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Id;itotco;rp mot botten!

Kinnarp var i stort
behov av poäng i lör-
dagsrnötet med FAIK i
fotbollefyran. En stolp-
träff av ^inhopparenTorbjörn Äkesson var
det närrnaste i målväg
som Kinnarp konr den
här eftermiddagen.
FAIK å sin sida ställde
till med målcirkus un-
der senare delen av
andra havlek och när
signalen gick för full
tid hade FAIK:arhs
prickat in fem bollar
bakom A,rne tskborn.
Pausställningen yar
t-0.

Derbyn brukar vara ganska
tåta och länge sag det ut att bli en
jämn' n:atch. Kinnarp var flera
gånger på väg in i kampen, men
när Polle Medin efter 28 minuters
spel i andra halvlek klämde in"
2-0 gick luften ur Kinnarpspoj-
karna. De sista tio minuterna
kom sedan raset med ytterligare
tre baklängesmå1.

Det klarnar
i botten

Någon stor fotbollstiltställning
blev det inte. Ganska tråkig fot-
boll från bådg hå[ hela första
halvlek, men en uppryckning
främst från FAIK efter paus, då
spelarna hittade varandra med
korta passningar varvade rned li-
te mer öppnande bollar.

FAIK är i och med dubbelpo-
ängen uppe och nosar på tätla-
gen i en rnycket iämn serie, där
det doek klarnat något mer i bot-
ten. Det vill till mvcket om Falkö-

pings BK (l-Z-stryk i Kallsborg)
och Kinnarps IF ska klara sig.

Kollegerna på nedre halvan tog
poäng.

0-5 i baken låter inte skoiigt
för Kinnarp, men skillnaden
lagen emellan var inte den' Nu
gick varken "Blecka" Georgsson
eller Thomas Westerberg På hög-
varv. "Blecka" kom in i bilden
först efter paus' medan Thomq;

rnsats säkerligen påverkades a
en skadad hä1.. , f,

\

förbi ett mittfält, som trots de
många målen inte gick på topp
och sökte sig till ett anfall, där
brorsan Thoåas och en annan
Thomas (lovande Qvist) fanns till-
sammans med FAlK-anfallets för
dagen jämnaste och ettrigaste,
Kjell Sjögren.

I'xiff
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I
I D" fem målen

I Lördagens fem Odenplan-mål

I 
serverades åskådarna enligt föl-

I Jande:
] 15 minuter: 1-0 Kjell Sjögren

efter frisparkspassning från Leif,i !,i,.ii

en lätt dag. Det var inte svårt att
tämja Kinnarpsanfallarna. Pa-
radspela kunde därför hela
gänget där bak. Öppnande,
långa bollar från backen Rune
Jonsson gav pluspoång före
paus.

I andra halvlek var Polle den
som fastnade på näthinnan, Han
övergav sina kompisar i bak -
förhoppningsvis med Jörgen Da-
nielssons goda minne - och gick
ut på vandring. Han vandrade då

Markrud.
73 minuter: Polle Medin, solo-

rush - 2-0.
33 minuter: Leif Markrud, frä-

sigt välplacerat markskott invid
ena stolpen - 3-0.

87 minuter: Thomas Medin,
nickmål - 4-0.

89 minuter: Sören Angelöf,
soloprestation - 5-0.

GuIa kort
Stig Ljung, Hjo, var matchle-

dare och mot hans bedömning
finns inte några större anmärk-
ningar. Lite trleksgm år jag dock

till hans fördelning av gula kort.
Det fanns situationer i matchen
där de var mer motiverade än
när han "överlämnade" dem. . .

Publik: 123 personer. Visserli-
gen var det en tiit fotbollsefter-
middag med många matcher på
närhåll, men ändå är det här en
mycket svag derbysiffra.

FÄlK mot FAIK
Sammanfattningsvis kan jag

säga så här: Kinnarp får svårt
med kontraktet. FAIK kan
mycket vål irritera lagen där-
uppe i toppen och ett vet jag med
säkerhet: FAIK tar två poäng i
sin nästa hemmamatch den 23

sept. I programbladet för lörda-
gen stod nämligen att FAIK då
möter Falköpings AIK. . .

fi|'t'o'-l- t0 BÅssE

Liraren
Kinnarps mest intressanta spe-

lare är för närvarande Kent Ben-
gtzon - en grabb som kan ut-
vecklas till den verklige liraren
om han tar några steg uppåt i se-
riesystemet. Han var den genom-
gående jämnaste Kinnarpsspela-
ren på anfallssidan. Stronga Kin-
napsinsatser i övrigt av Conny
Qvist - han är sällan dålig - ochl
försvarets Tony Persson, som
dock fick bäras av planen under

senare delen På grund av

knäskada. Efter den skadan kom
raset.

Polle främst
FAIK är upp och ner, men har

ändå en viss stabilitet' Polie
Medin behövs både i bakre ledet
och dåruppe. Några av hans
vandringar var inledning - ia.

även ä-vslu6ing - till matchens
stora farligheter framför Kinn-
arpsburen. FAlK-försvaret hade

FAIK:s 1-0 är ett faktum. Leif Markruds frisparksboll till Kjell Sjögren är på väg in vid ena stolpen.



Arb etsmarkna dsrninistern :

Helu lund,et

Att förklara Falköpings kommun för stödområde för att den vägen eö- --ka vända kommunens negativa utveckling med minskande befolkning
och näringsliv ville arbetsmarknadsminister Rolf \ffirt6n inte gå med på
när han på onsdagskvällen träffade Falköpings näringslivskommitt6 och
fick detta önskemåI. framlagt. Här menade han att det gällde att vara
återhållsam för att inte hela landet skulle förklaras eom stödområde och
hela id6n förfelas. Istället menade han att de vägar som linns att tillgå är
att anlita Utvecklingefondens resurser samt att lånestyrelsen aktivt del-
tar i att lösa problemen.
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, Arbetsmarknadsminister Rolf Wirt6n, till h(iger i bild bekantar sig med Ann-Ma,ri Lager- -
strand, Falköping, vid hennes arbetsplats på Kinnarps Kontorsmöbler .
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Fyn'minuter kuur -
då sönker "Blecku," MBK!
Fyra minuter återstår av div lV-matchen mellan Kinnarp och

Mariestads BK på Kinnemo. Det har tarit en oviss match med
svängrringar i resultatet vid flera tillfällen. Ställningen är 2-2
och det rresta pekar på att det skall bli oavgiort. Men Kinnarps
epelande tränare Bengt ooBleckaoo Georgsson vet att en match

Det målet blir mycket betydel-
sefullt för seriens fortsåttning.
För MBK innbär förlusten att
man kan räkna sig som, i det när-
maste avhängda i toppstriden.

För Kinnarp betyder segern att
man har förbättrat chanserna att
hänga kvar. En poäng före sig
har man Tibro, och kan man hål-
la den marginalen, är det båddat
för ett riktigt avgörande lagen
emellan i Tibro i sista matchen.

l-O på atrafr...
MBK inledde ahnars matchen

på ett mycket bra sätt, och första
kvarten vår rene mardrömmen
ftir Kinnarp, vars försvar inte alls
hångde med i wängen. Arne Ek-

bom i målet frck rida som ett djur
för att hålla rent och giorde det
bra. Enda misstaget han giorde
var, när han onödigt fällde en
MBK-are långt ute till vänster i
straffområdet. Dom#e Hasse
Karlsson, Hjo, blåste ftir stralf
och Jan Eriksson omsatte denna
chans i l-G.ledning för gästerna.

Ytterligare chanser för MBK
fanns att göra måI, men efter-
hand mattades man, och Kintrarp
kunde få mer att säga till om.
1-0 stod sig dock halvleken ut,
och även en bit in på den andra
perioden.

. . . och l: I på strsffl
Elva minuter hade spelats när

matchens andra stralf utdömdes.

Nu var det Thomas Westerberg i
Kinnarp som snurrade runt
bland tre-fyra försvarare och
föll på en av dessas ben, Straffen
som följde var kanske hårt dömd,
men mycket viktig för Kinnarps
fortsättning av matchen. Roger
Gustavssons kvittering i detta lä-
ge tände nämligen hemmalaget
ordentligt, och inte minst började
"Blecka" vi3a sin klass. Det var
han som tilltvingade sig en hörnå
efter 23 minuter, på vilken Tho-
mas Westerberg giorde 2-1 på
ett kufiskt sätt. Han slog in hörn-
bollen, som Stig Nordh var helt
säker på att plocka ner. Här
missräknade han sig dock rejålt
och lyckades släppa bollen mel-

- lan sina händer oeh in i målet!

varar tills dornaren blåser av densamma. Och när bara dessa fut-
tiga minuter återstår, snurrar otBlckatt upp sin back ute på hö-
gerkanten oeh ekickar på ett härligt skott, sorn MBK-målvokten
Stig Nordh bara kan ee vina in i krysset. Ett av de snyggaste
målen jag sett i år!

IIT TJ

FORTSITT}II]{GSKURS I

Gammaldans
Lokal Fröklnd; tlsdagar från 25/9 k1..,"

19.30
Sammanlagt I ggr. Anmälan l$å.rast

2219 tel. 336 46

"Blecka" Roger och Thomas. - segerskyttar för Kinnarp.
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2-2 oeh3-2
MBK kom ige och deras kvitte-

ring efter 29 minuter var rätt'rds.
Per Andersson svarade för målet
efter förspel av Per tiljbäck, som
ostörd fick vandra igenom hem-
maförsvaret. Detta mål såg ut att
räcka för en poäng, men "Blee-
ka" ville alltså annat och avgior-
de som nämnts matchen i slutet.

E\bom duktig
$os Kinnarp var målvakten

Arne Ekbom myeket duktig, lik-
som "Blecka" som kom mer och
mer ju längre matchen led. I öv-
rigt jämnt, dock med minus för
mittfältet. Hos gästerna inledde
yttern $nders Lundh mycket
bra, ör att sedan rnattas. Dukti-
ga var också Håkan Mitell i för-
svaret och Jan Eriksson på mitt-
fältet.

Hasse Karlsson. f.d. Falkö-
'pingsdomare som nu bor i Hjo,
thar vi sett bättre i aktion. För då-
lig pondus och "lite vid sidan
om" blir betyget för hans del den
hår dagen. Men även en domare
i.nåste ju få vara dålig någon
gång...

MATS
Här avgörs matchen! "Bleela" Georgsson, längst bort i bild, skickar på ett hårligt skott som går in i
krysset hos MBK-målvakten Stig Nordh.

Kinnarpsledning med 2-l betyder det här målet. Stig Nordh i gåsternas mål släpper Thomas Wester-

bergs hörnboll mellan händerna.

s ,'$'i '' o'':'tl

Såaaumrgt

*[xxdå kå
wj på åmå:p

åtr s*gtrå

ål*dals IK, &{r:1ls-iögruPPcns

irlmko. giistades på lördxgen av
Slularp* IF. Dei l:l*v en sl.or-
tfgrr nroel {ii f.jr {lsterna nlnt
dot här griinslaget- våt$ f*lh*lls-
Erl*n iigger endast. ?Q0 me.tcr tiån
Smålanclsgrånsen. Det år fem ki-
hnicter '"ill Hsho och två till Ban-
kur',.i. T{är kiul'hcn 'nildatlcs

1951 ,lobba<ie rrrårrga på Åltd;rls
rlyck*llillirik, söR1 vår erl stor-
industri i Ebbarps bY.

Matcher: denna sköna hiistlör-
d:rg blev iite r:iårrrn. Slutarp hlixt-
rade iili periodvis under
m*lchen, :r:ren v*r:kladc-' också
trot$ {i€ sterra seg*rsiffrnrna. Mec}
lite mer *lerta hemmaforq'ards,
hnde det kunnai gå illn liir Slui-
a!"p, v:lrs försrl;,lr var dar:'igl. av
aclr tili. D*t iir i .rlla f ali liinge se-
clan $lutarl: i j,rg r:n så lrär siff-
ernri:itsig{ llin r".:gr,rr"
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Antirökkampanj ens finalvinna-

re klass 6 ts vid KinnarPs skola
har för sin prispengar 8.000 kr.
haft er, lägervecka i Idre iill:
sarnmans med sin fröken Eva Lis
Larsson och nå6Jra föråldrar, som
ställde upp som chaufförer och
ledare.

