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I raden av .Jubilerande
idrottsföreningar har turen
nu kommit till Slutarps IF,
som i år fyller 60 år. För-
eningen bildades i juni 1919
och i nästa vecka firär man
sitt jubileum.

I dagens FT preseriterar
vi en historik över Slutarps
IF:s verksamhet under åe
60 åren. Till de som utgjort
stöttepelarna i fotbollslaget
genom åren hör far och son
Andersson, Mats och Ro-
ger, som vi ser på bilden,
ovan tillsammans med Mats
son Joakim.

-södr8-

ffgLomrrunen ersättetfi' 
ti-is

Rrortspolat vatten
- !'i;beklagar att det skall be-

höva bli så hår. men vi kan inte
glirn mer än att lita till leverantö-
irn. flnder tisdagen skall repre-
rlcut:lnter för leverantören' se
över syslernet och försöka få fatt
i orsaken,

Det såger driflingenjör Per-
Uno,ffaldorsson till FT med an-
ledning av den senaste "saltstö-
ten'o i Slutarp-Kinnarpsområdet.

. Varje gång invånarna i dei ak-
tuella området får sahvatten nr
sina kran4r, Iinns ingel annat ått
göra än att epola tills dess att det
kommer osaltat Yatlen igen. Det
betyder att åtBkilliga kubikmeter
vstten måste spolas bort och.de

månnisor som hiirt av sig till FT
med klagomå1, har hl.a. unclrad
om de rjälva verkllgån skall be.
höva stå för den utgiften. t

- Vi är bereddu att ersättå
detta. Det är inte meningen att
någon enskikl skall bli ekono-
mikst lidandc. f)e kan låsa av si-
nå våttenmätare och meddela oss
hur mycket de har spolat, så
skall de få ersåttning, sågep ing
Haldorsson.

Anledningen till .att det rååste
spolas så mycket innan vattnet
blir användbart efler en "gall-
stöt'oo är att vattnet först pumpss
in i rvå res€Noorer som till-
simmans rymmer 150 kubikme-
ter Yatten. fnnan man upptäcker

att fel har uppstått och åtr van-
net är sahat, har reservoarerna
fylltir med odugligt varten,

Orsaken till art det här feler
uppstår då oeh då är oklarr, Salt-
tillsåttningen regleras av ventiler
som st/rs av vattentrycket, och
det är når vattentrycket ändras
som felet uppstår, Det är den te-
roi man har och från ansvarigt
håll hoppas man atr så snab6t
eom möjligt få slur på problemer.

- I de fall folk måsre hämta
vatten, kan de kontakta vat-
tenverksmaskinisten på orten,
som då hjölper till att ordna med
der. Vi ställer upp och gör så
gott vi kan, säger ing Haldors.
son.
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I rnarrgt idrottsföreningar jubile- Gerr en sprinter Löpte området. samma år bilda- . Lennart pettersson .rpp, *ur ar- .i
I l":--i höst. Stenstorps IF och Fotbollidrotten stod från bör- des Slutarps ldrottsplatsförening då tidigare hade bröderna Löf_ Ii tr1*ä;"åTil?:li'.",,1$.1 '"T#;:'täå;}"ff';:1",'i; $å",i:,,il3"i',i,;:l"t*n*i F"::"*3*''""*-ililil ill i
I ".ff:T,jjj*.:-."*iuni 1919' jubiläumssammanhang kan man na föråning uppltistes och idrous- i if ..60årmed.slutarpslF-detär ejhellerbortsefrånenradfram- platsen öv=eruimnades til st"t- rnÄnlntr lite av bygdens historia, men vi gångar inorn den fria idrotten. arps IF. lg42 anstålldes den förste trä_ I
I skall ilt", j ,9.: .här- 

samman' Dgt tidigaste tävlingsprogrammet naren för fotbollslaget och det I
I lr:neu, i.detd gå i1 nå v-1d som vad gäller allmån idrott daterar Upp OCH NER var Bengt n3O"f.ri"Jå"f.aä?""r: !r hänt under de här åren. Vi.ska-i sig från lg32 då man höll propa- Efter att ha spelat i olika s k lakamraterna. Han stannade en, f I

I :tilt"l .YT*"tit"\t blicka bakåt gäd"tauli.,g.t på. Tångavalien pojkserier begärde man 1932 in- säsong. Karl Forsell och rore I
I o"l i någon mån framåt. För- nred en rad lokala kändisar. ig36 ireau i Våstägötlands Fotbolls_ Jonsson u* t a.,"iJ-i il;";;Ä :
!3.ninsensp.ot:k.:l!Y1sarattdet'utvisarföreningensverksgmhets.förbundsseriei]ochbörjadedår50.ta1et'Såkomä;';;;;äJ":I
! lo.:t?j1t::n:räqet lrölls den 1l berättelse att det var stor aktivi- spelet ,i dåvarande Nårdostse- Bengt Löfgre", 
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I juni l_919. Fö_rsta styrelsen bestod tet inorn den fria idrotten och vi rien. ström och Ingemar Ung. Ingemar ,l
' av Harrv Nilsson. ordf. Erik hittar namn som Sten Ahlqvist, .Första seriesegern i VFF:s se_ Ung är för åvrigt jutrileumsårets r
I Su"*.or,. .sekr. Heimer Nilsson, Lennart Karlen. Karl Gustafs- riesystem kom säsongen lg38-39 tränare. Han gör li,i'öi"äil|å: I
I l:*t',E;tik Noren, v' ordf, och son, John Karl6n' Inge Johans- då man belade första"plats i Fal- narår i följd. Flera andra har bi- il
I *l:ul9 t":n"1o,llo*tkr' stvrel- son (Halleskog) samt Gillis Jo- köpingsserien, vilket 

- 
medförde dragit tilt Slur-p"r.if"rr""-;; ,!I sesupple_anter_blev-prik Erlans- hansson (Hallagård). Samma år uppflyitnirrg titt östra Skara_ godä råd: f""f-i""Ji_,, 

"S;;;: 
ilr son och Karl Strand samt reviso- fick föreningen en fin förstärk- borgsserien där man med undan_ iune Liungqv,.,, 
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I *. Evert Sand6n och Oskar Gus- ning i form av Gert Johansson tag av år 1g40 på grund av egen ta Ek, Lasse Jacoosson såunr, es- , r_r tavsson' som under de närmaste åren var begåran klev ett sieg neråt i se- na förmågor som Roland naou.ö |
L--rrrir dominerandesprinterpåFalbyg- rieiystemet,höllsigkyartill 1946. ochRogeiAnd"".;;;. 
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9:: -:d bl aralbvgdirekord-på Sedan blev det fyra säsonger i

I r ruu meter' Falköpingsserien varpå det var o| ,

I ! Orientering, gång, skidor och dags iör serieseger och uppflytr I PAPPAS FOTSP,IR t
I I :lf^d samlade också utövare. . ning till östra S-karaborgsseri,en. . 7O-talet har medfört en genera- |
l;1946togsbandynuppsomtäv.Andraårethärblevdåtserie-tionsväxling,vilketgettvissoha.,!
I lingsidrott och man seriespelade i seger och avancemang till dåva- lans i seriespelet. Några av stöt- I
I treår. .".rdu No."" ElitseriJn - den tespelarna.har funnits.kvar och !
t högsta serien som föreningen al' dessa har Roger Ander-.son I :

I OPER{'IIOS DELNING 
"p.lut 

i. Vistelsen varade tiliår följt i pappa Mats fotspår och bli- |
I Utrd"" kligsåren förelåg stora iSSS o"t, sedan har Aut u""ifrå vit *n strateg inom föreningens l
; svårigheter att hålla föreningens i Norra Västgötase,ien, Fatkö- boliidrott. Det är en förhoppning I
r fotboll vid hygglig standard och pingsserien div Vn och VI samt atthanru..kansamlakringsigen I,l sa--a problem hade grannför- å"djupdykningtillreservseriel yngre^ bollgeneration som ito.- l
; eningen Kinnarps IF. Vid för- mar fram med Tony Skoglund, I
r handlingar emellan de båda för- Stefan Ekman, bröderna "Bull" I
I eningarna 1942 beslöts att uppde- PASSERAT REYY Andersson och bröäerna Karl6n i !
; la verksamheten inom kommu- Totalt sett har dock fotboll- spetsen. I
! nen p.a så sått att Slutarp tog idrotten haft stora framgångar l' .

I hand öm fotbollen medan Kinn- inom föreningen och det år na-

; arp ägnade sig åt fri idrott. I bör- turligtvis en ?örhoppning att de TILLBAKABLICK I
I :."" :y femtiotaiet blev tillgången många framgångarna tidigare de-- Föreningen har genom åren II på idrottsutövare inom kommu- .cennier skall följas av nya när vi' kunnat liå ti[ en rad trocna I
t nen mer påtalig och Kinnarps IF snart går in i 80'talet. Många spe- ir"frti."a"å" o.ft J"" J.";; !

, | återupptog därför 1952 fotboll på lare har passerat revy och hög- satser hade SIF stått sig slatt. Låt I
I I sitt program. Att en sådan opera- tidsstunderna på Tångava.llen mie bl.a. erinra om Gustav Gus- I
i I tion inte gick helt friktionsfri är har varit många. 1920 års lag tav-ssons arbete för SIF. Han har !
I I klart, men misshälligheterna med herrar som Anders Wahl- varit dess skrivkarl sedan 1g45. I
I 
I överbryggades småningc,rn oeh ström, Harry Nilsson, Werner Gustavs noteringar ligger för öv- |

| | samarbetet iir numera gott, om Lundin, Sven Brissman, Evert 
"igi titt 

gt.'U åi rr^ä .o* tta. !
| ] man bortser från en naturlig riva- Sand6n, Waldemar Johansson. sk-rivits änr föreningen. Lenna"t II litet i fottrollssammanhang. Erik Nor6n, Rickard Svensson, Karl6n är i många stycken ftir- |
I Karl .Dahlmån, Georg Ask och 

"ii"C"".t*;'o"i t*" efter sin.l
| ; FRÅN MöNÄRP E"t Svensson har fölits av akfiva tid i olika nerioder verkat iI
l! TIr,l,TÅNc-A måhga profiler. Ur minnet inom stvrelsen. irrn tr". o"ma iI

' I I Slutarps IF och fotbollen kan plockar' vi fram bröderna Gillis' laet nei- etr uoooffrand. arbete ii
| ; su*me"as så här: Under de förs- Bror och Sven Setterberg, Man- mäd idrottsplaåån Tångavallen. i:
| ! t. a".tt av föreningens verk- ne Rutman' Åke Gustavsson, DJ fi;";;ä;;;;;;.;;- il
I I sa-het stridlade mån fätboll på ett' tsertit'I(iellander, Sten och Evert k;;;';å; ftii då """" fiäflt;.,frå f i
J område-vi-d Möharps gård. Se- Ahlqvist sarnt Gillis Hallagård. rgitri&Ft 

"tt 
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il aer-e"j*ftilt 'blickarnå $å uet tt0- och;so-talet kom med kano- Ä;.1'X*ii.a:lfo"""i"*rrlt[i- lI
i I markområåe där den nuvarande ner som Elof Rehn, Rune San- sordf. Evert Sand6n tämnat krät- li i

j I idrottsplatsen Tångavallen är be- d6n, Bengt Stenkvist, Olof Än- ."r.,. l: .

|]ugen'Tillenbörjanarrendera-dersson,Sven-olofJohansson,.ir
| ! a.. området gämensamt av Mats Andersson. Bengt Her- Det fiirns all anledning_tro på .1
' I Kittrr""p" och Slutarps ldrotts- mansson, Per-Uno Gustavsson framgångsrika år för SIF även 

^ 

I 
l

i föreningar, men Ig33 övertogs och Kurt Karl6n. I Slutarpströjan fortsättningsvis. I
! otatsen-av Sluiarp som 1939 i-n- dök också Hasse Andersson och BASSE | :
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Thomas Ahlström i kretsen av unga Kinnarpsgrabbar. Tvåa fr.h. i nedie raden Ronnie Karl6n, "Ska-
raborrgs nrest fantatiska Elfsborgare".

