
En &runorl,undu skolauslutn'ing. . . Kinnarps lF
Orrl. kvartalsmöte å Kiunemo
tisdagen den 16/6 kl. 20,00.

Möt upp mangrant.
\/rFrroq trqonf

Styrelsen

BMIV 1500 -64

DKW F t02 -65

Benault Caravelle -64 hard top

Opel Rekoril Coup6 -62

Rekord -61

Volvo T 24 med lastare

Vårings Bil- & Trak-
torverkstad
KINNÄRP, tel. 334 53

Av ynglingarna är två hemmahö- 
I

rande i Åsarp, en i Kinnarp och en 
Ii Falköping. Den svårast skedade har I

fått skatl- och hjärnskatlor. I

Tillståndet är kritiskt för ytterliga- 
|

re två. En av dem har opererats för I

bröstskador och inre skador i buken. I

Han har också erhål]it bentlrott samt
brott på nvckelben öch revben. Den
andre har årlragit sig skallskador och
benbrott. Den fjärde ynglingen vår-
das för hjärnskakning, bäckenbrott
och benl:rott. Pniisen har talat med
honom om olyckan, men han minns
inte mvcket.

En annorlunda skolavslutning fick I

"fröken" Ainas elever i klass 5 vid
skolan i Kinnarp vara med om. Nat-
ten mellan onsdagen och torsdagen
fanns hela klasseh samlad till "par-
taj'l vid Ekhagen i Åsarp. De ungå
cyklade från Kinnärp och slog tält-
läger i Åsarp. Där hade de sedan
en angenäm afton - de grillacle bl.
a. korv (se biiden) och trivdes så
där i största allmänhet. På tors-
dagsmorgonen återvände de sedan
till skolan för vårens sista iektio-
ner. I Kinnarp liksom i övriga sko-
lor var det avslutning på freclags-
förmiddagen. Den högtiden höUs i
Kinneveds kyrka.

llddamålsseger
for Slutarp ':!J.

Med uddamålet av tre tog Slrrt-
arp segern mot jumbo-laget Edsvä-
ra i en match som inte gav så myc-
ket i sPs1h5ns..t4..

Karl-Erik Lundin, laqledare i
Slutarps IF, säger till Fl-sport bl.
a. följande:

"Det var dåligt snel från vår sida
I denna match, men vi hade ingn
svårigheter att hålla ,vår ledning.
trifter 11 minrrfers srel ledde vi med
2--O, där målsk'rttar var Håkan
Karlstedt oeh Thomas Pettersson.
Detta resultat stod sig halvleken
ut oeh först i mitten av andra halv-
lek kunde hemmalaqet redueerl. I
fortsättninsen gick vi in för att hål-
la försprånee;t och var som nämnts
aldrie hotade. Jag kan knaoPast
framhålla nåson utöver de andra i
laget efter denna unogörelse och vi
giorde noq en av våra sämstå mat-
cher I vår. säger Lundin. som även
ansåg att Edsvära var föga märk-
värcligt och levde högt på sina käm-
patakter.

Geson

Trafikolycka i l(älvene
Ynglingar svårt slcadade

Fyra ynglingar i l8-Z0'årsålilern liggor svårt skatlatle på

Fatliöpings lasarett efter en singelolycka metl bil i Kälvene

natten tili sönttagen. Ynglingarna, som var på väg från Santl-

hem till Falköping, färdatles i Samtna bil. Av hittills outreclil

an'"''lning gick biten av vägen och'rnot en fotogentank för att
sr' ,r totalramponerås rrlot en betongmur. Tillstfl,ntlet är kri'
tir, för tre av de skadarle, för ett av dem rnycket kritislit.
Llet uppgav jourhavancle kirurg vid F"alköpings lasarett i går

efternritldag. t6lg-&-

I #iTT E II T FÖ N$Ä !,I ru E zu G
i Slutarp au TOPPUAR0R 2 dagar

Massor av papperskortvaror ' presentartiklar ' Ieksaker ' jul-

artiklar - hushållsvaror i plast m. m. BORTVRÄKES !

Åtsem liimpligt tillfäIte lör !örenirugar - alfärsmän - bing:ohlub-

bar o, s. o.

öPPET: ALLT SKALL RORT _ PASSA PÅ!!
Onsdag 1? juni kl. 9-I9 LÄS SKYLTEN I SLUTARP (ett samhälle 1 mil
Torsdag 18 juni kl. 9-19 söder om Falköping på Ulricehamnsvägen)

Kontant försäljning

A,,mänhetenär FIRMA ERGE sroR-FRI
välkommen! AGENTURER - BORÅS PARKERING



l8-årig Falköpingsyngling
avlecl av skadorna

Vid olyckan skadades Ytterligare
tre ynglingar svårt. För en av dem

VATTENFORBUD
På grund av rådarrde torka
och onormal vattenförbruk-
ning förbjudes all bevattning
av trådgårdar med siang eller
spridaranordningar från de
fastigheter som är anslutna
till det kommunala vattennä-
tet.

Byggna.dsnämnden.

lblb-'rlr"

Jaktstig i Kinnarp
1) Karl Jörgensen, Uddevalla, 100,

2) Tommy Johansson, Göteve, 99, 3)
K.-J. Andersson. Tibro, 99, 4) Bengt
Svensson, Lrh'icehamn, 98, 5) Rune
Knutsson, Alingsås, 98, 6) Sigvard
Pettersson, Kölingared, 9?, 7) Arnold
Holmgren, Lanr, 97, 8) Sture Lid-
berg, Her'rljunga, 97, 9) K.-8. Lars-
son, Grästorp, 96, 10) P.-O. Johans-
son, Tidaholm, 96, 11) Lennart Stark,
Lagmansholm, 96.

Harbana: 1-2) Arne Johansson,
Larv och Georg Alf, Floby. båda 5?,
3) Knut Wilsson, Skövde, 55.

Lerduva: 10 rätt Lars-Äke Görans-
scrn, Göteve, Leif Andersson, Titla-
holm, Lennart Ahlin, Tibro, och Val-
ter Alfredsson, Timrnersdala,

Ännu en m-Iista
i rifukind
Moderata samlingspartiet i Frökind

ställer i kommunalvalet i höst upp
rned fyra listor. Tre av dem plesen-
terades i lördagens FT medan den
f.järde av misstag "kommit bort". Den
följer här.

f/åntbrukare Sven Andersson, Lofs-
gården, Kinnarp, låntbrukare Lars
Ax. Skräddaretomten, Luttra, träd-
gårdsmästare Nlats Wetterström,
Slutarp, lantbrukare Torgny Johans-
son, Aiarp, Kinnarp, lantbrukare
Erik Bohman, Slättäng, Vårkumla.
Iantbrukare Stig Aronsson, Fåglagår-
den, Luttra, Iåntbrukaie Gustav Os-
karsscm, Brantlstorp, Vårhumla, lant-
brukare Mats Ahlin, Rogestorp,
Luttra.

IFK Falköping-Ifinnarps IF 1-4-
Målg.: F: Jörgen Bivesjö. K: To-

mas Westerberg 6.
Årets överraskning i C-grupp III

är u(an tvekan I{innarps IF, som nu
vann sin tredje raka seger. Merl så
har man också en grabb vid namn
Tomas Westerberg som inte gjorde
mindre än sex mål denna match som
torde vara den bästa han gjort. I
Falköping godkänt till Jörgen Bive-
sjö, Anders Källdal och Håkan Bi-
vesjö och i Kinnarp oekså till Kent
Bengtsson. l6lv-1y.

efter bilolrrclcan i Kälvene
18-årige Tommy Sanclahl, Falköping, avletl igår på Fal'

köpings lasarett av tle skatlor han åtlrog sig viil deu svåra
trilolyckan i Kälvene natten till söntlagen.

I

tslu'7a-

dr tillståndet fortfarande ovisst,
uppgav jourhavande iäkare igår.

*
Den bortgångne TommY Sandahl

var födtl 1952 och son till byggmäs-
tare Arne Sandahi och håns hustru.
Familjen har tidigare varit bosatt i
Kinnarp men flYttade den 1 juni
till tr'aiköping. Tommy Sandahl ha-
de vid sin bortgång anstältning På
ett arkitektkontor.
Tommy Sandahl var mycket itlrotts-
intresserad och främst gällde hans
intresse Kinnarps IF. Hån hörde till
de arbetsvilliga och träningsvilliga
spelarna och vann träningsstatisti-
ken för KinnarPs IF 1968 och 1969.

Han har varit aktiv fotbollsspelare
i reservlaget och ungdomsledare in-
om Kinnarps IF.

Den bortgångne sörjes närmast av

förälclrarna samt av två äldre sys-

kon.

Kinnarp lagbesegraile I skeet
Avslutande två lagskjutningarna i

skeet sköts I fredags i Sätuna och
i lördags i Solberga. Kinnarp behöU
sin ledning och stod som segrare I
båda dessa tävlingar och säkrade
därmed sin slutseger. Av fredagens
25 skott segrade Gunde Johansson,
Kinnarp, 22 trått. Bror Torstensson,
Falköping, sköt en l0-tråiff, Biista ä-
skott i lördags blev L. Å. Göranson,
Göteve, 24 trädfl, Gunde Johanseon,
Kinnarp, Bengt Anderson, Göteve,
X' |ir.t;flt, Aimo G$ustavson, Kinnarp,
sköt två lO-tråiff, Sven Göransson,
Göteve, Ove Johansson, Solberga, en
10-trliff vardera.

Årets lagskeet har bjudit på många
fina resultat och några nyfönriirv till
klubbarnas glädje. Kan vl nu till
niista års tävlingar få se lite bättre
kolvföring också vore det trevligt
Det är nu inte barä nybörjarna sorn
har eSmdat mot detta, även garvade
äIdre skyttar har på olika sätt smy-
git till sig lite tid, En del genom di-
rekt hög kolv, andra genom att un-
dan för undan smyga upp kolven
för att när duvan kommer ha kolven
i axelhöjd.

Individuellt segrade av 25-skott-
skyttarna L. Å. Göranson, Giiteve,
111t, Gunde Johansson, Kinnarp, 109.
10 skott: Ove Johanson, Solberga, g2,

Aimo Gustavsson, Kinnarp, 82.
Sluttabellen:

1) Kinnarp
2) Göteve
3) Solberga
4) Vilske
5) Falköping
6) Sätuna

6. 126*132 = 776 tr.
6. 1IL117 = 736 tr.
6. 123-1åt * ?18 tr.
6. 115-113 = 698 tr.
6. 106-118 = 697 tr.
e. U0-11? = 691. tr,

Thorbjörn övergård I Hasslelund I
Kinnarp tycker om hundar. I dagar-
na har drevern Pricka begåvats med
sju valpar i sin 4:e kull. Samman-
lagt har övergård elva drever-hun-
dar.

Ettårigen Zacko flrade för öwtgt
sln födelsedag med att i Skara ta
hem första priset i pakthundsutställ-
nlngens ungdomsklass. Han erövrade

därtlll segera I ungdomskonkurren!-
klassen, belönades med hedersprh,
och fick CK. IIan blev även fyra I
Bir-klassen. Zackos helsyster Donna
har tidigare bl. a. ett 1:a pris vid qt-
ställning I Rångedala, Hunden Buök,
som är två år, har visat fina anlag
för jakt och har i viltspårsprovsam-
manhang belönats.

t_

Kinnarpsboken klar li:;"LX:."""tard 
Frisk varit en stöt-

Många fina idrottsepoker redovisas I Som helhet. är det en frisk och

i den lubileumsskrift som Kinnarps ipigg jubelskrift med många roliga
IF något försenad nu presenterar. episoder - främst från de tidiga
Föreningen firade de femtio åren i åren. Fotbollen, friidt'otten och cy-
lslutet a-v 1969 och i färdigt skick kelsporten har spelat en framträ-
ifinns .nu. en. drygt 5O-sidig. jr,rliie-., dande roll inom föreningen. Elsa
ur4ssklift. Till för'eningens. .25-rirs-., Grahn, Gösta och Harry Arvids-
'iubileum framställclcs en historik av json och en rad andra kämpar få:

I Cö.on An4ersson och denna har än en gång träda fram i ramplju-
I fått lilo" underlag tör de första 25 set'

| åren. Krrrt Johansson har sedan be- , Vi gratttlerar KlF-styret till e4

I arbetat de 25 sista åren och i fr'åga ltrevlig minnesbok - den pryder

lom rrnpgif{.er krin{ (lon fria idrol- lsin plats i bo};hyllan. 8{b-}iU'

Zacko firade födelsedagen
med seger pa utsttillning

Zacko med sln ägare.



heten Hassla 2:2. Byggnadsnämnden
ansåg sig inte kunna tillstyrka att
kommunen förvärvade området och
fullmäktige beslutade att inte inkö-
pa marken.

Frågan om utbyggnad av vatten-
och avloppsledningar till bebvggel-
sen öster om Kinnarps järnvägssta-
tion - 6,bostadsfastigheter, Bröderna
Karlssons plastindustri och Kinnarps
IF:s idrottsptats - remitterades ti11

samarbetsnämnden för yttrande.

Kommunalnämnden hade På exe-
kutiv auktion inropat fastigheten
Fastarp, I{ulegården, för 98.000 kr.
och det köpet godkändes av fullmäk-
tige.

Från lokalbyggnadskommitt6n för
samlingslokalen i Kinnarp-Slutarp
törelåg en framställning om anslag
på 30.000 kr. för inköp av inventarier
till lokalen och det beloppet bevilia-
des av fullmäktige. I{ommitt6ns fram-
ställning om 52.000 kr. till kostnader
för upprättande av entreprenadhand-
lingar - och kontrakt för lokalen
gick emellertid inte igenom. Fulimäk-
tige besl:tade nämligen återremitte-
ra ärendet för klarläggande av bak-

i grunden till beloPPet.

KINNEVED
Friluftsgudstjänst
hålles i Prästgårdens träclgård
i Kinneved, söncl,agen den 21
j,uni kt. 14. Medverkan av för-
sarnlingens präster.

Kaffeservering.

Kollåkt till Flämslätt.
Alla häIsas varmt väikornna!

I 
'Pastorsiimtetet 

-
I *t*l"t"t":--

10 3 4 317-14 1,0

70 4 2 413*13 10

10 3 3 419-17 I
10 3 3 4r2*r5 I
70 3 2 519*19 8

10 2 3 511*13 7

10 I 3 614-29 5

Norra reservserien
Tibro-FalhöPing 0*1

SkövdeAIK 10 8 0 255-916
TGIF 10 6 4 035-516
Fall(öDins 10 ? 2138-10 16

Götene 10 6 2 234-16 14

rrx sta,rau :10 6 br4zl:17 12t'

MBoIS 10 3 3 415-20 I
MBK 10 4 0 62t)-31 8

IFK Ticlaholm 10 3 1 6 16-40 ?

Skara 10 1 1 813-33 E

Kinrlu"t, 10 11 810-43 3

va-t' 100378-523

KI[SNEMO
ONSDAG KL. 19.00

ft/larlestads BK-
Kinnarps lF

grupp,ön och i_'ite heller serietr'åan
Floby hade mvcket att ,,sätta emot,,
när I<innarpsspelarna tog fram sitt
allra bästa spel tör året. Man utnlrtt-
jade också sina målchaneer på ett
mycket tillfredsställanCe sätt. Bäst i
laget denna gång var Gösta X{agnus-
son, Lennart Juliusson, Tony pers-
son och Kent Bengtsson. I Flobv gott
betyg tiil Jinn Josefsson, Leif Hotm
och Dragan Mikic.

Grolanrla lF-Slutarps IF 4--0
Målg.: Leif Jansson, Ingemar Mann,

Per-Olof Svantesson,
Matchen förCes hela tiden åv hem-

malaget och Slutarp fick endast till-
fälle att kontra några gånger. Resul-
tatet var helt rättvist och det är tvd-
iigt alt årets Crolandalas är av myc-
ket bättre klass än fjotårets. I.Slut-
arp räddade måh'akten Utf Karl6n
sitt lag från ett stort nederlas och
han var tillsammans med Jonnv
Kar lstedt oeh Dan-Ola Santi6n biiit
i sitt lag. Grolandas bästa var de tre
målskyttarna.
- 

Fäbetrlen:

Frå,gun om ansaursfrihet fö, ra./o-'to

Frökinds hyreshostäd,er hordlagd
Viil Frökinits kommunalfullmäktiges sarnmmanträile på månilagen fick Slutarps sam'

hällsförening kommunens tillåtelse, och ett anslag på 300 kr., för iortlningsställantle av ett
områ(le metl fas.tighetstreteckningen Slutarp ?:49, gränsanalo till nya lekplatsen. För'
eningen skall iortlningstäIla området för friticlsäntlamåI.

Byggnadsnämnden fick tillstånd att I

begära avstyckning av fastigheten 
I

Hassia 2:82 och 2.000 kr. anslogs för 
I

ändamåtet. Nämnden hade i remiss I

haft erbjudandet aft få inköpa fastig- 
|

Stiftelsen Frökinds hyrestrostäclers
överlåtelse av åtta egirahem godkän-
des.

För övrigt förelåg Frökinds hyres-
bostäders räkenskaper och bokslut
för år 1969. men eftersom det inte
fanns några handlingar som visade
överenskommelse meilan bokslutet
och årsberättelsen återremitterades
ärentlet till stiftelsen. Med anledning
av det beslutet beslöt fullmäktige
bcrrcltägea frågan om ansvarsfrihet
för Frökinds hvreshostäders förvalt-
ning under år 1969.

Efter tiltstyrkan av byggnadsnämn-
den fick Slutarps ekonomiska för-
ening för etdistribution tillstånd att
placera en transformatorstation söder
om fastigheten SlutarP Ödegården
1:62.

Godkänd blev byggnadsnämndens
begäran om att dels få bygga ut res-
terande del av gata å fastigheten
Slutarp ödegården 1:52, dels att få
anlägga gator inom området Hassla
2:82, öster om Fröirindsgården. Arbe-
tena beräknas kosta 15.000 kr. och
fullnräktige anslog 10.000 samt beslöt
att 5.000 kr. tas av överskott från ti-
digare anslag.

Scrcialnämndens framställning om
att få införa kommunal färdtjänst
för handikappade biföIls och 1.000 kr.
anslogs till kostnaderna för att orga-
nisera och påbörja verksamheten.

150.000 kr. anslogs för finansiering
av pensionärsbostadsbyggnaden i
Kinnarp.

Till kommunalnämnden remittera-
des frågan om mandattidens längd
för styrelser och närnnder efter den
1 jan. 19?1 och man beslöt också att

tiil kommunalnämnden uttala önske-
mål om att en budgetberedning till-
sättes inför arbetet med 1971 års stat'

Slutligen beslöts att bevilja kom-
munens samtliga förvaltningsorgan
ansvarsfrihet för år 1969.

Div. IV Västergötland Norra
l\fariestads EK-I(innarP 4-1
Kållandsö-'Tidaholm 1*?

Mariestads BoIS 10 '6 2 2 17* 8 14

Liclkiipinq 10 5 3 216-913
L{arierstads BK 10 5 2 3 20-74 12

Kinnårp i0 5 2 322-1772
IFK Tidaholm 10 5 1 4 11-16 11

Trolmen
sil
Fröiered
v rnnlngå
I{;'n
I(ållandsö
Karlsborg

I r-GRUpp r:
I Kinnarps IF-Floby IF Z---.{)

I btatg.: Tony persson, Tomas Wes-
I terberg.
I Kinnarp fortsätter att övertl'ga i

Kinnarps IF 5

Floby IF . 5
Grolanda II' 5
I{ättilstorps IK 5
Foll<abo IK 5

Slutarps IF 5

15- 2 10

lD-b I

11-- 6 6

4-8 3

3-13 2

IFJ ö

t5-3 7

11-6 6

5*10 3

3

2

1

0
1

00
10
21
fJ

04

C-GRUPP iu: t3/6'7o'

Kinnarps lF-Tomtens IF 4-1
Målg.: K: Tomas Westerberg 2,'kent

Ek 2. T: Stig Ande4sson.

tl
I i f'riluftsgudetjänrt i liinuoved
I I På canaag hålls friiuftsgudåtJanrt
| 1 i frastgardens trädgård rned mcd.
| | r'erkan av . försawiingens präster,

I Seruertng.

K-E Larsson gåv MBK 1-{ i 32 I

min. Minuten före paus fälkies Bengt I

Georgsson och siraften från Uhie I
Gunnåfsqon räddade MBK-målvalr- 

|

ten snyggt. Detta gav än frisl<are i

mod i MBI{ efter paus. Det blev 
I

snabbt 2-O genom Göran Johansson 
I

3- 0 genom Jan Cunnarsson på stt'aff 
I

och 4 0 genorn ltent Jansson. Tröst- 
|

målet lobbnde Giicrå Ek in._ 
i

En lustig match där Tomten helt
stod för spclet i första halvlek och
tog leclningen med 1-0, men inte or-
kade fullfölja utan fick ge sig för
Kinnarp som slog in hela fvra mål
efter paus. Bäst i Tomten Mats !lol-
kesson, Jan-Äke Johansson'.och Stig
Andersson och i Kinnarp Tornas
Karlsson, Kent Bengtsson och Tomas
Westerberg.