"Bu va veekan har gått fort" -
det såger en av bleverna i dagbo-
ken som fördes under lägerda-
garna, vilka gynnades av över-
vägande vackert väder.

:**
Avresan skedde måndagen

den 3 sept till ldre stugby. Dår in-
kvarterades de 18 eleverna med
ledare i stugorna och fick lite in-j
formation om vad som stod På
programmet de närmaste dagar-
'na.

Tisdagen ägnades åt oriente-
ring och besök i fiällnaturen öller
som Äsa skriver i sin dagbok: "Kl
9-12 så orienterade jag. Kl
13.30-16.00 hade jag Fjällnatur.
Maten var god. På kvällen så åt
vi kakor och dräck Fanta. Frö-
kentkom och tog kort. Jag hatar
fredagen då vi ska åha hem. Det
är ju så mysigt. Jag skulle gärna
kunna bo hår".

-*-
Vi låter Roland berätta vail

som hände på onsdagen: "I dag
så fick-vi göra det hår: minigolf,
bada, spela pingis och spela ten-

Petri diskar.

nis, och när jag spelade minigolf
då klippte Mikael till mig med
klubban i huvudet. Sen badade
jag och Ulf. Mikaei blev. förban-
nad när jag och Ulf tog hans bad-
ring. Sen åt vi lunch. Efter
lunchen åkte vi och paddlade.
Det gick inte så bra. När vi kom
hem så håde.vi orienteringstäv-
lan. Jag blev-trea. Sen åt vi och
när vi hade giort det, så åkte vi

till ldre och dansade discotek
med en Idreklass' När vi kom
hem lade vi oss och sov".

Rolands berättelse kan vi kom-
plettera med att säga att kanot-
äventyren skedde På Buresjön
och att ldre-klassen var en 5-6
som Eva-Lis 'tidigare tagit kon-
takt med. Flera fick brewänner i
Idre-klassen.

-*-
Christina berättar om torsda-

gens fiällvandring och skriver i
dagboken så här: "Vi har fiäll-
vandrat i dag och vi besteg NiP-

fiället. Den högsta toPPen heter
Molnet. Där var vi. Sedan På
kvållen kl ? gick vi upp till kåtan
och hade det trevligt. Men sen
när vi skulle gå hem, jag och
Äsa, så tittade vi under traPPan
där nyckeln låg, men den fanns
inte dår.-Dörren var öPPen, men
jag och Äsa vågade inte gå in så

Äsa gick och hämade fröken.
Medan hon var där kom några
killar, bl.a Mattias och han tog
kvasten i högsta hugg. Men då

Här poserar Benre Gustafsson, Clas Lagerstrand, Mikael Lund,
Christina Andersson, Äsa'Iuresson samt Pertti Haaga.

var det bara Claes som var i kö- på kvällen och redan en stund fö-

ket och Fetti i spisen och Berne i re kl 9 kom.-några och frågade
sovrummet. Allt ordnade upp sig fröken om de fick gå och lägga
rill slut". sig. . .

Många av vandrarna var trötia Avresedagen kom och här har

ni en beråttelse från Magnus: "Vi
fick stiida . i dag på morgonen.
Våran stuga hade sämst oidning,
men var första stugan som fick
godkänt i stådning. På hemresan
besökte vi Njupeskär. Valter som
var lite otursföljd tappade sin ka-
mera så att filrnen blev förstörd' I
Värmland såg vi två älgar, ko och
kalv. Vi anlände hem ungefär kl
9",

Det Njupeskär som Magnus ta-
lar om är Sveriges högsta vat-
tenfall och ligger cirka tre mil
från Särna.

-*-
Det ;ffnns såkerligen åtskilligt

mer att berätta orn ldre-dagarna.
Eva-Lis har inte kunnat undgå
att märka att eleverna haft en kul
vecka. Färden skedde i fyra bilar,
och det har varit håll-i-gång i bi-
larna också. Sång, historier och
lekar muntrade upp på både dit-
och hemresan,

Ledarna har trivts med var-
andra och i ledarstugan har man
också haft det trivsamt. Fjäll-
vandringen, cirka I mil, var väl

. den stiirsta upplevelsen för de
flesta.

Eva-Lis berättar också att döt
finns "rökpengar" kvar och de
pengarna skall komma fler till
glädje en 6 B.

{-h
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Slcolfriidrott
på Kinneffiro
Södra !'alans skol-IF har haft ut-

tagningstävlingar på Kinnemo in-
föi fredagens kommunmästerskaP
oå Odenp]an. Här är resullatlisfan:' (Förkortn: KKinnarP. Wartofta.
YYllestad).

6O m åk 4 flickor: 1) Pernilla
Mårtensson V 10,1, 2) Camilla
Eriksson V 10,2, 3) Eva Johansson
Åsarp 10,3.

Pojkar: 1) Kent Lindström
9,6, 2) Tony C^arlsson K 10.2'
Staffan Linder ÄsarP 10,5.

Läng,tlhopp åk 4 Pojkar: 1)

Kent Linds-tröm K 3,95, 2) Anders
Arvidsson ÄsarP 3,40, 3) Björn An-
dersson V 3,23.

Flickor 1) Camilla Eriksson V
3.38. 2) Peruilla Mårtgnsson V 3,33,

3i S,t""ttnu ANqvist ÄsarP 3,05'

HöidhoPrr åk 4 Po.ikar: l) Pär
Mårtånsson- ÅsarP 120, 2) Kent
iittdrt"O* K 115,-3) Jan-Olof Ga-

brielsson Äsle 105.

Flickor: 1) Cmrlla Erksson Y
95, 2) Pernilla Mårtensson V SJ' 3i
Angelica Ande'rsson K, 9{1.

Kaet rned liten boll åk 'l' Poj-
kar: 1) Nihlas Sven-qson V 39'1t)' 2)

Patrik Josefsson K 37,90, 3) Anders
An'idsson Äsarp 35'10.

Flickor: 1) .Louise Karsåker V
26,25, 2) Marie Öqvist V 21'75, 3)

Kristina Eriksson K 17,70.

60 m åk 5 irojkar: 1) Magnus
Svensson K 9,4, 2) Morgan Tärning
Åsarp 9,5, 3) Martin Adolfsson V
9,6.

Flickor: j) Mariannc Sigfriclsso't
Åsarn 9.3, 2) Lena Karlsson å'sarP

10,1, 3) Äsa F;kblonr Äsie 10.2'

LäncdhoPP åk 5 Pojkar: l)
Martin AdoGson V 3,87. 2) Tor-
björn Palm K 3,78, 3) Anders Håg-
gander V 3.65'

Flickor: 1) Mar,ianne Sigfridsson
Åsarp 3,?0, 2) Carina Äielbring K
3,70, 3) Marie Gustavsson V 3,4?.

Ilöjdhopp åk 5 pojkar: 1) Än-
{ers Häggan$er V 120, 2) Thomas
Davidsson ^Äsarp 105,. 3) Niclas
Evertsson Asartr1 105.

- Flickor: l) Mbrianne Sigfridsson
Äsarp 120, 2) Marie Gustafsson V
111, 3) Karin Torstensson K 105.

Kast med liten boll åk 5 poj-
kar: 1) Peter Ungh V 43,70, 2) Mi-
[ael Suni Y 42,65, 3) Hans KölbY
Äsle 42,45.

Flickor; l) Eva Thid6n V 34,90,
2) Ingela Gustafsson V 29,80, 3) Ka-
tarina Schönning V 28,60.

60 m åk 6 {lickor: 1) Ros-Marie
Stenvall Y 5,4, 2) Katarina Hjortsä-
ter K 9,8, 3) Monica Svensson K
9,9.

- Pojkar: 1) Sten-Äke Nilsson
Äsarp 8,8, 2) Gunnar Lindholm
Äsarp 9,4, 3) Lars (i,iiransson K
9,5.

lO0Q m åk 6 pojkarr 1) Håkan
Thor Äsarp 3,31, 2) Roland Karls-
son K 3,36, 3) I{åkan Johansson V
3,43.

Fliekor: 1) Elisabeth Eliksson V
4,02,2) Kalpana Stridh^Asle 4'12'
3) Elisabeth Gustafsson Asalp 4,13.

f,ångdhopr, åk 6 flicktr: 1) Mo-
nica Svensson K 3'60' ?) R.os-Marie
Stenvali Y 3,52, 3) Christina Ån-
de rsson Il :].45,

Pu.ihe.r: lt Sten-Åke Nilsson
Åsarp 4,13. 2; Lars-Göransson K
4.04, 3) Håkan Thor AsarP 3,87. '

Ilö.ldhopp åk 6 pojkar: 1) Ulf
Kölby Asle 130, 2) Håkan SYren V
128. 3) Lars G<iransson K 115.

Flickor: 1) Gunilla Sundberg V
113. 2) Rosmarie Stenvall Y 113, 3)
Monica Svensson K ll0,

Kast rn liten troll åk 6 po.ikar:
L) Ste*Åke Nilsson Äsarp 44,70, 2)
I-lrban Viesierberg K 43,60, 3) Hå-
kan Johansson V 41,20.

Flickor: 1,) Pia Dittmer -Äslc
30,40, 2) Carin Jansson .dsarP
27,82, 3) Elisabeth Gustirfsson
Äsarp 26,22.

Kula åk 6Ilickor: 1) Marie-Loui-
se Larsson Asarp 6,26, 2) Ann'
Christine- Andersson 5.96, 3) Pia
Dittmer Asle 5,89.

Po.ikar: 1) Ulf Kötby Åsle 8,16.

!) Håkan Johansson V 8, I 0. 3) Sten-
Äke Nilsson Asaro 8.03.

11;9..cti- i?
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r TakreparationBr
o Takbyte
o Stuprännor
r Skorstensreparationer
o Putsning
o Målning
r Anläggningsarbeten
r Jordfräsning
o JVlaskinuthyrning och
, -försäljning

Vl kan hlälPa Er
med mycketl

K
3)

SURVISFIRMAN
I SLUTARP AB
Hallagårdogatan 1

521 OO FALKUPING

Tack för en trevlig start!
Vi har snart hållit på ett år. En trevlig och framgångsrik tid'
som vi tackar våra kunder för, Och nu planerar vi uttikning
av vårå lokaler, som kommer att underlätta era inköp hos

oss. Känn er välkomna!

lJill;-,,20?9
ord, prb 25:90

Miöl råserkr 

^gi
vot€, ord. pils 5:75 -l Z fg

Miöl råssrkl
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Samt alle låga Pdser I nYa
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KINNARPS IF FYLLER 6O:

F rtid,rott och f*th ol,l

förening en s topp gren ur
När Kinnarps Idrottsförening nu på lördag tirar

sin 6o-åriga tillvaro är det rniicket som rnan kan
sammanfatta från det. att första styrelsen med An-
ders Karlstedt som ordförande valdes, frarn till i åro
då det är Gösta Aridersson som håller i klu'bbskaf-
tet. Vid det första prötokollförda samrnanträdet

Annars innebar nog 3O-talet nå-
got av ett genombrott för Kinn-
arpsidrotten. I början av detta år-
tionde hade föreningen många bra
tåvlingscyklister såssm Ivar och
Giiran Gustafsson, Gerhard Frisk,
K-E Ingerhage, Grista Larsson, Al-
lan Ahlqvist, John Fransson, Gun-
nar Persson, Gustav Andersson.
Seriesegrar i fotboll noterades 1934
och 1936 i Skara-Älvsborgs pokal-
serie. Fotbollsplanen låg på den ti-
den 200 meter söder om nuvarande
skjutbanan i Kinnarp.

En av de bättre spelarna på"den
tiden var Helge Nilsson, sederme-
ra Skövde AIK. På grund av spe-
larbrist lades fotbollen ned i början
av '4O-talet men friidrotten, som
varit på frammarsch fick nu sin
glansperiod med stjärnor som Olof
Nilsson, som senare tävlade för
Westermalrns IF, landslagsmännen
Gista och Harry Arvidsson, brö-
derna Gerhard, Arne och Yngve
Frisk, Bror Torstensson,,, G.östa
Alexandersson, Gunnar (Johäns-
son) Wilgotsson, Arne Olsson och
många fler.