Proffiaktwelle Thomas
lei}\-.tt -,t?

giist hos Kinnarpsungdoma,r

Laila Hofbauer har inte missat en träning på tre år. Hår får hon pris av Thomas Ahlström.

Thomas Ahlström, Elfs-
borgscentern som är på väg att
bli proffs i Grekland, var gäst när
Kinnarps IF:s ungdomssektion
på torsdagskvällen avslutade
årets säsong. Många spelare och
föräldrar, inalles cirka 120 perso-
ner, hade mött upp till avslut-
ningen, dår också Tommy Jo-
hansson, ledare i Stenstorps IF,
var gäst, och berättade om verk-
samheten i sin förening.

Avslutningen inleddes av ord-
föranden Gösta Andersson! som
hälsade alla vålkomna och tacka-
de sektionen för säsongen som
gått.

En mängd priser deladös ut, de
flesta skänkta av firmor i samhäl-
let. Här är de ungdomar som
prisades:

Bästa målgörare: C- och D-jun:
Urban Westerberg; Flicklaget;
Marina Ahl.

Bästa spelare C-jun.: Per-Ola
Westerberg.

Uppmuntringspriser: Kiistina
Andersson, Anders Hermansson,
Yvonne Peders6n, Ulf Nero, Be-
rne Gustavsson, Jessica Wing-
gren, Jan Andersson, Roland
Karlsson, Per llermansson, Ka-
tarina Hjortsäter, Sören Ungh,
Morgan Carlsson, Tommy Berg-
lund, Eva-Karin Johansson, Be-
nny Andersson och Christer
Svensson.

Ett speciellt pris, som Thomas
Ahlström såkert gillade att dela
ut, gick till Ronnie Karl6n, som
enligt uppgift är "Skaraborgs
mest fanatiska Elfsborgare". I

Träningspriser:
Äldre flickor: Laila Hofbauer,

Monica SVensson och Ingela
Kjellberg.

Yngre flickor: Karin Torstens-
son, Eva-Lena Svensson och IIe-
lena Kjellberg.

Äldre pojkar: Ove Josefsson,
Roland Karlsson, Ola Hermans-
son och Stefan Karlsson.

Yngre pojkar: Jan Josefsson,
Patrik Karlsson, Fredrik Ek'
Björn Andersson, Urban Wester-
berg och Joakim Karlsson.

Övriga priser:
Laila Hofbauer, som inte

missat en träning på tre år, fick
pris för detta.

Överraskning C-jun.: Clemens
Hofbauer; D-jun.: Magnus
Svensson; E-jun.: Fdtrik Karls-
son; Flicklaget: Petra Bergman.
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l9l9 var det år då GAIS blev svenska miietare i fotboll' då Delsbostintan
fyll{e 50 år, då vi {ick åtta timmars arbetsdag, men ockeå det år då mängder av
idrottsföreningar kom till. En av deesa föreningar var Slutarps ldrottsförening,
bildad den ll juni 1919.

Så inledde Stig Segerfeldt, representant för Västergötlands Idrottsförbund och
Västergötlando l'otbollf'örbundo sitt hyllningstal till Slutarps IFo som i fredags
kväll firatle sin 60-åriga tillvaro nred en jubileumshögtid i Lokal Frökind.

Idrottsförbund, nåmligen förtjänstmärket i silver, som här utdelas
av Stig Segerfeldt.

- Många rnilstolpar har sedan
dess passerat, men vi kan kon-
statera ått ddt är en pigg och vital
60-åring vi hyllar. En 60-årig
månniska börjar normalt att trap-
pa ner, men en BO-årig idrotts-
förening, och då i synnerhet Slut-
arp, varvar i stället upp sin verk-
.Famhet, kanske med sikte på att ,

startå sitt sjunde decennium med
en serieseger i uppflyttning till
div. V, fortsatte Segerfeldt.

UNGÄ OCH GAMLÄ
Cirka 120 personer hade sam-

lats för att hylla Slutarps IF den
hår kvållen. Där fanns unga för-
mågor, beredda att ta över så

småningom, och där fanns de
som var med redan när för-
eningen var ung. Helmer Nils-
son, en av tre idrottsintresserade
bröder. hade kommit från Göte-
borg för att vara med oeh jubile-
ra tillsammans med sin bror Olle,
fortfarande bosatt i Slutarp.

GULD TILL GUSTAV.. .

Som sig bör. vid ett jubileum
delades många fina prisei och ut-
märkelser ut. Den allra finaste
delades dock inte ut. Gustav Gus-

lre trotjänare med föreningens hiig3ta utmärkelse * standaret. Fr.v. Lennart Karl6n, Elof Rehn och
Gustav Gustavsson. Lennart fich också VFF:s silvermedalj och Gustav kommer qtt få guldmedaljen vid,
distriktsmötet 1980.

tavsson, som varit sekrei*r-are t

föreningen sedan 1945, tilldela-
des Västergötlands Fotbollför'
bunds förtjånstmedalj i guld först
vid VFF-årsmötet i vinter.

En fin uhnärkelse fick Bengt Samuelsson från Västergötlands

vh



. LENNAFT
Den nåst högsta utmärkelsen

från VFF gick till Lennart Kar-
l6n, något av en allt-i-allo i för-
eningen med aktivt spel, ledar-
skap och mycket annat bakom

' sig. Idag har han sin huvudsakli-
ga uppgift på Tångavallen, där
han är vaktmästare.

Lennart tilldelades också för-
eningens egna högsta utmärkel-
se, standaret, tillsammans med
Itvå andra trotjänare, Elof Rehn

'vis4*us*eoCustå1'fFsr?i4qat. r':;

nt
Förutom Västergötlands

ldrottsförbund och Fotbollför-
;bund fanns flera andra gratulan-
ter på plats. Från kommunens
fritidsnämnd överlämnade Göran
Andersson blommor samt en pe-
ninggåva. Falköpings Tidning
uppvaktade med en Ållebergs
Ryttare samt blommor. Därefter
tvar det grannföreningarnas tur.
Först i raden var Floby IF, re-
presenterade av Harry Thiel,
som uttryckte sin tacksamhet
över att Floby och Slutaip; två
gamla rivaler.i fotbollssamman-
hang, åter ser ut att få komma i
samma serie. Kjell Hallin, som ,

representerade Grolanda IF, er-
inrade .om samarbete klubbarna
,emellan, inte minst l9?5-76, då
, Grolanda disponerade Tångaval,
len som tränings- och matchplan
Klubbarna tränade också ihol
under en tid. ftsta Anderssor
Kinnarps IF, hoppades och. trod '

de att det forna tiders groll m".l'
lan föreningarna nu skall vara
glömt, och att de skulle hjälpas åt
att ta hand om de ungdomar som
finns i bygden.

Slutarps Samhällsförening .

uppvaktade genom Elof Rehn
och Bengt Samuelsson. Den se-
nare hyllade också föreningen
från sin firma. Från SlutarPs IF:s -

damklubb överlämnade err fin
gåva på 5.000 kronor av Birgitta
Forsberg.

UTMÄRKNLSERNA:
Våstergötlands
Idrottsförtrrrnd:..

Förbundets standar till för-
enlngen.

Förtjänstmärke i silver: Bengt
Samuelsson.

FörtjänstdiPlom: Tage Hellman
och Sven-Olof Johansson.

Våstergötlands
Fotbollförbund

Ordförandeklubba i silver och

ädelt trä till föråningen.
VFF:s manschettknaPPar: Hel-

i:ii
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mer Nilsson, föreningens förste
kassör.

Förtjänstmedalj i silver: Len-
nart Karl6n.

Förtjänstmärket i guld och
emalj: Mats Andersson.

Förtjänstmärket i guld: Karl-
Erik Lundin och Bengt Sten-
kvist.

Stora diplomet: Gösta Anders-
son och Bengt Hermansson.

tilla diplomet: Christer Sten-
kvist och Roger Andersson

VFF:s supporternål: Gustav
Gustavsson, Christer Karlsson;
Lennart Karl6n, Tommy Fors-
berg och Bo "Båsse" Johansson.

SIF:s egna
utmärkelser
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Ove Karl6n fick pris för sin träningsflit under lg7g. prisutdelare ärL
Tommy Forsberg.

Ett kul inslag i jubileet var en specialkomponerad Slutarpsvisa,
frarnförd av Bengt Andersson och Utf Karl6n.

|:!:=!- rrr!!!E!!r r rrrrrr.rnr

Standaret (för minst 40-årigt I
medlemskap, varav större delen 1
som aktiv.): Lennart Karl6n, Elof I
Retrn och Gustav Gustavsson. tFöreningens guldmedalj: ;
Bengt Samuelsson. Bengt Sten- r
kvisf, Reidar Sanfredsso"n, Karl- |
Erik Lundin. Allan Ahlqvist, 1

i::;3i::#tansson 
och Benst 

I
Föreningens diplom: Arne 1

Persson, Bror Gertner och Lars- -
Gunnar Claesson. I

Föreningens förtjänstmärkel I
Bror Gertner. Roger Andersson. l
Giista Andersson, Christer Sten- |
kvist och Jan Ekrnan. I

Särskilt diplom för värdefullt l
stöd: Slutarps Kök. Bengt Samu- I
elsson. Slutarps Kvarn och Bengt | .

Ahraharnssorr. r I

Jubileet rnnehöll ocksa o.i.- l'
utdelning för den g;;;;.-;- I
'"iårll"o" fick priser: I

Flest rnatcher: Stefan Ekman, I

:?r:ff:il":;lersson 
24 och ro- ;

Flest måi: Roger Andersso. 13. I
Flest mål och matcher i B- I' laget: Roger Peders6n 6 resp. 17. ]

Kenneth Johansson. l7 matcher. I
Träningspris: Ove Karl6n. tDessutom hyllades Bengt An- l

dersson. Ulf Karlen, Karl-Erik I
Nyberg, Bror .Gertner, Gustav I
Gustavsson. Håkan Andersson. I
Ingemar Ungh. Christer Kan- |
nius, Bengt Herrnänsson, Chris- |
ter Örnan. Bengt Stenkvist. Len- |
nart Karlen och Bo "Båsse" Jo- !
hansson för insatscr som aktiva I
och ledare under året. Irf-]rr--rItl-L

Text: MATS KARLEI\
Foto: DAI\ I\[SSOI{.'
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SIF-j,rbileet

1 Helmer Nilsson, den ende av föreningens grundare som fanns med vid jubileet, fick mottaga Våster-
! Bötlands Fotbollförbunds manschettknappar av Stig Segerfeldt. På bilden syns också Naemi Sand6n,
I maka till under året bortgångne Evert Sand6n, som också tillhörde fijreningens grundare.

