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Men nu är hanan olönsarn
och bör läggas ner o o o

7ästra centralbanan Falkö-
pi;rg - Ulricehamn - Landeryd
tycks nu stå inför en oundviklig
nedläggning. Efter ettmer eller
mindre uttalat hot om indrag-
ning av banan i 10.-15 år, talas
det nu i klartext i SJ:s se;raste
framlagda kalkyler: banan är
olönsam och bör upphöra.

Att banan ska dras in har na-
turligtvis väckt reaktioner, i
synnerhet bland ortsbefolk-
ningen som direkt berörs.
Många talar om er} missriktad
lönsamhetspolitik av SJ. Andra
med vemod om att en epok tar
slut. Men - förvånansvårt
många tycker också att ned-
läggningen är riktig. DetJa med
tanke på bilismens ofrånkomli
ga utveckling och fördelar och
de enormå kostnader som en
bibehållen gods- och personbe-
fordran på banan måste med-
föra idag.

Oavsett vilka aspekter man
lägger på nedlåggningen, torde
var och en hålla med om att det
är en spännandq,. 

. 
epok som

tycks gå mot sitt sliit, F:ör drygt
100 år sedan, då banan Ulrice-
hamn - Vartofta anlades, kun-
de nog ingen ana liur kort den
epoken skulle bli.
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Den smalspåriga .Ulricehamn
- Vartof'ta-banan invigdes den 4

december 1874 - en dag av fest
och pompa. Från Ulricehamn
utgick ett invighlngiitåg med
bl.a. landshövdingen i Älvs-
borgs län, greve I J. Sparre.
irrnbord och i den fråmsta vag-
nen spelade en musikkår från
Västgöta regemente. Framme i
Vartofta bjöds de celebra gäs-

terna på frukost i stationsins-
pektoren G. Carlssons bostad,

Järnvågen hyllades, optimis-
men var stor, och människor
såg framför sig ett blomstrande
samhålle dår den egna gärdes-
gården plötslig blev över-
komlig. En helt ny och snabb
transportmöjlighet för både
person- och varubefordran ha.
de-uppstått.

Är 1899 igångsattes en utred-
ning om anlåggning av en nor-
malspårig järnvåg Falköping -
Ulricehamn * Landeryd och
1903 köptes Vartoftabanan av
Västra Centralbanans Järnvägs
AB. Banan mellan Ulricehamn
och Åsarp breddades 1906.
Samtidigt byggdes järnvägen in
till Falköping. Linjen mellan
Äsarp och Vartoftå byggdes om
tiil bredspårig järnväg och trafi-
kerades ytterligare några år.

Nästa märkesvårda år blev
1917 då bolaget under rådande
krigstid trädde i likvidation. Det
i järnvägens historia unika
inträffade att banan såldes till
Halmstad - Nässjö Järnvägs
AB på auktion, för en fordran
på 3 miljoner kr. Förkortningen
löd nu HNJ istället för VCJ, än-
da fram till 4O-talet då bokstå-
verna byttes ut mot SJ.

Järnvägen behöll sin betydel-
se till slutet av 50-talet eller bör-
jan på 60-talet. Det var då bilis-
men sköt fart och en ny utveck-
ling av landets kommunikatio-
ner tog vid. Allt fler godstrans-
porter lades över på lastbilar
och personbilen blev mer eller
mindre var mans egendom.

Följaktligen minskade succes-
sivt gods- och personbefordran
på jårnvägen och detta drabba-
de framför allt banorna utanför
stambanenätet. Samtidigt öka-
de busstrafiken över hela
landet.
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I dag är styckegodstra.fiken
på banan Falköping - Ulrice-
hamn försvinnande iiten och
mycket få vagnslaster före-
kommer. Kvar är i stort sett
oersontrafiken men resande-
frekvensen måste betecknas
som mycket låg. Från Falkö-
p\g till Ulricehamn går fte tu-
rer dagligen måndag -fredag
och detsamma gäller i motsatt
riktning. F.n. har SJ fler buss-
turer ån tågturer per dag på
linjen. Det rör sig som regel om
fem bussturer dagligen i varde-
ra riktningen.

I samband med talet om ned-
låggning har den allmånl före-
kommande kritiken mot SJ oeh

. den rådande trafikpolitiken
förstärkts. Inte minst energide-
battörerna riktar starka argu-
ment för en satsning på kollek-
tivtraJiken. Stora grupper an-
ser att SJ:s lönsamhetssträvan
är missriktad, att SJ.inte på all-
var försöker konkurrera med

' de stora ekonomiska intressen
som ligger bakom privatbilis-
men. dä_._@'._==:= r ',i --:-
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Kritiken innehåller bl'a. för'

slag om utredningar för att
klarlägga alla obbaktade kost-
nader i bilismens spår: Vad
kostar t.ex. alla vågbyggen och
allt vägunderhåll? Vgd kostar
samhällets sjukvårdsresurse,
och rehabilitering av trafikof-
fer? Till vilka summor upPgår
olycksfallsförsåkringar och soci'
ala bidrag? Samt - vad kostar
energimissbruket och miljöför-
skiringen?

Frågan är om vi kan hejda
bilismens framfart - så långt
hrrnnen som den år. Bilen har

' nog kommit för att stanna' men
om järnvågen kunde göras me-
ra ändamålsenlig ån den är i
dag - framför allt för långre.
transporter * skulle vi få en me'
ra differentierad trafikbild' an-
ser många. Månniskors olika
behov måste bckså Påverka tra'
fikpolitiken. å.
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Nästa år väntas en proposi-
tion i riksdagen där kommuner-
na föreslås ta över ansvaret för
lokaltrafiken. Går förslaget ige-
nom talar mycket för ytterligare r

nedskärningar inom SJ. Lång-
re än så vågar man nog inte
spekulera idag. i
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Che{'en för SJ:s trafikområde
där Ulricehamnsbanan ingår,
Folke Larsson i Borås, säger till
FT:

- Det år inte mycket att säga
om nedläggningen av banan.
SJ har ju sin mötivering klar
och det är statsmakterna som i
sista harrd bestämmer vilka re'
surser vi får att röra oss. med,
Får man inte pengar till e:r
ökad satsning på järnvågen så
är det inte rnycket att göra. Det
nuvarande kostnadslåget
tvingar också SJ till bespa-
rmgar.

Roger Andersson - Slutarps
målspottare.
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Förra säsongen satte Slutarps

IF in en ordentlig raketspurt i
slutet på säsongen och bles fyra i
tidaholmssexan. I år far laget stif-
ta bekantskap med lite andraJag.
men tränaren Ingemar Ungh
verkar ändå inie så värst bekvin-
rad.

- Jag tror på en minst lika
bra placering i år, säger han, och
detta trots att det gått rätt så då-
ligt i träningsmatcherna. Men vi
blir nog farligare längre fram.

Inga förluster och urga nyför-
vårv är Slutarps facit på spelarsi-
dan och man böriär då nåstan ta

Ingemar pä orden. SIF kan sä-
kert vika sig en plats i seriens-
toppskiki.

- 'Men det komrner nog att stå
mellan Floby och Grolanda - de
båda antagonisterna - tror Inge-
mar,

Slutarp premiärspeiar på ltir-
dag mot just Floby och detta på
bc,rtaplan. En bättrc öppning
kunde frjrstås laget ha fått.
. - Pet blir svårt" säger In-
gemar, men vi får ju spela om
det. Vårt mål är att bevara den
poång vi har när vi går ut på Ek-
vallen.

ruiit'*.'.i.
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Svår premiär tör Kinnarp
'T'| r och hårdhet saknasr empc lr(lnet 

arlq_rs
- Yi visste väl att vi skulle få det svårr. Vi saknar ånnu den rutin och hårdhet sorn kråvs

i fyran. Lite snälla var vi också och släppte fram Yåmb till lite för lina lägen vid deras måI.
Så kommenterar Rune Larsson, Kinnarpstränåren, sitt lags premiärmatch i div. IV-for-

bollen mot Yårnbs IF på Södermalms'IP i Skövde, som slutade med hemmaseger 4-2 ef-
ter2-l ihalvtid.
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Thomas Westerberg kom inte riktigt upp i normal klass, men var än-
då en oroskälla för Våmb-försvaret. Här kämpar han med liberon
Bosse Westerberg, I

Slutarp tog
l'..

Iorsm segern
Tony Skoglund blev dagens

matchhjälte och med två mål i de
första fem minuterna i matchöpp-
ningen och en minut före slutsig-
nalen avgiorde han matchen mot
Ardala i Slutarps favör. Båda la-
gen kom till spel i årets Tånga-
premiår med nederlag i baken
från första omgången och man
var spänd på vad 0*6 på bort-
aplan och L-2 hemma var värda
i en inbördes uppgörelse. Med
hänsyn till spel och målchanser
hade kanske en uddamålsvinst
varit det mest rättvisa men man
kunde nog också acceptera ett
oavgiort resultat.

Första målet kom som nåmnts
efter fem minuter och efter en
målvaktsretur kunde Tony Skog-
lund göra 1-0. Detta var en styr-
ka för hemrnalaget att ha en led-
ning så tidigt i matchen men den-
na var i hög grad hotad i första
halvleken. En nick i överliggaren
jämte ett par bra skott tått utan-
för var de båsta chanserna för'
gästerna där Per-Olof Johansson
och Lars Bohman var ett såndigt
hot mot hemmalagets försvar.
Spelet var bra och Ardala lycka-
des båst i sina kombinationer
men hade svårigheter att komma
till skott. De nåmnda var bäst i
anfallet dår åveh Jan Erik Berg-
lund med snabba uppdragningar
på högersidan drog uppmårk-
samheten till sig efter pau5en. De
stora namnen i försvaret var
Hahs Krause oclr Arne Sand som
höll hemmalagets Roger Anders-
son i herrans tukt och förmaning.

Bengt Andersson i hemmamå-
let giorde eti vederhäftigt intryck
och i f3rrbacksiinjen går bästa be-
tygen tiil Dan Ola Sand6n och In-
ge Karlsson. På mittfältet spela-
de som sagt Tony Skoglund den
största rollen med god hjälp av
Krister Stenkvist oc-h Ove kar-
l6n.

Andra perioden inleddes med
att Jan Lindroth slog bollen utan-
för öppet mål vilket fttlides av rre
hörnor i rad. I mitten av halv-
leken hade gåsterna en stark
period med snudd på mål och
man väntade faktiskt på utjäm-
ning. Men snabba liontrinear
från hemmalagets sida skapide
målchanser även framför Aräalas
mål vilket så småningom fick sin
utlösning i det andrä målet där '

en passning från Krister Sten-
kvist förvandlades till mål av To-
ny Skoglund. .

Domaren Lars Olofsson, Faikö-
ping dö:nde i stort sett bra.
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Det märktes redan från start
att det var en ganska markant
skillnad på de här lagen. Kin-
narp hade speciellt i den första
halvleken mycket svårt att kom-
ma in i tempot och var också
ganska rejält bortspelade vid ett
oar av målen. Efter pausen kom
man emellertid igen något och
även om man kanske inte direkt
var i närheten av poängkaP, så
visade laget i allå fall lite mer
hoppfulla tongångar ju längre
matchen led.

Vad som var fel med sönda-
gens Kinnarp var att de-som nor-
malt skall bära upp spelet' jag
tiinker på "Blecka", Thomas
Westerberg och Benny Carlqvist,
inte riktigt infriade förhoppning-
arna. Speciellt "Blecka"- hade
mycket svårt att komma in i
matchen på det sätt som vi är va-
na att se honom, Kanske borde
Kinnarpsledningen ge honom en
något annorlunda uppgift. Nu ha-
de han placerats långt fram i an-
fallet och så som matchen gestal-
tade sig kom han därigenom ofta
vid sidan om.

Våmb var verkligen ingen
önskemotståndare i den här Pre-
miären för Kinnarps del. Sköv-
delaget blir bra även i år, det kan
'vi vara rått säkra på. Med den
hyperfarliga anfallsduon Bertil
"PofF' Berglund - Börje Jons-
son skapar man sändgt farlighe-
ter framåt. "Poff' blev också da-
gens stora man med tre måI. Bör-
je hade också chanser i början av
matchen, men hade inte millimet-

; rarna på sin sida.
' I målvakten Henk Steuivers
har också Våmb en av seriens
säkraste utposter. Fräsiga skott
från bl.a. Thomas Westerberg
fångade han lätt i nyporna. Libe-
ron Bosse Westerberg, tidigare
Skövde AIK, spelade säkert där-
bak och på mittlaltet fanns "klo-
ke gubben" Rolf "Ludde" An-
dersson, som verkligen inte får
glömmas bort när man beråttar
om Våmbs måI. Han passade
nämligen till de två första.

