
IDags för trad,ötöonellt derbg'
Könna,;rP.Slut3;;rp P åt' ;1inrremo
I morgon, fredag är det dags Lagen på Kinnemo fredag:

för en stor fotbollsbegivenhet i Slutarps IF: Stefan Pettersson,
Kinnarp och Slutarp. Då drabbar Conny Johansson, Mikael Ungh,
nämligen de båda lagen samman Martin Lindroth, Ove Karlen, In-
i det årligt återkommande lokal- gemar Andersson, 'Håkan An-
derbyt som i och med att lagen dersson, Stefan Ekman, Bengt
spelar i var sin division rch serie Andersson, Kenneth Fingal, Jan
har en vånskaps-och tradi- Johanson, Håkan Persson, Ulf
tionskaraktär över sig. På Kinn- Karlen, Kjell Karlstedt, Per Jo-
arps'hemmaplanKinnemospelas hansson, Kenneth Johansson.
matchen och som favorit får väl Sam.ling Tångavallen l?.45
hemmalagbt hållas, då laget ju Kinnarps IF: Arne Ekbom, P-
har giort en verkligt stark vårsä- O Westerberg, Jonny Karlstedt,
song.i.div ].,Södpp,Skaraborg. Tommy Fredriksson, Dan-Ola
Dock får man inte på något vis Sanden, Tomas Karlsson, Göran
nonchalera "lillebror" Slutarp Johansson, Torbjörn Åkesso.r,
som verkar att ha prickat in topp- Bengt Georgsson, Roland Jans-
formen till denna match. Spelet son, Tomas Westerberg, Tommy
som laget visade upp i måndags Berglund, Bengt Käilström.
mot Vedum var trots förlusten Samling Kinnemo 18.

'Göteaeaäg
LJ

: Vägygrket, håller på att förbättra vågen Slutarp - Göteve
. .- Flo-lV..Förra,året först{rkte man stråckan Slutaip - Mö-
narf ö?h: iatle södan på oljegrus. I vår har man fortsatt med
samrna fiirbåttring på stråckan Mönarp - Götevc. Det har
yarit ett gammalt önskemål att få en bättre väg på hela
sträckan Slutarp - Ftoby och det kommer det också att bli
så sriråriingom, bekråftar vågmåstare Bengt Andersson,,
Falköni1s.

- Sträakan Göteve vägskäl -Floby.hoppas vi kunna påbörja
hösten l98l.och arbetet beräknas
vara fäidigt.qåröh, eller sommaren
1982. Denna siiåcka är den längsta
oclr dyraste ati förbättra. Därför är
byggstarten mycket beroende på
när vi får.loss pengar. Blir det ån
gynns€rm vinter nåsta år kanske vi
rent av kan börja tidigare, genom'
att vi får pengar över från vinter-
underhållet.

" 
+ S{4tckan.. Göteve - Flåy

fordrgt en del extra arbete, bl.a. i
krokiga ooh.vgttensjuka avsnitt. Vi

rbättrud

planerar också att flytta vägskälet
vid Anderssons f.d. affår, dår. sik-
ten år dålig.

- Vi gör arbetena i egen regi
och syftet år att få en bra våg Slut-
arp - Floby. Vi kommer ocliså att
fotsåtta med förbättriSrgär .r gpgr.
vågen Slutarp - Vårkumla - Vär-
tofta. Det är meningen att denna
vägsträcka skall beläggas med s.k.
förenklåt oljegrus. Sedan får man
båttre vägar på hela stråckan Var-
tofta - Slutarp - Floby, en sam-
manbin<iningsled således mellan
tre av kommunens tätorter.

IN"j till förslaget om
ny pastoratsreglering

De besfutande myndigheterna inom pastoiratet - delegerade,
kyrkofullm. och ståmmor - har håft extra sammantråden med
anledning av Domkapitlets förslag om ny pastoratsreglering.
Alla myndigheter har varit eniga om att förkasta Domkapltlets
förslag och vidhåller sitt tidigare yttrande oföråndrade pasto.
ratsgrånser, men ser gårna en delad komministeratur med
Asarps pastorat. Man framhåller bl. a. det goda samarbete som
har blivit etablerat inom pastoratet. Delegerade fåster så stor "
vikt vid frågan så att en delegatyion valdes för att uppvakta
Domkapitlet.

lokalderbyt
_-.Fredagskvållens lokalderby på
Kinnemo i Kinnarp slöt med står-
seger 7-l för Kinnarps IF. Det
Jf,lev. en tillställning där Slutarp
giorde ett hyggligt framträdande
rore paus, men sedan kom, icke
minst på grund av en del ompla.
ceringar i laget. ett ras som var
onödigt stort.