DUKTIGA GÅNGARE
Gångsporten kom igång i början

av 40-talet i och med den ptipulära
riksmarsihen och följes upp på 50-

talet och början på 60-talet med ju-
nior-SM-segtaren Ingemar Claes-
son, Ilerfaldiga DM-mästärna Elsa
Grahn och Gunde Johansson samt
Gerhard Frisk med bl.a. SM-delta-
gande.

Fotbollen'som legat nere en tid,
återupptogs f951. ntt historiskt da-
tum biev den 15 aPril detta år' då
första matchen spelades rriot
Trädet på Vailensås, där det blev
förlust med 1-0. En del eiv spelarna
hade förut representerat Slutarps
IF så det var inga nybörjare som
Kinnarp stiillde på benen. På hös-
ten 1951 startade man seiiespelet i
div. VIII Falköpingsserien med se'
ger mot Gustav Adolf med 13-4.

Elon Arvidsson blev niorirålsskytt
och en andraplacering blev serie-
facit. Matcherna spelades detta år

Iinns följandb personer närwarantle: Nils oeh Sven
Bergsteno John Göranssone Tim Ektrerg, Gunnar
Kjell6n,'Ejnar Gustavsson, Rudolf Lind6n samt fem
bröder Karlstedt:'Anders, Gustavo Sveno John och
Göran. Redan 1920 fanns fotb^ollslag och mateher:
spelades rnot bl.a. Slutarp oeh Äsarp.

z21r -4.

på den s.k. Storångsåkern, seder-
mera Kinneno.

SERIESEGRAR
Två spelår i vardera Falköpings-

och Skaraborgsserierna följdes
1955 av Elitserien, som vanns 1959.
Nästa serieseger kom 1968, då
Kinnarp vann div. V Norra Väst-
götaserien och därmed flyttades
upp till div. IV. Efter att ha fått
spela i såvål den södra, norra som
västra div. IV-gruppen, biev det
1974 nedflyttning till femman igen,
Kinnarps hittills bästa säsong var
1970, då man tog en tredjeplace-
ring i norrlyran. Tre års spel i feni-
man fölides 1978 och 1979 åter av
div. IV-spel, men nästa år blir det
på nytt spel i femman.

DUKTIC.T LEDARE
Mångqledare oeh aktiva har un-

der dessa 60 år nedlagt stora ar-
betsinsatser och minnet kanske
frärnst stannar vid tillkornsten av
Kinnemo, dår Gerhard Frisk,

Folke Larsson och Sven Larsson
gick i spetsen. Något år senare
kom löparbanorna däf Gerhard
Frisk och John Fransson stod för
de mesta jobben. Vidare måste
nämnas Gösta Gustafsson med 20

år som ordförande och Gunnar
Wilgotsson, John Karlstedt och Gii-
ran Andersson, som samtliga har
ett 10-tal år på någon äv- de högre
styrelstrposterna. Under 25 år, el-
ler från Kinnemos invigning 1954'

har Georg Johansson skött biljett-
försäljningen och på iagledarpos-
terna har lvar Gustafsson och
Marthel 'Johansson fungerat i
många år.

Detta var några glimtar från
Kinnarps IF, som på senare år
även tagit upp bordtennis På sitt
program, Men först som sist går
ändå tacksamhetens tankar till
dem sorn bildade Kinnarps IF år
1919. Det är bara att önska lYcka
till och tro på nya framgångar för
Kinnarps IF.

KURT JOHANSSON

Killar i
allaåldrar",,
dorn klipper sig hos

HERRFRI$ERING,
KINNARF
Flrgltta Sllfvorrtrand, Blörkänglg' 6' Klnnarp 
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Kan dom så ksn vit Så resbnerade mgn förmodligen I
Slutarp obh Kinnarp år l9l9 då Klnneveds IF och Slut'
arpr IF bildades. Egendomligt nog är håda förenlngarna
cå gott som daggamla. Vleserligen har man lnga proto'
koll kvar eom bekräftar det exakta datum då Kinneveds
lF - nuveraride Kinnqrpe IF - bildadesr men man vet
att det ckedde "någon gång på lommsrenot. I Slutarpr lF
vet mån dock exakt niir man skall llra 60.årrjubil6et. Det
var don ll juni anno l9l9 som föreningen, bl a på ini'
tlatlv av förata ordföranden och första kaceören bröder'
na Harry och Helmer Nllaron, bildade SIF.
. -o-

Under 2O-tslet var lnte fotbollen på långt när llka
framtrödande som den är I dag..Når seklet var ungt ägna'
de man slg I huvudoak åt cyhelåknlng, frildrott' gång'
rhldor, orlenterlng och gymnaotlk. Det var förat undor
'40.tolet som fotbollen på allvar börJade tränga ut de öv'
r.lgr ipoftgrenarna.

Men under krigsåren 4l och 42 var det tlla rtällt mrl
fotbollen I bl a Klnnarpa IF' ja t o m så llla att man vid ett
rtyrelaemöte bedöt upplöer fotbollreektionen. Man träf'
fade en överenakom.rnelee med ttkonkurrontförenlgentt I
glutarp att ta över fotbollen. KIF skulle ägnr rlna krafter
åt bl a frildrorten I rtällat. 9å ckedde också.

Men vad man Inte vet m€d oäkerhet är var fotbollr'

tröjorna från KIF tog vägen. Antingen såldes drÄkierna
till Slutarp eller också till IFK Tidaholm. En av vetera'
nerna i Slutarpe IF, Lennart Karl6n, kan dock inte dra
etg till minnes att det var Slutarp åom tog över dräkterna.
Det linns ej heller någon anteckning vare oig i ksssa- el-
ler protokollböcker aom oäger att Slutarps'klubben.köp'
te ln Kinnarpsdräkterna. Så förmodligen satt KIF-dree-
oen på de epelare eom inglck i IFK Tidaholms A.lag i rnit-
ten av 40-talet.

Det var alltså svårt ,tt f;li;p lag undlr krigaåren. Så
gott som alla epelföra var inkallade. Men kriget tog slut
och i början av S0-tslet beelöt Klnnarps IF att ta upp fot-
bollen på programmet igen. Följden blev att de många
'Klnnarpaapelarna so-m kämpat ftir SIF återviinde till mo'
dersklubben 

_o_
Detta skedde 1953 och för Slutarpa del innebar det en

nedgång. Guatav Gustavsoonr gekreterare i SIF sedan
1945:

- Men vi repado ore ganska snabbt igen och lyckadea
åvaneers uppåt t tabellerrra. Ett år vann vi vår grupp i div
Yl men åkte ur femman efter en sösong och i ttsexan'o är
vl alltjämt.
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LADUGÄBD$INREDNING
Vi tillverkar al ladugårdsinredningar

TILL K PRISER.
Be_g.år del lönar slg.

HB Halsängs Ladugårdsinredningar
KINNARP - Tel.461 64.

NYLON.BINDSLEN
Hos oss kan ni nu också köpa nylon-bindslen för kor och
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|

I ToRSDAGAR kt.16 - 20 
I

I oBSl Tlrdasen den 2/1o stänst. 
I

I F.ör ev. förfrågningar * 
I

I ring Marie-Louise Karl6n, tel. 05151334 3f - 335 15 
|

AB Slutarpsköket
Slutarp
'521 10 Falköptng.
Telefcn.0515/333,90



"Fråru leken på fi}-talet
till 7O-talets allv ar"

Gustav Gustavsson är Slutarps
IF:s meste sekreterare.'' DdrÄ
råder inga tvivel. Eller vad sägs
om 35 år som protokollförare?
Redan 1945 trådde Gustav till på
posten som sekreterare - ett,
uppdrag som han alltjämt inne-
har. Och han har inga plarier på
att lämna över. - Vjll valbdred-
ningen att jag skall sitta kvar så
gör jag det, förklarar Gustav.

Gustav Gustavsson har fö[t sin
förening alltsedan 193? d& hans
namn kom med i medlemsrnatri-
keln första gången. Har. mihns
med saknad och lite vemcid fot-
bollen från 4&talet.

- Fotbollen har ändrats under
30 år. Det har blivit mer system i
spelet nu. Och mycket mer all-
var. Jag tycker nog att det var
roligare förr, Då var fotbollen
mera idyll och lek, såger Gustav.

- Fotbollen har, framförallt
under 70-talet också blivit mer
och mer kommersialiserad. Förr
var det fester och danskvållar
som finansierade verksamheten
för SIF. I dag måste det in mer
pengar ån dessa fester kan ge.
Det har fungerat hittills tåck vare
kommunala bidrag, rehlamintåk-
ter och den pappersinsamling
som vi dragit igång.

- Fotbollen har elltså genom-
gått en förändring under de se-
naste tre decennierna. Men frå-
gan är om inte vårt A-lagr,.från
början av S0talet trots ällt.,hade
kunnat bjuda dagens..A,Jag rejålt
motstånd. Det tror jag'1 i alla fall,
såger Gustav och drar sig till inin-
nes året 1937:

* Det var det året sonr Slut:
arps IF kom in i seriesystemet.

renblaget från

SIF mindre spelarmeterial att
vå\ia ur. SIF:s mcdlemsantal
uppgåt till icke fullt 115.

- Den hår siffran borde - och
kunde - vara högre. Det vill till
att en så liten förening som SIF
har en stark ungdomsverksam-,
het så att man hsr goda förutsätt.'
ningar ått få fram bra.spelare
som småningom kan gå in i SIF:s
AJag. Att en så här liten förening,
skall gå ut och "köpa" bra spe-
lare är ju helt otånkbart, menar
Gustav och fortsåtter:* Vi border åå" e*t funiorläg
också^men tyvårr år det ett tom. -i

rum för den ålderskategori som
hör hemma i ett sådant lac.- Det .

CykelÄkning, allmån idrott, orienterlng, fotboll, gymnaatik, skidlöpning och bandy stod på SIF-pro-grammet under 40' och 50-talen. PA bilden ses SIF:s bandylag från mitten av l0-talet. Sittande ir.v,
Lennart Gustafsson, Elof Rehn Lennart Karl6n, Bertil l{iellander och Gösta Johansson. Stående fr.v,Filip Gustafsson, Lennatt Engström, Harry Axelsson, tlånrik Josefsson, Nrr." 6ft"."" ;"hlå;;J;ii
höger Nisse Andersson,

år pojkar mellan 15 och 16 år som denna åldersgrupp och förgökervlsaknar. engagerå dessa ungdomar i en
- Jag tror också att det är av , meningsfull fritid i den fina andra

största vlkt. att men når fram till som råder inom SIF.

zqh-lq.
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Gosta frå,n Kinneued,s IF
näru med,ulj i Lond,on-Os

60 år fyller i år Kinneveds
Idrotts Förening - nulnera
Kinnarps IF, eller KIF om ni så
vill.

En titt i den digra jubileums-
skrift som föreningen gav ut inför
5O-årsjubileet berättar att KIF fo-
strat många bra idrottsmän som i
ett fall t o m representerat Sveri-
ge vid OS. Det var kulstötaren
och diskuskastaren Giista Arvids-
son som bl a har ett JSM i kula
och ett JSM i diskus. .Gösta Ar-
vidsson representerade Sverige
vid OS i London 19rt8 och lick i
sitt bästa kast iväg kulan 15,37
meter vilket gav Kinnarpsgrab-
ben en femteplats. GiSstas per-
sonbåsta var annars 15.92 m.
Men även om han hade nått upp
till sitt personliga rekord vid Lon-
don-OS hade han inte kommit in
på medaljplats. Det var nämligen
tre "omöjliga" amerikanare i te.
,ten, Den som minns detta är Kurt
'Johansson på gården Västarp
strax.söder om Kinnarp,

-o--
Kurt har under 14 år varit kas-

sör i Kinnarps IF och varit för-
eningsmedlem sedan ett 25-tal år.
Förutom KIF:s genom tiderna
stiirsta idrottsman Gtista Arvids-
son minns Kurt också duktiga
gångerskan Elsa Grahn som var
aktiv från slutet av 50-talet och
fram till 1963. Hon lyckades eröv-

, 
ra 15 DM-tecken. Kronan på

'verket kom 1959 då hon gick in
på en tredjeplats vid NM. En an-
nan framgångsrik gångare som
också rruxit upp i Kinnarps IF är
Ingemar Claesson som vann JSM
1960.

