningårna brukar
>hetta till>. Men vi 2b0 personer,
som åsåg händelserna, var nog.
tämligen överens. om att tasen i
andra halvlek var i flera faliallt-
för grova övertramp. Vartofta ha-
de oturen att tä två speiare. så
illa skadade att de fick införas
tili F alköpings lasarett. Kennet
Milton och Ingemar Sandblom
fick sådana smäilar att sjukhus-
vård krävdes -- Sandblom knä-
skadad och Milton nyckelbenska-
dad. Milton försvå.nn från arenan
redan i första halvlek efter duell
med Änders Ek _ Kinnårpsbdc-
ken - medan Sandblqm skadacies
i senare delen av andra halvlek.

Kinnarps ledningsmål kom ef-
ter 15 minuters spel gen.om Beng;t
>Blecka>> Georgsson, -som elegant
fräste i väE ett skott utan chans
för B-4. Käll I Vartoftaburen. 10
minuter senare hade Klnnarp en
fin chans att öka sin ledning.-men
>>Blecka> missade en .straffsedan
Anders Ek krokats. Ja. missade

)Bleeke> visadfvägem föp

l 
ur 

- 
r\JElr Åru. Järpås

lsecian i 25:e minuten till L_1.
l!'em minuter senare kom Järpåsl
I segermål och siutresultatet skrövs ,

lalltså tiu 2-1. I

| ^ 
Domare var Bror Jonsson, Hel_ 

|rås. lQoS I

Kinnarpsförlustu 9*_2
Kinnårp förlorade gåidagens

träningsmatch mot aiv] fv-täeet
Hove med g-2 efter 3-2 i naus.
iHatchen s,pelades i H,orva och
hemmaleg'et fick dennx gång 100-
procenLig utdetning. Det vär an-
n-ars hyggligt spel, även öm
Krnnarp rner eller mindre latie av
vid ställningen 5-2. Det var allt-för stora segersiffror för hem-
malaget.

otrevlighetern.a 
- han kunde utan r' - '. -- 

--

Stenstor-p som gästade Kinnemo lBrunstedt jagåde mycket son
och Kinnarp på söndagsmiddagen. I en ensam vårg i kedjan och i fönoch Kinnarp på söndagsmlddagen. I en ensam vårg i kedjan och i fön
I en tillställning som inte går till lsvaret får halvbacken Tommy Jo.
historien som någon av de bätt- | hansson hållas som de bästa..MåI,

forpsg"rabfarnr. I*u ir"ff"" Xir,* '"

re triumferade Kinnarp med 3-0, ivakten Roy Olsson var utan 
"5o1, 

I 'Därtill ställde gästerns upp
Gåsterna föreföll sena i steget, och på målen och hans spel präsla.l med reser"\'er i försvaret. Bäst t
envisades med för mycket lång- des i övrigt av säkerhöt. rörsvaret Tord och Fleming T'ors-
bollancle matihen igenom. Det var Domaren Bengt Johansson, tr{a'I. tensson.samt i kealjan Oe UaOa
endast i inledningen av matchen köping, skötte stg bra inför qirks rnåtSkyttarna >)Blecka> Gecrgsson
som det var lite fläkt över Stens- 150 pörsoner. ,2-1o 93h Håkan Karlstedt. Kinnalp ha-
r-- :.- r-- 

-- 
.- l-lbtr p8 cea de för övrigt lerininpen oif fnqr-- 

-- 
l'lbtr Båsse de för övrigt leriningen eit tagtorpsg"rabfarnr. I*u ir"ff"" Xir,* '"

arpkomupp'inågonhögspel--<]m€d2_1'mensedanrasadedet
standard, rnen var i alla fall hlas- t 

som sagt onödigt mycket- - - " -

sen bättre än gä"t".rrr.' 
rall lllas- 

nxa4-.:^{ 176(

"'ltFrr-;*:ltw-:?:.,::T "'Hl1i"!f*1':$:"{äJ1trry" 
- --- -- 

-
å*,ä."j,#å""#{.ål*"1åili?:fj lid?,it';åy",J*' n-*:.tj*;;i, tr'RörcrND s6s
ter passning f"år, Ki"tttg:mål-er- hah'tid. siliror som utan tveka' I

ren smer via ena *",nufJ'i"",Påt, lii'i*fl;:;"å;;'ilTil;äå': llBlanketter för ansökan

ff*å;iJ'Hå;-Tiltr;'"ll Hä ff:#:f'l'l?"Tåi Tå.',?L"X"u"l1'nrlom biorag t'r v,tterbervsning
min eatr r{innor- .'i;:1.i,.,:? ena poängen. ' jkan rekvin:eras från kornmuna;l_;T;'ä Hå#;*'å'ilä"i;oå? 

i 
"""d:äffji,,r"rli"r. 

"";; ;*i lnil:ål*ras 
rrån kornmunar-

I andra halvlek kom c ^ -.2r^& iarpsfavör och man hade ror- l--l-"-*'"'
erter 20 minuters -n",:-J;flXTl l:ll*_:*iib3.t^'{^?'.*:^ y.5fl !.. xommunalkontorets expedi-

ti*"å3 "gå-"iff"äJfr;#* ililll":t?"åf 'å,:'1#;:"r'*Hl ti'onstider: tiodag' ooua"g, to*'
hrr:ro inro r?^r, n'rd<^n i {r.öh.+^**- ll teonrngsmalet kom i den 40;b mi- d'ag 9ch fredag L0-'--12, torsda-

r Kinnäip gioroe sä; ä"t ll *f sedan Kurt Johansson inte
>Breckå> Georssson "' i?ä t*ä*'lli9 q;;n; 11 {11n. r'a p1',ii1i" Kommunalnämnden

i anfallsväg. B-ra utan ;at gH;; il T13t9--f?1- salme man igenom
var vidare iisen ar,r och Boi;;,;: ilT:?.,+Ti1*31"-"T1:i,IYl19 

"19,son. !.örsvaret höu tini ä;iiii; I 
da till hörna. Vid kalabatiken som

minuterna. Vänstersirta'n-;;rl.r; I upp-stod efter hörnan tog: en hem-minuterna. Vänstersidan Änders I 
uj1l,Eeq YrLEt uer'4{ Lo5 e[ ner[-

Ek-Bosse Johansson ta" .i'* i I maförsvarare med iland o. straf-
](enteh vrq! r lfen slogs säkert i mål av vi Bengtl::l_l*11u:_r<äIi VSK-buren lnr_rosse' Johansson får prus i

I gJorde ett pantersprång och kla- | kanten.
rratie kuian. r Bg mrn. kom Va.r-,.:
lill'ä:,'*l;äX?-:ffi f,.H'-*?ill""i,',?"äi,lååil".'rJ:å"'H,:l;;i
'hade krokats vid genombrott. * lfotboll' ma-n ville inte erkänna att'

,.,T,iå*'l,.liil"å",IJ"1;åX'"1,"1å"iip,ff 
"'"'#,l 

j:H"-,:å"-51::il"X1;äI
handkontakt med bollen och clo- J 

I f.gr€Mdgn och .marr ville inte
maren flöjtade för straii.' p"1 lerrltänna att det var-nasot ono- |

rådde delade mening'ar om clet i leraf .5p91; 
I

handlade om en hand som sökte I I det segrande Kinnarpstaeet I

bollen. Hur som helst: >Biecks> | går höga betyg till enOers öi<, I

reparerade sin tidigare straffmiss I forgny JohansÄon och tsosse Jo- r

och fixade därmed 2-1-tedninE. I hansson. Anfallet var inte särskilt Iuull trå4ue uar'trleu z-l--reon1nE, L rrauDDurr, åqrallEl val, ulte sarsKtlf,
I 2b min. stötte Vartoftas Sand'_ ;framgångsrikt, >)Blecka>) yissa
blqm och Kinnarps Ahl samman. I stun.l,er, Kjell Ahl vissa. I Var-
Sä;hdblom fick en allvarlig Ln5- | tofta gjorde Bengt-Arne KäIl en
sxaäa och tran.sporterades i am- I stormatch i målet med en rad ka-
bulans till lasarettet i F,alköpins. I lasi"äddningar, främst i andra

ffinnarps 3-1 fastställae tätvte I halvlek. ulf l-eijon var försvars-
nlehnen Göte Andersson i 30 pin. lrese, medån, kedjan, specielit i
rHån nickade in bollen efter hör- andra halvlek, var utan udd.
na.Vartoftamålvaktenhadehän-l lqb$ tsåsse
derna på niekbollen, men stvrde I
den.själv i måI. 

I

Georgsson,
f andra halvlek hade hemma-

laget satt ulp försvarispelaren
Per-Änders Od6n i kedjan och
satsade fiiskt med fuil kedja.
Spelet blev nu betydligt jämnale.
Reduceringen kom i den 65:e mi-
nuten på själv,mål av hh Staffan
Nielsen som fick halvträff på erL
lång'boll. Resultatet blev en lyra
över deh felaktigt utrusande mål-
vakten. Två minuter senare komI
Kinnarpsyttern Tord Torstensson
hett fri med Kurt Johansson, som
med en perfekt utrusning rädda-
de målet från påhåIsning. I 75:e
minuten var hemmainnern Per-
Änders Od€n igenom, men vb An-

I hemmalaget som över lag
gjorde en kä,rnpamatch vill vi- ge
en extra blomrna tiil mv Kurt Jo-,
hansson, ch Sten Ove Fransson,
vi Rolf Johansson och vy Bror Jo-
hansson.

ders Elk lyckades rädda på mil- | Kinnarp h&de sin och planens
Iinjen seäan måLvakteri blivit I bäste spelare t vy tsengt Georgs*
överspelad, Tio minuter senåre Ison, För bra insa.tger svarade



tSlwpprNa,w,&&w pe, ffiFsw w&,&eru

hevwföp'de-* ww Kåwsec"e^Kte B-1-
"&e /;urÅ pott t, firwiltew

tiom ooh bollteknik på hårt prov.

Kinnarp kunde ta hem en säker,

'tr'oppnaatchen rnella,n Flotry och Kinnanps IF" på Ekvanien tr

nördags, loekade en publik på cå, S00 personer, som ficlk se en
riktigt trevlig !'na,tch, där båda lagen bemödade sig orn hyggligt
spel unden bra tempo. Flanen var tung, den hade svålt ce 50 rnrn
regn, octra en hård byig vind bidnog också till ett sä.tta kondi-

. Tra' Å'#m{gre,Kirzwg,rw, J-Jj. ./
Fredagstrrvänne,ns så, Im,IIade seriefinatr på Tomtens trctrottsplats

rneUanr Tomten och Kfuna,rgr slutede broderligt 1*1 effer Torn_
teialedmi.ng å hatrvtfid rned 14, I första halvlek dorninerade Kinn-
a.rp ga,msn<a kraff.igr!, rnen det va,r clock Tornten sorn h.ade de bästa
må,nch8ilser&e" l4t6

men biev fäikl och straffen som
följde gjonle han själv mål på
och slutresultatet blev alltså
l-._L"

Tomteqs bästa var i försvaret
ch Äl{ TiVerman, de båda halvor-
na Ove Ändersson och Olof Ring,
medan kedjåns biista var hy Gun-
nar Ring, hi Kenneth patmqvist,
och cf Geron Jonsson.

Kiryrarps främsta var i det bak-
re l€det Tord Torstensson och
Ånders Ek samt i kedjan ef Kjetl
Ahl oeh vi Bengt >>Elecka>>
Georgsson,

Era domare var Hjalmar tind-
strand, Aiingsås"

Fetef

v68
Kinnarpsmålen

och rättvis 3-::1-seger, sedan FIo-. l'lobys anfall kom mer och mr
by haft ledning med 1-0 i andra I bort, och försvaret tröttades mr
halvlek. Segern ilsrn främst atav I och mer i sin br5rtningar. Eftr
en väl upplagd, och fint genom- J ca 15 minuter kom också 1-
föral 4-2-4-taktik, som inte gav ] då Kjell Ähl, som var ständi1
Fiobys forwards några blottor. I på språng, slog på ett skott frå
Därtiu kom att Floby hela match- | ca 15 meter som skruvade siE :

en aldrig hade grepp om mitt- | vid ena målstolpen. Dessförin-nz
fältet och orsaken härtill var sä= | hade Kjell skjutit ln sig med e
kerligen den att vh Kjell Tures- | bra.skott, efter lnlägg av >Ele
soa hade känning av en skada I ka> Georgsson, men där gjorr
och ej trodde sig kunna spela för iJanne Claeson i Flobymålet e

fullt, varför 72:e merL togs i an- | fin räddning. Kjell Ahl var r
Epråk redan före matchen. Hans I riktigt på alerten och på hans fir
konstruktiva framspelningar sak- | förartrete och inlägg från kor
mades nu, även om de ändå kan- | Iinjen kunde vy Göte Anderssc
ske inte hade räckt till att våinda I lätta en lurig lyra in i måle
matchen. då anfallet var alltför | 7-2. , Slutresultatet fastställdr

Tomten fick en ehockstart och
tog redan efter fyra minuters
spei ledningen med 1._0 efter det
att cf Geron Jonsgon drivit ige-
nom och skjutit ett bra skott I
måI" Båda lagen hade sedan en del
ehanser i denna halvlek men halv-
tidsresultatet blev 1-0 till Tom.
ten"

Kinnarp började andra halvlek
bra, men den förstå farligheten
som Kinnarp hado var i den 15:e
rninuten då >Blecka> var framme
och sköt ett par farliga skott. f
den 25:e minuten hade Tomten en
hra chans, men Kinnarpsförsva-
ra.re räddade på måliinjen" Minu-
ten efter var >Blecka>> igenom.lättstoppat. Kinnarp hade ett j genom Kjgll Ahl, på ett inlågg e

Jämnare lag än F loby, som. led- I ts"engt Persson, och från så när
ningsmålet-till trots,-åtdrig varltråU att målvakten ej heller r:

något, allvarligt hot mot de röa- j kan lastas för d. s.
blå" I Det var sparsåmt med må

skott. Första halvlek: X'lobv
Kinna.rp 5. Ändra halvlek: FiotKinnarp höIn även lt, idåö å:--*-

i rnofvind Kritik

hjälp av defensivspel av båda yt- | det då att gå loss som han gjo:
terhalvorna. Inte heller Kinnains I de. Säkerligen Ähls bästa matc
f5n'amans backlinje siäppte tlttli_ar,_och över huvud taget. A
öppningar och skotten på ocfr | >>Blecka> Georgsson hade ma
irtanför mål noterades till sex 15t 

' 
väntat sig lite mer, liksom a

Floby och fem för Kinnarp urr- | Lasse Råberg i Flobys anfall, me
der hela första halvlek. I båda giorde ändå många bra s:

I"lobys farligaste attacker Lo* | ker. Kinnarpsförsvaret var, lil
på framspelningar av 61 Lasse I som FlobrTs motsvarande mann€på framspelningar av 61 Lasse I som FlobrTs motsvarande mann€
Råberg och då hi Jonny Isaksson I där' till sjn fördel.
var pd språng. Kinnarps motsva- i Även Floby hade en ytterhal
rande i anfaltsväg var >Blecka> | som bör nämnas, även om han r

Georgssons skott i närheten au I kan jämföras rned Kinnarps ovå
målställningen. och ett av h"tt. I nämna mittfältsman, Ove Ryr
tnlägg från högerkanten på vilket I berg. är namnet. tsosse Ivarsso
Eengt Persson missade i tint tä- | Sjorde nu ett gott iobb som hel
ge, I och samms, gälier Stig Gustavr

1 son på motsvarande plats i Flob;
- | om man taT i betraktande att ha

I''loby började med den hårdal f segrande,laget gjorde alla €

vlnden i ryggen, oaktat detta I god insats, men ingen orättvis
gjorde Kinnarp spelet jämnt hela I sker om mittfältets suverän !
denna första period, och stund- | Johansson nämnes först för r
tsls var det fråga om utspelnin* | verklig stor match. Kjell Ähl hr
över mittfältet. Hemmalagets för- | de tr'lobys bäste man emot sig, c

svar höll dock säkert stdnd med I Josefsson, och desto bättre vz

Floby ros nednfirsen 
| ;; ö;";p ;;i;. in på alJ

Ändra halvlek var endast fem I olika platser I laget. Jämför ma
nninuter gammal då F'toby tog I på lagens anfall, äx Kinnart
ledningen med Inål av cf Lasse I mannar jämnare än F"lobys, då

, hard. När matchen hörjade li'
>spännt> bestraffade han F"iot
med fyra frisparkar och Kinnar
med nio. Och det kom under an,
ra halvlek endast sex flöjtningr

rsammanlagt för lite lätt rui
I Karl-Ivar Ändersson, Skara" fi
h6gsta erkånnande för sin matc
ledning tillsammans med linj
måLnnen Bengt JohanssonL o(
Kerdell, FT)K.

ftåCe

ledningen med Inål av cf Lasse I mannar Jåmnare an .F lobys, då
Råberg, Fom snurrade upp K.jeII | gldast innertrion möjligen räcke

"yohansson nära målet, octr'snaånt I till. Anfall.ets. tyngd gör att Kinr
följde ett skott som den se6g mr, | "rp definitivt blir ett av serier
Stefan Johansson ej hanrined p5. | lgnnlag, men Floby bör räcka ti
&fed L-0 i detta viktiga momeät, I för bronsplats.
trodde rnan att $loby skulle kom- | ,
ma etarkt, Så blev äock tnte fall Skotrexemnron pA r.no$ctrl"
tret. Tvärtom, Kinnarp behö]i sittl -- . - tredrdng.

lugta och f,örde rner oeh I Matchen utgjorde slutligen orer-. ---r trner *'-ii:åt"åff*"r-1,ffi-m:;

Kontraktets K yrko{trödrakå,rer
hade surnling i Kinne'u*ed lr'{8'

Falköplngs kontrakts k1'rkobriidrakirer harle I Böndrrgs irun-
llng I Kinne.:r'r'd. Sarnlingcn inleddes me<l högrniisså i Kinncve.di
kyrka diir h.r.rkoherde Hennlng ,lnrlcreson prediknde.