Målens historia:

1-0 "Lollo" Jansson. 2-0
"Blecka" Georgsson. I den andra
halvleken 3-0 Thomas Wester-

berg. 4-0 "Lolloli Jansson. 5-0
Göran Johansson På straff. 6-0
"Lollo" Jansson. 5-0 Göran Jo-

hansson På straff' 6-0
"Lollo"Jansson På straff' 6-1
Jan Johansson och 7-l Thomas

Westerberg.

I(yrkliga aktiviteter
i KinneYed lqg0-(,:l-e I

'{t'
PENSIONARSRESA
Kyrkorådet i Kinneved ordnar

varje år en utflykt för Kyrkans
pehsionärsgrupp. Når bussen som
till sista plats var fylld lämnade
hemorten, hängde regnmolnen
tunga, men när första målet för
årets resa nalkades hade molnen
ikingrati och solen tittade fram.
Första anhalten var Bottnaryds
kyrka där kyrkovärd Inga Gus-
tavsson tog emot -och beråttade
den intressanta historien om detta
vackra tempel. Textläsning för
kommande . söndag följde och
psalm 474 sjöngs.

Efter detta int6pssanta besök
fortsatte resan tif Skotteks ung-
domsgård där borden stod dukade
för trevligt kaffesamkvåm berikat
rded sång ur psalmer o visor av
Eivor Sigfridsson och Maj-Britt Jo-
hansson. Vidare utdelades gåvor
till resans äldsta deltagare. Martin
Ahl framl'örde sitt och övriga delta-
gares tack tiil kyrkoråciet för all
den värdefulla samvaro som kyr-
korådet ordnar och för den lVc-
kade resan.

Vid hemkomsten var alla över-
ens om att de fått vara rned om en
mycket angenåm dag.

FRILUFTSGUDSTJANST
I söndags anordnades av kyrko-

bröder och kyrkoråd den traditio-
nella friluftsgudstjånsten denna

gång förlagd till Frökindsgårdön.
På grund av otjänlig väderlek fick
den hållas i den vackra samlingssa-
len smyckad med löv och blomster.
Kyrkobr. ordf. hälsade vålkom-
men. Gudtjänsten förrättades av
teolog.stud. Göran Carlsson sdm
omramades med sång av Birgitoch
Göran Carlsson. Efteråt serverades
kaffe till de övriga hundratalet
gudstjänstbesökarna. Nästa fri-
luftsgudstjänst kommer att hållas
vid Axtorps församlingssal den
tredje augusti.

lldr! -<r? -+J
SLB-kviga
i andra året, saknas å bete
mellari Axi,orp öch'''f{ä!1larp i
Kinneved. Ev. iakttagelser tel.
0515 / 461 75.

t",
t. ll.o.

i,l*a-o?.-a_t RUNI



Habo kyrka utflyktsmå,I
p å, KinnuJ ed,s Rk- reso,tu/o 

-w"

Deltaoarna i de iildres resa på, adg in z Habo kgrka som uar torsd,agens resmåL

Habo kyrka - den mårkliga
träkatedralen från 1750 med in-
tressanta målerier på väggar och
tak - var utflyktsmålet när Kin-
neveds Röda korskrets för 24:e
året i rad på torsdagen anordna,
de "de äldres resa" för pensionä-
rer från Sli:tarp-Kinnarp. Ett 50-
tal personer - en fullsatt buss -
deltog i utfärden vilken leddes av
Britta Wilgotsson och Göran An-
dersson från RK-kretsen.