- Men under senare år har
fotbollen alltmer kommit att do-

Kurt Johansson på gården Västarp utanför Kinnarp kan bl a se till-
baka på 14 år som kassör i KIF. Här försker han rned protokollsbo-
kens hjälp få reda på var KIF:s fotbollsdråkter såldes då fotbolls-
sektionen gick upp i Slutarps IF 1942. Troligtvis var det IFK Tida:
holm som köpte in dräkterna.

rande hör hemma. KIF;s fram-
gångsrikaste fotbollsår hittills var
1970 då det blev e4 hedranrla
tredjeplacering i "fyran", beriit-
tar Kurt Johansson.

-o-

KinnarDs IF är medlems-
mäsligt dubbelt så stor som Slut-
arps IF och kan i dag räkna in
nästan 250 medlemmar. Antalet
KlF-anslutna har ståindigt ökat..

-o-

Hur Kinnarps IF kommer att
celebrera GGårsjubileet är oss

obekant, men någon festlighet
kommer det sannolikt att bli. Vid
dylika tillst.iillningar brukar det
"regna" plaketter. och förtjänst-

'tecken till medlemmar som lagt
ned ett'långvarigt och uppoffran-
de arbete till gagn för för-
eningen.

Nästan ett och 6tt halvt decen-'
nium som kassör bör vål vara
mer än tillräckligt för att rendera
Kurt i Västarp någon form av för-
tjänsttecken?

- -o-

Men Kurt Johansson är bara
en i radön av många trotjänare
inom KIF som under en följd av
år lagt ned ett uppoffrande ide-
ellt arbete. I jubileumsskriften
omnämns bl a Gerhard Frisk som
var något av primus motor
bakom tillkomsten av Kinnemo
idror.tsplan som invigdes 1954.

- G!öm inte, att nämna Ger-
hard. Han är värd det, säger
Kurt Johansson.

zz

minera föreningens verksamhet,
säger Kurt och fortsätter:

- 1953 då vi återupptog fof
bollsverksamheten fick vi börja
spela i dåvarande div VItr. Vårt
lag avancerade snabbt uppåt i ta-

bellen och samrna år vann vi "åt-
tan" och gick därmed över till div
VII. 1959 var det dags för KIF att
ta steget upp i div VI och avan-
cerade småningom ytterligare ett
pinnhål till div V dår man fortfa-

Gamla protokoll berättar. Det hår protokoilet stammar tran den
feb anno 1920 och är det åldsta bevarade sammanträdesdokumentet

' från Kinnarps IF * eller Kinneveds IF som föreninger- hette då.
Men KIF är drygt halvåret äldre än så. Sommaren 1919 såg Kinne-
veds IF "dagens ljus".

2. .22 1' r'z/**n?, 112224

f^za-*zzz"",/a.,,, .Zi' zZ* -zå 4:*,t ,<*sr"ajz //

ze/q-\



P& so&rö i Lokrx{,-Fröhind
Sångaren och trubaduren Bo

Maniette, från Giiteborg, till-
sarnmans med fem musikantel
från Regionmusiken i Skpvde,
Skövde Blåsarkvintett kallad,
stod för underhållningbn när
NBV i Kinnarp (Nykterhetsrörel-
sernas bildningwerksamhet) på
ftedagen anordnade sin traditio-
nella höstsoar6 i Lokal Frökind.

Ett både roligl och underhål-
lande program som lockade fram
många glada skratt och hjärtliga
applåder hos den alltför fåtaliga
publiken, faktiskt bara ett 4ttal
personer. Bo Maniette är kanske
mest bekant från ett årslångt en-
tlagemang tillsammans med Bos-
s,e Parnevik där han sjöng och
imiterade. Den konsten visade
han också prov på i Lokal Frö-
kind och speciellt hans imitatio-
ner av budgetminister Mundebo
och Evert Taube gick hem. I öv-
rigt bjöds ett blandat musik-
program där Maniette sjöng visor
av Povel Rame!, Evert Taube,
Olle Adolphson samt Hasse och
Tage. Blåsarkvintetten ac-
kompanjerade.

örhöngen
och näsvisor

Örhängen och näsvisor kallade
Bo Maniette och musikanterna
det program man framförde un-
der kvällen vilket man reser i lä-
net med under två veckor. Ör-
hängena är kända visor av de.
nämnda vismakarna, medan näs-
visor syftade på respektlösa och
roliga förkortningar av kända te-
man, Vem kunde till exempel tro
att det gick att korta ner hela
operetten "Glada änkan" till sex,
se-kunder eller alla känoa sjö-
manssånger på samma sätt? Det

Ingrid Atrlqvist serverar kaffe efter underhållningen. Håir till Anita
rAndersson.

gick i alla fail i fredags - tro det
om ni vill.

Skövde Biåsarkvintett som
denna gång innehöll medlem-
marna: Olle Tirenius på oboe och
triangel (han behöver ett särskilt
omnämnande enades man om i
gruppen), Wenche Bårdstu, valt-
]rorn (import fra Norge och för-
följd' med norgevitsar av sina
kamrater i gruppen), Kjell Nyt-
tig, klarinett, Sten-Inge Johans-
son, f1öjt och cykelpump (?) samt
slutligen Nils Jonassoir på fagott.
Ett solostycke kallat "Klarinett-
vals från Elfsborg" framfördes av
kvintetten.

Bo Maniette, trubadur, sårigare
och imitatiir hiir i liird med att
riva av en sång tillsammans
med Skövde Blåsarkvintett i
Lokal Frökind i fredags.

Så här roligt hade man i Lokal Frökind i fredags när NEV hade sin
Ltöstsoar6 och studieupptakt. Trubaduren och sångareniimitatören
Bo Maniette samt Skövde blåsarkvintett underhöll.

Glada damer på höstsoar6 i Lokat frökind shrderar en bok om folk--dråkter. Från vänster: Ingrid Andersson (i Toarpsdräkt), Marianne
Ivarsson, Maj-Britt Johansson och Elsa Johansson.

I{östsoar6n år en tradition på takt på höstsåsongens studiecirk-
femte året nu för NBV Kinnarp lar och kurser. Av den anled-
och det betyder en festlig upp- .ningenhademanocksåibilbiote-

Här år det Birgit Johansson, Skövde, och Kurt-Ove Brodd, Kinnarp
som löser inträde till NBV:s höstsoar6 på fredagskväIlen.



Lennart Karl,6w
SIF: ure i 47 år

Lennart Karl6n t,v. och Gustav Gustavsson, två av de verkliga tro-
, tjänarna inom SIF, blickar tilibaka i protokollen från de 60 åren.

Slutarps IF:s meste medlem heter Lennart Karl6n. Han har till-
hört SIFJägret sedan 1932, d v s i 47 år. Sedan Lennart upphört
'med sin aktiva idrott - han var bl a höjdhoppare av god kiass med'
ett personbästa som junior pä 1,72 vilket stod sig länge pa F€lb{g-
den - har han haft flera förtroendeuppdrag i föreningen' Under
åren 1961 och fram till 68 hade Lennart hand om klubban. I dag he-

ter ordföranden Bo "Båsse" Johansson.
Under olika perioder från 1952 och fram till 63 var Lennart dess-

utom lagledare för SIF:s A-lag. I
I nästan ett halvt sekel har Lennart varit SIF trogen. Det betyden*

att Lennart är den medlem som varit med längst i föreningen av dde

nu verksarnma. Ett annat namn' som finns med ännu länge tillbaka ffi
'SlF:rullorna, år nyligEd'bbrtgångire Eveit Sand6n. Han var med reo.4
ldan vid starten sommaren 1919 och har sedan dess haft många upp;-

,, dp,eg,r'4,6.h i sfrygqlse$ vareg,tio'som ordfilrande ro*r'13 år in&1ffiffi
bollssektionen är det tyngsta uppdragen under de nästan 60 år som

Evert Sand6n tillhörde Slutarps IF.

@
ket en expos6 av olika kurs-
bögker och kursmaterial som ska
komma till airvändning nu i höst.

Efter det att artisterna lämnat
estraden presenterade Alf An-
dersson, NBV Skövde, en.infor-
mation om den specialsatsning
man.gQr på kurser'i friskvård el-
ler Hålsa och livskvalitet som den
också kallas. Kaffe och dans av-
slutade den trevliga kvällen.
Bakom dragspelet och trummor-
na hittade man Håkan Silvander,
Kinnarp, respektive Börje An-
dersson, Odensberg. 

GW

SIF-promenad
Slutarps IF:s TEKLA-promq-

nad. Rätt rad vuxna: 221, x?l,
x11, xxx. Rätta svar: 214 takt,
korp, Orust, Vikval, pesetas, M.
Thatcher, 6ll dygn; Påskön är
kånd för sima märkliga
stenskulpturer, Gästrikland, X'
Standard Liege, ballongsegel.

Rätt tad barn: xxx, 222, 2xl,
111. Rätt svar: vara konsekvent,
USA, Ville Vråk, ut på sta'n,
Askungen, 40 st, nej, Gustaf
Adolf, Ford, 6iista, 30 km, Lotta.

l:a pris vuxen: Sven-Olof
Isaksson, 2) IJlf Såndberg, båda

kort: Lisbeth Gunnarsson.
Vinster kan avhämtai

Samuelssons.. Skiljfrågan
gram.

' Vinst bld 'lott 15 och vinst vit
lott på nr 25.

hos ;

1330 -

r r^ö/16l18 ären sr^,,r,s.
Lfilgårrc modellslut.

8O-orna
rcdanrlll.

NrraRenaultlS
Kom in och provkör nu.

FRÅN

99.95O:'
(oxkl. ltakt)

AB Bil & Motor
Slutarp. Tel. 333 30

bar-n 12 iätt R-obert An-
dersson, 2) 1l rätt Roger Hover-
berg,

Extra dragning på alla starf

lnstallatlonsarbeteJl . . .

år vår specialilet. Och vi utför dem till fasta priser' Ring oss

rå slrall vt låmna en kostnadsuppgift'

Hushållsmaskiner, r ,
har vi av alla'slag: kyl och frys, Wåttmaskiner m' m' '

Ingval Gustahsons Elektriska
521 00 FalköPlng. Tclclon 930 69

12 rätt.
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[.]trnärkt förstu hululek
..: sed,un kommer ruset!
SKARA (FT): Kinnarp har I - I i halvtido i därrned nytt kontrakt, efter bjudkalas ay

den första av de tre avslutande ödesmatcherna Kinnarp.
i division lV-fotbollen. Motståndare är Skara. - Vilket försvar vi hade i dag, suckar IJno
Det oavgjorda resultatet är rent av lite smick- Carlsson. Oeh det värsta, vi kan ju inte göra
rande för hemrnalaget. Men så i andra halvlek rnår heiler.
faller Kinnarp bokstavligen ihop sorn ett kort- Två falköpingslag är på väg ur division IV.
hus. skara går lått fram till 4-2 och.grejar somdetserutnu...