! 
"0" 

Helmer Nilsson. 77 år. var söka Tånsavallen berättar Hel-I Sluta"ps IF:s jubileums{":l i j"* .".. *-?,"rar sig att han en BLÅ-VITT

I dags något alldeles speciellt. Han ea"e. fö" Åske 50-5b år sedan - Redan från starten spelade

1 fick tillfälleatt minnas år 1919, då ia"ä.a och tog de första stegen Slutarp i blå-vit mundering. Den
r några ungdomars idrottåintresse mot tillkomstenäv idrottsolats] finns ju kvar som klubbfärg fort-
I resulterade i att Slutarps ldrotts- ..1"n ."irr".- .tt l"n 

-rä'å"a 
farande. Jag minns när vi skaffa-

1 förening bildades. Helmer blev .och färhandtra. *ei to.rJ"., de den första omgången dräkter,

: FIF:s förste kassör och många ju- som ägde marken, säger han. berättar Helmer.
I bileumsgäster kånde säkert stor - Helmer Nilsson har fört sitt
I tacksamhet till honom och hans .'LEKTE'. FOTBOLL idrottsintresse vidare i familjen.

I vänner, som bildade föreningen En idrottsförenins uoostår iu Han har dock inte utövat eller ar.-
! som genom åren inneburit.glädje inte bara utan vidarl. Eiistort in- betat med idrott i någon nämn-

I och sysselsättning'för mängder t"essuftioiårottfannshosHelmer värd utsträckning efter det att

I av_människor. och hans tr-."i"". 
- han lämnade Slutarp.

I Helmer som var en, av ,tre . _Vi '.lekte" fotboll långt innan
I idrottsintresserade bröder, 

, 
har fOrenirgen kom till, berättar han. son och hans hustru

I doek inte fått vra med om att ut- viili1il ;älr;;ä..;ää. Y":1." ^:q l.llhq i Göteborg.
I for-r senare tiders SIF. Redan iå.'ri "r"r.J.1;';:ilä;;: 3. är med i IFK, och sonhustrun

| 'a--" årsom föreningen bilcla- äärr'.rjååäL"''#;;;,ä::l Kerstin Nilsson tillhör faktiskt

1 des, började han studera r G<ire- Fä;;,;';r;;Jå ""..r"i" ,iä :Jflli:itfl,iilifir'i..T;lx?:I borg, och har sedan dess varit del med cvkelåknins och även :"
I bosatt på annan ort. Kon^takten -.a U..",r,g,-;;ffi?. öä'fräif li la ett och annat klot.

I med hemorten har dock funnits tifLpa f.u"""["mmaren.
I tu.., främst tack vare att yngre f,aifä.".--å,*;;;" i serie- , 

Berättar Helmer.- innan vi av-

I brodern'Olle bor kvar i Slutarp. f";;ii;;'^1"ä;;;ä"' rir"ä""i slutar vår pratstund och han ger

I som nu. ra" ilr-""' ""t ;;;;; sig u! på-dansgolve{' För det är
! ,__^;^: :^: '-- -,.,;-^.---'. --- en pigg 77-åring som gärna villI ._ innebar det,resor till Stenstorp,

I -r,r'flI"i,io"'lllr,"o,o. f,*l:."fru;;"+i::;r"X'5 ä111"x'Jiu'ii"iil:, ;:T Ji:"'ä
i "cn 

hå förstås passat på att be- ä;il;;;;gl'1'-"t"ir*"*' som möjligt'
I
' -rl-lrllr'Irrlfl-Irr-r- r r- r-I

spggr-gll ftir Helm€r, 77
i: ::l
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F r-iid,rott o c:h fnth ol|
föreni n ger rs t opp gren er

När Kinnarps Idrottsförening nu på Iördag lirar t'Iinns följande personer närvarande: NiIs och Sven
sia 60-åriga tillvaro år det micket som man kan 'Bergsteno John Göransson, Tim Ekherg, Gu'nar
samrnanfatta från det att första styrelsen rned An- Kjell6n, Ejnar Gustavsson, Rudolf Lind6i saint fem
ders Karlstedt som ordförande valdes, fram till i åro bröder Karlstedt: .Anderso Gustavo Sven, John och
då det är Gösta Andersson som håller i klubbskaf; Gör:an. Redan l92O,fanns fotbollslag ochmatcher \

tet. Vid det föpsta protokollförda sammanrräder spelades mot [rl.a. Slutarp o"h Å"".p.-
Annars innebar nog 30-talet nå_

got av ett genombrott för Kinn-
arpsidrotten, I början av detta år-
tionde hade föreningen många bra
tävlingscyklister såsom Ivar och
Göran Gustafsson, Gerhard Frisk,
K-E Ingerhage, Gösta Larsson, Al-
lan Ahlqvist, John Fransson, Gun-
nar Persson, Gustav Andersson.
Seriesegrar i fotboil 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-
Ierbrist lades fotbollen ned i början
av 40-talet men friidrotten, som
varit på frammarsch fick nu sin
glansperiod med stjärnor som Olsf
Nilsson, som senare tävlade för
Westermalms IF, landslagsmännen
Giista och Harry Arvidsson, brö-
derna Gerhard, Arne och yneve
Frisk. Bror Torstensson, GÄta
Alexandersson, Gunnar (Johans-
son) Wiigotsson, Arne Olsson och
många fler,

- DUKTIGAGÅNGARE
Gångsporten kom igång i början

av 4O-talet i och med den populära
riksmarschetr och följes upp på 50-
talet och början på 60talet med ju:
nior-SM-segraren Ingemar Claes-
son, Ilerfaldiga DM-mästarna Elijä
Grahn och Gunde Johansson saint
Gerhard Frisk med bl.a. SM-deltä-
gande.

Fotbollen som legat nere.en tid,
återupptogs 1951. Ett historiskt da-
tum blev derr 15 april detta år, då
försi-a matchen spelades mot
Trädet på Vallensås, där det blev
förlust med 1-0. En del av spelarna
hade förut representerat Slutarps
IF så det var inga nybörjare som
Kinnarp ställde på benen. På hös-
ten 1951 startade man seriespelet i
dir'. VIII Falköpingsserien med se-
ger mot Gustav Adolf med 13-4.
Elon Arvidsson blev niomålsskyit
och en andraplacering ble-v serie-
facit- l\4atcherna spelades detia år

på den s.k. Storängsåkern, seder-
mera Kinnemo.

SERIESEGRAR
Två spelår i vardera Falköpings-

och Skaraborgsserierna följdes
1955 av Elitserien, som vanns lg5g.
Nästa serieseger kom 1968, då
Kinnarp vann div. V Norra Väsi-
götaserien oeh därmed flvttades
upp till div. IV. Efter att ha fått
spela i såväl den södra, norra som
västra div. IV-gmppen, bjev det
1974 nedflyttning till femman igen.
Kinnarps hittills bästa säsong var
f9?0, då man tog en tredjeplace-
ring i norrfyran. Tre års spel i fem-
man följdes 1978 och 19?9 åter av
div. IV-spel, men nästa år blir det
på nyti spel i femmarr.

DUKTICå LEDARE
Mångqledare och aktiva har un-

der dessa 60 år nedlagt stora ar-
betsinsatser och minnet kanske
främst stannar vid tillkomsten av
Kinnerno j där Gerhard Frisk.

Kinneveds skvttar smider
för föreningsekonomin
Nu smider man i Kinneveds

Skytteföreningl Inför näsia fredags
prisutdelningsfest håller man just
nu på med att göra tavlor. Man
skär ut ett motiv i plåt, exempelvis
en älg, och så gör man en bak-
grund. Mellan plåten och bakgrun-
den sätter rnan sedan en glödlam-

pa som belyser bakgrunden. På så
sätt får man en mycket snygg tav-
la.

- Vi skall sälja de här på en'
auktion i samband med prisutdel-
ningsfesten, berättar ordföranden
Karl-Gustav Ahl. Tre kvällar har vi
jobbat med det här och vi är unge-

fär 15 unga och gamla medlemmar
varje gång.

Bakom id6n till det hår står Len-
nart Blom, en av klubbens yngre
skyttar. Det är han som har ritat
motiven och det är smeden Stig-
Olof Berglund som har skurit ut

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

år som ordförande och Gunnar
Wilgotsson, John Karlstedt och Gii-
ran Andersson, som samtliga har
ett 10-tal år på någon av de högre
styrelsrposterna. Under 25 år, el-
ler från Kinnemos invigning 1954,
har Georg ilohansson skött biljett-

. försäljningen och på lagledarpos-'terna har Ivar Gustafsson och
Marthel Johansson fungerai i
många år. t

Detta var n-ågra glimtar från
Kinnarps IF, som på senare år
åven 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 JOHÄNSSON

det i plåten. l"li")- I t.,.r,&



Gerhard
oI

en mangsyssrare
och trotjänare i Kinnarp

Kinnarps IF har sorn de flesta idrottsföreningarna haft
en del personer sorri lagt ned rnycket arbete. F"T sökre
upp en av dem som nästan är jännårig med föreni4gen,
nämligeri Kinnarps allt i alloo Gerhard Frisk, och frågade
honom vad han uträttat och presterat i KIF.

*-, r)en-lideni-gorrrmarfu ster in-
leddes med en cykeltåvling på ef'
termiddagen, berättar Gerhard.
Första pris gick oftast till Ivar
Gustavsson, han var för bra för
oss andra.

En tävling som Gerhard spe-
cieilt kommer ihåg var i Hjo 1934.
.p Vi cyklade från Kinnarp på

lördagseftermiddagen och strax
utanför Hjo fick vi syn på en lada
och i denna fanns h"lm. Liggplat-
sen för natten var säkrad.

Seger och pokal blev det för
Gerhard som minne efter den
tävlingen. Cykelåkning även hem
var en siälvklar sak.

GYMNAS'TIKLEDARE
Gerhard har även varit aktiv

inom skidor och orientering samt
varit gymnastikledare i ett 10-tal
år. Men det är den fria idrotten
som har varit.favoritsporten för
Gerhard. Han ävlade i löpning,
kast oöh hopp.

En prydlig årsbästalista med
resultat som varieral från 12.2 på
100 meter till 34.03 på 10.000 me-
ter landsvägslöpning finns be-
varad.

SERINSEGER
Som de flesta grabbar sparka-

de Gerhard ockSå boll. En pla-
kett från seriesegern 1936 finns i
prissamlingen. Det var mest som
målvakt och vänsterhalv men
även någon. gång som vänsteryt-
ter, erinrar sig Gerhard. Först
cykelåkning til! Vartofta och
match. Sedan hem till middae
och vidare till Åsarp för ny
match. Resultatet från detta dub-
belmöte kommer" Gerhard inte
ihåg men roligt var det.

Mindre rolig var en rnatch nr..ot

ett Floby som var i praktslag. I.n-
te mindre är 14 bollar harnnade
bakom Kinnarpsmålvakten. Den
målvakten vill säkert helsi vara
anonym.

7:A I SM

Gångsporten blev den sistc ak-.