Nu for man inte raka vågen till
Habo utan färden gick förbi
Skörstorp med sin intressanta
rundkyrka, vidare genom Mad-
ängsholm och upp på slingrande

ff eikegFfu , erel ggnomll,
'Gustav Adolf fört attsåd.an kprhi
na ut på

slutligen ta av
dess märkliga
tedral.

in till Habo med
rödmålade träka-

Vädret var kanske inte det all-
rabåsta, Det regnade . och
smskvätte mest hela tiden och ut-
sikten kanske inte den allra bästa
uppil'rån de högsta partierna av
Hökensås. Det tog man med gott
humör och Göian Andersson fick
beråtta desto mer. målande om
de platser man passerade

Nye pastorsadunkten
mötte

Väl framrne i Habo möttes
gruppen av ciceronen Margit
Mattson och den nye pastorsad-
junkten där, Per Moberg vilka
hälsade välkomna till kyrkan.
Per Moberg höll också en kort
andakt i kyrkan, vilken för öviigt
var den första förättning han
gjorde där eftersom han tillträd-
de sin tiänst nu i måndags.

Rödfårg i dopfunten
Margit Mattson beråttade liv-

fullt och målande om kyrkans hi-
storia t. ex hur man slängde, ut
den gamla dopfunten från 1200-
talet och använde den till att
blanda rödfårg i när man målade

Hiir cir det Marti,n AhI,
Kinnarp som passan p& att
skriua sitt namn i gcistbo-
ken i Habo kgrka.

för

i::i:ri:r::t::::i:r: t::
::ll:i:::.i::: :.i::::
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ffi !|,\0r",,y."r:^?k" oyr dä1. som för 24 
-år 

sedan stanade Kinneued,s RK-lcrers utflykter
for de cild,re, htir fl.ankerad au de som-i d.ag håtter i arrangemangd, B;;;;"w;;n;;;r;;:r:;;;.
och Göran Andersson ordf. r, krgtsen.
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kyrkan eller hur det förr var
sträng uppdelning på hur folk
skulle sitta under predikningar-

Kvinntirna tålde det onda
, bättre

- Ni sitter nu alla på det som
förr kallades svärdssidan. Det är
på den södra sidan och dår satt
männen förr. På andra sidan -
den norra - satt kvinnorna. Det
sade man förr berodde på att det
var den sida det onda kom från
och man trodde att kvinnorna tål-
de det båttre än männen, be-
rättade Margit Mattsson. Hon fö-

1,,revisa$e; o*så dqg.,p*$.,.&yrk;!q:r
ten med vllken man lorr I tlden
när predikningarna vår tims-
långa måste ha för att hålla bond-
gubbarna vakna i bänkarna.

- Den fick klockaren gå runt
och puffa på gubbarna med för
att de inte skulle snarka i bån-
karna. Kvinnorna höll sig vakna
med andra medel bl. a. med bu_
ketter med lavendel som doftade
starkt.

Till Furusjö på kaffe
Efter att ha besett kyrkan och in-
handlat kort och skrivit sitt namni gästboken där, embarkerade

'- ", . aE:s.f-!q3t. "ca$$qfd 1iq+
ocn bJonaga penslonat där
och underhållning serverades.

Underhällare med sång och
dragspel var Gunnar Carlsson,
Slutarp. Han ackompanjerade
även allsången.

Innan man bröt upp delade
man ut blommor till resans äldsta
deltagare. Edit Andersson. 9l år

I och Karl Thörn, 94 år.
I

nduy'lJohansson, kgrkuiiktare i Vårkumla kyrka, som döltog
i uffigkten tiII Habo kgrka, ltiir i samspråk med. pastorsai-
junkt Per Moberg framme uid altdret i kurkan. '

Cynnsamt inför skörden
Det ser gynnsamt ut inför skörden. Även om

regnskurarna orsakai liggsåd här oclr där har våxt;
ligheten gynnats av v-ådret detta år, både når det
gåller höstsåd och vårsåd. På Falbygden år också
sådesfålten friska, i stor utstråckning förskonade
från arlgrepp av sjukdomar och skade(iur.