Kinnarp giorde annars en ut- Westerberg- hade närnligen en snabbt 2-l genom sin lille rr.lt- OSÄKERTmärkt första halvlek på skara- jättechans, när.han på mållinjen zubbe Jan-olof Friman retlan.ef- vet inte vad som tog åt Kinn-hov. Den första kvarten hade * inte.kunde trycka in bollen i nät- Ier fem minuters rp"i Na. rua., ..J=i ff ffi lla"" rr"lrtuLu.r.,med lite tur faktiskt kunnat ge ? maskorna..Då var dryga halv- kinnarpsbacken Roland ,,Lollo,, Drr+^r:^l -r..r^r^ _
laget en 2-o-ledning. Först skät timman spelad. iu,-,""o., i den 24:e -i.,rt".,"*iät :l?joit: :]:i1o:_T11^:!:]i^::t:
Thomas carlsson via skaramål- .^ 

sk!r. tog ledningen på ett med bollen för länge un" tui.i. lit';^1"-l"l.11lrna 
passnrngarna

vakten Marian Belinas n"J"rt.p- långskott. Kenneth ovemyr lad- n,'irn.n framme ig".,, .röt b,;t'iä :tl'-\,:1,^lXlhörde 
att fungera

par över och sedan utuvisteä- dade och Arne Ekbom, såm.hit- l'n"".rna",.u,rrt trlttr.l" n,lillll samtidigt som osäkerheten spred

La" Georgsson to"tao-a, aa i,ä tfs sPelat åriljant, .i"Jn.aå.å. fro.ar, 
"o,,, tättvinciist ".J"il ;il#fi1äl;3Jl"li1'J'i::med handen forcerade in Berne skottet helt och fick se bollen g_f.

Svenssonsläckrahögerinlägc'-droppaininättaket'

STOL*SKOTT 
Men 1-l skulle det bli i paus. ,--?u, 

bl"t nu mest ställninss- Arne Ekbom får högst betvg i

Den rörsta akten var bra rrån åi'lr:*'f'$:l,n#ff i;t f:ä Ti':Jit?*:å#tiili'; [H.:?.IT',y:1iT:,'"",ii Ti
bägge håll. Även Skara hade {ina ringen 20 sekunder före halvtids- emellertid inte uträtä ,råsoi dock magnifikt. Kent Bengtzon,
chanser, bl.a stolpskott i fritt läge vilan, serJan Roger GustavssÅ framåt och en reducering käm Thomas Carlsson samt "Blecka"
av Christer Johansson efter 12 dyrkat upp hemmaförsvaret mecl först riär fem minuter återstod. Georgsson och Westerberg böria-
minuter. Men det var Kinnarp en fin rush. Roger ,Gustavsson slog bollen cle bra, men föll tillbaka mer och
som var fränare och fräckare. Det såg alltså lovande ut inför misstänkt ur händerna på Marian mer' Jämnast bland utespelarna
Synd bara att man slarvade till andra halvlek. 

" 
Iä;;""" hä Belina, men domaren Lennart var nu Roger Gustavsson och

det i de bakre leden och au ta- öppnat starkt ;"h ;;;;ä^;;; wilgotsson, Fristad, lät förs6el- connv Qwisth.
g€ts specieile målskytt Thomas i."- racthålt. Nir"l;;å;: sen passera och så var det 3-2. Jan-olof Friman vqr särklas-
Westerberg inte hade sin vackra drömmarna i"fr. 

-Sf.å." "-fä Skara glorde emellertid snabbt sigt bäst på plan. 
_Den 

lille skara-
gqe.

hamnade segern hos räu las. H:: ?:"tä.i:å ;if ::::l:*.":;
. Roland Nordh, som blev två-måls-

Slutarp övertygar L{*å{#ö,.jå;:j,;T$
vakten Marian Belina.

Bra domare var Lennart Wil-
Slutarps IF fortsätter att över- malaget också vann råttvist. Hela gotsson, Fristad.

tyga i höst. Lördagsmatchen på lagetikall ha beröm för en bra ge-
Tångavallen vanns med 3-l mot nomfördmatch. HÄKAN
serietrean Gustav Adolf, som un- Tony Skoglund, Conny ;ohans-
der hela vårsäsongen var med och .o.r, dog". Ände"sson oäh uikael
nosade itoppen. ." Ung skall nämnas något före de öv-

Gästerna inledde rned övertag i riga. Hos gästerna var målvakten
spel de första tio minuterna, men Mikael Wulff, bröderna .Sjökvist I Tekla-prornenad
kunde inte skapa några målchan- samt målskytten L Johansson de I Kirrrr""ps IF:s damklubb hade
ser. Resten av halvleken gick i bästa. I på söndagen T$KlA-promenad.
Slutarps favör som i den 35:e minu- Domaren Roger Nordkvist, Ve- | na{. rad oc! sv_ar:-xll lxl x1x
ten giorde 1-0 genom Tony Skog- dum, får godkäIt. I izl Sne], .f9u19' Se.9fL Pos1 

99hlunJlfterbraf<;nspelavRoserAn- trtta ar, .i1 CARLOS linrikes,A-vitamirn,världsvan,bele
dersson. Mellan 40:e o"t ti"--i". ]Jl-tl:!''l' J.Ll v.rr!!ve 

I vad,..194?, viixldel, åppelsort, bint-
.^: :^: I je, nötväckan, harem.nao:,:tur,]p,rre 

?ra 
cnaltser'.soT 

- 
-iä-rC ,^ | " 

'flv, rätt var bästa resultatet:
med lite tur kunde resultera i qlt En cL-r^-;:-:-^i.,*.r;it "+ | *ä'J,båä öä, å:::ir;::"iff::
eller ett par måI. !.n EKaoegorelee i Slutarp I

^_r-^ L^r.,r^r, Lr^., -_^r^1 :a*- veckoelulet har nollrnn_ä'h.

och sköt i måI. Dap-Ola. Sand6n .l

Andra halvlek blev speler iÄmn- r-E-uÄolrurer nar pofiEanmålts. I Br.tf"ågorna vanns av Ola Jo'
Ere, men fortfarande rt"a. rt.ä-"- Några mopedbu-rna perconer har I rr."*.r, r?isej. sitjefrågan var sg.t
laset de vassasre tlrrau."å,*"iiillt :::$:-',åi:1k"1:tåI*i^* på | ioueriötvannspålounummerrl4.lager oe vassasle ltlllauen€, vllKef, en gräaplan eem dårryid fatt" iv- | lulrcr rc! vdurr Pa rwr

resulterade i mål i den 26:e min., eevärda- skador. il;;-;;'Å; Idå Roger Andersson bröt igenom t"a eryrtaiJ"it"."ff*--- "" I rnxra-"ktuelrt

En skadegörelee i slurarp-t | ::fiåöj'#t,3?å"::#ifii:ckoslulel ,-har polieanmarts. I Barnfråeorrra vanns ev rigra mopedbu-rna perconer har I r,."äå",äiåel. sil"r"ag""

stod för fint förarbeie. B_0 kom i I Veckens _JEKLAI{s som var,

den 31:a minuten efter soro- I Hl'i:|il:ffffi?*lrtJi,ru"""" ""qcr! oa;a rrurruLen errer solo- 
| Äså Karlsson, Ängsgatan S.genombrott av Tony Skoglund. | "rroUrra_J&;fig?,-- f."r;ätter i

starkt giort! | kval och pa toiäaai. samii"g san-
Gästerna reducerade i 35:e min. I delts res!. centöm-Livs -1g.30.

genom L Johansson. I OBS! tiden.
Det var en bra match som hem-

-rf,-



I\U ÄN SÄTEi\ KLAR:

Det blir "fnmmuru" fö,
Kinruurp nästu sosong!

Kinnarps IF förlorade sönda-
gens möte med IFK Hjo på
Kinnemo och dämed år saken
klari Det blir div. V-spel nästa
'säsong. KIF följer olltEå Boll-
klubben till lägre divieion.
l-4 i baken medför att laget
inför årets sists match - mötet
med i trottenstriden inblanda-
de Tibro - måste vinna med ni
måls övervikt, och det torde
våra en omöjlig utgång.
* Kinnarp var inte utan segier-
chans mot Hjo, Man inledde
båda halvlekarna riktigt lovan-
de, men sedan kom gästerna
oeh. var genomgående reppare
pår,hollen och tog tillvcrra de
chanser eom bjöcls. Deri första
halvleken slutade mållös, men
jag räknade till en hanclfull
chanser för lagen att anteckna
sig i målprorokller.

*
Ett välplacerat skott efter el-

va minuter av andra halvlek
bäddade för 0-1. Det var Ste-
fan FoIk, som plötsligt spelade
sig själv fri i mittenposition och
gköt utan chans för Arne Ek-
bom.
, Inrp fömån i slutet av
mstchen blev der målexplo-
sion. Conny Johansson frispela-
de Stefan Falk till O-2 efter 35
minuter och när 4l minuter
var spelade reducerade Kinn-
arp tili l-2 genom Thomas
Weeterberg. Isrället för kvitte-
ring på de minuter eom åter-

stod, fixade Stefan Falk l-3 -
Hjo-spelarens tredje fullträff
och Per-Äke Eriksson l-4 i
slutet.

*
Stefan Falk var alltså namnet

nummer ett för dagen i [Ijo-
laget, som annsrs inte lyckadea
speciellt bra i paeeningespelet.
Det var eom helhet en slålstru-
ken match med en i det när-
masle nollställ<l första halvlek,
men en något lir{ullare andra.
Men nog hade i varje fall skri-
varen av de hår raderne ftiF
väntat sig mer krigartakter
från Kinnarpshåll, när nu
matchen var.. aY så stor betydel.
se.

Det var Kent Bengtzon och
Tornmy Fredrikseon som spe-
lade till sig de bästa berygen i
bakre ledet, medan de iutine-
rade nträYarns'o Westerberg
och Georgsson trols att de inte
spelade på tnpp var främet i an.
fallsvåg.

K-G Torstensson, Skövtle ha-
de en lärt domaruppgift denna
strålande höstsöndag.

*
Lite segerglädje fick vi i alla

fall vara med om när Kinnarps
lF:s fliekhg o"-. rned 2--l
mot Floby oeh nu kan summe-
ra en fin serieinsats. Suebnne
Ungh ochh Carola Carlsson sva-

"ade för de två Kinnarpsfull-
trä{farna.

- 
BÄSSN

"Blecka" Georgsson kämpar med lljo.målvakten lJno Berg -
dock utan "'y'derna gång' (Fo'ro: "xljäJamaseger

.,

f??q*i<>-ot

Höstens lug slög till igen:
M&l nftnr 20 seltund,er

geu 1-0 p& Tå,ngauullen
Slutarps IF kan summera en

fin höstsåsong, som gett totalt 13
poäng. Lqget har för övrigt väg-
rat att förlora på sin hemmaplan.
Tångavallen. Lördagens avslut-
ningsmatch . mot Blidsberg gav
l-0-seger efter mål av Roger
Andersson redan efter 20 sekun-
der. Han tog tillvara en miss-
lyckad passning i BlK-försvaret
och ställde målvakten chanslös.

Matchen bjöd fortsättningsvis
på mycket kraftig speldominans
från gästerna och raden av farlig-
heter framför slutarpsmålvakten
Stefan Pettersson, som växte ett
par centimeter ju längre matchen
led. Han blev Slutarps räddare i
den här fighten, som präglades
av enorma krigartakter från

hemmalaget. Framförallt blev
det så i andra halvlek att BIK bet
sig fast på hemmalagets planhal-
va och att SIF:arna fick chansa
på kontringar. Två av dessa höll
på att resultera - en gång sköt
Roger Andersson skarpt, en
gång Mikael Ung på vippen att
överlista Thomas Roosvall, som
för övrigt vid ett par tillf;illen i
första halvlek svarade för ett par
jätteräddningar. Allra båst i
Blidsberg var '€nnars -Gerhard
Samuelsson, men även Äke Rask
och Tor-Leif Carlsson hörde till
de framträdande spelarna i ett
gästlag, som hela säsongen till-
hört toppen, men fick se Mullsjö
avgå som segrare.

Inför slutmatchen var Mullsjö.
en poäng före BIK, Ledarlaget
stod rycken i slutmatchen och
vann med matchens enda mål
mot Ekedalen. Mullsjö hade haft
råd att förlora och ändå ta serie-
segern eftersom Slutarps IF gav
"oväntad" hjälp. Med en normal
vårsäsong hade Slutarps IF varit
topplag i sexan, men fem vårpo-
äng och tretton höstpoäng ger en
femte plats.