Sex mål åstadkoms alltså i den
håir matchen, som därigenom
blev en ganska underhållande fö-
restållning för de 300 åskådarna.
Här kommer målen i snabb följd:

1-0 efter 27 minuter: "Ludde"
Andersson slår en härlig cross-
boll till "Poff' som ganska ostörd
får slå in den i mål.

2-0 efter 37 minuter: Kopia av
första målet, d.v.s. "Ludäe" hit-
tar "PofP' med en ny smörboll
och den senare gör inget misstag.

2-1 efter 44 minuter; Thomas
\i9esterberg jobbar till sig bollen
efter slarv i hemmaförsvaret och
placerar säkert kulan i nåt.

3-1 efter 65 minuter: "Poff'
igen. Nu får han ostört arbeta
inne i Kinnarps stralTområde och
avslutar med att från nära håll
överlista Arne Ekbom.

3-2 efter 75 minuter: Thomas
Carlsson målskytt för Kinnarp ef-
ter en hörna. Passningen kom
från Roger Gustavsson.

4-2 efter 44 minuter: Rolf
"Ludde" Andersson får lön för
sitt goda arbete, då han wickar
srg igenom försvaret och rundar
Ekbom innan han fastställer slut-
resultatet.

Förutom dessa mål fanns bra
chanser till fler fullträffar. Den
bästa hade Thomas Westerberg i
början av andra halvlek, då han
bara hade att lägga bollen i måI,
men fick den på något underligt
sätt rätt i målvaktens famn. Tånk
om det blivit 2-2 där...

Kinnarp får altså skynda sig att
komma in i div. IV-tempct, vilket
man har möjlighet till med de re-
surser som finns. I nåsta match
kommer Sktiltorp på besök till
Kinnemo. Förortslaget från
Skövde imponerade föga i sin
premiär mot Hova hemma och
fick stryk med l-0. Kanske är
det dags för ännu en förlust mot
en nykomling?

I den här premiärmatchen lYs-
te det igenom att laget är relativt
ojämnt. Man har topPar som är
'fullt godtagabar- fyranlirare, rnen
twärr har man också motsatsen.
Vi få" hoppas att Rune Larsson
kan avhjälpa det här och få en
jämnare besättning på sin skuta
genom tempoträning.
- 

Till slut ett par rader om Roger
Gustavsson, Kinnarps nya ansik-
te. Han märktes inte mycket före
paus, men i andra halviek blev
han plötsligt starkare och av-
färdade i alla fall för den hår
gången vissa tvivel om hans ka-
pacitet.,.
- 

Biil Wångdahl, Lidköping. får i
stort sett gott betyg för sin insats
som rättskipare. Bra hjälp hade
han av Alf Håkanssorr och Rolf
Andersson på linjerna.

MATS
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f-,elcfullt Kinnarp
hött hov på Kinrrermog

Skultorps IF blev en s.k. munsbit {ör ett rnyoket premi-
århungrigt Kinnarpo når de bägge drabbade samrnan i
årets första division lY-match,på Kinnemo på söndagsef-
terrniddagen. Det blårte kallt denna dag, varpå lagen hade
vinden i ryggen var sin halvlek. Nu blev tlet hemmalaget

Skali man tala om önskestart i en
match, så passar nog detta in på
inledning som Kinnarp fick den-
na dag. Således spelade KIF
med den starka vinden mot sig i
den första matchakten, men det-
ta hindrade inte Kenneth Palmq-
vist från att ta sig in i gästernas
straffområde. där han krokades
av Harald Stomberg. Straffen
var given och detta efter bara en
minuts fotboll. Benny Carlqvist
utsågs till strafflåggare och han
hade inga problern med att över-
lista Ronrry Ljung i skultorpsmå-
let. /

KORTYARIG GLÄDJE
Men'glädjen i Kinnarp skulle

bli väldigt kortvarig. Bara två mi-
nuter senare, så var det dags för
kvittering. Harald Stomberg slog
en hård frispark från ungefär
halva planen. Arne Ekdom i
kinnarpsburen missbeömde skot-
tet kapitalt och famlade slutligen
in bolien.

Nu trodde man vål att Skultorp
skulle dominera händelsernas i
fortsätiningen, men Kinnarp fort-
satte att spela fint i motvinden
och man skapade också många
fina måltillbud. Speciellt då ge-
nom Thomas Westerberg, som
verkligen var alert den här da-
gen. I den 9:e minuten slog Tho-
mås t.ex. bollen hårt i burgaveln
sedan Palmqvist svarat för för-
spelet och efter 20 minuters spel
träffade Westerberg dock snett,
sedan "Blecka" stält honom fri
med ett verkligt precisionspass.

STRAFF IGEN?
Kinnarp fick alltså en straff sig

tilldömda, men faktum är att på
den punkten borde kanske varit
oavgiort den här halvleken.
Bengt Larsson tog sig fint runt
Roland Jansson, som fann det
nödvändigt att såtta ut ett ben,
var på Larssc,n stupade, tr'örseel-
sen blundade dock Alingsåsdo-
maren Rune Lorentzon för, till
Skultorps stora missnöje. Når vi
ändå pratar om Bengt Larsson,
som nog var bäst hos.gästerna,
kan vi säga att han hade den bäs-
ta chansen att öka på målskör-

den i denna matchakt. Närmast
var den forne Skövde AlK-spela-
ren i den 29:e minuten då han
träffade ribban, sedan Kjell-Åke
Jonsson slagit ett {iackt inlägg
som Ekbom missade.

AVGÖRANDE
I andra halvleken var det så

Kinnarps tur att dra nytta av den
hårda vinden. Här avgiordes
oekså matchen. Kinnarp spelade
taktiskt riktigt. Spelade lika kallt
som vädret - som någon lite
skämtsamt, men befogat ut-
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I)ags fiir 4- Mhomae Westerberg överlietar helt fri akultorpemålvskten Ronnie Ljun61.

sorn utn.yttjade detta tillfälle allra bäst oeh följdaktligen
blev tlet också en seger oeh eletta med hela 4-1, e{ler
1-l i paus. Kinnarp imponerade metl en snahb och vari-
ationsrik fottroll. som det långa stnnd*r luktade nytt divi-
sion lV-kontrakt om. - trots ätt serien bara hörjat ånnu'
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trycket sig bland K.innerno-publ!
ken. Anclra halvleken hck också
ett exakt iikadant händeiseför-
lopp i den absoluta inledningen.
Skillnaden var bara att den här
gången var det Thomas Wester-
berg som vräktes över ,ända
innanför str:affområdet oc-h
"Blecka" Georgsson inissade den
påföljande stramaren.

Hemrnagratrbarna lät sig dock
inte nedslås, utan kom igen med
friska takter och efter en kvarLs
spel var det dags för det väiför-
tjånta 2* 1- och på vilket sätt sen!
Skultorp låg för ett tag och tryck-
te på rnot kinnarpsmålet. Conny
Qvisth snappade åt sig bollen,
slog en häriig löpboll på Thomas
Westerberg, som snabbt tog sig
förbi uppvaktaren Roland Fogel-
berg och lyrade in till "Blecka"
som bara hade att sätta till sin
mörka kalufs för ati ledninEsmå-
let skulle vara etl faktunr.

3-1 korn tio minuter senae
och återigen var Thomas lVester-
berg med i håndelsernas cent-
rurn. KIF fick en farlig frispark,
cirka 8-10 meter utanför straff-
området och Thornas dunkade in
bollen hårt vid mål-Liungs högra
stolpe, sedan nyförvån'et lrån
Norrahammar Roger Gustavsson
först hoppat över bolien. 4-1 och

slntresulatet var också Wester-
hglg "p.pp." till oeh detta sedan
,4rne EREöm iväg en 'lång 

ut-
spark, vilken vållade stora be-
kymmer i skultorpsförsvaret.
Boilen hamnade hos Thomas
sorn bara hade att rulla. lädret i
nät.

MERSMAKSSEGER
Det här var en hemmapremiär

med en mersmaksseger. Kinnarp
var klart överlägset i den andra
halvleken och hacle rnånga bra
chanser att öka på det tre mål
stora försprånget. Bi.a. hacie ut-
mårkte avbl'taren Tommy Fred-
riksson en fin språngskalle som
kunde givit resultai och Kenneth
Palmqvist var fri i den sista matc-
hminuten men lyckades inte vir-
ka in b,r[[e1r.

He'la Kinnarp .qkall ha siorr
plus i kanten för dagens insats.
Med det här spelet som laget vi-
sade upp idag, så skali det bli di
vision lV-fotboli även nästa sä-
song på Kinnemo. Men dei är
klart, en bät.tre värdemätare an
Skultorp finnsju. De irnponerade
som sagt föga och ser ut att gå
mot en lika besvårlig såsong som
fiolåreis.

Elr del toppar vill jag ta mig l'ri-
heten att nämna i hemnalaget.
Fyrirackslinjen med Benny
Cariqvist som hårförare var
stundtals väldigt kassaskåpsså-
ker. Förutom Benny var Roland
"Lollo" iansson mycket bra. I
den här 20-åringen kan man
skör{a en storback,

Thomas Westerberg tycks gå
en fin såsong till mötes. Hans

snabba steg och näsa för mål6t
har åter börjat fungera och då
blir genast Kinnarps kedja ett en-
da start orosmomeni. Det vittnar
om inte anir.rt Westerbergs-grab-
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Hova IF kom till Kinnemo i
Kinnarp med två segrar .På de
två föista omgångarna bakom
sis. Och man åkte dårifrån med
eti annu bättre facit, nämligen
tre segrar på tre matcher. NY-
komlingamötet med KinnarP slöt
nämlisen 2-1 till Hova och det
är svårt att erinra mot det resul-
tatet. Hova blir en överraskning i
år, den saken är klar. Visserligen
har man ännu inteqtållts mot 4å-
got av de absoluta favoriterna i
äit. VI Nor.a. men deras resultat
hittils visar på en viss kvalitet.

Förra spelomgången var dei ju
Falköpings BK sotn fick strYka
på foten mot Hova och den som
ävgiorde cietr matchen hette In-
eeilar Staaff. Tvdligen hade inte
Kin.a"p tagit detta På allvar, tY
man var i början mYcket slaPPa i
sitt försvarsagerande. och speci-
ellt då i umgänget mecl Ingemår
Staaff. Och så kom det sig att
denne rrär lagen gick in till Paus-
vila hade glort två mål På Kin-
narp och därmed delvis Punkte-
rat matchen. Visserligen var ena
målet klar off side, men bortsett
från detta var Ingemar hela tiden
ett orosmomenl.

nl.,\srnr InRITERADE
Det lir blåsigt pa Kinnemo i

söndags, och det hämmade för-
stås spelet i allra högsta grad-
Det gällde nu att hålla bollen På
marken och inom laget. och inte
förfalla till en massa långbollar
och luftpastejer. Det var Hova
som bäst lyckades bemästra den
hårda vinden och det var m"vcket
tack vare det som man gick till
ha.lvtidsvila rned 2-0-lcdning.
Man hade då spelat i rnedvind
och därmed fått ett bra trvck På
hemmaiaget. Kinnarp hade i och
för sig samrna medvind i andra
halvlek, men det bler för mvcket
långbollar och sr'åra passningar
och det gjorde alt Ce flesta farlig-
heterna rann ut i sanden.

T\--i ST$FF-}IÅL
Ingemar Staaff inledde mål-

skl'ttet efter 22 minuter och dei
var då vi alia trodde att han var
offside. Även Ingemar själv stan-
nad.e upp i tron på detta, men då
han såg att linjemannen Sven-
Olof Bergqvist. Skara inte g;ort
någon min av att få uPP flaggan.
fortsatte han oattackerad mot
måI, där han säkert Placerade
bollen bakom Arne Ekbom.

Linjeman Bergqvist 5yspsds -för övrigt för en mindre lyckad
insats. Först kom det'hår målet.
som borde vinkats av för offside,
och den följdes av flera konstiga
ingripanden, som minst av allt
gynnade hemmapojkarna. Berg-
qvists samarbete med domaren
Karl-ft'ar Andersson fungerade
heller inte gnisselfriti.