- Det ser ut som om vi skulle få fullt normå,I
skörd, säger lantbrukare Gunnar Svensson, Leds-
gården, Kinneved. Vi odlar den stråstyva havresor-

Lqntbrulceren Gunnar Suänssozr., Led,sg&rden, Kinneued,, och sonen Soante konsta-
terar atthauren örfrodig oeh qtt d.et nubörjarbilldas en mjölkigkiirns,.

ten Selma och den har klarat sig från liggsåd. Kor-
net ser också lovande ut, även det har lagt sig en
del på mossjordarna.* Men naturligtvis hånger mycket på att vi får
en gynnsam våderlek. Våren var en aning senare
ån vanligt och vi får no! vänta lite längre än van-
ligt åven på skörden. Men komrirer det bara en
torkperiod med mycket sol kommer mognaden ti-
digt även i år. Det mesta hånger på väderleken.

- Det är en kraftig vegeta-
tiv utveckling på sädesfälten
på Falbygden i år, bekräftar
försöksledare Lennart Gus-
tav$son, Hushållningssällska-
pet. Men genom att halmen
är så frodig kan man lätt
överskatta den mängd spann-
mål man får att skörda. Det
blev god spannmålsskörd
t.ex. torråret 1964 näfstråsä-
den såg ovanligt kort ut,
medan det ibland blivit sämre
skördar når säden växt i höj-
den,

- Stråsäden ser frisk ut,
särskilt på Falbygden. Kor-
net har emellertid börjat an-
gripas av svamp. Vetet på
andra håll i länet drabbas av.
brunfläckssjuka och det är
möjligt att den sjukdomen
också når Falbygden. I hav-
ren har det förekommit en
del bladlöss, men skadorna
är inte alltför allvarliga.

9fo



Halsiing i Kirunarp
1980 å,rs Sörgård,en,

- Att driva en gård på det hår
sättet år naturligtvis inte så lö_
nande som stordrift men å andra
sidan får man så mycket annat i
gengäld. Bland annat får ju bar_
nen våxa upp under våldigt fina
förhållanden. Mor i huet, Verna,
arbetar och Sten har hela tiden.
jämsides med jordbruket taeii
hand om barnen, Claes, Johan
och Sara.

- Det här med att vårdesätta
kvinnan i hemmet har tvvärr
kommit i skymundan. Det arbete
som kvinnan - eller den av ma_
karna som stannar hemma utför.
kan aldrig ett barndaghem ersät-

^ - _Vi bor på Halsäng på ll:e
året berättar Verna. När vi flytta_
de hit från Falköping, sa våra be-
kanta att det skulle bli synd om
våra barn - de skulle bli ensam-
ma här ute. Så har det ingalunda
blivit, snarare tvärtom. Barnen
har fullt av kamrater.

. Ute på gårdsplanen går två
rammungar som modern stötte
bort när de föddes. Dom har fa_
miljen fött upp med nappflaska.
rYu ar dom nästan vuxna men
fortfarande imakar det fint med
en "slurk" ur flaskan. Sara visar
oss hur det går till.

- Men, egentligen var det ju för
Myskankan och hennes lg ungar
vi for hit ut. .Iodå, hoqr mådde ut_
märkt, ungarna var mjuka och
duniga och dom simmade om-
kring i en gammal giutgbdsstek-
panna.

Är det månne ett rekordantai
ungar son den .Lagerstrandska
ankan fått? 

L:S.

- Vi har en Myskanka på går-
den som fått 19 ungar - år inte
det rekord tro?

Sten Lagerstrand i Halsäng;
Kinnarp ringde FT och berättade
om den lyckliga nedkomsten.

- Dom badar redan i en stek-
panna.. .

Vi blev förstås nyfikna och be-
slutade oss för att ta en svång ut
till Halsäng och hälsa på den stol-
ta mamman.

Att komma till Halsäng är som
att komma till "Sörgården i Ön-
nemo by" som vi läste om i
småd<olan.

Familjen Lagerstrand har
nämligen mångder av smådjur av
alla de slag. Här finns dvärghöns,
kaniner, gåss, lamm, ankor, ung-
djur och grisar. Hönsen går och
'språtter" i en hönsgård och gäs-
sen och ankorna har egna
"swimmingpooler" att simma l.
j - Ja, vi driver gå-rden B$ ett'något "eammaldafs" säit Säger

Sten Lagerstrand..Vi fqirsöker att
leva så nära naturen som möjligt.
Det år nog så att man i en framtid
kommer att bli tvungen att tänka
om"rh.h&l del vad gäller djurhåll-
ningdrn* Ty&il<la.dd t:ex. är det jir
redan så att man inte får hålla
värphöns i burar.

stöld ur lrit llx(r-el, t1
, Elr resc'rvdäck och en sats rneclnylsnycklar stals under natten tiiltredagen ur en parkerad personbilr l(rnnarp. Värdet av dät stulna
uppskattas till 900 kr.