Hiiril'JS.ftFS if

tiva grenen för Gerhard där han
deltog i både SM och DM. Vid
svenska mästerskapet i Helsing-
boig 1950 blev ciet en sjundeplats
i femnrilqn."Om denna tär'ling bö-
rättil"Gerha!"d:' - Vi hade före tävlingen bli-
vit lovade både mat och vätske-
kontroller ute på banan. Men så
blev inte fallet och eftersom jag
inte hade någon ledare med mig
hamnade jag i en verklig prekär

Först som sist kan rnan konstatera att den gode Ger'
hard har varit en mångsysslare. Han började med aykel'
åkning och som l6-åring erövrades såväl brons sorn sil-
vermärket.

Gerhard Frisk med standai och medaljer - minnen från i&ottsår med Kinnarps IF.

\

situation. Men när Stockholmar-
na i täten kört den mesta orken
ur mig var de villiga att bjuda på
sockervatten. -

OFT'RAT'SEMESTEF.N
Hur nrånga i Sverige har eröv-

rat Riksidrottsmärket i 41 år? Ett
litet antal gissar vi men bland
dem finns Gerhard Frisk. Idrotts-
platsen Kinnemo har tillförts
många dagsverken. När planen

byggdes i början På 50-talet och
kast och löparbanorna några år
senaie arbetade Gerirerd över
2.50$ timmar frivilligl. I{ela se'
mestertiderr ett år offrades föi
Kinnemos båsta. Fdr övrigt har
också Gerhard skiitt löparLranor-
na alla år utan ersättning'

Åvslutningsvis kan vi också ta-

^la orn att Gerhard har tillhört sty-
- 

relsen i Falbygdens Idrottsallians
sedan 1954.
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I försäljningshörnan fann vi både kunder och fabrikörer, nåmligen Karin Gustavsson, Majvor Gus-

tavsson, robert Johansson, Tage Andersson, Anneli Persson och Märta Dahlstrand.

aaaa
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Julpyntet och de andra mera
"tidlösa" sakerna hade en strykan-

,, de åtgång när i lördags eftermid.
dag Frökindspensionärerna hade
sin traditionella försäljning.
Pensionärsförerringen som står
bakom får alltså ett gott tillskott till
sin kassa att användas för resor
och annan trevnad. Kinneveds
kyrkas flickkör under letlning av
Margareta Thor svarade för en
sångstund och dessutom kunde
man få njuta av kalfe med "hem-
bakat". Ärets första julgran tindra-.
de i'ett hörn och påminner om den
snart instundande högtiden.

l") *?-r f "å,e r r'

Lennarts verk.

Så hår ser den ut, den tavla som
Kinneveds Skytteförening och
Kinnarps Sportskytteklubb håller
på att tillverka för sin auktion i
samband med prisutdelningsfesten
nästa fredag. Tyvärr föll den här
bilden bort i torsdagens tidning,
men vi tar igen tillfället idag.

Lennart Blom, som visar upp
tavlan, har ritat och utformat moti-

vet. Dessutom har'man gjort en
bakgrund, som belyses av en lam-
pa.

' På fredag finns alltså chansen att
'köpa en av de tavlor som till-
verkats. Även ljusstakar finns till
utbjudning. Föreningarna vill ock-
så påminna om anmälan till festen,
som skall ske senast måndag.

l'i"41^ i1-"L1

Lennart Blom meid sitt verk.



"Pego" rned dikt och prosu
jubileurnsgiist hos Kirunurp

,

Inom loppet av drygt en månad har fyra av komrnunens
idrottsföreningar firat 6o-årsjutrileum. I lördags kväll var turen
komrnen till Kinnarps IFo vars jubileum hade samlat ett 12s'tal
personer i Lokal Frökind. Kinnarps IF är ju den kanske mång-
sidigaete av lsndsortsföreningarnao eller har åtminstöne varit
det. Inte minst inom friidrotten har man ju varit framstående.

- Man kan dela in Kinnarps IF:s tillvaro i två stora epoker,
sade fritidsnämndens representant Göran Andersson. Den förs'

En speciell gåst hade bjudits in
till jubileet, nämligen Rune "Pe-
go" Andersson, numera bosatt i
Giiteborg, men under många år
en profil inom idrotten, både som
aktiv fotbollsmålvakt och som
skribent i FT. Pego hade dagen
till ära skrivit en jubileumsprolog
och ett kåseri, som han läste uPP.
Ur prologen, som han med inle-
velse läste upp ute bland gäster-
na vid borden, kan man bl.a. dra

följande versar':

Året efter det kriget tog slut
Begy-ntes i Kinnarp en ädlare

strid
För Kinnarpsidrott ges 60-

årssalut
Hurra för nuet och kälirpar i

gången tid
Till spelarprofilen Georgsson

Blecka
En ros jag gärna ger

Text:

MATS*KARLEN

Foto:,

STURE

ALEXANDERSSON

lW'f-Jr-rlÅta är friidrottsepoken: seil inträffade under 1930- och 40-
talen. Den andra är fotbollsepoken, som inleddes på allvar i och
med att Kinnemö byggdes i början av 1950-talet. På Kinnemo
har sedan ett omfattande arbete lagts ned av föreningens med.
lemrnaro framhöll Göran Andersson; som oekså överlåmnade
blommor och en gåva till ungdomsverksamheten från fritids-
närnnden.

Från fritidsnärnnden uppvaktade Giiran Andersson. Kinnarpsordfö-
randen Gösta Andersson får ta emot blommor och en gåva till ung-
domsverksamheten.

Kurt Johansson, en idog arbetare inom Kinnarps IF hyllades med
diplom från både Västergötiands Idrottsförbuncl och Västergötlands
Fotbollsförbund. Prisutdelare är Stig Segerfeldt.

Marthel Johansson, populär ledare hos Kinnarp, får stora !TF-dip-
lonret av Stig Segerfeldt.



Men sen får det banne mig råcka
Då laget ur serien ramlat ner. . .

Kinnarps IF har mycket att
minnas

Men det gäller att framåt gå
Idrotten måste leva och finnas
80-talet hlt bättre och rikare då

Med varsam hand iag dessa
glimtar präntat

över 60 flydda idrottsår
Ni säkert bättre hade väntar
Men diktarkonsten - den är

svår

Det där var fyra av de 20 ver-
sar som Peges penna präntat in-
för detta jubileum. Han kåserade
också om gångna tider med
Kinnarps IF och om idrottens be-
tydeise i samhället idag - en
uppskattad gäst var llrltr, pego.

FRAMSYNT SATSNING
Från förbundshåll kom Stig

Segerfeldt, representerande Väs-
tergötlands Idrottsförbund och
Våstergötlands Fotbollsförbund.

-' - Kinnarps IF har visat vad
en framsynt satsning på ung-
domsidrott kan ge, sade Stig Se-
gerfeldt. Vem hade 1919 trott att
Kinnarps lF'skulle bli den hela
ortens angelägenhet som den är
idag?

r5.000 FR.ÅN
DAMKLUBBEN

Förutom kommun och förbund
gratulerades,Kinnarps lF med en
Ällebergs Ryttare och blommor
från Falköpings Tidning, med
standar och blommor från Slut-
arps IF, med en glasgåva från
Grolanda IF och - det finaste av
allt - hela 15.000 kronor från
Kinnarps IF:s damklubb, som re-
presenterades av Gun-Britt Wes-
terberg.

Mängder av KIF-are prisades
förstås denna kvåll. Utmärkelser
från förbund, egna utmårkelser-
obli priser för det gångna årets
verksamhet utdelades till för{iile
taföreningsmedlemmar.';i

Här är listan:

vÄSTERGöTLANDS
IDROITSFÖR.BUND

Miniatyrstandar till Kinnarps
IF.

Förtjänstdiplom: K-G Johans- J

son, Kurt Johansson, Stig Jo-
hansson, Marthel Johansson, r

Karl-Evert Claesson och Gösta
Andersson.

VÄSTERGöTLANDS s
FO'TBOLLSTÖRBUND:

Ordförandeklubba till Kinn-
arps IF.

Lilla diplomet: K-G Johansson,
Anders Ek, Conny Qwisth, Bengt
Georgsson, Giista Ek, Roland
Moberg, Tony Persson, Bo lvars-
son, Tord Torstensson, Georg Jo-
hansson, Torgny Johansson och
Uno Carlsson.

Stora diplomet: Göte Anders-
son. Frank Henningsen, Kurt Jo-
hansson, Marthel Johansson, ,

Gösta Andersson och Bengt Ge-
orgsson.

,ffi
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Rune "Pego" Andersson var en uppskattad gäst på Kinnarpsjubil6et.
prolog.

Hår läser han sin jubileums-

VFF:s supportermärke; Ivar
Gustavsson, Allan Johansson.
Gerhard Frisk, Bengt Anders-
son, Bengt Juliusson, Gunnar
Wilgotsson, Rune Pego Anders-
son och Georg Johansson.

EGNA
UTMÄRKELSER

KIF:s standar: Marthel Jo-
hansson, Kurt Johansson, Ger-
hard Frisk, Georg Johansson, Bo
Ivarsson, K-G Johansson, Lars
Westerberg, Giite Andersson och
Giista Andersson.

Standaret utdelades för första
gången vid detta jubileum och
tillfaller sådana, som. aktivt delta-
git som seniorspelare eller ledare
i20 år och som fortfarande är ak-
@åi föreningen.

Ännrs
PRISER

Priser för den gångna sä-
songen delades också ut, enligt
följande:

.Träningspriser: Steve Carls-
son, Thomas Westerberg, Tom-
rny Fredriksson, Torbjörn Åkes-
son och Conny Qwisth.

Bäste AJagsspelare: Arne Ek-
bom. Båste BJagsspelare: Steve
Carlsson.

Flest matcher sammanlagt:
Steve Carlsson (47\. Flest
matcher i AJaget: Bengt Georgs-
son och Thomas Westerberg. I B-
laget: Morgan Carlsson.

Lagledare och andra funktio_
närer: IJno Carlsson (A-laget)
Lars We.sterberg och Olof Silver_
strand (BJaget), Kurt Johansson
(avgående kass<ir efter 14 år)
Lutz Hofbauer och Frank Hen-
ninq-sen (flicklaget), Lars Holm
ln., tru flotfgrifdreståndare), Rut

' Johqgppon (mgsta mållottoförsäl-
jare)ar1.- Hans Andersson, Eva
Karlstedt och Gerhard Frisk
{vaktmä1lTe), 1g". Persson

(mateflallörvdtare), Georg Jo-
hansson (biljettförsäljare), Gun
Andersson (tvätt av drähter), Ro-
Iand Moberg, Anders Johansson,
Anders Ek, KurfOve Brodd,
Gustaf Iickerlid och Gunilla Wes-
terberg (ungdomssektionen),
Conny Qwisth och Thomas Wes-
terberg (ungdomstränare), Bengt
Georgsson (seniortrånare), Bo
Ivarsson och K-G Johansson (för
värdefullt stöd) samt ordföranden
Gösta Andersson.