Ingemar Staaff kom tillbaka i
målprotokollet fem minuter före
halvtid. Han vann en duell med
Benny Carlqvisi högt uppe pä
Kinnarps pianhalva. fortsatte
framåt, mötte Berne Sverrsson.

sonl \:ar alltför snäll och lät In-
gemar passera lätt. Så r'ar det
bara mål-Ekbom kvar, och han
hade ännu en gång en omöjlig
uppgift ensarn med den store
Hova-centern. som enkelt rullade
in boilen vid stolpen.

KI\\ARPSÖVERTAG
Efter pausvilan blev det som

väntat mer Kinnarpsövertag, och
man hade också ett par farliga
framstötar i början av andra

halvleken. Vinden var dock. en mål och Kinnarp kunde trvcka
nackdel för hemma-anfallet, bol- på relativt bra, men fortfarande
larna rann helt enkelt ifrån dem. utan att komma f"^-ttiti ,,åg;"I stället för reducerrng för Kin- rejäla målchanser. Bengt "BEc-
narp på lagets fina chanser..korn kä" Georgsson hade ett fint skott_
Hova upp i en farlig framstöt ef- läge när u-ngefär tio minuter åter_ter 22 minuter och naturligtvis ståd, men Ä'alvmissade och ävenvar det Ingemar Staaff som var cien chansen förs'ann.
mannen bakom der-r. Han kom
ensam med Arne Ekbom. men rJrt\-a - r! {'
nu 

-ryckades 
a",.,,,u ,"u.a"J'å äåå "filå;f;" :,};]r.l,ttå :[G.en fotparad. överraskning i årets fy.ran-slpel,

FRrspARKSlrÅr. ^ l?#ä5å:Jtrå-1'ilåå'.H:i::
Efter 28 minuter kom så. den poäng är man endä laget mec{ full

efterlängtade Kinnarpsred,uce- pott h-ittills. Kaj Staf år en säker
nngen. T,aget fick en frispark en målvakt, exallÅvenske Kent An-bit utanför straffområdeslinjen. dersson 'ar en säker innerback
Thomas Westerberg utsåes att och fin pådriclare, Leo persson
lägga den och sköt bollen i inrr- jobbadetra över stora ytor både
ren. där ett ben fanns som styrde på mittfältet och i kedjån och så
in lädrei i mål bakom en över- . i'ar clet då Ingemar Siaaff: Stor
rumplad Kaj Staf i Hova-buren.- och stark och n1ålfarlig.

Den här reduceringen oroade
förstås Hova en aning. Tidigare SIGDOR I KI1NARp
under halvleken hade laget.tagit Kinnarp var före säsongen oro_
det ganska lugnt cch mest gått.i.. liga för ait få för många'skador.
för försvarsspel. Nu tlev mair lite liaterialet räcker inteiill då, an-
skrämda av Thomas Westerbergs såg man. Och nu är man inför
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Kinnarpsmål: Thomas Westerbergs frispark efter 28 minuter av andra halvlek har letat sig in bakom Kaj
Staf i Hovas måI. Längre än så kom dock inte Kinrarp'..
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fullbordat faktum: I söndags satt
både Tony Persson och Conny
Qvisth utanför banan och kunde
inte spela. Dessutom år även ett
par av reserverna borta, så det
är lite tunt i ledet just nu.

Försvaret i Kinnarp hade svårt
att komma underfund med speci-
ellt larlige Ingemar Staaff. 'Man

var vid flera tillfällen för snälla
och släppte fram gästernas for-
wards för lätt. Arne Ekbom hade
en otacksam uppgift vid de båda
målen, då han ställdes helt en-
sarn med Hova-centern. I övrigt
får han klart godkånt. Bland ute-
försvararna var vänsterbacken
Roland Jansson bäst. Mittfält6ts
främste var den här gången Ro-
ger Gustavsson och framåt hand-
lade det förstås som vanligt om
"Blecka" och Westerberg. Jag
anser dock fortfarande att "Blec-
ka" spelar på fel plais i laget.
Han återfinns mestadels på ytter-
kanterna i anfallet och kommer
inte till sin rått där. Han borde
ges en roll där han får vara med
och bygga upp spelet. Det be-
hövs en spelare som "Blecka" på
Kinnarps mittfält idag.

Karl-Ivar Andersson, Skara
svarade för en bra domarinsals,
Synd bara att han hade dålig
hjälp av linjemännen.

MATS
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ttinnarpsprohlern ;ffi*:åä;?1{:l;T'r !
I

och connv o"", ,uir'i; 'W;r ,ffi fr::ilåJi:lä;f*fi?.H:- Inärrarande ekadade.

inför annandagens derby- ,,,,,,|:i!r, ,ri.,,,, .*-' rii .,, : ,v. l:*^ Arne Ekbom, Berne Svensson, I"v' .i,l:

match på odenplan "'o: t:i! ;;.iil,å1i;..*.,,u,*++;ffi !o1nv, Qvilr -T:"t "gt-o:::l IIFKFa|köping.Lagetstvå,MW"@i:'W:,ffiffi..i''-RolandJansson,-Kenneth
centerhalvorro',yp.i..o".'''w.*'V.#:''iffi':.W:-fi#i:.W:ffi+.*ij"i*q'i".,-noJ""'.c".t"u.,o'.|

sedan en längre tid tillbaka
och Conny sedan Kristi
Himmelsfärdsdagen, då ":'t:'r'1"::::i:'t": 

"it.:dlffii;"lo;1;i,,':'L.:+iiifi:'ffi r(-11." ^ :- r L ltlrmmeltIard.o'*".',,,.llre'"ffi3Ej+Jjia".1f.ffffi.t1i33:"9---J
man mötte Viken i Svr

.:T:;ärväldigtoviastbe-mffi...:ffi.:.....'..i.::'ffi-"-iu#H'f+ffi%l-
tröffande laget, suckar Ru- & ,rffiffi''';f ' '" ' l{k# 

,"t,,ffiiltiiiiitill!!!:ii;ffi ff |
ne Larsgon den årsnirske %w% 't1;"{;ffi.ffiffi:. l lrnöxlntråiraren, som när
kommer från just ;il;: Y"o'',' * * I
gens derb)'moretåndare
lFK. Deasa förde han t
andraprars i division rrr, ,,,rr,,,,''n'" 

! | ,i;*"*trnä$iHf:sili";som bekant.
I | -'*'* v eruld Pt I vinnare med l0 rätt. Christei

Är raget eu enda stort frå'ie- w ffi ffi' ffi ! | $åu:':;i!,jii:.:",-åxij'"H:tecken i dagsläget, så är ta
mot "storebror" desto mer öP' I | ä* som gållde vikten på en sten

1 | hane, X blodpudding. Z. t.g7fk". r
: | 7 km. I Christopher Columbus, 2

-Jlx11i3"-tr,g",åi*re, ,,ffi,rrr, ,ffi., i lrt*:å$iixllu*;till ordentligt, säger Rune

denhärmatchen'ochsåharvi4.'#:r:..''..''.'denhärmatchen'ochså}rarvi 
..''''..':.. 

' .;il;.i ' : Itiutman'somtippat12rätt.Raden
herrer inga rordringar oå.*::": : | åtiö,Jå:.i'äji:T,;it;,.,*"\r,;Ingen kråver att vi skall vinna
o"i d"t gör vi väl knappast hel- Kinnarpsess i derbyleken, mittf?iltarna Kenneth Palmqvist och To

rer. björnÄkesson , . I lffi:ift"?#.Tri.ä."*ojornFäu.
- Men rFK skal rå jobbiet. vi Men mor lFK.hoppas såleiles l1:"1,'^"q :o_::::T:1"1 i l": i | 

- ilG;;iö:le?na utröu på lott gul- Men l!'K sKall laJoDDrgt. vr lvren mor l!Ä noppas saledes ::,ä,:'., :': :;:':':::-;l * l": I I Lotterrvrnsterna utlöll på lott gul
spelar inte för att hållå förlirsten' Rune Larssoi pa "iå. *,"atig. behåIa den poäng man har när I | ".-; t td--;"-t ."riu D8 och rösa
ner siffermässigt. Man spelar som sagt utan nåSÄ man börjar' I I lotter serie E2? och E95.

Rune LarssJn fanns således i som helst press på sig och det - Uppriktigt sagt tfor jag det ;
IFK så sent som förra året. Året kan bli en åerbynyckel-för laget. räcker med 19 för. att klara sig, I t'1)#.C r"- ff3
därpå tränade representationsla- Rune har vidare katkylerat med avslutar Kinarpstränaren' Kan viJ
get i division IIL D:i'rmed bör 

-
Kinnarp ha ett litet kort i bak-
fickan, då man springer in På
Odenplan.

- Jag vet ju hur varje sPelare
fungerar, för där har man ju inte
förändrats, menar Rune' Där-
emot vet jag inte hur själva IFK
sorn lagenhet fungerar nu. Men
vissa baktankar har man ju.
jl{iänåry' irrledde seriesPelan' -

det med'att förlora mot Våmb i
Skövde. Sedan slog man Skul-
torp på hemmaplan och senast

blev det alltså förlust på nytt och
det mot serieledande Hova.

- Normalt sett skulle vi sPöat

Hova, menar Rune, för SkultorP'
som vi slog var ett båttre lag' Nu
måste vi upp till bevisl Jag räk-
nar dock inte med seer mot IFK,
men vi skall sedan besegta Frö-
jered i nåsta omgång. rc

KNACKIGTSPEL
Spelet har det värit lite si

och så med i Kinnarp. Laget har
dock inte varit tillräckligt samtrå-
nat, då skador och ,pilitärtjänst-
göring kommit emellan.

- Lumpen för den del killar är
förstås ett minus, säger Rune,
öch I synnerhet när vi inte har så
ttsöft mate'rial,. I cupm4t4hen:*iöt
Skogslund (6-1) flöt. det 6ia,
men det har varit skillnad i.se-
rien. Verkar som vi år lite rädPa.
Vi tar inte för oss!

Suane,r p& Mönarps hau

Mönarp och dess omgivningar är
en av de mest intressanta fågello-
kalerna som Falbygden kan visa
upp. Nu når det våras har smålt-
vattnet bildat sjöar lite varstans i
markerna - så också vid Mönarp,
som häromdan såg ut som ett hav.
I lördags speglade srg solen i en av

sjöarna och ett svanpar kretsade
rofullt omkring i vattnet. I samma
vattensamling fanns också gott om
gäss. Det var ett skådespel och för-
bifarande bilister stannade till en
stund, andades lite vår och for ef-
ter längre eller kortare fågelstudier
vidare.
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Derbymatchen mellan IFK och *'"; 
"made en

kvart. När så mycket av matehen hade spelats knäa-
de Tommy Odh in l-O-bollen och det var i stort sett
vad sorh behövdes för att sänka det svårt skadedrab-
bade Kinnarpslaget. Hoppet för deras del stod i att
marr skulle kunna hålla jämna steg i början oeh
kanske få ett ledningsmåI. Nu sprack alltså iletta
ganska tidigt och det var aldrig något resonemang
om'vart segern skulle gå. Ytterligare två mål .hann
IFK-gänget med genorn Lennart Holm,på straff och;,r
Inge Johansson, och så kom det sig att slutresult"tet '

skrevs titl 3-O i h*--"f""ii*.
^ ?.i- som hade gått till Odenplan för att få se god
fotbollo kände sig nog ganska lurad när h"n "arrå"-de hemåt. Det blev nämligen en svag match spelrnäs_
sigt, dår IFK hade bollen mest och egentligen aldnis
våi rrbtaile. Kittn"*p hade under hela företa halvtek
alldeles för stor respekt för hemmalaget, lite för stor
respekt egeqp_liSerr2 för hade_ gästerna vågat lika
mycket förä [aus' åorn' efter densarnmriq'i kunde
matchen fått en annan utveekling.

Duktige Kinnarpsmålvakten Arne Ekbom awärjer en situation.

+,r{t,



Tränar-Rune i corne-baek
Många hajade säkert till
när Kinnarps laguppställ-
ning lästes upp i högtalarna
på Odenplan inför lagets
clerbymatch inot favorit-
tyngda IFK i går kväll. Med
tröja nummer 6 såg man till
sin stora förvåning, lagets
tränare Rune Larsson med
förflutet i just IFK. Kanske
var just Runes inhopp nå-
got sorn verkligen var signi.,;
ffkativt för hur skralt det
var bevänt rned spelartill-
gången den här gången.