De hcir bå.d.a få,ren bleu bortstötta oi.d. födseln. Hcir uisar Sara
hur de fötts upp med nappflaska.

lrlg0.e"J. åt

Fyra ferntedelar au familjen Lagerstrand. Sten och Verna medbarnen Johan och Sara,



Tältet, Kinnarp
(vid Kinnarps Kontorsmöbler)

Jan Fritzon talar och sjunger, onsd 19.30 sång av gemensam-

ma sångare.
Torsd 19.30 Tipspromenad - sång - andakt. Fred 19.30

sång av evangeligruppen Falan. Välkomna!

Frökinds Frlkyrkogrupp, Filadelfia' ogh Missionsförsamling'
arna i Åsarp

Snöpligt fA, Slutarp
Förlust på öuertid
Varken millimetrarna eller

sekunderna var på Slutarps
sida i söndagskvällens matbh
i Vedum. På övertid, efter ett
pat minuters tillägg för ska-
dor, prickade hemmalaget in
det avgörande 2-1-målet.
Det var en bakåtnick av Egon
Hermansson efter hörna som
resulterade i ett läge som
Slutarp arbetat sig upp till ett
hyggligt grepp om händelser-

Slutarps andra halvlek var.
bra mycket vassare än den
första, som fördes av Vedum

Slutarpsförsvaret fick nu,
liksom i många tidigare
matcher, dra det tyngsta las-
set och här svarade kvartet-
ten mittbackarna Ulf Karl6n
och Kjeli Karlstedt till-
sammans med Håkan Pers.
son och comebackspelande
Bengt Andersson för fina in-
satser.

Tony Skoglund och biivis
Conny Johansson var de av
mittfälts- och anfallsspelarna
som fick mest positivt uträt-

Vedums främsta återfanns i
anfallets Dag Berg och Hans
Holgersson. Men laget kän-
netecknades överhuvudtaget
av bollsäkra spelare, som i
spel var bra mycket säkrare
ån gästerna, vilka dock med
rejåla kämpatag höll på att få
med sig den ena poången
hem.

BÅssn
l7I o-cg- tt



WLKtr,T\I ST(R/LLI
"lfya.,ee Tomten slog l{önrn,o;rp
)eGa,mle)e Olle Scidf uagiord,e

Hallå där, i Sandhem
och FBK. inte nog med att
ni sjålva vann var sin stor-

. seg€r i helgen, ni fick
äessutom hjålp av först
Fröjered som spelade oav-
giort mot Mullsjö. På sön-
dagskvällen svarade sedan
Tomten för en prima över-
raskning då man på 'Kin-
nemo slog tillbaks hemma-

,,laget Kinnarps IF med
'3-2 (1-r).

Det vat en rättvis seger
, som ett pånyttänt Tomten

Våldsamt grtmaserande slå,ss Tomtens Conng Johansson
Carlstedt.

l'l.s<t *o**it
hända saker, Lasse Lundh i
Tbmten startade ett anfall på
egen planhalva, efter diverse tu-
rer landade bollen framför fötter-
na på Tornmy Fihn som nöp till
kanorihårt. Bollen gick via rib-
bans underkant in i mål*0-1. '

Snabb kvittering
Redan två minuter senare kun-

de emellertid hemmalaget kvitte-
ra, det vai Torbjörn Äkesson
'som fick på ett fint skott som sick
in via Kenneth Rehn. Det är all-
tid liitt att stå vid sidan om pla-

:un. o:f klaga, men kanske
borde Kenneth Rehn ha klarat
detta.

De sista minuterna av halv-,
leken pressade Kinnarp på hårt,
men resultatet 1-1 stod sie iili
pausvilan.