Steve Carlsson var flitig pristagire när priserna iör årets f;bolls_
säsong delades ut. Han blev såväl bäste BJagsspelare, som trä_
ningsflitigast bland seniorerna och därtill spelade han flest matcher
(47 st) av alla i föreningens seniorlag. prisutdelare är Lars Holm.
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Tre veteranskyttar fanns med när skjutbanan i Kinnarp återinvigdes i somras. IiIär ser vi ir,v. Georg
Johansson, Bertil Engdahl och Valdemar Johansson, påtiitade av andra aktiva skvltar.
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Carina är en gracil, finlemmad, blond och
mycket söt flicka som har många.intressen -
musik, sång, fotboll, djur och bilar. En aktiv
och gladlynt tonåring, som ser fram emot en
hektisk tid med många framträdanden inför
gamla och barn. (Bild: Hå-Kå)

Nu är det klart att skjura på
skjutbanan i Kinnarp igen! Efter
det,att banan varit avstängd p.g.a.
bullerproblemen, har Kinneveds
Skytieförening nu fåit öppna den
igen, sedan man tiliverkat en mo_
anr" *.rftl,gl! :9a sör-alt \llrgq
begränsas högst betydligt i riktning
mot samhället.

I - Representanter för Skara-
borgs Skytteförbund har varit här
och tittat, och är mycket med det
arbete vi utfört, säger ordföranden
Karl-Gustav Ahrl.

En fördel för skyttarna är natur-
ligtvisratt nu får ligga under tak
och skjuta. På så sätt har ju väder
och vind mindre betydelse för de-
ras rt'sultat.
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Trettonåriga Carina Torstensson från Kinn-
arp - åttan i FT:s Snövitstävling - har av FT-
läsarna utsetts till årets vinterprinsessa i Falkö-
ping. Hon får sin officiella utnmning till Snövit
1979 vid lördagens upptakt på julmånaden, Jul-i-
stad.
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Falköpin

Liten) hlond, .finlemmud ses.su

Gitlur musik, d,jur och fnrboll
Liteno späd, blond'och söt 3om en riktig sagoprinsessa

- 'det är årets Snövit, "åttan" av kandidaterna som

blickat ljuvt på FT-sidorna de senaste veckorna. carina

Torstenssoh heter hon, den l'3-åriga Kinnarpstösen, som

Pianospelet finsliPar h{ti{:i mu-
sikskolan och det år jätteroligt'
tycker hon.

Spelar fotboll
Ett annat fritidsintresse är

idrott. Carina, den lilla finlemma-
de flickan, deltar med liv och lust

FT-läsarna har röstat fram. Det är oss veterligen första
gången som Snövit kommer "utifrån" - alla andra i den
långa raden av våra vinterprinsessor de senaste drygt 20

åren har kommit från "stan".

- Nej, oj, va, det är inte sant'
sa Carina näi vi häromkvållen ef'
ter röstsammanräkningen ringde
till familjen Torstensson för att
berätta om nyheten och gratulera
flickebarnet till segern. Hon lät
så chockad att vi strax blev djuPt
ångerfulla - kanhända vi skulle
ha förberett flickebarnet litet ör-
siktigt på vad som komma skulle.

Men när vi träffade Carina och
hennes familj dagen efter för den
obligatoriska intervjun vad hon
samlad, pigg och glad. Hon ser
fram emot tiden som Snövit och
har inte det ringaste ramPfeber.
Carina år niimligen van att stå På
scen och framtråda inför en mas-

sa människor, men det ikall vi
återkomma till'

Först skall vi beråtta om vem
Carina är. Hon åi som sagt 13 år'
går i 7:an i Kyrkerörskolan i Fal-
köping. Pappa heter Fleming och
mamma Barbro, båda jobbar På
Skogaholms i FalköPing. Carina
har en storasYster' som är 16 och
heter Anette: Huset, som liigPr
vid Falköpingsvägen just där
Slutarp blir KinnarP eller
tvärtom, år det Torstenssonska
Hömmei, 'soni'också 'inhYser fa-
rnilien Katt. Mor och två barn
xait - ingen av dem har några

individuella namn. Alla tre kallas
Katten och det är ett sätt att för'
enkla tiilvaron, som är nog så

komplicerad åndå.

Inte alls häatgalen
Carina är nämligen en stor

djurvän, qom i brist På annat
skulle kunna förbarma sig över
både maskar och andra mindre
kelvånliga kryp' Däremot är hon
inte alls hästgalen som de flesta
andra flickor i hennes ålder.
Visst är hästar fina djur, men Ca-

rina har så många andra intres-.
sen att hålla'reda i.

Mueik roligset
Vad är roligast i skolan?

- Det är gymnastik och musik,
svarar Carina och familjen fyller i
med att hon sPelar både Piano
och gitarr. Familjen har muiika-
liskt påbrå och båda döttrarna
Torstensson har årvt den mus!
kaliska talangen'

Carina. sjunger också' gärna
solo - om det krävs. Hon är med
i Äsarps missionsförsamlings
ungdomsverksånhet och en av
sångförmågorna i kören "Verk-
ligt liv". Tidigare har hon sjungit
i kyrkans flickköi li'KinnarP. Hon
är van att framtråda. !

skenbart späda tonårsflickor som
Carina till att så sker, För dom är
fotboll alldele! naturligt att siälva
delta i. Så var det inte på mam-
mas tid, minsann.

Temperamentsfull
Familjen understrYkel att Cari

na år en snäll och duktig flicka,
som därtill ån utrustad med eti
särdeles temperament. Stickor
och strån ryker och det är fYr och
flamma om denna lilla blonda
varelse.

- Då är det inte lätt att komma
i vägen, skrattar storasyster An-
etxe.

Men stormvinden drar förbi li
Forts på nästa sid

i så tufft spel som fotboll. Hon gil'
lar fotboll högt och rent och spe-
lar med i KinnarPs tP;s flicklag.
Som tur är har flick- och damfoi-
boll blivit mer och mer accepte-
rad i den månsdominerade kon-
servativa idrottsvårlden. Om inte
annat så ser beslutsamma och

SNOVIT-
VINl\ARE
De fem först öppnade "rätta"

röstkuverten belönas och de lyc-
hliga vinnarna i årets Snövit-täv-
{ng år följander'
l'1oq kr: Ingenrar Larsson, Pl

413s1 vattorn.' .25 kr: Irije Eriksson, Box 113,

520 43 Åsarp, IVlirijam Ingelsbo,
Box 95, 5?0 43 Åsarp, Gunvor'
Eckerlid, Box 3020, KinnarP'
Jenhy Alm, Dalagatan'5 F, Fal-
köping.

Musik är bland det bå*Hl:Carina vet - hon spelar piano och gitarr'
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Jarl Andersson, che{ tör Krlnlns kontorsmöbler och vrce vd:n i Ut_vecklingsområdesfonden AB Veikko O. Vrorii.r"lllamspråk underbesöket på Kinnarpsföreiaget i eår.
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Forts från föreg sid

ka lätt som den kommer och Ca-
iina skrattar själv åt sitt tempera-
mentsfulla kynne.

Den oundvikiiga frågan: vad
ska du bli när du blir vuxen, Ca-
rina?

- Nånting med barn eller med
gamla, säger hon och förklarar
att hon ser fram emot alla be-
söken bland barn och gamla i
Falköping. Hon har tänkt sig att
prya på ett daghem, når den sa-
ken blir aktuell i skolan.

Hästar gillar hon bara på av-
stånd, men däremot är hon mäk-
ta intresserad av håstkrafter.
Pappa Fleming har ett förflutet
som rally-crossförare och bilar är
ett intresse som Carina nu delar
med honom.

Mamma Barbrtr är en aning
ii;ri:s:i:l iifl llrx:ri;: skaii 1-)1 itir!tl,i'r-
J{.|;er lii; !:ri[iipints Snii'.,it j9?f]

;:ir lei s;iti. - {-:!11 iir ;u sltrtii:rr:rr
s{rJii :i..'l:lii. !riqr rjair) l:jir' Srriivii
,:ri::li ;rg vi.:l )nlr .tit !rol skalj t.rl
atl furrr &r nålrlt sprciellt ii;in',i'i:i"
','1. . .rr"! ,iF u\ ngl ilrclr.,r;,,:. r:i.
grlr h{1i1.

{eu <irt år r:r:p-1 inger lish.
Sarntidi:rl snrn {-"arina yt:rhar
r:rlecket glarl ar::fr l;e'r:klig iivef rit-
nårrrniige:r. iir irnil el madyot(.n
tlirkr r:rr .i lt l'l; i4u r r '., l,;l
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En glad familj. Fr.v. mamma Barbro, storasyster Anette, pappa Fleming och så Carina, Snövit' Alla

med efternamnet Torstensson,



FALKÖPINGS TIDNING Tisdagen den 4 december 1979

Prisregn uid

shytturna,s fest

- Vi har ett aktivt år bakom
oss, berättar Karl-Gustav Ahl,
ordförande i Skytteföreningen.
Vår nya skjutvall på banan är ntr
klar och det har inneburit ett
siort arbete för oss. 29 medlem-
mar har sammanlagt utfört hela
901 arbetstimmar på banan i år.

* Det stora intresset från för-
äldrahåll är också mycket posi-
tivt, säger Karl-Gustav. De har
ställt upp och skjutsat och hjälpi
till på olika sätt, och är värda ett
stort tack.

I Sportskytteklubben, som
mestadels sysslar med jaktstigar,
skeet och liknande grenar, gbk
ett fint vandringspris ut för alltid.
Det är priset till sammanlagt bäs-
te skytt i föreningen, och detta
togs nu för alltid av Karl-Äke Jo-
hansson.

Så till de prisbelönta (vi nåm-
ner endast de bästa i varje discip-
lin:)

Frökimd,s-

Skytte är något som intresserar
många Frökindsbor, det märktes
inte minst vid fredagskvållens
prisutdelningsfest i Lokal Frö-
kind, där både Kinneveds Skyr
teförening och Kinnarps Sport-
skytteklubb passade på att dela
ut sina priser för den.gångna sä-
songen. Ett 100-tal personer, i al-
la tänkbara åldrar hade mött
upp, för att applådera pristagare,
dricka kaffe. hålla auktion och till
sist dansa en stund.

Skytteföreningen

- Mästerskap senior: 1) Claes
Äkesson.

Mästerskap junior: 1) TommY
Berglund.

Huvudskjutning: 1) TommY
Berglund, 2) Anders Hermansson.

Måsterskap ^fältskytte: f) K-G
Ahl, 2) Claes Äkesson, 3) Tommy
Berglund.

Statspris:
B 5 1) Claes Äkesson.
B vet. 1) Berti.l Engdahl
B 4 1) Gunde Johansson.
B 2 1) Benny Brodd.
B 1 1) Bo Johansson.
B 17 1) Lennart Blom.
14-f6 1) Göran Sanfridsson.
11-13 1) Roger Carlsson.
Bertil Engdahls hederspris: 1)

Tommy Berglund.
Georg Johanssons VP: 1) Tom-

my Berglund.
75-års pokalen juniorer: 1) An-

ders Hermansson,
?S-års pokalen seniorer: 1) K-G

Ahl.
Br. Larssons vp: 1) Jessika

Winggren.
Hans Centerstigs vp: 1) Gtjran

Sanfridsson.
Jaktvårdsföreningens vp 68: 1)

Claes Johansson.
Gustav Johandsons vp: 1) Anders

Hermansson,
Mellersta Västergötlands Brand-

stodsbolags vp: 1) Göran Sanfrids-
son,

Normas vp: 1) Jessika Winggren.
Förbundets vp: l) Gunde Jo-

hansson.
1901 års pokal: l) K-G Ahl.

