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DERBYVII\ST FOR FAIK

t9/b-fr, B-O Engstrand och Tony Persson försöker stoppa FAIKTs Pålle Medin.

FAIK hade irrga etörre beevår med stt avfärda bottenlaget Kinnarp vid gårdagens derby på
Odenplan. Dot var en glÄtetruken historia, som hemmalaget till slut vann med 3-0, sedan
ställningen I halvtld varlt l-0. FAIK domi4erade stort hela första halvlek och borde redan då
ha giort ett par mål utöver "Bullent' Karlssons l-O.strut. Kinnarp uppträdde mycket blekt
Inför Odenplan.publiken igår. Det var endaet i början på andra halvlek som epelet stämde
någorlunda. Som läget ter sig nu för Kinnarp kan vi nog tyvärr inte satsa några atörre slantar
på fortaatt div lV-spel nägta år.

' En riktig, rejäl provkörning ;ir
nämlieen det enda sättet att lära

, känna f4amh julsdrivna Renar.rlt.
: Att lära känna dom fina väs-
i cgcnslapernJ, som kommer iv
i' att motor och växellåda ligger
i ör'er de drivarrde hiulen. Dom

är ordentligt belastade, spinner
inte loss så lätt. Det ccr Renault
också mlcket sod stabiiitet i sid-
vind och undei omkörnins. Du
måste hclt enkelt prova, deif inns

' ingen genr.'äg till kunskap om
framhiulsdrivna Renault. Det
är dina egna upplevelser bakom
ratten som räknas. Du kan välja
vilken bil du vill ur' Renaults
stora program, alla Renaults
bilar är nämligen framhjuls-
drivna. Stor eller liten. Kombi
eller personbil. Sportvagn eller
stationsvasn. I{enauit är värl-
dens största tillverkare av fram-
hiulsdrivna bilar. Och vi har
dom alla, välkommen tillen reiä1
provkörning.

Det var som gagt RolEnd Karlsson
som svarade för FAIK:s lednings.
mål i örsta halvlek. Målet kom till
tack vare Pålle Medin, vars låga in-
lågg gick förbi alla utom "Bullen",
som vid bortre stolpen förste in bol-
len.

Kinnarp skapade egentligen bara
en enda målchans under hela
matchen, och naturligtvis var det
Thomas Westerberg Som VåF å[Svå.
rig. Det var efter 25 min som han
elegant slank förbi några man och
sköt strax uianftir Ulf Christenssons
högra stolpe.

Visserligen hade gästerna ett far-
ligt tillbud till under matchen, men
det var faktiskt FAIK:s egen mål-
vakt lhristensson som var uppho-
vet till FAlKJagledningens $ärilar i
malen. Thomas Westerberg kasta.
de ett inkast som retfullt kanade
emellan FAlK-keeparns ben, var-
vid kalabalik framför hemm,sburen

Under andra halvlek hände in- Sören Angelöf, som bara hade att
genting utom FAIK:s båda nätkån- spänna vristen och se bollen dansa
ningar. Den första kvarten hade ininåtmaskorna
dock gästerna aningen mer av spe- Matchen fick en trevlig slutvirljett,
let, tack vare att deras mittftilt med då Anders Medin i slutminuten
Benny Carlqvist i spetsen överglän- långskothsköt i stolpens utsida.
ste FAIK:s dito, Några rejåla Anders fick alltså irite göra något
målchanser skapades dock inte från mål denna afton, men kommer trots
Kinnarpshåll, Men det var inte utan det ifrån drabbningen med betyget
att FAlK-anhångarna vid ringside kedjebåst. Falköpingslagets och
pustade ut när 2-0 föll efter 20 min. planens. båste aktiir återfinner vi
Det var 'ett mål bröder emell .n, äock i fyrbacksliqien, där Rune
eftersom Anders Medin slog det lå- Lersson s-pelade utåärkt. Hans cen-
ga,.lått skruvade inlägget oph P,ållg terhalv-köllega Anders Claesson
mowe me(| qen langå rant sa att bo:. var också mycket bra.
len for rakt upp i qfi!.takeJ. Kinnarp var liksom FAIK försed.

.t-u-malet, som lofl en Rvart Sena- da med ön Eod centerhalv, nämli-
l.e,,.vå.r dagens grannaste sak. Det ä.i;tF"';ro", Ä"aräd"['rie"
lprjaae med att_inhopplf! !-e_te.r. id";ö;"k6;; iil";" ui i B"t'äy
Karlsson slog en fin boll tiil Kqi-Mat- ' ö;iili:i;ah Kenneth palmqvist. -

te Johansson, som serverade^ ett in- - Ooh"r"" Ingemar Johänsson
ItgE- framför måI. Dår dök Anders tra" S[Ouae rlppträdde mycket
Medin uqp och vann _duellen med iui"t ocfr satre* böh var en jv ba-
Ioq$v Pettersson -i Kinnarpsmå: ;;ä"bsålut båsta aktö"er.
let. Han nickskarvade bollen ner till ANDERS
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RENAULT 12: Bilen som har det
extra som standard. Höea stolar
med inbyggda nackstöä, halo-
genlius, varvräknare mm. Finns
även i TL version och so'm Sta-
tionsvagn.

ERENAIJI.T

AB BiI
& Motor
SLUTARP
Telefon 0515/333 30

uppstod. Det hela resulterade till
slut i hörna för Kinnarp,

KINNEMO
Söndag kl. 18.00

Div. IV Västra

Gerdskens BK-
Kinnarps lF

Ninnererls - Eriksherg 147- 144
Båst i Eriksberg var Christer Liedborg

24. Sture Liedborg 22, Jan-Äke Bengts-
son 22. I Kinneved Giite Lindgren 23
och Conny Johansson 22.

TANGAVALLEN
Fredag kl. f8.30

GROLANDA lF -
SLUTARPS IF

Söndag kl. 10.30

Floby lF C -
Slutarp lF B

:l-0 {tir' (lrolurrrlu
_ Grulirnda vann i gar kväll med
3.- 0 lnor Slutarp i matchen på
Tångarallen. Mälen kom i första
halvlek. Connlz Ros6n njckade in
I -0 och H-A Eliasson 2-0 och i sista
mlnuten lnnan paus fastställde den
srstnåmnde 3- 0.

Slutzrrp höll spelet väl uppe, men
en rrddlös kedja ktrnde inie ar.sluta
Pa ratl Satt.' 

D..e tränrndir malskyttarna varJäm-
te Ost, målvakten Hallin, baöken
Alfreclsson och sloppern Jan An_
dersson Grolandas bäsra. I Slutarp
g_år_cle bäsra belygen till brödernä
K;ell och Jonn"v Karlsredt i försva-
ret,.Tony Skoglund pa lnitten samt i
KeoJan Koger Andersson och Alf
Adamsson samt i andra halvlek pel-
le Gusrafsson. 

tdlU-4 t.



'1{.3 I l{orltmti,Jta,re i badminton
wfo-7<t,':"' .''",' t,:' ' ',' Lagen på l{innemo söndag 

!
Kinnarp
I Tommy pettersson
2 Christer Johansson
3 Bengt Persson
il B-O Engstrand
5 Anders Ek
6 Benny Carlqvist
7 Tony Persson
8 Kenneth Palmqvist
9 Thomas Johansion

l0 Thomas Westerberg
li Giista Ek
12 Roland Moberc
13 Kent Bengtssoå

Samling Kinnemo 16,80.
Domare: Stig lJung, Ifio.

Gerdsken
I Sven Olsson
2 Anders Björkman
3 Allan Brunnegård
4 Henry Thor
5 Rolf Nolbäck
6 Per Larsson
7 Rolf Fröberg
8 Magnus Hielte
9 Tony Protozic

10 Per-Gunnar Prslen
11 Guide Jelencovich
12 Lars Julsin

13 Mohamed Bai<hovch

Hemmamatch har också Kin-
narp på söndag eftermiddag.
Möter uppåtEående Gerdskens
BK från Alingsås, som nu åter fått
med Tony'Protozic i anfallet.
Kinnarp är i'poängnöd och det
är vål inte helt uteslutet att laget
"tänder till" på Kinnemo den
hår gången.

LAKANSVHU
blekt och oblekt i bra kvalitö.
Påglakaneväv, kulört.
rRÖSKALSBOMULL, bTEdd

145 cm,
DAMKLÄNNINGAR - tiII
LÅGPRIS,

KINNARPS MANUFAKTUR
Tel. 331 34

slutrrp - fimmetc l-7 6lto'Y1'
Timmele är liksom Blidsberg ett med-

elmåttigt lag. Ändå blev det hela t-? för
stackars Slutarp, som inte kan ha stora
förhoppningu om att ta någon seger i
årets serie. Mot Äspered, som man mötte
för inte så länge sedan, blev det en klar
förlust.

Stefan Modin giorde denna gång tre
mål för Timmele, De övriga fördelades på
Tommy Johansson 2, Claes Frisk L samt
även här ett sjiiLlvmåI. Slutarps tröstmål
giordes av Tony Skoglund.

Ulricehamn juniorrerie
IFKU-hamn 6 5 10 m-zll
Vegby 6 4 I I 16-8 I
Mullsjö 6 3 2 t Zt-5 8
U-hamnlF 6 3 I 2 t?-tc 7
Timmele 6lz2215-f1 6

B.grupp 2
Klnnarpe IF - Grclanda IF f -3 (f - f )
Målg.: K: Tommy Fredriksson. G: Tho-
ms Nilsson, Stefan Andereson, Ulf
Lindström.

Kinnarp lick stiilla ulp med tre reser-
ver i derbyt men trots detta spelade man
bra oqh höll spelet vål uppe i den första
halvleken. Efter paus orkade man inte
med i gåsternas tempo utan fick finna sig
i ett klsrt nederlag, Bra i hemmalaget
Steve Carlsson, Ingemar Johan_sson,
Tommy Fredriksson och Torbjöm Äkes-
son, Grolanda hade sina båsta i Håkan
Karlsson, Kenneth Johansson och Conny
Arnesson.

'GrolandalF 4 3 I 0 8:2 -(

FlobyIF 4 3 0 1 7-4 6

ValtorpslF 4 2 | | 11-4 5

Falk.BK 4 2 0 211-5 4

KimarpslF 4 I 0 3 4-14 2

FAIK 4 0 0 4 4-16 0

D-grupp III
Slutarpe lF-Grolenda IF f -9 (0-3)

Målg: S: Magnus Ekman. G: Anders
Hammarbäck 4, Mikael Svensson 2, l,eif
Andersson 2, Jemy Gegerfeldt.

Grolanda hu åven i år en bra upplaga
l2-åringar oeh man hade inga som helst
bekymmer med att besegra grannen Slu-
tarp i en match som gästerna behärskade
från första till sista sparken, Bra i hem-
malaget J O lSellander, Niclas Eckerlid
och Magnus Eknran. I Grolanda var Ste-
fan Gegerfeldt, Mikeel Svensson,.Anderc
Hammarbäck och Fredrik Håkansson de
bästa.

Yartofla SK-Slutarpe IF 9-O (6*0)
Målg.: Börje Andersson 2, Henrik Jo-
liansson 2, Anders Söderlund, Sören
Andersson, Klas Uno Frisk, Bengt lcn-
nartsson, Kemeth Andersson'

Vartofta var helt överlägsna sina gåiter
och man vann matchen hur lätt som helst,
detta utan att direkt behöva anstränga
sig. Bäst i laget var Böde Andersson'
Bengt Eriksson, Bo Jansson och Henrik
Johansson. I gästernas lag godkänt till
målvakten Ove Karlån.

Vartofta Sk r
Eloby IF
Sandhems IF
Slutarps IF
Åsarps IF

024- 4 7

024-3 5
r22- 6 4

3 2-28 0
3 3-35 0

Elidsberg
Äspered
Slutarp

6 2 r 3 9-9 5
610 5 6-22,2
60063-350

43r
321
320
300
300

LeifEkbom och Jonny Karistedt i det segrande laget K3 I

"Thonoasarn a" avgjorde 
$/c-?u,.

Antligen Kinnarpseger
Kinnarps IF tog på söndagskvälk:n två ytterst viktiga poäng genom att på hemmaplan

hesegragästandeGer.dskensBlimed2-lefterl-0ipaus.TrotssegernliggerKinnarpslaget
kvar på näst sista plats eftersom Ahlafors vann bortamatchen mor IFK Vånersborg med l-0.
l)et nättvisa i liinnarlrs uddamålsvinst kan diskuteras, och ett oavgjort lesultat hade nog
spreglat händelserna på planen lrätare.

Efter en trevande inledning från
båda lagen hade hemmalagets
Thomas Westerberg i den 7:e min
en jättechans att göra 1-0, men
Thomas sköt rakt på den utrusande
Gerdskensmålvakten. Gerdsken
hade sedan några attacker mot
hemmamålet isensatta av Krister
Granbom och Tony Protozic men
dessa gav ingen utdelning.

. Ledningsmål
Kinnarps ledningsmål kom i den

20:e min genom Thomas Johansson,
som slog på ett skott från straff-
punkten i måI. Framspelningen till
detta må1, kom från Gösta Ek. Res-
ten av halvleken var spelet för det
mesta förlagt på mittfåiltet och inget
av lagen förmådde att skapa några
rejäla målchanser utan hemmala-
gets 1-0 ledning stod sig halvleken
u[.

Klart för 2-O
Gdsterna startade andra halvle-

ken bäst och radade upp några
chanser som dock inte resulterade.
Efter detta lyckades hemmalaget få

igång lite spel och den l0:e min var
det klart för 2 -0. Tony Persson slog
en löpboll på Thomas Westerberg,
och fri med Sven Olsson i Gerd-
skensmålet gjorde Thomas nu inget
mlsstag.

Reducering
Efter detta mål tycktes det som att

hemmalaget var nöjda och gästerna
fick mer att säga till om. Efter cirka
20 minuter spel var man beredd att
notera 2-1, ty då fick gästerna en
indirekt frispark två meter från mål-
linjen, men skottet tog i KinnarPs-
muren.

I den 31:a min av andra halvleken
kom Gerdskens reduceringsmål ge-
nom inhopparen Per-Gunnar Pers-
l6n, som fick en fin passning från
Tony Protozic. Efter detta hade se-
dan Gerdsken en konstant press
mot hemmamålet, och fem minuter
före slutet är det väl frågan om inte
laget gick miste om en straffspark,
då hemmalagets Bengt Persson fick
bollen på handen, men domaren
Stig Ljung var dåligt placerad och
friade i stället för att fälla.

De bästa
Kinnarpslaget som nu tog sin an-

dra fullpoängare, gjorde något av
en kämpamatch. Toppar i den star-
ka fyrbackslinjen var Tony Persson
och Anders Ek.

På mittfältel roterade det mesta
kring spelande tränaren Benny
Carlqvist. I kedjan var det Thomas
Johansson som var mest på alerten.

. Gerdsken hade i Allan Brunne-
gård en utmärkt stopper, mYcket
bra i fyrbackslinjen var också An-
ders Björkman så länge han iick
vara med innan han skadades och
fick utgå. Mittfältsspelet bars upp av
Per Larsson.

I: kedjan var exallsvenske Krister
Grsnbom den store spelfördelaren,
även om det inte går så fort för ho-
nom nu längre. Bra var även inhop-
Daren Per-Gunnar Persl€ln den
Äwrnd han fick vara med.
!bo-".et Stig Ljung, Hjo var lite

dåligt placerad några gånger, men
bör få godkänt betyg för sin insats.
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Div IV Våeter götland våstra
Kinnarp - Gerdsken 2-1
Tråvad - Vänersborg 2-0
IFK Vänersborg - Ahlafors 0- I
Falköpings BK - Vårgårda 1-2
Hol - FAIK 1-1
IFK Trollhättan - Trollh. FK 2-3

T u å konfirml,ndgrup p er
jubilerade i lfinneued

I och Ivan Johansson, samtliga Kin- |

I sönc{ugs lirade tva grupper kon- | sqnr.konfirmerades år,1939, a.etlg8 ] rrarp. samt Manne Rutma-n, Slu- 
|

firmander från Kinneved-åch Vår-l 12 ijubileet, 3 var döda och I tÖr- tarp. I

kumla jr.rbileum i Kinneveds kyrka. I hindrad närvara' Blommor över- | Trettiofemårsjubilarerna u-ar 
I

Det var lg34 års och lg3g ars kon- | lämnades trll proslen octl Jru tvlat- | May-Lis Kårlen-Johansson, Karls- 
|

firmander, som firade resp 40-års l. lre_nstel av lvlay-Lls. Jonansson' I borg, Lilly Claesson-Andersson. I

och 35-års jubileum. I po^tto1 Rebane Yr.antfö1g.:9tt, taclt I Kinnarp, Elly Linnarsson-Anders- 
|

Samling ägcle rum i kyrkan titt lffirl:nrstftrE'tlrra Inän öLcl hll I so". " Kinnarp, Mabel Gustal.s- 
|

högmässå mäd nattvardsgång, dar I strur till kontirmanderni ?:" ]::i- | son-Ahgren, Borås. Ingrid Johans- 
|

pr<isten Erik Malmensten-hAliskrif- | ade alta dem' som ordnat den an8e-.1 son-Andersson,_ Kinnalpr A"- |

ietalmedutgångfrån1Kon19:7och I nlma.Xonllrma;'rdtråtlet ,^,, , ,. I n_a-Greta Abrahamsson-Oskarsson, 
I

g samt predikai över ämnet "arvet | . 
Initiativtagare T9" T.lt bl a Kll I Vartofta, Lilly Axelsson-Karl6n. 