Tabellen:

Kinnarps IF
Falköpings BK
Floby IF
Tomtens IF
BK Rapid
IFK Fathöping

+4
DJ

41
oa

00
11
02
13
03
04

Det gick på, tok fö, I(innurp
Mariestacl (FT) Kinnarp måste absolut kunna bättre än vad som

visades rnot MBK i går kväll. Annars shall inte Kinnarp ligga i täten

på div IV. Nu tiinker förmotlligen laget bevisa sin rätta kvalit6 i retu-
ren på onsdag - och ta revansch för ett svidande och odiskutabelt
nederlag i går, 4-1 till IIBK eft€r l.--{l i paus' ^ lq[g'fu'
Det mesta gick på toli för Kinnarp.

Spelet kom aldrig igång. Ulric Gun-
narsson smidig och elegant där fram-
me, men utan acceptabia bollar bak.
ifrån. Samma sak med Bengt Georgs-
son. Skall någon få överbetyq i
Kinnarp må det vara Bo Johansson
i försvaret och mv Stefan Johans-
son.

MBK vilie mycket mer i denna
match. Var först på alla bollar. Hit-
tacie varandra med passningarna och
hade ett par tongivande mittfälts-
gubbar i framför allt Arne Nyman
och Göran Johansson.

ffiffiW ffiffiMW



STOR I"OPPMARKtrAD
PÄ KINNERTO, KII{NARP" LöRIIAG 27i6 Kr. 13.00

lTI KAIT H,{R GöKA MASSOR AV FINA }'YND bI. A"

FABRIKSNYA
Soffgrupper, plastmat.
tor, plastclukar, herr.

pyjamas.

Kl. 15"00 brirjar fotbolls-
matehen nre.nau lv'ar {}ug{aits:Sit;&=Sii.
i äldre oldboys och Rignror Johans;uon
& Co i clamlaget.

l''iilkomna tiII en tri.v*sanr ef ternfiild$g på l{innemo!

Reuarusch fö* fgjWerp p& o{usdeg?

Lagen på Kinnemo onsdag
.lllariostarls III{ Kinnaqrs lF
1 ian-Olof F\:ttelsson 1 Stefan Johansson
2 Stig-Äke .lansson 2 Christer Ciaesson
3 Ko.rt ,An.lErsson 3 Rengt persson
4 Jan fliinnarsson 4 Bo Johansson
5 Evort l{arlsson b Ander Eh
6 Roger Gablielsson 6 Rolancl Mobelg
7 Arne Nyman 7 Tord Torstensson
8 Ciiran Johansson 8 Conny evist
9 K-E Larr:son g Uuric Gunnars;oir

l0 l{ent Jansson l0 Bengt Georgsscn
1.1. E'b l(arlen 11 Gösta Ek
12 Kicll Anrlcrsscn 12 l{.iell Johansson
13 Ingerr:rar Stlaff 13 Staffan Nielsen
Dotlare: Curt Lieclberg, Lidltöp ing,

peilen har sklrpa1o1 fram många
gårr-e r'. De I'ar säkcrt den ianlron
sonr I{inreveds kvrl<o'hröCi:akår hacle
aktuell när de inbiöd till sommar-
gudstjänst i Pr'ästgårdsträclgården i
Kinneved i söndass. I den vackra
söndagseftermidCagen hacle många
församlingsbor och närboende hör-
samryrnt kårens inbjudan.

Efter psalmen "I denna liuva som-
martid" inleddes grrdstiänsten med
kort predikan av pastor Yngve Gull-
berg. Pastor ReiCar Jahnsen, Bör,stig,
höll en kort andakt med utgång från
någJra versar i söndagens evangeiium.
Gudstjänsten slutade med bön och
psalmsång och kollekt unntoes till
Flämslätt och den inbringatie 320 kr.

Kvrkobrödernas fruar hade ordnat
med kaffeservering och allt smakade
gott vid långborden under de vackra
'b:iörkarna. Gudstjänsten samlade
-nära 170 personer. Det var god an-
slutning, tyckte kårordf. Daniel
Abrahamsson. Det var den största
samlingen hittiils, sade han, och
framhöll att kåren har planerat fler
friiuftsgudstjänster, en i Axtorp den
2 aug. och en i Slutarp i slutet av
månaden.

- Under hösten återkornmer de val-
llga sammankomsterna med aktuella
studier. Under våren har stor liv-
aktighet varit rådande när det gäller
gudstjänster och lörsamlingsarbete.
Församlingen hade i våras en gocl
gammalkyrklig konfirmation med en
mer än fullsatt kyrka. Kyrkans barn-
timmar har haft god tillslutning och
en söndag delades ut ett 50-tal Bar-
nens bibel. Då skolan hade sin av-
slutning, var barn och äldre samlade
i kyrkan ftir gudstjänst till ett antal
av 290 personer.

Börstigs församling och söndags-
skola hade midsommardagen utflykt
tlll Hökerum, där gudstjänst höIIs.

Friluftsgudstjånst
i l(inneved "s/b'N'

- livligt arbete
"KYrlian ut ur kvrkan" - den ao-

fÅNGAVALL$N 
ts{s-N'

Fredag kl. 19

I SAAB.biI .59
års moalell, begagnade
orglar, gräsklippare

€1, spisar, kylskåp
m"nl"

$tall-lylitor, {otogen.
lanrpor.

Iilaf f byrå. liorgmölrler,
fyklår, böcher sarnt
ett hundratal plast.

hinka,r.

Alla som hanrllar. för nrirrst
5:* får en lott för deltil-
åä,${+-i utir:ttning ilr. l'rem-
lrga. r'inster.

Ir"örsäljniug ar., kori', glas,s,
lotterier: cch 21 :an.

liiuna,rps IF:

På onsdag hväll speLar l{innarps
IF retur rnot ltariestads BK på
Kinnemo. r*är tle tråila rnöttes i
torsdaes kräItr i \far.iestarl segrade
hernmalaget rned 4-l och KIF-Ia-
g€t har ailtså revansch att uttirä-
vn. Ilirla la{err har tolv poälrg -&IBI.{ hal docli ett rnrlt bhttre i
kolunrnen för målshillnnrl, Serien
toppas nu av lfari+'sfads BniS med
1.4 t]oäng före Lidlriipings }l rned
treftcn samt N{I]-r{ och l{iunar.p
med sina tolv,

Kinnarp mönstrar samina lag som
i de senaste måtcherna. Vi konstate-
r?r clock att Kjell Johål.rEson iiter-
finns scrn' numrnör toh' och Stnffan
Nielsen som nurnmer trelton. Do-
rnare ijr Curt f,ierihelg frår-r Licikö-
ping. KlF'-lagct snmlas i<}. 18 på
Kinnemo

B-grupp I:
Floby lF-Kinnarps IF l-.9

Målg.: F: Dragan Miklc. K: Tony
Persson 2, Kent Bengtsson.

Tre förwarstabbar i I'Iobyförsva-
ret bäddade för tre KinnarpsmåI och
en lätt seger för serieledarna. Kinn-
arp var också det klart bättre laget
och visade stundtals fint spel ute på
planen. Bäst i Floby var Jim Josefs-
son. Per Andersson o€h Draaån Mi-
kle, medan det }?ista'Tetygöti Kinn-
arp går till Tony Persson, Kent
Bengtsson, Roland Jansson och To-
mas Westerberg.
Tomtens lF-Kinnarps IF 0-S

Målg.: Peter Andersson 3.

, Tomten lyckades eJ ta revånsch l
I matchen mot Kinnarp utan fick åter
se sig klart besegrade. Spelet var

j annars lnte mycket att hurra för utan
rmatchen som helhet kan betecknas
som svåg. Biist hos serieledarna var
Benny Brodd, Tomas Carlsson, Kent
Bengtson och Tomas Westerberg
medan Tomten hade sina biista i Jan-

] Åke Johansson, Stig Andersson och
lTord Gustavsson,

Kinnarp-IFK Falköping 4-l)
MåIg.: Tomas Westerberg 4.
Kinnarp mötte lnte något större

motstånd i mötet med IFK Falköping
och man kunde också vinna mycket
välförtjänt med hela '4-0, en seger
som var hur solklar som helst. PIa-

nensJ<lart bäste spelare var Kinn_larps I'oman Westerberg, ett flrrd som I

lrorwards med över 100 mål nå två |

lsasonger. Ein grabb att se up.o mea I

lror, ro.rwaren, Bäst i Falköping varl
inålvakten Lars Garenfetdt'oct; koi_ |

l,gga1-,i_$inlgnsmår* renny bråä'a 
I

l:ar 
ocl<så gott betyg. 

I

r rremmalaget var d6 tre mål skyttar_
la samt Tomas Karlsson och R-oland
Jrtlqson. I Folkabo godkiint för Dan
Ilellbe_rg,, Kurt And-ersson oeh fng-var Bladh.
floby-Slutarp {-$

Målg. ej rapporterade.
En mycket jämn match som Floby

till sist lyckades vinna med udda-
målet av sju efter det att Slutarp
missat en jättechans till utjämning
i slutet av matchen. Genom segern
gick Floby upp på andra Plats i ta-
bellen dock utan chans att hota
Kinnarp som varit verkligt bra i år.

Det uppskjutna mötet blev en I
mycket håindelserlk match diir båda I
lagen hade många målchanser och I

där man också utny"ttjade de flesta. I

Rapid hämtade bi.a. uDD ett under- I

läge med 1-2 i halvtid tiu tednine I

med 3-2, men sedan kom Kinnari i

och efter en hörna stod det Dlötslidt i

$_3. Matehen spelades i höSt temp;p ,

och Kinnarps seger får anses som
fättvis då cle mot strutet tog hand I

om mittfältet samt spelade sig fram
med fina kombinatioirer med aomas

Slutarps lF-Grolantla IE 2F7
Målg.: S: Leif Ekblom, Alf Johans-

son. G: Ingemar Mann 5, IngemarJo-
hansson, P-O. Svantesson.

Slutarpsförwaret hade en av sina
virrigaste dagar och Grolanda for-
wards kunde härja efter behag och
många gånger soh s5mes med mål
som följd. Grolanda hade ett mycket
jämnt och välspelande lag med Inge-
mar Mann, fngemar Johanson och
Kent Karlsson som toppar. I Slutarp
godkänt för Ulf Karl6n, Börje Gus-
tavson och Dan Ola Sand6n.

Tabellen:
Kinnarp 7 I
Floby 7 4
Grolanda 7 3
Kättilstorp 7 3
Slutarp 7 I
Folkabo 7 0

0 0 2i-3 14
12N-72 I
2 2 t9-!4 8
1 3 13-9 7
06 9-28 2
25 3-2'3 2

; Westerberg som planens suveräne
I spelare. I Rapid får Bengt Arne
I Stridh, Lars:Åke Johansson och j

I Klaes Gyilensvaan gott betys och ir
I Kinnarp får nämnde WesterbÄrg, To- |

I mas Carlsson, Tommy Fredriksson I

I 
ocå Kente Bentsson mycket bra be- .|ij*- r i

rKrnnarp lF-Folkabo IK ?-{t
1\[ålg.: Tony Persson 3, Peter Jans-

son 3, Tomas Westerberg.
Äter blev det en fulltriiff för hem-

malaget som efter konstens alla reg-
ler spelade ut Folkabo som har allt
för lätt manskap denna säsong. Spe-
Iet rörde sig mest som sJme€ av re-
sultatet på Folkabos del av planen
och Kinnarpsförgvaret kunde spela
mycket offensivt. Biist denna gång

C-gruPP Itr
Uppskiuten match:

Rapiä-Kiunarp 3-s
Itå]g.: R: Kläes GYilensvaan 2, Än-

ders lfuonlöf. K: Tomas Westerberg
3, Kente Bentsson, självmål- Vartcfta A-$lutanp All



Kinnarps {f' fic$fevansch mot MBK
Raffel och chansrilct i 2 1-duell

Ilet btrev en fartfyltil tilt-
ställning på Kinnerno i Kinn-
arp i går, där hemmalaget
fiek revancch mot ]ltariesiacfs
BI{. 2-1 blev segersr.iffrorna
i en match som bjöd på raffel,
välspel, rnängder av situatio-
ner och därtill i gott tempo.
Fak{iskt en riktig angerrärn
kamp, diir hemrnalagets
triumf, sett till vacl som hän-
cle under senare delen av and-
ra halvlek, r'ar rättvis" I{ela
första halvlek präglades av
jämnf spel och det var också
i stort sett järnnt untler för-
sta delen av andra halvlek.
l{innarpss;relet vågile r,ål över
något under slutlrvarten,
Cirka 225 personer bc'vittnade hom-

rnalrgets segar. Dp fick se gästcrnas
mälvakt J. -O. Pptiersson qe KIF led-
ningen efter 20 minuters spei. Eit
iångt inkast från "Eleclia" stvlde har..
in i (,gna målef . Flera l(TF-sp.lrr e
höll sig framme hos MBK-måh.akten
och bl.a. var Chfister Claesson och
Gösta Ek elegant i luften.

De f örsta tjugo minuterna bjdd
annars inte på några riktigt öppna
målchansor. mcn fortsäf tningAn sl(ul -
le bli desto mer intressant. Minuten
efter KIF:s iedningsn-r:i1 r'ar kvitte-
ringen på gång, men i sista sel<unrlen
styrde Bosse Johansson untlan bcilen
sedan KlF-målvakten kommit på hal
ls.

25 minuter hade spelats när Lill-
Kalle Larsson nickade med en stört-
dvkning av Kinnarpsmålvakten som
följd.

Ribbträffar
t 34 mjn. hängde Kinnarpstvåan i

luften. Christer Claesson nickade i
överliggalen och kompisen Roland
Moberg sköt också i trävirket. Några
minuter senare ptänfatle vi ner en
utmärkt chans för Christer Claesson
I fint läge.

Halvleken slöt med att Bosse Jo-
hansson fick träda in och agera räd-
dande ängel på måliinjen. Som s;'-
nes: clet hände en hel del efter 1-{-
måiet.

I mina noteringar frårt kampen har
jag fått göra en grovsortiring och ta
med det allra främsta. Beredd att an-
teckna kvitteringen vår jag i upptal<-
ten av andra halvlek. då ett MBK-
inlägg landade nära KIF-målet, men

två gästspelare passetacle i hög has-
tighct fölbi 1ädelbolien

i0 minuter hade spelats när Chris-
tel Claesson fick fin nickträff, men
målvnliten var mecl på noterna. Gösta

Ek skickacle ett shoit i burgaveln i
i5 min.

Straff och l-1
Fem minuter senare Pekade doma-

I ren Curt Lieclberg på straffpunkten

- för MBK. Kil'-stoPPern Bosse Jo-
I horron hatle hå]lit hanclen i onatur-
I tigffl ställning och bo{len sökte

I sig clit! Jan Gunnarsson sköt straffer
I via stolpen i nät.
I

Segernrålet
Efter halrrtimmens spel anlände se-

oormålo+ /rhriclnr nrepcqr. - Jh, som an-
ser att clet finns inga meningslösa
bollar att gå på jakt efter, kutade
med blixtens hastighet på en trakåt-
passnine från en l\{El{-spelare. Mål-
valifen tannade bollen och Christer
fräsfe i viig sl<ott - i MÅL.

I-,iksom vid första fullträffen för
I{IF, kom gieterna med en mot-
attack, som resulterade i att Bosse
.Johansson för tredie gången denna
daq fick räd'la nå rnållin.ien.

N1:tt tillbrrd för L[PI{ noterade rri
t'rå minuter senare, men Stefan Jo-
hsnsson räc.ldac.le snvegt.

Ja, seclan haCe I{TF tre fina ehan-
cer frll \-ff.Tltråre mil. ''Bl^Cka"
Georgsson var igenom, men målvak-
ten räddaCe. Samme "Blecka" hade
nv chans minuten efter och i slut-
minuten s]<öt Ulric Gunnarsson med
mir'lvakt-"räc'l dnin g som f ölid.

Kinnarp fick alltså revansch -det hade också n{BK-leclaren Rolf
Hcrmanssor-r räkrrat med och han var
också den förste att gratulera Kinn-
arp-clägledningen till segern.

Bosse tlagens man
Dagens man i Kinnarp var - som

-qå många, många gånger förr -stoppern Bosse Johansson. Ifan är
för närvarande i toppform oeh åse-
rarle nu över ett brett register. Mål-
vakten Stefan Johansson svarade ock-
så för ett utmärkt arbete mellan stol-
fiarna. I de bakre leclen konstaterade
vi att hlieersid.an vacklade under för-
sta h.alvlek. Connv Qvist fick inte
riktigt kontakt mcd sina motståndare
och det betvdde att laeledningen bvt-
te tili tovan Kjell Johansson efter
paus. Anders Ek var gedigen back-
spelare och Bengt Persson spelade
upp sig undan för undan - inledde
som säkerhetslås i mitten, speiade
back andra halvlek.

Roiand Moberg på KIF:s mittfält
sätter jag som dagens näst bäste

Klart för 1-0. l'Iälvak'rttn box:tl bolle:tl i elien bur.

hemmaspelare. Hans roll i andra
halvlek var en huvudroll. Det var
annars iite vacklande på mitten ett
tag i första halvlek, trots att Tr:rd
Torstensson agerade i samrna pålit-
liga stil som untler de senare vår-
mal cherna.

Kedjan är svår att gradera. Mycket
svår. Den är just nu oberäknelig och
farlig: Gtista Ek topp före paus'
Christer Claesson genomgående bäst,
"Blecka" i många eleganta genom-
springningar. Ulric Gunnarsson var
väl däremot mer ojämn och fick inte
den rätta bolll<ontakten den här
gången.

Bra MBK
Mariestads BK var en bra mot-

ståndare. Laget spelade fyndigt och
är säkert på väg uppåt igen. Mål-
vakten J-O. Pettersson hade oturen
att bli medskyldlg i båda baklänges-
målen. Dessemellan spelade han
mycket förtroendeingivande. Bäste

fiirsvarare \rar backen
Staaf{. Andla bra speiale
Nyman på mittfältet och
Kent Jansson.

var Arne
kedjans

Lidköpingsdomaren Curt Liedberg
hade inga problem med att blåsa
sig till ett i'ol1 betyg, även om jag
sätter frågetecken för Cuds tolkning
av en del handbestraffningar, I frå-
ga om straffhahden kanske
rnan kan gå på idrottsvännen Tor-
sten Tegn6m tolkning:

"Bollen stoppas med en aktiv
men reflektiv armrörelse.,.
spelaren vet inte (r'et knaPpast)
om vad som hänt. . , "Handen är
bara där". .. och bollen är stoppad.

Domaren blåser och be-
straf f ar... komekt, eftelsom
en avsikt - en "KROPPENS
AVSIKT": - tydligen föreligger.
även om denna "avsikt" inte når
upp (ss. psykologerna uttfYcker
det) "över medvetandets tröskel".

Båsse

BMC Bilar
MG 1968 röd, 1.700 mil, med

överdra,.l, 5-årsgaranti.
BX4C - 1100 automat, 1.800

mil, 1968, röd med 3 extra-
ljus och drag, 5-årsgaranti.

nfc 1965, 4 dörr, grön, 5.300
mil.

Vidare finnes ett antal billi-
gare bilar i lager.

B. LARSSONS BIL AB
Tel. 330 60

Opel Kadett 1969
Röd, stora motorn, 1.200 mil,
5-årsgar.anti.

B. LAII,SSONS BIL AB
Tel. 330 60

Saab 1965
vit, reg. i slutet av 1966, 4.300
varför viss del av garanti finns
kvar. Helsnygg.