- Det var egentligen
'inte meningen det här, ur-
skuldade sig Rune efter
malehen.

Sist Rune spelade med i en fot-
bollsmatch var för IFK Falköpings
reservlag. dår han under sin trä-
r{arseioui gjorde två matcher.

- Dessutom var jag ju med i
FAIK, säger Rune, men där blev.
jag skadad mot Tråvad och kom
sedan aldrig tillbaka.

- Sammanlagt har del blivit tre
hela matcher på två år.

SPELA TRÅKIGT
Kinnarps taktik var tämligerd;

klar när man sprang ut på Odenp-
lan. Med flera reserver i.laget, så
stoppades också en av lagetJ främ-
sta målskyttar - "Blecka" Georgs-
son - ned jämte Benny Carlqvist
som libero.

- Vår målsättning var att spela
tråkigt i första halvleken. Försöka
hålla tillbaka IFK och samtidist
sikta in oss på 0- 0.

- Varför vi sedan vaide att pla-
cera "Blecka" nere i försvaret var
att vi skulle spela fotboll i
backlinjen och försöka fördröja
spelet.

0-0 var alitså en liten målsätt-
ning för Kinnärp i den första halv-
leken. Men av detta blev som be-
kant intet. IFK glorde l*0 efter en

kvart genom Tommy Odh och efter
knappa halvtimman nätade Len-
nart Holm på straff. I andra halv-
leken blev det sedan 3-0.

- Vid 1-0 stirrade vi för
mycket på Inge Bergström, iyckte
Rune och straffen var onödig. Vid
3-0 tyckte jag det sedan var en
solklar offside.

- Men det klart bra lag sorn
IFK får sådana här möjligheter,
lortsatte Kinnarpstränaren.

xÄw"I'
Det ser för iillfållet kärvt ut i

Kinnarp, som nu ligger på nedflytt-
ningsplats med sina två poäng.
Conny Qvist och Tony Persson står

på skadelistan och många spelare
gör militårtjänstgöring och har ore-
gelbundna arbetstider.

- Vi får hoppas ait det ordnar
upp sig så småningom, menar Ru-
ne, så att vi kan b<irja träna ratio-
nellt. Som det ser ut nu, så kan ba-
ra 5-6 'A-lagsspelare medverka
vid en träning och sådant sätter ju
sina spår.

Kinnarps närmaste serieuppgilt
blir Fröjered på Kinnemo och det-
ta blir förstås en match, som laget i
det närmaste är piskade att vinna.

I denna match kanske man hel-
ler inte beöver slänga in tränare
Larsson, även om han nu inte gior-
de bort sig den här dagen. Tyckte
rent av att han konkurrerade med
Benny Carlqvist om båste Kl!'::rre.

HÄKAN
Rune Larsson
'- som spelade med i gårdagens
derbymatch.

furt'
Skadedrabbat Kinnarp

Det var verkligen synd om Kin-
narp när de gick ut på Odenplan.
Laget år just nu mycket hårt
drabbat av skador, och det var
just det som inte fick ske för att
man skulle hänga med i dansen.,
Tclny Persson och Conny Qvisth
är två nyckelfigurer som är borta
och deras poster år svåra att be-
såtta. In på högerbacksplatsen
hoppade nu Rune Larsson, den
spelande tränaren, och gjorde
fullgott ifrån sig. På bänken hade
inl<allats Kent Bengtzon som
varit borta hela våren.

Tomy knåsde irr l-O
Det var alltså Tommy Odh som

inledde målskyttet efter 15 minu-
ters spel. IFK flck en hörna, som
av någon anledning gick förbi en
massa folk och hamnade.framför
Odh, som behårskat knäade bol-
len i mål.

Fem minuter senare hände en
tråkig sak. Thomas Johansson,
IFK-backen, sprang ihop med en
lagkamrat, och skadade sig svårt
i foten. Bår fick rekvireras och
Thomas fördes till sjukhus. Rap-
porterna därifrån verkade dock
inte alltför alarmerande, men
klart är ju att Thomas blir borta
en längre tid.

Inge.I. huvudperson
Irige Johansson var huvud-'

I person i ett par situationer några
minuter längre fram i matchen.
Först var han ytterst nära att
med skallen pricka in bollen efter
inlägg från Kimmo Metso, och se-
dan i 2?:e minuten, knuffades
han brutalt omkull av en för-
svarare.

Domare Arne Funk pekade på
straffpunkten, och det var helt
riktigt. Frågän är dock om inte
straffen borde kommif strax före,
då en annan IFK-are drogs ner.

Lennart Holm utsågs som van-
ligt iill straffläggare och placera-

lde boilen bra. åven om Arne Ek-
lbo* .'"r fint med och hade }vj-
gerhanden på den innan den
gick in.

.. Kinnarps respekt slåppte
-^I den andra halvleken syntes
det mer av Kinnarp. Som vi 

,

nämnde, släppte man av en del "

på respekten och inledningsner-
vositeten försvann också. Detta
dock utan att man kunde ta sig
fram i några farligare anfall.
Kenneth Palmqvist svarade för
det enda rejäla skottet på måI,
när han efter en soloraid genom
IFK-försvaret sköt ett bra skott,
som dock . gick rakt på Pege
Olofsson, Detta hände efter fem
minuter, och ett mål där hade sä-
kert gett matchen liv igen.
-Inge Johansson var ånnu en
gång nära att näla efter elva minu-
ter, då han mötte ett inlågg från
Hans-Olof Gustafsson, men sköt

över. Hans-Olof sjålv kom igenom
efter en halvtimma efter att ha ut-
nyttjat ett katastrofalt missförstå :rd
på mittplan mellan Kenneth
Palmqvist och "Blecka" Georgs-
son. Hans-Olof snodde bollen fram-
för fögerna på "Blecka" och satte
fart mot utrusande målvakten Ek-
bom. Han lyckades ta sig förbi
denne med boll och allt. men i sista
sekunden lyckadäs Ekbom få ut
någon av sina kroppsdelar och fäll-
de IFK-centern till marken. Som
tur var för Kinnarp skedde detta
utanför straffområdet, så förseel-
sen resulterade bara i frispark och
så förstås varning för Ekbom.

Änttigen, Inge!
Efter några knappa missar un-

der matchen, fick äntligen Inge Jo-
hansson slå in en boll i målet, Det
hände fyra minuter före slutet och
på pass från Hans-Olof Gustafsson.
Frågan är dock om inte Inge var i
misstiinkt offsideläge. Det såg så ut
från mitten på planen, men tydli-
gen inte från domarens och linje-
mannens position. Kinnarpsspelar-
na verkade dock ganska konfunde-
rade över domslutet.

Positiva IFKlare
Den här gången tyckte jag mig

se några IFK:are bättre ån förut
under säsongen. Tommy Odh var i
vanlig klass och fick pris som lagets
bäste. Men sedan får man också
nämna juniorerna Peter Svensson,
högerback, och "Målle" Johans-
son, mittfältsman till vänster, samt
Hans-Olof Gustafsson i anfallet.

Jag tror inte att jag misstar mig om
jag påstår att de här tre var bättre
ån tidigare i år.

Kinnarp var som sagt skade-
drabbat och det är svårt att bedö-
ma hur laget klarar sig när man
blir ordinarie. Rune Larsson
skall i alla fall ha en eloge för att
han helt matchotränad gick in
och spelade, och dessutom gior-
de det bra. Beundrar honom för
att han orkade hela niatchen. Ar-
ne Ekbom var helt säker i målet

. och framför honom spelade Ben-
ny Carlqvist mycket bra, och'

' blev också utsedd.till båste Kin-.
narpsspelare av enmannajuryn. I
de främre linjerna var det tunt
den här gången, även om "Blec-
ka" och Palmqvist med sin rutin
var vårdefulla och var med och
såg till att det inte blev det ras
som -en del av publiken väntade
sig. Ätminstone om man skall dö-
ma av "Tippa med FT". ..

Arne Funk, Lidköping missade
väl ett par saker, bl.a. kanske
offsiden på 3-0-målet. Om det
nu var offside... Som helhet bör
han dock ha gott betyg. Publik:
823 personer.

MATS

PS! Kinnarps IF tränar idag och
på torsdag 18.30.

IFK-tränaren Max Möl-
lers första lokalderby i Fal-
köping och på Odenplan
blev till sist en lyckad upp-
levelse. 3-O och två viktiga
poång blev Max och hans
grabbars facit denna kyl-
slagna afton. Måx var nöjd
med resultatet, men knap-
påst med det spelo som han
och dryga 80O åskådare
fick bevittna den här
gången.

- Det var en dålig rnatch,
menade lF-tränaren efter
drabbnigen. Segern är det
enda man egentligen kan
glÄdjas över.

3-0 var klara siffror, men Kin-
narp spelade upp sig och höll i den
andra halvleken nästan jämna steg
med hemmaspelarna.

- Vi slappnade kanske av lite,
när 2-0 kom så fort som det gjor-
de. Men Kinnarp var som vanligt.
Precis så bra - eller dåliga - som
de varit i de matcher jag sett dem i.

. -vIVARBÄST
Max tyckte vidare att segern inte

var något att säga om. Något som
man måste hålla med om - åven
om nu spelet långa stunder inte var
mycket att hurra över,

- Vi var det klart bättre laget,

äunade Ma*.
Kinnarp var späckat med reser-

ver denna dag. F.d. IFK-tränaren-
Rune Larsson (se sep. art.) spelade
bl.a. back hela matchen och Kent
Bengtsson årsdebuterade med ett
inhopp. Något som dock förundra-
de Max Möller var Bengt "Blecka"
Georgdsons roll som libero.

- Jag är verkligen överraskad
att han fick spela libero, sade Max.
Han är ju deras bäste anfallare.
Men när Kinnarps ledning gör så
är det ju bara att tacka och ta
emot.

IFK I TOPP
IFK Falköpings seger den här

kvällen betydde också att laget nu
toppar division,IV-tabellen före ny-
komlingen Hova (7 poäng, precis
som IFK) och Mariestad BK (6).
Hova blir förresten nästa lF-gäst
på Odenplan och detta nu på lör-
dag.

- Att vi leder serien är inget vi
går och tånker på, fortsätter Max
Möller. Huvudsaken är att vi vin:
ner våra matcher och hittlls har det
ju bara blivit en tappad poäng.

- Sedan får vi också hoppas att
spelet lossnar, men jag tycker vi är
på rätt väg. Men så länge man inte
förlorar måste man väI trots allt
vara nöjd.

En nåjd och lugn lF-tränåe lom-
made in i omklädningsrumFet.
Hans första derbyfight av sex
stycken var över...

nÅreN



GTTMTAF FnÅN FSöKrNp:

frn heh uu,nlig uu,rd,nglrutill

i Slutarp och Kinna,rp 3 å I
l)et ver ett tag sedan vi tråffa-

des i den här spalten. Men nrl
bårjar vi lite till måns att krypa
ur våra vintergömden. Det år full
fart i alla trådgårdar -det kunde
jag konrtatera vid en rundållning
i tåtorterna håromkvållen, Oeh
det ver om en helt vanlig vardag-
kvåll i $lutarp.Kinnarp jag tånk"
te beråtte, Jag inköpte min fård-
kost hos Bengt i affårn, Hos ho.
nom inhandlade jag för ett tåg se.
dan en ny trådgårdsmöbel. Det
var den dan då aolen lyste så
varm att msr i huset trodde ati
Bommåren var på vå9. Vi har
knappt provsuttit möblemanget
ån.,, **-

Når jag paescrade Sluiarps
Kök, såg jag ingen. som satt på
"[iugarbånken" pA långnidan,
Den kanske intc €nB har tagits ur
vinterfömåde{. N;ir jåg lbr förbi,
var det i alla fall någon som vis-
kade i mitt öra:" Har du hört att
Slutarpr Kök år kunglig hovleve-
rantör?"" Som den stingredaktör
jag år, förstikte jag med undersö-
kande journalistik för att fA detta
rykte bekråftat. Men företagsled-
ningen teg, fachet teg och ella
andra kanaler jag har - ja, dom
teg ockaå. Men åndå *jåg tror

.. lefi.g-öS--.t I

attervatten

2ol5;49,

ffi
j .l',i

det år sant. Jag tror att Slottet i
Stockholm år fullt av Slutarps
Kök, Nån på slottet har i ailg fsll
bestållt skåp från Slutarp *det
vågar jag påstå. finns det skåp
pA $lottet från Slutarps Kök -gå
tycker jag lVlanne oeh tennart
ska skynda sig och re till så atl de
tär papper på att de år kungliga
hovleverantörer. Så förundras
inte go vånner om Silvia och Cad-
Gustaf dykter upp i Slutarp nån
gång.". Då år dom bara hår för
att handla.