Efter $ril-qtjånsten sarrttar{es i lan onr att kvällsandakten förläg-
man på Kinna.rps pensionat, {l:ir igt's till ln tidigare ti{lpunkt. Vi-
kaffebcrclen stoä CirkaCe. Kjnne- i dårc besltrtades att nästa års
veeiskårens ortlföranrlr:. Daniel I kontraktssanlling skall' på inbju-
Äbrahantssotl. håi,lsa,de i ett tarln- i dan åv Brismene-Börstigkåren,
h.iärtat tal {ie titl ett ?0-ia.1 ni;v- I förläggas till Börstig. Godsäg-
l'B,råncle vålkomna. Han gx1, är.en I Hdvin Håkanssr-.rn. Torpa, Floby,
någrå. giimtår rtr Kinne1i,:rJs kyr- 'ltöll eit anförande I'arvid hän be'
kas historla, Eiter kaffcilriåk- ! rörde rnånga aktuella och brän-
ningen hijll tiverlä.kare Karl 1,;n- i nan<ie spörsmåI, varpå följde en

d6n, Falköping, ett uppmärksam- iflvanag diskussion'
nrat förednrg'bver gmnet, >Sam- j- Sanrtringen avslutades med en
trrn<iet krcp!-själ>. I knrt andaktsstun<i av pastor Len-

l:id i:örhti,lliirsarna som leddes , I nart Hå.llgren, Börstig.
flv 1(ömm'nålkarn's:r Hilrting Vg- . j Dc inbiucln'n kårernas tack tlll
ring, beslutacles lrl. s. att ingÄ I j värdkaren" frarnfijrdes av godsåg.
tilt- iladiotjä.nst med en hemstäl- . I Erlviir Hilkaniison.



Borgunda kwep uärd,efull,a Poän'g^

och har harwg p&, tabelltoppen rc1d3

I en hårat - itrtand onikligt hårat - och inte särskilt viilspelad måtch besegrade på sönclagen

Borguntla, IK gåistande Kinnärp med 2J), halvtiil 0-0. Det hård& spelet har viil delvis sin {iir-
klaring i det f-aktum att Borgir,nda, hade cha,nsen af,t ava,neeta till andra platsen i tabellen, me-

dan Ktnarp slåss för sin existrbns. Såtillvida lycka'des alltså lnte något av lagen. Borgunda skul-

le ha behövt ytterligare ett rnåi och I{innarp förlorade, som sagt"'
tr'örsta halvlek var jämn och

matchen var fortfarande en öPPen
fråga när spelarna tog Planen i
besittning efter Pausvilan. Hem-
malaget ikruvade nu upp temPot
en aning och hade en fin Press
mot Kinnarpsmålet, speciellt un-
der den första kvarten.

- Två rnYgga mål
Det var under denna Period som

Borgunda fick sitt första mål och
glad målskytt var cf Kent Rosen'
qvist. Passningen fick han av Kal-
le Larsson. Kent var hårt triingd
men awaktade kallt, avancerade
ett stes oeh sköt hårt förbi Ste-
fan Johansson i KinnarPsmålet
som var chanslös. SnYggt mål
tyckte vi som tittade på.

Även 2-0 var ett grant måI.
Billv Arvidsson blev serverad bol'
ten i trOp med straffPunkten, tog
gotl ticl på sig och sköt en hård
markslickare som överlistade Ste-
fan Johanssotr.

Båtla lagen hade chansen
Ett par rader om spelet i förstå

halvlek. Kirurarp öppnade bäst
och >>Blecka> G€orgsson var ige-
nom i åttonde minuten. Skottet
som följde var dock lamt och vål-
lade inte Lars-Åke Johansson någ'
ra problem. Vy Kenneth Olsson
var hårfint nära att ge hemma-
laget lednlngen redan i nästa an'
fall, men skottet tog i stolpen, Vi-

dare har vi noterat Borgundas,
Bengt Larssol för ett skott skY- 

|
högt över i skapligt läge samt 

I

Kinnarps Tord Johansson för en I

farlig dttack. Han rYckte sig loss
och rusade mot mål solo och mol
allena. I hastigheten fick han
dock. bollen aningen för långt
framför sig och Lars-Åke Johans-
son lyckades reda upp det hela.

hansson svarade för ett Par fina
räddningar. Mycket bra var vida-
re Äke Åkegård och Stig-Ällan
Lårsson. f kecljan var Kennet Ro-
senqvist ett ständigt orosmoment
tillsammans med Kenneth Olsson
på våinsterytterplatsen.

Bo Johansson drog det tYngste,
lasset i Kinnarpsförsvaret och lye-
kades tiilsammans med TorgnY
Johansscn bäst. Kedjan vägde för
dagen lätt. Den innehöll stråingt
taget bara en man, nämligen
>>Blecka> Georgsson, som dock var
föremål för en intensiv bevak-
ning.

Dotnaren Ärne Larsson, Töre-
boda, var inte helt lyckad. Han
borde försökt stävja det hårda
spelet redan på ett tidigt stadium
när han märkte varthåin det bar-
kade,

Oturen var som synes rätt
jämnt fördelad under den halvle'
ken. Borgunda har ett utmärkt
utgångsläge inför de två åter-
stående matcherna. Laget ligger
för närvarande på andra Plats vid
isidan av Karlsborg, men har färre
iinspelade måI. Två spännande om'
igångar återstår, Borgunda har

Uppåt i Borgunila

kvar att möta FalköPings AIK
samt Axvall.

Vi talade med lagets tränare
Urving Lilja efter matchen. Han
gladde sig naturligtvis åt de två
poängen bch uttrYckte försiktig
optimism inför fiamtiden.

- Spelar laget lika friskt och
resolut de återstående matcherna
som fallet var idag, så kånske. '.

Kinnarp t'efinner sig i farozo-
nen, men låget är inte hopplöst.
Falköpings AIK och F"röiered
återstår - sannerligen inga lätta
uppgifter. . .

I Borgundå spelade försvaret
hårt och resolut. Mv Lars-Å}e Jo-

. 
t15E

Mftt kadros &u E{i,wva,ffirry} yrbcrt S{,aa'iwrp n".;"; 
j"l,l#.i,#.#:ifflllil

$-fu-triw,rnf 5 yp?{åg w,a "Btec{*ts," ,U#+tHåtä,,.mt1rflHffi'övqrdriven kärlek till bollen. SomlKinnarp stäIltle till rned ett reiält ma,lkalas i annandagerrs kornrnundertry rnot Slutarp, Efter 2-0 tretfrbt: helgjutet spel av,..seriele- Ii första halvlokens merlvind gick det unclan värre i xnotr,-inden och taget trillade in 3'tterligare sju I da1na, 
I

boltrar hakorn r{asso ,A,ndersson i gåsternas hur. stutårp >tröstffiåIade> vicl stänlnineen 5-0. Kin;l- I De tio på19! 194:en!!gt-röUan=li
i första halvlokens merlvind gick det unclan värre i xnotr,-inden och taget trillade in 3'tterligare sju I da1na, 

I

boltrar hakorn f{asso ,A,ndersson i gåsternas hur. Stutarp >tröstrnåtade> vicl ståmningen 5{}. Kinn- l+*iqfq49}I94-94!St-foUan=l
&.rp gav än en gång bevis rrå att laget kornrnit tiu topp€n för att stanara. Nu öste man in otu*"o- I i::":g-*l: -Bo 

Johansson efter I
iigr med måt för a,tt dessutom pessera 'rornten och parkera sig på översra rrappsteger. *uo*", ,?ä ltj:tädä 

>Bleckå>' 33 min' I

viiia till orn någon rråh rurria 
"t"*t".*t"*"n'inu* 

o*" po.sitionen. , 
ou- o"tn'o'w6.!' r'alubvu 

,,, varrtat en irrrraffi*ffiffiäti

uypvr^warL 4uL ra6Er .4.' ,,,, - ; -;; -: -_-;--- ----- 
" 

^-, I till, 'tsKoLL av,Lior.e l\. I narf,aKeE, 4u
svårt att hänga med i div..V-dan. len.s€oan-stefan Jotansson något min. 9-I >Rlecka>-mål efter ka-

I rurrrr?i 
" 

r'.""yp1?ggljH"g {let] j}orsltlonen. , ", valrtat en handpåläggning från eTt-l

r annandagsmatchen . sperade I Nr1 tr-an1_i"j:. *lr3li$lsvaret]l ry"*"g-höu >Kinn*nn.- i"fååH-f,""1i,]3il?t**. s-o nicrfmansigframienradfinakom.|gesinkedjad-ettillräckIigaun-||klass>
blnationer. och Slutarp hade yt jlderstödet, då herrarha da-r bakjl
tdlst svårt att få stopp på herrarllh_ade fultt schå att hålta reda på, I slutarps försvar blev som sagt llv^^ 

t':t"t:-I?-" (Bosse krockade 
I

cteorElsson ocn arrr'riar'-q:ltåriii*l*y':"" i:*li:d:ls: _:; llff'"åTi?:i"::*,t'å1.'iFt:i"""'lä",1 il:lli:1ii6'jå:"nXä"äl:TlFrnm som lrrnnnLrrlnr T'l
GeorElsson och Ahl när de.dökil Kinnarps framstormande for- lnart ansatt och fick finna sig il'J|11 '_li:'Y
{ra.m so- t a"o"t 

"lo". 
oet var ettilwards. Det var bara r.o"t" .t.*- lg!!-ott överspelåt **q::n:# |ffi} ;Tä ,gi:tt"T öT.l*l"l_[

l;å"i,"i15å1?,1Tff-"ätå?T*:g:liflmr,ääTH '*t':n *ts; ilt'!:{ä_Tö åTff,#"i?fi:#-?ät,l*jä'i:+Grer fvndis kombina-
vilkenlnu ytterligaribefäste stälI-i framför stefan Johansson. r förs-illa siffiorna'nere och.'hade väl'in-l!1?1 11, Tjl: r.tr .xu{ 5qt9"vilken.nu ytterligarJ befäÄte stälI-'l framför Stäfan Johansson. I iå;:llla siffrorna nere oclr hade väl in- lLron' r4 mll
ningen soå 3um[orag -"-,., 

i?-L,"-";;.."*i;i;f_l*:tj:l* ilH#il:-* 
att göra på bakrä'ges- 

l:ä?:ff|"*i:i' å?,.Tti"trååll|
För vekt srurarp ::L-iä$j*:i:;T::fl',.På',jå:lll Krarr främste al<tör var harv-,I!:l nu *d! ul G-öte Andersson,l

Dagens srutarpslag rörera'e, !4ryq" ;Jt"fö*;;;;;;" *'*llngten 
Rol,and Moberg, som hölli17 min' 7-1 straff genom >>Blec-f

på en rad platser alltför vekt och r andra halvlek fick laget ettlll?-KiTlarpsklass> o"n ä"å"--riu"i lttu"' som själv krokats upp' 30'

det är vär uppenbarr att raset få, f311"::":*l_"rgT_,$i-"+lljllläfi:tu" 
åch Kurt Lundh srimtåu"'l*'l; :-" LJxti:-?"iåiffir,"iä

sen. Synd egentligen, ty lage' onödi8t- ej_greppat bo^llg_n, Y_vg|"t ll rrelgjutet I tunatitr framför Slutarpsmålet. r

ryrnmer flera grabbar, som med mer rran slularps affallshåll blev I rrinnorn<'aoa,' imn.ano,._ Arne Larsson, TöreLoda, döm-yttertigare något år pa""r.iiiär det dock inte dåna halvlek. <urt'1. Kinnarpslaget imp'onerade'^i91 
a.^if,tJ niit'ierrritt. Han hade lin-

!a,n tJ re5ata -näppataå;;ä"ä; Karl6n aserade då i kedjan ocrr I 
sast' Laset är bra för YY3:-" I ä'*åäl'ji.t";ärr av parer ))Tummen))

vJagen. jag tanrår aä 
'"äi-ä., Kurt Lunäh, som spelade i ienter- | 

de' även om nu gårdagens match I l:'i'1-11:11r-'l
på >rlleputtarna>> i anfalret Ro. l positio" i toÅir'rtår"r?i., ;;;;;ä" p!" o." den bäsla variremataren l Johansson-Erland Molan$ei' 250

ser Andersson, Tomas petterssorJstopper. Kurt Lundh lämnade pla- Därtill var motståndet 
^ror:1r-1|j|'3:;tä?i'JfJ:t::tu" 

målkaiaset

och Christer Stenqvist,;;iä;i;lnen i-sl-ltskedet på grund,u.t"- rigt-' -l'örsvaret spelade-t?I-"ltlwL' uarrurarr 
Båsse

tre har fin teknik, *"tt']"ät-äi l'tt'aorhKarl6nriökitergatinför-l-1494 
!agl-A!qqr! Ek som topp-l ,

väger för lätt. I sva.re!'



Tisdogen den 25 iuni 1968

TVÄ KHTqTqAffiPSffi Offi OMKOIW
&fl,yafua, fr #fo# yl*å,w, Sruru ta,kkrSrss etv

Stannade ej
vid stoppet

t: :: a:.r.

i;iiji;iW.,,r:,ttt"
....;?'1, .,.,;.,,
*.,i.ir 4.

'!'r''
tii;:t::.:i

!L.ta/t

't:i::,:.1

Kinnarpsbilen kastades med våldsam kraft av vägen och ner i diket,där den hemnade på taket.d
Elon Arvidsson och Margareta T.undell torde ha omkommit omedelbart. .!rr:!*'

rqsFilen fruktansviirt i[a tilty-
ad i diket där den hamnade iå

44-årige köpmannen Elon
Bertil Arvidsson oeh Z8-åriga
alfärsbiträilet Margareta Lun-
ilell, båtla från Kinnarp, dö-
dades och elektromästare
Åke ,Iohansson från IIaIm-
stad skailades då två bilar
viil 17.30-tiilen på söndagen
kolliderade i det s. k. Suntaks.
korset c:& sex kilorneter utan.
för Tirlaholno. Kinnarpsbilen
gonl kom trån Falköpilrg hade
lnte - enligt vad fiera viit-
nen uppgivit fö polisen +
stannat vid stopptecX<net utan
fortsatt ut på riksväg 48 och
där kolliderat meil den frålf
Skövde konunande ltraknstail-
bilen.
Olycksplatsen är belägen i kors-

&ingen mellan riksväg 48, Sköv-
de-Jönköping, och väg 193, !'al-
köping-Tidaholm. tr'öraren åv
Kinnarpsbilen - vem av de orn-
komna som fört bilen är ännu inte
klartagt - kom från Falköpingl
cch skulle troligen korsa väg 48
lör att fortsätta mot Tidaholm, ,

Stopplikt råder innan man kor- ilar eller kör ut på väg 48, men
letta hade av någon anledning
nte. ollserverats. Bilen har fort-
ratt rakt ut på vägen och där med
råIdsam kraft kolliderat med den
rån Skövde kommande Halm-
rtadbilen.
Vid koilisionen kastades Kinn,

i

',.,*.
4t4

taket" Lle håda X-int:årpsh{}r'i!.,
terue ha orrlkommit olncdelhilri

Halmstadbilern '':lerr i;ia entlc li
vågen, acliså d.en krafi;gl ..ic1'!)oi'.1

red. Föra.ren,ele)rtl"on-:ästtrr{' .,\ !i.'
Joiransson *- fiir'da.d.t'," ensr.tttt
bilen -- tördes i s.mbu}ans i.ill .Fr1
köpings la-sareti Cå rttatr n,t,,'

iI \N{. :

I\{arrgareta tunde}l.

' t':{66
{imrevecls kYrkoråtl I

rar vid san'lmanträcle utsett våkt-
nästaren Inge Ecker'lid. Ekehiil.
(innarp, tiIL kYrkvahtmästare i
iinnevecls församling med tillträ-
te den 15 juni 1968, då Gnstav
,nor a1'går irån tjänsten på gruncl

" uppnådcl Pensionsålder. För
:inneveds k)'rkogård ha1' ingen-
jr Olof Robeltsson. Ltlgnås, 1lt-
rbetat gravkarta med tilihöran-
e tre giavregjster. Dopljus över-
imnas från och med sistlidna
rsskifte tiil clöpta barn- Tiil kyr-
ofullmäklige har överlämnats ett
jrstås tiil inredning och måining
v Axto?ps församlingssal På

"295 kr.

Kinneveds Pastorats
Församlingsdelegerade l

kallas till sammanträcle i Cen- 
!

tralskolan, KinnarP, tisd. den 11 
|

juni 1968 k1. 19.00. 
orilf. i

t 
*'" " - neäicaråta tunoett'

i l,,Iargareta T-und'eli var 28 E;]t4-afgarez'a luilucrl
; "or, 

]"3e i $ktivd.e J-io'r -::.::;:i'
r Ei"""rl och ar'betadc i Cerr afl'l'
*o* Bfon Ätrriclssor; tör'cs'otl' l{ll
iorjes riärmlst I v iör'äldrat' sa:'it
en bror.

I

i

i
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i
I
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l

I
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I
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l
l

i
l

f
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iänkte bröstska,elor. F"önt61ctr ;-r:' i ruIen Eertil .{rvidssan vsr vi,i
nråndagen l.isadc docJ* inga sl. . s._n död 4.4 L,:, H,en 'raI född '

dot och jolirhavatir.lc ljiliarc I i,i'' , Åsrtp 'rren rlyf.tade s6o"cfmeri '..'l
l;"ste igär sväll alt Johr.ns:;' Kinnärr. där. han urder må)igr ii
trotigen får lämna. lasa"r'ettel icll.,!. 

1 ftirestait en lapf,ha.ndel. LTnder aj{ii

-- - - o *- | ts.let sn'elecle hen foir'betrl fön Kirrr']
l'*** Å-!"q än"Fn irnr;el: 60-tatroiiiarps A"lag, ät'er', urde: 6C-tai'"
, dcitog iiaä- sparadisch. h*ä;li1as'r
j s5r'jande är moder oeh f;ure s-,"': 

1

| trron. 
I

Flon Ärlridsso13."
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"f crmLfiens ocn smctf o{,ftets c{trg

uid, Åx,torpsstr lerp,s :,;rc:a,gl:,lgw:o,w,g

En så stor och fin bok har rnan aJdrig haft i sin ägo förr. T famnen på fabror kyrkoherden Ca-
rina wetterstrand från Slutanp som inte är biyg av sig - men kanske lite i alla fall.