B. LARSSONS BTL AB
Tel. 330 60



Asfaltering aY gatorna

i Kinnarp$lutarp 
zota-t'lt'

got av de kylkliga arkiveti

kostar kronor
!'r.öliintls ,h0mmrrnalnäuruc-l haf , liir r,rr 1969 påpeliat a1:t {:ijl dcr. tolv

.!rållit saurrnanträcle, I\,Ian beslöt föt,- l ar" lroiumunc'rr förvaltadr: lontlt:rna
siiija lär'ar.irostätla,rna ll 0qrh 4 sr.di,rn iurliunrl:t' t'irrns för endasi t.vta. trJrt

sloiöverstyrerlseus )-ttran(lc i1härn- l tillsatt lt'rnnritte hade sökt Iå fl'anl

tats^ Hyresgåstelna uppsåges frårr I de uiliutttlct som lattades' nlen e.'i

den 1 olitobet'. En pclsnn hade be- i15'g1a31t' lörtr'ågan skttlle nu giiras

s\,är?rt sjij övel iir:bitcrad anslut- j h's pastorsåt:rbetet i Kintteved tlm

nilgsavgift. 1'ör clas\'aitelriedning. i hancllingarna rnöjl1gen ka3 finnas i

Återkallas i vention på 3'1C5 kr' !'ör' ril'uirlg och

I{orumunirlfullmäktige lradI t'idi- i bodfot'sliug av ekotromibyggttadetna
gålre tresluf.åt att frågan r:ui utbl'gg- j å fastigheten Slutarp Ödegården ha-

iiacl av vatten- och ävloppsledrri.gar ] de fi-r'a anb'..td iultottrtilit, Kgtumu-
till bebyggelselr dstt:r' orl Kirr.arns I nalrräprtrdc'n föreslår' tulltnälit-ige bg-

järnvägÅslJtion skulle reu:itte.as till ] sluta att antaga det anburl sottt ttt*
samarbetsnämnclen ftjr :.'tt'arrtle. I lämnats a' firtna Schakt- o*h l{änål-

Iicmmunahtärnnclon btslutacle ltelt-r- | grär'ningal, I,'alköping, med ctr eti'
ställa hos fullmäktigd a1t beslutei I trcirt'er.radsuu:nra ar' 4'800 kt'

,17.1,.000

Från Kinnar'p-;slutarJ:s r'ägf öt'etti ng I ersät
fiirelåg begäran onl t'tf uttirlallde hur i digåiga clagar". viika ej gått at-t atrskaf-
lionrrnullerr ställer sig till bidrag för i fa vikarie fijr. I'ör sådarr tjånstgöring

enligt gällancle aYtal ej utgå er-risfaltering av gator och vägar i sam- J får
hrillet. Fjt,la plojektct var kostnads- | säättning sorn för övertid utan sl<all

l'reräknat t.ill 4?4.1100 kr. lnnärl en full- | kompellseras gelloDl att befattnings-
stålclig .iinalsir:ringspla' töreltgger,!h"urren c.iråller nrotsvarande ledig-
ansåg sig konrmunalnäntndett inte I hett. l.rågau slrulle dessutont lagJi- j

n ha hän.-hjutits till lönerrämlrdert.vara bc:r'eclcl att gör'a ett uttalande. I ge

Saratidigt eritrrades oiu. ätt arbetet I Trots ätt beslutet ej överensstämde i

I(omnurtaluånrnclen atrsåg ltlagarr- i nå

den ir:he ha ft'amfört sådan rtrotive'
ling för sin framställnig att shål fö- i fra
lelåg att bifalla tiensanrtna

rnåtte återkallas. I

Fullmäktige hacle beslutat att rncl i

serrvitutavtal upplåia el'forderligl
områcle för' ultptörande av en ilatts-
formatotstatiotr i uärhett'n åv såtn-
lingslohalen. Att på l(omlnuueils
vägnar utrdet'tecktta sen'itutavtalet
valcles Ulof Rehl1. Slutarp, oclt Hi!-
ding Vår'inp:. Kinnarp. ViCare beslu-

Socialtränrndetr hade beviijat en
rnställning f rån biträdancle föl'e'

stårrdaliruan v'iti Frökitldsgårdetr ottl
tning för 25 1.''? iclre uttagna lo-

rned gällnnde avtal. ansåg nätntrcletl I

att elsälirritrg för denna gållg sliullc ,

ut.gå, uren att snciainämnden i fort-
sättningeu i fr'ågor av detta slag
skall hänsl<juta ärtrtrdt:t tiil lbne-

n. F ol r'är'dbiträdt'n sotri gi '
rourgår' utbildningskurs sltall lirn

rcleI hut'"1idett utgå nred l{)tl pro"
rrligt fiv. I{otutnuuföt'bundets t e-

"fill tlutnrans Srriclierilairt'ili, $lt.tt-
arl:, shulle utgå en tonltmark-csul)"

Vartoftaseger,, 6-1
Freclasshvällens vänskapliga upp-

giireise på Tångavallen hlev en klar
ieger för gästande Vadofta, som hade

leänir-rg i paus med 3--1 och gjorde

vtterligale tre må1 i andra halvlek'
Matcfrån b-iöd inte på något större

spel, tnen gästerna visade. upp ett
stiirre register än vad hemmalaget
förmårlcle. Speciellt i ked:iespelet var
tiet skillnacl och duon Ulf Leljon_-
Claes Arne Wallin gick bra ihop och

svårade för'fem av måIen. Försvaret
verkarle vara av hYgglig klass, där

mv-reserven Rune Sandblom gjorde

bra ifrån sig liksom Bror Hierp
Hemmalaget hade otur genon att

Roger Anclers-qon redan i inledningen
råtacle ut f rir en skadr och måste

uteå. Genom cletta miste liedian en

av'sina flämsta länkar och därmed

blev Håkan Karistedt ganska ensam

i avslutningarna. F3engt Hermansson
och Kiell Karlstedt var de som främst
miirktes i f örsrraret.

l\{åiskyttar: Vartoftp: LTlf Leijon 3,

C.-Ä. Wallin 2, Tomas Johansson 1'

StutarPs må1 var själrrnål
z\b-w, 

- 
Gescin

n t ,, f. l,*f olltotl:;.f tSttL
z x t'. I

nutrkn(dd,\' t utaL
r,+i&-N."

Iiinnarp$ II' arrargrlr:tr i clag

på nridrlagetr lci.'ptr:nr)inarl på Kill-
ncnro" I rcli!:lrrrn lrlv*s rlet mas-

sor av fin:r l.lntl och tlet torde inte

hcller r-ara n:igon iivtt'<lrilt' Ar-
rangörerna locl<ar oclisa nrecl stor

fotbollstlrcblrn!ng sollr atslutrring
på marhnadetr.

I{intralps oldbol's möicr liitlnal ps

dallrel och orrt mrl) 1Jl c1l I iTt J)å

upJ)ställnlngårna fitltlel man att det
han bil en kul tighl nlt'llnn de två.
Eilt:r vail -.äts otn följancle slagkraf-
tiga ttlvor?

Danlugt't: Rignlor .Tohatrssott, Gun-
vol' Antlersson. Siv Fllorn. Majvi
(imån. Iltgvot,Äl<esson' l!{ar.c Alrl'

Christilrå lIr':lande-;'. X'lotrika Oman,
Tlls.}'- And('rsson, I{ajvcr Andersson,
Gunilla !'t'ansson, lngela Öman,
Sienhiid ^Äket'blotn.

Oldbot'slaget: .Johtr !'tansso'.t. Al-
lan Johansson, Gustaf Augustsson'

r (iotthard Guttnatssot.t. IYar Gustå[s-
son, Gerh:rrd l-ri-.k. llirgel Alldels-
solr, :!lio Blodtl, Fal Sr:idier, Göran

'Kar'lstedt. Sisten .lohansson, Eittar
Rlr:cict. Olle KjeliÖn. Helge-Olof
Kal lssotr.

l)aurlägsbas iir -(-,Iösta "I9il o(rh Mo-
ior''' .r\ndet'sson or:h helrlagbas S{:ig
Fr€r(lliksson. Bacla Iagctt satrtlas lil'
1,{.30.

J

SLUTARPS -I
I

BAGERI 0. CAFE I

sLänger för seinestel. den 6 T. j

I

öppnar åter tlen 5,'8. i

r:ar medtaget i den fiirt'a året upp-
rättade f lerårsbttrlgetetr.

J{ornmunalfi.rlinrähtige iråde uttalat
ijnskemål ou att eu brrtlgetbered-
rring slrulle lillsättas^ Kotnmunal-
'trärnnclen heslutade i enlighet här- i nänrtrdt
rnr-,rl oclr till ledamöter våldes hrr I I

Gurrnar Larsson, Trutti ir, Al lle Ols- | ut

Irtr'ue, och Ailan Ahlqvist. $ltttirtlt.

"BIecka"-skott och målvakttti räddar.

$on, Xiuuarlr, Wel'ttel Glattiund" i e
Vårhumla, Ivan {iustavssotr, tjlis' I kontmt'udatiotl

r{erteckrra lånehan<llingarna valdesl
Elof ftehn och llilding Våring' l

Urhunrk:r saknas
itt:visolerns hade i sin

I

beråttelse I
_..-.__l

Tlll abonnenter i
Slutarps el.förening
\iid everrLuclla el.fel crcll alld'
ra arbeten meilan den 29/6--
101? 19?0 rirl€i tel' 332 00,

IIiG\TAE GUTiTÄFSSI}N$ DL.
Slutarp

STOIl
PA}iKERI}fG

IIITTE UTFö RS#I U ru I NGTN
i stt,TÄRP blev diu succd utan like

\:i fortsättör y'tterligåre 2 dugar

I dag * torsdag oc]r i ruörgou fredug

PASSA PÅ ATT GöRA

ITITTEFYND

AttT TItt URAKPRISER

T'ffT}IÅ ERGI
BORÅSöPPE"I'9*19



I{imr,em,o bleu köpcerttr-um,

Jö, loppm,$rlinad/(/f';s
Plo'+a .

Sucrc

Kinnarps Lopp-
marknads lotteri
Följande nummer: utf,öll med
hemliga vinster på Kinnarps
loppmarkna,d Iördagecr den
27/61970.

Serie A rötl lott nr 26
Serie J rosa lott nr 21.
Serie M blå lott nr 49.
Serie B gul lotf nr 55.
Serie D gul lott nr 99.
Serie Ä vit lott nr 5.

Vinsterna k,an avhämtas på
Kinnemo vid tisdagens hem-
marnatch mot Karlsiborg eller
anmälas per tel. 0515/333 80
tisdag mellan kl. 18 och 21.

Kinnarps lilrottsf örening

TÅNGAVALLEN
I DAG lil. 19

FAIK A-Slutarp A

TÄNGAVALLEN
FREDAG KL. 19

KOMMUNDERBY

Klnnarps lF-
Sfutarps lF

Loppmarknader iir popuiära. Irör
ett tag sedan berättade:.:IrT om
nrarlcrar.lssu.'<'c lör' Slutalps Il,' och
Samlrällsföreningen. .ll'å Iördagen
harle Kinnarps IIr inbjudit till
marknad på sin idt'ottsplats Kinne-
mo. Under de tvii tirnmrr försälj-
ningen varade räknade ärrångorer-
na in i ruut tal 1.000 besökare. Och
det var hunder rned köplust -- he-
hallrringen trv t'l'}at krtrrden tot de r ö-
ra sig kriug .1.50{l krnnor. Dc sorn
var där kunde göra fynd. Möbler av
alla de slag -- gamla och fabriks-
ritia - för'säljdes. Piastmattor. plåst-
dukar och pyjanras gicl< åt sont
smör i clet solslien som gynnade
försäljningen. Begagnacle orglar,
gräsklippale, elspisar r:rch kylskåp
hgde sina kiipar"e, Alla -sonr hand-
lirde for nrinst fem kronor fick
därtill en lott, som gällde Iör utlott-
ning av hemliga vinster.

Marknadens f inal blev fotbolls-
matchen nrellan ett oldbovslag och
ett damlag. DanreLna hade bästa
spärrsten i stegen och vanrt med
uddarnålet av s.iu. Möjligen blev
herrlaget desorienterat genorn do-
marens åthävor. Han bjöd herrar-
na på snus och damerua på liata,
nrellor.

Bollduktiga dätner var frän:st
Majvi Onran och Elsy Andersso-n-
Hel'rlagets mest f ramträdande ak-
törer var Ivar Clustafsson, Pal Seid;
ler, Helge-Olot Karlsson och Six-
ten Johansson -- den lrvartetterr
och är'en övriga herrkompisar har
tedan bOrjat tala our alh'arlig re- I

KARLSBORG GÄSTAffi T{INI\ARP
Serieepilogen i vårfotbollens dir'.

IV går i kväll. I tlen norra {yran
har l{innarps IF hemmauratch mot
Karlsborg den rlrabbningen

YAREPIilOGIFYRANIKVÄ[,T,

skulle eglntligen ha avverkats den
19 april. En lång vårvinter satte
dock stopp för tle Iunileringarna.
När de två i kväll brakar samman
på Kinnemo vet vi att Kinnarp har
törsäkrat sig on en position i ta-
bellens toppskikt. Laget iir två po-
äng efter ledantle Mariestarls BOIS,
en poäng efter Lidköpings IF oclt
håller tlärmerl fred.ieplatsen. De två
toppkonkurrenterna har i kväll
ocksir hemmarnötenl Mariestad mot
q1qlnen o$ Litlköptng 1mot lli-o.

I Kinnårps segerchanser torde, sett
I 
ul' denna synpunkf. vara stora och

i:T t:t: sPelet går alldeles åt pipan
1t Dor tvapoangaren stanna i hemma_
I Iägret. KIF:arna samlas kl. fg. D;_
I ir.l" är. Sven .'Fiskarn" 

Johansson,
J Skövrlc-

EXTRA BIIIIGT
Särrgtäekeu 33:-, 'feryleuebyxa, herr 39:-, Crimlileue
från 18::, Rockklänningar till nedsatt, pris. Bom.virk-
garn nu i lager,

Kinnarps }lanufaktur
Tel, 0515i331 34.

Kommunderby
i SlutarP zt+-+1'

På freilag kväll spelar Slutarp och
Kinnarp på Tångavatlen en vän-
skapsmatch. Slutarp provar bl.a ett
par spelaro utifrån, vilket framgår
av uppställningon. Kinnarp har i
stort ordinario manskap.

Kommuntlerbyt mellan cle två bru-
kar alltid samla inycket folk. Så blir

, säkert fallet även på fredag, även
I om semestrarna retlan börjat,

Grvtor metl och utan lock var åttraktioner för många.

@/6-io.

Lagen på Kinnerno tisdag
Karlsborg A: I(itrnarp -å.:

Royne Larsson 1 Stefan Johånsson
Thomas Pettersson 2 Christer Claesson
Sture \rigtorin 3 Bengt Persson
Anders Valldenstedt 4 Bo Johansson
(iöran Larsson 5 Anders Ek
Tage Linden 6 Roland Nloberg ,

Bert Hultman 7 Tord Torstensson
Börje Hahlin 8 Conny Qvist
Lasse Dahl I Uhic Gultnarsson
Göran Lövgren 10 Bengt Georgsson
Äke Johansson 11 Gösta Eek
Rolf Tjäder 12 Kjell Johansson
Stig-Bertil Johansson 13 Staffan Nielsen

Domare: Sveu Johansson. Linjem.: Wimar Nilsson och Åke Sund-
kvist. samtliea Skövde.

VÅAAVSLUTNINGKinnemo

Karlsborgs BK - Kinnarps lF
valNch:



Ifinnarp avslutade seriesPelet

med 4,-O-seger mot Karlshorg
Me1 4-0 satte Kinnarp punkt för vårsäsongens seriespel. Gäster på Kinnemo i tisilags var

Karls,borgs BK - ett jumbolag, som trots neclerlaget stuniltals visacle upp goila fotbolls-

il;;. K#;"rp dornineratle klart hela första halvlek, men den pressen resulterarle blott i
ett mål inslaget av "Blecka" Georgss,ol i 41 min. efter solo genombrott. Kinnarps tryck mot

KBK-målet var för hrattigt cle första 45 minuterna för att spelarna skulle få de rätta

tipp*rrgu,"r,u,. Det blev ttärför avgjortr trevligare efter paus, när gästerna stuncltals fick ini-

tioUo. ffirrrrn"pslaget fick mer yior att agera över och uppbyggnatlen av alfallen blev

bättre' 
- z'h'To'

Tord Torstensson - som via ena sto'l-
pen fick se sin nickboll landa i gäs-

ternas bur.
Slutresultatet fastställde Ulric Gun-

narsson ett par minuter senare, då

han dribblade sig igenom och när-
sköt fjärde målbollen.

I{arlsborg speiade som sagt inte to-
kigt på planen, även om det märktes
att laget inte riktigt har div. IV-fart
i benen. Spelarna kom ofta - särskilt
markant före Paus - till korta vid
kamp om bolien med hemmaspelarna,
En elcrge bör dock laget ha för aidrig
sinande energi. Målvahten Roine
Larsson, fyrbackJinjens Tomas Pet-
tersson, mittf ältets Göran Löfgren
samt kedjans Rolf Tjäder och Bernt

Målbo1l nummer två kom efter fJ''ra

minuters sPei. Det var Christer
Claesson, som nickade qn hörnboli i
nät.

Efter den fultträffen fick gästerna

fart på sitt spel och kretsade ofta i
attacker kring KlF-buren, där dock
målvakten Stefan Johansscrn agerade

säkert. Vi noterade också bl'a' att
backen Anders Ek fick rädda boll På

mållinjen, men vi noterade också

några goda Kinnarpsförsök, där bl'a'
Uliic Gunnarsson vid ett tillfälle
träffade målställningen.

35 minuter hade sPelats när 3--O

anlände. Återigen var det en hörn-
boll som resuiterade. Nu var det
Kjeil Johansson - kom in som ersät-
tare i mitten av and14 halviek för lIultman var de frärnsta.

qft-ru.

Elmer
Grolanda
Slutarp
Vedum
Anne]und,
FriscopoikarnaI !Irnuvyu.l^arr

lvitst<e-Kleva
I Trädet
i Edsvära

I 
Larv

Norra rcservserlen

I

I

SAIONO LADY, $lutarp
håller scrnesterstängt fr.o.tn. clerl 13 juli- [ aug'

ilIuj Bergnrun

SIME$TERSTJINGT
L3i7-25,7.
B. Silaer strand H errf riserirug
Kinnarp. Tel. 0515/334 55.

TGrF 7L 7 4 0 {6-5 18

tr'alköping 11 82140-13 1E

Sl<övde AIK 11 8 0 3 58-13 16

Götene 71 72 23?-18 16

Tibro 11 ?13n-1475
IFK Skövde 11 6 0 5 23-20 LZ

Mariestads Bois 11 4 3 4 19-21 11

MBK 11 4072A-40 8

IFK Tidaholm 11 3 1 7 Il-14 7

Skara 11 218ä-35 5

Kinnarp 11 11911--45 3

Våmb 11 0381(H0 3

Falköpin gs reservserie
Folkabo-Åsarp 7-0

Stenstorp I 8 1 0 40--10 1?
Vreten 9627 35-13 11
Slutarp 961231-29 13
Fcrlkabo 95222s*75 12
Valtorp 950431-ä10
Rapid 941419-32 I
Äsarp 931611*22 7
GustavAdoif I2 0 7 L2-25 I
Furusjö 910815-29 2
Kättilstorp 9 1 0 8 13*25 2

Kinnarp gjorde dussinet fullt
i hommunderbyt mot Slutarp

Kinnarps IF gjorde dussinet fullt på Slutarp i gårdagens ilrabbning
på Tångavallen. flemmapojkarna förmådde inte ens lå in ett tröstmål
bakom rnålvakt Sfefan Johansson. Av de tolv KinnarpsfullträIfarna
svarade Christer Claesson för hela sex. Christer var också banaus lilart
främste aktör,

Slutarp kanske i viss mån kan för-
svara de stora förlustsiffrorna med
att man fick mönstra ett reserwfyllt
lag där bland annat målvakten Lars
Jacobscn, -Roger Andersson och Alf
Adamsson saknades.

Kinnarp ställde upp utan stoppern
Bo Johansson och ked.iespelaron Ul-
ric Gunnarsson men ersättårna har
tidigare figurerat i A-Iaget. Bland
annat gjorde Clas-Göran Göransson
A-comeback.

Christer Claesson iniedde målskyt-
tet efter två minuter. Bengt "Blecka"
Georgsson ökade till 2-0 efter tio
minuter. För 3--{.svaracle Gösta Ek

i 30:e minuten och för 4*0 Christer
Claesson i den 35:e.

Redan i andra halvlekens första
minut kom 5-{) genom Staffan Niel-
s6n. 6:e minuten gav genom Anders
Ek 6-{. I 11:e och 14:e minuten
ökade Christer Claesson till 7 och
8--{. "Blecka" sköt in }-O i den ä:e
minuten och alierte Christer Claes-
son slog in 10-0 och 11--0 i 34:e resp.
35:e minuten. Roland Moberg satte
punkt för dagen genom att på straff
ordna slutresultatet 12-10 ! 38:e mi-
nuten.

Drygt 100 personer såg detta derbY
i bitvis regnigt väder.

Båsse

Kinnarp spelade inte helt På toPP.
Trots övertag före paus var det täm-
ligen avslaget. Det blev roligare spel
i andra halvlek och ingen spelare föll
direkt ur ramen den här gången hel-
ler. Försvaret var dock inte hela ti-
den på topp, hade emellanåt lite svårt
att få undan bollen. Anders Ek och
Bosse Johansson var främst' På mitt-
fältet spetade åter Rolånd Moberg till
sig bästa betyget och i kedian topp-
betyg främst till snabbe Christer
Claesson.

Sven "Fiskarn" Johansson, Skövrle,
hade fint grepp om händelserna och
dömde sig fram till gott betYg. 150

personer kom tiu Kinnetno i det nå-
got regniga vädret.