Jonny.Wejshag, Skara, var lör-
dagens matciledare på Tånga-
vallen. Han kom med bestämda
domslut och att protestera lönade
sig inte. Några tokiga domslut
hade han - men de rätta över-

F.. 
^t ' .lför Slutarp rllu'+aU

Slutarps IF har gjort en strå-
lande höstsåsong. !årens fem
poång har plussats på ordentiigt,
och laget har efter gårdagens se-
germatch mot Furusjö 16 poäng
och torde dårmed konkurrera
om tiieln "höstens bäsla sexan-
lag". Mot Furusjö var laget klart i
överlägset större. deien av
matchen. Första halvleken vil
mållös, men igen orättvisa hade
skipats om hemmalaget haft ett
par fullträffar. Andersson skicka-
de iväg vid ställningen 3- 1.

Tony Skoglunci visade vägen r

till en ny tvåpoängare genom att
göra 1-9 i första minuten i andra
halvlek och öka till 2-0 efter en
kvart. 3-0 kom i 30:e minuten på
straff. Roger Andersson hittade
rätt - den gångenl Reducering
till 3-1 kim i Fursjö fick en
spekaee utvisad när cn kvart
återstod. Han spelade handboil
vid tr'å iillfällen och då blev det
sltriligen rött korl.

Målvakten var som sagt Furu-
sjös ess. Slutarpslaget gjorde
ingen av sina bättre insatser,
men det var ganska hyggligt spel,
På de flosta håll. Allra bäst lyc-
kades Ove Karl6n och Stefan Ek-
man. samt tvåmålsskytten Tony
Skoglund.

vägde till ett klart överbetyg.
il * to-o." BÅSSE
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BILTUREN
söndagen den 7 okt. med start 9.30 - 12 från

Falköplngs Tldnlng.

Fråga 1) Vad står det på

undre vägvisaren?

Fråga 2) Hur många km.
är det till Falköping?

Fråga 3) Vilken kyrka lig-
ger på höger sida?

r.:.1:: :j.,.: l

Äk en tur på Falbygden och hitta bland annat ovanstående
fotofrågor. Vid målet tips- och bingopromenad.

Startavgift 4:-

Konr och Festis

Trevlig söndagsudlykt
Klnnarps ldrottsförenlng

$along S0PHIE
KINNÄRP

Fr.o.rn. i dag hålles sa-
longen stångd tills vidare.
Marlta Georgsson

Centerlistor för
kyrkofulhnäktige
För trndje gången går d€nt€rn

ut merl egen llåta tlll kyrkofulf
mäktigevalet i Klnnevodr för-
aamling. Övrlga pcrtler går rarn-
man med en gemenåam llrtå, Dåt
har diskuterats otn man lnte ock-
så I övrlga partler rkulla ha vsr.
sin llsta men det kom lntg långta
ån till digkueeioner.

Centern har två liator, bAda
toppaa av kyrkoherde Sven'Srlh
Hagnetud.

Striden mellan centerltptofnå
och aamlingslistån brukår vårå
jåmn. Röstdeltagalna t för.
samlingerr år ganska lågt, aom på
de flesta hAll. Doch deliog
1S0-1?0 av cle röstberåttigade I
valet l'örra gången.

Centerpartiet: 1. . '9ven'ErihllagnerurJ, Priistgården. L, å,

521 00 l'aiköping, 2. Carl-.Arne
Adamsson" n'alk'-v. 23, ElutarP,
521 00 tr'ålköplng, 3. Görar1 {"n*
derason, Negiarp, Pl, 804d, L, E?

681 00 Falköping, 4. Mai-Brttt Jo.
hansson, Klnnag, I, KinnårP,
i&l' 09 Falköping, 6. flrra'f:o{ler'
Baolra*. 9, Blutarp, tål 00 FsltÖ.
piqc, 6. Asssr Karlsåo$, l{tFf$g;
?, $lutnrp, 521 00 SglköPing; 7'

Görqn Anderseorr, tsl.k'-v, ötl 00

falköping, å. Gunnar gv6{tåro{r'.

Ledsgårtlen, L. L 6AL 00 tr'ålkö-
ping, 9. Ann-Britt Gdransssn, På'
radg. 7, KlnnarP, 521 00 FaIkö"
ph1g, 10. Ruth Peraaon, Pl' 10å6'

L. l, 52100 F'alköptng' 11' Erik
Gustevaaon, Dalg, 18, Klflnålp'
521 00 Falhilptng, 1!. Margot Fet'
terdlon, Fl" 1124, L, 1' 5?1 00 trål'
köptng, 13. Bengl Klirigrtedt, Pl'
8049, L. 8, 541 00 FslköPlng' l{.
lngrid Ademacon, X'alh..v' ES'

Slutarp, 521 00 FalhöPlng' lö.
Eva Karlctedt, Pl, f 101' \'
1,521 00 FalkåPing, 16. Cartns
Andersson, I(varng. ?, Bluterpr
521 00 tr'alköping, 17, Tord Tor-
stenqcoR, Nygatan 6, KinnarP'
521 00 Felköping, 18. Kl6ll Len'
nårtcson, P]. 1124, L, 1'6t1 00

Falköptng, 19. Lentrcrt P€rrlon,
Pl. 1086, L, 1,32100 FalköBlng,
?0. Rolf Lindberg, AxtorP, L. 8,

52 | 00 Falköptng.

Centerpartiet: 1. 8von.&rlk
Hagnerud, Pråstgården, L, 8,
521 00 Fatköpirrg, 2. Qöran An.
dersson, Neglarp, Pl. S045, L. 8.
521 00 Falköpiirg, 3, Csrl,Arne
Adamsson, Falk.-v. 23, Slutgt"p,
521 00 Falköpirrg, 4. Ivan Johan;.
son, Äxtorp, Pl 8080, t. 8, 6?1 00
Falköplng, 5. Torsten Gur"
tavsaon, Pl. 8030, 1,. 8, 521 00 Fal-
köping, 6. Astrid Pottcrsåolr,
BJörkångsg. 21, _Kinnarp, 521 00
Falköping, 7. Äke Andarslon,
Alarp, L. 8, 521 00 Falköping, 8,
Ingrid Olsaon, Alarp, L. 8, 52f 00
Falköplng, 0. Britta Johanpron,
Granet,'L. 8, [?1 00 F'alköptng,
10. Bengt Nilaeon, Pl. 1132, L, l,
521 00 Fnlköptng, 11. Letf Lth-
nell, Fröje Gård, Pl. 8092, L. g,

521 00 X'alköptng, 12. Ove Pero.
son, -Björkgaten 4, Slutarp,
521 00 I'alköplng, 13, Anlta An-
dersson, Frtikindsgatan 3, Ktnrt.
arp, 521 00 f'alköplng, 14, Birgtt
Göranaoon, Björkångrg. 4, Klnn.
arp, 521 00 Falkdplng, 16. Inga-
Britt Svensec,n, Ledsgårdon, L.
1, 521 00 Falköping, ,.16. Arn€
Thuresson, Halsarg, Pl. 8090, L.
8, 521 00 Falköping, 17. Slxten
Linrlberg, Axtorp, L. A, t2l 00
Fnlköping, 18. Ksrl-Erlk Anders-
son, Fl, 8041, L. 8, i21 00 falkö-
plng. 19. Inga Larscon, Ledrgår'
den, L. l, ö21 00 Falköping, 20.
Sten-Inge Carlseon, Axtorp, L. 8,

521 00 Falköping -'ti.j- t 6

TEKLAPROMENAD
Slutarps IF:s damklubb hade på

söndagen TEKlA-promenad. 133
personer deltog, :

Rätt rad och svar vuxna: xx2 x21
xxl 121. Nilen, Folkrepublik, S
Malmberg, Norge, Gert Fredriks-
son, Skogsduvan, Fotboll, 1 mars ,
20 aug, Hundras, Montreal Ce.nadi-
ens, Blåsinstrument, Ragnar Lassi-
nantti.

Rätt rad och svar barn: lxl xx2
211 1lx.

Kronblom, Dalarna, Synskada-
de, Amaryllis, Ängermanland,
Sovjetunionen, rally-Cross, Kina,
Sju, 25, Amy Carter, Ljung.

Skiljefrågan var 79 kro4or.
Bland de vuxna noterades 2 st

rader med 12 rätt och bland barn
13 st rader med 12 rätt.

Vinlare blev Birgit Friberg, In-
gela Ohman, Henrik Pettersson.
Petra Bergman och Lena Johans-
son,

Priserna kan avhämtas hos
Samuelssons Affär.

TEKLA.AKTUELLT

I

Under den gångna veckan har
596 TEKLA-prov avlagts. Fler
samhällsinnevånare uppmanas
passa på tillftillet att motionera och
samla poäng till Slutarp/Kinnarp.
Blå lådor med startkort finns upp-
satta vid Samuelssons och Cen-
trum-Livs.

Veckans TEKLA-pris som vår
uppsatt av Samuelssons Afftir
vanns av Marita Gustavsson, Dal-
gatan 4.,'FRÖKINDJOGGING'' 

fOrtSåt-
ter ikväll och på torsdag. Samling
Sandells resp Centrum-Livs. Fler
är välkomna att deltaga, Ingen
speciell utrustning behövs. Korn
som Du ärl

SlUtarpe IF:s ungdomssektion hade på onsdagskvällen avslurningsfest för c- och D-
iuniorerna på Tångavallen. En idrottsfilm inledde och sen vår det dags för korv, festis och glass. På FT-
bilden ses Joakim Ander*son, Thomas Dahlstrand, Petri Svensson, Fredrik Nyberg, Magnus Johans-
son, Niklas Ölander samt Lars-OlaJohansson. 

,1??.. lO .. { $

-r(".



Syföreningsdog i l{in neued,
Kinneveds pastorats sex kyrkliga

syföreningar, Kinnarps, Slutarps,
Vårkumla, Börstig, Döve och Bris-
mene firade på onsdagseftermid-
dagen sin årligen återkommande
syföreningsdag. Denna gång på
Kinnarps pensionat där syföre-
nirrgen i Kinnarp stod värdar. Ett
6Gtal damer från församlingarna
deltog. Kyrkoherde Martl6n med
fru från Brismene samt kyrkoher-
de Sven-Erik Hagnerud, Kinnarp,
fanns också bland de församlade.
Efter det att Majken Johansson,
Kinnarp hälsat välkomna så sjöngs
unisont psalm nummer 13 "Ilerren
vår Gud är en konung. . .".

Inbjuden talare var denna gång
missionär Astrid Nilsson, Göte-
borg, nu verksam ihom Räddnings-
missionen bland utslagna i stads-
delen llaga, men tidigare under 22
år missionår i Marseilles, Frankri-
ke. Minnesbilder från Frankrike
liksom från sln tid som evangelist i
Falköping och Börstig på 30-talet
tog hon upp i sitt anförande.

Missionär Astrid Nilsson, Göteborg, talade om sina 22 år i Marseilles
vid syföreninsdagen i Kinnarp på onsdagen.

t?fi-ro*t8

Äntllsen har Du möillgheten att få dltt
cröm ur - ROLEBOTAKSYSTEU'
gamtnaldags och charmigt "spåntak" i
vår tlds lätta materlal.

ROLE8O Ff]|llt]l - trärtrukturorad
alumlnlum I naturnårl, Ytrmt flrgor för
Irmd.n mcd 1:0 årr grrrntl, Du hrr
mölllghrt ått 1å f|rtllgt lån ramt bldrrg.

ROLf!O lyggPrcduktorrb
Södra Flrkrrcgatln 49
441 00 ALINGSÄS. 0322/101 15

SUHfiFFIRMAN I SLUTARP

l.lV't- tö "åö

Derhv uaslutud,e
'/

ltösten, i Sluturp
Dei har blivit tradition att Slut-

'! arps IF:s och Kinnarps IF:s fot-
bollsspelare drabbar sarnmån
varje år i en vänskaplig uppgö-
relse. På lördagen utkämpade de
två grannlagen en batalj på
Tångavalien i blåsigt, men soligt
oktoberväder. Kinnarps IF, som
i fotbollssammanhang är store-
bror, vann med 3-1 och den
vinsten bör laget notera i histo-
rieboken. Ingen har nämligen t!
digare i år siagit Slrrtarpspojkar-
na på Tångavallen. . .