Nya fönsa.rnlingssa,Xen I Ax torp llrvigrles fl söndags av komtraktsprosten Erik Slalmensten.
tlan fatrarlo clärtdcl om Sf,oms honingsr, De är må.ngsn<iftamde: cle stona Xratedx&lerria, t]en trilla
rmclorbars kyrka,n i Kitnrieved rned sinå, tråga takbå,ga:r sorn knäppta traåndero lne små försarn-
lingshemmen * och frnte mhst den tr-i"lla vackra serirnlingssanen i "ttxtorp åon;t nu står färdig till
försarnXlmgeris tjiå,met" lb - bK.

i tfU ibrsta sarallngen I Axtorp i. Fliiueftullar isrn. i nAqon rnån
j kom fotk frlrn alla eocknarna 

'! 
1 
i lrlrrten' och rnan insåg nllrniint a.tt

I . 4.,,.h,.A'. l'.'\,r',-!q^..r-*

;;,.";ff,0,"16'bfi'

j pnstoratet -^- e.let l-rlev överfullt j i fnrhtor. l<vrkohet:rirn inte ville bi-
, lrrs. Man sa.tt pA extiastolar nå i I tas. fnte r,ar det så fsrtigt rned

I aUa tillgängligå utr1,'rnmen. irn t I :1t." månsa människorna i salen
i 1'ttertrappn.n och i hilar parkera- | i ht'lJ.:r' -för dom skrattade Ju så
itte tiitt inlill huset når invis,nlneo- isrröllt. ltfan tr'}g ernot rle stora flna
I psalmen stämdes upp. Invignin*- i 

I hör:kerprt och neg oeh bockatle.
I en ev Äxtt'rrps församlingssnl blev I ."-

rnan genom olilra bcsh.rt och gc-
norn gåvor 15.00{} kr i bered-sliåp
för arbetet. Det har till clag-s da1.o
kostrrt 2ii.500 kr, och srrmmnn .ir
tiickt.

(iår'or
Härutiiver korlrlnel' nn lång r';r,l

gåvor. Podiet och textilierna Är
en qåva av I{rnnrlp.r svföl onilrl'.
Slrrtarps syförening har sl<ijlr1rt.
måttån s{,m tijcJ{er podit:t. Viil fo-
ten av talarstolon -\tår t\rå ijus-;
sta.liar som sl<änkts sl' svjlultnn i i

Åxtorp. Friviiligir kraflol här lrtgl ;

qn v€rksa.m hand vid olikå m0- i

rnent i arhetet,

Off*rvi*ia och
arbetsglädjo

Kyrkoherdan r,änrie sig merl nti
vår'mt tåck l.ill arbetskomnri'ri "rhrt' Herbert -{ndersscn och lr ,

hra.r hållit årstttöttt, hosi i,innar ;1*1'
clersson, ltrlmsäter. Kinnår'p, unrJer
ordförandeclt{ip å\' Daniei A}lra-
hamsson. Slutarp. I semlland nled
mötets öppnancl+: förrliiladcs pa.-
rent*lion övcr t.fe unctrcr år"cl itv-
lidnå m€dlen1ill;rr, nämligen Gtis-
tav llal)agård, Sldtarp, Sigrt;'d 'Tr)-
hansson, Kinnarp, ocir Nils Åx,
Kinnarp.

j Rerrisisiorrsher'ättci$cr.t gotlliiin-
i des och a.nsvå.rsfrihet bevili$rlcs"
I 
" ä;"" 

*';,,,:;"; 
;i;i,qlrerii {.t.e rsen

ifranreiclt atl tll'rder året hå1]iis
! å,tta protokoilförcla rnötcn. ].tiirrn
I hac'le stå.tt som v5.rd för atrots kon-
i traktssamling, vilken inleddes tnod

I högmässa i Kinneveds kyrlu"l, vrti'-
leftel samling skecldc å lttnnar';,.rs
rPensionat. Triare vicl clet.ta iil'i-
fälle var överläk:rre Kari T,ind{:n,
Fall<öping. Kåren hade lrä.rit re-
presenteracl vid olilin. stötrtr satn-
ma,nl<ornsler bl. a. i Irnlhiipirr* och
Fliinrslätt.'ltill rilrsförbnndets it.i-
såmling i sas)båncl ntcrJ 50'lir-q.in-
bileet hade övcrsiints 2{]0 lir.

{Jnder sornnraren hade attord-
nats en sä1lsi<apsresa., varvid besölr
bl. u. gjol'ts i Viredtl ]i.":rk{ {r}^\

I Griinn*.. Tre frilufisgtttlstiiinstr:r
I hrdI rno|dnrts i l(rrtPlls rr'li.
i Titt st3'rcl-qe lalcles ot'<.If. Onnicl
I Äbraharnsson, Solhern, Slut*rp. r..

I ol'cif . llerbert :\ntiers-son, ]{.tlliil;ra.
I filrrtårp, sekr. Hilding V,;rint,
i{innsrp, v. sleltr. C:t.rl-.Arne
Aclarn s.son. ijtlegårclt:n, Slutn rp-
I{ils.sör O}of Ni}sson, Stiömshclnr.
glutarp. Revisorcr: L!nnnr rtn-
,lersson, Illtnsiiter. }{inllårp, och
Torsten Gustavsscn, Frästgå,rrlctr,
liinnårp, mecl Et'ik Å.ndersson,

; I{innerp, och filias Jöhansson,
tKinnarp, som sttppl.
I Beshrt fattades oln rltt ntiiten
i sl{åll hålläs varje tred.ie tisdåS t
månåclen.

Sammankonrsten åvshrtådes ev
kvrkoh. Evald Svsnsson, som ta-
lade över andra l{orinterbrevets l5

kap. Som avslutning sjöngs l,ina
Sandells psalm nr.460,

, Vessla gäst

nnarp nffi
Jonny Karlstedt, 14 Ar, .K{nn.

rrp, blev rriinst sagt förvånad i
1år morse när han låg .bekvämt
ltsträckt i sitt tält i trädgården.
)lötsligt kilade en liten vess-la in
tältet. Varkql Jonny eller vesg-

an blev., qtit$kilt ,, rir.dd4.. Allr3'ninst vesslaii, Tör dä lade qtr Ult-
'ätta i tältet och låg fortfqfq{de
iär och sov fråih på middagen.
trn vessla i lG6;nårp hör nogr till
,vanligheternai;Snor Jonny. Obh
let tror vi ocM"

i
ter: lrctå påst.crråtets angäiailnrret lramtna.,rx'h Psplra
,iiven r.lä.rigenom att .*åioifr ira" , ,,,,.,,^.1-1jo'ntt 

*ttt
jrrlla sncl<nar:r.a. sexåringarna, in- I . ttt]'-l':ilt" iir från oss alla" till
I h-ir!di{s ått kommå iiff tÅ,igrineå; I o'' föri{lalade f*rhror kyrkoher.
ifilr att moftn B&rnens BlLel.-en den. och så siå.r det ei,å.t nemn i
I g$.va. till rl{lm frå.n församling- riom. Dct iir frrllt :ner-i bi}der i c'lom
I ar.nå. som ni kan fråga marnrnr o<rh

lpappa, orn, och rlonr få.1' hjälplr cr.
r\:igon fiirlögenhet I iäså. tills ni kan s;liilva.

F;,r'htrrrr l{\'rl(.,herden efterlvstn : -cL: sålunrtn. siirslritt inbi;dn;.';;- I -- .Famil'ie*lag
clersgiisterna att ge sig iitl i.åtu.o. | "-]..ty":5:h:Ttle 

Hennin.q Åndcrs'sott
{1ln -qont per.snnligci r-*t*oo;r ifralnhöll att mån ön.ska,t ätt in-
elt rd!'-ccsla.r. l)rer från r.}^"ir.-ii;r: IYF"::l.d:jen i Axr.'n!l sl<ulle 1:1i

h*t.et mccl stånipel ,rcrr postnum-ll:l^--tt-os-för f$n1il'iesamling' l)ct
mer på iigcle ntt trx,ia' upp pa lt l-tll- 11!1 

i, ttog grntl inle minsl
poalei lnrör: försn.mlingen. aii rii"- ll tacH vnt'e hederssrlxirringi:rna'
Ii'".r.l. sus utlrrntlclr sig övel, snlent il Fn!
aila irörn. .Jo, nran hade fått sitt il ""ltålllgt
livs förstå. riktiga brer, 4et var ll - I(yrltoherdcn prt'iii'l<a.dc ölin:'
intc till att. förneka. ll tiågens högmiissctexl och liimnatlrl

I senn!.e cn redngör.else f'ör vr,:.kets
$vår{ I gÄ.ng i Axtorp. Ciennm ott cnhiil-

if?tfllror kyrkoherrien ville trrln-lligt .bcslut -i l<-vrkofullrniilrl"ign i
trxiitriikna de såltrnda församlatle, loktoirer 1965 inköpt.r:s missions-
oeh det vrr inte !ätt. Vet ni hrrrlfömamlingcns hus i Äxtorir föf
.trt år att räkna höns? frå.ga,4*lomdaning tiit för,silmlingss:rl.
han till si._t. .lo. det ä,r svårt-,1n;. lHemma.borna i /txtorp och ltals-

JOhirnsson sorn hnft ötre i iusi:t' ' 
i

och till byggmii.strrc Evaltl ,It,- i

hansson. Triidet, soin stöft tiir j

, t'itningar och bygqnndserbelp..
ls;rtnt rnålarmästalc Sten Ahlquisl Irolh elniontör Iugi'ar Gustafs.qon!
j sonl lagt sl{icklig hantl vitl ar}.re- 

,

i iet. Kyrkotullmä.ktiges ordförani:le 
|i

I kornrnunalkalnrer lTilding Irå.ring 6 tr{rlns
i fla.mbar l<yrkofrrlirnäl<tiges 1.äck" [ _ 

'11i1]-daFen hö!:cie ett ga.nska t,äl_
ili-;ir..qrhtift.'-h^a"1a.. lanr" r,i-,1r ^+4^- i riiqf 'lrrff,'t..r,-ö 

-^-^ '- ! li För';rrnlingsbornn har visat *ffrr- 0 riiPJ_ kjrff..kalås som -f.ryrfocri.nriet 
i

I v;l.it oclt ;rrl)ilsgllid io itrfiir rrpp- | ').'iÖ'1 lln flot rrtslolårlos f ill större
lfiflon. sarl(. hnn. 'n'J'.tt ulr,ttthus. för .solcn tittrrlo,j Vici invigningen mechfct'krtrln ön il,l.lst lt'.rn. Rånlen vår den syelskn ]

I g;r'l.rpp (1ån1cf fr'ån klrkoktjr:en i [or$om]1lå]'en,näf rlcn är som biist j
i lör 'ingot höns är Få sårnma .ttällo tjnq sa'nliådc kvickt ilrop 1.500 kt
j'--!:--r.- filt nmlr:roora.ln'i C-orr L,,n, I utrcler lcrlning arr fru Lfare,irr,,ilr | .- - : li,inrnir vicl Axtorp

i Thor.

W
'ry,-w

M/.#fre' 4?fr Wry
';1i
js,i.

Y
Jå'.:

vir*

*

j I llls; it (!gnnllltcK, till ombvggnarlcrr. Snart h:rrlc



lri,?

''Yngling från Slutarp ,Falskllo*

-Helu Konsu,rn brinnår

tr

överfallen i tr{almstad
l?-årige B,oger Adolfsson, Slutarp, blev på mitlsommar-

natten utsatt för ett rått överfall vid östra Stranilen i
Halmstad. Roger föriles meilvetslös till lasarettet i Halm-
stad. Ilans tillstånil ingav titl en början Iarhågor. På mid-
sommardagen vaknade'han ilessbättle upp och iourhavanilo
lähare uppgav vitl förfiågan att en förbättring har inträtt
i hans tiUståntl och att han blivit överflytta.tl från intensiv-
vårtlsavilelningen till en vanlig avilelning.

NXe&& wwd wg f åÅ * X{åramffiY{}

txp,evv, 5-# xwe& Grw\mmdm
Trots att Kimnarp hade någo$ av en mellandag lyckades man

vinna rned tina 5-0 rnot Grolanda i söndagsförrniddagens drabb'
ning på Grola,nda IP. E{ernrnalaget gjortte matchen mycket järnn

på planen, men i de avgörande rnoraenten hade grabharne inget

att såtta emot serieledårn&' va,rs snabbhet på bofien var avgö-

rande. Under första halvlek hatle vä! Kinnarp ett visst öventag,

även om det inte var rnarkant. Tre bollar skickade man tlå in
bakom Grolandakeepern Kjell llallin. Mett 3-0 soin utgångsläget

troilde nnan lit€ 6ill rnans att Kinnarp med råg i ryggen.skulle gå

ti$ spet I a.ndra halvlek. I S( 6

Fercson" En eloge också titl tOi- | 0.e. Aen tilt Kjell Ähl med mål som

-Hera Konsum t rinnar? brinner! Det larmet orsahade stor-på..drag tos såvlil brandt<å,r som pofis i Falkirping sent på lör_rragekvä'Ilen' Tre furlbemånn"a" åo"atir""L n", övervak-ntngsstyrken o* nonsll ryekte oi _äparrr*" sirener. Detflnns tnEet Kongum i Kinnirrp. out ""*JuiJr r*r4,--i;i;'_;ä,
Stor förvirrine utbröt, d.å man polisen fick i stiiltet irnl* ,*först trodde atf någon.'miTup.q: 

1 -åJää- l"ia en rJrraårig zisenar_fa.ttat och atr en eläsvåda ylf,t i iiäJ,'"ä.rorsvunnt från ;tt lä_ut någ'on annanstans.
runt o*ch *t'.tu,,,,ä'ä#iär" ö Ii :"il 

j,låli iå1.!u"'il',å?,,J,ir:l;,..brann det inte, utan ir"anoiiarun ll dt';;ä.å;nade dottern och srogkunde åka hem isen. 
i tarm. ffän'noroe av gramar attutryckningen våekte :tol "p.p_ liääiliät vid väsen men miss_ståndelse och en wans av J1f..,\- iili!;A#."ch trodde att dofternna bilister hakade Då då brand_ | uiirii petärd av en bil.kåren körde lväg. - i 
"'påliJåt 

efterforskninsar sav
_-_Ttt ..aq?nt här fclsktar.m ses , ,rr"t 

'-"il 
graoi.t u*k"ä.'"är,"iåimvcket atve'rist '" tauai' pJrii j naae rt'5t råua iremit !är tiri'viil.j

'som bråndkår.. Tärri< om något'åii- lnnrno.nat inträffat untter tl,ienf nyi" 
'

efterräkningar torde väinta åen 

-

skyldig€.

Ki,ruwsärys &eesfce wmteh
p& hrm &,#,xoge geu 3:'2

Kinna.rp gjorcxe sin bästa rnatch på länge- när laget i tisclags
tog sig an gästantle Blidsberg på Kinnerno" Elemlnalaget trivtnfe-
rade rned 3-2, halvtid 2-0. t'l ö6

- Det lovar gott inför seriestarten, konunenterade lltnrthel Jo-
hangs6r6 i Kinnarp. Vi borde vunnit meal ytterligare något rnål.

Båda lagen hjöd på underhål- 
I

lande och fartfylld fotboll och nå- |

gon rostighet till föijd av sommar- |

&fen mån bedrog sig. Grolanda-i""-t1-193g >^sltt byte) ur sikte' 'lolyct<tlgt sjäIvmål reducerade led-

raget rog direkt qrter ;ä;;tr 1".T, '"'i*{,.f':ä.*T,?'p:if'?J; l"'tffä ltt tkl,i.Tilått"llå*;t

if;i;år'?ä;'hJå'f å,äliä'^äqi^,9:,:l*f:.*F*?*f:*"",:,1äi1*-

illffj .ät1ffffi**oäJi ,åäJX'ä lg,.{r. }a1_-_":'r sägas att -del 
".var 

' Ved ett fräsande skott från 25

täkert grepp o* rtarra"isåää ;: l:iY:l- viss-a. stuider':- Ten - älul l 
meter antecknade sig Bengt Pers-

der rånga, unga stuniåi. "fträii: 
I t-11g. stunder av airtrör darrigt 

I ifå 
t::" t;h".tlit1å?åi*',.,,?13å:

aq a anoig. sidan hade stora svå- sPer" 
I stittr to". Stilla spelade i förstå

righeter att få rätt adress på - en avslutaru I halvlek t Blidsberg;försvaret men
pässningar.,a, men lagets kont- o*^r^*,it-B--^s <or,hq.ra cnm Så.et

uplehåIlet kunde inte förmärkas.

Bengt Georgsson gav hemmala-
get ledning med 1-0 och Håka,rl
Karlstedt ökade på till 2-0. Ett

flyttades upp i kedjan efter paus
där han spelade en mer framträ-
dande roll.

Bäst i Kinnarp - häst på plan
var Bosse lvarsson på mittfältet.
Conny Qvist, bara sexton år, ut-
förde ett förtroendeingivande ar-
bete på backplats. I kedjan var
Bengt Persson och Bengt Georgs-
son de mest framträdande.

f Blidsberg återfanns de bästa
spelarna i mv Nilsson och ch NiIs-
Ove Karlsson.