Båsse

Dir', IV Västergötlantl Norra
Fröjereå-IrK Tidaholm 3-1
Lidköping-Hjo 0--{)
Sil-Mariestads BK 0-1
Mariestads BOIS-Trolmen 0-{
Kinnarp*Karlsborg 4-0
Vinninga-Kållandsö 0--0

MariestadsBois 12 ? 3 2 20-9 77

Lidköping 12 6 4 2 2l-70 76

Kinnarp 7272 328-18 16

Mariestacls BK 12 6 2 4 22--46 \4
Vinninga \24441+-1672
IFK Tidaholm 72 5 2 5 lZ-tS 12

Hjo 1243522-7971
Tiolmen 7235 418-16 11

Ftöjered 1.243523-2371
sil !2 42 613-17 10

Kållandsö 1225 511-13 I
Karlsborg 12 13815-36 5

Div. VI FlobYgrtrPPen
970229-12
I 6 2 1 18-8
961216-14
943220-12
951323-15
951323-20
922511-18
921613-18
911? 9-31
9108 9-23

'tl>-rt', ?O år

?0 år fyller den 7 Jull lantbrukare
Alex Johansson, Halsäng, Kinnarp'
Jubilaren är föttd I En€högen, Gro-
Ianda, och på !ädernegfuden arbe-
tade han tlll faderns bortgång 198.
Dfuefter brukade han fram tilt 1950

denna gård tilleammans med en bro-
der, 1951 flyttade han till makans
föräldragård t llabång I Ktnnarp och
brukar trån detta år gården tillsam-
mans med en svåger.

Alex Johanssons kunnlghet och
duglighet har tagits I anspråk för
en lång rad kommunala och kYrk-
liga uppdrag, I Frökind"s kommun är
han ledamot av fullmäktlge eamt v.
ordf. och ledamot av socialnämnden.
Vidare är han ledamot av kyrko-
fullmäktige och zuppleant I kYrko-
rådet. Under tiden I Grolanda var
han ledamot av kommunalnämnden
och hälsovårdsnämnden varav
åtta år som dess ordförande -, i fat-
tigvårdsstyzelsen och nykterhets-
nämnden - även här en tid som
ordförande -, vice ordförande I
kommunalfutlinåiktige, tedamot och
kassör I ekolstyrelsen, ordförande I
civilförsvarsnämnden, ordförande i
hästuttagningsnämnden samt ledamot
I flera andra nämnder. Vidare var
Alex Johansson ordförande I vatten-
Iedningsföretag och vägsamfätlighel

AIex Johanssons gtora fritidsintres-
ga har varit skyttc och lnom skytte-
riirelsen har han lagt ner ett stort
och gagnerikt arbete. X'rån 19% tlll
194? var han styrelseledamot I Gro-

, landa skytteförenlng oqh den dri-
r vande kraften lnom föreningen. 17

år var han förenlngien ordförande
och 7 år dess vlc€ ordförande och
fungerade dessutom tidvis eamtldigt
även som kassör och sekreterare,

1e

13
11i
11 

I

111
6l

;l
;l-t
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Inget lån för
rnarkförvärvet?

Länsstylelsen anser sig inte
böra tillstyrka Frökinds kom-
muns begäran om att få ta upp
ett 2O-årigt amorteringslån på
200.000 kr för olika markförvärv.

I och för sig bör, anser iäns-
styreisen, hinder inte möta för
kommu-n att i den utsträckning
som här skett ta upp amorte-
ringslån för att tillgodose de
ändamål kommunen angett. Frö-
kinds kommun ingår i Falkö-
pings kommunblock. Kommu-
nerna inom detta block kommer
att bilda en kommun den 1 ja-
nuari 1974. Samarbetsnämndcr
har avstyrkt låneframställninqen
och därvid bl. a. framhållit ati
övriga kommuner inom blocket
finansierat sina markförväru med
utdebiterade medel. Det är med
hänsyn till vad nämnden an-
fört som avstyrkandet sker.

De äldres utfärd
Kinneveds Röda Kors anoril-
nar tisdagen den 14 juli sin
sedvanligs. utfärd för ältlre in-
om Kinneved, Vårkurnla ocll
Luttra sosknar. Välkomna ärro

alla som under året fyllt eller
fyller ?0 år samt ältlre, Äkta
makar följas åt oavsett åltler.
Btxs avgår från Frökindsgår-
den kl 13.00. Påstigning kan
även ske vid Clausons affär,
Slutatp. Anmälningar motta-
gas senåst lördag Per telefon
331 36, 330 06, 330 93, 331 39.

Kinnevetls Böda Kons

De ätdres utfärd
qF--fu.

Chaufför Bengt Persson, Kinnarp,
med maka Ann-Marie, född
Svensson, Vara. Vigseln ägde rum
i Fridhems kyrka.

Slutarps lF
' TRÄNINGSLÄGER i Väster-
vik 31/7, 718, 218. Buss av$år
Mobergs 3717 kl. 14. Anmälan
tel. 332 78 el. 332 36.

Ny" hyrhoherden
aälltomsthtilsad

717-r1r "
I söndags höll den nye ky'koherden

i Kinneveds pastorat i Kinneveds
kyrka inför en talrik menighet sin
föxta predikan efter utnämningen,
Söndagen den 12 jull inträdeqredi-
kar kyrkoherde Sven lhik Hagnerud
i Vårkumla kyrka.

I fredags var välkomstsamkväman-
ordnat I Kinneveds priistgård för den
nya prästfamlljen, Som lnbjudare
stod de olika kyrkoråden I pastora-
tet. Flera tal hölls, bl.a. av pastor
Jahnsen, nämndeman Sven Anders-
son, kyrkovärden Sven Andersson
m.fl.

Kyrkoherde llagnenrd tackade å
sina och sln familjs vägrar för det
vänliga mottagandet. Familjen Hag-
nerud är inte helt obekant med I'al-
bygden, då fru Ilagnerud under tre
år tjänstgjort som läkare vid Falbyg-
dens sjukhus. Somrnaren 1969 tjänst-
gjcnde även kyrkoherde Hagnerud sn
ttd i pastorateL

Kinneveds Röda Korskrets anord-
nar på tistlag. den 14 juli, sin sedvan-
liga utfärd för de ätdre i Kinneved,
Vårkumla oeh Luttra socknar för
alla som fyllt eller under året fyller
minst 70 år - äkta makar följs åt

oavsett åIder. Anmälan om deltagan-
de skall gör'as senast'lördag.

I{inn er;eds Rl{-hrets inbiöc|,,,,

de tildre till sommarresu' -t'a'

bruDn, tleundrade slottet Nlariedals 
1

vackra exteriör' och i. kuranståltens 
I

--:.-i^r^ ^:l .l'.1.;..1Ä lr-ff;, I

Tl"rörn, 82 år, Våstarp - överlämnades I

blömmor. Vicl dettå tillfälle framför- i

de Dårliel Äbrahamssolr iesenärer- i

nas tack till arrangören rödakors'I
kretseD för fint initiativ och trev'i
Iigt upplagd sommaruttätd. 

I

I kyrhaD hölls en l{ort andåkts'i

$tund och intendent Målm berätta'|
dö öm kuranstaitdtls S0'åriga histo- |

ria" Vägen hem gick över Öglunda' I

Eggby, Varthem och BroddetorP' i

Under resan sliöttes underhållningen i

ar" bygdespelmantren John Karls' i

80n,

r"estäurang väutade så dukade kaffe'
bord. Här följcle en stunds gemytlig
salnvaro och stätnningen blev god

och glad genonr bl' a' en bordsvisa
som fru Estel An4ersson, Lofsgår-

' Ki,]neveds Rödakor.skrets anor(l- I cle t'ätt resmål: kufanstalten i Lurrds- 
, 
den, för{attat. Fru Andersson hade

inade på tisdagen en uttåra iå" a.llrunnj Flu Nannie-Johaneson' sko-lockså skrivit en speciell färdvisa,

I ätdre i församlingarna Xinie"åO ocn I tan, Luttra, var det- .som .CisTdg lsom man sjöng flitigt under buss-

I l rttt". Ett 50-tai pensionärer del' 
I 
rätt- och som pns elholl err paser 

I 
tesån'

iHå,:,'"iål' ;:ä,,?J'l::' l.lHi;IiX.l*";:"J"" grck rrån. Ki'narp o:h !r-ul- i rill de' äldsta rrvin'Iiga 
'cb 

älcrste

I son en:eliertid fick deltå i gissnings. I arp mot Skara, där domirl'rlran be' |manlige cieltagaren * Änna Daniels'

itävla'. Enclast en deltagare pricka, lsågs. Man i"t' tra"tu möt Lunds- iron,93 år, Frökindsgårclen, resp' Karl

++*

illi::i ii:i

f{u hur hurnen lAfi sig simmu

sommar. Det v.4r högtidlig avslutning i går' Med tävlingar
promotioner och trevliga uppvisniilgar. Sjmlärare och ansva-

riga har varit Anita Runesson och Ingela Gustavsson' Dom

ha'r gjort ett bra jolob I tslt'to '

Se vidare insida i dagens tidning.

i:::i:i:Ir::::i::':!5::::j
i:::l:i:tnli:::;:



Siluer, brons och]å,r"$
åt uattnets betaing&re

. I)et var över 400 elever. som avslutatle simskolan i går
i Otlenbadet. |,et var ett illgort ]trogram, som--tifrffitfe
klockan tio med seilvanligt välkomsttal, promotion av
promotor och promotion av eleverna. Promotor var fri-
titlsinteudent Christer Luntlman i Falköping.

Först simmade järn- och bronsma-
gistrar i ärofull rad tvärs över{nom-
husbassängen, för att promoveras
med en grön krans, när de klev
upp ur det våta. Silvermagister blev
Carina Kjell6n från F?ökind med 22
poäng. Sedan blev det bl. a. vatten-
lekar och kappsim för nybörjare,
som i år var så smånga som 265 st.

Utdelning av diplom och märken
vidtog. AlIa som varit borta högst
två gånger från dimlektionerna fick
diplom. De som vunnit i olika täv-
lingar fick pris.

. Kläilstafett
Sedan börJade den mer publikun-

derhållande avdelnlngen av pro-
gråmmet. Fortsättningseleverna hade
etafettiivling t kläddrn Det blev en
roltg uppvisnlng med många komle-
ka inslag. En ung man, som hörde
hemma i vattnet som en säI, tappa-
de de alltför stora långbyxor han
simmade i. Efter ideliga dykningar
flck han tag på byxorna. Samtldigt
höll han en handviiska I munnen!

Efter klädstaletten fortsatte begi-
venheterna med djupdykning, .liv-
räddning, hoppuppvisning och yt-
terligare stafettävling.

FISKEN, (Fortsättningsgrupp)

Susanne Fors, Anna Friggeråker,
Per Johansson, Göran Kroon, BörJe
Claesson, Elisabeth Zäll, Bert Svens-
son, Annika Lundgren, Eva West-
ling, Monika Ägren, Bo Hellström,
Katarina Andersson, Karin Claesson,
samtliga Falköping.

FISI{EN (Nyböjarer.)

Lena Westling, Britt-Inger Gar-
säter, Monika Karlsson, JohnnY
Wallgren, Göran Gustavson, Ilva
Gustavsson, Johan Grönberg, Karin
Nyström, Katrin Andersson, Marle
Dickhoff samtliga Falköping' Lena
Johansson, Frökind.

FISI(EN (Fort"sättn.gr.)

Svante Karlsson, Ulla Åhgren, Ka-
rina Gustavsson, Karina öhgren, Sö-
ren Engström, Bo Härström, Eva
Härström, Joacim Broman, Ilelene
Sundh, Susanne Johnsson, Vanja Jo-
hansson, Ingalill Johansson, Annika
Axelsson, Karina Ingvarsson, Annell
Karlsson, Lena Axelsson, Kristina Jo-
hansson samtliga Falköping, Thomas
Karlsson, Alf Ändersson och Marga-
reta Gustavsson, trtöklnd.

FISI{3N (Nyböriargr.)

Monika Johansson, *Iikael Karls-
son, Monika Lundgren, Lena Hans-
son, Maneck Bhiladvala' Chrlster
Johfur, Lena Fbid6n, Anneli Kroon,
Lena Anderrson, Peter Hend6n, Per
Hannius. Sverker Josefson, trfua-
Lena KäIl, PallonJi Bhiladvala, And-
rine Lundström, Annika Ohlsson
samtliga I'alköping, Anette Karlsson,
Anne-Marie Lagerstrand, Maria Ab-
rahamsson, Lisbeth Ek' Jan NYman
ooh lrena Rikkonen, FhökinC.

JÄRNMÄRKET
(Fortsättningsgr.)

Susanne Fors, Helen Gustavsson,
Per Johansson, Gunnar Lundell, Gö-
ran Kroon, Börje Claesson, Karin
C1aesson, Karina Andersson, Elisa-
beth Zell, Bert Svensson, Annika
Lundgren, Eva Westiing, Monika
Ågren, Bo Hellström, Katarina An-
dersson samtliga Falköping, Ulla-
Britt Leifler, Ing-Marie Johansson
och Solweig Thim, Frökind.

JÄRNMÄRI{ET
(Nybörjargr.)

Göran Gustavsson, Eva Gustavsson,
Ulrika Seveborg, Monika Karlsson
och IIva Westling, Falköping, Lena
Johansson, Frökind.

JÄRNMÄRKTT
(Fortsättningsgr.)

Svante Karlsson, Karina Gustavs-
son, Karina Öhgren, Helena Anders-
son, Joacim Broman, Helene Sundh'
Susanne Johnsson, Vanja Johansson,
Ingalill Johansson, Annika Axelsson'
Karina Ingvarsson, Anneii Karlsson,
Eva Härström, Bo Härström samtliga
Falköping, Alf Andersson, Katarina
Eklöf, Thomas Karlsson och Marga-
reta Gustavsson. Frökind.

Dagens sfora namn är Carina Kjel*
16n från lbökind" llon blev silver-
magister då simskolan promove-
rade nlna elever I Odenbadet. In-
te mindre än 22 p. Iyckadw hon
simma ihop!

och Jan Nyman, Frökind.

BBONSMÄRT(FT
Anette Hellman, Susanne Berg-

ström, Per Johansson, Maria Val-
fridsson, Björn Sand6n, Marita An-
dersson, Anders Lundell Göran
Kroon, Lena Sandström, Urban An-
dersson, Lennart Lindberg, Ilva
Weslling samtliga Falköping, Ulla-
Britt Leifler, Anette Arvidsson, Rosi-
ta Karlsson, Ing-Marie Johansson,
Solweig Thim och Ove Karl6n, Frö-
kind.

BRONSMÄBXET
Krister Friberg, Vanja Johansson,

Ingalill Johansson, Karina Ingvars-
son, Annell Karlson, Monika Olofs-
eon, Berlt Axelsson och Joacim Bro-
man, Falköplng, Tommy FYedriksson,
Göran Neuman, Gunilla Bertilsson,
Ulla-Britt Larsson, KaJsa Rikkonen,
Anette Karlsson och Llsbeth Ek, !'al-
köptng.

SILVERMÄ"BKET
Stefan Tibblin, Per Johansson, Jan-

Åke Karlsson, Thome€ Nilsson, Ur-
ban Andersson. Marita Andensson
och Lena Sandström, Falköplng, Gun-
nar Kjell6n, Krister Sälle, Ove Kar-
l6n, Lisbeth Andersson, Karina Ä1-
de,rsson, Ing-Maric Johansson, Anet-
te Arvidson och Ulla-Britt Leifletr,
Fröktnd.

SILVERMÄJIAXT
Gunnar Karlsorr, Krister Fiiberg,

Agneta Nilson, Carina Johanson,
VanJa Johanson, Monlka Olofsson
och Berlt Axelsson, X'alköptng, An-
ders Gustavsson, Håkan Andensson,
Tommy Fredrikson, Göran Neuman,
Karina Andersson, Ingela Andert-
son och Ulla-Britt Larsson. Frökind.

KANDIDATEN
Liselotte LJung, Agneta Nilsson,

Carina Johanssoq Vanda Johanmon,

Karina Andersson och Lisbeth Gun-
narsson, Frökind.

MAGISTEBN
Järnmagistern

Agneta Nilsson, 10 betyg, Carina
Johansson, 10, och Vanja Johansson,
9, Falköping, Anita Kjeil6n, 10, Kris-
tlna Gustavsson, 10, Sibylla Jarlsson,
10, Karin Johanson, 10, Ingela An-
dersson, 9, Svante Wilgotson, 10,
Bengt Andersson, 10, Ingemar Jo-
hansson, 10, Carina Anderson, 11,
och Anita Rikkonen,'11, Frökind,

Bronrmagistern
Anlta Kjell6n, 18, Frökind, Monika

Hellman, 18, Falköping, Sibylla
Jarlsson, 18, Frökind, Marita Ek, 18,
Frökind.

Sllvemagistern
Carina Kjell6n, t2 betyg, Frökind.

SIMBORGARMÄRKET .

Göran Kroon, BörJe Claesson, Lena
Sandström, Urban Andersson, Bert
Svensson, Lennart Lindberg,. Eva
Westling, Thomas Nilsson, Helen Jo-
hansson, Monika Ågren, Jan-Åke
Karlsson, Katarina Andersson, Lena
Westlingf, Monika Elellman, Irene
Ilellman, Susanne Fors, Helen Gus-
tavsson, Anette Hellman, Susanne
Bergström, Per Johansson, Maria
Valfi'tdsson, Björn Sand6n, Marita I

Änderson, Anders Londell, EIim- |

beth Sä1I, Svante Karlsson, Helena 
I

Andersson, Gunnar Karlsson, Martin'
Ilresan, Joacim Broman, Helene 

I

Sundh, Vanja Johansson, Ingalill Jo- |
hansson, Mikael Kullman, Karina I
Ingvarsson, Anneli Ka$sson, Mont- |

ka Olofsson, Maria Nilsson, Marie j

Hermansson, Maneck Bhiladvala,
Pallonji Bhiladvala allesammans
Falköping, Ingemar Johansson, Chris-
ter SäIIe. Lisbeth Andersson. Lisbeth
Gunnarsson, Carina Andersson, Ann
Lindström, Roger Andersson, Carina
Iffell6n, Bengt Anderseoq Gerlil Sil-

En duktlg nybörjarflicka I vattenleken. Llsbet Ek är som en fisk I
vattnet när hon qrelar med ballongen. Och det är det som är me-
ningen med simskola.

JÄRNMÄEXET Monika Olofsson, Marie Hermansson,

Anne-Marie Lagerstrand, Lisbeth Ek 1 Änette Arvidson, Ulla-Britt Leifler,

(Nybörjargr.) | Jan-Åke Karlsson och Krister lli-
Monika Johansson, Monika Luntl- | berg, Falköping, Anders Gustavsson,

gren, Peter Hend6n, Lena Andersson, I Håkan Andersson, Boel Larsson,
Maneck Bhiladvala, Pallonji Bhilad- llngela Andersson, Roger Andersson,
vala, Lena Frid6n, Ulrika Fahlgren I Gunnar Kjell6n, Annika Göransson,
samtliga Falköping, Anette Karlsson, I Marie Simonsson, Gerd Silvander,

#,,{". $



H{innarps If klart för seriestart
Wåatch mot Borås AIK i morgon
avs$artar veck*A*it$t tränirrgslåg**

'Iriiningen har berlrivits dels vid
Klosterstriimmen. clär det finns en
unclerbar terrång för konditionsträ-
ninq. och rlels pir Kinnomo rlör lnen
r.iinat siq irt bollträning, teknik och
rkjutträning.

På förmiddagarna har man varit
'rte i n:ltllfen och tlär har tränqren
Sven-Evert Bliicher inte so2rr1 t5
{lelta3aln.r. Dc hrr fått jatn rrpp
och ner för backar, bort och fram
över stoclr och sten. Efter tränings-
passen har clet varit matrast och vi-
la i ett par timmar.
På eftermirlclagarna har grabbar-

na fått be'liänna färg på Kinnemo
vad det gäller kombinationsspel på
plan, skott mot mål och inte min6t
att nicka bollen både mot mål och
bort från måI. Detta var våd man
ägnade sig åt vid vårt besök, men
Marthel talade om att "Sotarn" har
ett mycket omväxlande och lekfullt
program med bollen så man mär-
ker knappt att man blir trött. Det
känns inte förrän efter träningspas-
set.

Fördelen med att föriägga trä-
ninqslägret till hen,maplan är att de
spelare som inte kan vara med he-
la ticlen. kan komma med åtminstrr-

ne vid nå::ra triiningstillfällen. En
annau förrlei är .iu att det är billi-
gare att bo hemma, än på hotell eI.
dyl. Uncler lägret har ett 30-tal del-
tagit i minst fyra tr.:ninrsnass d.
v.s. två clallar. r\v A-la.saktttella
snelnre har enrlast Gösta Eek, Ste-
fan Johansson och Ulric Gunnarsson
salinats nå träningarns men det har
berott p'i att de inte har semester'
utan måste arheta. Tord Torslens-
son har varit borta p.g.a. scmester.

De som tränat flitieast är Bengt
Georgsson, Rolan dMoberg, Uno
Karlsson och Ton.\,r Persson vilka
inte missat ett enda träningspass.
S. E. Bliicher har givetvis också
varit med vid alla träningspass. An-
ders Ek har också varit med på al-
la träningspass men tyr'ärr blev han
skadad vid onsdaqcns träninqsmatch
så han har ej kunnat utföra alla
övningar.

Lägret avslutas med match mot
Borås AIK hemma på söndag efter-
middag.