Göran Sanfridsson fick Mellersta
Västgöta Brandförsäkringsbolags
prls.

Lag: l) Kinneveds Skytteföre
ning 326 p, 2) Kinnarps Sportskyt
teklubb 279 p.

Ind. 1) Bengt Alfredsson, 2) Lar
Lindgren, 3) K-G Aht.

Extra insats: l) K-G Ahl.
Lagtävlan Jaktstig: 1) KSSK 791

p, 2) KJUF 708 p, 3) KSHF 691 p.
Damernas skänkta priser: I

Tommy Berglund 50 p, 2l:-, 2) K-C
AhJ 49 p, l9:-, 3) Anders^ Hermans.
son 44 p, 14:-, 3) Claes Äkesson 44
p, 14:-, 4) Göran Sanfridsson 43 p,
1l:-, 4) Lars Lindgren 43 p, 11:-,

Svenska Dagbladets Riksskytte-
r^nedalj: Hans Centerstig, Claes
Äkesson.

Överstyrelsens riksskytte,
Kungsmedaljen: Jessika Wing-
gren, Joakim Winggren, Anders
Hermansson, J-O Overgård, Jonas
Hjortsäter, Per Hermansson, Tom-
my Berglund, Lennarth Blom,
Lars Lindgren, Bo Johansson, Be-
nny Brodd,^Gunde Johansson, K-G
Ahl, Claes Äkesson.

Skyttemårken:
- Mästarmårke i brons: Claes
Akesson,

Juniorskyttemärke i Guld: Jonas
I{ortsäter, Anders Hermansson, J-
O Övergård, Claes Johansson.

Juniorskyttemärke i Silver: Ola
Hermansson, Mats Sanfridsson,
Joakim Winggren.

Juniorskyttemärke i Brons: Ove
Johansson, Per Brissbo, Jessika
Winggren, Joakim Winggren, P-O
Berglund, Peter Ahl, Roger Carls-
son, Tomas Andersson, Lars Gö-
ranssoh. Ove Ragnarsson, Patrik
Carlsson, Mikael Danielsson. To-
mas Danielsson.

Extrapris: Patrik Carlsson, Per
Brissbo, Tomas Andersson, Lars
Göransson, Mats Sanfridsson, Ove
Johansson, Joakim Winggren, P-O
Berglund, Roger Carlsson, Peter
Ahl, Nicklas Ahl.

Lotteriligan: l) Torbjörn.-r{dffi*
- j9l: ,? Tommy Bergluna, S; an-'uers Hermensson.- :--:___*':YYY"' la I

, Blommor utdelades Ut.". tinltåij
Jancle:

Ake Johansson, Göran Wing-
gren, Janne Brissbo, Leif Linell,
Gunde Johansson, Roland Her-
mansson, Sture Hermansson och
Sten Carlsson som skänkt virke iill
skjutbanan.

Karl-Gustav Ahl, Claes Åkesson,
Peter Ahl, Tommy Berglund, Ben-
ny Brodd och Lennart Blom, som
utfört flest arbetstimmar på banan.

Karl-Gustay Ahl, Hans Center-
stig, Claes Äkesson, Gunde Jo-
hansson, Dan Simons$on och Ge-
org Johansson, som utgjort styrelse
för Skytteföreningen 1979.

. Alf tlnfridsson, Srig-Olof Berg-
lund, Christer Eidestän. Fredrik
Hansborn, Birgitta Ahl, Lisbeth
Berglund och Svea Ahl, som gjort
andra betydande insatser i år.

Sportekytte.
kiubben GDV pokalen: 1) Benny Anders-

Jaktstig: 1) Karl-Åke Johansson son'

96P. Bordsflagga: l) Anders Hår-
Lagtävlen Jaktstig: l) SSSK ?90 inansson.

p, 2) KJUF 708, 3) KSKF 69r p,' 'sfeåt:-rl r"eå li"äG"äå. --5Sll1l,:'1'"spris 
junior: 1) rom-

skeet nyböirjar., i) Bor.ä Jo- mv lterglund'
hansson l5.p' Kom-binationspokalen senior: 1)

Rådjur:.1) Bengt Äkesson 68_p. CÅ; Äkä;;:-'
-.Luftgevär Alg: 1) Lennart Blom -'f!lå"i"g.pälrf"": l) Lennart
84 p.

Insats Jaktstig: l) Karl-Åke ,o- Blom'

ha-11s.on, 2) Gö-te Lindgren, Åilebe"gs Ryttare: l) Anders
Vildsvin: l) Harry Arvidsson 314. H;;;;;;j';n. -'"

p'Älg: 
ry -xart-Åke Joh-ansson ?8 p, . Å12:.1"o*g 

tÄvling: l) Torbjörn

HVA Ä[en: Karl-Äke Joharis- ^i=aT,It"tr.o.kalen: t) K-c Ahl.
son 78 P' rqil;tIt"EAxtorp.

Karl-Ake Johansson, sammanlagt båste skytt i Sportskyttektubberi
1979, tar emot det vandringspris som han erövråt för alltid.



Lucinfntt i Lokal frökind, "t'?n,
Frökinds och Redvägs centeror-

ganisationers traditionella luciafest
hade i lördags samlat många fest-
deltagare. Det var i år Kinneveds-
centerns tur att svara för program-
met och detta började på sedvan-
ligt sätt med luciatåg.

Efter kaffepausen blev det un-
derhållning av gruppen "Forsmark
tre", kombinationen Erik Rynefors
fiol och nyckelharpa, Hans Kenne-
mark fiol, gitarr och Harald Ken-
nemark, orgel. Det var tre mycket
välspelande ynglingar som gladde
publiken med folkmusik. andras
åch egna kompositioner. '

Bengt Fransson satte fart på le-
karna kring granen och till sist var
det Östens orkester som svarade
för dansmusiken,
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FRöKIN

B5O KR FOR
T,'IRKAD
Kinnarps kyrkliga syförening

höll på tisdagen sin auktion på
pensi<inatet. Efter inledande an-
daklsstund av kyrkoherde Hagne-
rud, sjöngs ett petr adventssånger
av Maj-Britt Johansson och Marga-
reta Thor, Håkan Silvander var
trivsam och duktig ropare. Han
kunde glädja sig åt många höga
bud. Högsta inropet var på en vir-
kad duk, som klubbades bort för
850 kr. Den sammanlagda summan
blev rekordhög, 11.435 kr.

Lucian Annika Göransson med sin uppvaktning Ann-Gret Gustavsson, Anneli Ek, Ann-Katrin över-
gård, Britt Giiransson, Kerstin Kjell6n, Anneli Andersson, Katharina Hjortsåter, Barbro Lennartsson,
Annika Åkerblom, Eva Åkerblom, Maria Hagnerud, Kent Andersson och Anders Andersson.

l{är Kinnurp
bleu Falköping
minskad,e posten

Sedan Kinnarp i postalt hänseende hlev Falköping har

intresset för att använda posten minskat' Det konstaterqr
Kinnarps Samhällsförening och begär att postadressen

åter skall trli KinnarP.

I ett brev till Postdirektionen,
sägs att en bidragande orsak till att
det minskade intresset för posten-
har varit att bankerna mer och
mer övertagit postens funktioner.
Frågar man varför inte posten anli-
tas, får man ofta motfrågan: Varför
anlita posten, den heter ju Falkö-
.ping, banken heter ju banken i'
Kinnarp, samhällets namn' Var
och en med någon känsla för hem

och hembygd är ju mer eller mind-
re lokalpatriot.

Det är vår övertygelse att om
posten fått behålla. sin ställning
som vår viktigasJg samhälleliga
funktion är det ofrånklomligt att
Postverket ställer sig förstående till
allmänhetens krav och önskemåI.

Genom nuvarande förhållanden
inkränktas i hög grad På ett sam-

hälles både identitet och lågesbe-
stämning. Då det ju numera år
postnumret som styr Postutdel-
ningen. Varför då inte återgå till de
gamla ortsnamnen i adresserna? ,

Detta skulle med all säkerhet bli
till stort gagn för både Postbverket
och många av dess kunder i våra
mindre orter.

Med åberopande av vad ovan
sagts hen-stäiler vi, att Postverket
vidtager åtgårder beträffande Pos-

texp., Kinnarp, så att ändring sker
från nuvarande 521 03 falköPing
till 521 03 Kinnarp eller ännu hellre
till 520 44 Kinnarp.

lnomhuskot
av olika

mäilen
lrhockcy-
arllklar

SLUTAIIP SPOITT.I.&
F'RITIDSLAGRET

öppet: Månd-fred 9-18
Lördagar 9-12

9KOGSVÄGEN
SLUTARP . Tel.335 92

Skleor,$iavar



Climtar

frå,n Fröltind
Go morron!
Det lackar mot jul igen. Jul

kommer oftare numera. Jag
tycker inte det var länge sedan
lutfisken låg på lut i affären -
jag tycker inte beller det var
länge sedanjag svepte enjulöl till
goa skinkan. Nu är det så dags
igen - hösten har gått fort. No-
vember grå försvann och har
bytts till klarare decemberluft. Vi
som pendlar tycker det år skönt
att snön stannat kvar i luften och
inte singlat ner och lagt sig på
Frökindsmarken.

Långt innan jag flyttade till
Slutarp giorde jag julbekantskap
med Frökinds kommun. Det var
nämligen så att jag i min grönaste
journalistungdom i juletid stötta-
de den då underbemannade an-
nonsavdelningen. Jag sålde jul-
annonser i buskarna lite här och
var och naturligtvis hamnade jag
också i Slutarp. Det gick trögt
med kommersen i Slutarp. Några .

av den tidens köpmän tyckte att
"I skriver ändå bara om Kinn-
aro".

bftu"ro-" jag lovade' bot och
bättring, lyckades jag efter löftes-
ord och övertalning fixa några
ennonser från Slutarp till Frö-
kindssidan.

-*-
Det höga kostnadsläget i gamla

Svedala påverkar sannerligen in-
te försäljningar och auktioner in-
för julen. Plånboken gapar tom
fast det bara är i början av "jula-
måen". men som tur är. är inte
världen full av fattiga journalis-
ter. Det finns feta plånböcker'än
i dag - det är årets auktionei ett
bevis på. Rekord, rekord, rekord
- så sjunger. det i öronen efter
arbetsdagens slut när Johansson
af Slutarp "tvättat" alla ma-
nuskript från bygdens medarbe-
tare,

-*-
Når det här skrivs har vi på FT

bara haft en föraning om lucia,
Den här veckan kommer de -
små, stora och skirre lucior. Med
tomtar och utan tomtar.

Risken frnns att man stressar
igenom adventstiden. Har inie tid
att njuta av goda glöggen och
"Tollarparns leverpastej" - det
är 

.så 
r4yq.[gt- som. q{4göras på

Jobbe, och hemma,
När julen kommer -.är man

''punkterad". ApropåStrnkterad
så har vi varit hos veterinären
med våran kattpojke, som nu är
fyra år. Vi tycker att han gjort sitt
och bygdens kattfröknar ska fort-
sättningsvis få det lite lugnare. .
Musse ska bli hemmakatt och
hålla sig till reviret i trädgårn
med möjlighet iiil en liten avstic-
kare till Ingvar och Lisa.