Arne Nilsson, F alköping, gjorde
en pärfekt insats som domare.

i'äi."äa 'åir: päi'äåa;;'"'; ,i; ;tt!g1tiYi!^"i"."ch -trots 
perioder 

-av 1

iää.äai." iä.""q hul"iJ"ri:n klart övertag' fanns-- ingen-somI
r-o-resuttatet ser .iilif ili: ilitiå" ;Hiä -p't'l"r'"" ovei l' Nrag- [ Andra halvlek såg man som

rättvisa åt vad som hände på pta- nussonr n"teä^ä"n*'i"i""åWitf$i fsagt 
långa st']nder frisk Grolan-

nen" En seger på a-:r tycker lag försvarsbElotä" täh i i."ä:ä" sågs I 
daoffensiv och bl' a' hade laget

noE sett en bättre bitd. lbrö.rraparer Insvar. oeh Lennart ä,:"Ät"fTiffåuå"ä?*lr*ffl,ilå?:*E 
år*tio"i"gui uä" äoct för tr-ö- llarsson som de främsta' ter från må[injen, men skyffla-

*a r arrqrrrfnind4ffit 
^.L 

fna all- Äa^ rrhÄrnga ! avslutningarna och tog all- des uhdan.
äetes titr lång;tid på sig o"ch si , De fern målen j zz minuter hade spelats när
dct gå,r inte mob ett gåing, där I Ledningsmål för gäste-rna kom jKinnarp kontrade och Bengt Pers-
qetug IUf läIlä Llq lJö FIö vulr .r I | .t ttttLLuLUr Il4ue sperAN lral'
dct gå,r inte mob ett gåing, där I Ledningsmål för gästerna kom jKinnarp kontrade och Bengt Pers-
man- har €nabbhet i fötterna. I i den 8:e min. genom Göte -An- lson salte upp raketfartl Ingen
Åven n försvarsdelen fanns på si- | dersson, som tillfälligt växlat från I kunde stoppa hans framfar.t ulan
na håll det dår något tröga och I vänster- till högerkant. Han pric- 

| snyggt och prydligt prickade han
det betydde att de snabbfotade I kade snyggt in Eosse Johanssons I in 4-0.

m&n her €nabbhet i fötterna. I i den 8:e min. genom Göte -An- lson satte upp raketfart. Ingen
Åven n försvarsdelen fanns på si- | dersson, som tillfälligt växlat från I kunde stoppa hans framfar.t ulan

Kinnarpspojkarna när de kom i I passning i ett läge då Grolanda- i Efter prispark i 30 min. fick
positioner inte hade så värst lvårt I försvaret blev överspelat' . 'samme man hand om bollen ochpositioner inte hade så värst flvårt I försvaret blev överspelat' I samme man hand om bollen och
att rycka ifrån. I Matchens_grarnaste mål sval?- målet som föijde var nära nog'

de Bengt >>Blecka> Georgsson för sr kopia av det fjärde.
De tre Etora li te :e min. Elegant slog han till

Kinnarp måste rosas. a16rs -att | !1 . 
di1:1!:i 

-99-!.d9"- "{Ylii*t1-
P?5 såg 5-g ea6 ftur

*päiJ-""-iotu r.iäti"au f a utJ c.ot- | ":9: ,T"d !:'I:9^:,"iilTI":1,? dornarinsats
;å;';å-ää. iitfieasstadande, vitt- | >rtecka> _var arnårs- sig inte-rik- 2?5 personer bevittnacle serie-
nar ået om stabilitet och ityrka ltigt Iik den här- gmggl:. 81. a' ledarnas 5-6-triumf.
att klart vinna även mellandägar. I 

besvärad.es han ömma fötter och Domaren Curt Carlsson, tr{jo,
ilg*; 

"t"ou 
I xinnarpsiäget-var lutgictr när en kvart återstod. hade en 

^däg 
då allt tyckadeS. rrän

u*"x.ä Ä"a"r, nx, mitttat"tspeta- l^^Hatvt'j:ry:yt-?i"*__l_9..{uli, i llälcd:. fill T.u9 i spelet, awak-
ren Bosse Johansson - 

oåminant I SS min. Grolandaförsvaret schabb- tade -föredömligt och <Ie- gånger
pä*p-ranen med ett brett register I pd" . och bollen håmnade hos hs,n ]rg".p var let fin pondus.
5 's"*t- anfallsmannen rengt I F"1Ct l9-tl!9il vilken adressera- Toppbetyg för Hio-domaren!
rgrsson" 3!rl eruäv uu^sö Lru

svarspelaren Tord Torstensso:t,1rotJo'
som. år ettrig till tusen och ogär- i

Fåsse



Sry"urp be,f*:u* *i* sräTåmimg I ff.;lnnaw1,eya ryefute wpp*fgL)l
"${ängmatc}r" fftr}ot, SamdhCIffi,4-T l w*dn KÅwsa,wyw å g"*g"irrs'l

Kinnarp befäste sin t_oppstäIluiirg i div. S/ Fatköping"grrppe* ,l , ^^a^ .#XftH -Å *- J ^& ^_, 9 E FnrrfuarlrDerasr€slnfioppsrartruiirg. jdiv.TrFaltr<öpingsgruppen,l laaaEv n ET _^o-E F Å
senom att i onsdagskvällens >bäng-match> på niinnärno 6"uig'u ii ETA,9E& f ee#, iT$g{fi, EÅ,ffid,{E{XUW&, A-4Sandtrem rned 4-1. Hernrnapo,illarna yatr genorngåemrle srua..Unäre il ".,-^-^,^tpå lrolten och hade därrirl avsjorr flera 

"pe;;;ä;**;;ä;; ll -^ :u_"::l-* "i.uu{.u :" enorm vilja rrnder rle sista 45 rninuterna
gästerna. Sandhern hade en god period i st"tet"#forsta hatvlek l! it"t Kinnz,vn i söndagens Kinnernormafeh. Serieledarna.x)'ckatles

Den sista' halvtimrnen gieh rlocli i klar henrrrm,fa"o" 
"oL 

a"t li trygganfls 4:1, men föf,svayet hade rmyaket .;;ffi;"r;;;;är inte mycket att säga om 4'--l-siffrorna, åvcra 
^ory 

ett par av i i ono-nro"oalens och plareens Elorninerande spenars x,eif )Boggie))rnålen tillkom efter osäkra måIv*htsinglipandera fråle StenHärlr- l] .n.,,^-oo^- -^* L^r^ +:i^,- ^_.^_-_borg i gästerrra taä"'- rve ,l ten för Serieledarna är dock inte rnl_cket att säga om. Lag:et spe_ 
ILedningsmål för Kinnarp kom | 

))qnderbyggnaden> på..sfna. anfall , I larle den bättre totbotrtren 
- dock ingen g.lånsda.g 

- obh hadeefter 77 minuters spel genomlcch det var bara'gtimtvis 
"o*'i dä.rtill de avgjort fetaste cha,nserna utöver de fern futrIträffarna. 

Ii3:"å1?^.9""31f'1?l; g'"-,*i::l:l'::I"*:,.'?t.ty ,g.t '+"iyF r-6::- - l

IråIran Karlstedt i 23 min. sedanirrån Borås hade en läti uppsirt iliror r-0. r<3"u.roi,ä,r.*;;ä"ä3:: ;#iåTJåi'il?ijjl'åå,1å?.åä,
:ffå äfiå*3;it*"fff;å i,Xrål'lå- liåt,i"1å"%,ft1:1t 3'* *tr":*: llllg.":t"li.;r;":;-":ä; e.n rlns'- råsor .,är >Brecka>, rycker rram.1

hemmaledningen rtär 34 minuterlsiaget. Erik Kailsteoi ,ppttäJåä Hu' som helst: det var en un- | 'E* sensa' I

rpelats och två minutet före I scrn back o(
härvtldsv'an anrånoe reaucering In?,, 1,+,,..åi,*i1å::".e'it*f ;;;Hl'äffgår#i*"-T-"itr lXr:l*l#ffif";ftifthT*
99t -Y"I Åke Ahlqvist.som slog 

I 
attraktion där. stoppern K-E Da- | t anora iralirår. h;;"""å;;? "å" 

i :tg!, Däremor satte mån ett ef-ett fint inlägg, på vi
Erf satte sr<ar-röir r'r. l*: ::": liiT'xiJ'?äu' o!ig,-iå":m I *H",grnå;t?ii,Hå1.å"ä:tråi fifli:l,';åi,"?*ås""uj:rl:*j:r upptakten av andra lg-l"tqf lp.essades. senare.trlig34a- av -eml raii *"0 :å;å;;;ö;d.";ä;; därmed sin sgsn mur rrån ytter_försökte sandhem kriga till si$lettrigt Kinnarp. Anf'llet har Åkel på främst näänae ,fo"ä";;"" lJiigr"" mat. lran **, ,rnp""i'rlkvittering och nära var det efter I ahlqvist som iinsnjckare och su- | 

' xi"na"p t ;il; ,iää rr"oou"u- 1llä.gen då ytterrigare Kinnarpsmåt iåtta -.minuters spel då en K,inn- 
| le qE visade stuncltals framåtan- I a" 

"l""* äÅ -r.""tp...ä
arpsrörsvararu 'i"i"suoJ.' ;åä;l;;.tidääJ.'"ä""täi ä?#"#'i:l å*#"i.0.i"'åtortpassade' 

i vissall*3ifl9?"-'-^lurten. Bra..'"r-tåt avl
på målrinjen. - es raoaal$å;,"å*",i"1åff'{'qlFffi#iå;l ,n*u,,, o"*i.*"t.------ 

,-..-**.,-o.ikarna, i arla rar. 
I

d"i:"å"ä-#::Lål'#"::X',1ii.,*'flf"$å 3:il#åil"ii: no:"'o" | -_ :fffi-'å"- 
r,rixtra*de ll :x%:LT,"i*'n 

r'e 8'eno'' Bengt Persson spelade | ^t., -* aama av gåraagens I xlnnarp stäriaoe sin vana tro- | *trru$'3törsvaret 
'ar som sast It#u,t;1;rf?,1åo::1 j*fåf"fi"; ltirr'tdir"i,iå torde sandhem rå I cen med brixtranae attacrer ;; | ,åö"ä"'ä

minurer senåre direk*i""-l;*ir'"l jrcrtlitta rit riggg någor steg er-1äästernas;ti;;h"..iö"-f-"ry--i: jlran rraae'11"fftn1#,"åt"åäl
ka> ceorgsson pa ett iniåJ]"*"u"r, I 

t:t T:fl:." och Kinnarp, sori ser I låt^u" !:fu"n.sig Kiell Aål i fritt I främst Ekectaiens ->i39sii;;. rJ.rr
bolen to; i stoiparnå. lut att nu"" :::-'':,::li l1i1{i;#'"!"T3å'Ti'l,ifJl,:;:'ff1i i:lffiååå"åå: lå:å;.'åTå:lia

"fff?t;iltgr* fiå jfi:":*'ff 1,"f,"9åff.."#3J? Tllu,,kl::ifl illl1"__]r,-g 
'"*"oäi'ä"ck- 

krart hansson på rnitträuer var bra som

och äveri i inledningen av den rlen andra. l-rget lycåaes Oa i I dock klara håda poäng'en effer 5-4-vinst öch dänmer! behålla
också reducera Kinnarpsledninsen 2-0 till 2-X och gav rlär- II sin fiopplacering öven somrnarqn. Re{an inledningsvis'}iarq-nä.m;*T^:11:P",l;*j-.Il: 

- | 
I n:rs ait Kinnarp ett tas i fönsra harvlelr,.hade l"o"l"ä, *"a u".

rltt, frisparksupplägg 
-från Bos- j bra han är- och var. Ove Skatt

sandhern satr<nade i ltf"d-.tj!,-h:11,.i:tlgg-,f1.a,.n. o.-v.e f?:9"-Jä:19n. Gott,och vät god-

Ekedalen startade andra halv-
ilek med vind i seglen. Redan ef-

åffi' ::flT"idå"'i?,1'",i,å1iff;; | :l]i* 'ål.d3lofå'å,äå*.f'T#,å: ll ::L,tii 9it;"$iri:1;:ljt"i *ili{ iliil:?Tååå ;åi.ä'åxt 
i

mål från Klnnarpshåll,
sandhernslager hade "rr*il"'J,i,lide 

Tv-rotnolien mer' llåjgde-inte c,;ti, naf"i piqsiag. rcxå oavåri r:''.XiXtå,1: tfåi:rfftiJ
btrd. Bt. a. touchade ett skott rin-1, ..: -:::- 

tu:.t"'J*Glädjen-b[v oock- inte lång:va- nuter in n] 1iåra rrr;f ilr1 """iben i den 40:e minuten. | .: lå"fru""1t*,å'.äff*i#l#""'; j3åå1u""3'*tl '"* l"'"ii;"ä.ö; 
I

ffiåå-Ji-a,, 
men er L i{öX*iälT"åf,'"åff Täl.:ij; I _ oj, vad bra han var! itoppsper -. l, lhan borren i nät. -'-* 

nå' "ot l_ ruuo"3i;"#rtii,{3['i1j,u*,
__.Segern var rättvis och klar och li I

Kinnårpstagåt oi.uau B'la.:jI'L? | l,"G'"'"ä""J"J3",*::* 
tff;ä 

lfåå 
tä::,'rTtt:tTr*i.t;f 

#å;;l
?#,no;f ffi",ill?#:*, äå?,,!itlj lrushade 

och "r.oi 
'u.i'#.#^"tinl*äi:#r nåsot .',,"uäna-u-l

rieu ar,r och det uia""g_äi'ä"i I r 18 minuten skrev vi s-1. 
"., il;:ä'?Jil,ffh,åifåi f;:å'f;å,Xidel till att avslutningarna inte I .l var Göte Andersson soå nrirLaao r relr ,Frrn.l.a- 6+l a **-

1{iu"'J-"""1.'i"öåi'ååä"1å1:!l{ir: I j#".ffT$åfl;;?å;-"T,åä"å?:: ll"å ff.t* ätt aå. c;åi;;;"
Georgsson var rriä"nan i anfallet. i I dalens aögersida i försvaret visat I fina kämpat:fåT" 

för verkligt
Han hade god hjälp av Bengtl 

lstora briiter och Kinnarp! ?*l .r-ovrigi-tring. Ekedaten-lagetpersson och under rörsta harvrek i lrg,x" i.om raft ;;"T jä ;;; lg13s$åfiäjå?f:,"s ääff;jvar också Göte Ander
värre. 

sson p1g'8 
1] I 

' *.* *-,.*-ar,-r,hnrx^"-.
Försvaret spetade." stabilt och I I se .roiransåo; ;;å-;;ä3 t;;'#fi: | ;;; i ;il"ä,de bakre leden kiarade med enk- i t ten hos Göte Anderssora meder -upp Sandhem",-urtTfl"r | | nickade mor csntrum "";'.il"{{: iä "iilJil#:å"tn"?-,*"å-t#å:1:

Få,"*,.'jl'i,;J .il11i'"?f."å,""ffi;l l11:i;:g-t;li*1,=*-r,-":;ä. fii_l^"itr r_*:"rer sås på Domaren
även Bosse rvarsson visade fin I I Denn^a' p"rioå" 

"i"ä-r.,ppfa*nins i speret. l, | 3lS" :i, ,111 5:,"J ""#11..åå: 
i{*;TJ$;#å,'i#:*xå:!

j*äwtr%'g?l l"-"'"t;;;;::- ",- 
r"" 

lktint 

för'i'i1'"-r:1."

] ter 3 minuter reducerade Leif
| >Boggie> till 4-B och den full- I

I träffen tiinde laget ytterligare, 
I

I även om >Blecka> Georgsson i 5 |

I min, skickade in 5-B för Kinn- I

larp. Ny reduceling kom i 8 min. i

I Tre Ekedalenspelare sågs i fina'
lpositioner framför Kinnärpsmålet'
I och det var Bengt Fredriksson
lqom skickade in bollen, 5-4.



'Blecka' å h*gforw& fätlåe Jr,rsrs

B\ott S#-tu&et sog Kinn{Lrps 4 3
Lan6skampsfotboil på TV och diirtiltr srnåregnigt vätter giorde att torsdagskvällens fottrolXs-

drabbning på Kinnerno rnellaxr Justs färgerier oeh Klnns,rps Textil blott eemlade 50-talet p,erso-

ner; Vi 6om var tlär fick i eIIå tel! vara rned om bitvis Bnrå'trevlig fotbolt, där Kinnarlrstraget

triumf,eraale med uddarnål€t ev s.iu * 4-3" Gästerna kom meil reklamerat lag, orn rnan undan-

tår Sven Andersson, som vfttr förhindrad på gmrnd av la,ntlskampsupptlrag. Det betydde alltsfi' att
i Jgst-laget spelacle sex Flfstrorgs-allsvenskar. Nu tog desss herrar helt naturligt lätt qå upp-

giften, även om tle då ochiiå gar p*"v på delikatess"t-*t utt högre skola. lcl6(
le förvisso locka åtskilligt med
folk till Kinnemo - det är man
säker på från arrangörshåll'

Slutligen skall tiuäggas att
Kinnarpslaget för kväuen UPP-

trädde med svaftå armbindlar -man hyllade minnet av den bort-
gångne idrottska$raten Elon .{r-
vidsson,

Båsse

$usts kommer igen
Inte heller förra året lYckades

Just-laget besegra Kinnarps-Tex-
tilen, men det iir mYcket troligt
att laget kommer igen till hösten
och då förstärker sitt lag mecl Yt-
terligare 6 allsvenskat. Sextetten
som fanns på plats denna match
var John Hedin, J.-O. Modig, Bos'
se F'atk, Roger Carlsson, Rolf
Karlsson och Gert Christiansson.

En höBtmatch i fint väder skul-

Nej, kvällens man på Kinnemo
var i steället Kinnårps IF:s spe-
larrde tränare Bengt >Bleckå>>
Georgsson, som sannerligen visa-
de elegant och effektivt spel. Han
svarade för övrigt för tre av de
fyra målen ,- samtligå läckerhe-
ter som helt överrumplade John
Hedin i Just-buren.

))Blecka>) ficl< för övrigt Pris
från Justs som bäste Kinnarps-
spelare och jurymän var domaren
Assar Isaksson, vilken för övrigt
ledde drabbningen På ett altige-
nom övertygande sätt. Just-mål-
vakten John lledin har hela vår-
omgången i Elfsborgströjan kla-
råt sig från brott mot målvakts-
regein, men på Kinnemo var det
i atla fall hänt. Isaksson beivrade
hans >>maskning>> med indireht
frispark.

Utöver nämnda >>Blecka>> I hem-
malaset måste Bosse Johansson
beröåmas för skickligt mittfälts'
jobb. I öwigt tämligen jämngoda
lresta.tioner i denna mellanmåls-
match.

De sju ftlllträffarna
!"örsta halvlekens enda fullträff

anlände efter 25 minuters spel
genom >)Blecka> Georgsson. I
ändra halvlek ökade >Blecka> till
2-0 och 3*0 - oi vilket Prakt-
måI. 4-0 svarade sedan F leming
Torstensson för. Han finck fin
träff på bollen och lledin var
chanslös.

Ja, sedan kom då Justs och Put-
sadö siffrorna. Straffrnål av Ro'
ger Carlsson gav 4-1, Gert Chrls-
[iansson reducerade till 4*2 och
för 4-3 Evaråde Kjell Molander.