Med hopp om att detta tr'änings-
läger skall ge såmma goda utdeining
i folrn arr poäng som fjolårets läger
giorde bsr FT art få ön.t':r S. Il.

Eliicher nch hans adepter lycka till
inför den stundande höstomgången.

Kul

'{rr.n" 4
vander, Dan Simonsson; Mari6 Si-
monsson, Svante Wilgotmn, Ulla-
Britt Leifler, Anette Arvidsson, Rosi-
ta Karlsson, Ing-Marie Johansson,
Annika Göransson, Solweig Thim,
Gunnar Kjell6n, Ove Karl6n, Karina
Andersson, Kajsa Rikkonen, Anita

1 
Kjell6n, Boel Larsson, Sibylla Jarls-

I son, Ingela Andersson, Göran Neu-
I man, Karin Johansson, Anita Rikko-
I nen, Tommy Fredriksson, Kristina
I Gustavsson, Gunilla Bertilsson, An-
I ders Gustavsson, Alf Andersson,
I Ulla-Britt Larsson, Anette Karlson,
lfi|.ibcth Eh allesammans Frökind.

KINNEVED
Söndag kt 14.00

zoh-+,:

Kinuarps IF har unden den gångna vechon anordnat träningsläger på hemmaplan. Vi
har triinat tl'å pass per tlaq utom i onsdags då vi ha,de match på kvällen mot IFI{ Skövtle'
onltllar Ingler.la*e D{arthel Johausron då Ir'T avlade ett hesök på fredagseftermiililagen.

Itinnnrrxls k) rha zeb'm'
Sijnclr-.3r:ns hiigurassogudstjänst i

i{inl"r'crls 1;yrka satuiade en talrik
rreniqhet. I sam'uirnd nred högmässatt
förrättaclos clop rat",icl fdrsåmlir']gens
livr'liohri'rle ilöute sin dotter. Kyrlio-

I

h.',icie Flagnenrcl pledik:rcle iiven övgr I

'-i 
j1!:, :li*:l:r:uf I islr )t---su.--iF.u-lI li,g!**ri;ry3r.t islr:!--su---ilsu-l

] Ot trlg ;, lrin?ltArlll.

| . Sturl,r,,nd,tr_vrrl )Iu:ilialrska aka- 
|

I(lrml11 }\al l\)stflilr', lltl.olu(l ioln 
i

i trun:petsokr tili ariicilrtttattjetttang lrl' I

I xaninr Nlargat'eta lhot F3ot'tlttivetts 
I

l"Gucls lorr i natuterrt" orh "Trunrpet I

j voiontarv" al CIar'l<e. ],ief ta musik' 
I

i in-.krg irclilrr...tlr i hiig g^rael grrtlstjäns- 
]

itrn.il__.-...,-"..

Friluftsgudstjänst
i Axtor.p. (Vid regn i försam-
lingssalen.)
Predikan av kyrkoherde Sven
Erik Hagnerrucl. Medverkan av
barnkör under ledning av kan-
tor Margareta Thor. Kollekt
till Missionen.
AlLa varmt välkomna!
Pastorsämbetot
i Kinnoveil-Kyrkobrötlerna

Sven-Evert "Sotarn" Bliicher ger träningsråd.

Frilui. t,,r::;,..i-:rsi, i r\xliorp
På söndag anordnar kyrkobr'öder-

na i Kinneveds pastorat den sed-
vanliga friluftsgudstjänsten i Ax-
torp. De senaste åren har vädret va-
rit vackert och mycket folk h'ar
samlats. Även i år hoppas man på
ett talrikt deltagande. Församlingens
nye kyrkoherde Sven Erik Hagne-
rud predikar och Kinneveds kantor
Margareta Thor har lovat komma
och medverka med barn ur barnkö.
ren. Kollekt kommer att upptagas
till wenska kyrkans mission. Syför-
eningsdamerna i Axtorp står för
kaffet. Vid regn blir gudstjänsten I

":tb-io.

F rilults gudstjänst t SLUTARP
Söndag kl. 16.00 i Järnvägsparken (vitl olämpl. väder i
Missionskyrkan), Ragnvald Reinsjö m. fl., offer. Välkom-
na!

trh.D.
KINNEMO
Onsdag kl. 19.00

IFK Skövde-'
Kinnarps lF

"$-?o'Vi öppnar åter
i m,orgon. VÄLKOMNA!

församlinsssaien.
Slutarps Bageri
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Kinnarps
genrep q{r.m.

g&,a 7-
Kinnarps IF generalrepeteraile

på söndagseftermicldagen mot
Bonås AIK lnlör kommande fre-
dags seriematch på bortaplan
mot IFK EJo. Dtv. fV-kollegerna
från den sötlra gruppen hatlo
pausledning med l-0, men KIF:s
Tony Persson kl'ltterade I bör'
jan av an<lra halvlek. 1-1 blev
också slutresultatet. KIF mönst-
rade i stort ortlinarie manskap,
Backen An<lers Ek som råkat ut
för en sträcknlng ersattes dock
av Uno Carlssoq vilken klaratle
backsysslan på ett tillfredsstiil-
lanile sätt. KIF hoppas komma
rned ordinarie manskap mot IFI(
Hjo så när son på Ulric Gun-
nersson, som merlilelat att han
infe kan st2illa upp för fredags-
spel.

i::!:.tlii

;l:;iriiiti:i:::

gyrlrlncles u u uackn,t,u -räder

Sommaren kom tillbaka i silndags, .clä Krnneveds församling höll trilufts-
gudstjänst i Axtorp. Här är någla a v församlingsborna, som siagit sig ner
i den gröna backen.

sång. f)en lecldes arr kaniol Nlalga- |

] r'eta Tor. Sedan sjöng de för'sarnla- I

Hukun,f{usse och Jolzn,

d,e bor uti frökr,nd

På sista sidan i dagens X'T
presenterar vi en Frökind-spe-
cial. FT har vandrat runt i tät-
orterna Kinnarp och Slutarp
och träffat en del av kommu-
nens invånare. Frökind är en
l<ommun i expansion. Något av

vad som händer och hänt be-
rättar vi om - det har trlivit
ett strövtäg på r'ilket vi bl. a'
träffat Håkan (Silvander) och
hans nassar samt 'åkare John
Andersson (bilden).

i
1

l
I

Kinnevecls försarnling och pasto|a-
tets k]'rkobröder ordnade i söndags
en friluftsgudstjänst i Axtolp, Kinn-
arp. Det va.r hundratalet försarnlings-
bor, som begett sig till den vackra
trjörkbacken rnitt enrot församlings-
hemmet. Det var första gången den
nye kyrkoherden Sven Erik Hagne-
rud höll gudstjänst i Axtorp.

Barnkiirea inledde mötet med en

rie sommarpsalmen 4T5:1--5. Kyrko- j

herde Hagnemd talar-lt oru hernbl'g- 
|

den och naturen. l3arnkören sjöng j

igen" Så avslutarles mötet rnecJ psalm I

475:54. 
i

Efter gudstiän#ens slut serverade

'Iornmy Pettersson ageLar I

xtor7t

I 
syföreningen kaffe.

I



STffiOYTÅG ITRÖMINNS TÄTfiRT'HRI
Frökinds kommuu med sina

cill,;a 2.0{10 ini'anare * därsv om-
liring 75t) i tälolierna Kinnarp
och Siutai'p - expanderar. Den
1 oirt. skall bygdegårtlen mitt i
ceni-rurn stå f ärclig. Den påbör-
jaiJes i november föri'a året och
niir tlen i höst är klar blir kom-
nrullen en attraktion rikare. Erik
L,. Dahls tryqgnadsfirma i Falkö-
ping står som huvudentrepretrör
{ör albetcna. Åsarps handeisbolag
svarar Iör VVS och veltilation.

Text och foto:
Eåsse

I)e elektriska installationerna
trrr:besör'jer Eitjänst i !'alköping'

Byggnaden, sorn är kostnadsbe-
räknad till 600.000 blir ett vär-
tiefullt tillskott i Frökinds-bygg-
n:rtionerr. I)en kommer att inne-
hå1}a samlingssal, scen, bibliotek
och cn lad antlra ut-rymmen på
första planet. Det blir förvisso
en ljus och luftig byggnad med
väl tilltagna utrymmen' VolY-
men på byggnaden är 2.400 och
den stora samlingssaleu erbjuder
200 sittplatser. I käliarPlanet
finns det också lokaliteter - bl.a.
en orim lohal som är 107 kvm"
Eyggnaclen är handikaPPvänlig
och det finns särskild invalid-
toalett. Arbetsnantnet på bygg-
naclen är hygdegården eller sam-
lingslokalen. Den ligger På vä-
gen mot idrottsPlatsen Tångaval-
len. Variör inte kalla den Tånga-

y'y _
I kommunens regi har också

rrppförts åtta pensionärslägenhe-
ter väster om Frökirfdsgården i
Kinnarp. Byggnationen i kom-
rnunen vilar alltså inte. I Privat
regi sker också nYbyggnation'
vilket klart talar för en kommun
i exnansion. Såväl i KinnarP som

$lutarp har egnahem viixt fram
s0m svalnpar ur jorden'

Och det måste ju ses soln Po-
Fii-ivt.

I{ommunikationerna med Ytter-
. ärlden ör tiilfredsstdllande. Tåg
och bussat bjuder förbindelser,
åiven om man kanske efterlYser
senare kvällsturer på linjen I'al-
Iiöping-Ulriceharnn. Inom sam-
hällena arbetar man nu för en
frir:bättring av gatunätet. Vägför-
cningens stora Projekt är en as-
{altering av merParten av tätor-
tcrnas gator. Delt handlar dock
orn stora pengar, men man hoP-
pas på en snar och Positiv lös-
nins.

En modern skoia i KinnarP
buds dem sotn studerar. I kom-
rnunal regi finns också iekskola'
Båda orterna hå1ler sig med
idlottsplatser. Kinnarp har sitt
Kinnemo och Slutarp sin Tånga-
vallen. För framtiden är väI en

storidrottsplats lösningen? Lek-
parker för de Yngsta invånarna
finns också. I SlutarP finns för-
resten i anslutning till en lek-
palk isbana På vintern.

Arbetstilifällen för invånarna
finns. Kontorsmöbler i KinnarP
med sina 100 anstälida är störs-
ta företaget. Textiien i Kinnårp
sysselsätter 45 oeh såmma antal
arbetåt hos SlutarPs möbelindu-

stli. Rutmans snickerier i Slut-
arp - köksinredningar - har
20 anställda och Plastfabriken i
Kinnarp sysselsätter 14.

Iiullmäktigeorclf. är Arne Ols-
sorr i Alarp och ordförande i
nämnden är Gunnar Larsson i
Luttra. På kommunalkontoret
basar kamrer Hilding Våring.

tr"I har strövat runt i tätorter-
na och deras omgivpingar. Det
kan ge en del godbitar - från
rnossarna vid Karbo i söder till
Slutarpsdösen i norr.

Från Karbo torvmossar gick
fordomdags en linbana med torv-
transporter till Järnväg€n i Kinn-

ara. En 3,5 kilometer lång bana.
!'ortfarande pågår torvhrytning
på Karbo. Den startade 1906 och
körde i gång på allvar året där-
på. Karbo höil sig med egen elek-
tricitet, so.$l man fick via en ång-
maskin. Bara eibelysningen var
er-r upplevelse för en ung man
som fostrats i fotogenlampans
sken.

Cirka 300 torvlador har det som
mest funnits på Karbomossen,
som förresten håller sig med en
egen liten sjö.

Konrmunens winaherde kan
Håkan Silvander kalla gig. l{atr
tlriver svingård i Sörby sedan
1951. ,Iust nu har han 550 svin
inköpta från Skaraslakteriet dit
de också småningom skall åter-
vända. Men först skall de matas
r'äl av Siivanders egna foder av
korn, havre och koncentrat. Vid
vårt besök kom John Andersson
med ytterligare svinföda - lne-
jeriavfall. Han har med sin bil
kört troget i 13 år till det mocler-
na Silvanderska sv'inhuset.

Nästa år skall Greta på station
i Kinnarp avgå. Hon har gjort
oitt i 'statens tjänst. l\{argareta
(Greta) Sandön är SJ- och Post-
rreteran. Hon började som hjälp-
reda åt föräldrarna 1925. Har va-
lit "sir:r egen" sedan 193?. Posten
i Kinnarp betjänar 316 hushåll
och Greta har därtill tågen att
passa. 'l'io tåg om dan stannar.
Flatsvahten - föreståndaren Gre-
ta har järnvägen "i blodet". Fa-
dern C.-A. vat banvakt i KinnarP
och flera släktingar har också gått
SJ-r'ägeri. En titt i papperen be-
rättar att Greta sålde frirnärken
för 64.404 kronor för'ra året. Sonr i

jämförelse kan nämnas att 1902 I

såldes för 250 kronor frimärken.
Bilismen har gjort aLt järnvä-

gen helt naturligt irrte är sä
frekventerad' som fordomdags.
Greta minns marknadsdagarna
förr: väntsalen och Perrongen
var "knökatjocka" med folk. Nu
är det ingen tr'ängsel längre'

I Slutarp sköter Ingrict (pet-
tersson) motsvarande syssia. Hon
har 168 hushåtl att bet_iäna. Har

" varit i tjänsten snart ä år - 1
febr. *?1 jubilerar hon bakom
Iuckan i stationshuset. Förra året
sålde Ingrid frimärken för 2b.430 I

kronor.

Kinnarp håller sig merl en .,

kvinnlig herrfrisör. Birgitta l{ull-
man-Silverstrand har saxen sli-
pad. I Slutarp har Maj Bergman
aill sax slipad. Hon kiipper loc-

Nils Järneklint i si4 arbetsmiliö.

karna av damerna. Därtill har
Kinnarp begåvats med 3--tterliga-
re en damfrisör: !-rank Henning-
sen. sorn dock har sin verksam-
het.förlagcl till Falköping. Han
är en av tätorternas pendiare. Vi

:: I ju** stvcken " '

Karin Moberg är hommunens
storbagare.. I sitt och Hildings
bageri i Slutarp fixar hon färskt
bröd, sorn ett alternativ till den
stora brödindustrin. Hålkakor,
limnor. vetebröd och kakor av

alla de slag l(ommer fram i tirtig
morgontimma,

Hålkakorna går bäst, säger Ka-
rin och sättel in en plåf i ugnen
allt medan Hilding håIlel service
för kunderna.

I(ring lusse. vid jultiden, i slu-
tet av juni och början av augus-
ti (före och efter semestqln) är
de mest intensiva bakperioderna.

fi .,.
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I $ill nrel{aniska vrrkslad i
Slutårp låter Nils .Tär.neklint
hautverlisyrket leva vidare. !ln
slitckllg ).Lkesman sorn trl, a, haft

N)- k\'11{ohcrilr: i liir.rncved år
SVrrr-EIrk lirtgtrct utl. so:n rtär-
1r)rst liotlllrier frrår'r Gotlarrd, Vid
elr titt i sina llapller filllr(ll'b3!1
ar t tiitr'r|ti-.rr.rås åldstå iir Anna
l\lar-ia Arrclersson, llassla, I{inu-
;,rlp. Hon är iödd 18?5'

Ni k:rnske ocksa niiit,n' e,i' liten
rr,itir Jii irri:rr r-i;l nailir] lllsa
(liulin. Hon har hairt till de stora
i ganilslxrrtsr:rrnrnanhang.

När' dt:t är match på Kinnenro

ar rlei hargst silllnolikt att ni traf-
lar lvar på 'Iextilcn, Allan i Al.
i:rp och Clörar.r i l,lossi:gårn. I bil-
.iettluckan sitter ållti(l Georg (Jo-
h:lnsson) och lid hnns sida finna
of tast I{lIr"-kassör'en Kurt (Jo-

hanssollJ. Av och all I lorellrlrS'
flns omk}äciniug:;rum vankär
ir{arth,,:l {.lohanssol}}, KIF är en

angelägelhct för samhället'
f,lirr'liållun,.let iir detsamma I

Siuiarp. Diir finns t1'ognå SIt': l

ur,., s,tt, llats {Antlcrsson)' Kaller
I Lundin), Gös'ta (Alidersson) ochl

Berlgt (Stenqvist).
l:):ri:rlt)t på flakbeslag nch lås till On1 ni E:r'1lt Fa ru iur i de bå-
lastbilnr. Nu gör han buvuclsak- rl:; sarlhällena är det rnl-cket rlröj'
klast heställningsai'beten tilt in- liglt att ni tl;ifiar" eu och ai]ttan
rlusf t'i r.rch iorclbl'uk. l)tt hantl- 'liänrlis . I liirrlrirlJ-r 1-ror bl' a.
lar tirn bilcle s'lola och snrå arbe- I liuistötalerr Gösta Ärviclsson med
l.t'tr. , n)eritr:r fi'åu oh'mDiadeltagållde.

:.::t.::1] j|
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S,I- och Post-damer i Kinnarp: fruarna Greta Sand6n och Inga Nils-
${)r} (som varit b.iir'ädande i tre år),

,j}år,,:il.r1:.::,ä;i.r:r'ja-;jr,i,ii];:_;:";:;i"d...;:j;l :,.t,*-,1 ::.'.,i_:-.:::t.:.r.; .. -_ * . ,

På Tångavallen kan ni också
hittå flela Karlenare. I-,ennalt är'
r:.n. Till de tlogna 1å Tånga hdr'
också Gustaf (.Johansson). Och
naturligtvis många, mänga f }er.

I n polis har Slutar'p förs'ijkrat
sig om för länge sed:rn. Nu flr.{.'
tai l.,eif tLundgrent sr.}art in i dt't
citnil l)ui('t "'tr ux vid jiilnväglr.

I'å *Lt il'iillsrnurla i Slutat p

lian ui också stöta på Gustaf
''Ge$oll". Han tyeker att r:;1"1<eltr

är ett bta tortsi<afl'ningstuedr'1.
Kärtti sotr drtktig iiotnnitualpcr-
litik€r. skrivhirrl i irlrotts'{hr'-
eningen och tnedarbetare bl. a. i
Ill':s spaltcl'. i\isse '.'i:t:lrmastat rt

går'gär'na en pr.omenåd med l.ttttrr
dcrr^ IJtt-:tv ässln i biiiarcllilub-
i.relr, där'hatt oci<så iir'or(11.. I
Slutarlr finns ocksä trtrjbel-L:tls
"en del köper cl-vt't *- an.lt'a kij-
per från . . .". jl,ror "tljtilnare ',

Iierrgt 'handlare", Stclr "målat',: ,

och Ingvar ''elekfriker'' och na-
{r'rlivfrlc nrqnor f-lpr

T':i en ltvällsnttr,ir i lijnttat'q
rrriitor rri Jrprrsi<r' ,lohrr "åkrrer",
\rilg0t "ltonrtiatc, ,Jirirrr ',$olll

liiegtl ner aij1". r,1ler Itrt:a ntpd
den 96112 mptel. Ni kånske o{'}i-
så s1öter nff 1p"q val<l42ie1s1','
{"kola och kvrltn,'ir:r1), 1t!16q i1r'

Ek:ilrna, eller' .ittrle "clr:ktril<err".

l-','r i1r. d, t Ie-1r'r-j 11 11l1 11*ä1rr i.'

lrell:rn rle t\-,i t;irorter'på 1:jilnc
.loF1.rlp att iil1gi: Lennat't C)..'i"ll
i L-inirarl) och l,onnarf rFhorcon

i Slltrr,n har sln;t;l nrånsa St.ri-
clanrie it -- t)å l).'llnjänprr1.r.

Att båda Frnlhällona skall be-
varas oeh fÄr'Fvatps gay"nleraf
relsl), srrnhä11"föt.oinqsol.ltät:rn-
tie - Ever.t (SenrtÅ'r) i Slltlarn
o^h Karl-Gustaf i,tohånsson) i

I{innarp.

l'riitaitr,l ii1 irrle lt:rra Sluiryrn
nclt Xinnarn. Vi kalrclrA geg tjll-
f;ille återko^rnra flrmör'er l ill

fi
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Karin I\{obere bakar mest i liommunen.
tngri<l pa statiDn i SIutarP'

t.)::t. :::l::::.1. t:::
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Den nyå samlingssalen står klar i oktober,
I9risrnene, Brirstig, Luttra och
Våihurnla,



K&,ru syster.komma?
ÄLGBANAhI i AXTORP, KINNEVED
hål1es öppen för träning och kompetensprov följande dagar:
Augusti: 15 16 22 23 29 30
September: 5 6 72 19 26

Anmälningstid samtliga dagar kI 13-15.
13 sept. Täv1ing mot skytteföreningen.
20 sept. Husqvarnaäigen.
27 sept. Klubbmästerskap Normapokal.

Ammunition till de flesta förekommande kal. tillhandahålles vid
banan. Tel. 0515/33182, 33156, 331 54. KLIpp ANNONSEN!