-*-
Och har dom vål upptåckt Slut-

arps Kök så får dom såkert vida.
re till Joels Fritidslager och kö-
pctr sktdor. Sen håller jag lnte lör
otroligt att dom stanner en stund
hos Lagerförså[arna och köper
brallor och sen går tvårs över
gården och köper skor, Eftergom
båda år sportiga, vet dom såkert
också att Claessons på Falkö-
pingsvågen har overaller och
jackor -för sköna Sollidenkvål-
lar och för gtråvsamma Sållöv-
ningar, Naturligtvir mÄete de frå.
ga efter vågen. Och det gör dom
låmpligast nånstana i höjd med
Kontorgmöbler. Dår hittar dom
chefen qjålv -i potatislandet.
han såi[ier såkert en kontorsgtol

ffi-

Full t'art hos llellmans.

elier hrå. Kanske ett skririt ord
och ert bokhylla.

Sgentligen finns det många
som kunde vara Kungliga l{ovle-
verantörer i de hår båda tåtori,er-
nå..,

Men rlet våf, om en vanlig var-
dagkvåll det skulle lr*ndla..,
Bredvid Bror i kvarna bor tage
Hellman. Han bygger till, Har ta-
git frugan Elly och gonerr Clas till
hjålp, Skottkårror, send, jord oclr
spadar *6runden till invignings-
festen är lagd,

Av en grå station har blivit en
niistan hlå. Den har fått färg,
Ftirmodligen kommer den att få
mer färg iramöver" Den ska bli
lårarbostad, Christine Palmån
hommer att ha sin lya dår frzun-

över. Jill en början får hon r var-
je fall nårhet till tågen, nren hur
det går i frarntiden -.ja, det vet
nog inte ens Gustav i aIfårn, Frö-
kindr kommunikationsminister.
Våran Cles,on tycker jag båttre
om ån den minister vi har,

nödvändigt
för Kinnarp
och Slutarp

Hälsovårdskontoret fortsätter att
ta fysikaliskt-kemiska prov på vatt-
net i Slutarp-Kinnarp och man har
kunnat konstatera att vattnet är
dåligt med höga halter av järnsul-
fat och klorid. Halterna närmar sig
gränserna för vad som kan betrak-
tas som tjänligt. Ett exempel: Slut-.;
arpsvattnet innehåller 216 kloridjoJ
Der per liter vatten, vätternvattnet
?. Okar kloridhalten något kommer
vattnet att få utpräglad saltsmak.

- Vättervattenledning till Slut-
gtq-$i1"""p är ganska nödvändig.
I så fall måste man-anlägga en vat-
tenreservoar på Ällgbergs s<idra
sluttning för att även Vartofta skall
kunna örses med vatten. Vartofta-
vattnet räcker nämligen inte till,
om det blir fler torkår, säger hälso-
vårdschef Rolf Asplund till FT.

Det dåliga vattnet i iKihnarp-Slu-
!g"p ä" inJe hälsovådligt men
förstiir hushållsmaskiner - r.ex.
tvätt- och diskmaskiner - med be-
låggningar i stor utstråckning.

Karl6n* k*tt "-Tursi,



I dsg flyttår dom in i det egna huset: Msria och Inge-Lars,

J Slutarps fiskelåge råder lug^
net. Någrn bsrn leker på gatan,
En hund skåller. Klockan har
påååerat stångningsclags för den
hår'rla trafiken på Skogsvågen,
l"iten parvel gråv<r'i sandlådan
-stor fnrbror står rred gtrepen i
potatislandet, Jag iörflyttar mej
sahta vidare, Tänkte ett tåg pnåtå
med Dlof om kommunen oeh pla-
nerna hånrf.e, nren svstår efter-
som han hargemestr:r:. Ser i alla
fall nlt han år i verksamhet på
hernrnaplnn. Även han bygger
till.

--*.-
Att isolqrra år hra, siig*r Sven

Ahl. Dei år clet, han håller på
med når vi rullar l'örbi. $nart är
han l?irdig och då står stugån dår
-- brun och grann. Snart blir han
granne med brorsan som köpt
Karl6ns på backen, Både nybyg-
gare eu.:tr "garnmalbyggartt' kry-
perr frnin når det våraq uti frö-
hind,,.

"**
Itlybyggare kommer snsrt ått

hli grannar med Ingn *ch Olle.
våeförenifrEåFi: hff fffi Hfi EFeAffi - -
,döpt vågarna dårute på gårrJet.
Området Lrörju" ta form -d&.t gör
flera områden hårute, Jag rullar
vkiare^ $tanner till ho* Inge-Lars
<nh Marita. Dom år nybyggare.
tr'lyttar in i då9, ilit går Li*a och
Ingvar och äter inflyttningagröt.
Mötligerr går Felle nred... Det är
ju lörelag!

-*-
Solen srnyger sig ner över

?årrgaval!on" Slutarps fotbolis-
iipelåre jaglrr efter bollen. Slav-
dri.,'åren Ingemnr Ung år bitter
eft$r senaste förhrsten. .Ilet iir

många med horrom, Än år det
ingen panik i leden. "Nu ska vi
slå Norra Vånga" - orden ekar
ut över nejden och når nrej i höjd
med Lokal Frökind, *De över-
.östås -men inte helt.- av musi-
kanterna i tokal Frökind. Block-

S.,'"

"ll'
xr:äs1/4ft:

,ui ilil 1,1sii

:.,,;,,,i,,,',,,,it.t,:tiiijlt,i

flöjt, gitarr och piano [uder dår-
inifrån *musikskolan har sin av-
slutning. **-

Stora vägen lever intensivt.
Det år inte bara min bil som rul-
lar. Stora tradare år på vär mot

tsorås. Kanske långre. Mot vida
världen, Dår har Ks[e Ömån
varit. Nyligen i Holland. Ätt möta
våren och tulpanerna i Hollend
- det är en upplevelse,

Få våren ser man fdrger, Man
Forts på nästa sid

Lilly och Lennart Kadån snyggar till rurrt björka[en.

Lennart Butman tog en kvållspromened och tråffade dA Sven AhI.



Kunglig hovleverantör?

For+sfrån föreg sid

ser på långt hall när björkarna
börjar få musöron. Man ser när
någon giort något. Såg att Carl-
Arne giort något med sitt "ut-
hus", såg att "Bolagshusett' fått
en färg som man vänjer sig vid.
Många har vårmålat, vårpyntat
och gett liv "åt sig sjäva, men
också åt omgivningen".

-*-
Mitt emot Lagerförsäljningen

står stort paket och väntar på
bussen. Helge-Olof hänger tvätt.
Fotbollsspelarna i Kinnarp får
skjuta mot mål utan att någon sä-
ger något. Det får inte skyttarna.
Det år synd om skyttarna. De åir
lnte så håilsovådliga som någon
kan tycka. Snart har de sin vall
f?irdig och då skall FT premiär-
skjuta. Eller ska vi inte dä... -
Kalle?

-*-
Nu har dom flesta härute

"giort våren". Ni skulle bara veta
vilka arga biickar jag får varje
dag för att inte jag "giort våren".
Jag har inte satt en potatis, inte
en planta och inte ens klippt
gråiLs. ÄnCå tycker jag det är nåt
visst med våren. Du bara pratar,
säger mor: klipper gräs, såtter
plantor och potatis. Egentlien är

jag priviligierad, men å andra si-
dan var Lennart och jag och
hämtade björkar en kvåll -nåns-
tans. Den forna häcken med
Ölandstokar kommer snart nog
att vara en stolt björkall6.

-*-
Egentligen är det sig ganska

likt härute. Mor år rar och sår i
rabatten. Far ror, alla barnen
spelar fotboll och jojar, vill ha cy-
kel och moped, gå på diskotek,
åka till Danmark eller Tyskland,
läsa tyska, engelskq eller ekono-
mi. Enda skillnaden är att katten
utiikats med en hund -en rar
hund, som kissar vid varje stolpe.
Tidig morgon och sen kväll. Frå-
ga matte.

-*-
Kungliga Frökinds kommun

framlever sina dagar som tidiga-
re. En och annan flyttar in. Dom
åir vålkomna. I badet som vi köp-
te för surt förvärvade slantar
finns nu planer på att lagra Vät-
ter-vatten -men det dröjer nog
också det. Om inte nitrat- och ni-
trithalten blir för stor. Den som
våntar på något gott väntar inte
ftir länge.

Intill dess. Ha det så bra. Var
snäll mot Majvi i afl?iren. Det är
jag.

BÄSSE

Fappersinsamling

,_^li3å141g. Utir det årer pappers_

Irfl:,r:e"i Sturarp _ Kinnarp. Detar tdrottslöreningen i Slutarp somsarntar och det går bra att ställarrdnrngsbuntar utanför fastigheter-na under eftermiddagen. -Conta_
rner ltnns vid Samuelssons för den
l9m,vill .tägga direkr i a"n.-Ä"Jn
PaPpkartonger tas emot.

Diskussion pÅ hög företagsledarnivå; Ingvar med det elekhiskå och
Claesson med overallerna..
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Evy och Jarl Andersson såg till så att potatisen kom i jorden.

Årnore,LETs
KLASSIKER.

RTIIIAIJTT

AB BIL & MOTOR

Slutarp, tel.333 30

O Renault-
sGruice

t Bensin
O Automat-tuätl
O Tillbehör
O lffoslr



Postens största kund!
Kinnarps Fabriksnederlag: - postens största kund!
Detta säger lokalpostmåstare fru Ingrid Pettersson till FT. Tillsammans med Kontorsmöbler,

som dock numera har egen frankeringsmaskin, är Fabriksnederiaget den största kunden vaddet gäller postförskottspak et. r 27 år har man på FabriksnederlagetLdrivit postorderverksam-
het i garner, mattrasor, mattvarp och tyger.

I bokslrrtet vid månadsskiftet 
I 

hus och olika hemsliijdsför-
Juni/juli råknar man med att ha eningar runt om i Sverigå. Vis_
en omsättning på postordersidan serligen har vi fått ttiftalgi"g",
på c:a 70.000 kr. Till detta kom- från utlandet, men det ga" il,t.
m9r 

^at! 
en stor del av paketen att få ham tyg och annat åaterial

också lraktats på lastbil genom till rimliga priser som sktrlle räc-Asc. ka till bÄovet.
_ - Det händer, säger ägarna - Vi har relativt få kunder i
Ingvar och Asta Johansson, att vi våra egrra bygder om man nu ta_
en del månader sänder iväg pa- lar om sjukhus m m, Förr i tiden
ket ftir 9.000 kr. Till stiirsta delen var ju Norrtand postorderfirmor_
går våra varor till landsting, sjuk- nas gdlene landånda, men i dag

är det, i alla fall för vår del,
Stockholm med omkringliggande
orter, som är bland de största
kunderna.

Ett olycksfall
i arbetet

- Namnet Fabriksnederlag lå-
ter lite pessimistiskt, säger In-
gvar. Man får väl betrakta det
som ett olycksfall i arbetet. Det
kom till redan före vår tid och ef-
tersom det var väl ingånget hos
våra kunder lick det vara kvar.

- Det var min far, berättar As-
ta Johansson, som då han slutade
med jordbruket, började den här
verksamheten. Efter. något år
började även Ingvar hos honom
och efter ytterligare några år
blev min far öch Ingvar kompan-
joner. Då min far på grund av
sjukdom fick sluta, drev Ingvar
ochjag det vidare.

Efterfrågod
varpflöta

- Huvuddelen av vår postor-
derverksamhet har med vävning
att göra. Bl a har vi en fru, Mar-
git Andersson, som är ansälld
hos oss och gör varpflåtor, som
hon få'r mycket beröm för.

- Det går till så att folk ringer
hit och beställer bredd, antalet
trådar, och längd på flätan. Des-
sa skall så småningom spännas
upp i våvstolen och så är det
klart för vävning.