I

och arvskiftet". Före predikan för- I rin Andersson. Elin .ltebane ocn I Slutarp. Mary Dahlstrand-Svens- 
|

medlade prosten Majmensten enllran Johaisson t?It,,r"gTo ln son, Uddevalla, Bengt Stenqvisi, 
I

varm hälsning frårr de båda grup- | dersson och Lllly ilarlen. Pro:teJt I slutarp, Rune Fredriksson, Falkö- 
|

pernas konfirmandlärare, kÄmi- I Y,"11.,"t1"t uttalad€ ett varmt tart< | ning. Rune Arp, Göteborg och Erik 
I

nister OIof Magnusson i Borås. vil- I. ttll tTl1llYligSlt+or oerl-ulqmor- lrSvensson. Kinnarp. 
I

ken på gruncl äv sjtrkdom var för- | oörttitff t"alö*rdnade och trtvsamma

hindrad att, som planlagt var, för- Lf f III-IITIIIIIIIIII
rätta dagens gudstjänsi i Kinneveds I I
fy:ll;,1;;nå:Hll:$l}'":5:xiT i Dagerrsl,olluonrn! *h'*.'a
;;?J."t'ffåX1u!ff";fi'1,ffr i I
;;-m*"*.i#:il* l eeB,leeko,e &,tergå,r !
lå*,'3å'::l9d'å,i1,1,'0f;,'?1fn"l 

- #ll l(innofps Ip !nrationskamrater vilade. Prcsien ta- 
= 

atJl
lade några minnesord, Ulä"t-ä I
nedlades och psalmen Ijordensjöngs. i;;rö"å; I r€,d,an ö höst o.. -
" Efter "ftafria"" i kyrkan samlades I I
ftq"l;l;;**"" *'fäår3"Tfi - _ 1:iil.".1':"å:*"T:"ti"": f$""*ä".'_ ;i,-,H,:lilg.l !
HJ;}":iåäi:iåi ffTåiå;l"å'll I ::::':: '":,1, "t l:1,!:T:: hösr br a stäils ,,,o, "i-'.-i.a- !
Itåi"t""11"':Tit:ii.';'iå',ffi,::i ! i:::""'1,," H: "fiT,H:""? ;i;"å",::H; ""*. ^'o"o"u I
glääje över att denna sammankomst I turligtvis en utmårkl försrårk. .'Blecka- har fåtr err f.am- I
kunnat ordnas och att så många ha- - ning för hinnarpslaget. vars titlsjobb i Kinnarp, men skail, ]
de kunnat komma, I chanser i bottensrriden på div i varje fa1 till en bör;an, bo I

Några timmars rik gemenskap I lV dårmerl ökas våsentligt. kvar i Tråvad. Ioalr nnoonäm simvapn fÄlino rnan hr -och angenäm samvaro följde rned bl , 
= 

..Bleeka.' har under 2,S år _ ,,glecka,, blir en f ^.. r
a solosåtg av EIin Rebanä :f:lll I f spetar fiir Tråvaa, dår han <le srärkning för oss. *.o åätil- Isång. Prosten Malmensten törrätta- | ; ,i.*,.., ..-* å_^_ -,^- ^-^r__r^åä'lippö""ri;"k;;fi;;.ä[ä- | I fönta_ rvå åren var spelande paciret han har bör <ter bli fart I
ren. och k.nlirmrn.ern" ho.;ttäo I I trånqre. "'Blecka" glorde ridi- uå vårt snel i höst.ren, och konfirmanderna berättade | ; Iranqre' Dleclra - grorde trdr' på vårt spel i höst. I
litet om sig själva och om åren efter i I gare också en sejour i div Det såger Gösta Andersson, I
konllrmationen. Vid konfirmatio- | I |Il-laget IFt\ Ulricehamn. ordf i Kinnarps IF.. I
nen 1934 utqiorde uruDDen 27 kon- , r "Blecka" snelar sin sislE FT --^-r^- Lå1-.-- 'rp1-^1-" I
koni'irmationen. Vid konfirmatio- | I lll-låget lll\ Ulricehamn. ordf i Kinnarps IF.. I
nen 1934 urgjorde gruppe4^27. kon- , 

= 
"Blecka" spelar sin sista FT-sporren hålsar "Btecka" !firmander; och nu.deltog 18.i högti- I I mareh fijr'fråvad i dag då la- välkommen hem igen! Iden, en var avliden och åtta tör- | I gel miirar Tnnllhiirrrn. tr'x ^Å, 99t; "l var,avllden ocn åtta tor- i I gel möter Trollhättans FK på

I nlndra€le deltaea. jq.v de sexton. I I

sammankomsten och avslutade höq-
tiden med att läsa de ord ur skriften.
som de jubilerande konfirmanderna
fått vid sin konfirmation. varoå
sjöngs en sornmarpsalm.

Senare på söndagen besökte kon-
firmanderna Kölaby och Borås kyr-
kogårdar och lade ned blommor vid
avlidna kamraters gravar, De häl-
sade åven på hos sin forne konfir-
mationslärare Olof Magnusson och
överlämnade blommor.

Vårgårda
Tråwd
VIT
Falköp BK
FAIK
Hol
IFK Vånemb
TFK
ksken
Ahlafors
Kimarp
IFK Trollh

l08l
r063
1044
1044
1035
1043
l04t
r04l
103?
1032
l02l
r003

rl9-91?
I 22-13 r5
2 16-ll l2
2 15-10 ll
2 16-ll 11

3 15-14 r1
5 15-21 9

5 9-r8 I
5 18-12 8
512-18 8
7 1r-19 5
? ?-r9 3

De deltagande fyrtioårsjubilarer-
na var: Astrid Andersson-Gustavs-
son, Falköping, Elin Nilsson-Reba-
ne, Eksjö, Vera Asp-Nord, Jönkö-
ping, Ruth Karlen-Hägg, Skövde,
Valborg Andersson-Järneklint, Slu-
tarp, Maj-Britt Dalstrand-Johans-
son, Falköping, Ruth Anders-
son-Seveborg, Äsarp, Ulla Nils-
son-Friggeråker, Falköping, Vivan
Johansson-Ellström, Slutarp, Karin
Andersson, Kinnarp, .Gösta Gus-
tavsson, Falköping, Äke Brodd,
Kinnarp, Gustav Silvander, Kin-
narp, Harry Arvidsson. Brisrnene,zorloai4. | ä,;Jå":äi;å",'il;;;ä' #fiff;:i193,{ års konfirmander. a)Ib''M ' I c,,"r.., at!,Åh w-h",-" M..ri

f s". morer rrotttrattans tt\ pa 
I
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Div VI Falköping
Slutarp-Grolanda 0-3
Folkabo-Rapid 4-0
Noma Vånga-Kvänm 3-3
Valtorp- Kättilstorp 2- I
Lav-Borgunda 3-2

Falköplngl rutorwrcric
Valtorp-Åsirp 2-2
Tomten-Trädet 3-3
tr'alköping- Sandhem 1-2
Slutarp-Floby 1-{
Kättilstorp-Rapid I-3

Valtorp
Grolanda
Folkabo
Larv
Kvänum
Borgunda
N,Vånga
Slutarp
Rapid
Kåttilstorp

Brandstorp
IFK C
Mullsjö
Kinnarp
Fröjered
Borgunda
Skövde FF
Raroberg
Vartofta
Hömebo

9 6 2 125-tZ14
I 5 3 124-1113
9 6 I 229-16 13

9 6 0 322-1512
9 4 3 222-14ll
I4 2 316-14 l0
9 4 1 423-22 I
9 2 1 614-30 5

902?5-2r2
9 0 1 810-36 r

I 6 3 03?-l1li
9 i 2 2*-nr2
I 5 I 344-2011
9 4 3 2n-28 11

I 4 I {19-28 I
I 4 I 420-28 0
9 4 0 52a:a 8

9 3 1 5n-?p 7
9 2 1 617-27 S

I I 1 ?16-10 3

0 8 0 13:!-15 16

I6 2 r!6-l,tl4
I5 3 124-16$
I 6 2 2 29-15 l2
9 4 I 425-23 t
I 3 r s2i-30 ?

I 2 2 5 14-29,6
I 2 2 5 l9-3? 6

9 2 0 Tn-a 4

I I r ? l{-:}5,.3

Floby
Tomten
FBK C
Valtorp
Trädet
Sandhem
Slutarp
Rapid
Äsarp
Kåttilstorp

Öetm Skrnborgr rerorvrcrlo
Skövde-BrandstorP 2-3
Kinnarp-Ransberg E-0
Vartoft'a- Porgunda 4-G
Mullsjö-Fröjered 5-l
Falköping-Hörnebo 6-2



T6 dans m6 Frökinds-cenrern
- På midsommardagens afton bju-
der Frökind - Redväes Centerär-
ganisationer upp till dins kring lö-
vad stång vid Tångavallen i Slutirp.
Lek- och dansledare kring ståneen
blir Bengt Fransson från Äsalo.
Senare på kvällen bjuds det på yt-
terligare danstillfällen i l-okai FiO-
kind dår Östens orkester spelar
upp. Förutom kaffe. läsk, korv och
lotteriförsåljning finns det också
möjlighet att inhandla den s.k. Frö-
kindspennan.

eVb-n-

TÄNGAVALLEN
ldag kl. 19.00

TRÄDETS IF-
SLUTARPS IF

Frilufrsgudstjänst i Slutarp
Kinneveds kyrkobrödrakår sva-

rar för friluftsgudstjänsten, soln an-
ordnås nu på söndag i Slutarps
järnvägspark. I händelse av otjänlig
väderlek förlägges gudstjänsten till
missionshuset. Kyrkoherde Hagne-
rud predikar och för kaffesamkvä-
met står kyrkobrödernas damer.
Den 28 juli kommer den sedvanliga
friluftsgudstjänsten i Axtorp att äga
rurn.

AB BiI
& Motor
SLUTARP
Telefon 0515/333 30

Slutarp
Friluftsgudstjänst i järnvägs-
parken söndagen den 23juni kl.
14. Vid regn i missionshuset.
Kaffesamkväm.
Kyrkobröderna -
Klnneveds föreamllng

I{örnrn,o;r1l töll
med,uddil,m&l

Iiinnarps IF förlorade
torsdagskvällens borta'
drabbnine rned Väners-
borgs IF med uddamåleto
2 - I efter pausledning rned
I -O sedan Benny Carlqvist
slagit in en straff för hands.

- Vi hade en trra period
under andra halvlek, men
lyckades ändå inte hålla
hernmalaget stången utan
de fick göra två mål.

l)et sa liinnarpslaglqda-
ren llarthel Johansson när
vi i går kväll hade kontakt
med honom per telelbn.

Vånersborg gjorde l-l
på nick i l2:e minuten och

ordnade segermålet på en
tuschboll i 2O minuten.
Halkan ställde till problem
i det läget.

Kinnarp pressade i andra
halvlek och bl a fick en
VlF-spelare rådda en boll
på mållinjen i slulminuten.

Stefan Johansson vikari-
erade med den äran mellan
stolparna. I försvaret i öv-
rigt skötte sig Tony Pers-
son och Anders Ek mycker
bra. Bäst på mitten var Ben-
ny Carlqvist, medan ked-
jan var mer jåmn.

Domaren Arne Holm,.
Skara. var mvcket bra.

Folhduns i hc;und,ens tid

FalbvEdens folkdansgille har haft en synnerligen arbetsam midsommarhelg - de har framträtt på inte mindre

il;it1Gä pht;;.;h 
"kördat 

välförijänta a-pplåder. Eftersom det var i höandens tid var de också utrustadej

med liar ocli räfsor, vilket framgår.u bildur,'ha"ovan. Den är tagen på Frökindsgården, som gästades av

folkdansarna på söndagen. Det 6tev ett mycket uppskattat inslag i hemmets midsommarfirande och Verner
Granlund tackade dem ltir besöket.

zic-n"



D-grupp II:

Grolanda lF-Kinnarps IF 2-1 (1-1)
Målg.: G: Fredik Håkanssön, Anders
Wiklund. K: SjälvmåI.

Kinnap gav åtminstone siffemässigt
sett serieledande Grolanda en rejäl
match och det var först när bara fyra mi-
nuter återstod som inhopparen Anders
Wiklund kunde "panga" in segermålet. I
övrigt missade hemmalaget massor av
chanser bl.a. en straffspark. Bra i Gro-
landa Jerry Gegerfeldt, Mikael Svensson
och Fredrik Håkansson medan Bengt
Kjellström, Per-Ola Westerberg, Benny
Andersmn mh Tomy Berglund var
klart bäst i Kinnup.

IFK Falköping-Slutarps IF 9-0 (5-0)
Målg.: Keit Croona 3, Keit G'iiran Klasson
2, Peter Gamerius, K4j Karlsson, Lus
Johansson, Mikael Klasson.

IFK Falköping spelade helt ut Slutarp,
som dock aldrig gav tappt utan hela tiden
förvikte att spela spelet. Bäst i Falköping
var Jörgen Karlsson, Lars Johansson,
Peter Fredriksson ch Stefan Johansson
mh i Slutarp gott betyg till Jerker Hell-
ström, Anders Bergqvist och Magnus Jo-
hansson.

Grclanda IF 4 4
Vartofta SK 4 3
Kinnarps IF 4 2

IFK Falköping 4 i
Slutarps IF 4 0

0 025-4 8
0 121-9 6
0 217- 4 4

0 3 t2-t7 2

041-420

Floby IF - Kinnarpe IF 4-O (2-O)
Målg.: Christer Nilsson 2, Christer Wal-
lander, Tomas Alexandersson.

Det var stundtals bara spel mot ett mål
och flobyspelarna lekte lite för mycket
annars hade man vunnit stort. Bra i
hemmalaget var Christer Nilsson och

Tomas Alexmdersson. I Kinnarp som i

år har ett något oiämnt lagvar målvakten
Lrs Olof Silvander dÖn klart bäste.

Järnvägs-
bornmar
stoppacle

Riksväg 46 i Slutarp var under
måndagseftermiddagen blockerad
under drygt en timma sedan järn-
vägsbommarna vägrat lyfta. Traf!
ken som mellan kl 16 och i7 är
mycket tåt fick omdirigeras genom
bostadsområdena i Slutarp. Till en
början skedde dirigeringen genom
ortsbefolkningens försorg - senare
kom polisen till platsen och tog över.
Personal från SJ anlände så små-
ningom och vevade för hand bom-
marna i luften. Trafiken kunde
därmed åter löpa i normal ordning
på riksvägen.

BILLIGA,
MUBLER

ä? Inte alltld .å bra,
men vl sälrer

BRA MUBLER

BILLIGT
Öppettider i sommar

månd -fred. 10- f8, lörd
10- 12

Semesterstängt från fred.
den 5 juli-17 juli

AB L Gustafssons
Möbelaffär
tel. 0515/33179

'Backagatan 
4, Slutarp

FRöKIND
I(irrueveds CI(F
på trevlig träff
.T] o .r r agerasasrugarl
Kinneveds CKF har hållit junimö-

te i den s k "Fageråsa-stugan". Stu-
gan ägs av N. Äsarps Natur- och
Hembygdsförening och hade välvil-
ligt upplåtits. Vid ankomsten dit
möttes vi på gårdsplanen av stug-
värden hr Tärning som hälsade oss
vålkomna.

Första punkt på kvällens program
var mötesförhandlingar varefter
Eva Karlstedt och Barbro Anders-
son bjöd på kaffe.

Därefter höll Bengt Fransson ett
uppskattat hembygdskåseri som
verkligen fängslade åhörarna. Den
kunskap och den gåvan han har att
berätta är avundsvård. Bakom
Bengts berättarkonst ligger en djup

trafikanter

Floby IF 5

Valtorps IF 5

Grolanda IF 5

Falk.BK 5

Kinnarps IF 5
Falk.AIK 5

Floby IF
Vartofia SK
Sandhems IF
Slutarps lF
Åsarps IF

0 I 11-4 8
7 | 22-5 7

11 8-6 7

0 2 15-5 6
04 4-782
05 5-270

Slutarp" IF-Äsarps IF 2-O (l-O)
. Målg: Gunnar Kjell6n och Mikael
'Skoglund

Slutarp vann rättvist "jumbohnalen"
nrot Äsarp sedan laget klart behämkat

''malchen t'rån biirjan till slut. Bäst i laget
var Martin Lindroth, Nilas Eckerlid, Inge
Karlsson, Gunnar Kjell6n och Ove Kar-
l6n. I Äsarp godkänt för Sture Gunnars-
son. Lars Karl6n och Pelle Schönwall.

i

It

3 1 028-3 7

mä KINNARP
.D

Trevlig modern

å mi{isvilla, beklädd

1 024-4 7

0 2 22-10 4
035-282
043-370

fasadtegel och inneh.
rum o. kök, hall,
rum o. wc.
m. tvåttmaskin o.
skåp. Olieledning. Fri-
'stående gaxage.

känsla förden gamla kulturen och
dess Levarande.

Den omtänksamme Tärning tånde
så en brasa i den öppna spisen och
det spreds en behaglig värme i stu-
gan, man kände sig förflyttad åtskil-
liga år tillbaka i tiden bland de gam-
la minnesrika föremålen som finns
samlade i stugan.

Sist på programmet var en tävlan
i blomsterkännedom. Den trevliga
och lärorika tävlingen var ordnad
av Karin Hjortsäter och Barbro An-
dersson. Det var vilda blommor som
man ser runt omkring bej vid den
här tiden, men veta vad de heter
hör inte till det lättaste.

Den trivsamma sammankomsten
avslutades med sången "Härlig är;

;f!?:,, 29=75
vard. 10- 12.30,

13. 30 - t8,
lördagar 10-13
Tel. 0515/335 98

å
.th
t

t'
t-.-|,, . 
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Glimtar frå,n Frölrind
I L+/b J

Go morgon! -*1'
I går - första semesterdagen -

körde jag skräp. Jag lastade
granne Lasses bilkärra i det när-
maste överfull med vårens avfall
och på kvällen for vi båda till tip-
pen i Kinnarp. Där var det partaj
vill jag lova - minst tretton råttor
höll i gång i en bossanova så det
stod härliga till bland alla
ICA-kassarna - ja även Domus,
,VIVO, Epa, Systemet och några
till var representerade. Med
sommar, sol och mera värme blir
det förmodligen än mer partaj på
tippen - milda makter vilket vä-
sen det skall bli. Kommunen får
fundra över att anstålla en diur-
skötare om det skall bli nåeon
ordning på lekarna. För nålon
annan skötare har man väl knap-
past tänkt sig. . .*

Den första semesterdagen mås-
te man göra mycket. Man måste
exempelvis klippa - i varje fall
korta av - det långa vinterhåret.
Jag glorde så. Gjorde sedan upp-
täckten att de första gråa håren
börjar anlända. De kommer smy-
gande som råven om natten och
ger sig in i den fina odlingen.
Trots att jag var nyklippt, vågade
jag mej ut på stora vågen och un-
der en tjmme agera trafikpolis.
Järnvägsbommarna hade helt
plötsligt tagit semester och vägra-
de att lyfta, vilket fick till följd att
riksvägen blockerades av mer el-
ler mindre ilskna bilister.*

Jag såg min chans att få leka en
stund. Att agera trafikpolis - att
stå mitt i qatan och dirisera trafi-
ken - de-[ var en dröri i barna-
åren. Jag slussade hundratals bil-
ister in på villovägar i samhället.
Men förmodligen letade de sig ut
på riksvägen igen. Det var inte
många som kom igen och frågade
rätta vägen. På andra sidan
bommarna - åt stahållet till * höll
resten av kommunens ungar till.
De fick i tidiga barnaåren se sin
dröm gå i uppfyllelse - att dirige-
ra stora tunga långtradare precis
dit de ville.

Småningom kom polisen från
stan, I granna uniformer oeh med
teckengivning som verkligen im-

ponerade. De lovade på stäende
lot att slå en signal till Calle Pers-
son - han högste chefen i Stock-
holm - och utverka en större
summa. Kalla det gärna semeste-
rersättning.

*
Bommarna gick till väders mot

kvällningen. Montör i bil lyckades
finna felet och allt blev frid och
fröjd. även om det från några håll
påpekades att "det händer alltför
ofta att bommarna är nere när di
inte ska't. Den moderna tekniken
rår vi inte på. . ."*

Annars har midsommaren för-
flutit enligt traditionen även här
ute. Fredagen - den stora afto-
nen - löpte in med midsommar-
stänger och färskpotatis på
många håll. Centern hade vaknat
upp efter riksståmman vid Vät-
tern och ordnade stor baluns Då
Tångavallen i Slutarp - ej i Kin-
narp som felaktigt angivits i vår
värderade utgåva. Då var det
midsommardagen och den balun-
sen slutade någon gång intill sön-
dagsnatten i Lokal Frökind, som
jag också gärna placerar i Slutarp
eftersom den rätteligpn ligger
där. Eller gör den inte det?*

Så var då framme vid sönda-
gen. Med den kom friluftsguds.
tjänst i Järnvägsparken i Slutarp
och nästan samtidigt Folkdanj-
uppvisning vid Frökindsgården.
Och ovan på detta VM-fotboll i
TV. Det blev en mastig söndag,
som för skrivaren av de här ra-
derna slutade med våfllor i gran-
nens trädgård. Kom inte och säg
utan att det är intensivt, livet i
Frökind. *

Till sist en maning. Kör några
kilometer saktare på vägarna i
dessa igelkottstider. Vi håller på
att ta död på ett av våra äldsta
dåggdjur, som sakta skrider fram
även på trafikerade leder.
Hej då! BÅSSE

TABILEN I I T

och gör skoköp
för hela familjen

SLUTARPS SKO
(samma hus som Möbelhuset
i Slutarb)

SOMMARPRIS!