Itl
I Kinnanp-H61's l**X il-l
i Kinnarp mötte i söndags Hova 

I

I och spelade oavgjort 1-1 . Re- 
r

I sultatet är lite missvisande, . ty I

I Kinnarp håde de fetaste och bAs- 
|

I ta målchanserna. I 'halvtid hacle t

Hova ledningen med 1-0, målet I

. tillkom på en straff, sedan en i

. $innarpsspelare tagit med hand 
I

I inom straffområdet.
I fOr- Kinnarps kvitteringsmål 

I

lsvara-de Bengt )Blecl.(a' Georgs- 
I

son. Samme man hade ett Spper: iligt tillfäile att göra ytterligare 
l

ett mål när han kom helt fri med

gl'T{ rffi,drÅade ffireså&nte& å sflr',Åf;Yv8,6vew&ey

f,F.K Falköpings div" lll-fag >rliddarle ansiktet) i slutnxi.rnutern& vid tisdagskv?iJlen8 viinskaps-

mateh på Kinnerno rnot Kinnarps IF:s div. VJag. nF'I{ ta'iurnferade med uddarnåIet av elva (!) och

vann såtredes ruerl 6-5 efter underläge med 5-Z etr bit in på andra ha.lvlek. Kinnarp bet alltså

lfrån sig rejält och speciellt under slutkvarten a.v första halvlek gjorcle laget påpassliga rnål och

gtck från underläge f-Z till (t-2. Redan i upptakten av a.ndra, halvtreh. ökade man sedan till
5-p. Kinnarp med flera reserver blev alltså en överraskning under första halvlek rnot ett IFI(-
nag, sorn tog lite väl lätt på uppgift€n, Inga rejäla tacktringar utan rnest >frökennir> : i a'nilra

halvlek diixemot såg Fa,lköpingslaget vartåt det berkade och förde då spelet nästan helt på hem-

uralagets planha,lva. n68t!@r46E0s f,,r@u!r4vo. . fwg 
I

Kinn:irp hade för övrigt oturenli farten i de senaste _framgångs_-llek, 
då speciellt Ulric Gunnarssort j

ått få sin stiärnspelare',rei""kå,i lrika div. Ilr-matcherna -- me.n 
| :"Y:tldt lt-t 9-t,,ti1-I3l-l*1?f; I

ceorgsson lätt skadad ;;;;; I 
gjo"a" ett par byten under mat- 

| 
Erit< svensson höll försvarsmåttet

"perääoe 
ira"aren utgicft i'åitten | örrens gang.. I 

altra iäst' { ^ ,a* r,,-n^r- åR.:'"-äää'ä;;iå1. "iiiräri"l;ä;l--Ki;fi;p3tagets rrämstå varl ul-ten' 1:! rör Kinnarp på

ir"" uutii etr un etug"tti;inu på | o"t*t ca"e lt r{Ja rt;a113, 11: I *T{l 1l-^}Ptt"q,"'-^1--.i 
"P,,?:1"ders o"ch-Bo. Den. sistnämndelThern, straff, 1-2 Bernt Milton'pIan.|oers.ocn.50.Ucll'nlsllIdlIr|].uE|Irraru,

IrK å andra sidan hade ordi- | Cioiae för övrigt en an_genäi.m 
I 
z-z eosse {.o_111"T"' k2 'llti;":

mans med conny Qvistl"."*ä;; l-d;;;i;t;", 5-4 ulric Gunnars-
nagot av ett utropsteckdn som I son, -5-5 Kent iMiding efter fri-
baäkspelare. I kedjän var >>Biec- I sparksspecial. Tre sprang- och

ka> bra så länge hän var hel och I Kent sköt' Sr'ryggt. 5-6 Bernt

,giften - blir gärna så etter-önlarp, gjorde ingen övertygande in-
I änstränsande vårrond men I sats som planens 23:e man'
I tom igän hyggligt i andra halv-l Båsse"
l **=--L*Å-

Hovamålvakten. Den chansen för-
sattes dock. Inte heller Bengt
Fersson hittade rätt när han var
i samma situation,

I Kinnårp svarade mv Stefan
Johansson för flera snygga ingri-
panden och var tiilsammans med
Tord Torstensson bäst i de bakre
Iedgn. L kedjan övertygade Bosse
Ivalsson.och Bengt Georgsson.

Utmärkt , domare: Karl-Erik
Emanuelssori, Trädet. l4$(

Uwsd,ev%ffige 2*5 b\,ew 6*5 weo& I{åraraarp

vidare visade Göte Andersson I Milton.
piggt spet. Vårens stora överrask- | Publiken -uppgick tiu 125. per-
irififi i i<in"""p""lu"tt. I soner och den trychande.värrnea

fYatxOpingstäget verkade - som I tåttades upp åv et-t la1 )<raf,tiga
det forelotf- ta för lätt på upp-, regnskurar' Lennart Qvick, Kinn-

sw*R



lfrÅIK öuer^raskud,e
I

l*ot Kir&ruffirry, 4-3

stela och tunge i benen.

F&lköpings AIK ör'erraskarde rned ett piggt och trevlig,t slrelnär la,get igÅö Sästado Kinnarp för vånsiäpsuppgörelsc, FdIIi
triumferad€ rnsd $-4 efter 1-l i halvtirl. Kinna.rp har l,riinat
iritensivt l tre dagal och det rnärhtes på spblarrra som var

I FÄIK sjolde rnv ylf,,,glTlt.lf fa_rna.etr sr&ftiiruker intrycx. r,tustcnsson_ett gott arbete. 
-{:'1"11y f i r.""t"" räi cöte Ändersson dock.sonestedt på backplatsen rev fint il no" 

-"la 
tre KinnarFs rnål sva-irrån sis. Kedians ** lii;^:jlirrå.'elii-r ceorsssou. Tlemåls_Roland Karlsson och IIredin. ry ,rndel.sil:l_ltt: 

TÄil! uei noränä-ääiiÄ_
r xinnalp sis{de de resta spe- lll*.**.jiårå?. nålet svarade

l_ ?o.Tet" var Erland l\Iuiander,
iFalköping.

Sandhem förmådde dock inte
skapa några farligheter framför
Kinnarpsmålet. Dock fick laget en
straff vid ställningen 5-0. Den
rpissades ömellertid av Sune Elf: målvakten Stefan Johansson la-
d€ beslag på den,

Sandhemsförsvaret hade det
hett om öronen och det var väl
endast stoppern Jerry Kumiert
och hb Rolf'.Gustaf'sdon, som höll
stilen någorlunda. f kedjan kan

godkänt ges till hi Bengt Gran-
sing,

Kinnarps ryggrad var mittfälts-
spelarna Bosse Johansson och
Bosse Ivarsson. Bakre försvaret
spelade säkert. Toppar i kedjan:
>>Blecka>> Georgsson och Bengt
Persson. Målen gjordes av >)Blec-
ka 4, Kjell Ahl 3 samt Bo Johans-
son 1.

Domaren Yngve Wetterbro, Hjo,
var på det hela taget bra.

Det vaf, Ktnnarp som hom
igång bäst oeh reda,n €fter fem
mlnuters spel var det dags för
1-0" Cf Kjell Aht snurrade upp
ett par Grolanda.försvarare och
sköt sedan ett ganska tamt ekott
som mv borde klarat men bollen
smet I allt"

Endast fyra noln senare kom
2--4. Vt >Slecka> Georgsson flck
en lånpassaing frå.n försvaret
och ensam med GrolandamåIvak-
t"n gköt han lätt ln bollen strax
lntill ena stolpen.

Grolanda ryckte enoellgrttd upp
sig oeh I den 15:e mln kom re-
duceringen tilx 2-L Eenom cf
Ingvar Lersson; som eköt ett
mycket br& skott utan chans för
KinnarpsmåIvakten.

f den 8?:e mtn var det nålr-b
kvtttertng då Relmo Bredholm
slog en l3rra ln mot må1,. Stefen
Johansson. I lflnnarps-målet ru-
ssde ut, men bollen g{ck över
honom och I st$llet till hy l*nnart
IJarcson- Denne hade nu öppet
rnåI,.men sköt bo[en utanför"

r Grolsnde,lealdng.." i

T den 42.:a mfur tog Grolanda
ledningen igen med -3-4 efter
mål av.vl Conny Ros6n, som ur
svår vlnkel och från tångt håft
sköt_ett slrott-som tog i stolpenl
och in. 

i. ooh kvitterine I

frfan trodde nu iite ailmånt ett I

detta resultat skulle stå sis ti-;
den ut, me& ack vad man be-drog

Grolanda nära välta Kinnarp
Delad pott på Kinnemo - 4-4

Kinmelp alnlado på stindegloftOrmtdilagon hemma,motch på
Kdnuomo noot Grola,ncl4u Det gåstonile taget övoiraskado genom
ett te enå poä,ngen med slg hem" Reultatet stannado vtat 4"--4
elter 2-1 I halvttd. Klnna,rp kom a,liirtg upp I ntn vanliga spol-
styrks, lnoda,n dä,remot Grotanila etundtels cpetade bra. Matchen
blerv anaa,rs mycket apånnanilo och dtematisk" I)å endast tte ml_
nutor åtecctod ov rnatchen tog Grolaarila loilnlngen med 4-3,
msn anfollet €dt€'r lrvdtferade >Blecka> Gleorgraon tilf 4:4.

å{åsaffiarp gåcå< Boss i femman
Tråeaasåfr smed S-I i Ekedalen

Kinuarp gick loss i serietoppen då wran på söndagen vann mot
-Eked.alen. Eesultatet bnev t-B efter 0-P tr hatrvtid. Ett resulta.t
sorn får a,nses som råttvist då osnricktrtEhet f,ra.rnför rnål samt
ett fint rnåJvaktsarbete av Kinnarpskeepern grmsade hemmala-
gets förhoppningar på poäng.

Kinnarp tog ledningen i'den B:e
minuten genom vi Bengl G.eorgs-
son efter fint förarbete av cf Hå-
kan Karistedt. 0-2 kom genom
samme man på frispark som gick
igenom muren. I 38:e minuten
var vy Leif Johansson fri, men
Stefan Johansson i Kinnarpsmå-
let räddade med en utrusning. f
siutminuten av första halvlek
gjorde han en jätteräddning se-
dan cf Bengt Irredriksson snyggt
nickat en hörna.

I den 5?:e minuten var vi

1168
Bengt Georgsson fri, men sköt
i ansiktct på hemmamålvakten.
Tre minuter senare hade hemma-
eentern Bengt Fredriksson .öppet
måI, men en försvarare hann
emellan och räddade. I 65:e mi-
nuten gom 0-3, skytt . vår hi
Bengt Persson efter en fin pass-
ning av vi Bengt Georgsson.

Hemmalagets reducerin.g kom
i slutminuten på straff som sä-
kert sköts i mål av vy Leif Jo-
hansson.

Bäst i Kinnarp var mv Stefan
Jöhansson, hh Tord Torstensson
o'ch vi Bengt Georgsson, medan
hemmalaget håide sina starkaste
kort i hh TJno Persson, hy'Stig
Persson och ef Bengt tr-redriks-
son.

Domare utan att övertyga var
Rolf Lundell, Skövde.

GeWe

-

slg" Reda.n efter evspark gtck
I{'innarp upp ttll anfall och efter
kalabalik framför Grola.ndamåIet,
kuncle )Blecka> Georgsson ligga"n-
de nlcka bollen I måI, mycket ele-
gant gJort" Det åtcrstod nu två
mlnuter av epeltiden och slutre-
sultatet sta,nhade som tidtgare
uåmnts vid 4--.{.

(}m sp€tarns
f Khnarpslage_t var t förwa-

ret Tord Toieteneson och A.nders
Ek do frti.rnsta, r4edan ked;ans
båiste var Bengt >tslecka> Georgs-
60n.

f erohnda,lag€t skall I försva-
ret nåmnss l{ans Ekström, Sven-
Rune Ljurgkvist och Jan Blank,
den sistniimnde var hele matchen
lgenom rnycket bra" Kedjans båis-
ta var hl Ralmo tsredholm och.cffnpar l-ars€on.

Domerjobbet sköttes på ett bra
s-ä.tt av Ingemar Johansson, Sköv-oe' g6tr peter

tq66

I Tvf,ttnrtng
I Äadra halvlek började Grolan-
lda bra och nåna fJna mtn ve,r
I ePelade kom kvltteringen. Elrsa"m
lrned mv gJorde vy Olle Larsson
l2-9. Grolarda ficL nu vlnd I
i geglen och .l 12;e min tog de
llednlngen med 2--3. Efter ed fri-
l,spark ftck vy OUe Larsson b@1-
l:le.n oeh t öppet måI, kunde ha,n

, T7 o . I
Itrnnaqp ilmpo?rerade

8-$-vinst i Sandhesra
Få söndageu var det dags för ett nytt måikalas för Klnnarp i

fertrmanfothollen" Med 8-4 vann,rnan matchen i Saradhem ef,ter
ett spel sorn var det bästa i höst. trngr"'ar Davidsson, rnärket Deson
i FT, oah förgrundsfigun inorn Sandhernsfotbollen, va,r också irra-

poneradl åv laget och herättar vid ett samtal med FT-sporten att
Kinnarpslaget var lbra rnycket starkare än han trott. Lågefs
8-0 var dock sif,fror något i överhant, a.Iira, helst som man be-
tänken att spelet ute på plan var rätt jtunnt" LqC(



Slutarp hade uppenbart gett sig
den på att ta Kinnarp rätt upp
och ner, Laget började med of-
fensivt och piggt spel, som gav
flera farligheter redan i första
,rnatchminuterna. 1--4 anlåinde ef-
ter 3 minuters spel efter en ele-
gant frispark av Kurt Lundh, Han
lyfte bollen över försvarsmuren
och där stod Tomas 'Pettersson
och vidarebefordrade den i nät.
Snyggt!

Kortvarig glprtje
Glädjen blev dock inte särskilt

långvarig, När 7 minuter spelats
tillskansade sig Klnnarp dubbel-
hörna och Bo Johansson pressade
här skott I muren. Bollen hamna-
de hos >)Blecka> Georgsson, som
via ena stolpen såg kulan rulla
i nät. 1-1"

Två minuter senare gjorde
>Blecka>)l ett ryck efter Bengt
Persson-irassning och vips lågåol-
len i nät, 1-2.

Båda lagen hade sedan goda
chanser - Kinnarp kanske de
vassaste - men inget hände förr-
än i 30 min., då Göte Åndersson
rusade åstad och slog en rullbotl,
som passerade den i detta läge nå-
got felplacerade målvakten, Ett
Karlstedt-skott i stolpen i 34 min.
kan vi också notera på Kinnarps
pluskonto innan det var dags för
vila.

1-3 var inga >farliga>> halv-
tidssiffror tör Slutarp 

- det kun-
de t. o. m" varit än bättre. då la-
get hade några goda försök mot
Kinnarpsmålet.

Rullgardinen nbr
I andra halvlek föll dock hem-

malagets spel mer och mer. Efter
1-4 i första minuten - skott av
Bengt Fersson: drog:s rullgardi-
nen ner. Det blev fritt fram för
Kinnarpslaget, som genom >tslec-
ka> ökade till L-5 i 10 rnin. Göte
Andersson stod för passning,

Slutarp passade ocksf på att
byta ut Kurt Karl€n, som varit
>Bleckas överrock> från a.vspark"
In kom trngemar tr undahi.

De båda avslutningsmålen kom
i 32 resp. 34 min. >Blecka>> gjorde
1-6 och Göte Andersson 1-?.

=stehilitot
Kinsqtrp visade gtabilitet rakt

, lgendr.n"och d€t ,är uppenbart. iått
I iaget står i särklass i serien. Mau r

iÅter många mål i Frökindsderhyt
Ifinnarp dängde titå Slutarpr 7:L

Slutarp kunttre Xnte hlndra Kinnarp från en storseger i söndagens höstdorby på Tångavallen^ in-
för drygt 300 personer. ?-;1 btev siff,rorna efter 3-I- i paus och dii,r'med har nu Kinna,rp i årets
sorte gjort 1FP mot kornmungrannen. Segern betyilde också att Kinnarp försäkrade sig om 5-
poängsförsprång och står nu med ena bonet i div IV.

Slutarpslaget stsrtåde ailrars sönilagsfighton riktigt lova,ndg tog ledningen och vlsade piggt spel
undor lnledningskvarten. 1*B t halvtid va,r inget omöjligt utgångdägo inför andra halvle\ men
när rlenna kom med on lialklusch - L-4 i upptakten 

- 
var tlagon förstörd. tq6K

visade upp ett välsmort lagmaski-
neri, där kuggarna gick fint in i
varandra.

>>Blecka>> Georgsson - lagets
spelande tränare - 

gjorde fyra av
sitt lags mål och var naturligtvis
banans kung. Snygga dragningar,
väladresserade passni4gar och
fräsande skott. På mittfältet åge-
rade Bo Johansson med stor fram-
gång. Itjell Johansson var mitten-
försvarets >-pumpr> och i målet spe-
lade Stefan Johansson säkert i
alla lägön.

Nöjer mej med att nämna denna
kvartett, även om övrigas sön-
dagsprestationer inte stod långt
efter. Kinnarp saknade för övrigt
två ordinarie spelare: Anders Ek
och Kjell Ähl. Båda i >>lumpen>.

Synd om Sluta,rp
Det är synd att Slutarp skall

tvingas håIla ttll i jumbostriden.
(Chansen till nytt kontrakt är inte

stoi). I laget finns gott om grab-
bar, som säkerligen redan nästa
år har fått det där lilla extra som
behövs i femmanfotbollen, Epite-
tet mycket lovande kan man ge
målvaRen Bengt Andersson, halv-
backen Älf Adamsson och kedjans
Roger Ändersson och Tomas Pet-
tersson.

I söndagsmatchen kom dock ett
par av >>di gamle> upp i hygglig
klass. Stoppern Hans Ändersson,
centern Kurt Lundh samt halv-
backen Roland Moberg. Den sist:
nämnde kanske allra bäst.',Synd
att det stundtals skulle glappa hos
högersidan i försvaret. Det var
mestadels här som Kirtnarp spela-
de till sig farligheterna.

Domaren Arhe Kalin, Hjo, får
gott betyg för sin insats. I{an ha-
de linjedomarhjälp av duon Er-
Iand Molander-S.-O. Johansson"
X'alköping. - Båsse.