- Mattrasor består vi också
med. Vi köper vit lakansväv som
vi sedan. skickar till ett färgeri.
När det återkommer skär vi tyget
till remsor som sedan kilovis för-
packas för vidare befordran ut
över landet.

MinutföreÄljning
I lokalerna i Kinnarp bedriver

man även minutförsäljning av
gardiner, sångkläder, sängöver-
kast, klänningstyger m m, m m.

Då F? var på besök kom flera

det textilkonstnären Helene Ån-
dersson och Berit Gustavsson
från Dimbo. Helene var utq efter
tyger som är lämpliga till batik_
{iirgning och menade att det tv-
get hon behövde bara fanns i
Kinnarp.

Terapeuten på Ranlidens ål-
derdomshem i Falköping, Liilan-
na Johansson, handlar ofta det
hon behöver direkt hos Ingvar
och Asta Johansson,

- Vi har många son våver på
Ranliden. Då förbilligar det 5u av-
sevärt att kunna göra dilekta
inköp.

Vid sidan av tygförsäjningen

sor för att kunna väva jackor till
sina barn. Det modet kommer
visst från Finland.

- Själva kommer vi att hålla
på så länge vi orkar och tvcker
det är roligt. Av alla tackbrev ute
från landet att döma fyller Fa_
briksnederlaget i Kinnarp en stor
uppgift för många människor,
vars ensamhet blir avhjålpt p g a
trmmars lntressant arbete vid
vävstolen,

- Det är roligt, säger Ingvar
och Asta, att man vet att man
kan göra något för att glädja en
medmänniska.
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Ägarna av Fabriksnederlaget,i Kinnarp,.Ingvar och Asta Johanssgn, med en del av de våror man försäljerpå postorder. Ingvar med en del tiil en vävsfol och Asta med u" ,r""pilät. -an fått så mvcket beröm för.

z"ls-w.
har man också reservdelar till
vävstolar.

Vövningen öi.ar
, -.Vi kan nog märka att postor_
derverksamheten på vårt områ_
de har ökat med åren, såger In_
gvar. Det kanske har att göra
med det uppsving för hemslöjden
som-kan skönjas. Terapierna på
sjukhus och andra inrättningar
utvidgas ju också i takt med att vi
får allt fler gamla i vårt samhälle.

- Vävningen har kommii på
modet också. Det märkte vi för
en tid sedan då en frir från Stock-
hoim ringde och ville ha mattra_

Ingvar Johanssontvid skärmaskinen, där han gör matbasor av tyg
31n först färgat. Matbasorna skickas sedan kiiovis till kunder över
hela Sverige.
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Helkund lår 2 öre lågre benslnprls'

clÄusoNs
slutarp l.te|.330 93

Elektriska
installationsarbeten
Vi lämnar ett Pris som:
vi står för.
Pröva oss :- så får du
se! r

Hos oss kan du också köPa
hushållsmaskiner

lnguar Gustafssons Elektriska
521 00 Falköplng. Telefon 333 69

De här ungdornarnA var nvliqen samlade i Lokal
Frökind för att fira-ett litet jubileum. Det var t]o år sedan de läste
fram för komm, Evert Särnblad. På bilden ses Siv Josefsson, Anna
Lindroth, Ing-Marie Larsson, Inga-Lill Larsson, Elisabeth Liedberg,
Inger Johansson, Tommy Johansson och Ove Johansson.

Plastmattor med kval it6l
AB BNUDERNA KARLS$ON

PLASTIIIDUSTRI
Klnnerp - Trl. 05161092 03

* a Tält och
fjällutrustning
Allt för motion

I Tennisartiklar

Välkomna - ett besök som tönar cigt

öppgt: Månd-frcd 9-lE
, Lördagar 9-12

Så8#'rARP Hru- o- FnrrrDsLAcER
sKocgvÄ'oEN
SLUTARP - Tcl.335 92

DAGENS LUNCH
Varje dag serverar vi dagens

rätt för 11:50'

Och då ingår varmrätt, smör

och bröd, måltidsdricka,' kaf-
fe. Vi har även åndra smårät-

ter eller smörgåsar.

ARETS FEST
Firar ni bröllop eller födelsedag har ni firmafest så kan vi
servera middagen, hos oss eller hemma hos er' Våra priser

är verkligen humana.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN . TEL.332 40



Vi skall nämligen ut-
föra en del repara-
tionsarbeten. Därför
har vi affären stängd
några månader

KINNARPS
MANUFAKTU
Trt" 331 04.

I Slångt lr.o.m. den 1/6

GALVANISNRAD

lJttuGAnnsIilRE0N|tfG
Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar
TILL KOITIKURREITISKNAFTIGA PRISER.
Begår offeil * dot lönar elg.

Halsängs Heparationsveikstad
Klilt{ARP - Trt.4Gl E4.

NYLON.BINDSLEN

;..\
.-uÅ

Mces$${gååg-fue* S'rååå<{.Jaaås-q,lnagq${}cå?aaE" s:rr frär.r,:::$r;ir}*r 1:ir,,i , r i ,ir. r.,. \:rr ,*naric'ri vieJ ql:: l:rr;*i!:sf irnC i L,3liinl .[riir:;:ri. iiii.r rl"i:;ar r,,i slt shlrf il.lllp,rr.,.

KOM OCH SEVARENS NYHETER I GARDINER
såväl kappor som längder. Tlll lågprlser.

FöRVÄV]{Il{GElf
Mattyarp och maftrasor

KNI'IARPS FABRIKSNED ERLAG

LAKANSVÄV
Vit, 180 cm bred

t2m, 100:-
Vll med grårand,
2:a sortering, 15 m

bomutt/potye.r"r 82. 50
BOMULLS.GARN
FöR VIRKNING

merc. 8/4. Låmpllgt för gardiner
och sängöverkast
Blekl 52:-/kg. Obtekt 42:-/kg

}:',-'r
... ,

Kungörelsedelgivning
Sammanträde angående utök-
ning av Kinnarp - Slutarps
vägförening.
Meddelande till " delägarna i
Kinrrarp - Slutarps vägföre-
ning, övriga fastighetsägare,
samt i övrigt envar vars rätt
berörs av förrättningen.
Kallelse har utfårdats till sam-
manträde enligt lagen om
enskilda vägar. Vid samman-
trädet som hålls den 14.6.19?8
kl 18 i Lokal Frökind, Slutarp
kommer bl a behandlas frågor
om utökning av vägförening-
ens område och ändring av be-
sfämmelser för föreningen.
Kallelse hålls tillgänglig på Fat-'
köpings kommun byggnads-
nämndens expedition under ti-
den 22.5-7.6.1978 (Fastighets-
bildningsmyndighetens speci-
alenhet nr 1 i R län tfn 0501-
133 03. 109 21)

Kinnarp - Slutarps väglöre-
ning

Lagom till FT:s besök på Fa-
briksnederlaget kom också en
textilkonstnärinna från Dimbo,
Helene Andersson som var pl
jakt efter tyg för batik. - Det ty-
get jag söker finns bara hår i Kin-
narp, sade hon, med uppskatt-
ning till Ingvar och Asta.

Rättelse
I lördagens nummer av FT gior-

des ett reportage om Kinnarps Fa-
briksnederlag. En rubrik där hade
fallit bort oeh det giorde att låsaren
kunde få den uppfattningen att fö
Fetagets hela omsåthring på postor-
dersidan uppgick till endast 70.000
kr. Vi vill understryka att det var
portoomsåttningen per år som upp-
gick till den summan och rubriken
skulle ha följande lydelse: "20.000
kr. i frimärken".

Te|.0515/331 86
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Vass andra halvlek" ge Kinnarp segernara
Det stundade s.k "ödesmatchoo på Kinnerno på måndags-

kvällen. clå nästjumbon Fröjered gästade hemmaelvan i
Kinnarp - placerad trea från slutet före den här matchen.
Gästerna såg efter den första halvleken ut som en säker
vinnare, då rran ledde med 2-0' men Kinnarp våntle i

rlerr antlra akten på steken och klarade 2-2 * med mt'rs-
mak förresten. Ett rättvist resultat r.ar det dock. åven om
sorn sagl hernmalaget hade ett par vassa tillbutl i slutrninu-
ternao är 3-2 verkligen hängde i luften.

Fröjered fick börja matchen
med en stark medvind i ryggen
och detta påverkade naturligtvis
matchutgången dä'här första 45
minuterrna. Man dominerade
nämligen händelserna helt och
gjorde följdaktligen också två
må|.

l-O på traff
1-0 för Fröjered anlände efter

17 minuters spel och detta på
traffspark. Christer Ceder frispe-
lade elegant Sören Thorn, som i
sista stund bryskt vräktes över
ånda av Kinnarps-målvakten Ar-
ne Ekbom. Straffen slog Håkan
Ekholm säkert i nåt.

Tre minuter senare var det
dags för förjereds andra måI.
Come-backande. Tony Persson
schabblade i försvaret och Chris-
ter Ceder fick fritt fält och glorde
inget misstag.

Resten av halvleken gick också
i gåsternas tecken, även om Kin-
narp kunde komma upp i ensta-
ka attacker. En gång hade Kin-
narp en boll inne i nätmaskorna,
men det hela blåstes mycket rik-
tigt av för offside, då "Blecka"
Georgsson skyfflade in bollen i
nåtaket.

Kinnarp tog kommandot
I andra halvlekan blev det

Kinnarp som tog kommandot och
Fröjered var laget som fick slå
ifrån sig. Thomas Westerberg
öppnade med ett fint ribbskott
redan i den fiär'de minuren.

Reducering till 1-2 blev det
först efter 23 minuters sPel i den
hår andra halvleken oeh det var
Torbjörn Åkesson som fick lycko-
träff efter ett par smarta drag-
ningar utanför' Fröjereds straff-
område.

2.-2 lät sedan heller inte vänta
'på sig öch detta tillkom efter en
orddntltp gudäSkårik' från' irrhop'-
pande Kent Svensson, vars bak-
åtnick ställe Kenneth Palmqvist i
fri position. I det läget kunde
Kenneth bra inte missa.

Hemmapress
Sedan följde en verklig hem-

måpress och 3-2 var verkligen
inte långt bortä. "Blecka" Ge-
orgsson hade ett par öppna lägen
och Tomas Carlsson och Benny
Carlqvist frestade gästmålvakten
Christer Andersson med ett par
skott, som kanske borde haft ett
bättre öde.

Kenneth Paimqvist ger jag bäs-
ta betyg i Kinnarp tillsammans
med Thomas Westerberg och
"Blecka" Georgsson, som valii{L-
de till i den andra halvleken.
Benny Carlqvist skötte sig också
bra.

Fröjered hade ett ramstarkt
försvar, där Anders Blomgren

och Göte Gladh utgiorde ett ef-
fektivt mittlås. På mitten var Ro-
land Karlsson dgktig med eJt,fint
slit matchen igenom. Framåt
handlade det mest om Christer
Ceder och Sören Thorn - så

länge han nu fick vara med.
Dbmare var Lars Sahlin, Vara.t rtÅrau

Ett fint låge för Thoms Westerberg i andra halvlekens inledning, men Thomas får inte till något skott. FOTO:
SVEN IHS.

it-



Slutarps h;ampanda ntira .fölla Grolanda
Når fyra minuter Atergtod av

matchen på Tångavallen mellan
Slgtarp och Grolanda kvitterade
gårterne ttll 1-1. Det är alltid
snöpligt att förlora poång i alutmi.
nuter, men det hade nårmast
vatit ett hån mot Grolandapoj.
karna om de inte fAtt med rig den
ena poången, Å andra gidai har
Gholandagånget sig qjålvt att
rkylla - gör man inte något mAl
på alla_de chancer comlaget ska.

år inget att sticke under etol med;
men det fanng åndå ingen or.
dentlig prickskytt i fråmrå ledet.
Ingvar Lareron har kommlt till-
baka och det var han som glånrte
- ryckte i rått låge, fördelsde
bollen och gforde rå till slst kvit.
teringsmålet. Gamla goda mår-
ken står sig gott i konkurrens
rhed ungtuppar, lom inte har lug-
net i avgörande låge.