LOAFER

kvällen".
M.P,



S I ösa,.i,,trtF,b orl'
sg'mg$tgrn.."

på att sola och bada, hur skönt det än är.
Planera istället in en dag,
för ett besök hos oss.

VAR STORA

MUBELUTSTI{LLNING
är fyllt av moderna, Praktiska och
överskådligt exPonerade möbler.

I VÄR FYNDAUDELNING
' finner Ni mycket, till verkligt

LAGA HIIMTPRISER!

Ett semesterbesök som lönar sig!

t!

0BETHUSET

(Slutarps Möbelindustri f.d. lokaler Falköplngsvägen)
Te|.0515/335 65

Aktuellt för $emester och Fritid!

TÄLT. CAMPING I
SPORTARTIKLAR

XVATITTTSVAROR TILL LAGPRISI

Såb'#IARP H t"- o. FnmDsLAGER
SKOGSVÄGEN öppettlder: månd.-tred.9-18
SLUTARP - TEL.335 92 Lördagar 9-13

' OBSI SEMESTERSTÄNGT 2On-26t71

GöR SOM ALLT

FLER
ocH

FLER
Åk riil
affären med

LHGRE

PRI$ER

KINNARPS
LAGER.
FURSIILJNING
Tel. 332 63

UPPET:VARD. 11-19
LöRD, 9-15

sfutarp - TrÄder .l-2 z'llb'n'
Slutarp gjorde en bra match, när cie

mötte Trådet i vänskaplig dust efter seri
ens slut. Siffrorna blev 4-2, efter 1-1 i
pausen. Laget spelade nu med betydligt
mera geist än i serien och lyckades till
vissa delar i anfallsspelet.

I försvaret gjorcie Gustav Eckerlid en
bra insats liksom Bengt och Jan Anders-
sorr, Tony Skoglund signerade återigen
en fin insats på mittfältet, och framåt var
det ganska järnnt.

Trädet kom till spel med fyra reserver,
bl.a. sakiades målvakten Bengt Berger
och detta kom att inverka menligt på de-
ras spel. Man hade bl.a. satt in ungdo-
marna Lennart Fersson, Thonas Wer-
nersson och Bo Hallnemo på de vakanta
platserna och den senare visade gott gfu
och {'löt in i spelet på ett bra sätt.

Slutarpsmålen gjordes av Alf Adams-
son, Leif Ekbom och Roger Ändersson.
och för Trädet målade Roland Bergsten
och Claes Fröman.

GESON

[,*,,ff*
ru

Friluftsgud,stjänst i Slutarp'tto'n'

+,i1.ry *
ria*i ^i

&,,
'ili.h
..4;

Sommarens första friluftseuds-
tjänst med Kinneveds församling
hölls på söndagen i Järnvägsparken
i Slutarp. Gudstiänsten inleddes

med sommarpsalmen "Den blorn- I det vackra sommarvädret sam-
stertid nu kommer". Kyrkoherde lades gudstjänstdeltagarna' sedan
Sven-Eric Hagnerud predikade till kaffekalas i parken.
över söndagens bibeltext.

Kyrkoherde Hagnerud predikade



Älgbanan
i Axtorp KinnarP hålles öPPen

för märkes och träningsskjut-
ning 1ör- och söndagar kl' 13-15

under' augusti, sePtember.
K. Jvl.

tiska centralbyrån. I 169 av dessa
hushåll ägde man själv huset eller
lägenheten i vilken man bodde. 105

hushåll hade hyreskontrakt med
fastighetsägaren medan för l7 hus-
håll någon annan upplåtelseform
(muntligt avtal med fastighetsäga-
rdh, förhyrning i andra hand eller
upp!åtelse som tjänstebostad) var
gällande. (PRK)

I

FRöKlNp E 
I

Boendeformer i Kinnurp 
zlY'ta'I

Vid tiden för den senaste folkräk- I

ningen fanns i tåtorten Kinnarp 291 
|

bostadshushåll rapporterar statis-l

Rivningsmaterial
från Ledsgården, Slutarp.
Breda golv- och takbräder,
brädfodring. timmer. spegel-
dörrar, taktegel m.m.
Tel. 17759 efter kl. 15.

K
storvann

q/r
'r14'

Kinnarps IF och Floby IF möttes i
tisdags kväll i en träningsmatch på
Ekvallen varvid Kinnarp- uur.t *äd
säkra 4.-0.

I Kinnarp återsågs Bengt
"Blecka" Georgsson under en halv-
lek men han sparade sig förståndigt
nog på grund av en lättare skada och
utglck I andra hätvlek. Hans återin-
träde i laget, eller sejouren i Trå-
vad, betyder givetvis mycket i spel-
styrka för de rödblå när höstsä-
songen inleds.

Nu visade han vilken fin bollhål-
lare han år och var tillsammans med
eleganten Giista Ek bäst framåt.
Försvaret sattes ej på hårdare prov
eftersom Floby ännu inte fått spets
på anfallet. I målet sågs StefariJo-
hansson.och han inger onekligen
rortroende.

Floby gjorde dock spelmässigt ett
qott intryck och höll matchen jäm-
nare än målen visar, även om man
"skänker" oort många bollar under
frarn*rpelen..-.' MåEBfulS"a, dd*u nr två. Co-
rnas JiffiåhiiBbn och Andeis Ivais'Jci*n
iarsitt. w.{l

Synd att matclren, som var trev-
lig, spelades utan publik. Av någon
anledn ing var den ej tillkännÄgi-
ven. Svagt, Flobyledarel Goclkänt
får dåremot FlFledaren och doma-

rnnarI}
-f

Kinnarpskontoret

aaf aata(}aaaaataoaataaaoaaa<)t

ren Lennart Kardell. HÅTE

bra bilar
Salong Lady

Slutarp har

Semesterstängt
15t7 -20t7

$KO:REA
BöRJAR SöNDAG 7 t7 kl 14-17

(lmorgon)
Sko.rean fortlätter trs veckor'

Vårens skor tlll nedsatta reaprlser
\ ' lfiärtligt välkomnal

SLUTARPS SKO
Falköpingsvägen Slutarp Tel. 0515/335 98

Öppet vard. l0-12,30, 13.30-18, Lörd. 10-13

AB Bil & Motor
SLUTARP i
Telefon 0515/333 30

Beg.
Renault 16 TS

. ",^:ri1.800 mil

Renault 16 TS
4.600 mil

Renault 16 TL
3.400 mil

Renault 16 TL
3.700 mil

Renault 16 TL
10.600 mil

Renault 12 TS

2.000 mil

Renault 6
4.400 mii

Renault 4
7.000 mil

Renault 4

10.000 mil

1972

1973

1970

1968

1973

1970

1972

1968

Volvo 142
z:söo åii : i1

Saab 95 Gombi
7.400 mil

Saab 99

6.200 mil

Saab 96

Opel Rek Garavan 1969
13.000 mil bytesmotor

Opel Rekord 1966

10.000 mil

Opel Rekord 1965
9.800 mil

Opel Kad Caravan 1965
9.800 mil

vw 1200 1960

10.000 mil

Itissionskollekren vt [+-Y. I

En omkastning av siffror skedde ty-
värr i referatet {rån söndaqens mis-
sionskollekter rrär det gällÄr Kinne-
veds pastorat. Missionskollekten i
Kinneved blev 1.712 kr och i Vår-
kumla 1.106 kr.

SOMMARTID

kontor i Kinnarp
vid sparbankens

817 -218 1974

(Vi har giort inskränkning i eftermiddagsexpeditionen)

Måndag -fredag 10- 14
Dessutom torsdag 15-17

Sparbanken i Falköping
Slutarps El.förening
Ev. el.fel och andra elarbeten
iåhde. tideii 917-åtii' håt"t."t
till tel. 33200.



Climtar från frökind

I Gopa - mitt inne i djupa Dalarna - möttes vi av "Vi åro musikanter allt
i från Skaraborg". 

b l+-+l

vaknade inte av ått det var för tyst
- jag vaknade av ått någon gick
under min sång, Det lät som om en
mus roade sig med någon av lill-
grabbens inhandlade souvenirer
från djurparken i Furuvik. Jag
vaknade på allvar. reste mej ur
sängen och fann, icke en mus men
väl en ekorre. Betydligr piggare
ån jag tittade den sig förvånad
omkring. Jag smög mej ut ur
rummet. hämtade kameran och
"slog till" - med bländare ll och
en hundradel,

Ekorren poserade villigt. Vi
fann båda situationen något pin-
sam. varför han { ekoren alltså)
tydligen tyckte det var bäst att
smita ivåg. Stack ut genom bal-
kongen, kilade utefter husväggen,
över asfaltsgatan och uppi tråd.

Vi tiltade på varandra - på av-

Algen poserade villigt.

stånd. Skakade på huvudena och
funderade över det kortå mötet.

Over korta möten kan mqn fun-
dera. Jag träffade en ålg hårom-
dan. On helt normal ålg. Vi mor-
sade på varandra från tjugo me-
lers håll. Egentligen var det inte
jag som giorde den första bekant-
skapen med henne ( honom). Nå-
gonstans i väster-Dalarna susade
vi igenom vålbetryggd ort och pas-
sageraren vid min sida * den äkta
hålften - hov upp sin röst:

' Såg ni ålgenl
Ingen hade sett någon älg.
Vi backade bilen. Dår stod han.

Skogens konung. Betade lugnt vid
en egnahemsvilla. Kameran fram.
B;-ris belblkning kom smygande
ur buskarna, Det var en händelse
- inte bara fiiir oss. Obekymrad av
omgivningens intresse fortsatte
älgen att intå sitt middagsmål,
glorde småningom ett "luft-
språng" oeh försvann.

*x-
Några mer vilda äventyr skall

jag inte beråttå om. Det år åndå
ingen som tror på't, Men visst
finr,s det varg ()eh björn i rnel-
lan-Sverigel

I denna sånnberättelse skall jag
också tala om att nätternå är ljusa-
re norröver. Nu är det miirkt i Slu-
tarp och klockan är inte mer än
VM-sammandrag iTV.

Vårt tar vår sommar vågen?
Hej då

BÅSSE

Misrionskollekterna
Tredje böndagens kollekt till

Svenska kyrkans mission uppgick i
Börstig till 1.850 kr och i Brismene
till 635 kr.

Go n'Iorgonl
Jag har nSrss kornmit hem från

en skön semeste'r i Mellan-Sverige
och finner att Frökind är sig likt,
Gråsmattorna i trådgården är
äock ånnu gulare ån tidigare -
det har regnat sparsamt hela f6r-
sommaren. Torkan har den förde-
len att iltan slipper gno med grås-
klipparen varje ledig stund, men
frågan är om jag inte föredrar det
framför den färgton som nu råder.

x-
Semester är sol, värme och bad,

Jag har solat och badat, men ock-
så ägnat nrej ät andra övningar.
Jag har närmare bekantat mej
med Carl Larsson i Sundborn,
Linne, Lagerlöf och "andra kän-
disar". Jag har bilat genom djupa
dalgångar och sett blänkande sjö-
ar, jag har nästan hisnat på de hö-
ga fiällen - så höga fiållen nu kan
bli i gränszonen Vårlamd-Norge.
Det är vackert i Värmland * fråga
Berit Samuelsson. Hon vet allt om
Öst- och Sörmark, oni den berg-
o,ch-dalbana som bjudes en tu-
rist från slåtteir mellan Vänern
och Vättern.

Det här med berg- och dalbana
kan också avnjutas på andra stål-
len i vårt avlånga land. Exempel-
vis i Furrrvik vid Gär'le. Tjejelna i

familjen åkte upp hela vecko-
pengen där. Lillgrabtren och jag
ägnade oss åt iiventyren i radiobil.
Vi åkte upp månadspengen -
mins,..

'-x-
Falun var aktuellt i vrntras. Där

fanns då felrr världseiiten inom
skidspcinöif.'Nil'bjöd Faluif ' åtlr
till fest när vi från Frökinci i sarn-
Iad.trupp dök upp. Helå stån vaf i

festyra och ordnade ållt till det
bästa. Bjöd på gymnastikspel me{
förndmligt Tidaholmsinslag. och
fixade mecl kort varsel majstangs-
resning lite hår och var i bygden.
Det var ett hjårttigit välkomnande.
I Gopa -, nästån mitt ute i öde-
bygden - hålsades vi med "Vi åro
musikanier allt i från Skaraborg",
Och som slutvinjett frarnträdde
folkdansare rred "Våstgötåpol-
ska. . ."

Jag vaknade en morgon i Falun.
Mor och alla ungarna hade gått till
ICA eller Domus eller möjtigen
någon annan i branschen för att
handla morgonrnå|. Det hade jag
hört någonstans i llärran. Jag

Musen under sängen l'ar en ekor-
re.

Våstergötland vann åter ju-
nior-SM i fotboll. Det blev seger
med inte mindre än 4-O i fina-
len Inot Stockholm. Matchen
spelades på Gamla Ullevi på fre-
dagskvållen, och bland målgörar
na åtelfanns Kinnarps Thomas
Westerlrerg. tr[+-\tl,

SOMMARTID
vid sparbankens
kontor i Kinnarp
8t7 -2t8 1974

tVi har gjort inskränkning i ettermiddagsexpeditioneni

Mandag -fredag 10 - 14
Dessutom torsdag 1S- 17

&spartanken i Falköping
Kinnarpskontoret
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Frökind har stängg för semes-
ter. Stillheten har lagt sig över
Slutarp och Kinnarp - det är bara
i omgivningarna som en febril
verksamhet pågår. Bönderna är
mitt inne i sitt mest intensiva ske-
de och hö{låktarna låter som lågt-
flygande reaplan från Redberga.

*
Man slipper köa för att köpa GT

eller Expressen i kiosken i Kin-
narp, som också upptäckt att Frö-
kind stängt för semester. Man har
minskat öppettiderna. Jag "turis-
tade" i Kinnarp häromkvällen.
Alltid upptäcker man något nytt
vid en tur till grannen. Vid Läns-
mansgatan - ett stenkast från
dom som säljer kläder billigt -
står snart en av Falbygdens stör-
sta sjöar färdig att fiska i. Trodde
först att det var Frökinds omtala-
de simbassäng som fått ett annat
läge, men så är icke fallet. Bas-
sängen skall ligga öster om skolan
och däri skall vi bada nästa som-
mar. Det har jag lovat lillgrabben.
Och hör sen!

*
Ytterligare ett stenkast .från

"fiskesjön" finns en av kommu-
nens rariteter - den gamla torv-
ladan. Den står där spöklik - blå-
ser det kraftigt en natt står den
dår inte alls. Den står som et-t mQ-
nument över torvens tider, men
frågan är om den inte blivit ett allt-
för riskfyllt monument. Bort med
den innan någon kommer på id6n
att gå den nära! Den tål snart inte
att andas på. Den är förbjuden för

- men vet barn det?
*

"Dom är stora som taxar och
dorn slåss rned kajor och kråkor"
- jag syftar på tippens råttor. f)et
var dom jag träfiade alldeles i bör-
jan av semestern. Nu 1är visst nå-
gon ansvarig hämtat brädor och
sjutumsspik och ordnat ett stopp
till råttdelen av tippen. Råttornas
vaktparad torde därmed inledas
någon gång i slutet av juli - de
kommer att marschera riksvägen
fram till ackompanjemang av nå-
gon lokai orkester.

*
Betydligt angenämare djur har

'l

På andra sidan vägen har han
sina kusiner - Claessons kaniner.
Men han är inte kanin - det lovar
jag.

*
Når jag ändå är inne i djurvärl-

den kan jag meddela ått somma-
rens första tvestjärtar håller på att
göra sitt intåg. Skall man döma av
vinterns milda väderlek, torde de
om en månad vara nästan lika
stora som tippens råttor. Jag tyck-
er illa om tvestjärtar och det vet
min omgivning. På en kråftskiva
för något år sedan förärades jag
en hel tändsticksask full med
dessa varelser. "Kalle i Snecken"
var inte snäll den gången . . .

I
Det är intressant med djur. Man

kan mata igelkottar med dagens
rätt - de skall ha riklig och nä-
rande kost enligt det matrecept
jag läste häromkvällen. Mestadels
får de mjölk iär de kommer som
kvällsgäster uncer granen.

Djur är också hästar. Äldsta dot-
tern vill helst bo i en spilta. Här-
omdan kom hon hemsläpande
med både häst o. sulky. Jag prov-
åkte och fann att näst min gamla
Volvo - den rullar än * är häst
och vagn det bästa.

Även om bensinpriset sjunker
var och varannan dag blir det i
längden billigare att åka häst till
stan. Sätter "Lidens" sr"rfflett på

sulkln och kijrvisare pa 'Kicki"
kan det bli åka av i höst. . .

*
Ntr har rnellanbarnet llytt virtter]

pa liskarn:r och kokat kafle'. Mor
ror och lär är snäll. I TV ler K;rrin
Falck uch i ratlioltr pl , 'ril ittlr I spP-

lar r'ädeIlek-l irl)l)urlel) rtpp :irt
signaturrnelodi "Regntr,rng:i sky'
ar" :rv KLtrt Ke'tnpe. Progrulrr 3

kiir necl skval sotn vtrn)igt t\'ålzrn

bjuder pa Mas-art ttch dont irnclrir
gr:rbl;arna, Scltnmaren har sellles'
ter -åiveniFrökincl

Her rlal
BASSE

Ps. En container har nu Place
rats i anslutning till Kinnarpstip

pen. Avstjålpningsplatsen täcks 
l

med grus och snart är tippen ett
minne blott. Möjligen kan den
tänkas utnyttjas som skidbacke
under vinterhalvåret den ser ut
att få den rätta lutningen.
Frilullsgurlsdjiinsr Ds'

I morgon. söndag, anordnas en
friluftsgudstjänst vid Skövdegårclen
i Luttra utrder nredverkatr av kvr-
kohet'darna Rudolf Johansson. ocl-t

-Stig Luttermark samt kyrliokören.

Hus och husdjur presente-
rar vi idag på lördagssidans
t-eckningsspalter. Fiskarna i
Äsas akvarium får väl räknas
till husdjur i alla firll. f'ör nå-
gra veckor sedan träffatle vi en
liten guldfisk som trodde i en
rund vattenbehållare av glas -
den klassiska guldfiskboning-
en - och han simmade runt,

runt i en oa.alig cirkelgång,
Betraktade man honom från
vissr håll inträdde en förstol
ringseffekt och guldfisken såg
ut som gäddorna i Hornbor-
caån.

Äsa Thuresson är sex år och
var hon bor vet vi faktiskt inte,
Åsa har glömt skriva sin atl-
ress. ftlA.-W.

/-.t f*atra"t1

jag i vår trädgård. Herr hare har
blivit så förtjust i våra salladsblad
att han är en trogen gäst. På dag-
och kvällstid. Håromkvällen kom
vi samtidigt till salladen - han tog
sin bit och stack till buskarna i
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SUNDAGS.
UPPET
I MORGON

kl . 14-17

SLUTARPS

sK0
Falköpingsvägen, Slutarp

Tel. 0515/335 98

Öppet vard.,f0- 12.30,

13.30-18. Lörd. 10-13.
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Staffan Nils6n
åter iffinnarp
Många är de förlorade söner

som återvänder till Kinnarps IF.
För inte länge sedan var det
klart, att Bengt "Blecka" Georg-
sson återvände till moderklub-
ben efter ett.giar år i Tråvad och
den förre målvakten Stefan Jo-
hansson, som hållit till i Örn-
sköldsvik har återvänt och un-
der något år spelat i B-laget. Nu
verkar det son] om Staffan skall
få arbete i Falköpingstrakten -
tidigare har han arbetat i Karl-
stad - och därför tror Kinnarp-
sledningen att det kommer att
bli fin och n$tig konkurrens om
målvaktströjEh i framtiden.