Wwww&evv, kri,gwd,e fråskr:
vq]eeffi det 6vu&er{Åck&e

Yårast fö* E{i,ur,ru$,K"pt S--d
Tomten krigade före,döm,ligt i söndagsrniddagens rnatch på

Kinnerno rnot serieleda,nrls Kinnarp" Tr"ots långa stunrler a'v

piggt Torntenspol gick det inte att klara av det stabila Kinn-
a.rp-slaget, sorn fortfaramde är trtan nederlag. 3-1 blev slutresul-
tatet osh tlet får treteckna.s som rättvisa siffror. Sarntliga rnål
tiXnkeffi för övrigt i andra hålvlek, men b'åda lagen hade flera
rejäla rnåltillbud redan uniler de första 45 minuterna. Kinna,rps
chanser var' övervåganiie och om rnan ocliså betänker a.tt Kirttt-
arp ha,de visst grepp om spelet unaler större delen a.v llalvleken
ha.de le,dningsrnål då vå'rit motiverat f,ör Kinnarpspojkarrta. Det
skall dock n:i,mnaö att överta,get inte var p6rftå,nt, rnen det
fanns där rlock. $6s



Ywr*wfew &{ww Kåvswnöry

föws#w, sewåefffirdpss# ffiYp,

Kinna.r'p, sorn på Xördagsefteri'ariddagen gästade Strömshorg'
fnck inregistrera sitt fönsta neclernag i årets serie. tr{ernma,laget
Vartofta kunde triumferr!, nned g-l sedån stäfllningen i paus va'-

rit 2-tr, &esrdfatet får vä! anses som ganska rät'tvist, ty lrem-
nnela.g'et hade den hetaste vitrjan atf vinna. Kirrna!'n), som sta,r-
tade i högst2, ternpo, hade under första n<va.rfen flera chanser
att göra måI, tneu nasn h'ade inte turmme rmed fru F oa'tuna denna

I oq .49t . sistnämnde hade rrissa I

I svårigheter med Claes-Ärne Wal_ i
! lin. På mittfättet var Bosse Jo_ I

I nansson bäst utan att direkt
Ej-Kinnarps vanliga spel

. Ninnarp ltade rred undarrlag'av
inl-edning'arna i båda halvleka'rna,
svårt att få igång sitt vanliga
snabba- spel, ty hemmalaget viile
vara först på varje boll, och man
mö^tte- Kinna rpsanf allen högt uppe.

Stefan .Tohansson i målet var
titg. tye.ltsqm på Vartoftas tredje
måI, i övrigt skötte han sie utan

glänsa. I kedjan kretsade det
mesta kring >>Blecka> Georgsson, r

som dock inte hade den vänliea lskärpan i avslutningarna. Ävön i

cöte Andersson blixtiade tilt nåe_ ira gånger. - 
I

Domaren Arne Snygg, Skövde, I
svarade för en perfekt insats, och'
hade god hjälp av linjemännen I

Arne Johnsson och Sven-Olof Jo-l
hansson.

anmärkning.
tr uteförsvaret var Kjell Johans_

son och Anders Ek de bästa, även

byförsvaret var svårflirtat. Giite
Andersson ooh Kjell .Ahl var av-
gjort främst, medan >>Blecka>
Georgsson och Bengt Persson den
här gången hade större svårighe-
ter ått slänsa.

>)Blecka>>. var dock inblandad I
de två målen som gav full pott.
Det första kom redan efter fyra
minuters spel genom Kjeil Ahl,
sorn frispelades av >>Blecka>, Kjell
rusade iväg, vann en duell med
Eivind Josef Flobys duk-
tige stopper - och fick >en lång
fot> på bcllen. Och det räckte.

När 40 sekunder återstod att
spela av den första halvleken an-
lände Kinnarps 2-0. Och det må-
let betydde väl rullgardinen ner
för F'lobyJaget. >>Blecka> fick en
holi från Bo Johansson. tvckte
några meter och slog en välilace-
rad boll utom räckhåll för FI3'-
målvakten.

De främsta i segrarlaget är re-
dan nämnda. En blomma också
till försvarstrion, målvakten Ste-

gång.

Kinnarp stertede på högsta
rräxel, och redå,e efter sex minuter
var det klart för 1-0. Bengt
>Blecha> Georgsson frispelade
Göte Änderssonr som sköt förbi
den utrusande hemmamålvakten.
Kinnarp surrade sedan som ge-
tingar runt Käll i hemmamålet,
men denne vår på vakt oc-h lät
6ig inte överlistas.

å"llt eftersom matchen led fick
hemmalaget mer att säga till om,
öch man väntade på kvitterin.g.
Denna kom mycket riktigt: I den
23:e min. kunde Claes-Ärne Wal-
lin slå bollen I nät sedan Anders
Ek och Stefan Johansdon kollicle-
rat.

Vartöfta hade nu, hand om spe-
let och 2-1 tillkom i den 35:e
min. efter hörna. Vy Stig Dahl-
gren fick kanonträff på en boli
i volleyläge. Vartofta hade sedan
ytterligale en chans att göra mål,
men Kinnarpsmålvakten lät sig
lnte överlistas.

Kinnarp startåde även and?å
halvlek t högsta tempo, och redan
efter ett par minuter5 spel var
man beredd på kvittering, men
Käl! i hemmamålet räddade tiil
hörna.

Vartofta neste sig igen
Vartofta kunde än en gång re- 

i

sa sig och få haxd om sPelet, även I

om det inte ver lika bra som i,

lav68

den första halvleken.
Slutresultatet 3-1 fastställde'

cf K-G. Ehn, som tråcklade sig l

igenom KinnarPsförsvaret, och 
]

sloe bollen förbi den utrusande'
måIvakten. SPelet var sedanjffi"td; iirt. tio minuterna, ochi
inget av lagen hade någon direkt,

öwe raden: Stefa.n Johansson, tord Torstensson, Eo lvarssonn Bo Johansson" Anders Ek, KJoll Jo-
hansson, Torgny Johansson och Mathel .]ohansson"
{Jndre raden: C"-G. Gönansson, Eengt Fersson, Bengt Georgsson, Kjell Atrl och Göte Andersson.

Fåoby kundo imte laindra K!'n&arp f,rån seger å söndags.e.ftenniddagens drabbning I!å Kinnenxo.
$?0 personen 

- håå,st& pubtråknotorimgen på, xnånge4 god dag - Eåg hernmevinsten p-0, vllken
be@dde a,tt lag'@t nu är ddtudtiv& kXa,r& för div" fV-spel nästa ån.

Uppgörensem meffiam ottarl och tvåan i serien blev bitvis en underhåIlande uppgörense i riktlg.t
bra tempo"

Fflob5r lrorm tiXI spel vän uppgaddat och detta rredförde att Kinnarp fick 1ägga fu högsta växeln
för att klara derana hetydetrsef*rto uppgii$t. lq6K

rnålchans.

''tof,rureteh av HierP:
-Allansson

3 hemmalaget gjordg Eengt-Ar-
ne Käll som vanligt en suverän
match. I förbackslinjen svarade Kinnarp gjorde 2-O $ första

halvlek, men den ledningen mot-
svarade väl inte händelserna på
plan. Möjligen hade ett, ledning3-
mål från Kinnarps sida varit be-
fogat. Floby höll nämligen jämnt
spel med hemmalaget under d€
första 45 minuterna och inte hel-
ler under den andra halvleken
gavs Kinnarpslaget tillfällen att
spela ut.

Flobys försvarsspei var irnpone-
rande, medan däremot tr<edjan ha-
de svårigheter att nå den rätta
lnbördes kontakten. Kinnarps
mittfälts,spelare tso Tvarsson och
Bo "]ohansson blev tung'an på, vå-
gen den här gången. Johansson
agerade slitvarg i stor stil oeh
Ivarsson svarade för intellisentå
framspel. Till lvarsson-.trohansson-
klassen nådde aldrig Flobys mit-
tengubbar.

Hemmalagets försvarsspel gick
också fint i lås och bitvis visade
Kinnarpsanfallet sting i sina at-
tacker, även om nu som såst Fio-

Bror Iljerp och Göran Allansson
för något av stormatch, oc-h frå-
gan är" om inte den sistnämnde
iar banans bäste sPelare, men 

I

både Hans Ungh och Ingemar
SaJidblom svarade också för ge-
digna insatser'

Få mitttättet dominerade unge
Jan-ChriSter östman, men h.an

hade Eod hjåilP av tllf T.eijon' som
kom åycket starkt i andra halv-
tek"

I keiljan gJorde Claes-Ärne
Wailin mycket bra ifrån sig' K-G.

r Ehn var mYcket hårt bevakad av
I Kinnarpsförsvaret. och hade såle-
I o.s sr'årt att l<omma i skjutposi-
I tion. Stis Dahlgren jobbade och
I slet övei stora Ytor, och målet
I var ett verkligt Praktskott'
I

fan Johansson samt Tord Tors-
tensson och Kjell Johansson.

I Floby var Eivind Josefsson
säker stopper och över huvud spe-
lade försvaret på topp. Målvakten
Jan Claesson inräknad.

Anfallsmässigt var inte Lasse
Råberg lika skottvillig: som van-
ligt. IIan fick heller inte sväng-
rum för sitt spel. tsäst var een-
tern Rune Claesson.

Sten Rehnströrn, Må"lseryd.
dömde och klarade den lätta upp-
giften på ett bra sätt.

8åsse



Kinnarp såog Stexastorp

,l...sr

ia"i

lpcn sörjes närmast av åtta barn,
I bornbarn och barnba,rnsbarn.

Ls.ntbr. Olle Westerlqark, Döve, '-"

M&,ilkw,{,w,s a,a I{i'm,raw,rffte B * 1

"Bleckas" 2 mål avgjorde i nffid#;#" ä=r:ä[1jä-tffik$i#ö*,ä: }#trå
Stenstorps rF tog på xördagen, i sin sists, rou**i*ät*u för sä- i ,*"t"r, klart redan tidigare - tog oc'kså Kinxrar{t steget uppåt i

songen, emot divisio* xv-krara Kinnarps EF, och tragr{a,nlrexren 1 !äffi""*ui"t* "tlt 
ait"rl"ns nästa år i div' rv för'att där prövn

ängare genom seger rnedsiffrorna z-tr efter l-f.-l paus-" l4b( I Vf-spel nästa år' ' rvo I

Ett oavgjort resultat hade.gett.l ' Efter en trevande inledning tosl[ E" tter.-till-Gilagsmatchen'lGöte Ändersson' 3-0 Kjell Ähl i

hemmaraget mer rättvrsa 1 en lhemm"r"g"t""räääägärr-";tg iåll c**-t ÄL"rr uar sägai att medlzr min' och 4-0 Göte Ändersson

match där Kinnarpsspeiarna. gan- I minuters 
"p"r. 

äåi--€r"ah, för-da- 
11 

-otiääg."pli"t ta i'ät ttog inte li den 25:e' 4-0 svarade staffan

ska naturtigt hade svårt att mo- lsen i tröjå nr 9, skottade rra"1f i<i"tä?i-ål"i"itttitamtaifvran'lwietsen för i-3o:e och så kom då

bilisera fraå rätta gnistan...srens- ll ätrar'injurr"oär, å"rår, iääi io"ti li 
it6ti:"åi9t "snelaoe 

limlieen- inte I4-1 genom Rolf Johansson i 37:e

tö:i'åri-öLrit tg".7aoun,uä.rt lla ll ää åuu",ä"r..ad steran Johansson tf 
l *t *"nt ::f,y"*;;*'?"f;* [ l*flgtl= t:Hiåff. ?å]?J'""

uppe ute på planen, .-qi*,,^tg- ll xinnarpsuuren' I sig och tidigare sett clärifrån och 
Imådde inte kedian att skapa verk- ll I i.JO:ä", :a, äet ar r<far'-ati maf I Ntålvakt lurar målvakt

ligt öppna måltillflt'lle1' ll . Nära ?7-o, -.. s^1.-.+ | eor aen iu. men "Liist-riå"ttl re* min. in på andra-halviekI tigt tippna måltillf4le1. -i . _ . Nära 2-0 .- I ;å;';;"'j",-;; rir.iigt 
"Larpt I Fem min. in på andra _halviek

lr.å,."å#';.o;l"åt""""Iå;^*;:rål: | 
;;; ou" i'iiä..uu"*a 

"Å1'aae, 
iu lsvar-aae- suå"' 'eos"" rohansson

ff----:: I svarare å;; ;; nog trmipuu.- I å"r..ä-t;nä,1pq;" 19-lecka> 
Georgl- | tor o-l' men sedan kärvade det i

I slgott Johapsso:r-aöd I liiå'J""i"ih$::gfu*m:*, ;å"få"# i*,T* "*"t på v"itt 
lHtr';*"xill'iål,lf\å?i"fi;

I e - /4 [1oö lldesstyratillhörna. 
'-,-roiiiano'anvä-nde.sig matchenlnittaderättigen,d'v's.7-1'r

| 
. re'*re r r d,^^,'d.\ :gi*i.l-!:,;1-*,tj^'g:t?k11"::T l:f*"..91*:1i.t','*'ill?"":åJH?i:i I Kvittering av >Blecka> iiäTå; ofta knakade i fogarna' I oc4 yem- skutle.avsluta årets mål-

I I rio *å"iäi:"å"-".ä kom lrvitte-. tru"---*Ott" Kinnarpsforwards I skiutande i seriesammanhang om

ii","ä;"".'Vv--öb.tr a"dä"rson be-t iääät "ip-pa ilJ ;"i Jörsöktelintä matvatten stefan Johansson:

i fann sig i högerytterposition va_r- I offsideställa dem, men sr det mrss- | ö-r'
I ifrån han lvrade in bollen framför I iu"r."a".-å"it aa ut" det bara raka I r Kinnarp såg vi nog de bäs.ta

i öi;;Jö.ääiät. 'ä""åi--"etu.k"" 
i ;'pä;;ä. hemmakedjan I intentionerna denna gång hos Göte

I (fonrqcson honnåde hägst och nic- | | Ändetsson och Torgny Joharsson

Bengt Andersson gratutrerade före rnatctren gästerna &ill serlese- I ly:\3"'

Målvakts{ry-te

ffffi#f:Tj""åffå'äf?åäääräf#'ffi-J#"[:fi"ää ;"ää" | '"ää""lle$ är rler inte rör Fotkabo emerrertitr' Deras sxrarkande

a,rp Eengt Gieorgsson. ,rt 

u.u*rsu'ruqhuuu &r' sir 
I den här säöngen har det varit lite si ocx! så metl och det har inne-

I$är matchen var över Frade Kinnarp kapat åt ulg. *" tv l"fy; I 9*r,1*lt*t-:t*:n 
sorn tvvärr också betvder degradeling och iliv'

lct 6 &'

Georgsson hoppacle högst och nic- | I 
andersson ocn rur6lv

kade bollen i6rbi en -t"fpfäceiaO I t*evlig match! - | men. därmed inte sagt att övrigamåIvakt' 
I 

'"gt""llf:ru1";"i::l'J;?"å?,? 
l;nw;t"l"r*ii"*H"i:å"å:å

WIäåktrMI #rmffil;ilffiMårvakts{ry-re | Åä"i"i1"r""äåt"äätäi,--åä Åå"c" | 
- 

rottrno hade inte mvcket att
När lagen kom ut tiil spel i an- i lsii,r-tiåner och episoder. let visar I sätta emot. Man gjorde nog trots

dra hatvlek saknades stenstorps i iiu dessutoniä-åäG; *;Ien och I allt vad m^an.{un;de y:l ld-l?ll:

'*ffi# ff'kX'l'iå','1*?'*Jä | rmsi##:i:*åJåi *"äffiTJ i 1 ,*:'aäffif;J ilfr";åää I 

" ilön'inäiis 
E s s o

ålder av 94 år,
Denbortgåap'evarföddrxi"-|iI:':i^H::,::T.'::,.j?I333:-:",'.jlliiqautatpassnin9J7min.2:j]:-.-'.---.€--"nffiS 

.T'kX'l"iå""""ä?'^iäl r*m-";l #*;x,l,,,l* tul*m lir*:'a*rtftr ilff";åä* I Pubrik: råtarig'

""?.ä 
1"f"""T*-":föl;.f*: l l :tt";;-Tf"ä,X1yffåffll':t-+t ii' ; ;-,-' ",; '- j €

för€ståndare i slutarp, ::L öX:: 
| | ä*sä;öade åt sig bouen vid

Hl*,**ru*9Jlllll'aru,lll"r',ri1l:.1ur,,,,i'-,,?gu^.':^:"lL"jii J 'tlogerltstorinnehade flera gårdar i trakte-n, I I .,ir.'"*.r.äaes tiltbaka av en tör- I | - cl

iJ;,h#;åSäff,'ä"il!p1p--------------i | ' ;i{;ril"juim.l, ..ni':;*: i I i Frökind lJ";''*uiftålll;åå1" "#*Hä:l
der d€nna tid var han oc5:å fiär-l ä"'^ri""'ätt'"åär";;;;;-i;16;-ll ,-^**..--, 1 i,rtitnr. paur Gustavsson, Krins-
dlnssman. och drey tr31 o9t<;l ö"r"ä1.- tl"..yj1,li.-t^"*_]]t $1-I:T3,Tal-i rarp, åöistig. l-antbr. Erik An-

fingerskada i stutet r" å?" iå?.iä1 ]ä;;tt d;åä"p"i.xtl.r.f var sef ttog geoom. at! inte framhålla nå'-

halvleken. I hans ställe återfanns | 'ttvErrags"t, äii rrirt*nä-in-gatunAa lSoi i t"g,.!:^?9!i3:,ett div' VI-
,tt' l i;;;^;""""' liä' ii""L"."^. ." | ;.'i^ #;. ;"-.. 9_* "1,:,q^ltl".l5l i 

n"*1TT#."'?t^}1* å,""11";Ivanfickenbrastarti*at"taa|,r[årf"-t""ä" O"t faktiskt ntivtt|--Domaren llg:--fi*^_Ct:Pp,.::+-r...',.I,' N&s I han eregant boxade cot!',q,"åå"r- | I i,åär'r trii. i planens I119_"1:?1:JI,T ^* j?*| lra' Eats@r I N 'a5r@ u'a' 
i ian ocrca från Tidaholm och hette

Kinneveds äldste rörsamlinsEbo | ""ff.-11t1?,:*tf"*r"rt::lt lS"";"- I I rur'ran I Rotånd Ekvau.
r. handranden rvugott lä;;'J; | .Ir.t:l -ftllYi-]1lXl å*l^3I" lvfålen

der d€nna tid var han o:kså fjär- | ""å"'-ri"-utt fö-Åvarsben (o)tur-

f början av 1920-talet lämnade i öroå.-iO"rn Cöran"ssän och An- i I listtyper.

sis åt,sin affärsverksåmhet. Hanl ururairi.rp;il;;- e;";;--iu;r..o;llVårkumta. Laltlr, c33ja.v qs--rx au .r4
stärtade cn-speiceri- och.jliv:rls:l ocheoroianssonharsettsbelva-llli::"?T,^Y_111d*::tl floX^t:, Trädgårdsmäsrare Mars wet.handel i Kinnå.rp och .innehadel rigt bättre, vitket man också lianl.l loltb"r_9Yslav Gustavsl9l.9l3f- t"*t"åå,- stutarp. ni"år.iå" iu.,
åi,:1"#Tf."tå1""""11',"ä'"TtolJ; I I ;5'i;i:.J.""T"1;i'å?',*"ä,0ä$J; l:lfil?;"{1"*åi:å?.åi,:. +åiti-',åt I SHF"S":"' 