-*-
Slutarps IF, som gjort en utom-

ordentligt fin höstsäsong, stod
också för bra motstånd hela ti-
den. Kinnarp spelade i första
halvlek med den kraftiga vinden
i ryggerr och kunde konsten att
utnyttja "vindövertaget". Det
blev tre Kinnarpsmål före paus.
De två första stod Thomas Wes-
terberg för. 0-1 kom efter en
.kvart och 0-2 eftdt 28 minuter
.på straff. En soloprestation av
Kent Bengtsson slutade med att
Slutarpsförsvarare tvingades ta
till ojusta rnedei.

Några minuter före paus nicka-
de Thomas Wennergren in 0-3.
Andra halvlekens enda mål kom
i sista spelminuten genom Dan-
Ola Sand6n efter en halvlek där
Slutarp svarat för mycket bra
motstånd och periodvis haft
grepp på Kinnarpslaget.

-*-
Slutarp kom till spel utan Ro-

ger Andersson. Hans medverkan
i lageJ hade medföri att anfallet
fått den tyngd, som nu saknades.

Roger har planer på att lägga
skorna på hyllan, men det vore
inte bra för SlutarPsfotbollen,
som i höst snurrat väldigt bra
kring Roger, kring Stefan (Ek-

man) och kring Tony (Skoglund).
Den trion behövs om SIF 1980

ska bli ett topplag i sexan'
I det Slutarpslag som ställdes

på benen i lötdags var annars
Conny Johansson den genom-
gående främste och Håkan An-
dersson en överraskning. Hans
fina höstinsatser lovar gott för vå-
rell.

-*-
Kinnarp mönstrade sin ordina-

rie besåttning. Bengt "Blecka"
Georgsson var lagets samnianhål-
lande länk som så många gå4ger
tidigare - i år och förr om åren.
"Blecka" betyder mycket för
Kinnarpsfotbollen och har
mycket kvar att ge inom de röd-
blå leden. Snabbare ryck med
och utan boll var väl annars av-
görande för den här matchen,
där Kinnarps besåttning i övrigt
spelade till sig jämngoda betyg.

-*-
Ulf Leijon var domare i första

halvlek, Kenneth Fredriksson
dömde den andra halvleken. Bå-
da var bfa. Till domartrion hörde
också vinkande Henry Johans-
son i en säsongsavslutning På

Jångavallen, som botde samlal
mer publik. Publikintäkterne
räckte inte till domararvodena
Var höil ni hus Slutarps- ocl
Kinnarpsbor?. 

BÅSSE

lrlrl*to-zz
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Klent föräId,r u,intr esse?
Föräldrsr och övriga Intresseradet la så löd rubriken på

den annona eom lörd. den l3 okt" var införd untler vinJet.
ten o"Fröklnd" i e1-fte alt cnrnla så många föråldrar m.{1.
som möJligr för stt tliskutera ungdomars frltld på hcmma'
plan. I onselago då mötet avhölls t frittdegårtlens lokaler
befonns l4 peruoner vara gamlade. Av dessa hade I Et varl'
erantle uppgifter vld mötet. av resterande 6 pet'aoner vaf
två makar oeh en vsr förålder till bsrn under gkolåldern.
Såledee var endast.S nv alla tonårebarn I Kinrrarp/Slutarp
med omneJd repretenterade! Ert mlpket klent intresac
ty:cker man.

För en tid sedan tog ungdomar-
na själva initiåtlvet till en träff för
att få \iålp med sina fritidsprob.
lqm. De som inte giller idroit eller
religiösa eller pnlitiska föreningar
hår inget att Sörå och ingen riktig
tråffpunkt, FritidsgÄrdsverksam-
heten hadelockså gått llte snett,
tyckte ungdcmarne. När nu NTO
öch Frltidsnämnden stållde upp för
att diskuteru problemen i Slutarp
och Klnnarp med utkanter blev det
dåligt med responsen från för-
åldrarna. Varför urrdrar man och
vad år orsåken? Nog mÄste vål
varje förålder intressera sig för si1

na barns förehavanden och se tlll
att det de sysslar med är menings-
fullt.

Om fritidsgården i Slutarp skall
bli en trevlig samlingspupkt för
ungdomen i bygder-r, kråvs tgålp-
från föråldr3r och ändra lntregre-

rade. Det behövs ledare (2 st varje
kvåll"man håller öppet) gom i första
hand skall flnnas dår för trYgghe-
tens skull men gårna också får
\iälpa till med planeringen av olika
verksadiheter och cleras utförande'
Finns inte intresse hbs föråldrarna
att \iälpa till exempelvis I ibland 2

gånger i månaden år dei risk för
att gården.Btängs - i varje fsll kan
rnan dÄ lnte räknu med'att kommu-
nen köper huset och då kan inte
heller ungdomarnå rusta uPP går-
den och snyggå till den efter sitt
tycke.

En ny tråff shall hållas om 14

dagar * annons itrförös under f'rö-
kind. Det vore glädjande om alla
föräldrar visade ansvar och intres-
se och kom med och diskuterade
problemen. Det tYcker såkert ung-
domarna och de som ordnar rned
träffen' 

IJA

Från stickling till närmare två meter hög planta från vår till höst,
konstaterar Ragnar Browall på Mönarps egendom där man nu har
siktet inståillt på energiskog och flisproduktion i stor skala.

_ l'l'17-'c-.t-\

t4l,l* tet -i 3
'Iipspromenad i Kinnarp

Vinnare med ll rått . Benny
Brodd. 2. Knut Östberg, l0 rått,
Gerd Östberg, l0 rått.-$kiljefrågar
snöret var 273 cm långt.

Rått rad: 2ll 122 12I 122. 1). Te.
getes. 2) MDCCXVIU. 3) Baa"
ketboll. 4) 38-38,5. r) 42.195 m. 6)
Korsni:ng.. orte-tjåder. ?) I.bk, E)
mm. 9) Adelsten. 10) Skytte. ll)
Gråvling, 12. Februari.

Barn vinnare Magnus Lagesson,
Slutarp. Rått rad: x22ll2 xx2 111.,
1) Hackspett. 2) Gustav. S) 8:t Pa.
ula. 4) Ett till två måI. ö) Tennie. 6)
Bordtennis. 7) Synltst pA hundenr
halsband. 8) x. 9) Balga. 10) Pon-
cho. 11) Ändan på igelkotten. 12)
Macahan.

Lotteriet vanne på nr. ?1,
Outtagen .vinst från sönd 14/10

gul lott serie k nr 29 kan håmtaa
hos Centrum Livs Kinnarp,

jii!:-iji.

re ocb inbjudna var mellaRgtadiets elever vid Kirrnarps skola. Klass I C består av elever från Klnnqrp oeh
Äsarp och de sainlar medel till en skolresa i början av nästa år.
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Ragnar och Dan Browall är belåtna med årets tillväxt i videodlingen. Här ses de bland ettåriga'skott på tvåårig rot'

*.;

Io-

I EI\{ERGISKOGEI\
Någon energikris existerar inte i Sverige' Det finns

gott om råvara, det gäller bra att ta den tillv?{a' Vå1t

äIeberoende kaq på ganska kort tid drastiskt ned'
bringas. Det hävdar med bestämdhet Ragnar Browall
på nnti'narpo egcndos"4å€oe'mil{ö{i€tr'brrt"Falköping'
Tillsammans med sonen Dan Browall satsar han nu

'hårt på vad som ibland benämnts som framtidens
guldgruva, nämligen energiodlingar. D'v's mycket
inaUUt våixande träslag avsedda att förvandlas till flis'
Detta tillsammans med ett rationellt tillvaratagande av

söd 8 - rI

hyggesavfall, kan inorn en nära framtidrkomma atttrt'
;#;; myci<et betydande del av Sveriges bränslepro-
äuktion.

Försöken rnecl. ene-r'giodlingar på )lIönarps egendom
är baqa .eet och ott häht"åt'-Eailttg;,'Men'redan'fiii'rsiår' "

det helt kt"tt - det är värt att vidreutveckla och satsa

På ., :.

, Om energiskogen på Mönarp och'mycket annat som

berör de nu så aktuella energifrågorna återfinns i text
och annonser i vår "energispecial"'

l*i]1-tn-&"1
Ill|o rlDr,sgt

c

Tökttillstånd
lagligförklaras?
lLb &t rldjrrc tökrområ-

&3 ta lrrfc Eo..c r€a€rverat
Er frnclda rorryrikt. Det be-

Jfu ianb Torurröfrbrlk i en
*bi tlll lilrorYrclren eom i
rh lrr tfl he Lornrnunent sYn'
plra.

ArröLr .vt€r en legligför-
L|atLt rv &l vcrLremhet eom

bedrivs i dag och gerrntl för rtt
fortsau drift ekall vara möJllg I
framtiden. Det år vårentllgt .tt
driften fortsätler med tanke på
de Etora satsningar som giortc
och planerae, sågs i ansökan.

Verkesmheten vid Karbo
moese har bedrivirs i ?5 år men
något ordentligt täkttillstånd
har inte funnits,

Kinnarps lF 60-års jublleum
Lördag den 24 nov. kl. 18.30 i Lokai Frökinri firar vi,de 60

åren. Jubileumskvällen börjar med dragning av rnålldtteriet.
sup6 och prisutdelning.
Dan$ tlll Rolands orkester.
Kvällens gäst Rune Pego Andersson med ett sportkåseri.
Kuvertavgift 50 kr.
Anmälan om deltag:rnde senast 20 nov. till Lars tel. 33419,

Martel 33313, Uno 33259.

Välkornnatill.Jubileumskväilen'
KIF Styrelsen



S å;;'iÅ,ii* på, Frökind,sgård,eh

På onsdagseftermiddagen var 35-
talet pensionärer inbjudna från El-
vagårdens pensionärshem i Vartof-'
!a till Frökindseå{lerr i Einnarp för'I

I kalfe och samkväm. Där bjödJ
J bl.a. på underhållning med pjäsen.
| "Kvinnans olika åldrar" av SivI Gustavsson, i vilken personalen på

, Fiökindsgården spelade de olika
I rollerna. Mqi-Britt Johansson läste.

I olika verser för varje ålder och Hå-,

I kan Silvander spelade dragspel.

Eftetåt drack .tta., t*fu,-"-l
gicks träffade gamla vånner och
hade trevligt. Det hela avslutades
med allsång yilken leddes av Mqi-
Britt Johansson och Håkan Silvan-
der.

Här har kvinnan i pjäsen vuxit upp, och blivit $ft och fått egna barn. Till vänster i bilden syns Maj- PER'ÅKE WÄRN (fT-pryo)
Britt Johansson och Håkan Silvander.
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! o"r, här bilden är tagen på stenkross och kvarn. ' år i företage-t, Senate var han bilden långst till vänster och I
! urr"åärä" äil; i äit1ån vi har tånat bilden av Karl bl.a. medlm att slå sten på senföljer öarl.Alven, Gilbert I
I il'äöä;. Vi t". "tt l"g'ut Johensson, Backgården i nya, vågen till Kinnarp.- Karl Karlgren, Axel Rosqvist och;

i ÄA VggfOrUättringar framför Kinnarp, som jobbade tretton ' Jehansson finns med på Josef Karlgren. I
L -.' - r r - r r -'-- r - r: rLr-l r - r r rr r r rr rr r I'r-r'-- - r -

Här har kvinnan i pjäsen vuxit upp, och blivit $ft och fått egna barn. Till vänster i bilden syns Maj-
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Glimtar frå,n Frökind
Gomorront 

tln''y1- ..l,i,'''r',rii+,ffi,ririffi
Norsk rymling
fast i SlutarPDet var ett bra tag sedan vl

sågs i spalterna' Jag vill minnas
att jag senast skrev glimtar från
sommarverandan. Det var en

skön.lördeg, men den följdes av
åska och regn som så mång;r
andra sommardagar. Lite Plåster
på såren för sommarens dunder
och brak har vi fått i höst. Okto-
ber har varit eu riktigt fin månad
och vissa veckoslut har man t. o.

m. kunnat kavla uPP ärmarna På
skjortan och lossa lite På stor-

västen.
-o-

Apropå lossa - hörde ni hur
det smällde i buskarna runt Slut-
arp ochKinnarpförra lördagkvällen.
Det skedde samtidigt som Maca-

han hade sina hYss för sig i TV.
Det dröjde ett tag innan jag lYc-

kades lokalisera skotten. De kom
från hemvärnsmän som hade bY-

akrig. Vartofta slogs mot Vilske
och Fnikind var i skottlinjen.