*
Slutarp då? Laget har våxt ut

och kan göra jåmira matcher med
de båeta i serien, åven om det
ibland år lite haeåId över grab.
barnas agerande, Nu fick inte
Tony Skoglund och Roger An-
dersson det rpelrum de haft i en
del tidtgare vårmatcher, men ån-
dA.var det juat de två som svara-
de för hemmalagets 1-0. Båda
tänker fotboll och det var alltgå
ingen tillfällighet att Rogerå fram-
spel gav Tony fritt frem för 1-0

efter 18 minuter i andra hdvlett,
*

Matchen kan i ett nötskal sam-
manfattas gA hår: Grolanda förde
karnpen - Slutarp hade båsta
perioden under första hdvlekens
20-45 minuter, Den andra halv.
leken var lAnga.stunder en.mar-
dröm för "dom på bånken".
MAnga hörnor, farliga frisparkar
- men ockgA befriande spårkar
frå SlF.försvaret, dår inte minst
vålvåxte Ulf Kerlån dominerade
luftrummet tillsammans med måI.
vakten Chrigter Kannius, Han
har kanske största andelen i den
råddade poången,

*
Ingvar är nåmnd i Grolanda.

Hen var duktig hela tiden. Hade
väntat mig mer av Mörk
Troe{sson - anfallets tungvikta-
re, men gladdes I gtållet åt-ett så-
kert försvarsspel, där Ola Al-
fredsson numerå är "sopkvast"

frarnför greppsäkre I(iell Hallin.
Grolanda-Slutarp år något av

en klascik6r, Grolaåda har-under
eenare år haft ett försprång. Slut-
arp har tagit in pA det. Det vitt-
nar slutresultatet om...

4

Domaren Kent Andersson.
Fdköping, gorde inte en enda
rnise under de första 45 minuter-
na, Han var också såker i be-
dömningen efter paus men han
borde "kört tyst" i ett par Gro.
landaspelare under en något het-
sigare andra halvlek. Nu varna-
de han två Slutarpsspelare, Även
hår hade ett oÄvgiort resulrat
.varit rnotiverat, ,.

f

Det år tått mellan give.n. Slut-
{p !ör dubbelt på hemmaplan,
På plats i nåsta omgång, seiiele-
dande Rapid. Representanter för
ledadaget spionerade, Vad dom
f'ann, får vi se i nästa omg$ng.

pade, fråmrt I andra halvl-k, kan
det gA mer illa ån det gjorde i
Slutarp.

Slutarp har gamlat sig bra
vAr, åven om lördagrmatchen
spel var såmre ån den i Vånga i
förra orngAngen. Grolanda tillåt
inte SIF:Erns att byggå upp 8n.
fallen - det blev mycket bdlong-
bollar. gom medförde returer till-
baka till förrvaret,

Grolanda spelade båttre. Det

-O: * eÅS-se

Mopedolycka
i Slutarp

En lS-årig mopedist från Slut-
arp skadades vid en trafikolycka
vid l6-riden i sår då han- körde
uf på länsväg 46. Han fördsdes
Krzrngatan vÄsterifrån och på
46:an - från Falköpingshållet -
kom en bilist sorn inte lyckades
få stopp på bilen när mopedyng-
lingen åkre ut på riksvågen utan
stt notera stopplikten. Yrg-
lingen kvarligger på bassjukhu-
set med lindriga skador.

Super Star-tävlingar blir det i Kinnarps skola på måndag middag. Åua lag, skolpersonal
och elever, kommer att tävla i rephoppning. knäböjningar, ärtpåsekast, målkast, ringar, samt kurirstafett.
Varje lag ställer upp med fyra deltagare i varje gren. Lagets sammanlagda poäng i varje gren räknas. I går
sågs Marthel Johansson och elever ur olika klasser träna på skolgården inför den stora måndagsdrabbi
ningen.

i1?8-oi-tr)

Nybygge eller reparation.
. Tala med

ANDERS ANDERSSONS
BYGGNADSFIRMA

Hallagårdsg. 8, Slutarp, tel.332 52

Transporl au levande djur.
D6t år vår tpeclatltotl

OLLE KARLEI{
LA$TBILSÅKERI

FelköplngrväE.n 27, Slutarp, Tsl.331 38.



Fastighets och lösöreauktion
Lärdagen den 3 iuni kt. 10.00 låter Emma Blombergs döds-
bo g-enom off. auktion försälja fast. Johannelund, Slutarp
1: 18 Ödeg. Bostad om 1 rum o kök och kammare, elvärme.
Handp. 10 7o. Fri prövning ay.slagfäst bud.

Kl. 10.30 försäljes den lösa egqndomen best. av möbler av

olika slag, bord, stolar, fåtöljer, byråer, buff6 i massiv ek,

soffa, piedestaler, blombord, kökssoffa, väggur, gökur, tav-
lor, glas o porslin, blomkrukor, prydnadssaker, nickelservis,
nickelkanna, radio, kylskåp, bänkspis, symaskin, köksatti
raljer, gräsklippare, div. handredskap m. rn. Kontant betal-
ning.
Visning efter överenskommelse med undertecknad'

ANDERSSON & GöTL|ND, tel. 0515/169 05, 141 91

j ;'lJfl- 0g'\?

Fabriksförsälining
SKRIVBORD, SKÄP, BOKI{YLLOR OCh STOLAR föT hCM

och gårdskontor.
SÄUES DIREKT FRÅN LAGER.
ÄvEN LAGERSKADADE MÖBLER UTFÖRSÄLJES.

Kinnarps Kontorsmöbler
KINNARP Tel. 0515/333 70.

[,iv i Kinnarpsluckan l'? ]s-os-s''

Hua-Lis förd,e sitt Ing
till Superstar-segern
Liv .i luekan ordentligt var det på Kin-

narps skotra på måndagseftermiddagen. Så
hiir i renninens elfte timme lade man undan
skolböckerna några tirnmar och begav sig
ut i solskenet för en variant sv det populära
ttSuperstarsoo. Lärare, elever och vaktnåsta-
re hade blandate i olika lag, förhoppnings-

vis jämngoda sådana. Nu var det målet givet-
vis svårt att uppnåo och det rnedförde att det
blev ganska stor skillnad mellan första laget
och åttonde och sista. Men vad betyder det,
huvudsaken är ju att alla hade roligr, vilket
de flesta också tycktes ha.

Initiativtagaren till Superstars, Johan Grape, var själv med i tåvlingen och placerade sig med sitt lag på an-
dra plats. Här är han i rephoppartagen.

w



Knäböjningar, rephoPpning'
ärtpåsekast, målkast med basket-
bo[, armhävningar i ringar och
stafett 60 meter ingick i täv-
lingen, som alliså gick meilan åt-
ta olika lag'med en lärare/vakt-
mästare som lagledare samt fYra
elever, en ur trean, en ur fYran,
en ur femman och en ur sexan.

Lagen uppkallades efter sina
lagledare och hette sålunda Tho-
rnas Pettersson, Eva Knutsson,
Marthel Johamsson, Johan Gra-
pe, Styrbjörn Schildt. Margareta
thor. Ursla Hector och Eva-Lis
Larsson.

*
Starkast i ben och knän visade

sie Roland Karlsson i Ursula
Hätors lag vara. ?2 gånger böjde
han nå knäna under en minut.
Mer ån en gång per sekund, allt-
så. Man vad hjälpte det, övriga
lasmedlemm""r ägde inte Rolands
stirka och därföi kom laget först
på sjätte plats. Segrade här gior-
de Thomas Petterssons lag, som
hade fin jåmnhet i grenen. Eller
vad sägs om 60, 61, 63 och 60 som
noteringar på de fyra?

*
R.ephoppningen blev ganska

ojämn, och resultaten varierade
mellan 68 hopp per minut till 228.
Det var Eva-Lis Larsson som no-
terade dessa 228 poäng och där-
med ordnade hon glenseger för
sitt lag.

*
I nästa mornent tog man fram

ä4tpåsar och försökte Pricka
koner med dessa. Hiir räknades-
avståndet till kon från den bäst
placerade påsen. Tre lyckliga
kunde pricka konen och det var
Pen-Od Westerberg i Ursulas
lag,, Lars Giiransson i Eva-Lis
laå och så vaktmåstare Marthel
JJhansson, som här giorde sitt Yt-
tersta för att få upP sitt lag i ta-

bellen. f)et hade inte börjat så
bra, nämligen. Hans fina kast
hjälpte inte hellet så mycket, ef-

tersorn laget kom nåst sist i mo-,
mentet. Vann glorde här lag Eva-
Lis sorn därmed gick upp i topp
och började utkristallisera sig
som det bästa gåget.

Johan Grapes lag siktade bäst i
basketbollkasten, dår man place-
rade 10 av 20 bollar i korgen.
Men man närmade sig inte lag
Eva-Lis så mycket för det, efter-
som detta lag kom på andra plats
med sex bollar.

*
Jobbigast under dagen var nog

armhävningarna i ringar inne i
gymnastiksalen. Armarna blev
snabbt till gel6 på de flesta. Bästa
uthålligheten hade Sören Ungh
som "håvde" sig upp i ringarna
hela 20'gånger innan han krok-
nade. Johan Grape, en stark lag-
kapten noterades för 19. Trots iv-
riga hejarop lyckades han inte nå
upp till femteklassaren Sörens
resultat.

Inför sista grenen, som var 4 x
60 meter löpning, ledde Eva-Lis
Larssons och Johan Grapes lag
sida vid sida med 36 poäng var.
Ett riktigt spännande avgörande
väntades alltså ute på gruspla-
nen. Och efter flera växlingar i
tätpositionen, kunde Eva-Lis
själv springa ifrån sina konkur-
renter på slutsträckan, vinnande
guldet till sig och sitt lag. Johan
Grape tog hand om tredjeplatsen
i stafetten och blev alltså sam-
manlagd tvåa.

*
Slutresultatet: 1) Lag Eva-Lis
Larsson 46 p.;2) Lag Johan Gra-
pe 42; 3) Lag Styrbjörn Schildt
35; 4) I-ag Thomas Pettersson 31;
5) Lag Eva Knutsson 27; 6) LaE
Ursla Hector 26; 7) Lag Marthel
Johansson 18; 8) Lag Margareta
Thor 14' 

MATS

Seglande iäg i fi"natps Superstar-tävling: Eva-Lis Larsson. Sittande
fr.i. AnderJCeder, Anders Iwar och Lars (iiiransson. Bakom dem'
lagledare Eva-Lis samt Maria Svensson. Priserna har de fått av FT.

lderi sior spänning koilar publik och funktionärer in de tävlande'
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trfter 45 ,å,rs skytte ' '

tuingad,es de "uull,a in ))

Ola Hermansson, Lennart Blom, Jan-Olol'Övergård, Thomas Berglund, Peter Ahl, Per och Anders Hen-
riksson, Jonas Hjortster och ledarna K.G. Ahl, Hans Centerstig samt clas Akesson.

I fyrtiofem år har Kinneveds skytteför- vårdsnämnden utförtle så decibelmärning.
enin skjutit på sin barra i Karbo-kanten utan Det var att passa på och skjuta och mäta vid
a1 någon klagat över störande buller. Vå- de tillfällen inte triltrafiken på den närbeäg-
rcn 1977 kunde ernellertid skyttarna läsa i na landsvägen omöjligåiorde detta och man
ridningen atr någon klag'at på bullerstör- kom fram rill ätt för höga värden förekom
ningar och från hälsovårdsnärnnden kom så på ett par ställel i sarnhället.
småningom en skrivelse orn

Hälsovårdsnämnden föreslog
att skytteföreningen skulle vidta-
ga bullerdämp'äde åtgärder,
men hunde inte precisera hur de
skulle se ut och satte heller inte
någon tidsfrist när de skulle vara
uppsaita.

Under vintern skjuter man
inte, men man uppdrog åt en
byggmästare att utföra bul-
lerskydd efter de anvisningar
skytteföbundet kunde ge. Så
hånde det plötsligt att banan var
avstångd utan föregående var-
ning eller diskussion med styrei-
sen. Kinneveds skytteförening är
förr'ånad och missnöjd över detta
agerande. Man borde väl rimligt-
vis kunriat höra vad som var på
gång. Avstängnigen innebar att
man fick åka till andra skjutba-
nor för att undomarna skulle
kunria deltaga i skytteföbundets
ungdomsserie.

-*-
Kinneveds skytteföreing har

en livlig ungdomsverksamhet och

detta, Hälso-

lägger valje år ned över tretusen
timmars frivilligt arbete på denna
verksamhet. För att ungdomarna
skall kuna vara med och tävla,
har man nu färdigställt ett bul-
lerskydd på tvåhundrarnetersval-
len. Detta måste emellertid sättas
på räls och hjul för att kunna kö-
ras åt sidan när man skjuter från
trehundra meter.