Under den andra halvleken
var det Tomten som var bäst.
framåt var man stundtajs mycket
pigga. Atta minuter in på halv_
leken hade spelats när peter
Uvesten giorde ett strålande ar-
bete på vänsterkanten och av.l
slutade. med inlägg till Tommv
Fihn. Denne sköt ett skott som
Kinnarps målvakt Arne Ekbom
klarade, utan att veta hur.

tills!4llningen når blott tem minu-
ter återstod. på en hörna skalla-
de Olle dit bollen vid bortre stol-
pen,

Olle på gang
Tomten spelade som ett nvtt

lag. jämfört med i våras. Flera av
lagets spelare som haft det lite
motigt visade Eryende toppform.
Först och främst måste nämnas
Olle Sääf som gjorde en mycket
ora match.

* Olle har under våren varrt
alldeles för snäll i sitt agerande;
menar Lennart Filipsson.

Detta märktes som sagt tnget
av nu. Olle spelade reiält och
bra. han drog till och med på sig
en varning. vilket i det här fallet
får ses som något positivt-om nu
en varning kan vara det.

Vidare var Peter Uvesten klart
till sin fördel. tillsamrnans med
målvakten Kenne..h Rehn, Lasse
Lundh-som vanligtl. och Tom_
my Fihn

tog, inget snack om saken,
Dom gul/svarta hade den
bästa viljan och motivatio-
nen helt enkelt. Kinnarp
borde vål annars ha vunnit
denna match för att hånga
med i toppstriden, men ef-
ter dgtta blir det nog
svårt...

,.1,
I Matchen var ganska hyfsad,

'qnen framförallt dramatisk och
siännande. Till att börja med

'hände inte speciellt mycket, det
var mest fråga om ett enda spar-
kandå hit:och dit. Efter en halv-
timmes spel böriade det så att

om bollen med Kinngrps Jonny

Text: OLOF DARIUS
Foto: DAN NILSSON

och sköt i måI.
Dårefter hade man ytterligare

två feta chanser innan Kinnarp'tjugo minuter från ilutet kundL
kvittera till 2-2. Man fick hörna
och denna skarvade spelande
tränaren Göran Johansson på ett
elegant sätt in i måI,

"Fil.ip" utkörd
Den sista kvarten blev enormt

'håndelserik och dramatisk. det
gavs och togs från båda håll. Åtta
minuter från slutet kom Lasse
Lundh ångande, blev nergiord i
trakterna kring Kinnarps straff_
område-utan åtgärd från doma_
ren. Detta retade Tomtens tråna_
re Lennart Filipsson, som sade
några väl valda ord till domaren.
med följd att han visades av bän_
Ken.

Från omklådningsrummet fick
då "Filip" se Olle Sääl avsora

fomten fortsatte i samma stil
'och i den 64:e matchminuten an-
lände 1-2. Åke Lindberg slog en
charmant öppnande passning till
Roger Carlsson som avancerade

Charles skadad
Smolk i segerbägaren fick mani och med att Charles Wersen

blev ganska illa skadad tman
misstånker ett brutet ben i foten).
En fullgod ersättere för Charles
var dock "Lille', Uvesten, .med
förnamnet Mikael, som,spelade:i

mycket bra och kanske får chan-
sen från start nåsta gång..Det år
han utan tvekan vård!

Kinnarp då? Jodå, man spe_
lade inte dåtigt, men man dck
aldrig något grepp om händelser-
na..Försvarsspelet var inte bra.
tätt som oftast rann någon snabb
Tomten-forward igenom och
ställde till det. Framåt hade man
inte den råtta turen med sig den_
na gång, men visst visade Tho_
mas Westerberg ändå en del.

_Kinnarps bästa spelare denna
gång var målvakten Arne Ekbom
tillsammans med Torbjörn Åkes_
son.

Kom igen, Kinnarp!
- 
NåväI, än har inte tåget gått

ifrån Kinnarp, om nu FåK vin_
ner i Sandhem på lördag samti-
digt som Kinnarp vinner sin
match, då år det'stiiä igen. Men
nog får man visa lite bättre snista
då...



Gos ta, Lurr,-Åbr", Arne i Ki;;:;;;ö
fo tterfbr tild,r &r &t igellaottar

Tre KinnarPsbor - Gösta Ar'
vidsson. Lars-Åke Brodd och Ar-
ne Eriksson - har biivit fosterfö-
räldrar åt sex igelkottsungar.