Kinnarp. Handrande

nän torghander pa xottorgä il ;;,ä'äiJå .i,," båcra mår rra-m-iliälii".'r'i!"i'ä"-xär"ö"Fi;ö-l;ffff":"H;f'"åf.t"1ttf'#l:
l'alköping. 1943 överläb han sinal stod dock Bengt >)Biecka,> Georgs-I l8ården, Vårkumla. i s*".ior-x
affärer på två 

"onu". 
bän;:l ;;;;;1n'atchvinnare. i l- * I 5aruErl' ninnarp' Försäljare Tage

sprungliga lvilgott Johanssonsl r hemrnaiä;;tä;-nas sten- | !_ nanal. Evert Erenius, Döve, l#åttf:"' 
slutarp' Lantbrukare

rg",** rt.r+*rtr$l m:ä'å^;rs"{qö'*,r*'*ii iffi'g="^.;3r{i"r$glryt}l#:f*3{ks|xf*änh1it
ill;:i"ff "'iå 

:1"äå:"# if*l l i:fl:;"i åftl;,åå,*äf:?ä,å:ä: I lH:"8åä.äi13"3:h,'ä.,1,";,iå::l I {1gt "a"ta". 
r"n"-Åähä,rrr,

Den bortsånsne -har 1-* äq?,* | lld:.Iq1yl"q* .!?99 lyfll {t :Ie- { lBrismgle. I,antbl...Pp.ur c-ust?y.- 
| 
--""^*-'' *

så -omfattande verksamhet somi '""äää;; hade sina främsta iIl*tlyit-tlqe går 1"F,.:1P:f":^*ii å.ri!".1-i-?älses'., Börsrig. rranrbr.hiistha^ndlare I,rr""xi-iti:"å,därTorgnyJohansson, IIf^1lYTgfram med följands fem .rorrannåsrnniä,'xioctaietfi;.
nå HdråT-?äT#llf :':t"#i I :å?:"#;31r"33ffi'å.u'"*,åå I l::*i{*i E*lu^F.tl*T.S-'.*tdt3r ä,iåå;å^il$ 

"fi$if. 
Andersson

:H"rll," fl'#'å#i?f*u'$";l ltJ;å 
-;3Hi*"i:fl"åii'J%;f"i3; 

I ir*"filgig*.":::1ll'*"*,1å1H;1"*'1u5,.""1lur Gusravsson, Kinn-

, iitdre dagar var han under många I saknar mycket av den form dö 
"i" I lääåitäJ.-'iäint. "n.kil Anders- | äå'r,:;;Jgå"dsmiistare 

Mats \tet-

it":*j::ti;si-";'ffi;i;;;;v?: | ;;*"""iil*:i'"jld:: ,^,,*-o ^"n i l::;;,gp::F-'*:*"$ät{-åL;-l3"Tr'-i"f.'i,'ff' Hfåäi?f i
I löu4r \iurrrr4xa[uvll, SurDLrg.

Bra domare i en lättdöma _oq!l lbr.'JotrannJs tiruias, Xtö
ste match var BiIl Wängdahl l. lBrismene. l,antbr. Erik Äln Götene. | |son, Frätsegården, Börstig.Johan | | i

kobrödr&kåren. I e"t dö*are i en lättdömcl oeh I ln"l-'J;ä""år-öirui"" 
-Ki;är*;.. 

1:-Y::^--Andersson'- T'ofsgården,

***1,xru:":"#f1å"å"'ffi,'il lrul""r.x*l 
var B'i waogaahrl 

li*:?xäl;"äå*: 
ä'ii;;ä'"";1fi:{{3{3:,ä?,1ä3i::d;äT,ö

F?ökin'tsBärclen'menT"X?itttjl rra'LioLen 
Johan llton'F'rälsegården'Börstig' li:*;aHarsåing,Kinna^rp.r,ör-hög ältler bodde han I

iitri'H'd,ä*.lt,ffg"tl n?l I - I ..fåHhltll E:::fmfä?::lå1iöi'". r'"'å f"XX"fsfffi fj,ilili
ri"r ri* "it!p.l". 

" 
. - .^:"1 j;il,il;{ft;;;;'i'i{;öf,I"1-#;åilårå'åiffffä';,fr1äi;

-fT.J:".,Hj:1"j",1?l *,nu"1i lT:?"-"' j9"'-L"11"", B;i.;;;; l3iiluä""



Ki ruvs{ilrtrsfo t,'ws d fl,ere, sww&r.rl'ss"wr
lqbS

Kinna,rps Idrottsförenlng och dess fotbollsspelare kan bliq;ka ttllbd,ke på ett mycket ffå.yngångs-
riks $pelår 1968, liär flera orngångar v&r kva.r i div. V Falköpingsg.rupllen, hado rna.n såkra,t
seriesegern. Det betyder spel i div. IV för första gången, däf fii&n nr5'cket ovöntat blev plac,erat
tlllcä,inmåns med Borås. öch gjuhärådsiagen i den södl.a gfirppen,

F ör att vända blickarnå mot
fotböllsåret som gått, så bSirjacle
mån under Bengt >Blecka>
GeorgFsons ledning träningerl den
2 jenuari. !'örsta träningsmatchen
gick den 3 mars och för motstån-
det svarade F.alköpings ÄIK vil-
ka fick se sig besegrade med B-1.
Ytterligåre sju träningsmatcher
spelådes innan atlvaret påbö/jades
i I'olkabo den 20 april.

När halva sefien- spelats hade
1 poäng te.ppats och denna knep
Tomten vid nratih i Torbjörntörp.
En match som mån särskilt minns
är väl hemmafighten ftot kom-
mungrannen Slutarp, där man tog
sin första FT-boll efter sesersiff--
rorna 9-1.

Under serieupphållet spelades
fem träningsmåtcher. Mof Hova
borta fick man inkass€ra årets
största förlust 2-9.

Hade förstå hälften av serien
varit, jämn mellan Kinnårp och
fomten blev höstomgången åetycl-
ligt mer ojli"rnn. Det rödbiåskruda-
de Kinnarpslaget biev ensamt I
toppen. Soriens enda förlust
skrevs till 3-1. Vartöfta stod för

&trålgörare:

Bengt ceorg'sson 38 s.f2? v.*
60 mål; KjeU Ähl 15*3:18; Gtite
Andersson 11*1:1?; Bengt Pers.
son 5*2:7; Bo Johansgon 4*2
-6; Ilåkan Kårlstedt 1+4*5.

' Spelade ma.tc.her:

Bengt Perssori t8 s,*14 v.=:32;
Bengt ceorgsson 17+15-32; Bo
Iv&rsson 17*14:31 Stefån Jo"
hansson 17*13-30; Torgny Jo.
hansson 18*11=29; Tord To?s-
tensson 75*72-27: Änders Ek
77+9:26i Bo Johånsson 18+7-
25; Götq Änders.son 16*9,*25;
Kjell Johansson 16f4:20; Kjell
Ahl 14*5-19.

I västra Skaraborgs reservserle
harKinnarps E-lag äv€n dette
hr varit piåcered. Man tillhörde
efter våromgången topplagen I se-
rien, men höstens spel ga.v inte
många poäng och en plats på, den
nedre halvan biev resultatet.

llatchsviten:
$erie 22 7 2 13 53,- 80
Vänskan 1052 329*28
Sammanlågt 32 t2 4 16 82*108

Spolatle må,tcher i ts:

Crister Johansson 21 s.*8 v.=
29; Karl-Gustå,v Ahl 19*9:28;
Rune Torstensson 21*6*27; KjeU
Karistedt 2017==27; Vinfred
Niels€n 19*8-27; Conny Qvist
77 {7:24; F'lemming Torstens-

sön 17+4-21; Tomnrv Såndahl
74{7-21; Bo Ek 13+?-20.

Båiste måIskyl,t:
Håkan Kårlstedt 13*3-16 måt:

Uno Karlsson 8+2:10; K.-G. Ahl
3+4-71 Bo Ek 6*0:6; Connv
Qvist 5*0-5; Flemming Tors-
tensson 2+3L-5.

Trä,ningsintresset her varit
mycket gott och som sig bör har
trä.naren >)Bleckå'> flest antal
gånger: 68 a,v 12 möjligå (p. g,a"
repmånad missades fyra tiltfåil-
icn). Sedån töljer Tommy San-
dahl 64, Staffan Nielsdn 68, Bo
Iversson 62, Conny Qvist 52, Bo
Joha,nsson, Änders Ek och Tord
f,oretensson ålla 50 g{nger.

Till. sist några, ord om pu.bliken,
som även i åf infunnit sig man-
grant på Kinnemo. Högsta siffran
noterades vid hcistens matclr rnot,
Floby då närmare 400 personer
kantade arenån.

Kurt
Vårens triåningsmåtcher

för A-lagst:
Ftebruåri:

23 Lidköpings IF sönd.

Mars:
1 Vinntuxga ÄIl. lörd.
9 Helmer Il' sönd,

15 Ftoby I!' lörd.
92 Götene IF lörd.
29 Götene IF lörd.

April:
5 ,Sarrdhem! IF lörd. påskaft"
7 Il.lK Skövde månd. Annå,nd"

På.sk.

' den bedriften.
Fler F"f-bollar el]er tre ahlände

med jämna mellanrum efter stor-
eeg'rar med 8-0 mot Ss,ndhem
borta, 8-1 mot tr'olka,bo hemma
och ?-1 mot Slutar'o borta.

lare anvånts i seriematcherna.

Serie
Vänskap

Sammanlagt 33 23 4 6 114-b?

q, l-a mof, slutar'p bofla. I
Nämnas kan också ait 1? slre- I
:e anvånts i seriematcherna. 

I

I

. AJagefs mtchrad; 
-^ ^^ |L8752173-22i

15 825 41*351

;*; *', :l

Frökinds kommun

Brismene

Börstig

Kinneved

Luttra

Vårkumla

HCp
1964 28 39
1966 35 47
1968 41 46

7964 53 116
1966 55 A17
1968 67 113

1964 141 244
1966 12t 305
1968 r4B 310

1964 23 79
1966 23 78
1-966 20 75

1964 31 64
1966 27 63
r.968 33 59

Kds
4
1
I

16
8

t2
19
13
1l

I

I
10
I
1

3b , Soe.
84

t43
L28
74 10
198
18 11

78 129
86 723
81 156

48
57
66
15

2
t4

vpkj
I{yrkofttllm,iilttige L I{hmered
txttllt(indt t'itltrtgrttt Olg,ii rder 

,.' 

fti r' tri'r.r'tr;r rgr? r'r{.s r i r ri r/grr i rrg ltz - 6r

t {rrd:rfs hatie hyrltnflllln-'iilitigt'i I{irrnevt'tl sitt sistn slrttl-

lrrlrnlrältt, fiir årot i I{inneveds cp|ltrals!,:ola med kotnnltln:rlkanr-

rcr l-[ilding \'åring som ordfiirnntlc.

l.-rrllmäl<ti3,e qorlliiinde vidtag- lSl.trta.rps s1'föreninsl {'tir Pstt'arl-

t]å å!.eiirder. fiir livrkor.Af(isut- inurt-t-a, t.ill Åxlol'ps svjirnta föt'
lrirl.tring. I)enna sI<all ligga iitvÅ lillsstålinf, t.i11 l'Icibp|r- A11-

firl.liingning;en ;l\' tien rlrrvalilnde lclnlsson och lvan .lohitnssrllr iiit'
krrrkogå.rclan i slvrliig rlktninc på kliirlhvlln m n-r' ovt'1q-n hr'o;iil'riil
Kloc!<:,rrcgål.r1ens. rrarlt. I-Iiilso- itilliiqgsanslag. rtr olil<n lilssot ril
vårtisnän-rnelt n hnr eivit sitt goti- l tlltnarnmans kr 1.60i1:0f] gorlkiin-
1;iinnanrle :tv platsen. I-:lntbruks- (lP$.

niinrnr.lcn slrall nF" \'ål'sirllln hom- i Presirii0t i lttllnriiltl.ip.i' ot}lval'
nrn rncci försl:r.q på to|rliiqg- i des oeh heståt: för 1'q6t| åv ]{onl-
ninqsföreta,.{. Lnrrtrniil.art:n sknll l ntlnrlkarnrer Hiltling \''År'in::'
:rrrs1-yckn rtt. otnt'lrle onr r:a 2.500 I olr'1f.. kyrl<viirilerl Crtt'l-Ät'r'i'
l<vm, .som inkiipes för' 2 l<r 1i1'6. iAcl:rmsson, r'. orclf.. livtl<ohttrrl,'

Iiyrkorådeth:'clefötcsl:lgiteniHcnningÄnrlerssi-rtr'sekr.'Iill
irrlfr:si för bårnköfen efter nyår. i o|rif, i kvri<orårict för 1.9G9 ÖtI-
Irullnräktiee godl<iindrl r'letta och ivaltles livrl<ohr:r'tie ;\ndersson,
st!i1lde 200 kI till förfciganrle, I till .v. ortlf . nijmnrletrri'tn sven r\n-

l'filliir{ssa,nslåg för' Axtorps för- lderssori, L'ofsg" Fl'rl't'isot'et' för
I srrnlinlrssal nå I 300 l{l tlr sl(ålt- i lttti9 onlvnlclt's oelt iil :rlitsÅ Ir''rt
ilor',':lloringsfon(lcn boviljr'tlos. I'(iL'sL;lfsson SlutårD, Flrik Gtls-
lsrrrrbanri därnrc,t foga.les till p1r1-;tafssnn. .i\llt'b.gåt'tli'n. At'ne llet's-
, tn!rnllct ett vår'n]1 1r'cl< lill givn- . son. Solcläntan. Njist:r ål s snnt-

I r'o i sarnlranrl lno(l fijrs,rmlingssa- i tntrntriiclern $l<åll lirrnqör'as pA

| 1"r..," r,ct.ro.uot'inS tjll l(inna.rps sp i slmnra, säl-t gotrt hit{.ills öch nn-
l rÄ.,'ni.o föll sarrlinL.r' nr.m., till Jnnnsclas i Falköpings Titlning'

Till AB Kinnarp$ Textil industri
ber vi få framföra ett hjärtligt tack för den trevliga

julfesten och julgåvorna samt tillönska

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

Do anställtla. lq68'



ÅB Rutman i Slutnrp utökar
Vtintar bara ptt, klctrtccken

Manne Rutman tillsammans med Mattias Broman. Hr Broman
' har varit anstålld vid falrriken alltsedån starten i början av

1920-tålet.

AB Butmans i $lutarp är ett Tarniljeföretag 3on1 id:rg !il'ss€l-
såtter ett tjugotal art'€tåre - ett företag bland flg pflnga och
små som bidrå.r till att göra samhället bärkraftigt och livsdugligt.
I)en rruvarantle ägarerr Manne Rutmån öl'ertog fabriken frårl sin
f:rr K,l.rl Wilhelnr Ruttnan.

I slutet å.1' 1940-taiet l:lev han i ett 30-tal ruetel' från fallriken til
trångbo..ld och flyttade fålrriken ! färga.vdelnirtg. Detta' är ett otyin
rakt över gatan till större och I Figt för'farande och 

.Rutman 
än't

ticlsentigarelokaler. Idag har han ! nar ftyttr in den avdelntngen ti!
planer att utvidga ytteriiga,re. i i ånsiutning med den övriga fahri

^- Det beror på om jag får i ken. Källarlokalen där färgavdel
beviljat tomimå.rkssubvention sv I ningen nu ryffis har han goda för
kommunen. Jag lade jn onr suh- j hoppninSrar om att få uthyft til
vention någon gång i somr'ås och i t. es. en lnekani-qk vet'kstacl.
r'äntar ännu på besl{ed... I :fiff- och ornb;rggnåden sätter

Köksinrednins,. 
^^*-. .., _ I iååiå.;."". 

-åfii"å;åliåi? 
f,å.Iråbriken hår speciali.s.",lnj, 

.1.-9 I ;;;;;å--1; 1600 kr,åc{rårmererpå köksinretlning, skåp och lador. 
I ;;;;;ä.'i sålnbånd irärmed räkMa'nne Rutman h^t 

''n-dT-,-"::t]t l;-ii;n'i Rrtrrru., att 
'törra 

per.iopp skirffat en.effektir,^ofl_",_:- i.ä""f""''i""å någla n1ån.(lpln maqkinpark. Han säljer si- l-"'--- ""
na. fär'diga produkter till lr1. å.' 

-r:lryggnåclsfirmor och tnonterings-
hus oeh kåpaciteten är inrednin.g
till i runt. tål 2.000 lägenheter
per år.

Ett försintrrande monrent i pro-
duktionen är att fä.rgavdelningeh
ligger inrymd i käilarplanet. Det
innebär att de nästan färdigå,
omålade således, produkterna får
transporteras med en VW-buss

Frökind får sitt bibliotek? i

Fullmäktige beslöt utreda
Ftågan om'btt frarnticla bibliotek i Frökinrls kommrur kom-

mer att bli förelnål.för utredning. Dettå. b€slöt fullnräktlge r.itl
sitt senaste samrnanträde, Enligt uppgft är trlökind den enila

tn6g
Efter en kort debatt enades fullmäLtige yiitare onr att ett konr-

mlTlt triclrag skall utbeta,las tiII de fastighetsägare utanför konr:
munens >>verksamhetsomrade>_sorl på eget initiativ ordnar rned
avloppsanlilggning. Kommunen betatar 50 proc. av totalkostna-
derna.

Hr Bertil And erss on häl-
sade kommunalnämndens . fram-
stäilning om utredning av biblio-

- teksfrågan med tillfredsstäIlelSe.
Det var -på tider. att den här frå-
gan blev aktuell, ty Frökinds
komrrun är, enligt hr Ändersson,
den enda kommun i liinet som
saknar bibliotek. tr'ullm:iLtige be-
slöt efter en kort diskussion att
biblioteksfrågan skulle . utredas
samtidigt med frågan om en kom-
munal samlingslokal.