Det allra senaste nyförvärvet
eller skall vi säga återvändan-
det, är Staffan Nils6n. Denne
har spelat .:i Falköpings Boll-
klubb i ett och ett halvt år, men
fr.o.m. höstöingången har han
Kinnarps dräkt på sig.

Kinnarp satsar alltså rejält för
att klara nytt division IV-kon-
trakt. .bl>-r1'1.



Tippskandal i Frökind ':F'.

oar.

En av anledningarna till att be-
lastningen vid Kinnarpstippens con-
tainer blivit för hög är att flera bo-
satta i åsarpstrakten placerat sitt
avskräde i Kinnarp. Enligt gatukon-
toret finns nu också containers i
Å"arp.

Vi får hoppas att fyra containers
vid tippen i Kinnarp skall täcka be-
hovet nu när den tidigare tippe;rt
lagts igen och fyllts uPP med grus.
För att ge en bättre renhållnings-
service kunde gatukontoret kanske.
tänka sig att placera container På
strategiska platser i Kinnarp och
Slutarp för bl. a. gräsavfall.

Så här får det naturligtvis inte
vara. Den nämnd som har hand
om ansvaret måste se till att få
en fungerande lösning På Pro-
blemet.

Frågan är om inte det bästa
alternativet är att öPPna den
ordinarie tippen igen och sedan
ombesörja att någon Person hål-
ler ordning och reda där' I an-

nat fall måste containers place-
ras ut på fler platser i kommu-
nen. I samband härrned måste
befolkningen informeras om var
avfa!, - skräp från trä<igårdar
och annat - kan tippas.

Varannan vecka hämtas so-
por vid fastigheterna, men en
tunna fylls fort. Särskilt som-
martid är det besvärligt ati för-
vara avskräde någon längre tid.

KINNEMO
Onsdag 24i? kI..19.00

Skara lF
Kinnarps lF

AXTORP
Fril.grrdstj. sönd. den 28 juli kl.
14 (vid regr-r i förs.salen). Kaffe-
servering.
Vålkornna
Kyrkobrödernä Kinneveds för-
samling

Kinnemo
fredagen den 26 kl. 18.45

Mariedals lK
Kinnarps lF

t;.ttot

Så här 1är det naturligtvis inte vara. En fungerande lösning på kommunens problem måste ske

omgående.

Pr.oblernen rnetl liinnarps-tippen kvarstår setlan ansvariga nu definitivt stängt avstjälp-

ningsplatsen och i srället pl..""ot en mindre container ett zo-tal meter från den tidigare
tipp.tr" Ilen contain"r. t." snabbt fylld till bristningsgränsen och i går bjöds besökarna en

skandal.rrtad syn. Runt containern håller en ny avstjälpningsplats att b1'ggas upp - skräp'
säckar, trasiga bord och stolar ligger i en enda röra'

Container-parken
vid Kinnarpstippen
har förstärkts !

r4>-+q.

Samtidigt plqcerade gatukontoret
i Falköping en textad skylt på plat-
sen, vilken förkunnar att när conta-
iners är fullastade skail besökare

Som det nu är tiPPas bl' a. gräsav-

fall och trädgårdsskräp på den icke
uppfyllda platsen vid Hantverksga-
tans förlänglring i Slutarp. Där bor-
de gatukontoret sätta uPP en skYlt

som förbjuder tiPPning. Iör de bo-
endes bästa borde också Platsen i
ordningställas och Planas ut - den
inte tilltalande.

Tippen är sängd. Besökare hänvisas till utplacerade containers. Skyl-
ten förkunnar också att besökare kan vända sig till tippen i Falköping.
Men vem åker tre mil fram och åter för att lämna skräp?

I tisdagens FT beråtrade vi om förhållandena vid tippen i Kinnarp.
Kring en överfull container hade en ny tipp växt fram. Redan under
tisdagens förmiddag åtgärdade entreprenadfö-retaget förhållande-
na och städade upp på platsen.

v_ända sig till tippen i Falköping.
Oppettider för den finns också note-
rade. Under onsdagen förstärktes
containerparken vid tippen och nu
finns fyra containers utplacerade

FRöKIND EI

Frifufisgudstjänst ufl++t.
i Axtorp

Kinneveds kyrkobrödrakår an-
ordnar nu på söndag friluftsguds-
tjåinst i Axtorp vid församlingshem-
met. Kh Hagnerud predikar och det
blir även kaffeserverins.
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] Karlens hederspris. Ag. Marita
|'Drhlgrur, Akerilolmen,IVartofta.
1 Lady Menuette. e Burton after
! Dark. skp och G J Mastiners he-
I derspris. Äg. Christina Johansson,

1 Backgården, Vartofta. Ruby of the

] Midnight, e. Dawn of Spring. skp.
I Äg. Synnöve Stigson, Hörnviken,

I Vartofta. My Fair Lady e. Burton

] after Dark. skp. Cecilia Fredriks-
I son, Trädgården, Slöta.

! Fölston: Suspice of Setley, e. Go-

l, odenough, A. Äg. GustafÅkerskog,
I 1 Asakatorp. Mitzy e. Ashurst Won-

| | der, B. stamboksförd. Äg. Ragnar

fr Persson. Tolarp. Floby. Longslade
I Shining Light e. Burton Starlight,

I B: 
*m,bok.s.fa1a. 

ÄS. Irene Lindqu-

I lsr. bacKa. v lstorD.
r CONNEMARA

I Ettåringen Isabella e. Gregg Hero,

; skp och G J Maskiners hederspris
t_
i Lrse lotte Christensen. Ski$s;,
I AsarD.

t tuaåiir,gu., Vår'nbelgs Crux e.

a \tänrlrergs Mercurius sk p -4g.
I Gun.Brirt 1.-ilipsson, Liclen. Falhu-

n:r:il

,iil.i

1t:;j

och där är dorn. Om
gårdagens premi-
eringar på Falbyg-
den se insida.

L{b-74.

pl!ig.
ÅNCLÖ * ÄRAB
Ettåringen Meroya e Royal Ornpe-
rrir, skp. Äg. Fer och Charlottir
lliigman, Marieberg, Vartot'ta.
ANCELSKT FULLBLOD
Fölstoet lmpeccable Princess e.
Impeccable B, starnboksförd. Inga-
lill Soneby-Malmgren, Vartofta.
VARMBLOD
Iriilstoet Chanel e. Ouvertyr B ocir
125 kr. stamboksförd. Äg. Agneta
Cederbo, Nybygget. Sandhem"
ÅRDnNNER
Ettäringen Ll-lla e. Carvan skp. Ag.
l"ars Eckerlid, Hallagården, Slu-
[årp,
Treåringen Dolly, e. Brasilo, skp.
Äg. Gösta Johansson, Nolgårcien.
Vårkumla.-

Itr.tnrieringalisia VilliamshoLno
Kirrnelerl.
]\EW TORIiST
Ottiiringen Loveliness e. Springtimu
skp. Åg. Ann-Britt Abrahamsson,
Williamsholnr.
irölstoet Wyckwood Moondust e.

Wyckwood, Winston B, stanrboks^
iiirel. Äg. Mona Johansson, Skatte-
gården, Vårkumla.
Fiilstoet Royal Oak Janet e. Burion
Fxck, B. stamboksförd. Äg. Rune
-A,brahamsson. Williamsholm.
Fiilstoet Woodley Simplicity e. Py-
kel Picador, B, stamboksför'd. Ä8.
Arne Cunnarsson, Karbo, Kinnarp.
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Här träffas Yalde- har under så där sex upp. Låt oss rnedgie

rnar i Siggagården decennier beflitat att Valdemar och
(nu i l{innarp) och sig orn hästsläktet i Artur är de första vi
Artur i Trågården, vår t ysd. Båda är ser oss ornkring
och då förstår rnan över åttio och nu efter när vi kornrner
att det är premi- har de lagt av sin di- till en premiering -
ering. Båda heter
Johansson rnen alla
vet vem Valdernar
och Artur är utan
efternamn. Båda

,rt-rIII-IIII II- I-II I IIIII-:I II r I

NEW FOREST
Ettåringar:: Salvia e SPringtime'
skp och Vartoflaortens hingstföre-
nings hederspris. Äg. Lena Åker-
skog, ÄsakatorP; Miss CinY e.
Springtime skp och Wedins heders-
pris. Äg. Ingegerd Johansson, Nå-
tered. Vartofta; Diana e. Springti-
me, skp. Äg. Ingeta Gustavsson, Hö-
jentorp, Vartofta.
Tvååringar: Milvi e. Merrie Mid-
night, skp och Ringiys hederspris.
Åg. LenaÄkerskog, ÄsakatorP. Ka-
tinika e Burton after Dark, skP och
Wedins hederspris. Äg. Marita
Dahigren. Åkerhohnen, Vartofta.
Treåringar: Stråtes Siesta e. Silver-
Iea Ringo Star';iskp och Stenstorps
hästförsäkringsförenings heders-
pris. Äg. Ann-Britt Badh. Öja. Var-
tofta. Diana Ross e. BroomY Rang-

PremieringstisraStoregårde" I Y.11t{"
SHETLAND I -rvaanngen Ciljana e. Cecil, skp.

Ettåringen Bonett e. Telstar of S"- ' 39-. Lena Jansson' Stenbrottet,

uthley, skp Äg Agneta Cederbo. vartorta'

Nybygget, Sairdhem.
Ettåringen "Patrons Alfa" e.

Stor-Johan, skp. Äg. Bengr-Åke
Öhgren, Stengärde, Ottravad.
Fölstoet Marijkevan Es. e. Patrick
v. Lichtenberg, B. Stambokförd-
Äg. Elisabeth Söderberg, Bystad,
Blidsberg.
HALVBLOD .

Tvåårige iringsten (James) Bond e.
Vagabond. K-nnet Norlander. Öja.
Vartofta.
Etiåringen Miss Mayra e. Moderne.
skp, Sparbankå'nas hederspirs.
Äg. syskonen Dalrlgren. Öjevalla.

rekta rnedverkan.
Men aldrig har de
Yikit från ring-side
när hästar visats

Tvååringen Coaxa, e' Abbe, skP

ochVartoftaortens hingstftirenings
hederspris. Äg. Lena Jansson'

Stenbrottet, Vartofia'
Fölstoet Tanja II e. Trumf (tidigare

{ått BtÄg. Margareta Badh' Oja'

v artolta.
Fölstoet Gabriella e. Orkan, B och

125 kr, stamboksförd' Äg' Karl
Hj almarsson, SkarPås, Vartofta'
Fålstoet Corrette, e Trumf, B och

izs- f.. stamboksförd. Äg' Lena

Åkerskog, ÅsakalorP, Vartolta'
RUSS
Treåringen Kicki e Titus, skP, Ag'

Leif FiliPsson, Liden' FalköPing'
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I xinnarp laddar upp på Kinnemo. I förgrunclen ses tränaren Benny Carlqvist, återbördade sonen Bengt ofi*.t, . I
I Georgsson, Thomas Westerberg samt Stefan Johansson. - t.- - ' ' 
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Lagleclaren Marthel Johansson I
har bl.a. sett till så att de tränan- I
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earin Eckerlid från Kinnarp
är 6 år. Hon har ritat en trevlig
teckning dår hon själv skrivir
vad den föreställer. Det är som
synes Carin, Anneli och Niklas
som kör hö i Hallagården.
Lyckliga Carin! Att köra hö år
bland det roligasre som {inns!



qvist 2, "Blecka" Georgseon'
Benny Carlqviet och Staffan
Nielsen ett var.

De bäeta KIF:arna var i bak-
re ledet Tony Persson och An'
dere Ek, på mittfältet BennY
Carlqvisr samt i kedjan Tho'
måa Weeterberg och
"Bleckao'. Forreöttning för
KIF blir det på fredag mot Ma'
riedal på Kinnemo.

f-| 1.-I'ra lart o\-er

Trots hårdkörning med tränings-
läger på Kinnemo, yisadg inle .Kin-
narps IF några teeken på trötthet i
gårdagens träningsmöte med Marie--
dal. Vann med 4-3 e-fter 3-I i pa-
us och mål av "Blecka" Georgsson
octr Kenneth Palmqvist, två var. De
två var bra i anfallet. På mitten
gladde Benny Carlqvist och Thomas
Johansson samt i försvaret Christer
Johansson och Tony Persson. I dag
fortsätter träningen.med.ett pass. I
kväli dukas det till lest i klubbstu-
gan och dä får också spelarna ha
med sig kvinnlig fägring. Geniep

'sker sedaii på tisdag i,n6t Äspered
borta. ,t"4a-Ta.
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4t' 'rrevlig enplansvill:r på

.lfr. stor hörutotrit, byCgd
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1970 oclr innelr. .[ rtrrn o.

kök, hall, batllunt o wc.
Kirllnre m. gillestugn,
tvät{.sitrga, hobbyrttrn,
för'il,d o llilnril'urn ln, r)l-
.leeldn. Vidlrvgqt gara-
or)

TÄNKER
SÄLJA

NI OCKSA

KONTAKTA DA OSS

Storgat:rtr 7-9, Falköping
Tel. 134 25, bost. 122 48. 135 84

I(innarp i målkalas
B-2 möt SkaralF *

Som ett led i förberedeleer-
na inför höstetarten i fotboll
spelade i går kväll Kinnarp På
Kinnemo mot Skara IF. Vann
med hela 8-2 efter 4* I i båda
halvlekarna.

Det var ett överlägset Kin'
narpelag, eom hade chaneer
till ytterligare ett halvdutsin
fulltråffar. Nu gJorde Thomae
West€rberg 3, Kenneth Palm'

t4t
-71.

tlol,onlmu
Det här år Magnus Johansson

från Slutarp och har.r har en präst-
krage r sin hand. Och inte vilken
prästkrage som helst den år
nänrligen dubbel. tva kragar i en
så att sälja.'

Magnus råcker frarn sin blorn-
ma till alia julibarn som gratuleras
och firas och hyllas i FT:s lördags-
sp:rlter.

1*l>
Slutarps ''jt'

Missionshus
söndag kl. 19.00 Ruth och
Nils Folke, <-rffer. Välkomnal

Mugnus Kinnarps IF Aspered
med Kinnarps IF genrepade på tis-

dagskvällen mot Aspered. Vann
,med 4-2 efter 1-1i paus. KIF ställ-
de upp med fyra reserver, men ha-,
de ändå inge problem med att vin-
na. Thomas Westerberg giorde tre
mål och var inblandad i det fiårde,
som slogs in på straff av Benny
Carlqvist sedan Thomas krokats.

Thomas var bra i anfallet, mittfäl-
tarna Carlqvist och Staffan Nielsen
skötte sig också utmärkt tillsam-
mans med fyrbackslinjens Tony
Persson.

---.-:

lllirlsberg slog hinnarp B
Blidsberg mötte i sin lörsta trä-

ningsmatch efter speluppehallet
Kinnarp och vann med 3-1. Gäs-
terna, som ställde upp med sitt re-
servlag, hade inte stora möjligheter
att oro:r BIK-örsvaret och resultr-

Thomas W FRöKIN llr-n.g

rtt-}q.. Till ny skolvaktmästare vid Cen-
traiskolan i KinnarP har utsetts
Marthel Johansson, KinnarP. Han
efterträder Inge Eckerlid, sorn fått
annat arbete. Marthel Johansson
tillträder tjänsten i dag.

I'åltoffensir
På lördag inleds en tåiltoffensiv i

Kinnarp-Slutarp. Tältet är rest vid
Kinnarps Kontorsmöbler, Talare i
Offensiven är pastor Jan Fritzon,
4ksjö. Fritzon är också en god
sångare och sjunger till eget drag-
spelsackompanjEmang. Vidare med-
verkar pastorerna Levi \ilssän och
Kurt Rydberg, samt församlingar-
nas sångare. tk.A.

tet var helt rättvist. Blidsberg, som
hade fem reserver, visade inte hel-
ler något bättre spel och det måste
till betvdliqt bättre takter när serren
börjar.

BIK tog ledningen genom Conny
Johansson i l0:e minuten. Två mr-
nuter före paus ökade Leif Ahlgren
till 2-0.

Omedelbart efler paus nickade
Tor Leif Carlsson in 3-0 och slutre-
sultat fastställdes av Tomas Karls-
son. !9h-r+l.

Kinneved - Brismene
CP-avdelning

ordnar lördagen den 3/8 kl. 19.00 en bilutflykt med hemligt

måI. Start från lCA-hallen, Slutarp' Medlemmar oeh eenter'

intresserade inbjudes inom Frökinds kommun samt Red'
vägsdelen oeh andra närliggande avdelningar' Änmälan se-

nast den u8 till tel. 331 6?, 33{38, 530 34.

Ny skolvaktmästare

SFARBAN

Tältoffensiv
i Kinqqry-slqlql
Lörd. 19.30 Sönd. 19.00

(Kommande vecka onsd-sönd)
SÅNGARPASTOR JAN FRITZON

Församl. pastorer och sångare.
Tältet uppvärmt! Välkomna!
Missions- och
Filadelfiatörsaml. AsarP. lVW,

öVERLATELSE
AV

SLUTARPS HANDELSTRÄPGARD
Då vi idag 1/8 -?4 överlåter vår rörelse ber vi härmed få tacka våra kunder 1;1 d6' gårrgna

ären samtidigt som vi hoppas att vår efterträdare kommer att möta lika stort förtroende som

kommit oss till del

BIRGIT o MATS WETTERSTRöM
-l:::; ,-, ..;: ::... _,...-;;i:--i-r- .- - _. . :.; :,.,-.r.-;rr,",ra..+e*.it+*+ofirp

Refererande till ovanstående hälsar vi såväl gamla som nya kunder välkomna till vår rörelse

som vi kommer att driva som våra företrädare

ASTA o BO ALMENFORS



Simskolesturt fr;, 350 burn tul7.^.
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En grupp förskoiebarn håller här på med "vattenlek". Det år mycket viktigt att barnen får lära sig umgås med vattnet och att göra detta genom

lekar'är ett utnlärkt sält.

Simskolorna i Falköping startade
på måndagen åter sin verksamhet i
Odenbadet i Falhöping. I)et är an-
dra omgången ar, årets kurser, som
nu drar igång med 350 deltagare
från gamla Frökinds kommun och
den del av garnla Redviigs kornmun,
som nu tillhör' Falköprng. Även i

Stenstorp och F'loby har ve'rksam-
heten startat och totalt för hela Fal-
köpings homrnun räknar man rnecl

ett deltaparantal av c:tr 650 el+:ver.

Simläriire i !'alköping är ntr, [ik-
sollr föra terminen Margareta
Badh och Ann-Marie Cliiesson och
de skall i tre veckor lära barnen att
ta sig frarn som fisker i vattnet. Fre-
dagen den 16 aug. blir det avslut-
ning nl(.d prorrrotion ot h uppvis-
ningar och badmästare Lindberg
har den dagen också lovat att ordna
med saft och bullar.