Konforrnantljubileum i Kinneved
Nu på söndag samlas i Kinneveds

kyrka de konfirmander, som för d{t
år sedan blivit konflrmerade av då-
varande kyrkoherden i Klnneved,
prosten Bjerkander, ttll konfir-
mandjubileum. Det var 20 ungdomar
som år 1930 begick sin första natt-
vardsgång i Kinneveds kyrka.
Efter den futtständiga högmässan,

som förrättas av kyrkoherde Sven
Erik Hagnerud, samlas man till
lunch å Kinnarps pensionat. Ett 15-
tal forna konfirmander beräknal
deltaga. 6tt"N

FM i friidrott
går i Kinnarp

I{innatps IF stlr på lördagsef-
ttrrmidilagen som arrangör för
Iralb.r-gdsmästerskapen i friitlrott.
Tävlingen gäller lör seniorer och
går på Kinnemo, Anmälan skall
senast under fredagen vara Kinn-
arps IIi tillhanila. Tävlingen
liommer att ligga till grunil för
uttagning av lag till match mot
B;'gdeguttens IL I Oslo, Preli-
minärt blir det match tlär sena-
re i höst, meddelar alliansorilf.
Göran Andersson, ut-', a -ttt'

::li..l:.:;::::::i:l:
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Kan syster komma ? Dist-
rilitssköterskan med ett stort
landsbygdsdistrikt kommer,
hon kommer i alla väder när
tjänsten så påbjuder. Hon
har ett hårt, slitsamt och obe-
kvämt yrke, men trots allt
fortsätter hon ett jobb sorn
innefaftar mwcket mera. ån

År,slag för Frökind ?k-h:.
Iic,gelingen avslog i torsrlngens le-

geringssamnranträde franrställningen
från Frökir.rds kornmun onr tiils'tånd
att ta upp ett amorteringslån på
20t].000 kr. för förvärv för expioate-
ringsändarnål av fastigheten Slutarp
?: 1 rn. f'I. Sarnarbetsnämnden irrom
Falköpings kolnmultbloek hacle av-
slyrkt fraurställningen och påpeliat
att blockets övriga kommuner finan-
sier:rt sina markf.örvärr" utan att gå
ft am låner'ägerr. Länsstyrelse.n av-
stylhte också under hänvisning tilt
samarbetsnämndens yttrande.

I'amiljcfest för !'röhintls CI'
I,'ör lnedlemu'rar i CKF och CP

i Kinnevecl. Vår.kuurla o(rh Rrismene
anoldnas nästa löt'tiag en familjefest
på hemlig ot't.

- Det är ett tjusigt yrke,
tl'cker Birgit Wiberg,
distril<tssköterska för Gud.
hem och tr'rökind. tr'örutsätt-
ningen är att man tycker om
människor.

I)e gamia och de allra ny-
aste människorna behöver
syster Birgit mest. FT följde
henne under en arbetsdag,
under . siutton hembesök i
hennes distrikt. Se vidare ar-
tikel på innersida i dagens
FT! hade Blecka en Kinnarpschans som I centcrtatilit,n Letf pettersson.

liunde resultelat. I tore HjeJm, Liclliöping, sliötet pip_
Mer rnål blev det etter paus. :-0 I blåsandct tiilfrdesstäilande och ci.kagjorde backen Bengt-Göran Xarls- | ?5 I:Ijo- och Kinnarpsfnns kantacle

son på straff sedan Uno Carlsson I Guldkroksvallen.
varit lite våldsam framför' egna må- I f ., o

Arets säm,sta Kinnarpsspel

Hjo (FT), Kinnarps ltr'sa ja till Hjo i går. Ställdo upp meil reserirer
fiir tr'å av sina stöttespelare - Ulrik (). och Åntlers Dk - oc.tr visadr.
.rpp årets sämsta spel. Lägg därtill ntt henrrnalaget IFK Hjo hom suget
till tusen cfter intensiv sommarupplatklning oclr visade upp sitt tör
riret b ä s t a spel, ja rlär är ural.ch:n i eft ni;islial. Dot var alltsår
IFK tljo som vann 3-l efter l{l i halvlek.

gaa 7-I-förlust i Hjo t{r'n'

I(cdjcspelet hos Marrheis och "So- j

'rns" grabbår var den här gångcn 
Iilrte av denrra världen. Det var av I

en sämre värld. .Å.tnrinstone före uaus I

då dct i stort sett inte hände någo. I

frunråt. Grcbbarna liunde inte skans ,

nir;on tyngd över .citJ spel när dom
rlå och då fick låna bollen och dess-
ut.orn h:lde dom inget understöd från
tnittfältarna Tord Torstens-qon och
Roland lVloberg som inte alls hacle
någon lycl<ad kväl1.

'l6n fick bollen på äppen av KIF- | r"gsson. Se'n blir det bara minus.
försvaret och hade bara att klappr. I plrrs i Hjo sår tilt mittfättet med
den i nråI. Se'n var tlei hlantl annat I.136 Carl6n som primus. Men fri, ur,:två H.ioträff i virket och dessutom I också Kieil Eriksson. Kecljeplus till

sagt. Vi ger tre man ett svagt plus
Hjo tog ledningen redan i för'sta I i liarltcn vardcra: Stefan Johånsion,

mintttcn. I{itlfältsr' nlten Jan Car'- lBosse Johansson oeh '.tslccka.' Ge_

let. Kinnarpsleclnceringen 2-1 sva-
rade Christer Claesson för, aderton
uinuter efter paus. Treilje och sista
ilio-mfilet. slu'rligen, var en ren fri-
',parlisdeliliatoss diir Leif P€ttersson'ilippte till dilekt i måI.
E[tol p:tus vi'r' Kinna' p annals

:pelrn:isriit någorlunda i klass me<l
I{jo - trots att mittfältet fortfaran-
ile brast och l<ecl.jau var turrn. Men
ganslia iämnt gick det ändå som



Iion firm&rudtraff i l(inneued

Det var konfirmandjubileum i Kin-
neveds kyrka på söndagen' 1930-års

konfirmander hade samlats till hög-

mässa med nattvardsgudstjänst' Av

de 20 som lii.ste fram fanns 15 med

i .detta jubileum. Kyrkoherde Sven-

I gilx rragtte"ud erinrade bl'a' om de

I ord ur Matt 4:4 som dåvarande Pros-

I ten Gustaf Bjerkander gav sina kon-
I firmander på vägen'
I Ette" gudstjänsten samlades kon-
I firmanderna vid prosten Bjerkanders

lgrav, diir blommor nedlades. Även

oå läskamraten Georg Anclerssons

Ärav necllades blommor.
vid den efterföljande lunchen På

Kinnarps pens;ionat förrättade kl'r-
koherdå Hägnerud uPProP' Läskam-
raterna hade åtskilligt att berätta för
varandra och det blev en glad och

minnesrik träff. Kyrkoherden IIag-
nerud ledde som avslutning i bön och

gemensamt sjöngs Herre signe du och

råde. Socliefbitar för ponnyn putte och eventuellt argsinta hundar har syster Birgit i bilens hanclsfack' Här syster

tillsammans rned Karl Johanssr:n, Björket, Kinnalp.

Anders Ek och lJlric Gunnarsson

ktrara for inhopp i trfinnarp "'s-2.

På onsclag är det dags för höst-
premiär på Kinnerno i Kinnarp. Gäs- ,

ter är Fröjereds IF, som har re- I

vansch att forrlra för vårnederlaget,
metl 5--{). Fröjered vann sin höst- |

prerniär på hemrnaplan mot Sil, I

meilan {ftnnarp gick på öronen mot I

IIjo på trortaplan. I toppen, ilär
Kirinarp håIler till, tappaile dock
samtidigt Mariestails BOIS poängen
fill ntEX{ och Liil.köning spelade 1-l

mot Tidatrrolm, BOIS och Litlköping
är en poäng töre KIF. IIBK har lika
många poäng som f(innarpspojkar-
na.

Inför onstlagsslaget på. Kinnemo
har hemmalaget gjort en del ändring-
ar. Anders Ek återkommer på sin
backplats och även lllric Gunnarsson
hoppar in i laget, Staffan.Nielsen får
tröja nurnmer åtta och som tolva
ses nu Toll Torslensson. Lagen i sin
helhet: se särskild ruta,

Lagen på Kinnerno onsdag
KINNARPS IF
1 Stefan Johansson
2 Anilers Ek
3 Bengt Persson
4 Bo Johansson
5 Claes-Göran Göransson
6 Roland Moberg
? Bengt Georgsson
8 Stalfan Nielsen
I Christer Clåesson

10 Gösta Dek
11 Uhic Gunnarsson
12 Tortl Torst€nsson
13 Tony Persson

Domare: ROLF TOMPU, Fristad.

Linjedomare: INGVAR ROOS, Floby,
STIG PERSSON, Ftoby.

FRöTOREDS IF
1 Lars-Olof llellkvist
2 Sten-Äke lkrldn
3 Anilers Blomgren
4 Bertil Persson
5 Bejron Frejd
6 Lennart Frejd
7 Christer Blomkvist
8 Kurt Pettersson
I Karl-Äke Gustavsson

10 l(urt Karlström
11 Kent Svensson
12 Bertil Persson
13 Ilåkan Svensson



Cöstu Aruidssoru, i com,ehuck,,ts-h-

Vunn d,ishus i FM-fri,id,ro{,tew
Kinnarps IF arlangeracle på lör-

clagsefterrnidclagen Falbygdsmäster-
skapen i friidrott på I{innerno. Ar-
rangörsklubben blev också bästa för-
ening met.l sina 78 poäng före Al-
bion 60. IK Wilske, som tidigare var

-Falbygdsalliansens starkaste klubb,
saknade nu helt deltagarc. Efter ca
tio års paus från deltagancle i offi-
ciella tävlingar g.jorcie nu Gösta
Arvidsson comelråck. Att stöta kula
frestar bårt på Göstas något slitna
rygg. Han gjorrle en stöt och blev
tvåa. Diskusredskapot hzrnteradehan
dock smidigare. Vann nu lätt med
34.54 som notering.

I övrigt konstaterade vi att KIF;s
"Blecka" Georgsson kutacle 100 me-
ter till seger med 11,9, Christer Lars-
son, Albion, tog hem 400 och 1500
meter (i den sistnämnda grenen vann
C-G Göransson, som dock stä1lde
upp utom tävlan). Albions Kent
Rerggren segrade på 5000 meter och
stafetten 1000 meter gick ocliså till
Albion.

Längd vann Christer CJrcsson,
Kiflnarp. Kinnaips-segrar blev det
också i höjd (Bengt Persson) och i
stav (Stefan Johansson). Åsarps Jan-
Olof Ahlin blev kulvinnare och
spjutet hemförcle Bo Ek1öf (Åsarpl)
Här hela resuitåtlistan:

Löpning 100 m: 1) Bengt Georgsson,
Kinnarp 11,9; 2) Lars-Johan Björk,
Albion 12.1; 3) Christer Larsson, dito
72,7i 4) Conny Qvist, Kinnarp 12,7;

5) Gösta Ek, dito 12,7; 6) Äke Hoff-
man, Albion 13,6. Poäng: Kinnat'p 11,

Albion 10.

400 m: 1) Christer Lalsson, Albion
55,7; 2) Lars-Johan B.jörk, dito 56,0.

Poäng: Albion 11.

1500 m: 1) Christer Larsson, Al-
bion 4.35,4; 2) Per-Olof Johansson,
dito 4.39,9; 3) Gösta Ek, Kinnarp
4.43,2; Clas-Göran Göransson, I(viile
4.26,0 (utcm tävlan). Poäng: Albion
11, Kinnarp 4.

5000 m: 1) Kent Berggren, Albion
17.04,0; 2) Rune I(arlin, dito 17.07,0;

3) StiS örqvist, dito 18.16,4. Poäng:
Albion 15.

Stafett 1000 m: 1) Albion 2.15,0; 2)
Kinnarp 2.21,2. Poäng: Albion 6,
Kinnarp 5.

Hopp. Längd: 1) Christer C1aesson,
Kinnarp 5.79; 2) Lars-Johan Björk,
Albion 5.43; 3) Bengt Georgsson,
Kinnarp 5.33; 4) Gösta Ek, dito 5.18;
5) Äke Hoffman, Älbion 4.59. Poäng:
Kinnarp 13, Albion 7.

Höjd: 1) Bengt Persson, Kinnarp
1.60; 2) Stefan Johansson, dito 1.55;

3) Conny Qvist, dito 1.55; 4) Chris-
ter Claesson, dito 1.55. Poäng: Kinn-
arp 18.

Stav-: D Stejlan Johaonsson, Kinn-
arp 2.90; 2) Bengt Persson, dito 2.80.

Poäng: Kinnarp 11.
Kast. Kula: 1) Jan O. Ahlin, Äsarp

11.12; 2) Gösta Arvidsson, Kinnarp
10.33; 3) Kjell Hoffman, Broddetorp
8.82. Poäng: Äsarp 6, Kinnarp 5,
Broddetorp 4,

Diskus: 1) Gösta Arvidsson, Kinn-
arp 34.54; 2) Jan O. Ahlin, Åsarp
31.98; 3) Kjell Hoffman, Broddetorp
17.39. Poäng: Kinnarp 6, Åsarp 5,
Broddetorp 4.

Spjut: 1) Bo Eklöt, Åsarp 44.80; 2)
Bengt Persson, Kinnarp 40.23; 3) Jan
O. Ahlin, Åsarp 38.46. Poäng: Åsarp
10. Kinnarn 5.

Bästa för'ening: Kinnarp 78 p., A1-
bion 60, Äsarp 21, Broddetorp 8.

iiliti:i |:
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Universiteten
TilI e. universitetslektor i enselska

vid Lunds universitet har föroidnats
fil. lic. Gunilla Magnusson, född öhr-nerr. ,nt-u.
Kinneveds k3'rkobröder

har varit samlade till hösttermi-
nens första samling hos kyrkvärden
I{erbert Andersson i Slutarp. Efter
inledande andakt av trrödernas orcl-
förande Daniel .dbrahamsson häl-
sade densamme pastoratets nye
kyrkoherde Sven Erik Hagnerud
välkommen till kyrkotrröderna-. För-
handlingal, följde, varvid man bl.
a. beslöt att anordna ,'Lekmännens

med samkväm i $lutarp längre
fram i höst. Den av kåren helt ny-
ligen anordnade samlingen i Ax-
torp ansågs mycket lyckad.

Efter kaffepaus övergick man tii]
studiearbetet däy kyrkoherde l{ag-
nerud inledde. gsm studiebok an-
vänties biskop Brattgårds herda-
brev, där man denna gång stanna-
de inför dopet. Flera bröder deltog
i diskussionen och kyrkoherde Hag-
nerud kunde avsluta en givande af-
ton,

Nya rnedlemmar från Kinneved-
Vårkumlaleden inom pastoratet är
välkomna och viktigt är att även en

I dag" vid tic{punkt, som senare kom-
I mer att bestämmas.
I Kyrkobröderna kommer även att
I stå som inbjudare till en gudstjänst

Bosse Eklof
debuterar
i Slut arp'"ltto
Fotbollen drar i veckoslutet igång

på bred f ront med spel i sa.miliga
serier. På fredag kväll blir det för
övrigt seriepremiär på Falköpings
nya plan vid södra industriområdet.
Bollklubben - serieledare - möter
Furusjö.

På fredag speiar också Slutarp på 
]

hemmaplan. Laget har efter vårom- I

gångens matcher toppkänning och
drabbar i första höstmatchen sam- ,

man med ett av bottenlagen, nämli- |

gen Edwära. 
I

_ Seriedcbut för Slutar.p qör FAJK:s i

handbollsess Bosse EI<löf, sorn har j

fotbollsmeriter trån spel i IFK Fal-:
köpings reservlag (det var några årl
sedån nu) samt nu senast postens
IF välspelande korplag. Bosse har
mycket boll i sig och kan mycket
vä} bli en förstärkning i de bakre
Slutarpsleden.

Tångavallen
fleclag kl. 18.30

Edsvära A-Slutarp A

Gösta Arvidsson i diskuscomeback

Christer Claesson i segerhopp.

Hon gör mest
mål för AIF

Asarps IF håller sig med en prick-
skytt i damlotbollen. Maivi öman
har satt sig rejält i respekt hos
motståndarmålvakterna. När laget
mötte Vret€n i förra veckan gjor-
de Majvi nio av de tolv målen i en
match som slutatle med 1?--.0-seger.
Anita Rylander svaratle för fvå
och Gullan Gustafsson för ett måI.
I måndags skickade Majvi in fyra
bollar bakom Skogslunrlsmålvak-
ten, Nu blev det AlF-seger med
0-'l! setlan Anita Rylantler ortlnat
två fullträffar.

Majvi - kanonskytt i Åsarp.
/

$1"-7v,
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1 föryngring av kåren sker.
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Kinnemo

onsdag
t8.30

Fröjereds ilF* Kilmrnärp$ ff ffi

Det satt åt ft;, Kinruurp i går
meru Fröjered, besegrud,es - 3-2

Fröjered fick ingen revansch på Kinnarp i gårdagens div IV-dratrbning på Kinnemo. Med uddamålet trium-
ferade hemmalaget sedan Christer Claesson fyra minuter före full tid ändrat- 2*2-siffrorna till henrma-
seger 3-2. Sett till händelserna under den andia halvleken var det vät också en rättvis utgång av tittställ-
ningen' även om KIF kom i viss darrning vid Fröjereds kvittering tilt ?-2. "Blecka" Georgsson, sorn 4en
här gången placerats på mittfältet, btev ett lyckokast. IIan fick nu friare spelrum än tidigare och växte fram
till dagens främste KlF-spelare' Mycket bra var också kompisen på mittfältet Rolan<l llloberg, som för
övrigt var ytterst nära att bli matchvinnare, då tran tio minuter före full tld med ett rungande skott träffa-

KINNEVEDS
pastorat
Untler kyrkohende Sven Erik
Hagneruds gemester 18/8-
13/9 uppehålles tjånsten sorn
v, pastor av Ruben Eriksson,
Götene, tel. 0511/518 56.
Pastorsexp. öppen fred. 10-12.

Pastorsämbetet

Traktorförare
sökes gräsmatteodlingen
på Mönarp. Tel. 05151332 64.

ifilt-Tc>-
de järnstången,

I anfallet hade Ulric Gunnarsson
återkommit och var den främste i
en formation, som väl inte helt lyc-
kades i sitt agerande. Ulric hade fle-
ra fräsande skott i flykten och gjor-
de därtill ett egenhändigt mål - det
som gav KIF kvittering tiU 1-1. Ny
i anfallet var den här gången Staffan
Nielsen, som bör prövas fler gånger.
Bra före paus - sämre efter.

I förwaret spelade Bengt Persson
en framträdande roll, men gott be-
tyg även till Bosse Johansson och
Clae: Göran Göransson, medan där-
emo Anders Ek inte var riktigt på
alerten( on skada irriterade). Byttes
förresten ut i mitten av andra halv-
lek mot Conny Qvist.

Fröjered var bra mycket bättre än
vid drabbningen lagen emellan i vå-
ras. Laget hade en våldsam energi
och skjut i alla närkamper. Kanske
inte alltid så snyggt, men effektivt.
Änders Blomgren oeh S-Å Karl6n
var dominanter i uteförsvåret. Bra
på mitten var Lennart Frejd och
även Christer Blomqvist hade ljusa
ögonbliek. Kedjan var hygglig före
paus, sämre efter - då det också
blev ett mer defensivt FIF-spel. Sär-
skilt efter kvitteringen till 2-2. La-
get hade säkerligen känt sig nöjt
med den ena poängen.

I)e fem målen
Vi var drygt 150 personer som såg

Lennart Frejd nicka in gästernas
l{-boll i den 29 min. Det var ett
frisparksupplägg av Kent Svensson
som resulterade. Glädjen btev dock
lnte långvarig. I 31 min kvitterade
Ulric Gunnarsson sedan Staffan Niel-
sens lyftning banat väg för Ulle,
vilken sköt via ribbans underkant
och i nät.

I 42 min gjorde Fröjered måI, men 
,

det bortdömdes för hands. I

Halvlekens avslutadea med skott av I

Gösta Ek i stolpen. I

Hemmalaget tog ledningen i 11 min. I

Georgsson skickade iväg I

bollen I luften och den bollen nieka- |

de Gösta Ek i måI. Vi noterade seöarr I

Ulle-skott i flykten. En bra ka-l
non (!), men vi noterade också gäs-
terna för skott i ribban (Frejd).

Gösta Ek, som oekså tog på sig
förwarsuppgifter råkade få handeh i
vägerr i del 28_ min oclr det bgtydde

Åtc- n.

| \./
| (s/rlo'
I Frilu-ftsmöte i Slutarp
I Slutarps missionsförsamling anord-
lnar på söndag em. friluftsmöte i
I Järnvägsparken. Vid otjänligt väder-
I lek i missionshuset.

Slutarpsuilptakt med storseger

i början av andra halvlek och här j

spelade cf .Nfats Gustavsson huvutl- i

rollen i anfallet liksom han var den I

bäste i laget matchert igenom. Han j

I{östprerniären på Tångatallen slutarle som väntat rrled seger för Slut-
årp, som efter 4.-"{l i pausen fick nöja sig med {-2 i anilra halvleken
mot bottenlaget Edsvära. Resultatet blev alltså 8-Z i hermnalagets favör
och utgjorile en god förstärkning av måIskilliraden. Ltet blev ingen stor
match. clärtill var motslåndet för swagt för hernrn:rlagets del, lllan hatle
sr.årt att få igång någof mera givanrie spcl. Det var på mitffältet sonr
det hr:rst trots att Bengt Hcrmansson här gjorrle sitt bästa för att stop-
pa lJtlsrärakerljans altacker men {ramspelningarna saknailes i hög grad.