. I fredags kväll försvann han ut
för att göra sedvanlig kvälls-
toalett. När klockan närmade sig
läggdags, gickjag ut på kökstrap-
pan och ropade på Musse. Ur
mörkret dök han upp och kilade
med svansen mellan benen in i
köket: Jag lyfte upp honom jag
kunde inte begripa varför han
morrade. Tog med mej honom i i
TV-rummet. Han morrade fortfa-
rande.

. -Jag kan inte begripa varför
tran morrar på det här viset. Det
sa jag till mor, som nu blev ett
enda stort leende.

Inte undra på att han morrar,
han har en mus i mun, . .

-*
Apropå djur så var vi tidigt en

morgon för några veckor sedan
med husets vovve på djursjukhu-
set i Skara. Efter anmälan i vänt-
rumsluckan slog vi oss ner bland
övriga hundägare och hundar.
Efter en stund var väntrummet

fyllt med stora och små hundar,
smala och tjocka hundägaie. En
matte och husse var där med Sin
gamle trotjänar'e, som aldrig tidi-
gare behövt söka vård för några
krämpor, men nu hade åldern ta-
git ut sin rätt. Husse hade virat
en halsduk om halsen på den
gamle vowen - troligen hade
han aldrig haft ett halsband eller
koppel. Trotjänarens {id var ute
och efter en stund kom husse
med tårfylld blick tillbaka - utan
s1n vovve.

-*-
Efter konsultation fick vi med

oss vår vowe hem igen. På hem-
resan konstaterade vi att det är
egentligen ganska mårkligt vad
hundar och hundägare är lika till
utseende.

Det råder i familjen delade me-
ningar om vem som är mest lik
vår Lukas. Mest husse, säger
barne'h med tillägget att han har
skarpa ögon obh arga ögon-
oryn. . .

-*-
Om hundar, katter och andra

djur kan skrivas mera. För en
stund sedan vår jåg bara centi-
metrarna från att köra över en
räv med lång yvig svans. Han
klarade sig och kunde fortsätta
sin jakt efter föda i Luttrabyg-
den.

r {:}{å1.iY:1 : ::,..* :,...)
Julsfton infaller i . år på en,

måndag. Öppet eller stångt har
varit samtalsämne i höst i affärer-
.na. FIur Bengt och Co ska ha det
här i Slutarp vet jag inte i skri-
vande stund, men det är något
visst med öppet några timmar på
julafton. Jag tror jag har skrivit
om det förr: det är en fin upptaht
på julsfton och samtidigt en be-
haglig nedtoning.

Det glada gänget kring Bengt
klår i, sirr luvor - de hör iulaf-
tonsöppet till. . .' -*-

Alla och envar uti glada kungli-
ga Frökinds kommun tillönskas
en god fortsättning på julmåna-
den. På sin plats med några var-
ningar: akta er.för russinen i lus-
sekusen och glögg kan vara för-
rädisk (kan det vara värmen tro).
Tomtegubbar år inte alls lustiga
när de slår i glasen. Därför var-
ning f{r dem också.

I övrigt följ stjärnbilden och lita
till vad Hänt i veckan såger i Ho-
roskopet. Jag har tjuvtittat och
noterat att skidor kan vara bra
att ha under en vit vinter, som
börjar runt nyår och inte slutar
förrän närmare maj.

Majvi och alla ni andra - fö[i
rådet att köpa snöskoter till er
kåraste i jul. Han/hon behöver
clen.

BÅSsE

Pripps Julmust, läsk,

Ord. prls 165:-

Ord. prls gg:-

Gångawlkelso + % 10 sek./månad
Ord. prls 99:-

Samuelssons - Slutarp
Tel. kontoret 331 19 - butlken 336 59

. TISDAG _ LöRDAG

Blandfåirs, uo-uo 19:90Ord. prls 25:90

2 kg påse. Ord. pris 5:90

Uetemiöl & Rågsikt 4:95
$ötmandpl, hasselnöts-

200 g påse, ord. prls 6:25kärnor,

lättö|, He, back

Välkomna julklappar!

Kodak kamera medfrm 139: -
Handhårtork, 1.ooo w 79: -
,P]p"$'[Ptt, 

rnnr*o,1.ooow 98:'
Ovartsväckarur

Julgruppet lg:50
lnkommer llulveckan.
Vi noterar tacksamt beställnlngar.

Jufbegonier *" E:2ä

5

4:95

l8:90,

79:-

Julstjärna *" 9:7



Då kan ni behöva
nytt i köket:

Spis O Kylskåp O Frysskåp ffi.ffi,
,Hos oss frnns de välkända fabrikatenl 'i

Vi utför också alla slags reparationer
och elinstallationer till fasta priser.

INGVAR GUSTAFS$ONS
I ELEKTRI$KA sLurARp re,. 330 6e

Husmodersftireningens Luciaflochor, fr.v. Arura Samudsson" Marie-
Louise Silvander och Anette Torstenssorir. l{instir1gen i gå4ge! Sara
Johansson gillade inte det där med fotografering.

***84*.4.4d*****
ffi

O Handdukar och
badiakan i frottÖ

O Päslakan O Dukar

LENAS GARDINSHOP . SLUTARP
öppet: Måndag - lredag 9-18, löldag 9-13

Tel. 0515/336 10

***4******44**
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Du kan spara
840iimånaden!

Vi har iämfört vad det kostar att köra
2.000-mil på ett år med en Volvo 244 Du
och en Renault 5 TS, Välkommen in ska vi
visa dei. Skillnaden är faktiskt så stor som
840:- per månad.

Bränsledeklaration blandad körning 0,65, sbd 0,75,
land 0,55, enl. Konsumentverkåts riktlinjer.

AB Bil & Motor
Slutarp. Tel;333 30
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Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel.331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

RENSNING och rönUnlntruC
av spannmål m.m.



SLIJTARPSBOR
MOTIOl\ERA
MERA

I bekvämt räckhåll för motionsspåret finns affären Sport och Fritid i
Slutarp, och i väntan på före spanar Olof Andersson och hans hus-

tru Inga in lämpliga skidor hos Erik Joelsson.

Aj, den sticks

En motionsslinga på ca 2,5 kilo-
meter iordningsställs nu intill Slut-
arps samhälle och det är samhälls-
föreningen som sköter om att arbe-
tet blir utfört. Från Bäckedalsga-
tan kan man ta sig till spåret som
nu grovplaneras för att så små-
ningom påföras grus och sågspån
där det behövs.

Det är en fördel att ha en mo-

tionsslinga för promenader och
skidåkning nära inpå bebyggelsen.
Man har lagt spåret i skogsdungar-
na så mycket som möjligt för att åt-
minstone vår och sommar få njuta
av björli.hagarnas blomsterprakt.
En önskan är naturligtvis att få el-
belysning på spåret, men detta får
man ställa på framtiden.

- Aj, den sticks.
Ni ser rninspelet hos

Susanne Ahl i SluqrPo
när vinterns vilda igel'
kott sticker till och
gömr6er sig bakom Su'
sanne. Lite r.ner foto'
intreeeerad är den igel-
kott eom brodern Joa'
kim håller i handen.
lDet här är erl mYcket
märklig djurhistoria
egentligen. Igelkottar
ska så här åre befinna
sig i dvala och väl görr-

da för insyno men här*
orndan dök två igelkot-
tar upp i trädgård€n
hos Evert Ahl i Slutarp.

De har fått tak över
huvudet i rlet ahlska
huset. rnen flyttades i
går till Jan Sarnson i
Falköping. Djur är
hans bransch, han är lä-
rare på gymnasiet oeh
nu ska han se till att de
två igelkottarna får bra
hostad fram till våren.

i'l]3 ;i-l I
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Dagens
\...,,, |un,.ch

serverar vi
måndag - fredag.
Varmrätt, smör
och bröd, dricka;
kaffe

13:50

Fester!
Vi hjälper er gärna att arrangera era fester. Låt oss lämna ett
kostnadsförslag. Våra priser är rimliga. *

KINNARPS PENSIONAT
Inga Nlelsen, tel.332 40



Luftseaiirsskytte:

f,fans Göransson vann
kretsmästerskapet

Hans Cltiransson i mitten från Kinneved vann kretsmästerskapet efter en spännande iinalskjutning.
Här är han omgiven av fr,v. Bengt Karlsson Vartofta, trean Anders Edvardsson Falköping, tvåan Joa-
kim Winggren Kinneved och Leif Svensson Mullsjö.

:,il

;ii

Kretsmästerskap i luftgevärs-
skyttet hölls i helgen för iuniorer.
Arrangörer var Vartofta, Mullsjö
och Sandhem och det kom att bli
mycket spännande tävlingar.

Vann gjorde Hans Göransson
från Kinneved efter sårskjutning.
Efter de inledande serierna var
det tre skyttar som låg i topp. Det
var Hans G'iiransson och Joakim
\{inggren från Kinneved och An-
ders Edvardsson från Fali<öping.
Av dem var det Hans som hade
den lägsta poången, tre poäng ef-
ter de övriga. Men i sista sär-
skjutningen var det Hans som
kunde hålla nerverna bäst i styr.

Sammanlagt deltog omkring ett
70-tal skyttar och resultaten var

genomgående höga. Bästt place-
rade sig Kinneved som belade
samtliga topplatser. De har en
mycket fin bredd på sin skytte-
verksamhet.

L l0: 1) Patrik Karlsson Kin-
neved 196, 2) Martin Friberg Fal-
köping 193, 3) Per Brissbo Kinne-
ved 192, 4) Mats Wahlström Fal,
köping 191, 5) Helena Karlsson
Vartofta 190. 6) Ulf Hansen Fal-
köping 189.

L 12: 1) Roger Karlsson Mull-
sjö f97, 4) Hans Gtiransson Kin-
neved 196. Lars G,iiransson Kin-
neved 196, 6) Robert Hamrin
Mullsjö 195, 7) Börje Karlsson

Vartofia 194. 8) Johan Karlsson
Vartofta 194.

L l4: 1) Joakim Winggren Kin.
neved 199, 2) Anders Edvardsson
Falköping 199, 3) Lars Nilsson
Falköping 196, 4) Gunnar Ohl6n
Mullsjö 196.

Finalskjutning: l) Hans Gti-
ransson Kinneved 394, 2) Joakim
Winggren Kinneved 394, 3) An-
ders Edvardsson Falköping 394,
4) Lars Giiransson Kinheved 391,
5) Jessika Winggren Kinneved
391, 6) Jan-Peter Karlsson Mull-
sjö 391.

Allrnänna fastighetstaxerings-
nämnden för ta:<ering av småhus
- !'alköpings 4:e distrikt, omfat-
tande Falköpings landsförsamling
samt Vårkumla, Luttra, Karleby,
Äsle, Tiarps, Mularps, Slöta; Käl-
vene, Näs, Vartofta-Äsaka, Ylle-
stads, Vistorps, Skörstorps, Fivle-
reds, .Solberga, Norra Åsarps och
Smula församlingar.

.Ledamöter: Bengt Ericson, Var-
tofta, Lars Rudberg, Yllesiad,
Bengt Fransson, Åsarp, Valdemar
Hagenstål, .Vartofta, Gunnar
Åseskog, Åsarp, Allan Ahlqvist,
Slqtarp, Tommy Karlsson, Åsarp.