-o-
Frökind har fått en förbättrad

väg till omvärlden. Den tidigare
vemodiga sträckan från SlutarP

r€l Mönarp har blivit som ett sals-

golv. Kan nog användas som'

startbana för flYget om så skulle
behövas. Redan nu flYger jag fort

'lil svårmor efter ägg - vågen till
stora Grolandavågen år icke
längre så lång. Man tackar väg'
verket, som visserligen har tagit
god tid På sig, men när man väl
fick ändan ur vagnen - så blev
det bra.

, -o-
Apropå.vägar, så finns det väl

en åch annan hålighet i den lo-
kala vägföreningens nät, men

hålpriset tar SJ, som nu i många
avseenden försöker att vara i
takt ined tiden, men när det gäl-

ler den egna väghållningen så so-

ver man törnrosasömn. 'Vägen

från Slutarps kvarn till gamla sta'
tionshuset är nu bå groPig så att
folk, som tvingas färdas På den'
bryter klackarna av skorna' Vi
slår gärna klackarna i taket om

SJ-ansvariga gr-usar igen hålorna
för vintern. Till våren väntar vi
på asfalt.

-o-
När llulda Lundblad-Wenner-

holm 191? som l9-årin'g flYttade

från Frökind fanns ingen asfalt
på vägarna. Hulda tecknade för
några år sedan ner händelser
från SlutarPs bY med omgiv-

ningar - inte minst från Fala och
:"Bögget'. Hennes minne och säg-

ner från Kinnevbds socken har
nytryckts och i en del stYcken

förstärkts. Jag har träffat Hulda
Lundblad. Hon var På besök i'
bygden för en tid sedan.

Hon har sedan några år till-
baka sålt sitt kära BerghYddan i
Leksand till välkända Merit
Hemmingson och bor numera i
Rättvik. I

- Jag känner dragningen till
hembygden och kommer hit ner
minst en gång varje år för att

träffa skol' och läskamrater och

se husen.
Hulda kan berätta. Hon be-

rättade för "ungdomarna" Birgit
Andersson, LilY och Lennårt

Hulda Lundblad-Wennerholm-

Karl6n. Hon berättade om Gutt-
Amanda, Gukrba-Gustav, Lallera
Soffi, Kioare-Johannes och
många andra.

Är ni intresserade av l{uldas
noteringar - så hör av er till Bir-
git här i Slutarp. Hon har några
exemplar kvar,

-o-
Inom kort jubilerar Slutarps

IF och Kinnarps IF. Båda för-
eningarna är således lika gam-
la. 60 år ska hras. De två åir
fortfarande arga konkurrenter,
men ändå goda grannar. Kinn-
arp är storebror i fotbolls-
sammanhang, men skillnaden
är inte fullt så stor som tidigare.
KIF i femman - SIF i sexan.
Båda två gör sitt bästa för att ge
den här kommundelens ungdo-
mar en meningsfull fritid och
det finns inget som i nuvarande
läge tyder på att två idrottsföre-
ningar av det här slaget är en
för myckei.

Slutarps IF har ringt och bett
mej gratutera Gösta och Co i
Kinnarps IF. Förmodligen
ringer Giista i dag och ber mej
gratulera Slutarps IF. Grattis
båda - förresten...

-o-
Surt, sa räven om rönnbären'

De är Ynånga i år. Nu dansar
snöflingorna i luften. Ungarna
jublar. De har blivit med slalo-
mutrustning hela gänget. Med
en sådan investering lär det
knappast bli mycket snö i vin-
ter.
Ha det så bra med eller utan
skidor.

BÅSSE

Föräldrar och

övriga inlresserade
Finns det behov av ett stålle

för ungdomar att träffas På

inom KinnarP-SlutarP?
Om så är fallet, möt uPP för
diskussion å Fritidsgården'
Slutarp onsdagen den ?/11 kl'

KXRKOFULLMÄKTI GEVALET :

Centerlistnn biist
i Kinneaed,
Sammanräkningen av kyrkofullmäktigevalet har av'

slutats för en del mindre församlingar' De större får vänta

yii".fist"" några dagar innan sammanräkningen är klar'
btrna'.t*- som räknats är Kinneved' en av de få för'
samlingar tlär de röstande hade olika listor att vålja mel-

lan. Ce-irterlistan gick bäsro tog l.l mandet mot 9 för sam'

lingslistan. I Habo hade partierna egna listor' Kds tog tre
av de 20 platserna.

ffiiscipli#'n-r'i-is

Polisen i FalköPing
skulle vid l4-tiden på fre'
dagen Btoppa en norskre'
gistrerari pereonbil. Men
föraren noncholerade Po'
lismänneng Btopptecken
och fontsatte i full fart ge-
nom Falköping och tog se'
dan av mot KinnarP -
Slutarp. Pollemännen följ'
de naturligtvis efter och
strax innan SlutarP lYc'
kades man stoppa den
norska bilen. Det visade

sig då att föraren hade all
anledning att försöka
uhdkomma den Polisära
uppvaktningen, tY man-
nen. han är 25 år' hade
awikit från ett norskt
fängelse. Bilen hade 25'
åringen stulit i Slavanger.

Hon fördes till Polishu'
set i Falköping där han
{ick rillbringa All Helgo'
nahelgen. Först i dago

måndag, skall han trans-
porteras åter till Norge.

lri'+c1i- rt'^5
l???"lr-ti

i Slutarp - Frökind
lläromdagen kunde man se hur' dags för polisen att vid lämpliga

två personiilar, den ena försedd tillfälleninrättaenkontroll'
med slåpkärta, t o--.nat ,rot"' Häromdagen kunde man också

ifrån passerade mot rött 
-ld;td 

läsa om bus-körning med skolbuss'

den södra överfarten i Slutarp' dår man på Brismene-vågen varit

Uåd otitlåt"r, hastighet pårr"""- uppe i 110 km.' vilket verkar otro-

de man övergången mot iåii tius riäi, rot 1t!. sälla denna väg' En

och fallande bommar' naftU""åO- käntroll vidimerar dock dessa sifr-

raren reagerade genom ttgiJ." pa ror och att farten inte varit mindre

"i 
ra n.gi.* öveltädelse-mot tra- när man kommit ut på Falköpings-

Iiksäkerieten' Man ser ofta över- vägen torde stå klart' i

trädelse av denna art men denna Detta år att ställa Påssagerarna

,r". u., .u de mest kvalifieerade' inför stora olycksfallsrisker-. vare
' 

uä itag* sG v.d des"a 
"'k. 

bil- sig det gäller äldre eller skolbarn'

fö";i#;ic !a aun uil.t.[ a. Mänfrålarsigomchaufförenifrå-
lå.iåris"* lenomgått fö"; få ga har k-lart fbr sig vilka hastiehe-

ttirtroendet att sitta b"k; ;;;; it" 
'o- 

gäller' Man undrar också

på enbil. vilka krav som stålls av trafikföre-
--Hastighetsbestämmelserna inom tagen på dem som nyanstäls'

tåtortsbildning.., ,"rput t iÄ i,,tu i GUSTAV GUSTAVSSON

J"g" r"I Jt a.t io"de nu vara Slutarp

19.00.
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Saltat
vatten
igen!
Autornatiken vid vat-

tenverket i Kinnarp fun-
gerade inte igår. Det har
ekett vid några tillfällen
tidigare oeh medfört 'olä-
genheter för hushållen i
Kinnarp och Slutarp,
eorn fått ett vatten sorn
varit ordentligt ealtat. .'

- Experter från vatr
tenteknik i Göteborg har
vid flera tillfällen ,underr
sökt förhållandena vid
vattenverket men inte
lyckats få fram orsaken
till att automatiken inte
fungerat. Yi kommer att
ta kontakt r{red experter-
na på måndag morgon
för att se vad de kommit
fram till nu.

Det säger rnaskinist
Thure' Petteresonr . Eorn
avhjälpte felet under
söndagsförrniddagen.
Det är vanligt salt som
löser kalkjoner, som
faetnar i reningsfiltreto
och som 4u epolats upp i
hushållskranarna. En
saltventll har'stått öppen
och inedfört de här olä-
genheterna. Det ilr bara
att spola tills vattenema-
ken blir,'den råtta igen.

l'i]'t -t, -lb-

.9,

f{i

Cörun frå,n Grirnsris tnr
öuer efter "Bleclta"

Giiran Johonrxon,2T rirr, blir ny epelande trä-
' narer för Kinnarpo IF. Han ercätter dårmed
Bengt t'Bleekett Georgrsono rom haft hend om
trÄnerplahon undet I 979,

Gören Johsnsron kommer nårrnaet från dlv.II-
klubben Grlmråa IF, com han repreaenterat I
två ollka omgångar. Dessemelhn har han vgrlt
riiuare I Tlmmele. dår han oekcA lnlodde rln

fotbolhbene,
-Förutom lränarekapcl" hoppar vi att han

rkall göra nyttr rom ipelare. Han år mlttfåftå.
man, ber.åttar l(lnnarpr lFrs ordförande Görtt
Anderrron.

Vsd hÄnder då mod "Bloeke"?
-Yl vei'att hen gtannar kvar hsc oac, neh hop.

pao lrunn* knyta honom tlll ungdomeverksam.
heten. avrlutsr Göate And+rsson.

KINNEVED
Sedan ordningen mellan kan-

didaterna bestämts, fördelas de
20 fullrnäktigeplatserna:

. Centerpartiet Sven-Erik Hag-
' nerud, Prästgården, L 8, 521 00

Falköping, Samlingslista Sven
Andersson, Ofsgården' KinnarP,
Centerpartiet Carl-Arne Adams-
son, Falköpingsvägen 23, Slut'
arp, 521 00 Falköping, Samlings-
lista Inge Eckerlid, Ekehill' Kinn-
arp, Centerpartiet Göran An-
dersson, Naglarp, Pl 8045, L 8,

521 00 Falköping, Samlingslista

. Margareta Thor, Smedjegården,
Kinnarp, Centerpartiet Maj-Britt
Johansson, Kinnagatan S, Kintr:
aip, 521 00 Falköping, Samlings-
lista Berit Samuelsson, Affärsga-
tan 8, Slutarp, Centerpartiet lvan
Johansson, Axtorp, Pl 8066, L 8,
521 00 Falköping, Samlingslista
Stig Johansson, Lärarbostaden 1,

Kinnarp, Centerpartiet Tyra Le-
ifler, Backagatan 9, Slutarp, 521
00 Falköping, Samlingslista Brita
Vilgotsson, Björkhaga, Kinnarp,
Centerpartiet Torsten Gus-
tavsson, Pl 8030, L 8, 521 00 tr'al-
köping, Samlingslista Kurt Jo-

hansson, Västarp, Kinnarp, Cen-
terpartiet Assar Karlsson, Kvarn-
gatan 7, Slutarp, 521 00 Falkö-
ping, Centerpartiet Ästrid Pet-
tersson, Björkängsgatan 21,
Kinnarp, 52f 00 Falköping, Sam-
lingslista Birgit Ek, Björket,
Kinnarp, Centerpartiet G{iran
andersson, Falköpingsvägen 22,
521 00 Falköping, Samlingslista
Birgit Andersson, Falköpingsvä-
gen 1, Slutarp. genterpartiet Äke
Andersson, eåå+. I 8; 521 00
Falköping.

r: {

Kinnarps
$portskyttekEa$b

or:h

Kinneveds
Skytteltirening

håller fredagen den B0/11
1979 gemensam årsfest med
prisudelning i Lokal Frökind
kl. 19.30. Landgång och auk-
tion.

Dans till
SIXTEN öeh MÄR!ÅN

Anmälai :renasr 25lil rili
tel. 460 55 331 70.

. Styrelserne