Det bairre försvaret ställdes inte oå,
hår'dare prov och här visade debu-
terande Bo Eklöf en god spelupp-
fattnir.rg. Lennart Petter.sson gjorcle
också fin ifråin sig på sin k:rnt. I
kedjån var 'lornas Petterssoll genom-
gående den bäste, medirn Håkan
Karisteclt tillsamrnans mecl inhoppan-
de Roger Andersson gjorde gott
ifrån sig detr andra halvlekt:n.

Edsr'äralaget visade goda spelinten-
ticner, men lyckades sällan genorn-
för'a dessa till ett för laget lyckligt
slut. Den bästa perioden hade laget

svaracle också för båda målen. Iira
var också mv Karl-Anders Frimo-
tlig, vill<et bland annat br.il.ict.ade
tled långa ulsparkar.

I{ålskyttar:: Slutarp: ?omås Pet-
ters::on 3, Roger Andersson 2 på
straff, I{rister Stenkvist 2 och Hå-
l<an Karlstedt 1.

Edsvära: Nlats Gustavsson 2.
I)omare var Arne Blixt frän Ti-

clahoha.
Geson

På lagledarbänken i Kinnarp hittade vi B-basen K-G Ahl, Conny
Qvist och Tony Persson (båda avbytare) lagledaren Marthel Johans-
son och tränaren "Sotarn" Bliicher.

straff för giisterna, S-Ä Karlön var
inte sen att utny'ttja den chansen.
Pang i nättaket och 2-2.

Det såg nu lite hotfullt ut för KIF.
"Blecka" linkade lätt och det ver-
kade lite trögt i vändningarna. Så
blev det med ens fart igen och på
slutvarvet noterade vi ett par rappa
anfall, varav ett resulterade. Bengt

Persson lyrade iväg en lång frispark
och i mitten, just framför FIF-målet,
dök Christer C upp och vips var 3-2
ett faktum.

Den segern betydde att IIIF fort-
sätter .-kugga Mariestads BOIS.

Onsdagskvällens domare var Ralf
Tompu från Fristad,

Båsse



och Kinnarp

Nåväl, skall vi se på spelet så var
första halviek Kinnarp aningen vas-
sare även om det till större delen
var jämnt. Kinnarp öppnade hårt
men det blev inga målfarligheter.
Första måltillbudet notefade vi i
stället Lidköping för, Sören öberg
sköt farligt i 25:e minuten men Ste-
fan Johansson var med på noterna,
NäT mnt halvtimman spelats hade
Kinnarp ett konstant och ettrigt
tryck men det brast fortfarande i
avslutningarna, Skotten kom från
för långt håll och var för lama. I 35:e
minuten trodde vi i alla fall på mål
när Ulric Gunnarsson fick chansen
på en direktfrispark inom Lidkö-
pings målområde men skottet gick

I bredvid buren.
Fem minuter !öre paus var roller-

na omvända och Lidköping förde
kommandot utan att Kinnarp fått
utdelning på sin press. Men inte hel-
Ier hemmalaget kunde då utnyttja
sitt övertag.

Han la' sig...
Minten före paus ruschade Kinn-

arpsanfallet fram riktigt fyndigt och
kom I löpduell och skott-

läge. Inom straffområdet blev han
dock tämllgen bryskt undanföst och
nedmejad av LIF:aren Zoltan Ne-
meth - men straffen uteblev! Ingen
signal från Sjölings pipa ens: - Han
la' sig självmant!

Andra halvlek lnleddes med ett
fräsande "Ulle-skott tätt över och
i nionde minuten var det "Uile" som
visade framlötterna igen. Just när
han var på väg igenom fälldes han
mycket fult - dock klart utanför
straffområdet. Frisparken som följde

I Iyfte sedan "Bleeka" i ribban och
lut bakom målet.
I Btter sexton mlnuter var det klart
lför 1--{). Sören öberg och Lars
I Aronsson sågade sig effektivt ige-
I nom Kinnarpsförsvaret och Sören
I avslutade med att rulla bollen förbi
I rusande "Steffe".
I I tjugonae minuten fick Staffan
I Nielsen ersätta Bosse Ivarsson t
l Kinnarpslaget.med det betydde .inte
fByet{€t *ii* n*cbeilde* ..S€x - rniRr}-
I ter därpå kom dock matchens defi-
I nitiva avgörande - tack vare do-
lmaren.
I strarfft

Lidköping var i anfall och avsfu-
tade med skott bredvid, Helt plöts-

Domaren Sjoling åter i blåsv ader ',r4.

I\u gav han Lidkoping straffspark
med 3:1 !

Lidköping (FT) Kinnarps IF tappade synnerligen oturligt båda pinnarna vial lördagenr
toppmöte på Lockörns IP mot Lidköpings IF. 1-3 i baken blev det för KIF:arna men hela
tiilen hantllade det om en oerhört jämn historia som Iika gärna kunde gett l{innarpspoäng.
Mon nu fanns det också en domare på planen, Lars Sjöling från Vänersborg, som hatle allt-
för uppenbara sympatier för ptt segern skulle stanna i vänerstaden, och det var Sjöling som
kom att avgöra matchen. Han btåste nämligen viil ett par avgörande situationer ofter högst
privata regeltolkningar på ett sätt som helt Iåg Kinnarp i fatet. Såväl övriga inblantlaile på
planen som publiken såg faktiskt stundtals ut sorn frågeteckerr.

Kansko vi bara skall påminna om att r \r var Sjölittg som i onsdags ilömtle allsvenska
örebro-Ifammarby och då fick utstå bister kritik

ligt och utan att någon kan ana var-
för - inte ens någon av Lidköpings-
spelarna - ljuder Sjölings pipa till
straff och den gör inte Hans Anders-
son något misstag på. 2-0. Någon
godtagbar förklaring till straffen
kunde vi inte få av Sjöling efter
måtchen, men någon liten ojusthet
hade han ialla fall dock lyckats upp-
täcka. Utan att ens någon av de in-
biandade märkt något.

Det var alltså den antlra klart
avgöranile tabben av SjöIing -och båda blev så vältligi avgöran-
de. Låt oss säga att tlomaren ac-
cepteratle hårt spel fyp när "Blec-
ka" trarnpades ner men var

Dlv. fV Västergötland Nona
Fröjered-Mariestad BOIS 1-2
Lidköping-Kinnarp 3-1'
Sil-Tidaholm 3-2
Karlsborg-Trolmen 0-2
MariestadsBK-Kållandsö 1{
Hjo-Vinninga ?-3

förlorade
Lidköping
MBOIS
Kinnarp

15
15
15

85 2%.-L2%.
93 32+-l2n
82 533-?i18
82 5XJ-m78
I6 1n-mfi
5 5 6 24-1915
63 618-%15
63 7n-%B
53 7A-28 13
52 ETo_.n!2
36 7tZ-71]..1
1 4 10 16-40 6

MBK 15
Vinninga 15
Trolmen 15
IFKTidaholm 15
IIjo 15
FröJered 15
sil 15
IGllanddl $
Karlsborg 15

finns ilå konsekvensen i att mot-
ståndarna får strafl när I stort sett
ingenting har hiint? Får verk-
ligen en domare metl allsvenska
kvalifikationer ta en i hans t;lc- i

ke kanske ointressant match så I

ointresserat att han lnte ens kan
skapa rätfvlsa - som Ju är hans
uppgift! I alla synnerhet som mat-
chen gällde rå mycket - kansko
serieseger och uppflyttning till iliv.
III.

2-7 fick Kinnarp när kvarten
återstod, målskytt var Lidköpings
Jorma Thuuri på självmåt. Slutmålet
3-1 warade sedan Lars Aronsson
för fem minuter före slut då han
fick foten på bollen vid en tilltrass-
lad situation fmmför Kinnarpsbur
ren.

I Lidköping gJorde målvakten Jan
Friberg en bra match och var båist
tillsammans med Sören öberg. Ban-
dykändisarna "Fiskarn" Johansson
och avbytaren Tore Skoglund tlll-
hörde dock iagets mer anonyma.

Kinnarps bästa den här gången var
som så ofta förr trlon Boss€ Johanr-
son, "Blecka" Georgsson och Ulrik
Gunnarsson, Hoppas nu bara att ln-
te grabbarna tappar humöret alltlöl
mycket efter en sådan här match -det är trots allt nycket kvar att rpe-
la om!

Esso

Klnnarps BTK
börjar träningen i ttag kl 18

i Centralskolan. Årsrnöte tors-
clagen den 27 aag, efter trä-
ningen.

Falbygdens
skolförbund
Sötlra rektorsområdet,

Höstterminen 1970 börjar torsdagen den 20 aug. enl. nedan-
stående:

Fredriksbergsskolan
08.00 Lärarna samlas i lärarrummet
08.30 Upprop i aulan åk 7 och 8
10.00 Upprop i aulan åk 9. Hemresa för eleverna 11.30.

Högstadieelever i åk 8 och 9 från Frökinds kommun hånvisas
till Kyrkerörsskolan åk 7 till Fredriksbergsskolan.

Skolskjutsar: Elever från tr'rökincls kommun reser med Linje-
buss oidinarie tur. övriga resande med samma bussar som
förra läsåret. Tider för dessa:

1. V. Åsaka kta 07.10, kv mot Vistorp 07.25, Kättilstorp 0?.30,
Falekv. 07.40.

2. f(v mgt Björstorp 07.10, Stenbrott.07.15, Åsle 07.30.
3. Kv mot Slättäng 07.05, Vartofta 07.10, Smeby 07.15, Karle-
by k:a 07.30.

Första dagen går bussarna 30 min. senare.
Kinnarps, Vartofta och Yllestads skolor
Upprop 10.00. Skoldagen slutar 12.20.

Tider för skolskjutsar:
Kinnarp: 1. Döve 08.00. 2. Kv mot Grimskullen 08.05. 3. Hals-
äng 07.30. 4, Mönarp 07.55, Kv mot Slättäng 08.20.

Vartofta: 1. Uddag. kv 08.25, Karleby k:a 08.30. 2. Kordam
08.00, Korsg. Åsle 08.15, Agnestad 08.25, Smeby 08.35. 3. Fale-
kvarna 08.00, Kälvene kv 08.05, Näs 08.10, V. Åsaka k;a 08.20,
öja 08.25.

Yllestad: 1. Kyrkeslätt 0?.55. 2. Kv mot Brandsbygget 08.1b.
3. Kv mot Trälshed 08.30.

Första dagen går samtliga skjutsar 1 timme senare.
Upplysningar lämnas pr tel. 185 00.

Samtliga lärar inom rektorsområdet samlas till kollegium på
Fredriksbergsskolan 14.00.

Rektor



Dlv. W Flobygruppcn
Slutarp-Edsrära 8-2
Trädet-Elmer 2--3
Vedum-Annelund {--0
Lanr-Grolanda 1-2
Vtt$k6-Kleva-Flscopojk6tra 2-3

Elmer 10 80 232-11 16

Clrolande 10 72 LS-915
Slutarp 70 7L 22+-1815
Vedum 10 53 22*-].2'l,g
FrlscopoJkarla 10 61 8II-2273
.A,nnelund 10 51 1W-19 17

Vilske-Kleva t0 22 678-2J- 8

Trädet 70 27 7$-n 6

Edwära 10 11 8U--39 3

Larv 10 10 97O-Xi 2

Notta rcservserlen
MariestadsBK-FalköPing 2--8
Götene-Skövde AIK 2-1
VåMb_TGIF 2-1
IIl( Tldaholm-IFK Skövde 3-1
Tibro-Marlestads BOISI 6---0
Iiinnarp-Skaro 2-8

TGIF
Falköping
llibro
Götene
Skövde AIK
IFK Skövde
MBOIS

74 94 752-8n
74702 249-17 t2
14 10 1 3 fi-15 ZL

t4 s2 348-t2n
14 90 5?4-18 18

u 70 7%-n74
14 53 623-€1 li!

IFK Tidaholm 14 5 1 8 ä-'45 t7
Mariestads BK 11 1 0 10 2&-8{ 8

Familjerally
anordnas av Kinnarps NTO söntlagen den 23 aug'
Start och mål vid Kinnarps skola. Starttitl: kl. 10'00-12'00
Körsträcka ca 6 mil.

Välkomna till ett trevligt rally och tag gärna med kaffe'
NTO

faköPfngl reservgerlc
.Asarp-VdtorP 0-'2
FururJö-RaPld 2-€
Slutarp-Folkabo 2-1
KättilstorP-Gustav Adoif 4-B
Stenstorp-Vreten t[-2

Stenetorp 10 91 04&-1279
Elutaro t0 lL 233-30 15

Vreten 70 62 257-1174

Kinnarp B: Christer Andersson,
Rune Torstensson, Tord Torstensson,
Fleming Torstensson, Togny Johans-
son, Lennart Juliuson, TonY PeIs-
son, Bo lvarsson, Kjell Ahl, Sören
Vilgotson, Christer Johansson, Tho-
my Pettersson, Vinfred Nielsen, Tho-
mas Westerberg, Peter Jansson.
Match mot IFK Skövde B. Samling
söndag 9.

PA TORGET
idag säljes plastmattor

Karlsson, SlutarP.

Slutarp Ar L. Jacobson, p.-O.
Gustavsson, K. Karistedt, B. Ekiöf,
L. Pettersson, B. Hermansson. L.
Ljus, H. Karlstedt, T. pettersson, R.
Andersson, C. Stenqvist, R. Gus-
tavsson, B. -{ndersson. Match mot
Elmer i dag. Samling Mobergs 18.45.
Buss.

Slutarp B: G. Eckeriid, L. Hof-
ilaur, H. O. Andersson, L. Svens-
son, J. Johansson, Ä- Samuelsson, T.
Andersson, G. Sarnuelsson, I,. Rut-
nqan, B. Andersson, B. Gustavsson,
L. Filipsson, L. Eckerlid. Match mot
I{ättilstorp B söndag. Samling
Tångavallen 10.ValtorP - .

Folkabo
Rapld
Äsarp
KättilstorP

l0 60 433-!f,12
10 52 8tl*t!t!2
10 51 { t2-4 17

10 31 77\-24 7

10 20 877-28 4

ezlS.Vo.

Gustav Adolf 10 2 0 8 t5-29 4

Furusjö 10 10 917-?2 2

Skara
Våmb
Kinnarp

14 3 1 10 31-11 7

74 23 I qH5 7

!4 2117 15-69 5

KinnarpslFhartillfälligt(!)tappatdendirektakontaktenmedLidkö-
ping och Mariestads BOIS i div IV norra. KIF-arna är tre poäng efter de

två i toppen. Laget hade otur i bortamötet med Lidköping nu senast' Do-

maren Lars SjöIing - Som bl' a. i matehen örebro-Ilammarby kom i
blåsväder för mystisk straffbedömning - skänkte nu Lidköping en straff

och så var den dagen mer eiler mindre förstörd för Kinnarp'

Kinnårp spelar nu närmast mot Sil på Kinnemo på söndag' SiI slog för-

resten IFK Tidaholm i föna ronden efter plattlir av IFK-lageL

I Flobygruppen finner vi att en för toppställningen mycket viktig match

spelas på lördag. Slutarp skall resa till Elmer, som toppar med 16 poäng'

Slutarp har 15. Skall bli intressant att se om Lasse Jacob kan styra Slut-

arpsskutan lycklig i hamn. Det blir ett FARLIGT äventyr i Elmer'

fu.
KINNARP

SöNDAG 15 Friluftsgutlstj.
virl X'rökintlsgårtlen
(vid olämpligt väder

i Missionshuset)

Marlin Ågren, Bertil Eriks-
son o. Göran Carlsson.

AlIa välkomna!

KINNEVED
SöNDAGSSKOLAI{

BöRJAR
Sönct. 23 aug. kl. 9.45 i
Kinnarps o. Slutarps

missionshus

Förutvarande elever samt
nya hälsas varmt välkomna!
0BS! Söndagsskolans fam.-
utflykt sönd. 30/8, avresa
kl. 18 till Sommarhemmet
Skogshyddan, Lidköping
metl buss och bilar.

, I Sil är storspelaren Ärne Selmons-
.' '- I son fostrad. Släktskap har han med

KII\NARP I(Al\{ AI\YO
I\ÄRMA SIG TOPPEI\

Kinnårps IF har gjort mest må i div, IV-fotbollens Norra grupp.
Dubbelt så många som morgondagens gäster på Kinnemo, som är Sils
IF. I{innarp vann vårmatchen mot Sil nted 3-1 och ilet bör väl tigga

bra till tör en hemmaseger på sön dag. Christer Claesson somestrar och
saknas i laget. Ersättare blir Kjell Johansson. Conny Qvist fortsätter
som backspelare - Anders Dk, sorn gått skadad, finns på avbytarplats.

Kinnarp har efter förra omgångens
förlustmatch mot Lidköping fortfa-
rande tredjeplatsen, om än en poäng-
mässigt sämre sådan. Det är nnr tre
poäng till Lidköping och Mariestads
BOIS. I händelse av seger kan dock
KIF:qrna närma sig ett av topplagen
eftersom just Lidköping och Marie-
stad möts i denna rond.

Sil ligger trea från slutet med sina
12 poäng, men har fint träng på öv-
riga konkurrenter då jämnheten
fortfarande finns kvar i dennå div.
IV-grupp.

de två "Selmos" som nu finns i laget,
nämligen Kjell och Kent.

Från Borås kommer domaren Per-
Ola Bynander.

I den norra,gruppen noterar vi vi-
dare. att IFK Tidaholm hemmamö-
ter jumbon Karlsborg och att Frö-
jered reser till Vinninga.

I södergruppen hotas Mulisjö av
degradering. Har nu en av botten-
konkurrenterna, Fristad, på borta-
plan.

Kan Slutarp
ordna det
for sig?? :::
Siutarps IF kan i dag ordna det

för sig. Det vill säga se till så att
utgångsläget för hösten tar sig myc-
ket gynsamt. I så falt måste det bli
dubbelpoäng i bortamötet rned lll'
mer, som leder div. Vl-serien, Flo-
bygruppen.

Förhållandet är i stort sett detmmr
ma för Grolanda när Annelund är
gäster. GlF-laget fåp fortsatt topp-
kontakt vid seger.

Vilske Kleva bör försäkra sig om
båda poängen vid dagens besök i Eds-
vära. Det är också möjligt att Larv
kan ställa till trassel för Trädet i ef-
termiddag.

Äterstår att se vad,som kan hända
i mötet mellan Friscopojkarna och
Vedum.

I Falköpingsgruppen blit troligen
lositionerna oförändrade"elier lör-
dagehs och söndagens drabbningar.
Ledande FBK åker ti]] Dirnbo. tvåarr
Valtorp tar emot Vreten på hemma-
plan. Tiil Faiköping och Rapid kom-
mer Stenstorp, medan Håven hem-
ma rnöter Gustav Adolf och Folkå-
bo reser till Furusjö.

Lagen på Kinnemoe sönclag
Kinnarp

1 Stefan Johansson
2 Conny Qvist
3 Bengt Persson
r[ Bo Johansson
5 Claes-Göran Göransson
6 Roland Moberg
7 Staffan Nielsen
8 Kjell Johansson
9 Ulric Gunnarsson

10 Bepgt Georgsson
11 Gösta Eek
12 Tgrgny Johanssnn
13 Anders Ek.
Samling Kinnemo 13.

sil
1 Rolf Wilsson
2 Per Persson
3 Roland Nilsson
tl Leif Andersson
5 Rune Arvidsson
6 Kent Selmosson
7 Göran Lundbäck
8 Klaes-Göran Thörn
I Jonn Johansson

10 Olle Lundberg
11 Bengt Ståhl
12 Kjell Selmosson
13 Leif Seth
14 Göran Sundberg
15 Ove Johansson

Domare Per-Ola Bynantler, Borås
Linjem, Ingemar Johansson, Per Nilsson, Borås.

Kinnemo
söndag
kl. 14

$ils IF - Kinnarps



Ifinnarp kluppud,e igenom, rwot Stt
Totul föruirri,ng gua storförlust "#"

1 0 till Kinnarp har nickats in av Staffan Nieisen. Det var en bra början, som fick en dyster foltsättning.

Ifinnarps IF råkaale ut för ett rejält bakslag i sörxlagseltermidilEens finnemo-oi".tr.oi Sn Eft"" tygg-
Iigt spel i första halvlek oclt 1--.ll-ledning, fön'andlades laget totalt efter paus. Gennrnklappningen betyilde att
gästerna vitl full tid stod som segrare med hela 5-1. KlF-spelarna gjorrle praktiskt taget allt fel under den-
na periocl - markerade sina motståndale på avstånd och kunde inte förse varandra med vettiga passningar,

Efter kvitteringen uppstod rena hönsgården i försvare{ samtidigt som luften gick ur mitt{älts- och anfrlls-

FarniljerulIl Zzlg-fu, 
I

Kinuarps NTO enordnar i morgon, I

stindag, farniljarallS.- necl 'sta.rt och I

.mål vid Kinnarps sltoia.