Simskolail är l-ör lrarn sorn är sju
år och rildrc och lör vngre barn orcl-
nade nr;rn förra termitren en s.k.
plaskskola. Denn:r rönte stort itr-
tresse och P.O. Lindberg på Odcn-
badet säger att möjligheter finncs :

att ordna ett likn:rntle arrangemäng
åiven för den här omgången bad-
barn. En förutsättning är att delta-
garantalet blir fillräckligt stort..och ;
intresserade föräldrar ombede-s. ta
kontaki rned Odenba<]et.

iiji:l:;i (

Stnrfåfar'e Ärin:M:i?iö Claes'srin'tillSåminani'med l\{ariä Fransson, Susdiine Lfngh och Anneli Ek, Slutarp-Kin-
na,rq. De. tr,e. Ilichor:na.han tidigare lårt sig att sirnrla och håller nu på med tråningssimnin6 föf måtkestagning.
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, Beg. bra bilar
Renault 16 TS
vit 1800 mii

Renault 16 IL r ,

vit 4.000 mil

Renault 16

blå 10.600 mil

Renault 12 TS
orange 2.200 mil

Renault 4

röd 3.000 mil

1973
22.000:-

1972
17.900:-

1968
9.100:-

1973
19.200:,

1 973
13.300:-

Saab 99 1969
blå 6.200 mil 11.500:-

Saab 95 Combi 1968
röd 9.600 mil 7.800:-

" 
, ,"'-:j;i å".. i':. '.vw 1200 1965

vit 10.000 mil 4.400:-

Opel Rek. Car.
röd 13.000 mil bytesm

Opel Rekord
vit 10.000 mil

1969

10.500:-

1 966

5.400:-

AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 0515/333 30
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I
I! Spolstart 20 anilg.

I{ö|r;seu;prern lottad, I
I
I

; Slutarp: IF or.h Slrrlarps
I liök.:. olrlbolstrrrrrering i fol-
I boll - rl,'n .-k. hökscupen -r har lollals. l,ik.om i fiol. pre-
I miäråret. kommer åtta lag till
I start. Varje lag får disponera
f fcmton spelare oeh lryte sker
I ui ishockerris. De spelare som
I rleltar skall 'ara förlda | 9,39
I eller.tidigare och tillhöra eller
I lirligare ha tillhört resp. fören-
I ine. llatchtirlen blir 2-r3O nri-
t nurer och rid oavgjort resultal
] sker straff.parksläggning.
| [ ndantaget är finalen rlä för-
1 längning sker oeh i sislu hanrl
I straffaveörande.

Kinnemo
Söndag kl. 18.00

Div IV Västra

Vänersborgs lF-Kinnarps lF
Matchbollen skänkt av AB Kinnarps Textilindtrstri.

IYartofta. [-loby. Crolanda. 1
Äsarp. Tomlen. \allorp oeh IÄsarp, Tomten, Valtorp och
Slutarp. I

Spelstart blir tisdagen rlen l
20 augusti kl 18. Trå matcher I
spelas varje kräll oeh match I
l\'å slartar kl 19, 15. Finalen I
går söndagen den I sent- kl I13.30.

llär år lotlningen: tisdagen I
rlen 2O arrg: Grolanda-Asarp. ;
Yaltorlr-Floby fredagen den I
23 aug: Tonlten-Trärlet, Slu- |
larp-larlofta, onsdagen den l
28 aug: segrarna i tisdags- f
malcherna nröt. först. sedan 1*pelar segrarna från fredags- I

I f)eltaeande las är Träder, matcherna. b{<{'^- a
t!_ I.g_r r 
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2 lediga platser
finns för vår plastgiutning. God
förtjänst. 2-skiftsärbete

Slutarps Industri AB
Tel. 333 85.

Ny kyrkogårdsvakrmåstare
Till ny kyrkogårdsvaktmästare i

Kinneved har utsetts Assar Karls-
son, Slutarp. Han efierträder Inge
Eckerlid och tillträder sin befattning
I december. Under tiden auzus]
ti-dec. uppehålls tjänsten av hr
Egon Johansson, Kinnarp. f lf.X.

lrlr'l'l'inllr \r lr,,rgr 'Lre tlll-
br'lnAaele lnin {'iirsta veckå till.
sr4miianlr nte€l svArmdr oeh srtåt'.
l'al i Fa*etsnnria oeh haele tlå tu=
rFri lti iä clt skåpli$ våel<n, Dar'

lirlr+i{1ts i;r! rrIh"å p0 nlt Hilra €n
tfedåigåi's kanotf'årti till.eattutans
rtietl inin ö{)n - cd tevlig fård,
:i{}fii iag gäma g(li' dtil. Sedttfi liot'
1ag iobirat lite nietl rriiit htls i Sirri'
qll, riCh.'iC eislrt lrl reIkr'!tr;' lri'r

.iau viilil r H;trqfots,rt'it qtrritllr;'l
gai"eiitter' tiir fi t't rilrris riikn lhg,

Tångavallen
i dag kl. 15

Falköpings BK
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Slog en uu toppuspirqllterne,
liinnarps IF har goda förutsättningar art nå n)"rt kontrakl

metl div lV-fotbollen. Söntlagens inledande höstrnatch navl-0 mot seri€trean Vänersborgs IF efter cn mrcket l-rra
andra halvlek av hemmapojkarna, som tycks ha skött rrplr_
laddningen under sommaren på bäsra säit. Utöver den full-
träff som gav l-0, noterade vi en rad klara rnåIrillf..ilk:n {.tir
KIF-arna, medan det var mer sparsalnt metl tillbud {ramför
Den första halvleken var ganska

slätstruken och mycket awaktande
spel från båda håll. I inledningen
hade Thomas Westerberg en god
möjlighet att ge sitt lag ledningen
sedan han snåppat upp bollen från
schabblande VIF-försvarare. Bol-
len rullades dock på fel sida on
målstolpen.

Straffsituation. . .

Ja, sedan hände inte mvcket mer
förrän under slutvarven i den första
halvleken, då Anders Ek var in-
blandad i en situation franiför sitt
eget måI. En gästspelare seglade i
väg i luften och röster höjdes för
straffspark.

- Den var helt solklar, menade
VIF-tränaren Sien Erik Johansson,
en gång stjärnmålvakt i Oddevold.

Domaren Lars I'horbjörn och
Kinnarpsbacken Ek var äv annar)
uppfattning.

- Vånersborgsspelaren föll över
mitt ben.

Sa Ek.
Samma syn hade domaren, som

vinkade awärjande. llan lick med-
håU av sin kollega på linjcn. Arne
Johnsson.

En sån nick!
I 43 minuten noterade vr en

mycket elegant nick från "Blecka"
Georgssons huvud. Serverad en
mycket fin luftpassning från Ken-
neth Palmqvist, "förlängde" Kin-
narpsspelaren huvudet och sköt
med skallen bollen - men i stolpen.

Det var en av matchens finare in-
dividuella preståtioner.

En sån miss!
Upptakten av den andra halvle-

ken borde gett Kinnarp 1-0 på di-
rekten. Bengt Georgsson spelade
fin boll till Gösta Ek, som i bästa
iänkbara läge framför mål tofflade
bollen skyhögt över.

En sån Thommy!
Det höll på att gå galet för Kin-

narpsförsvaret i 16 minuten sedan
man lite vårdslöst hanterat bollen
mellan varandra. Det fick till följd att
Bo Engvald kunde frispela Svante
Gunnarsson. VIF-spelaren ställdes
öga mot öga med utrusande Thom-
my Pettersson, som inte gav någon
pardon. Han upptrådde här som en"Horrkt.n" i praktform c,ch "slajda-
S"undar lrollen - till en motspela-
re. Men Thommy tog även hand qm
skottförsöket från dennes sida.

Kinnarp kontrade med Palrnqvist
och Georgsson, där den sistnämnde
fräste iväg skott hårfint utanför ena
stolpen.

20 minuter var spelade när Tho-
mas Westerberg gick öVer ända i
motståndarnas straffbnrråde, Som
vi såg det föll {Ihomas på sitt red-
skap - d.v.s. bollen och den upp-
fattningen hade också domaren.

Thomas tyckte inte heller att det
var något att blåsa för - det förstod
vi av minspelet att döma efter
matchen. .

Minuten senare fick Thommy
Pettersson träda i akiion och räclda
en kula nära ena stolproten.

Kinnarps målboll kom som sagt i
25 minuten på ovan relaterat sätt
och efter den fullträffen hände inte
särskilt mycket framför de båda la-
gens målvakter.

Rättvist rned I -0
Det var en rättvis triumf för Kin-

narp, som skapade många goda
chanser till ytterligare fullträf{ar. I
spel var det hugget som stucket mel-
lan de två. Den första halvleken var
avslagen, rnen den andra fick mera
liv.

Vänersborg hade en topplatS att
bevaka, för Kinnarp gällde det att
rycka upp ur bottenskiktet. Kan
Kinnarp i lbrtsättningen få samma .
fart över sitt spel som i andra halv-
lek, är det irrgen tvekan om r"ttan att
lagets chanser att hinna ifatt bot-
ienkonkurrenterna är goda.

Fålrherre
Efter alt ha irrul ornkring i in-

genmansland under nästan en hel
halvlek, tog Kenneth Palmqvist i
andra halvlek på sig en stor arbets-
börda oqh framstod under senare
delen av matchen som något av en
fältherre. Det stämde nämligen väl-
digt illa för mitlfältsfolket i den för-
sta halvleken. då tränaren Rcnny

hernrnahnrt:ns Thoml-. l Pettersson. Vi fick vänta tills den 2S
rninuten av anch'a halvlek innan målet föll. Initiativtagare till
fullträffen rar henneth Palrnqvist, sorn rnycket elegant spe-
lade sig frarn gr:norn gäst{örsvaret och rullacle bollen rill-
sammåns rlr:d sin kollega Thomas Westerberg, sorn satte
sista lirten ;rå tlen in i nätmaskorna.

Kenneth Palmqvist och Thomas Westerberg rycker fram och den sistnåmnde avslutar med 1 0.

Carlqvist, i nervositetens tecken,
slog bort de allra enklaste bollar.
Men även han kom starkt i den an,
dra halvleken, då också arrlallet
blev vassare.

Bengt "Blecka" Georgsson fanns
åter med i silt Kinnarp ocb även om
han inte gjorde någon stormatch,
rnärks det i spelet vilken tillgång
han är för KiF. Thomas Westerberg
var som varligt, d.v.s. mvcket svåri
fångad för motståndarnas försvar.
Han blcv också rrratchvinnare ge-
nom att göra enda målet, rnen för-
tjänsten av det kan i hög grad till-
skrivas Kenneth Palmqvist.

'fony.och Thommy
Försvaret speiade rakt igenorn

säkert. möjligen var Tony Persson
strået vassare än sina kolleger.
Målvakten Thommy Pettersson

skall också rosas för flera fina ingri-
pandgn - han hade också, vilket
inte är min\t väsentligt, "högtala-
ren" påkopplad hela liden.

Vånersborg hade ett par profiler,
annårs var prestationerna mycket
jämna. Jag tånker på målvakten.Pe-
ter Gustafsson och anfallets Svante
Gunnarsson.

Domare var Lars Thorbjörn,
Stenstorp, och han hörde till de bät-
tre aktörerna på planen. Drygt 200
personer såg på och gladdes åt Kin-
narpstriumfen. Nu väntar närmast
Gerdsken på bortaplan - det går
nog utav bara farten nu.

BÅSSE

FOTBOLL
GROLANDA IP

Höstpremiär
Lördagen 10 aug. kl. 16.00

SLUTARP A. GROLANDA A
Fredagen 9 aug. kl. 18.30
FLOBY B_GROLANDA B

_=i=t::_

llilisterr snlet ilt'Y1'
En bilist avvek på onsdagskvål-,

Ien efter att ha krockat de ned-
fällda j'ärnvägsbommarna på riks-
vägen i Slutarp, Träbommen hade
slagits tvärs av, men tydligen har
både förare och bil klarat sig från
äventyret utan några större skador.
En grå Volvo Amazon har enligt
vittnesuppgift varit inblandad. Poli-
sen är tacksam iör tips.

En mindre trafikoiycka i en gatu-
korsning i Habo intråffade i går
kväll, men inga personskador rap-
porteras.



Groland,u
ttlg

storuann 'N'
Grolanda vann klart lördagens

hemmamatch mot SlutarP med 6-l
efter 3 -0 i paus. Rcsultatet får an-
ses soln fullt rättvist, där Grolanda
hade sina bästa Perioder under de
först.a och sista femton minuterna.

1-0 till Grolanda kom redan i den
4:e minuten och InålskYtt var Jan
Blank. I 10:e minuten var det klart
för 2-0 och denna gång nåtade
Hans-Äke Eliasson. Endast tre mi-
nuter senare faststålldes halvtidsre-
sultatet 3-0 genom mål av Ingvar
Larsson.

Slutarp reducerade i andra halv-
lekens inledning till 3-l på frispark
av Roger Andersson.

I den 30:e minuten ökade Grolan-
da till 4-1 och målgörare var Jan
Blank. Fem minuter senare ökade
Hans-Olof Gustavsson till 5-1 och i
den 3?:e minuten fastställdes slutre-
sultatet 6-l På straff av Ingvar
Larsson.

Grolanda hade sina bästa i försva-
raren Ola Älfredsson samt kedje-
spelarna Hans-Äke Eliasson och Jan
Blank.

Slubarps bäste var Roger Anders-
son.

Bra dotnare var Lennart Wilgots-
son, Ljung.

$LUTARP-
KINNARP
Dagmamma sökes gftermidcla-
gsr till 2 flickor, 5 och 6 år'
fr.o.n. 12 aug.
Tel, 16936.

'#

FRöKIND E
Kinneveds-Brismene Cp
ordnade den 3 aug. en utflykt med
41 bilar som startade från ICA-hal-
len, Slutarp. Sedan gick resan mot
ett hemligt målsom vån,Bygdegår-
den; Hökbrtt*rl-iväf a{lä-1åf -s.å?flla:

de'.tilJ, de dukade.-borden hälsade
ordf. Sixten Lindberg välkomna och
önskade det skulle bli en irevlig af-
ton med kaffe, landgång och tårta.
Sedan ledde musikanterna Håkan
Silvander och. Folke Andersson all-
sång samt spelade upp tili dans.

Under en paus kom en "hemlig"
gäst och berättade trevliga historier.
Det var Astrid Karlsson, Slöta.

te I t'y'
Tältoffensiven i Kinnarp-Slutarp
har haft en god start" Sångarevange-
listen Jan Fritzon låter evangelium
gå ut genom både sång och predi-
kan. På onsdagen medverkade pas-
tor Daniel Yung från Hongkong,
tolkad av missioniir Stig Andersson.
Missionsoffer uppbars och inbring-
ade 541 kr. På lördag hålles två mö-
ten i vilka sånggruppen Conturen
medverkar. : På söndag blir det
sångstunder vid Frökindsgården
och vid Järnvågspårken Slutarp. På
kvälen medverkar ett 60-tal såne-
are från Ölmstad.

då KINNARP

$' ;i:å::Ti.äll::'.1::
FT-fotografen Christer Svenlert fångade Gösta Ek när han slog till med

skott högt örrer i början av andra halvlek'

,#
&
{tu
&.

gel, byggd 1970 och in-
neh. 5.rum o. välutrustat
kök, hall, badrum o wc.
Fristående garage.
Trevligt läge på hörn-
tomI.

' Nu är det ungefär som i väras'
kommenterade Gerdskentränaren
Leif Andersson.

- Vi för malchertra men vinner
lnle.

Chanser saknades sannerligen in-
te för Gerdskerl, men KinnarP ha-
de i sin målvakt ThommY Pettersson
en nästan omutlig sista utpost. Han
gjorcle en rad toPPräddningar och

får helt ta at sig äran av att gåsterna

ros för att man stundtals försökte få
isåne spelet..-Ki"nnarp 

däremot fick mest sla if-
rån sig fcir att rädda poängen. Mål-
vakten Thonrmy Pettersson var allt-
så Kinnarps räddande ängel. En
annan mycket nyttig kugge var
Bengt Persson som markerade Totri
Profozic påi t'tt alldeles briljant sått
samt slitstarke Thomas Westerberg.
Därernot såg vi inte så mYcket av
Bengt "Blecka" Georgsson i anfal-
Iet.

Trots hård rrppvaktning var Toni
Profoz-ic en av de bättre i Gerdsken,
men det allra bästa har vi sparat till
sist, iunioren Ingemar Andersson.
Han tröttnade mot slutet men var
dessförinnan rnYcket alert med
passningat ot'h rkott Alrnars måste
sägas air Allarr Brtttrnt'gärd 'sjukt
sa[nades oerhört rnycket, clet är ju
kring honotn Ge'rdsl<en lägger upp
sitt spel.

Domare med godkiint betYg Ro-
land Gillbcrg. Vänt'r shorg

klarade ena Pinnen.
Inte förrän i den 40:e minuten

kuncle Gerdsken hitta rätt. Det var
förstås Toni Profozic som nätade
efter en snygg dribbling och eit väl-
ålacerat skbit"intill stolprolen Dess-
iö.i.nrn hade dock KinnarP tagit
ledninsen med 1-0 På en tvivelak-
tict utdömd straffsPark. Många me-
näde att fällningen skedde ulanför
stratTornrådet. Hur som helst satte
clock Benny Carlqvist bollen säkert i

nät.
Nåson stor match blev det inte,

..t"n ui tiU i alla fall ge Gerdsken en

STORSPEL AV THOMMY PETTERSSON \eb./'.

GAV KII\NARP 1-l MOT GERDSIGN
Alingsås (FT). Gertlsken har i oeh merl att \'årgårtla förlo'

rat lr'å matcher i följ{l inte helt taltpat trcrn på en topplace'
ring i år, rnen åkte på lörrlagseftemritl<lagen på en onödig
poänefiirlr.st. Trots att tlet var nästjurrbon ltirrnarps II' sonr

kom på besök rill Ger<Iskenvallen, l1't:kadt's Alingsåsarna ba'

"r.p.1,, 
l-l (t-l). Sett till hänrlelseför'loppet skulle dock

gJirlgo.rro ha vunnit rned ett lrar tnåls iivervikt'

TALTOFFENSIV
I KINNAPR_SLUTARP
Lörd. 19.30 och 21.30. Conturen.
Sönd. 19 60-tai sångare från Ölmstad

Vid lämpligt väder sångstund
sönd. kl. 16 vid Frökindsgården

16.45 JärnvägsParken SlutarP.

Sångarpastor Jan Fritzon
Församlingens pastorer och sångare'

Kommanc{e vecka möten" onsd. -sönd. Välkomna!

;ät KL 16 *oru* FöR P.TKAR o. FLrcKoR!