- Telefonautomat t Slutarf
Vidare beslöt , fullmiiktige" att

I låta uppsåtta erx tremyotstelefon:
apparat i. Sluta{p.. Kommunen

- mäste för det ändamålet 'teckia
borgen med Televerket på 1.150
kr- tr'ör.närvarande finns i Slut-

, arp en-tioöresautomat och det
,?ir otillriickligt, ansåg hr Allan
Ahlqvist.. En tioöresautomat
medgär bara ati msn ringer lo-
kalsamtal, inga rikssamtal.

f'rån Kungliga Veterirx:irstyrel-
sen förelåg en skrivelse, varikom-

: mungl i,beståmda ordalag upp-
1n-a1a.ae!' örAriil :,frågan om- XOit:- 1@
llilbll"9_'_,- _]fom11u1!n?im"0a I ty"Lie lti- t"ag.o skulre återre.. Fd_g föreslagit att k-ommunen 

I .iitt"i""- tiU kommunatfulLmäkti_:- 'skuue trziffa en,,överenskommerse 
I l" 15"-|ftäiä;;tuä;tö]*'=

med 
- 
slakte.iföreninggn 

- 
i 
-FE*? I ""#'r ;; n c u s t a.v s s o n stöd-

::1,,1"tt" btev också rullmåiktises 
I o.--'to"ir"sit ;-;å- ;ö 

-iä-
pwrul' .. ibjdl*S met.tyckte..att det iivcn.

Deba,tten tog fart . .l toro,
Kommunalnämnden hade viaa. | 

-- ---la 
h^n Ä^+ r- r.- -_^^j- -.^:

""-rä"äålueii-;dt ;tt kil;;dr | :; _-.Ja,.^mgo. d_:.t äl ju, precis 1,ad

ria"ag li"ft r e ;ist tui å; ;;tig-. | ::-'":-TlT; .Tf*?j:_:"_, lLd "Il;bidrag slnille utgå tiu de fasug-l::-'":_::-' *,*auc ru åuuctD-
hetsli,eare utanför; kä;ffiä; lson, inn2ro'fullmäktige skretl till
verksämhetsområde som s"iävÄ I neslut .och antog. förslaget att 50

^.,r-.- ;^,r :;r-! .,,r^--.;-i'i;-- | procent av-totalkostnaderna. skul-
:i#å: **jJä r"*Hå*ffi; I 

ii jiå; lå* uo*-una,r_ .bidras.
attniaraset sf.uU": utea me3 fol .f-|lmaryige e-nades vidare om
i*"- "; ?it"n ^l-."Ji;; 

-;; il, att låta utreda frågan att bygga

kommun i Iiinet som inte har biblioteh

proc. av totalkost!.aderna: En le-.rl"" 119 ulreoa lrzgau atr Dygga
ä"-åCio"r.i;;.;it;iilu;aj"tät-ii1^'319*:9p-ensio-närsbostiideri
let skulle utäöras * 

"-tt-"ä*lkommgne.n.- 
Stifteisen- Frökinds

i*daäui- b;i;;;-""h dtilkt ä iln::T**:l och sociarnämndens

13Lå*j H$r. ll'#åflJffi',åia*!å,"åfi,T"l
i smaken. Han ansåg att rättvlse-llll*Y:l soctarnamncleE en'

s;:f#r ;$ffi:$ä ffi{ ffiä4ffi :,
' j Låt."s- ;ai" .tf 

"ag"" 
uvg- l,ll*, -?lf.på'socilrlnämndens 

lin je,
ger avlopp rör 6oo r.r. ?"-ä#å I -Cq ry$itd.9vi*r9:eft.'gqtas ia i

iti" r.zoti'11 n^h ftu-äkll;*;;I5:000 kr till- si'iftelsen- Pengarna

li**"*åii:rrå *rf,f:i T: I 
:ffi'#'r*li rör att anskaffa :

tyda att maa kr:nde t:a"ä iöo i" | , I :.otoi"t iiverr. i

lå"t'iaui, u"öd;;.; .i:iiu.q äi i }3.::y.**$ och s ocialnäryn de n.s

13tå*j HT{T ll'#åflJffi',åia*!å,"ånPi,T"l
i smaken. Han aanåg: att rättvlse-llllSYlI: soctarnamncleE en.

q*sr. rF j.u:u" {re"åå?" ä;tl f#äu.tfi..1ett sådant förfa.ra.ude.

- I'Lt oss säga att aågon uvg-ll1*.-q:f.på'soci'alnär4ndens linie
ger avropp rör ooo r.",TJ'l'iiill PåFgigg vi*rg:eft:'1rqlag ia

;::'**m:;'tx*,X*rli#"ä'Ft*ffI:dt;:iffi å

tusen kronor. Det skulrä't',6!: I 
rit+iecar o' dvl' . li '

tyda att maa kr:nde tjåira .100 kr | ?rotestskiiveLe
på er.t evloppsbygge. l -tl" Gustav pustavsson

sartade -ri'kn-insar 1 trffi"-iffifrtil1"årtä*,å"1;
Risken fims förstås att nägon 

I Oruta- Efter kl. fS pa kv:i'e-; vJ
frestas att sa:ta sin räkning o"r lAet:tngen iOA att iagga post pa
vederböranie ret att konimunen 

I UrevUäan" Det fin,b i"u"ga äg Eo;betalar 50 proc. as kostnad€rna ltog meO_sif prsten föiviOaie Ue_men Cen risken _var inte över- foiaran.-I# G,r*tavssons förelae
hängandg ansåg hr Andersson., ,vann anklang loch ful*åfti$_ Kommunen får natrr.ligtl,i: bqstöt uppoafta postverket mäd

I

m-ed e3 skärpt kontrdl ;u..lll att 
, ss proteiistrrivetsä.



Kinna.rp or:h lllutnrlr tilllrör do kommuuer i lä.net sorn under periodeu 1960*1965 öka,rls
sin follinrängd rnerl nrer ån tio proe.ent. Ilet är natrrrligtvis en glädjande utveckling orrh det
fiuns I dn,g inga teclren sonr t5tler på a.t{: trefolkningnkunan skulle stagnerat. Dst me.dför
oekså problem.

-- Uta.n tvivcl är det sri att f i hn,r cn ånsträngtl boxfadssituation i komnrunen, säger ko-
muna,lkamrer Itilding Vårin g. /tZ-Og.
Vi hn.r stiin{iigt förfr'ågningar

fi'ån personer sorn vill bosä.tta sig
hiir, ffiim$tr mii,nniskor som arbe-
trr i Slrrt.nrp ellcl Kirnårp men
som iir bosa.tta i t.ex. Falköping,
Sån{lhenr och Vå.rtoftå.. I nrnt tal
skulle jng våga. påst;l. rtt vi har
ett tretliotal lersonrr i vår ho-
strdshö.

För nii.sta åt" hal kommunen
tilklelats en hosta{lskvc}t om tölv
liiqenheter. Stiftri.s€n Frökindsi:o-
sti,idtr påbör'jacle i septernher må-
nacl uppför'andet a.v t1'å. boståds-
hus. ett i l{lnnai'p o. etl i $lutarp,
Bo$tadshusen blir lika stora cch
kommer att rymma, två l-run]-
nrnr*. tvÅ 2'rlrmnlare r-"ch två, 3-
runlmillr!. Nå.grn. p|oblem :ltt få
htrrresgäster finlrs såleiles into
Bl,n. r';!knlr: man mpd att pcrso-
nå.len vicl Frökin.lsgår'{ien skåll
fll'trå in i e:r cicl av de nr"å. lri-
genhett-'rna.

Irenriorriirsltosl äder
Till nästa år plrntrar komrru*

nr'11 ätt l.r'tl':r t}"nsir)nlit sircstiirler.
i{rri,ll ål1 r Sttrl'^rr trl;t\' fn in-:
vn!'itibostarl, l,iinsarkitå1rten trar" i

rpkontntpntlni:tl knntmrtnr.l'nå pt1

ånläP;qa ponsiÖliirshost.äder i arr-r
sli.itrrinq lill å,lclerilonrsher"nnrr't - -. ,

Rrs-il<ten iir" rJir'.Lvis rttt dii Eä1111å,
riiirigtnom sk;rll k:rrrnn hcredris I

r:n liss tillsl.n och hiiilp- I'ensin- i
niixsha$tijclorrrrr i !'r'ökintl kc.rnmcl',
ått li{s'a cntlast ett trettjot*l me- l

ter frhn !'r'ijl<indså.rrien ..-. e" 
i

lvckli.d lösninq trr,',1 l.ånkp på at{'
Fröl<indsgfr.rcien rir fullbelågd.i
Det iir tiinkt a.tt ri* gamla som sÄ l

önskar sl<all få. iita, tillsa.mmansr

'f'alde$ bån sonl fullmäktigeleda-
nrol i clåvårande Klnneve<is för-
såmling *- clet vår alltBå. före
don första kommunsarrtmanrlåg-
ningen, Älltsedån lSS,l her hen
fungernt som kommunål tjånste-
man. I)e trettiö åren har got.L ha-
nom en gedlgen er{årenh€t &v den
hvgd hnn verkrrt i. Han visnr oqr
ett flygtotoerafi frå.n ntitten et"
1920-talet över clet Kinnarp oclr
Slul.arp som då flnns. Det vår in:
te rnycket: En krokig viig, några
lantgå,rdar. Och vi iämför ett fo-
tografi sowr tr:gs för ett pa.r år
serlan och ser. r-n sjudande bygd,
viliåk\'åfter med prvdliga. träd-
1åfdå?. industrier, såtor. D€t är
inte ått ta fel på att Hlldtng vå-
ring uppr{kt.igt g}åder sig över
att ha. få.tt varit mod stt åstad-
komma den för1'andlineen.

lngen förstriolse

! -- rtlart, till hö.rlen -fi$ lrncrt sä.sternå på !-rökinrtsc.å.l.den | l-Iån lrar s1'npunkter på köm-
i T3o.ctå(lsi1r.rsnn uprrföfs rrv rryss-:i',i,,"""*"r.r;;,i;;;; ;;i;;ii;.'*'" lrnunincielningsreformen -- be-
lnad.sfirmar: Jc,iransson och Fleii i I ' " " 6'-"'--*---^--"- jstånrrJa crch iiriiga synpunkter:
lTrilrl*t --- cn fin-!'ia. srrnr bvggt föri f)e f3'1'p t.jänstcbostädnr snm ÄB I -- l,tin pcrsonliga uppfattning
ikommuntlns liikninR tirliqr,.c och ]Iiinnarprr J<ontorsmöble'1 b[1js1lp I är at.t 4et i Frökind lnte finns
isom rrran. )rnif eti nrvcl<et cott ibygga i febmari månad i år bör-lnågon förståelge för en kommun,
jsam:rrhete me(], un{ler"sllyker FIil- liar nrl närnril $ig sin fullbordan. I samuran.slaHning. Stacl och bygd
idin* \råiing i I){'t vår sc{lån l{omrnunen bcr.il- I :i r två skilda begrepp och 

-{tet

i Griinrlen ijr r.r'dan klrrr t*h gri.r. ljats en ext.rå bostådskvot somlblir landsbygclen sonl kommer att
I allt.inq planenligt berril<nas tur- | tlessa b1'ggen kunr.le igångsiittas. i förloln. på, en sn.mrna,nslagning.

Kommunålkamrer'
I{ilding I/åring.

(;runii{rn tiil {lr go{in tidefrlä i

l'riikinti iir hi;r t't .r]<dn.il:ar. ,:I-tn
lrll:t. llonrmrrtrrn ltlt' ct1 pxpitnrtr{'-
r ilntlr or:h {lirtf:er{.'nt.i('ra(l lndushi i"
I)r1rilå står' int.c lial'a prll i lttiö-'
nulist'ringlrnils tidlvai'r'. ilr'I)
virxer n1-. I{cn:trtrlnen har liunr!igii
nt'h a'!ttir':,1 förrtegan'. \:erl<iigt.
gliidjandr: iil tl,:t- öl<arln bostst-ls'.
bljggåndtt. Jiomttttirtit hii.rlo tirli-
lt:r' p r ]l lrupnlösr Iilr'n lrosl.:trls-
irvot. Ått rlen iikat iir cn fiiljrl nr',
inriustrins r.rpansiort. I{en i fort-
sr,ittningen iil drrt ;rlrsclut. ntjdviirr-
rlisl för" liomnrunen åt.1, ltl"otill)
ail{11r yt.tor'ligå}ri.'.

Sjii.)r'a vr'irleritritnn h:11' g-1ruli111.

k(1l',)llnl,n,'yt r1n'i!"'ri''1, el'il'1t,t,t,'
orrlf" Fliilrjuil ;rr r.1.1 irtpriiÄlitt

I allt.inq planenligt berril<nas tur- | tlessa b]'ggen kunr.le igångsiittas. I förloln. på, en sn.mrna,nslagning.
Istn.clshrrsen stå. inflvilninqsk!flrå iKinnär?s trtontorsmöb'ler ha.r fort.- | l)tn kommunala adminstratlonen
I tiU okt.rtrer må.nnd niista år". gs- i sntt att exprndera och hnt unrier j för'svinner, vå.rå, kunniga och rluk.
sc-n i|r ]rostnadsber.åknåcle tiil om- årel tryanställt ett femtontal rnn.n. I tiga för'troenrlemän fied må.ng-
krins t'n milion l{folror. Stiftei- I i åi'ig et"Ia.renhet nch förståelse för
sens ogon insats tttgiirs a.\/ 25.{]0{l i 3{} :lr i liotnnrunr'ns I sin- bvgcls speciella pfoblem . blir
kr", l<omi.nrrnen bidråf me.l 10.()ö0; l,jä.nst , obehövliga. Detta kommer att gö-
kt' och villare itar kornmunpn be' j Kom*urr*lkamr,:r HildinE Vå- I rs kölrtnrunen fattiqat'e, trlsta.re.
viliat. stlftelst-.n ait lån r:rnr 60.000 i ring ha' varit ]<ommr;;;it'"ng;- I f;'..11.T 1): ^ramhör:ighe1 konrmer

jkr. Slrilinarlpn mella,n rlp konrmu-,g"i".1 i rt.ygt tretticr år. lfigg in- ait- föfsvinnä.
lnRln ntrslnqnn nrlr totalko.qtnadani .., ,., , 

-'-

' firransieras !ne.l lin. ilO pl'sr:cn1 
^ ; . r r

I :;;,;:rffi,,r:r*;*"ftå*Ti, CotL år för Fr'ökinrls kqrnrmun
ricr ?0 l)t.öcrnt{rn lonom ett bot- : il ,f | .tenlån hos Sparbankcn
tåek va,"e en Fxtrå ,"-,"lJl"iii [ten admirristrati.onetr /tz-ts'
tilldnlninq s.rll1 rlesså tre h^stacls- . f t l.,.r:us lrnmnre'tili srånrr. i nU 1 l_lehOfr Au lOfStafKfffifg

l)et, grinqn:r iiret 1"ar ett gott år i !'röliind, sad* frrllmä.li-
liges ordf, niirrrrrdr:nrau {iunntl Johansssern när h:ln år'tårkå{ll'
kllanriiterna pftt:r ltrre'ts rrillr'1 so$rriorl i gfrr. f'trd*r lriisten fruttr.

ll'rdcs rlet stilrl{r*lt' stålfiir$l$got i l(iltttnunotts ltistoris. f is*cr-
ligr:n lian sarur,t'rkantlr ll'cltlig* cnrstiindight'ter sägRs hri llidftr-
git *itl rk.rr slarh:r siiillningnn. d?iriblsrrrl sl<oifi;rllurrdlts rtor;t
i.rlsrskoll, illrn h:irlill komtrrr:r lionttrtltnells r.gop lrrlr:illrtittg,

j*rrlbruksonrrr\rll. Stör"sta. föl'pr.n -

Sirt {lgt l11}nnil ; li{':,lll)unon ii '
jot'clbrukal'nr,:" {)cksr\. fit klår,'tI r'ir-
tionnlisclt'ing sklal:tn -

Orrif. r;t.1.alnrii: ett. t iri;lt till f ull"
n1äl{ligcl0då1}rötcrnl, lill sL1'r'elso;'
oclr närtrnr'krl, or.rh iill l<Qnut.[rrl0ns
per.conal ocl't iionsrtlt-o r'.

{iorl ltrrdlr
\''ii1',.i-'i oltelfiilirrlrrlr, t;..'ir,.-

lilife . ti:Lltlil(lt konunllnLrln;.lt:in-
riirn,s orcif. filiS(:i;t3sitliltl (lLirru:il'
.l,ir|sstx sin t.iliit. tiJl dPf. arbr:t0
icoi'rl fullF-iifs ;iv i((jrnnutntl'nås
föt'troenclerrriin or:l't L.iiit"tstcu:irr,
rliiliblan<J i P'riikirrri, erclr till rltn
fin(la sorlr ii:iI up1.r;rvhetirt.. I)cu
iir god grunii iiir' fli. lili'tsål.l ilt-
r,pclr'litt*sltlheL') srrrl) r'r.$uilelår i
ijkrrfi sIl'r'ic| irIil 1 i'ir'.s|1. s:lrl..
ir.r n.

.1 rlrrin isl r:riionen lx.lriir-er I

l, ir:.' t lt rl{ninF
I frå.ga lnr l-rökinil erinr:,rdo:

. llr' ltr|lrss(in {):}t (ltrn iibrsl.riclligtn

. ll'illig.i. arlnrinist,r.nt:otrn. Niiinn-
i rkr ocir sl.r'r'r,iser gör ctt rr"r'l<li,q.l
gnli. arbptr:. {rt.;tn äit niimltir
nln':n tillr' lal. rt rmhxlla iltL
Ilss,' n;ililn,lp1 rlfril.2nrir sott [(,r-
tloencieuppr'lr'agnt iitergå till clt,
rk:ltir:l,.rnrbeto. Dct iir. nog så. åtl
a.rlrr,}inistrationr:n i l'r'ökind börjaI
bli uncleriremannl11.' Ltci,ta. gälier. lråmför n.ll1. korn-

I f!'lunalkontor'.t:. Korrrnrunens kl-
: nel*la t.jänst.enra.n lr0r minsn.nn
I lnte på. länge ):aft. någon ått.å-
r iimlnar.cdås. Ril{s.lrrg$nlan Lers-
I sou vill* uiiitl:r rtt sri,t.sirilt laclr
ltitt i<r:rrnmunrlkarnr.trr Hilding
, \:år'ing liir ltrsns arb,.tie ! iiorlll.lll-
i :rens tjänst-