Suppleanter: Kerstin Gus-
tavsson, Åsle, Åke Andersson,
Kinnarp-, Sven Ekström, Åsa"p,
Jerker Äblad, Kåttilstorp, Gunnar
Alriksson, Kättilstorp, Birgit Ek,
Kinnarp, Sven Thor, Äsarp.
Allmänna fastighetstaxeringsnämn-
den för taxering av lantbruk -
Falköpings kommuns l:a distrikt,
omfattande Falköpings stads-
församling, Börstig, Brismene,
Kinneveds, Vårkumla och Luttra
församlingar.

Ledamöter: Ben-gt-Arne Anders-
son, Falköping, Äke Andersson,
Kinnarp, Inga Larsson, Slutarp,
Torgny Johansson, Kinnarp, Ha-
rald Thunander, Falköping, Elof
Rehn, Slutarp, Carl-Äke Ungh,
Slutarp.

Suppleanter: Bengt Nilsson,
Slutarp, Ingemar Eriksson, Bör-
stig, Äke Danielsson, Blidsberg,
llelge-Olof Carlsson, Kinnarp,
Lars Lundgren, Falköping, Bengt
Juliusson, Kinnarp, Sven Thor,

!a,1n 1l!rl-1Jr" tf
Taxeringanömnden för Falkö-
pings ?:e distrikr:

Ledamöter: Göran Andersson.
Kinnarp, Ingemar Eriksson, Bör-
stig, Sven Lager, Floby, Ivar Gus-
tafsson, Kinnarp, Ilåkan Olsson.
Brismene, Birgit Ek, Kinnarp,
Bengt Juliusson, Kinnarp.

Suppleanter: Sven Svensson.
Jäla, Sven-Erik Eriksson, Luttra,
Lennart Holm, Giiteve, Arne Ar-
vidsson, Floby, Olle Olofsson, Bris-
mene, Lennart Karlen, Slutarp,
Margareta Solberg, Grolanda.

tlf\. tz: t ?



15 lucior när "Fyrklövern"
firade sin luciafest
'Qfdentligt tilltaget med lucior,

hela 15 stycken, och inte så där
snålt som det är på andra ställen
med bara en, var det i Lokal Frö-
kind i Kinnarp på luciadagens ef-
termiddag när barnstugan "Fyr-
klövern" dår för femte året i rad
höll sin luciafest. Inbjudna gåster
var som vanligt föräldrar och pen-
sionärer. Ordentligt tilltaget var
det och de små luciorna och alla
tomtenissarna och pepparkaksgub-
barna sjöng och stod i så det stod
härliga till. Inte var det heller sa
där värdigt och allvarsamt som på
andra håll utan liksom lite mera av
fart och fläkt och improvisation och
infall på de agerande ljusspridarna
- här var det ingen som var blyg.
Det sjöngs sånger och lästes till lju-
sen och tomtenissarna trippade pf
raska fötter - tripp, trapp, tripp,
trapp, trull.

Efter det att barnen avverkat sitt
program med alla de traditionella
lussesångerna så dracks det kaffe,
respektive saft och förtärdes en
och annan lussekatt och pepparka-
ka därtill. Även FT:s utsände fick
sig en kopp kaffe till livs vilket
kunde behövas i den stränga kölen
på midvinterdagen.

GW

LuciaiAxtorpikväll
Det blir luciahögtid i Axtorps för-

samlingshem i kväll med bl.a' tal
av kvlkoherde S-E Hagnerud.
Kvällens behållning går till Lut.
herhjälpen.

IIär sjungs det sånger i,lusse när barnstugan "Fyrklövern" i Kinn-
arp hade sin luciafest i Lokal Frökind. I förgrunden på bilden ser vi
en at'de tre pepparkaksgubbarna som ingiek i den tablå med sång
och vers som man uppförde för inbjudna föråldrar och pensionärer.

lq'??-,1-,;5

l

LOkal Ffökind var fullsatt när Kinnarpsskolan på torsdgsmorgonen firade lucia med inledande
tablå av ungdomarna i klass 6. Lucia var Christina Andersson. Lågstadiet medverkade med sånger ochjul-
pel framfördes av klass 5 varpå följde servering för både stora och små. Senare besökte eleverna Frökinds-
gården oeh luciatablån framfördes för husets pensionarer.

ii::i::r:i
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Iulsamkaiim i Kinneu ed,

Kinneveds pastorats beslutande
organ var luciadagen samlade till
sammanträde och julsamkväm.
Man beslutade om några mindre
tillåggsanslag varefter följde sam-
manträde med den nyvalda upp-
sättningen kyrkofullmäktige som
hade att förrätta val inför den nya
mandatsperioden. -I fullmäktiges
presidium omvaldes Carl-Arne
Adamsson'ordförande, Sven An-
dersson v. ordf., Sven Erik Hagne-
rud sekreterare. Vidare valdes 13

församlingsdelegerade Sven Erik
Hagnerud, Carl-Arne Adamsson,
G'iiran Andersson, Karl-Erik An-
dersson, Äke Andersson, Inge
Eckerlid, Erik Gustafsson, Egon
Johansson, Kurt Johansson, Sixten
Lindberg, Lennart Pettersson,
Lennart Persson ' och Gunnar
Svensson. Till kyrkorådet omval-
des kyrkoherde Hagnerud, Carl-
Arne Andersson, G'iiran Anders-
son, Ivan Johansson, Majken Jo-
hansson, Egon iohansson och
Gunnar Svensson och nyvaldes, ef-
ter Olof Nilsson som avsagt sig
uppdraget, Berit Samuelsson. Olol
Nilsson kommer att aVfackas för
sin långa goda gårning nyårsdagen
i Kinneveds kyrka. Till ordförande
i kyrkorådet valdes kyrkoherden,
v.ordf. Giiran Andersson. Till revi-
sorer för 1980 omvaldes Erik Gus-
tafsson och Arne 'Persson, Ivar
Gustafsson med Lennart Karl6n,
Gunnar Vilgotsson och Inger Pers-
son som suppleanter. Församlings-
delegerade sammanträdde för
välja sammankallande för de ny-
valda delegerade. Ordinarie ordfö-
rande Karl-Gustaf Gustavsson

sainmankallar och till valbered-
ningen valdes Bengt Andersson,
Nils Neuman, Lennart Persson och
Paul Gustavsson.

Förtroendevalda och medarbeta-
re från hela pastoratet, sammarr-
lagt llOpersoner samladessenare i
stora salen för samkväm slm inled-
des med en vacker luciatablå med
välsjungande medlemmar från
flickkören i Kinneved. Lucia detta

år var Carina Gårdh och ledare
kantor Margareta Thor. Efteq kaf-
fesamkväm kring festligt dukade
bord framförde ungdomsledarna
under ledning av församlingsassis-
tent Inger Högberg ett uppskattat
julspel. Efter detta tackade kyrko-
herde Hagnerud alla sina med-
arbetare i pastoratet och för-
samlingen och som avslutning
sjöngs unisont Hosianna.

Julens glada sånger kommer att
siungas i Slutarps Mis$ionshus på
söndag kväll. Många av de kända
sångerna samt julens budskap pre-
senteras av Roland och Ren6e Jo-
hansson. Samligen blir också ett
avskedsmöte för familjen Roland
Johansson. som i början av januari
flyttar till Halmstad.

Sång i juletid
"Sång i juletid" år rubriken för

fredågskvällens samlin6i i Kinn-
arps Missionshus. Julens . glada
budskap kommer att.presenteras
genom olika sånger. Roland och
Ren6e Johansson kommer att till-
sa[rmans med pastor Fritzon att
presentera programmet.

Julens gudstjänstqr
i Kinneved

Helgen började med advents-
gudstjänst i Axtorp, där kh Hagne-
rud predikade och kantor Mafga-
reta Thor med sonen Magnus stod

. för det musikaliska.
På julafton hölls julbön på Frö-

kindsgården där kh Halnerud ta-
lade om julqns budskap och Maj
Britt, Anneli och Janeric Johans-
son sjöng flera julsånger.

Midnattsgudstjänster hölls i Vår-
kumla och Brismene kyrkor. I Vår-
kumla predikade kh Hagnerud,
Margareta Thor med sonen Mag-
nus och Ann Josefsson stod för de
musikaliska inslagen.

I Brismene predikade kh Mart-
l6n och kören sjöng under Ella
Torstenssons ledning.

Julottor hölls i Kinneved och
Börstig. I Kinneved leddes otte-
sången av kh Hagnerud. Kinne-
veds kyrkokör medverkade.

I Börstig fick man lyssna till kh
Martl6n och även här sjöng kyrko-
kören.

I Kinneveds kyrka kommer vid
nyårsdagens högmässa avgående
bitr. kyrkovården Olof Nilsson att
avtackas och nya kyrkorådsleda-
moten Berit Samuelsson att hälsas
våilkommen. Kh Hagterud Predi
kar och flickkören medverkar.

Förstörelselusta
Någon eller några har under fre-

dagsnatten roat sig med att släcka
den stora julgranen, som står pla-
cerad i Slutarp. Sätten att släcka
en gran kan tydligen vara många.
Den eller de som varit i farten oå
fredagsnatten har krossat glödlam-
por, slagit sönder stickkontakter
och lyckt sönder kablar. Om lik-
nande tilltag upprepas, kommer
Vägföreningen att överväga att ta
ner granen. t";7| -lä- aV

Kyrkkaffe och luciahögtirl
med Kinneueds CKF'audelning

Första söndagen i advent inbjöd
Kinneveds CKF-avdelning tradi-
tionsenligt till kyrkkaffe i Lokal
Frökind efter högmässan' Kinne-
veds kyrkokör under ledning av

kantor Margareta Thor medverka-
de. En kollekt till förmån för Lut-
herhjälpen upptogs och inbringade
82? kronor. Ett gott resultat vilket
avdelningens ordförande Margot
Pettörsson tackade de närvarande
för.

Den 15 december anordnade
CKF-avdelningen luciahögtid i
Församlingssalen, AxtorP, och
även här gick behållningen till Lut-
herhjälpen. Ur Programmet kan
nämnas: tal av kvrkoherde Hagne'

rud. luciatablå där Annika Giirans-
sotr, Naglarp, var lucia' Ac-
kompaniatör var Janerik Johans-
son. Efter kaffet underhöll Astrid
och Åsa Petterssgn med sång.

Signhild Åkerblom, AxtorP, var
förklädd till tomte och fick för en
stund de annars livliga minsta bar-
nen att stanna till och med för-
undrade ögon ta emot en gottPåse

av tomten. Margot Pettersson av-
slutade högtiden och riktade ett
tack till de medverkande och be-
sökarna för det goda resultatet, 750

kronor.
Den föråring som serverades

vid de båda tillfällena skänktes av

CKF-damerna. ,-,\D r..r tt ,-rål'åfl

Fint bidrag
Vid Röda Korsets riksinsamling

har Kinneveds Röda Kors-krets bi-
dragit med 4.000 kronor och till
Centralstyrelsen skickat 3.000 kro-
nor för insamlingen till Kampu-
chea.

FRöKIN It*,3 "

Julsånger i Slutar!

Lucian Carina Gårdh med välsjungande tårnor från flickkören i Kinneved.
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