Grundskolan i Falköping
Kyrkerörs rektorsområde

Läsningen vid Kinnarps skola, Kyrkerörsskolan: och Åsarps
. skola börjar tisdagen den 20 augusti 1974 och pågår enligt
schema. Skolskjutsar går enligt meddelande, som utsänts till
samtliga målsmän. Rektor

Div IV Västergölland västra
Trollhättans FK -IFK Trollhättan ? -0
FAIK-Hol 2-1
Vårgårda-Falköpings BK 1-4
Vänersborgs IF-Tråvad 1 -1
Gerdsken-Kinnarp 1-l
Ahlafors- IFK Vänersborg 3 - I

Vårguda t3
Tråvad 13

Falköp. BK 13

Vänersborg IF 13

Gerdsken 13

Alafors 13

Falköp. TIK 13

Trollh. FK 13

Hol 13

IFK Vänersb. 13

Kinnarp 13

IFK Trollh. 13

Dlv VI FalköPlng
Rapid-Folkabo 0-3
Kättilstorp-VåltorP 0-12
Borgunda-Larv 5-2
Kvänum-Norra Vånga 4-0
Grolanda-SlutrP 6-l

q

7

6
t
J
D

6

0

I
^
J

3
3

5

3 24-16 19

2 28-20 18

2 22-73 t7
3 19- 14 15

5 27 -r5 13

5 20-20 13

4 20-20 13

6 22-23 13

5 17-18 12

? 19-28 11

I t4-22 I
I 8-31 4

t0.7 2 137-1216
10 6 3 130-1215
10 ? I 232-1615
10 ö 3 226-1413
10 5 2 321-L672
10 6 0 424-2012
10 4 I 523-26 I
10 2 1 715-36 5

100285-242
10 0 1 910-48 I

0

2

3
I
I
0
2
2

I

Östra SkaraborJ6 resen
Brandstorp-Skövde 6-3
Fröjered-Mullsjö 4-0
Borgunda- Vartoftå 2-5
Hörnebo-Falköping 2-5
Ransberg-Kinnarp 3-9

Renault 16
grön, 10.700 mil

Renault 12 TL
grön, 3.900 mil

Renault 4
Blå,8.100 mil

Renault 10

Röd, ?.200 mil

Renault 15 TS
Blå, 5.200 mil

Valtorp
Grolanda
Folkabo
Kvänum
Borgunda
Larv
N. Vånga
Slutarp
Rapid
KättilstorP

IFK C

Kinnarp
Mullsjö 10 5
Fröjered 10 5

Borgunda 10 3

Brandstorp 10 9
t07
106

1 968

1972

1967

1969

Opel Rek. 1900
Vit, 10.000 mil
Volvo PV
Röd

Peugeot Combi 204
Blå, 8.800 mil
Volkswagen 1600

81å, bytesmotor

Saab 99
81å' 6.200 mii

Kom till oss och låt oss göra den
tilisammans, vi har lagl upp en
trevlig tur. Kurvor, föi ati visa
väghållningen. Raksträckor för
att du skall kåinna stabiliteten.
En bit.inne i stan, så du kan upp-
leva den kortä vändradien åöh
dcn smidiga manövreringen.

RENAULT 4: Sveriges billigaste
b-il att äga. Billig i ärift, bi'ilix i
skatt och underhåll. Bekvm-
merfri och tålig kombi. Provkör
redan iclag, så-du kan få en klar
uppfaitning. Välkommen.

#HTNAUtT

@å'niJl,,
Telefon 0515/333 30

Kinnarp-Ä*arp
I sornmar irar mindre reparationer
giorls vid rektorqområdets skolor. I
Kinnarps och Äsarps skoior har
man fått ett extrå klassrurn genonr
att slå ner väggar. Kitrnarp har i
höst elva klasser *- två paralleller
utom i årskurs tre. Inom övelskåd-
lig tid räcker nu lokalerna i Kinnarp
qch de år också av god kvalitet. I
Äsarp finns fortfarande vissa bris-
ter, åven om alla klassrum är full-
värdiga. Textilslöjd måste dock hål-
la till i en trång kållarlokal.

Lärare
Lårrarsituationen är sod - en halv

tiänst som specialläraii år vakant,
men i'rågan kornmer sannolikt att
lösas. Just speciallårare år det fort-
farande (rycket ont om. Rektors-
området har bara en behörig så-
dan, medan övriga tjånst,er upphålls
av lårare rned lång erfarenhet.
Asarp-Kinnarp har fått en speciallå-
rare för enhart årskurs ett - viktigt
när man vill fårrga upp ploblemen
så tidigt som rnöjli1g. Även vid Kyr-
kerörskolan år specialundervis-
ningen utbyggd genom att man fått
ytteriigare en haiv speciallärar-
tjänst. OBS-kliniken vid Kvrkerör är
kvar och även Kirrnarp blir clet
obs-undr-.r'visning.

1966

1965

Vartofta
Skövde FF
Ransberg
Hörnebo

39-18 18

51-16 1ö

38-18 14

24-20 L3

29-25 tL
2?-35 7

34-44 6
II_JD O

22-46 6

16-40 3

103

/N AB Bil & Motor
N- //// sLurARP

llt\/rz

Y/// Tetefon 0515/BBg B0 bost. 141 00102
t02
10 I

o
o
8

Falköpings reserv
Sandhem-Falköping 3-0
Trädet- Tornten 4-2
Asarp-Valtorp 4-1
Floby - Slutarp 8-0
Rapid - Kättilstorp 0- 1

Floby 10 ?

Tomten 10 5

FBKC 10 5

Trädet 10 5

Sandhem 10 5

Valtorp 10 4

Slutarp 10 4
Äsarp 10 3

Rapid 10 3

Kättilstorp 10 2

0 45-11 17

3 40-26 12

4 44-23 ll
4 23-28 1l
4 23-28 lr
3 23-30 11

6 24-31 8
6 ?-t-28 7

6 20-30 7

7 !7-40 5

TANGAVALLEN
Fredag kl. 18

Kättilstorps lK A

da
I MORGON KL 14_17
PÄ SLUTARPS SKO
VI UTSÄLJER NU sommarens skor samt förra årets

DAM, BARN och trIERR-vintersaker såsom: Kängor,
Skor, Läderstövlar, för att skapa plats åt vinterns kom-
mande saker.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNAI

ön gsöppet

SLUTARPS SKO
Falköpingsvägen, Slutarp - Tel.0515/335 98

Öppet: Vardagar kl. 10.00-12.30, 13.30-18.00
Lördaear kl. 10.00-13.00

Slutarp lF A
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Slutsimmat fr;, i å,r

,rlt-7q- Siafett för Falköpingsbarnen

Det var två simskoleavslut-
ninqar i Odenbadet i går. Elever
från' eamla Frökinds och Trä-
dets [ommuner inledde På för-
middagen och senare På midda-

Tältoffensiv i KinnarP- SlutarP
Den tältoffensiv i KinnarP-Slu-

tarp, som pågått ett par veckor har
haft en mycket god start. Tältet har i
veekosluten varit välfyllt. Ett sång-
arbesök från Alliansförsamlingen i
Ölmstad, under förra veckoslutet,
drog fullt hus. Ungdomskören och
strängmusikens sångare sjöng med
stor inspiration. För övrigt har för-
samlingärnas egna sångarkrafter fl i-
tiet medverkat.-Pastor Jan Fritzon, Eksjö, som
helt äenar sig åt väckelsemöten och
kampänjer har med sin sång och
förkunnelse fängslat sina lyssnare.
.signatursång i [,amp.anje.1 

är "Jesus

är min sång oöh min glädje". För
mötesledningen svarar pastorerna
LeviNilsson och Kurt RYdberg.

:i::,,:t:iti;ji::i::t:iti:;

'!,i 

i,.i

;,1,,::t:ti: :'iS

qdr'j :: :i

gen var det dags för Falköpings
att visa vad de lärt sig under nå-
sra veckor i Odenbadet. Vi åt-
ärkommer till alla märkestagar-
na i ett senare nummer.

* log

'# .'",i:,-.', It'''',,ffi *-..".ffi 1;

rl

i i*11i1|i:'

I Lurr" Johansson cch Jan Nyman, båda frår

i i,..1ii.i.i..i.i.i.'111......l.l..... 

::: , ;,.,.,,.'',.,:,i.,ii,. ll

I Lurr" Johansson cch Jan Nyman, båda från Frökind' blev.#dmaei- ll
I strar tillsammans med Helena Gustafsson Lena tog sitt guld lor anctra ll
I året och en första inteckning i bronsplakett. I
f _ _ _ _ -t

KINNEMO
Söndag kl. i7.00

Div. IV västra

Falköpings AIK-
Kinnarps lF
Matchbollen skänkt av Skandi-
naviska - Enskilda Banken,
Falköping.

DFRöI(IN

$Hgwml
Välkommon till vår stora

MUBTLUT$TIILLNING
som år fyllcl av moderna,
plaktiska och överskåd-
ligt exponerade möbler.

INFöN SKOLSTARTEN
ltirr ri l;tr.lrl;rt rlpp l!lt'cl llläss()l ;l\

$KRIUBORII - HURT$AR -

B0KHYLL0R m.m.

I VÅN FYNIIAVDELNING
finner Ni mYcket till verkligt

LÅGA HNMTPRI$ER!

MÅNGA FUNSLAG
TILL KOMPLETTA

Flick- och Poikrum

0BttHu$tT
(slrriarps Möbelinclustris {.d. lokaler Falhöpingsvågen}

?el. 051.5/1135 65'



Lug'en pri l{innemo sönclag'
Falköpings AIK
1.Ulf Christensson
2.Tommy Sonestedt
3,Rune Larsson
4.Leif Zackrisson
5.Eddie Granlund
6.Sören Angelöf
?.Kaj-Malte Johansson
S.Roland Carlsson
g.Anders Medin

10.Anders Claesson
11.Per-Olof Medin
12.Peter Karlsson
13.Rune NYström
Samling OdenPlan 15 30.

Kinnarps Il
l.Thomy Pettersson
2.Christer Johansson
3.Tony Persson
4.Bengt Persson
5.Anders Ek
6.Benny Carlqvist
T.Bengt Georgsson
S.Thomas Johansson
9.Kenneth Palmqvist

10.Thomas Westerberg
Ll.Gitsta Ek
l2.Conny Qvist
t3.Staffan Nielse
Samling Kinnemo 15'45,

TALTOFFENSIVEN
KINNARP _ SLUTARP

Torsdag 16 möte för f lickor och poikar; 19.30 iinskesängernas

kväll.
Fredag 19.30 Fritzor:, pastorerna och sångarna.

Tåltet uppvärmtl
zc{8"/,1.

Slutarp Br A. Ekbom, B. Gustavsson,
U. Karlen, B. Andersson II, K. Konrads-
son, L. Svensson, D-O Sanden, B. An-
dersson, K. Ahlberg, I. Johansson, B.
Hermansson, L. Eckerlid, S. Ekman, M.
Lindrot, T. Andersson, L. Hajbau.

Match mot Sandhems B. Samling
Tångavallen 9.30. Söndag. Ev. återbud
33278.

Slutarp D-jun: Magnus Johamson,
Michael Fonberg, J-O Kjellander, Niklas
Eckerlid, Roger Gabrielsson, Anders Berg.
qvist, Magnus Ekman, Krister Olsson,-
Ulf Brage, Robert Lindström, Stefan Bo-
venius, Jerker Hellström, Stefan Ungh.

Match mot FBK D2-jun. Samling
Tångavallen måndag 18.

Kinnarp Br S. Johanson, J. Gunnars-
son, A. Ivarssonl C. Qvist, R. Torstens-
son, S. Nils6n, K. Bengtsson, R. Moberg,
U. Karlsson, M. Bemerhag, R. Jansson,
T. Mälerhag. R. Andemson.

Match motbrandstorp A. Samling Kin-
nemo 14 idag.

lr atr Custafssotr
d(t(l zd{?r+l.

På söndagen avled f. lantbruka-
ren Ivar Gustafsson, Ledsgården,
Slrrtarp, i en ålder av 85 år' Han var
född na Ledsgarden och lrar under
hela sin levnaä blivit fädernegården
trosen. Denna brukade han fram till
1946. Den bortgångne har innehaft
flera kommunala uPPdrag och har
bl.a. r'arit kommunalnämndens och
skolstvrelsens ordf i gamla Frö-
kinds- kommun. Vidare har han
också varit ordf. i Pensionsnämn-
den i Frökind, ordf. i Slutarps elek-
triska förening i 52 år, styrelseleda-
mot i VartoftJ mejeriförening, saråt
under ett antal år styrelseledamot i
Skaraborgs låns vågnämnd' Han
var också medlem av oriens Cen-
teroartiavdehring.

Närmast sörjande år banl, bartr-
barn och barnbarnsbarn.

Tångavallen,
SlutarP

Kökscupen
Kl. 18 Grolanda -Asarp

Kl. 19. 15 ValtorP - FlobY

lrrnörtND
ozb+q,

UV-start
iördag kl. 13.30. Förutvarande
och nya UVar välkomna.
Samling vid Kinnarps Mis-
sionshus.

.A[ IN I I I 
- 
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- 

II!|I I IIi.tl
lllWf åffiHtrfffitrtrfl5-f iffiffil
ll

I

l':ffi'.:'l,..:.l,i.\..'
[:]s'il.]k...
I f,' rir. l
I &,. ',oiu.ffi io, I
I ffil+i{i ffi I
I ' &;'f:ir'iiiri:t ffi; I
I * ".ffi* ffi:iirl:'r,:i?i+ ry'fri1,'1,,1r;'.'i1ffiffi I
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I n., blev en rrry'ck^et-tat hemrnalaget Kinnarps de två rnålskyttarna An- !I och irrtensiv derbl'fight i IF', sorn clärmetl iick ett ders Claesson och !
I Kinnarp på söntlags- sämre utgångsläge i bor- Anders Medin. O; I
1 kr'ällen. I-AIK avgick renstriden. ,FAIK:arna 

, matehen och övrig helg- I
j rned segern 2- | örer rär' natrrrligtris glada sport: se insidorna. IT
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Pålle-nick mot Kinnarpsf6rsvaret' zolT'V1'

Det hjälpte inte att Tony Pers-
son blev både kung i försvaret
och på mittlältet - FAIK spela-
de rutinerat, vårdat intill slutmi
nuterna.

Slagväxlingen i slutminuterna
mellan FAlK-spelare och Kin-
narps dito förstärker bara in-
trycket av matehens täthet och
jag kan inte se något allvarligare
i det handgemäng som utspann
sig mellan ett par av herrarna.

Däremot hade jag gärna velat
se vad sorn hänt om Kinnarps
Thomas W. fått sina chanser de
två gånger han blåstes bort för
offside - det är möjligt att resul.
tatet ändå blivit 2- 1.

Medin. r' "" *"
$rr av rrrina favoriter,. Päle Det var inte rnycket som skilj-

),.nne4in :-,'FÄ6i!(:s' fgtlrollslgkare de de två. åt.den här aftoner4 ,
- tvingades i 7:e minuten av ba- men skillnaden fanns där i mitt-
nan. Hans tidigare sargade knä fåltsdelen, där det för FAIK inte
fick sig en ordentlig smäll och så brådskade på samma sätt som
var clan försörd. hos Kinnarpt Ruiinelat, och ut-

Kvar av bollhållare i FAIK an nerver som.låg utanpå, spe-
fanns brodern,Anders och han lade FAIK:arna där sin bästa
{ick är'en axla brorsans mantel - roll. Kinnarp hade bråttom,
men visst biev det mycket Kin- bråttom. Fick en känsla av att
narp i andra halvlek. Reduce- sista tåget håller på att gå.
ringen kom efter 21 minuter ge- Sören, Kaj-Maite och en bitvis
nom "Blecka" Georgsson, som halvtrött'lBullen" C var spblan-
från närhåll slog till med målboll. de aktörer under den här halv-'

+ fuftr.
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Faiköpingsderbyt på Kinne-
mo i Kinnarp mellan hemmala-
get och gästerna från Falköpings
AIK slöt nied uddamålsseger för
Falköping. 1-2 blev slutresulta-
tet efter 0-l i paus. Det var en
värdefull triumf för Ce röd-vita,
som därmed avanc"li'ade ett
pinnhål i tabellen och lnte behö-
ver ängslas över att .lras in i nå-
gon otäck jumbostrid. För Kin-
narp förvärrades iabellsituatio-
nen och det kan bli marigt med
kontraktet, allra helst som det i
fyran denna höst kan tillgripas
tvångsnedflyttningar.

*
1- 2 för FAIK var r'ä1 ingen dfl

rekt orä.ti-vFa, men de 225 runL
Kinnemo. hade säkert inte.heller
prolesterat mot ett oavgjort re-
sultat - så tät var den har delbV-
tillställningen. Det var en match
med snabba växlingar, möjligen
kan man tillstå att FAIK i första
halvlek visade upp den bästa
stabiliteten genom sin säkerhet i
passningsspelet. Det var också
så alt mittfältet då hade ett visst
grepp öve Kinäarpspojkarna,
som där hade problem den här
kvällen.

placerad med armarna det när-
maste kring den egna målstol-
Pen:

Jag tycker att linjedomaren
Bengt liifgren - ett i vanliga fall
stabilt kort - tillsammans med
sina kolleger vid kvållens fot-
bollsdomarmöte närmare skall
ventilera det här med offsiiie.
Det behövs skärpning på flera
vinkande händer. - samma
skärpning som ni hal när ni är
huvuddomare. Där håller ni bär-
tre klass! Den är t.o.rn. oftast
mycket bra.

*
FAIK svarade för en gedigen

öppning. Spelade vårdat, säkert
och med fin rylih"ö<ih giöiäb'a-tf
Kinnarp fick besvär" Bröderna
Medin lrade bäbta hjäipen.fram-r
åt av fränc Anders Claesson,
men trion kom inte till någl'a bät-
tre skott. Istället sågs Thomas
Westerberg i l0:e och 12:e minu-
ten i två framstötar, dår {Jlf
Christensson räddade mycket
påpassligt första gången och där
bolien vid andra tiilfället susade
vid sidan av FAIK-buren.

0-1 kom, men underkändes.
Anders Medin sköt i nättaket
med kraft sedan han trollat bort

tfr/+ Fr{D'

och Giista Ek hade ingen fram-
gång. lstället var det ytterst nära
att en kombination nellan An-
ders Claesson och Pålle Medin
gett resultat. Vi skrev då 25 mi-
nuter. Och på en hörna nästan
direkt efter var Pålie där igen.
Matchens 40:e minut bjöd på en
prestation av två - "Bleckas"
fina skoti fixade Ulf C i FA-
IK-målet.

*
Upptakten av andra halvlek

gav FAIK-mål nummer två. Den
tidigare relaterade kampen mei-
lan Christer J. och Anders Med-
in slöt med straff för gästerna.
0-2 blev ett faktum genom herr

+ + fil'b-



+
t Ser man till andra halvlek
I nand. det att FAIK större delen

1 fick spela utan Pålle Medin och
] det var ett stort minus för anfal-
I let. Efter Pålles skada blev

; AIK-speletbetydligtdefcnsivare

I - o. det var avsiktligt eller inte
I är fråsan.

I I,"lh f"ll ,förd. Kinnarp
] matchen i andra hah,lek och
I efter redueeringen hängde kvit-

I teringen faktiskt i luften.

liI Matchfunktionärerna snelade

I i *t här drabbningen en icke
. oväsentlig roll. Jag har svårt att
I acceptera straffspark-ar i stil

I -"i den. Falköpings AIK fick i
. andra halvlekens 4:e rninut. där
I en kamp om bollen mellan An-

I ders Medin och Christer Johans-

I son slöt med straff för en fallan-
I de Anders. Det var mvcket tvek-

I samt om Kinnarpspelåren hand-
t lade ojuste i det läget - det var
I en KAMP, där två spelare

I sprang ihop.

r Lika tveksam ställer jag mej
I till ett par situationer i andra

I h.tul.kån. mitt och slut, clå

I Tlromas Westerberg blev bort-
I viftad för offside. I rvå fall var
I Tho.tr"" klart onside - i ena fal-
I let stod FAIK:s Rune Larssont
-IIrr-rrI!f,
I ..' Ilrtiliscrtr)en I
i ;/rr ttt'r'1t i
I kriill rlnrt*r. Kiiksrrrlrerr - I

Slrtlirrps lF .rr.h Slrrtnr.Jrs Kök. I
lirllrollslrrrrrclingliirolrllrol., ;
l;rr.larcnuiir"l'årrglrallr.rro.'h I
liin*tn pan't rrt hlir' (irol+rnda t
,,,.1r l*u11,. | ,lr.rr rrrrrlru rrrtlr.lr- i
r.n rrriits Vrltor;r or.l1 ! [1,1t.. a

'furnf ringtn I'artsrilt('; l|å I
l'rlrlag rrrr.tl nlal(.lrr.rnit 'l rrrrr- I
tlrt- l'riirltt rrr.h Slrrturp- \'ar- :
lo[rr. I

lultor;rr lli:s olrllroys: Stig Svensson. ILennart FrontJr. Åke Johans
.Iohnsson, Ii;örn a..luru.r]i,t'' i:ii: I
ll"llil:,:: ål;:,:::;:Tfi,l,,:,,T.'.1 !
fitt-, .\rvrcls.orr. C.,*,,, t,r,..,,..'n,'ti, t
?ålil,.tiLi{il,r.urma's 

loki';rer' M.rch I

t
I

Kinnarps mittbackar vid en till-
trasslad situation. Men målet
underkändes eftersom Anders
kom uppdykande ur offsideposi-
tion.