På grund av att någon klagat
får ailtså skytteföreningen ett ex-
tra besvär och en kostnad på
10.000 - 20.000, en kostnad som
föreningen inte kan bära utan bi-
drag från kommunen.

i -*-
Kostnaderna för bullerskydden

hålls dock nere med frivillig ar-
betsinsats. Ortsbefolkningen stål-
ler upp på skyttarnas sida. De
tycker inte att skjutningen stör så
mycket som mopeder och
gräsklippare. Enligt ordf. Karl-
Gustav Ahl så är man mycket no-

ga med att inte skjuta varken
tidgt på morgnarna eller sent på
kväliarna och naturligtvis aldrig
på gudstjänsttid. Kyrkan ligger
ganska nära skjutbanan.

-*-
Nu har bullerskyddet på två-

hundrametersvallen kommit på
plats och man har fått tillstånd att
skjuta igen. När FT häromkvål-
len besökte banan var det full
fart på ungdomarna och deras le-
dare. Av trä, plåt- och isolerings-
material är ett litet hus uppbyggt
över skjutplatsen och vid sidan
står en stor skärm för att dämpa
ljudet. I övrigt är det safiig gröns-
ka rtrnt omkring, vilket bör bi
draga till att ljudet dämpas. I öv-
rigt vill det kariske till lite för-

, ståelse för varandra och lite över-
seende med att några gillar en
sport som inte andra tycker om.
Så är det ju i alla sarnmanhang i
vårt komplicerrd. t*nttt". 

r.r.



Lördag den 3 juni 1978

lJnika. . .
Forts från sid 3

ågare Bro*all att odling i
större shala myeket väl kan
tånhas på .Mönarp, Han
tyeker det kan vara intres.
ssnt att pröva på eR ny pro-

, dukt, oeh energiskogar ligger
ju helt i linje med vår tids för.
sök att finna nya energikål;
lor. Skogarna skell kunna
skördas varje år, årsskotten
blir 3 * tl meter höga, man
gör tråflis, som direkt kan an.
våndas för uppvärmning, cv
skotten. Men åven andra pro-
dulrter t,ex, metcnol för bil'
motorer kan utvinnas,

IKVII' FALrd.OPTN

Energiskogar på
Mönarps rnossar?

Skall vi i framtiden få se energiskogar vaja i vinden på Mönarps mossrnarker? Ja,
4ågon omöjlighet är det inte alls. Tvärtom. Redan nu har man försöksodlingar på
gång därute.

Försök av olika slag med
alternatlva energikällor är ju
en högaktuell verhsamhet
just nu, och'som eti led däri
ingår också Iörsöken och ut-
vecklingen av energiskogsod-
ling. Man har sedan rrågra år
sådaira odlingar på gång på
ett antal platser i Sverige,
och en av försöksplatserna är
alltså Mönarp, där godsägare
Browall ställt upp som intres-
serad försöksodlare. Ett hek-
tar har man plantergt på Mö-
narp i vår, och till hösten
skall ytteligare fem hektar
beredaq för plantering nästa
vår. Det är marker som inte
är lämpade för annan odling,
man använder sig av i de här
försöken, och i huvudsak är
det olika arter av pil och sälg

man provar, men även PoP-
pel förekommer.

Vad man avser med de här
försöksodlingarna är, att få
utrönt på vilka platser och
jordar, olika arter av skog
har största förutsättningar att
ge en god avkastning' Även'
så\ vilken odlingsteknik som
år lämplig, radavstånd, göds-
ling, vattning m.m. Det hela
är ju så nytt, så man har inga
historiska erfarenheter atL

hämta fakta från. För närva-
rande pågår försöken På en
totalyta av c:a 50 hektal i sö-

dra och mellersta Sverige.
På Mönarp hade man i

veckan besök av professor
Gustav Sir6n från Skogs,-
högskolan, som tillsammans
med än Brupp, där alla sYSs-

lade med verksamhet i direkt
anknytning till energiskogs-
odling. Professor Sir6n är ju
ledare för försöken med
energiskogar, och nu åkte
man runt och kontrollerade
och $orde bedömningar av
sina odlingar. Tijl MönarP
kom man närmast från Hai-
land.

Reaktionen inför MönarPs-
odlingarna var väl enbart Po-
sitiv, och Professor Siren kre-

dömde dem som "lovande".
Om ett paf månader gör man
ett nytt besök för att konirol-
lera bladmassan och utveck-
lingen i stort.

Om de här försöken visar
sig slå väl ut, anser gods-

Forts på sid 6 Q

Ännu är sticklingarna små, men när de väl kommit igång
växer de fort. Här görs mätningar under överinseende av
professor Gustav Sir6n och godsägare Ragnar Browall.



Ni kan inie missa t\lf-od,

LOPPMARKNADEN
i Slutarp vid Lokal Frökind

lördagen den 3 juni kt. 9.30.
På den här fyndmarknaden hittar ni Rörstrandsporslin,
plastmattor, gamla och nya möbler, böcker, vävstolar, syma-
skiner, band, blixtlås och mycket annat som hör vår mark_
nad till.

Lotteri - Tombolor - Servering
Sång och musikgruppen VERKLIGT LIV på plats kl. 9.80

Har ni något att skänka så hämtar vi i dag och i morgon.
Ring tel. 331 19 eller 38252.

VÄLKoMNA!
Slutarps Samhållsförenlng Slutarps !F

a

it
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jf:,9_.rr-Nq FT besökte Kyrko-garden t'ör att ta en bild, vai detrnre så tätt att få alla barnen att
v^ara med "på noterna". Några vil_
1u ".9"", 

andrawille busa och någongråta men så här såg det ut i älla

,_Kerstin "Lidberg, Varnhem, med
l-olflt 1 är och Britta och karinrodcra den IT|T 77 Siw Bemerhat
Kinnarp, med Eva-Lotta och Mar_ ll
jya fod-d1 30/8 77 samt storasvster ftl

;:åT"1 !,liiåtl,lååäpi..*ut: id
jne9S.".a Svahn, Skövde, *"d-Ii;: ;;bert och Martina fOdda den fdl8 l,lsamt storebror- Fredrik 4 å", Siv ll

F3il",1.",::1tå m., :*.,:,.'ii i 
r

I

--E--__--;_lio

PA SLUTARPS.MARKI\AD

Här försöker Mats Andersson att avyttra några av de skänkta varorna. Just ,,krims-krams-ståndet,, gavmest i utdelning... blO-tt.
. Kommersenvar_ganskalivligun- men det kanske blev i överkant Marknaden gav ett brutto på

der några förmiddagstimmar i lör- sassiet i solskenet vid Lokal Frö- 8.500 kr och etåetto som kom^"r
dags när 

^.Slutarps_ Samhältsför- firrd."Do"k fanns det även möj1ig- att ligga runt 4000 kronor. Alltså ett
ening och_Sluiarps IF traditionsen- heter att läska sig med dricka ellÄr par t-öenlappar vardera till de bå-ligt anordnade sin lo-ppmgrknad. glass. äa föreningärna.
Gamla och nva saker fann köoare-

KSS -tuillingar p& kam,f&lmöte

På sommarsoliga Kyrkegården i
Kinneved var det i onsdags liv och
rörelse hos familjen Bemerhag när

lingar ungefär samtidigt uppehåller
bekantskapen med jämna mellan-

rum och tänker så fortsätta. En li-
ten bok om barnens liv och leverna
håller man också på med, berätta-

Kinneveds kyrkokör i Brismene kyrka. FT tllg_t)(,_ D&
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Derbypoäng nnor F'AIK
Två Westenhergs-rrlåI
- Så blev det då äntligen en derbypoäng för Kinnarps IF i
division.IV-fotbolten och deila i der rredje fiir.söket. 'fidi-
gare har man ju som bekant kammat ,roll -ot såräl IFK
som FBK, nren på måndagskvällen mäktade nran som sagt
med ett poängkap i form av 2-2 (l-1) mor FÄIK, Sorn

matchen geslaltade sig så r.ar det hår eu rättr.ist resultat.
Gåsterna på Kinnemo clen här aftonen hade dock ett bätt-
re tr!-ck i sina attacker, nlen där Kinnarp kompenserade
detta rned €tt fint lagspel.. där det stundtals visades upp
ett riktigt smånätt spel.

ningsvis tråckla in lädret i måI.
Men Kaj-Malte revanscherade

sig snabbt för sin miss. Två minu-
ter senare blev han den som råd-
da poång för FAIK, genom att
skall ain en högerhörna från An-
ders Claesson.

-*-
. FAIK dominerade därpå
matchens sista kvart, rnen längre
än till ett farligt inlägg av "Polle"
Medin där ingen fanns framme
konr man aldrig.

-*-
FAIK hade derbyaftonens

duktigaste aktör i l9-årige Bengt
Ahlenius, som uträttade ett kopi-
öst arbete i planens alla rikt-
ningar. Säker var som vanligt
också Jörgen Danielsson, om
man undantar upprinneisen till
Kinnarps 2-1, där han kom lite
på mellanhand. Kjell Sjögren
skall också ha beröm för den ti-
der: han var med och Leif Mark-
rurl var piggare än på länge
framåt.

-*-
Thomas Westerberg är guld

värd för Kinnarp. Den hår
gången stod han för hemmala-
gets bågge mål och för det skall
han givetvis prisas. Tycker också
att relafivi matchotränade Kent
Bengtsson gjorde ett fint arbete
på den ]rögra backplatsen, där
FAIK hade Medin som
vänsterytter. Kenneth Palmqvist
började också piggt, men matta-
des dårefter. Han fick också ut-
gå, men det berodde inte på
trötthet. Palmqvists knäskada

.glorde sig nämligen påmind,

-*-
En mycket duktig domare up-

penbaradö sig på Kinnerno. Len-
nart Wilgotsson, Fristad, hette
han och har säkert framtiden för

.. pjgi.,$qt lrår selitet-. -I"'; " - n{i{ÄN

FAIK började första halvlek
bra. Redan efter fem minuters
spel skailade Kjell Sjögren fint
mot kinnarpsmålet och fem nri-
nuter senare kom FAIK:s ied-
ningsmåI. Per-Olof Medin slog en
fin löpboll till Leif Markrud, sorh
rusade ifrån hemmalagets fyr-
backslinje och avsiutade med att
sätta bollen i nåt. '

-*-
Men Kinnarp hängde intg läpp

efter FAIK:arnas ledningsmåI.
Laget dominerade sedan matc-
hbilden med bra spel, men där
dock avslutningarna inte var av
bästa klass. Man kom fram till
straffområdet. men där rensade i
regel FAIK-försvaret bra.

Kvitteringen till l-1 lät vänta
på sig. Ända till två minuter åt-
erstod av halvleken fick publiken
runt Kinnemo vänta. Då slog
Kinnarp till - och de'tta på ett li-
tet tursamt sätt. Thomas Wester-
berg slängde iväg ett skott på
måfå som Sören Lillerskog fick
besvär med i det hala underla-
get. Bollen smet in vid hans hög-
ra stolpe.

-*-
Andra haivleken fick en be-

drövlig inledning. Felpass oeh
inget orgar'iserat -spel från något
håll var i stort sett det som hände
den första kvarten, om man un-
dantar den s. k. trippelchans som
Kinnarp hade efter 16 minuters
spel. Såväl tsenny Carlqvilt som
Thomas Westerberg och Tommy
Fredriksson fick var sitt tillfäile,
men bolluslingen vägrade passe-
ra mållinjen.

-*-
Spelet stangerade som sagt

helt den här halvleken och fram
till matchens nästa fulltråflf, så
bjöds det minsann inget iögoni'al-
lande, men sorn sågt det skulle
bli ett mål och det stod Kinnarp
för. "Blecka" Georgsson bröt ett
uppspel på egen planhalva och

rusade förbi Jörgen Danielsson.
FAIK-målvakten Sör'en Lil-
lersl<og gick ut lite för att skåra
av sköitvinkeln. 

-neri 
"btåckä;'

fick ändå'bollen föbi denne. På

mållinjen dök sedan Kaj-lltalte
Johansion upp, men han hade
ringen kontroll på sina tentakler,
'iitah dratiaäc påäirdair och Tho-
.rnas Westerberg-'*trnde avslut-

"Blecka" Georgsson bryter sig igenom FAIK:s försvar'