Friluftsgudstjänst i liiunarp
Sdndag eftermiddag håUes i Fro-

kindsgårdens *_rädgård en offenilis
fliJufisgudstjärrst. Virl olänrpligt vä-
dr:r blir det möte i Missionshuset.
illedvelkande blir pastorerna Martin
Ågren, Bertil Eriksson och Göran
Car'lsson.

Fiiintlagsskolstart i liinneved
Sondagsskolorna i Kinnarps och

Slutalps rnissionshus börjar i rncrr',
gou, siindag, n)' ter.min"

Sista söndagen i augusti blir clet
den sedvanliga familjeutflykten" Res-
mål ,i år är som[rarhsmntet Skots-
h.v-',.'an rrtanför Liciköping. Resau
lior'timer att_ företas rred eu btlss såmt- -- -'t

I

var Thörn framme. Nu nickade han
bollen i nät.

I 28 min. var det klart för 1--4
genom Jonny Johansson, vilken nick-
skarvade bollen över Kinnarpsväk-
taren Stefan Johansson.

Domaren Peq-Ola Bynander från
Borås, som tidigare i matchen blåst
för'många, många småsaker, blunda-
de helt i den 39 min. när Ulric .Gun-,
narsson vid genombrott hakadqs upp,
bakifrån. Sånt är straffl

Istället för redueering fastställde
backen R. Niisson 7-5 i 44 min. Han
nätade efter stolpretur.

K-G. Thörn var gästernas främsta
vapen. Han var bra både före och
efter paus. I andra halvlek fick han
med sig sina kompisar i målcirkusen
och vid sin sida hade han främst
hjälp av centern Jonny Johansrson.

Efter virrigheterna i andra halvlek
har vi svårt att plocka fram någon
framträdande KlF-spelare. Alla vrr
lika mycket syndabockar och dess-I uKa mycfief, synoaDocKar ocn oess-

I utom långa stunder mycket ointres-
I serade av sina uppgifter. Månne tog
I herrarna ut segern i förskott? Efter
I de första 45 minuterna var det näm-

SlutarPsf;r 'st
Lördagens toppfight i Flobygrup-

pen mellan ledarlaget Elmer oeh
trean Slutarp blev en siffermässigt
sett klar seger för de förstnämn<la
som på sin hemmaplan Biörkvallen
triumferade med 3--{ och därmed
tappade Slutarp kontakten med le-
darlaget.

!'T-sport hår varit i kontakt med
Slutarps lagbas l{arl-Erik Lundin
som var föga belåten med rätts-
skiparen I matchen, och han säger:
Vi förlorade på domaren, som bl.
a. dömde mål på en boll som into
var över mållinien och detta be-
tydde en ledning med 1--{ för hem-
malaget i paus. Flade inte detta mål
kommit, så tror jag att vi haft en
qocl chans att åtminstone. te en po-
äne. Våra mofståndare imponerade
inte över hövan, jäg tyekte noq att
de var hättre vitl besöket på Tånga-
vallen. Försvaret i vårt lag gjorde

ligen bäcldat för en komfortabel
triumf mot ett då tämligen tamt
spelande Sil-lag.

Cirka 200 personer åsåg KlF-raset,
Båsse

Kinnarp skrällde rejält i div lV-fotbollen mot Sil i söndafs. Ällt gick
i baklås under den andra 45-minuterperioden. 1-5 betydde att laget helt
tåppade kontakten med täten. På söndag står ytterligare en hemmamatch
på programmet. IFK Tidaholm är gäster. Det blev l--{-vinst på Tidavalien
i våras och med ett normalt KIF-spel bör det bli triumf. Tidaholmslaget
orkade bara med en poäng mot jumbon Karlsborg i senaste omgången.

I Slutarp är man förgrymmad efter nederlåget mot Elmer. planens 2A:e
mån anses ha speiat en avgöranrre roil i clenna för toppstri'den viktiga
match. Även om laget tappa.le kontakten med täten finns det inaen an_
ledning att slå av på takten.

I mycket bra ifrån sig och toppades
I av Lasse Jacobson. Bo Eklöf oeh
I Lennart Pettersson.
I I kedian var trion Roger Anders-
I son, Tomas Pettersson och Håkan
I Karlstedt bäst.

i vr(g-w. Geson

spelare.

Kinnarpsmålet anlände efter 29 mi-
nuters spel i förstå halvlek. Efter ett
fräsande Ulric Gunnarsson-skott lan-
dade bollen hos Staffan Nielsen.
I{IF-yttern mötte med perfekt pann-
träff och därmed fick hemmalaget
utdelning på ett markant övertag
under den första halvtimman. Vi ha-
de bl.a. tidigare noterat "Blecka"
Georgsson för skott i ribban.

IIIF hade alltså ett säkert spel-
grepp och 1--.0 var faktiskt en blyg-
sam utdelning av den första halv-
lekens spel.

Redan i upptakten av andra halv-
lek inleddes virrigheterna hos hem-
maspelarna. Jonny Johansson fick
fritt fram i 5 min. och ordnade kvit-
tering. Efter en kvarts spel befann
sig K-G. Thörn obevakad vid ett
hörnspark och forcerade lätt in bol-
len till 1-2-ledning.

Före paus hade Staffan Nielsen
varit främsta anfallsvapnet i Kinn-
arp. Han blev efter paus satt på
wältkost. Efter 25 minuter byttes
han ut - mot Anders Ek. Anders
hann inte inta positionen i kedjan
förrän 1-3 var ett faktum. Äterieen



KINNHMO
söndag

kl
17.00

IFK Tida Irolm-Kinna rp$ I F

Kinnarps-Slutgrps
vägförening
kallar till allmåint rnöte i Cen-
tralsltolan onsdagen den 9
sepL kl. 19.
Ärende: Elv. beslut om asfal-
tering"

$tpttson

TANGAVALLEN
I DAG KL. 16

Trädet A-Slutarp A
I

il ekipage i familjerally
med tipsfrugor och, prou

I\Y F'OTBOLLSROI\D zqlg-zrt "

TGIF hernm& - IFK Fal,köping horta
KinneYruoku,rnp: KIF - Tiduholm

Lagen på Kinneffio, söndag
Kimr:lrp A:

1 Stefan Johansson
2 Conny Qvist
3 Bengt Persson
4 Bo .J<rhansson
5 Anclers Ek
6 Roland Nloberg
7 Claes-Göran Gör'ansson
8 Christer Claesson
9 Ulric Gunnarsson

10 Bengt Georgsson
11 Christer Johan"^son
12 Staffan Nielsen
13 I(jeU Ahi

Samling Caf6et 15.30.

I)omare: Ingvar Ingerbäck, Älingsiis.
i,injernän: Arne Nilsson, Iralköping,Karl-Erik Enranuelsson, Trädel

IFK Tidaholm:

1 l(enneth Johnsson
2 Per-Erik "Thuren
? (ton (ionhor d t

4 Ingemar Rehn
5 Arvo I(uusk
6 Benny Carlqvist
7 Kent Carlqvist
8 Jan Antonsson
9 Kjell-Åke Thur6n

10 Bengt Dahlgren
11 Claei-Göran Lunclgren
12 Bo Fogelberg
13 Mait Siljehult

Söndagsfotboll blir det ocks.:r på
Kinnemo i Kinnarp, tlär hemna-
laget, e{ter förra söntlagens smäll
mot SiIs IF ,nu ställs rnot IF K
Tiilaholm. I v:irmiitet på Tida-
vallen triumferaile KIF rnetl l{.
Inför denna tluell har Kinnarp
äntlrat sitt lag på ett par punk-
ter. Christer Claesson återlrom-
mer i anfallit och debut i A-
samrnänhang gör i ketljan Chris-
te,r Johansson. Antlers Ek firr den
här gången vara metl från böt'-
Jan som back, medan Claes Gö-
ran Göransson spelar på nrittfäl-
tet. Gösta Dh. Kjell Johansson och
Staffan Nielsen utsår. Gösta är
hanclledsskarlad, Kjetl spelar i B
och Staffan blir A-tolva. Tret-
tontle man heter l{jell Ahl, som
nu är kurant cfter besvärliga ska-
dor.

Matchen hrr något av tlerby
över sig. IT.K Titlaholm har varit
upp och ner hela säsongen, rnen
har i alla fall försährat sig om
sexton poäng eller tr'å minilte
än Kinnarp, Det kan bli en fri*;k
lieht!

I f'lobygruppen bör Slutarp lu8- ll "var"de 
atla bibelfrågorna rått. De vero, Glolanda och åter i.ill målet ij Kinnarp 26: 72) Ernst Anderssou,

gå Trätlet på Tåugavallen och llätares frågor var av mer allmän ka- l{ituarp. lnatköpir:g 26; 137 U1o Frisk, Grolal-
Larv klara Edsvära. Met ovisst ll rat<tär. Där noterades ingen tolva. Rätt t.ipsrarl da Zi; 14) Elna Johansson, Åsarp 26;
l)lii alet i matchertla Vetlum-Gro- ilmea 

"lva 
rätt och bästa svar på skil- ? *' .1 val 15) Irrge Eckerlid, Kinnarp 26; 16)

Ianila och \rilslie Kleva-Elmer. ll jef"åSun vann Leif Filipsson, Slutarp. 2 - olränt antal Karl-Alne Adamsson, Slutarp 25: 1?)
Beträffantle den sistniirnnda måt- ll Servering för resegruppen var an- x * charloais.Beträffantle den sistniimnda mat- ll Servering för resegruppen var an- x*chårloais. lKurt Car16n, Slutårp 24; 18) Asne
chen förtäljs det att Kleva taEit lloranacl i samlingssalen. Där hölls 2 *- 350 ledarnöter. lPersson, Slutalp ä; 1'9r Ynsve Caits-
så illa vitl sig av förlusten merl llockså den avslutande samlingen, som x * Eo Giertz" lson, Vårkumla 24; fr) Svai:te Ka::ls-
5-l mot Edsr'ära att tlet entll sont |teaOes av reseledaren Anders Sig- x * Dau Anderssort. |sor,y Kölingarrcd 24.
kan rätta till stämningen är se- lltriAsson. Lärarna Ulla Larsson och x =.- ?1 augusti (poströstnitigt, I Skil;efråga.n avgjolcle dår lika Ie-
ger mot Elllel:.:Ilom 1,ka -vi -ta' lllnn-Christine Runeson samt Mats il ** Simca. lsultat uppnåtts. Rätt svar på skilje-
säser b' a' Göthe wa'ander' 

l;l"a:1,:i1:6:#:lii{{ii$&{::r;li - 'll'i'il;Til".o,' lflii4-+I,:T,:JJl,"å;"'**lä'"eu$;I irt""-p"i*tå"r"ing för tipspromena- lT 
* 3 ll lrosträttsålder'. I och_ stig.-Äke Jeppsson, Falhcip'ing,

den avslutades samiingen med bön. Ll 
* rofoJorlltorps klrka'1., 
* rortrJorlttorps k)'i.ka, ' nred 3Tg ör,e"

f - Jakob. Rätt avståndsbedömning var 111. nr,: -- 90140 (nur.r'rerbr*tåtr.,,'^ , , De tio första lrar priser att hämta
x * Kumininkrorla, 

. | 'ar Pr t'ct drf, trdlrrt4

- 
:i *.? r,ta,eck. t"JIaT*Tt=:=gTå1,'1::_

I(innevecls-bor i

på utflykt z/q''4c'

511';åry;,ff-ru* l
riga intresserade med. Deltagarna i tru'cleringar vicl fråga tolv: vilken kyrka visar bildcn?
fylkle en buss och ett halvdussin bi-
iår, vilka startade på förmidcragen 51 ekrpage ställde upp i sönuagens;f :il'åt,X;;?;|;:i;;ä,'l;,,. ,. 

imed sommarhemmet Skogshyddan rally, som arrangerades av Kilrnarps :i _* I)en a'dr.a bilden cirrusmdln, 
Iutanför Lidköping som resmål' 1\{'I'0 mect start och rnål på Central- x--+reircwr;nestm.-*---_ __l

Färc1engicköverFalköping,Skara5ko]ån5gå;d^ArrangörerrrabjödpåPrislista:
till målet 1ro". o* Lidköping. Under t.jugo 

-tipsfr'ågor och fyra praktisl<a 1) Gunna' Bergsteu, !.allioping Bz j

vägen gjorcles rast ciå merlhavcl mat- ptov Vid ulålet fantls ochså elr skil- pgäng; 2) Valter öskarsson. Vårf.i,r"- i

säck honsurner.acles. En tiel av sön- jefrä5{a. 
l11a a1; 3l Orjran ÄnOerssriii,'Kiri;ilp'

dagsskollärarna had€ gjort i orrlning Eftersrrrn 'valef trärmar sig medl 30; 4) Vivi Henrringsson, l'loby 29; 5l
kontroller för en tipspromenad och stormsteg hade flera frågor "val-l Or.e l{erniansson, Floby 29; 6) Leif
när resenär:erna hade kommit fram lraraktäl"'. I Lihnell, Kinrrarp 29; 7) Sune Sved-
till sommarhemmet var snart en bana Efter starten i lirntrarp for ekipa.ibelg, Slutarp 29; 8) Bengt Anders-son,
lagd och snitslatl i den fina terräng- gen mot lIönarp, Grin:skullen, Mös-
en på områclet. Barnen hade särskilda sellerg (tsel'gssiönvägen), Vilske-
fråeor och det var många som be- Kleva, Göhhem. $örby, !'loby, Hö'

Grolanda 28; 9) Yngve .Iohanssorr,
Sliörstorp 28; 10) John Lundvall. Fal-
köping :28; 11) Allau Andersson,



Förslag orn att siil,ia
Iärarbostiider i Frölti,nd,
på, offentlig auktion 't4-?s'

tr'rökintls kommunalnämnd lrar hållit sammanträde. Nämn-
ilon haile i ett titligare beslut uppsagt hyresgästerna i lärar:'
bostäilerna 3 och 4 till den 1 okt. 19?0. Då alet senaro fra.m-
kommit att kontrakten gälltle från ilon 1 juli var uppsäg'
ningen för ssnt avlämnatl och nu boslutatles att uppsäg-
ningen skall gälla från t- juli 1971. Man tliskuteratle även
förs?iljning av ilo båita bostätlerna. Kommunalnämntlen be'
slutado med åtta rösta mot två föreslå fullmäktige att för-
säljningen sker genom offentlig auktion. De reparationer på
bostiitlerna som påyrkats av besiktningskommitt6n skall ej
utföras.

En ansökan om tilldeining av 1970

års byggrradskvot samt bostadslån å
11.600 kr för uppförande av ett bo-
stadshus å avstyckning från Kinne-
veds kyrkogård 1:4 bifölls.

En framställning om bidrag till
kostnaderna för den gångna vinterns
höga snöröjningskostnader remittera-
des till vägkommitt6n för utredning.
En ansökan om folkhögskolestipen-
dium med 100 kr bifölls. Lars Ek-
berg, Falköping, hade ansökt om att
få förvärva tomt nr I i Slutarp såmt
om tilldetnlng av 19?1 årt byggrtads-
kvot. Byggnadsnämnden bade till-
styrkt och kommunalnämnden biföIl
ansökan.

tagas i 1971 års stat. För iordnlng-
ställande av in- och utfarter till bli-
vande samlingslokalen mellan Slut-
arp och Kinnarp föreslås ett anslag
på 4.500 kr, vilket betopp tages ur I i-

till gatubyggnader anvisade medel.
Fastighetsägarna i Liskängsområ- l'

det hade i skrivelse till kommunen lt
ansökt om gtt anslag på 10.000 kr för
uppsättande av stängsel omkring lek-
platsen. Kostnaden var beräknad till
11.233 kr. Med hänsyn till de htiga
kostnaderna beslutades att återuemit-
tera ärendet till byggnadsnämnden
för ytterligare utredning.

Styrelserna för idrottsföreningarna
i Kinnarp och Slutarp hade vid sam-
manträde beslutat förorda att den

Vid exekutiv auktion hade fastig-
heten Fastarp 2:10 lnköpts av kom-
munen för 98.000 ki. I handpenning
hade erlagts 17.000 kr. Beslutades att
övrig del av köpeskillingen, som ej
täckes av tnteckningslån, skall likvi-
deras genom allmänna investerings-
fonden. Delegerade vld den exeku-
tiva förs?iUningen hade att även I
fortsättningen bevaka kommunens
intressen och hadc hos länsstyrelsen
lnlämnat begäran om kvarstad å
11.018:50 kr utgörande kcntnad för I

utgiven soclalhJälp samt oguldnavat-
ten- och avloppsavgifter. Vid slutlig
redovisning hade emellertid säljarens
tillgodohavande uppgått till endast
144 kr. Kommunalfullmäktige hade I

återremltterat en lramitälhiidg fiån !f
lokalbyggnadskommitt6n om ett an-'1t
slag på 52.000 kr för täckande av lr
kostnaderna för entreprenadhand-l
lingar. Kommunalnämnden beslutade i'
översända samtliga fakturor tilt full- | Imäktige. 

I

Bidrag till samlingslokaler I r

Kommunalfullmäktlge hade i be- | ,

slut uppdragit åt lokalbyggnadskom-'
mitt6n att utreda frågan om bidrag
till befinttiga samlingsiokaler. Därvid
hade kommittr6n beslutat föreslå i

1 fullmäktige att till Börstigs bygde- 
|

l cård ufse ett engångsbidrag på 10.$01

I kr. Nämnden beslutade att tillstyrka 
I

I framställningen. Beloppet skall upp- I

nya träningsplanen förlägges till sko-
lan oeh bygges i kommunens regi.
Itlrottsföreningarna hade gjort för-
frågan om möjligheten att hyra sam-
lingslokalen för dans och bingo i
framtiden. Lokalbyggnadskommitt6n
meddelade att man f.n. utarbqtar
reglemente för uthyrningen och frå-

gan bordlades tills detta blir klart.
Kommunalarbetarförbundet hade

begärt förhandlingar ang. de fackliga
företrädarnas ställning vid kommu-
nala förvaltningär. Kom.-kamrern
fick i. upptlrag att kontakta kommu-
nalarbetarförbundet! ombudsman i
fråsan.

WJIUARE
erhåller anställning omgående.

AB Br. Karlssons Plastindustri
KINNARP - Tel. 0515/332 03.

Ifinnarpsmålvakten Stefan Johans son rycker in I händelserna och kla rar tillsammans med bl.a. Bengt

Persson upp situationen .
t{a -W.

I{inn&rps andru måI behå,llningen
i segermatchen mot IFK Tidaholm

Kilnarps IF repade sig snabbt efter smällen mot Sil i förra omgången. Sönilagsefter'
miiltlagons tillställning på Kinnemo mot IFK Tiilaholm gav seger metl 2-0 srjtlan tråtla

målen arrlänt i första halvlek. Det var också ilen första perioden som bjöil på tlet bästa

KlF-spelet. I den andra halvleken var ilot tämligen avslaget från båila håll. Gästerna höll
spelet hyggligt uppe på banan, men saknade effektivitet i anfallen. Första halvlek ägnatle

laget sig åt mycket ballong-spol för att i andra nå en bättre spelstyrka.

Men någon match av bättre kvalit6
blev alet annars aldrig. Vi såg blott
några goda individuella insatser.
Tfinnarps IF:s andra mål var en de-
lifåteSs, där "Blecka" Goorgsson och

"UlIe" Gunnarsson byggde upp spe-
1et, där Christer Claesson svarade för
elegant avslutning. Det var en an-
fallslektion, som tagen ur en instruk-
tionsbok. Så dags hade 33 minuter
spelats.

Debutanten Christer Johansson
hacle efter åtta minuters spel påpass-
ligt gett sitt tag 1-0-ledning med ett
skott via stolpen och in i nätmas-
korna.

Det var en rättvis triumf mot ett

Tidaholmslag, som uPPenbart har
svårt att få sitt sPei att stämma'
Främsta aktörerna i gästernas lag var
målval<ten Kenneth Jonsson och ked-
jans Erling Boström. I uteförsvaret
gjorde också Kent Carlqvist hyggligt
i från sig. Tio minuter in På andra
halvlek skadades backen Sten Sten-

till titt några tillfällen. Vi såg snygga
dragningar och undanglidningär från
"Blecka", vi noterade "Ulle" för någ-
ra fräsiga skott.

Segern betydde att laget avancera-
de till fjärde plats.

Domaren Ingvar Ingqbäck, AlinEs-

ås, uppträdde med Pondus och sdker
bedömning' 

Båsse
I berg. Han trampade snett och'fick
I bäras av planen.

I eaaa lagen missade i mittfältsspe-
| let. Man saknade där de rätta kon-
I struktiva id6erna, vilket medförde ett
I glapp mellan kedjan och försvaret'
I I KIF var stoppern Bo Johansson

I planens bäste spelare. I den jämna

I t<eaian blixtrade "Blecka" och "ölle"