Anders Claesson skulle i alla
fall några minuter senare - 18

hade gått - ordna 0-l-målet.
Sören Angelöfs hörnspark ham-
nade hos Anders - r'ar höll Kin-
narpsr'äktaren husl - som
nickade i nät.

*
Eller fulltråffen iöljde två fina

möjligheter för KIF till kvitte-
ring, men "Blecka" Georgsson

t
Qch sen hångde det på en skör
tråd för FAIK, men det skall
också sägas att Kinnarpsspelar-
na - de som har nyckeln tiil go-
da resultat - inte kom upp i den
styrka som de visat tidigare i
höst. Sålunda misslyckades her-
rar Kenneth Palmqvist och (iiis-
ta Ek med det mesta de företog
sig. Icke hellel kom Thomas
Weslerberg i gång med sina rät-
ta valstakter.

*
Den ende som växte i andra

halvlek var Ben;g Georgsson,
som under de försia 45 minuter-
na mest trippat omkring utan att
hitt' in i cnaiat

t
leken då bröderna Medin jåmte I
Claesson agerade så riktigt soqr 

IFAIK av i dag kan.
FAIK:s. heihet fanns annars I

hos grabbarna i bak, där Rune I
Larsson var förgrundsfigur, men I
där också Eddie Granlund med t
fin upptäckning och dito "slajd- ;
ning" på ishockeyman6r var I
stark. I

*l
Ändå har jag sparat det bästa Itill sist. Ulf Christensson håller :

på att växa ut till en jätte där I
bak. Han gör inget stort väsen I
av sig som målvakt, men han :
jobbar med "klar hjärna'' * bol- I
len skatrl bort ur giannskapet Ioch det är bättre med knuten :
näve än med snygga elegania I
klistringar. I*

Kinnarp skall egentligen inte I
behöva åka ur fyran. Laget hål- I
Ier god klass. mgn har ändå för- I
salt sig i en situation som bli svår I
att klara sig ur. Våren var svag I
poängmässigt och nu börjar det -
komma'nerver med i leken. Det I
syntes lång väg den här gången. I
Det brast mest på mitten. där I
passningarna landade lite hur I
som helst. Benny Carlqvist - I
sjuk i veckan - fick inte något I
alt stämma och inte hade han I
någon hjälp heller. I

Den ende som kan ta tag i I
händelselna där är Tony Pers- I
son, men han har sittjobb bakåt t
ått skötå. Det finns annars en I
melodi i hans spel som gör ho- I
nom stoi även i en position i de I
främre linjerna. I

"Blecka" kom in i spelet för I
sentoch i brådskan, ivern att nå I
framgångar i anfallspositioner I
sprang Thomas Westerberg och :
Gösta Ek ofta i offsider. I

Så som den här omgången ut- I
vecklade sig blir det svårt för .'
Kinnarpspojkarna att hitta kon- I
takten med se"iekollegerna I*

Man kan ju undra om det är I
nödvändigt att kalla domare,än- I
da från Anderstorp för att blåsa I
derbyfotboll i Kinnarp. Dietel I
König var inget större kort. IDer handlar i domaruttag- ;
ningarna ofta om halvmessyrer. I
Skall man slå på stort, vore^det I
llil;'i:ti"":'.1a 

hela trion från -

BÅSSE ]

Ärorlrc okllxrlsr L;lrs-Akc Johans-
son. S Nt,ro. U Stt,nss,rrr. G Asl'kor1,
Ii. Clnerson. R. Jnhrrnsson, L Ahiqvist,
0. Thörncl1. 1",. 'lhor. 'f. Jihanssorr. B.
Johansson, [. Johar:sson, A. Vilgotssiln.
R. Claesson. Sarrrling IP l?.l5 i dag.

(irolanrla okllrovg: Lars-Äke .lohans-
son, Billy Kringlund, Jan-Olot Anders-
son, S.-R. Ljungqvist, Torsten'fhon:as-
son, Lennart Jonsson. Stig Johansson,
J.-4, Magnusson, Rune Årvidsson. Penti
Sikiö, Raimo Breclholn. Assar Moberpi.
Lennarl Hedströru. Sarnlinq 17.30'lnfig-
avallen. Slrrtarp.

Tångavallen,
Slutarp

I NAfi
Kirir.srlrlrcn

Kl. l8 Grolanda *Ä*arp
Kl, 19. 15 Vnltorp *"Floby

I
I Slut för den här gången. Pålle med knät båirs ut av kompisarna Leif Zäta

I och broder Anders Medin.

I-II T I II II I II II I-I IIIIIII-IIIII.



S[rld,sömmuttöri&t:
I Ulrika Edvardsson, Lena Nilsson,
I Thomas Svensson, Anders Johans-
I son, Hans-Åke Gustavsson, Carina
' 3ård, Susanne Ungh, Claudia Hut-zds"m-

her. Niklas Larsson. Urban An-
dersson, Helen Magnusson, Karin
Johansson, Gudrun Malmfors, Jo-
4as Nilsson, Niklas Lundgren, Lars
Äke Elfström, Maud Kjellqvist, Pat-
rik Ägren, Cecilia Klasson, Jimmy
Rylander, Annelie Jansson,
Ann-Catrin Carlsson, Kristina Her-
mansson, Jörgen Svensson, Maria
Johansson, Catharina Kullman, Ul-
rik Lindberg, Mikael Gustavsson,
Stefan Karlsson, Stefan Lindström,
Anders Bergkvist, Eva Lena Sigf-
{{s9o4, Lena Sandahl, Gun-Britt
Svensson.

örons: lJo Jansson, P-O Gustavs-
son, Urban Johansson, Lena Nils-
son, Maria Olsson, Carina Sandahl,
Thomas Svensson, Bodil Almen-
fors, Hans-Äke Gustavsson, Len-
nart Larsson, Stefan Heningsen,
Annelie Josefsson, Maud Anders-
son, Jan-Olof Övergård, Jörgen
Blank, Håkan Ivarsson, Annika
Akerblom, Anna-Karin Gustavsson,
Ann Josefsson, Pia Almqvist, An-
ders Malmgren, Ulf Brage, Christer
OIsson, Roger Petersen, Christer
Svensson, Mikael Darius, Magnus
Johansson, Niklas Larsson, Urban
Andersson, Hans Falbe, Katarina
Gunndrsson; A,nneli, Ek,' Sus{inhd,J
Olande!, Helen Berglund, Susa.nne
Odh. Carola Karlsson. Elisabet Fäl:
be, Susanne Ungh, Camilla Ivars-
son, Carina Gård. Maria Iv.ar, Mi-
kael Johansson, Ulrik Lindberg, .
Mikael Gustavsson, Stefan Lind-
ström, Peter Axelsson, L-A Hjerp,
Ulf Lindström, Helen Andersson,
Eva Gladh, Helena Jonsson.

Silver: P-O Gustavsson, Bo Jans-
son. Lennalt Larsson. Stefan He-

I ningsen, Karin Jacobsson, Ann
I Kroon, Inger Gunnarsson,
i Ann-Christin Karlsson, Carina Nils-
- son. Carina Sandahl. Bodil Almen-

fors. Gunnel Jansson. Annelie Jo-
sefsSon. Maria Olsson. Per Her-
manssqn, Jan-Olof Övergård, Kata-
rina Äkesson, ..Ingvor Johansson,
.{nna-Catrin Overgård, Annika
Äkerblom. Ann Josefsson. Eva Leif-
ler, Ulf Nehro, Christer Svensson,
Anders Mahngren, Qlf Brage, Mi-
kael Darius, Christer Olsson, Mag-
nus Johansson, Hans Falbe, Maria
Svensson, Helen Berglund, Susan-
ne Odh,Carola Karlsson, Anneii Ek,
Camilla lvarsson, Susanne Ungh,
Susanne Olander, Maria lwar, Mi-
kael Kinell, Mikael Johansson, L A
Hjerp, Mikael Gustavsson, Ulrik
Lindberg, Joakirn Gustavsson, He-
lena Jonsson, Ingvor Johansson,
Niklas Larsson, Elisabet Falbe, Ka-
tarinä Eckerlid

Kandidaten: Ann Kroon,
Ann-Christin Karlsson. Carina Nils-
son, Karin Jacobsson, Inqer Gun-
nårsson, Carina Sandahl, Gunnel

",Jensson, Bodil Almenfors. P-O Girs-
tavsson, Bo Jansson, Stefan Fie-
ningsen, Kjell-Äke Filipsson, Anne-

lie Andersson, Kristina Wahlund,
Anna-Karin Svensson, Ingela Ek-
bom, Ann Josefsson, Stefan Ungh,
Morgan Karlsson, Roger Torstens-
son, Kent Ek, Ulf Nehro, Robert
Lindström, Christer Svensson,
Hans Falbe, Ann-Mari Johansson,
Annette Torstensson, Eva Karin
Johansson, Maria Svensson, Su-
sanne Odh, Carola Karlsson, Li-
se-Lott Johansson, Kjell Johansson,
Fredrik Zöögling, Thomas Qustavs-
son, Mikael Johansson. L Ä Hjerp.
Ulf Brage; Mikael Darius, Magnus
Johansson.

Jårnmagistern: Gunnel Jansson,
Bo Jansson, P-O Gustav;son,
Thommy Berglund, Torbjörn Äkes-
son, Magnus Granhed, Christina
lVahlund, Thomas Gustavsson,

Sture Gunnarsson, Kjell-Äke Filips-
son. Anna-Karin Svensson, Ingeia
Ekborn, Annelie Andersson, Niklas
Eckerlid, Laila Hofbauer, Anneli
Johansson, Annica Johansson,
Lill-Britt Svensson, Marina Ahl,
Ann Mari Johansson.

Silvennagistern: Bengt Kjell-
ström. Annika Filipsson, Thomas
Karlsson, Karl-Olof Johansson, Mi
kaela Johansson.

Kjell Johansson, Roger Nilsson, l

Mikael Johansson, Siv Löseth, Ro- |

bert Lindström, Ulf Nehro, Christer I

Svensson. I

Bronsmagistern: Lena Ahlqvist,
Ann Kroon, Bodil Almenfors, Cari-
na Nilsson, Ann-Christin Karlsson,

Har har ni namnen
på alla märlcestagare

Guldrnasistern: Jan Nt'man. He-
lena Gustavsscii$,..iä Joh"n""on.

l:a inteckning i bronsplakett:
Lena Johansson.

Diplomutdelning till Frök

I lördagens FT berättade vi i
korthet om simskoleavslutning i
Odenbadet för Falköpings kom-
muns unga elever från Frökind,
Redväg och tätorten Falköping. Vi
lovade också att återkomma till för-
teckningen över märkestagare och
den får ni här:

Silvergrodan:
Anders Bergkvist, Max Henning-
sen, Mikael Josefsson, Clemens Hof-
bauer, Niklas Bertilsson, A-M Qu-
ick, Per Simonsson, Sören Ung,
Mikael Wallin, Anders Gertsson'
Anders lwar, Magnus Johansson,
Niclas Pettersson, Monica Svens-
son, Nicläs Ölander, Helen
Magnusson, Karin Johansson, Gud-
run Malmfors, Susanne Sve-åsson,
Katarina Johansson, Ann-Catrin
Karlsson. Anna Nilsson. Maria Nor-
lander, Harrieth Lindström, Made-
leine Dittmer, Dennis Lundqvist,
Britt-Marie Post, Helene Joelsson,
Barbro Joelsson, Johanna Lorentzi,
Anna Asplund, Magdalena Grin-
deskog, Catarina Kullman, Carola
Svensson, Helene Nyström, Erik
Löseth. Jonas Nilsson. Stefan
Rehnström, Mattias Rehnström,
Niklas Lundgren, Alexandra An-
dersson, Anna Hermansson,
Gun-Britt Svensson, Lars-Äke Elf-

inds'och Redvägs-barnen.
ilristina t{eimänsson. Karina Ahl,
Jens Pallesen, Maria Karlsson, Jo-
akim Wingren, Mikael Elmersson,
Eva-Marie Filipsson, Jörgen Svens-
son. Elisabeth Eriksson. Ann-Chris-
tin Andersson, Maria Johansson,
Maria Pallesen, Biörn Ekblorn. Ka-
;arina Hjortsäter, Peter Iwar, Mag-
:rus Gusiavsson, Therese Hall

lisken: Anders Gertsson, Mag-
nus Johansson, Anders Bergqvist,
Clemens Hofbauer, Niklas Bertils-
son, Per Simonsson, Per-Ola Wes-
terberg, Mikael Wallin, Helen Mag-
nusson, Karin Johansson, Gudrun
Malmfors, Susanne Svensson, Ka-
tarina Johansson, Ann-Catrin Karl-
sson. Anna Nilsson. Maria Norlan-
der, Harrieth Lindström, Barbro
Joelsson, Carola Svensson, Jonas
Nilsson, Stefan Rehnström, Niklas
Lundgren, Alexandra Andersson,
Gun-Britt Svensson, Lars-Ake Elf-
ström, Maud Kjellqvist, Patrik
Ägren, Tony Nilsson, Patrik An-
dersson, E-ddie Björk, Cecilia Klas-
son. Lars-Äke Karlsson, Marie-Lou-
ise Larsson, Mikael Persson, {,ena
Sandahl, Ulf Sandahl. Björn Äses-
kog, Jimmy Rylander, Anneli e

Jansson, Annette Johansson,
Hans-Äke Gustavsson, Helena
Strandberg, Kristina Hermansson,
Karina Ahl, Joakim Wingren, Jör-
gen Svensson, Elisabeth Eriksson,
Maria Johansson, Maria Pallesen,
Catharina Kullman, Ulf Lindström'
Erik Löseth, Antra Hermansson.

Järnmårket (50 m): Mikael
Klingstedt, Anders Hermansson,
Jonas Hjortsäter, Annelie Karlsson,
Maud Andersson, Pia Almqvist,
Jan-Olof Övergård, Kai Gustavsson,

M: Italiensk köttsås, spaghetti och
råkost. T: Stekt fisk med persilje-
sås, grönsaker och potatis. O: Kött
och grönsakssoppa, mjuk smörgås
med pålägg och frukt. T: Skinkstek,
potatis och sås, råkostsallad och äp-
pelmos. F: Kålpudding eller kåljär-
p-ar, lipgot och potatis samt juice.

s^tröm, Maud Kjellqvist, Patrik
rÄgren, Tony Nilsson, Patrik'An-

-.,i ,i{orK, .|:lenlng
Qhristensen,

5r'åä"ä" i.ir''"i'änl cäri. xrr.
son. Lars-Äke Karlsson. Marie-Lou-
ise Larsson, Urban Mårtensson,
Mikael Persson,^ Lena Sandahl, Ulf
Sandahl, Björn Aseskog, Jimmy Ry-
lander, Annelie Jansson. Annette
Johansson, Harlp-Äke' Gustavsson,
Helena Strandbegg, Elisabeth Gus-
tavsson, Carina Akesson. Kenneth
Andersson, Eyi-!."1 _9igfridsson,

FAI-KÖPING



Groland,a och FlohY zlv-:tar

uidure i l{c;kscupe,n
Kökscupen - Slutarps IF:s och

Slutarps Köks oldboysturnering i
fotboll - inleddes på tisdagskvällen
med två nratchc.r. Grolanda slog
Asarp med 2 0 och avancerade.
Gick vidare gjorde också Floby,
som slog Valtorp med 6-4. Ställ-
ningen vid full tid var 2-2 och
straffsparksavgörande tillgreps.
I'Iär vann FIF nrc'd 4-2.

150 personer såg kväilens rlatch-
er. som dömdes bra av Leif Lund-
gren. Slutarp.

Här korta matchglinrtar:

Grolanrla-Åsar';r 2-0
Matchen började lite trevande

från båda sidor rnen efterhand kom
Grolanda igång, och tog komrnan-
dot sämtidigt som spelet börja<le fly-
ta bättre. 1-0 till Grolanda kom
efter 10 minuters spel då R. Bred-
holm satte nätet i dallring, fint för-

! arbete av Stig Johansson, Pressen
fortsatte frän Grolandas sida, men
målen uteblev. Kanske berodde
detta på att man grötade ihop spelet
för mycket i mitten. 1-0 i paus var i
underkant.

Andra halvlek järnnades spelet ut
och Asarp hade en del bra framsti!

FRöKIND
Tältoffensiven i Kinnarp-Slutart)

Den tältoffensiv som Pågått några
veckor, kommer att avslutas under
helqen: På lördag kväll sjunger
ungdomssångarna önskesånger,
sorn inte hanns med i torsdagens
möte. På söndag blir det familje-
gudstjänst i tältet. Söndagsskolorna
i Kinnaro och Slutarp startar i sam-
band måd söndagens farniljeguds-
tiänst. På kvällen hålles det sista I

mötet i offensiven. Det blir då offe- |
rinsamling för det katastrofdrabba- |
de Banglades h. Pastor Fritzon-och I
församlingarnas pastorer och sång- 

|
are medverkar. Zqk-71. 

I]

STRAFFAR AVGJORDE :ry,

KOI(SCTJPSMATCHERNA
Kökscupe'n i Slutarp fortsatte på

fredagskvällen med matcher mellan
Tomten och Trådet samt mellan
Slutarp och Vartofta. Tomten och
Vartofta gick vidare efter segrar
med resp 1 -0 och 2- 1.

Den första matchen spelades mel-
lan Tomten och Trädet-. Det var en
tärnligen hårdhänt historia, där
Tomten tilldömdes två st4.affar och
dessutom hade tillbud till ytterligare
en.

Den första straffsparken utdönt-
des. när 20 minuter av den andra
halrdeken spelats, Kurt Lundh blev
fälld av två Trädetbackar, och det
uppdrogs åt honom själv att skipa
rättvisa, vilkei han giorde med bra-
vur.

Trots att Tomten några minutdr
senare fick ännu en straff - detta
sedan målvakten sprungit omkull
en fri Tomtenspelare - slutade
måtchen 1-0. Arne Rehn sloe nåm-
ligen bollen utanför målställn-ingen.
Bäst i Tomten var Alf Tifverman,
Kurt Lundh och Arne Rehn. Trå-
dets bäsra var flengt Hellqvist och
Olle Säll.

En straff flällde också avgörandet i
den andra matchen. den mellan
Slutarp och Vartofta Shrtarp börja-

de bäst och hade under den först:r
halvleken en nära nog konstant
press riot Vartoftakassen. Försva-
ret med Roland Carlstrijm i spetsen
spelade dock mestadels säkert och
Varlolta stack emellanåt upp i nog
så farliga kontringar.

I 13:e minuten gav en sådan resul-
tat. Sture Widlund fick bollen efier
en Vartoftafrispark och satte fart
mot Slutarpsmålet, och avslutnings-
vis rullade han bollen behärskat i
må1.

I20:e minuten kvitterade Slutarp,
Bollen rullas in framför Vartoftamå-
let, en spelar missar, men Kurt Fi-
lipsson får träff på bollen och gör
1- 1.

I andra halvleken jämnades spe-
let ut. och Vartofta hade till och
med eit visst 6vertag. Någoi mål såg
det emellertid inte ut att bli, fönån
Sture Widlund drogs omkull av
målvakten i den sista spelminuten.
Esse Carlsson utsågs till strafflägga-
re, och det föreföll vara ett goti val,
för denne missade inte.

Leif Lundgren, Slutarp, dömde,
och publiken uppgick till ca 100 per-
soner.
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tar men Grolandas försvar spelade
starkt och red ut attackerna.
. I den 15 min. kontrade Grolanda

och Stig Johansson drev fint igenom
Äsarps försvar och fastställde slut-
resultatet 2-0, vilket man får anse
vara rättvist.

Bra i Grolanda: Stig Johansson,
Raimo Bredholnr i kedjan, i försva-
ret Lars Äke Johansson. Janne
"skanirrg ' Ånderss,,rr. Bra i Asarp:
målr'. A. Eriksson, H. Classon i för-
svaret. Kedjans främsta var L.
Thor.

Flob.r'-Valtorp 6-4
Den andra nratchen mellan Val-

torp och Floby blev l:etydligt mer
fartfylld och spännande med bra
spel från båda sidor och med ett
knappt övertag för Valtorp, som
också tog ledningcn i den 7 min. ge-
nom Irrgvar Pettersson. Han slet sej
fri på högerkanten och slog bollen i
rnå1. Vaitorp fick nu mer att säga till
om och spelade nu fin fotboll och
attackernå avlöste varandra. 2-0
kom inte som någon överraskning.
Atcrigen var def Ingvar Pettersson
som stod för fullträffen. Sedan hän-
de just inget mer före pausvilan.

Andra perioden öppnade Flobv
mycket starkt och reduceringen
kom redan i 3 min. genom Göthe
Wallancler. Nu var det FIobY -.oIn
pressade på och hade ilera farliga
framstöiar, som så när resulterat.
Valtorps försvar red ttt stormen tills
i den 2'1 min. då Haller korn fri och
behärskat sloe bollen i mål' Det blev
soännande slulminuter, tnen 2-2
siod sig tiden ut. Straffsparkqr fick
sedan tillgripas. Där slog Floby in 4'
Valtorp 2. Flobyseger med 6--4.

Bra i Floby: Göthe Wallancier,
Roy Henriksson H. Hallar, Ejvind
Josefsson.

Bra i Valtorp: Arne Westerling,
4rne Johnsson, Ingvar Pettersson,
Äke Johansson.

CARLOS
På freclag möts Tornten - -t'räc.let i

den första matchen. I den andra
spelar Slutarp rnot Vartofta,

$RTNAI|tI

AB Bil & Motor
SLUTARP
Telefon 0515/333 30
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l-riluftsbadet i Kin-
narp har den senas-
te tiden varit före-
imål för debatt i
kornrnunens fritids'
nfirnnd. Nu har i alla
fall det hänt att i ka-
pitalbudg€ten för
T97S har närnnden

efter votering med
nio röster rnot två
treslutat att begära
3OO.O0O kronor till
anIäggningen.
Nämndens ledamö-
ter har haft s"r..n-

punkter på traelet
nch hl.a. har röster

höjts för att icke l'or-
lägga något frilufts- 

;

I bad till Kinnarp.- Äsarp har fram-
skyrntat sorn btt al- I

ternativ och det har
också sa€tts att
Odenbadet i l-alkö-
ping täcker beho-
vet.

Den tänkta an-
läggningen i Kin-
narp skall inte ttli
någon exklusiv in-
råttning utan av def
enklare slaget" l-rån
garnla l'rökinds
kommuns sida ser
man gärna att ären-
det påskyndas. f)et

där materielen till badet

2\ lg'h.
förhåller sig närnli-
gen så att den gamla
kommunen förra

Här ligger Frökinrlsbadetl Sigurd Adamsson, <lottern Siv med maken llats Binnehag i Kyrkegårdens ladugård,

farvaråi. Där har det legat ett år nu. Plastdelen av bassängen finns i rätt temperatur hos Slutarps Kök.

år'et anvisades
306.000 kronor till
friluftsbadet och
samtidigt inköpte
en anläggning, sorn
nu förvaras dels i la-
dugården på Ky"-

kegården i Kinnarp
dels i Slutarps Köks
lokaler i Slutarp.
Materielkostnaderna
varlOO.O0O kronor
och den delen av
anläggningen är be-
tald.

F'riluftsbadet skall
plaeeras i anslut-
ning till tennistranor
och träningsplan för
fotboll i Kinnarp.
De omklädnings-
rurn sorn skall upf)'
föras komrner såle-
des att betjäna tre
anläggningar.
Byggnadsplanen för
det aktuella områ-
det är godkänd och
rran anser l'rån l'rö-
kindshåll att badä-
rentlet förhalats i
onödan.

Tidigare sarnrnan-
läggningsdelegerade
rernitterade ärendet
till den F-ritids-
närnnd som tog över
vid årsskiftet 197 4
och det är inorn
denna nämnd sorn
det bollats i onödan
med badfrågan.
Motståndarna till

, trsdet,,lt*r.*tr e €f ä rt'ihl"'
',utrgcl,ning,,;0ch don
skall företas ar' F'ri-
tidskontoret med
det snaraste.



I-,ugen på l{innetno i dag:
Vi klagade en del på domar-

trion från Kinnarps sista match,
den mot FAIK. Av allt att döma
skall inte dessa klagomål behöva
upprepas efter dagens match

Hols Il-:
Bo Johansson
Bert Ottosson
Kent Bergströin
Sune Melin
Rune Hansson
Kent Holm
Rolf Isaksson
Roland Andersson
Göran Sjöstrand
Hans Bergström
Arne Johansson
Stig Bertilsson
Gerhard Olsson

Domare: Eric Fredriksson, Tidaholm.

mot Hol. Domare blir nårnligen
allsvenske Eric Fredriksson, T!
daholm, och detta lär borga för
att rättskipningen blir den bästa.

Xinnar;rs lF:
Tommy Pettersson
Christer Johansson
Tony Persson
Bengt Persson
Anders Ek
Benny Carlqvist
Bengt Georgsson
Thomas Johansson
Kenneth Palmqvist
Thomas Westerberg
Gösta Ek
Staffan Nielsen
Anders Ivansson
Samling Kinnemo idag 15

Tennis
Reeultut i Frökin.ls TK

cuptiivllng

Bilaervite -Slutarps IF O-2
Jonny Karlstedt*Gunnar Svensson 6-3, i

6-2: Leif Ekbqm - Conny Lursson 6-2,)
6-4.

Lrntbrukurna Il - Kinnarps
Kontorsrnöbler II I -t
Rune Torstensson - Uno Karlsson 6-4,
6rl; Krister Johansson - Bengt Qeorg-
sson 4-6, 3-6; Dubbeln Torstensson/Jo-
hensson - Karlsson/Georgsson 4-6,
7*5,4-6.

Kinrrarps LagerförrälJning - KIF 2-O
Bo lvarsson * Thomas Wsterberg 6-å,
6-3; Thomas Karlsson - Tony Persson
6-0.6-2.

GSG - Åkarna
Roland Ek - Jan Andersson T-5, 2*6,
5*?; Rolf Andersson - AIf Adamsson
?-6, 4-6, 6-2; Dubbel Ek/Atrdersson -
Andersson/Adamsson,

2'llg.l14,

Klnnarpr Kontoremöbler I - KÅKÅ
2-0
Bengt Persson - Ingentar Jansson 6-0,
6-01 Kenneth Palmqvist * Thomas Rehn
6.. l. 6-2.

Luntbrukarna I - AB Rany 2- I
Håkan Karlstedt - Tommy Fredriksson
6*å,6-2t {ell Karlstedt - Benny Brodd
?*6, 4*6, 4-6; Dubbel Karlstedt/Karl.
stedt - Brodd/Fredriksson 6*3, 6-0.

Ril o lllotor - Spurbanken 2- l
Karl-Åke Ungh - Per-Olof Guståfsson
6-1. 6-Zt Gösta Andersson - Anders
Westermark 6*4, 3*6, l*6; Dubbel
Ungh/Anderssorr - Gustafsson/Wester-
mark 6-1, 6-1.

,Andrc onrgrirrgent
Slut*rps IF -- Kinnårps Lagerförsäliningl
Kinnarps Kontorsmöbler II ^ Bil o Moi.
or; Kinnerps Kontorsmöbler I * Lant.
brukarna I.

Brev till FT tf
T'ru.fikplanering

o'tt
DU rep'tonal ocnt <'
På den senaste tiden är länsmyn-

digheternas förslag till regional tra-
fikplanering ute på remiss till olika
instanser. Som tidigare ligger den
spårbundna trafiken i stöpsleven
och de ansvariga inom länsstyrelsen
tycks av gjorda uttalanden inte ha
observerat de förändlingar som
skett innevarande år när det Säller
trenden för tågresandet med hän-
syn till persontrafiken som ökat med
25 proc. på årets fyra tiirsta måna-
der och om man ser till godssidan så
innebär ökningen t6 proc.

Denna utveekling borde ge helt
andra utgångspunkter vid en be-
dömning av det nuvarande järn-
vägsnåiets betydelse för framtiden.
Man är besviken på länsmyndighe-
terna i Skaraborg, sor4 i sin plane-
ring bl.a. inte motsätter sig en ned-
läggning av trafiken på bandelen
Falköping- Landeryd.

Man kanske från länssynpunkt
anser denna bandel inte vara av nå-
gon betydelse, men insatt i de större
s arnrna nlrar"lge n.**ar. derr'säk orligen'
en uppgift, som. lkan;.-r;Brifieräs 

" 
au

flera retnissorgan.
Länsstyrelsen i Älvsborg har en

mera moderat syn på ifrågavarande
bandel och säger bl.a. att "dei är
mycket angeläget, om ej mycket
starka skäl talar dåretnot, bibehålla
de järnvägar som finns i dag." Ulri-
ceharnns plankommitt6 trycker i sitt
remissyttrande på att såväl person-
som godstrafik ska bibehållas på
den ovan angivna linjen liksom Ul-
ricehamn--Gånghester. Kommit-
16ns yttrande upptar till större delen
den spårbLrndna trafiken men
mycket'starkt betonas att en upp-
rustning av väg 46 måste ske innan
en förändring sker av järnvägsnå-
tet.

Väg 46, som löper jämsides med
järnvägslinjen Uiricehamn-Falkb-
ping, är enligt länsstyrelsens upp-
fattning, som presenteras i plane-
ringen. "av godtagbar standard."
Denna åsikt är heli horribel och
tlcks tyda på bristande.kännedom
om rätta förhållandet (ins. anm.).

Från Blidsberg och till förutva-
rande länsgrän5en vicl Hög är den
helt undermålig med tanke på den
nuvarande trafikintensiteten och

zh/t.A,

lokal nit;å
inrrehåller även den farliga "fiask-
halsen" i fbrrn av Alvareds bro.

Sträckan Luttra-Falköping med
viadukten vid Luttra hör också till
de avsnitt av 46:an, son inte mot-
svarar standarden för en riksväg
med allt mer ökande trafik.

Den ökande trafiken ställer större
krav på vägarna och detta gör också
den ökade hastigheten för såväl
lastfordon som bussar. Detta inne-
bär att ett ytterligare förläggande av
trafiken tilt undermåliga vägar mecl-
för riskmoment av stor grad. Man
hade gärna seit att myndigheterna
på högsta planet inom länet haft det-
ta för ögonen nlen hoppas På att
rernissorganen i gemen har bättre
orndöme.

GUSTAV GUSTAVSSON
slutalg

I Se*ifinaldags'

I i tcot scupen
I tnorgon kväll fortsätter Slutarps-tur-

neringen Kökscupen.
De fyra lag som är kvar i semifinalspe-

let är Grolanda-Floby, som möts i den
första onsdagsdrabbningen, och Torn-
ten-Vartofta, som gör upp om den sista
finalplatsen.

Kökscupen har hittills i år blivit något
av en suec6, med mycket folk kantande
Tångavallen. Det skall bli intressant att
se om det blir lika mycket människor fast
Sluiarp blivit utslagna. Z+/t-tt,

Slutarps EIförening
ändrar från och med 1i9 1974 de fasta avgifterna, vilka kom-
ma att utgå enligt följande tabell:

16 ampere
20
2 x20
25

2 x25
35 ,'

zxö)
50

63

kr 228: -,, 288:-
" 576: -
" 354:-
" 708:-
" 486:-
" 972:-
" 690:-
" 870:-

80 ' 1.170: -
100 ': " 1.590:_

För abonnenter i flerfamiljshus höjes avgiften till kr 180: - per
år.
Styrelsen.

GDV
rnöxrNn Danskurs
Frökinds GDV anordnår kurs i gammaldans, i Lokal Frö-
kind, mecl början den 4 okt. 19?4.

Anmålan om deltagande till tel. 0515/334 3b, senast den 25
sept,

Välkomnal Fröklnds GDV

I KINNARP SLUTARP

FORTSITTTER ! ! !
onsdag, torsdag, fredag kl. 19.30

sångarpastor Jan Fritzqn
församlingens pastorer,.och sångare.
Tältet uppr'ärmt.
Välkomna!
"Jesus min sång och min giädje".



Frirsta halvlelc beddade
fcir Kinnarpssesor, 5 - 3

Tilltrasslad situation trarnför' Hol-br,rren. Kinnarps Westerberg nickar - liggande närmast "tian"
är Ciista Ek. qC-yt.

Åtta må|, fern för liinnarp or:h tre för. IIol, blev utdelningt'n i lördagsefternri<lcl:rgens div
IV-fight på liinnerno. I och med segern fick KIF hång på kollegerna i botteu. Det sktrlle inte
för'våna orn l:rget hinner ik:rpp och kl:rrar kontrahtct. f)et är dock nntler förutsåttning att
slrelarna inte tokar till {et för rrel'cket. Det går titl exempel inte an att släppa en 4-0Jetlning
till 4-ll och snrrdd på kvittering.

Lörtlagsmatchen var både på gott och ont, Det rnest lrositiva hiin<le nnder första halvlek rlå
speler klaffatle rikfigt lint långa stunrler. Kenneth Pnlrnqvist fick huvudrollt:n genast från
hörjan och tlet var hans öppnande bollar, som gar fart över Klf'-spelet. Sanrtirligt m:isle vi ha

klarlt för oss an Hol hade ett ovanligt stabbigt försvar, rlär rnålvahten såg till så att osäl<erheten

...igen
Dagens praktmiss kom frarr gäs-

ternas Hans Bergström, när han i
friläge missadc- reduceringschans i
30 rninuten. Han tog "en halv dag"
på sig och sånt accepterar inte
Thommy Pe. Han hann attackera
med-följd att bollen hamriade hos
Arne Johansson. Ur vinkel sköt han
snabbare an sin kompis. men
Thommy var där - också.

Så kom 3-0 tre minuter före oa-
us. En studs-nick från Gösta 

'Ek

borde klarats av måh'akten om han
trätt in i leker-r på ett riktikgt sått.
Förspelet stod Kenneth Palmqvist
för.

Thommy Pettersson inledde an-
dra halvlek med fina ingripanden
innan 4-0 behändigt rullades in av
Thomas Westerberg. Bengt
"Blecka" Georgsson stod för pass-
ningen. Men var höll Hol-marke-
rarna till?

4-O blev 4-3...
Lite osmidigt försökte Thomrny

Pettersson få undan bollen för en
Hol-anfallare - Arne Johansson -inom straffgrånsen. Det kostade
Thommy och laget 4-1 efter 13 mi-
nuter. Men Hol behövde två chan-
ser för att reducera. Första gången
räddade Thommy sin bur när Hans
Bergström slog till. Men Kinnarpr
målvakten rörde sig 'för tidigt.

Om-straffen landade Kent-Ove
Jansson på rätt ställe'.

Kinnarps andra halvlek var pas-

i sivare än den första - det verkade
sorn om spelarna funnit segern klar.
Därför blev 4--2 i 22 ninuten en
väckarklocka. trodde vi... Arne Jo-
hansson sköt och bollen gick via
Anders Ek i nät, 4-2. Tre minuter
senare fick gästerna mer vind i seg-
len genom mål nummer tre av
Kent-Ove Jansson.

...och 5-ii\r"'!,:rie Einerp s,'rdat rålge
no5; ocir försrjkte ta tag i hänclelscr,
na. Med hiälp av bristande marke,
ringar i Holförsvaret, kunde Eks
Gösta i 31 minuten lugna nerverrra
hos Marthel och Co oå bänken.
'l'hornas Weslcrbergs langa malk-
passning från nästan hörnstolpen,
hamnade hos en ambitiös Kinnaros
Ek och 5 3 blev etr faktum.

Klang och jubel
korn av sig

Kinnarp 'rar på väg mot. en
klang-och jubelföreställning men
den kom av sig sedan laget rappat
en klar 4-0-ledning till 4-3. Furn-
ligheten i fiirsvarsleden höll på att
kosta laget en poäng. Målvakten
Thommy Pttlersson gjorde en strå-
lande första halvlek, men fick os-
kårpa över sitt spel i andra halvlek.
Genomgående försvarsbäst var To-
ny Persson. I ingressen nämnde
Iienneth Palmqvist var lirigent i
första halvlek från sin position i mit-
ten och anfall. Thomas Westerberq
svarade för tre mål och bara det är
iu en prestation. Annars tyckte jag
att Gösta Ek var den som mest tog
rag i anfallsdelen och inte minst
hirns påpassliga 5-3-mål var av be-
tydelse.

Ornplaceringar
F{oi salsade i arrdra halviek ned

eil.del ompl acei'ii,eai ilåS€t eftfi dgi
gjor<le våil sirt i.ill alt Kinnarp inte
riktigt kände iqen sina rnotståndare.
Bi.a. bytles b.rrlir avbytarna in -'
Kent-Ove Jansson hann med två
måI. förresten. Annars var Arne
.Iohansson siil lags främste spelare i
kedjan, där Hans Bergströrn också
glorde ett bra {'ramträdande. Kent
Holm .- mittfåltare - var den som i
övrigt höjde sig över sina kamrater i
ett lag som avslojacle stora brister i
för:;varsleden.

spreds i leden.

Men i alla fall; vi gladdes åt de
spelideer. som . skymtade fram i
KiFleden med rnålöppning redan
efter i'em minuter genom Thomas
Westerberg. Kenneth Palmqvist
fick applåder för den avvägda pass-
ningen. Men Hol var inte ofarligt
framåt. Thommy Pettersson fick er-
fara det på en fräsig frisparksboll

'l.från Arne Johansson, som Thornmy
-+sv€k€t€legåntstyrtie undarr,

Holmiss...
Två hörnnickar av Gösta Ek note-

racle vi som Kinnarps farligheter i 20
minuten och snart kunde vi pränta
in 2-0 i blocket. Det var ett s.k.
tr.rppmåI. Thomas Westerberg sköt
från långt håll. Målvakten tappade
bollen mellan benen och ivckades
inte greppa deo förrån dei var lbr'
sent. Linjernan och domare var på
sin vakt och konstaterade faktum. Thomas Westerberg,

gjorde't för Kinnarp.
tre mål och Gösta Ek, tr'å det var de som

+frtu