Sedan flera år tillbaka har ett
igelkottspar funnit en fristad un-
der grunden till Gösta Arvidssons
alfåir. Speciellt honan har varit

'mycket tam och har ofta kommit
fram när man suttit i trådgården'
.. För omkring 14 dagar sedan'

''kom hon Plötsligt inte långre öch
.r rrår man.sedan.6lhorgon hitta-
lt*det:två överliordå tgelkottår ute

på landsvägen så förstod man
. hur det var fatt.

Man visste också att honan ha-

de ungar under huset, men man
våritade åndå ett drYgt dYgn in-

nan man gjorde något åt saken'
Man ville nåmligen vara helt sä-

ker På att honan inte kom till-
baka innan marr ingreP i natu-
rens ordning.

Fem hungdga ungar
När ingen hona kom så kröp

Arne in genom en glugg i
Gösto AraÅdsson, Lars-Ake Brodd, och Ante Erilcssop rned sino slcgd'd'slingor.

Visst ör mon aiil söt ö'uen sm rn&n rallar ihop sig när fotogra-
, fenkornrner med sin lcometa,

grunclen, tog sig fram under
talva huset och fann fem. små

hungriga och ganska slöa ungar'
De matades - från början
mycket försiktigt - och snart nog

bå"i.d. livsviljan återvånda' Ef-

ter någta dagar anPassade de sig

he$ ttli sin nYa miliö i en sPecial'
tillverkad bur'

Ungarna har rePat sig På ett

fantastiskt sått och vuxit väldigt '
mvcket bara På en vecka' Favo-
ritmaten år kokt medvurst och

köttfåi'r's. Allt för tama vil man för'

"tåt 
ittt. ha dem då de så små-

ningom skail återfå sin frihet'

Fem blir sex
Det var ju fem'ungar qnder hu'

set, men så håromdagen fanns
.plötsligt ytterligare en unge utan-
för buren. Först trodde "beskYd-
darna" att någon ur kullen smitit
ut men när man räknade efter så

hade antalet utökats till sex. Den
sist anlånde iin något större och
troligen har denne blivit övergi-
ven.

Utan tvekan hade ungarna le-
gat under huset och gått en kval-
fylld svältdöd till mötes om de in-
te räddats på detta sätt'

L.S.

SKI|TSTARTI I I UI HARI I I
TRÅNINGSOVERALLER - SKOR - STÖVLAR
GYMNASTIKSKOR _ PÄSAR - RYGGSÄCKAR

- VÄSKOR _ FJÄLLRÄVENS JACKOR OCH
ALL ÖVRIG UTRUSTNING FÖR SPORT O. FRITID

' Välkommen till

1.&FRITIDSLAGR
SLUTAItP

SKOGSVÄGEN Öppet: Månd'-fred' 9-18
SLUTARP - Tel.335 92 Lördagar 9-12

_ AFFÄREN MED DE LAGA PRISEFNA -
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I nb y g g d gymrua sieutbildning
p å, Kinnarp s Kontors möblnr

En ny linje startar i höst på
gymnasieskolan, i form av in-
byggd utbildning, d.v.s utbild-

'ningen är förlagd till ett före-
tag. Det är sex ungdorrar -
möjlighet finns att ta emot yt-
terligare två - som startar en

tvåårig träteknisk utbildning,
förlagd til Kinnarps Kontors-
möbler. Eleverna får samma
utbildning som'ges vid trätek-
niska linjen i Tidaholm men
har alltså hela sin utbildning
förlagd till företaget. Dock föl-

jer man helt kursplanen för lin-
jen och det betyder att ungdo-
marna har vissa obligatoriska
ämnen, bl.a. svenska och ar-
betslivsorientering.

Företaget har anställt in-
struktör och lärare och har

l'l8c) - og- lL
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'Kinnarps Thomas Westerberg och Rapiils Conng Pettersson i n<irkamp frarnför Rapids må'1.

Ti.II udnster ses ryggtatslan på. den utrnörkte Rapid-m.å'luakten Jens Skgld,eberg.

också ordnat sårskilda lokaler
för undervisningen, bl.a. en
egen verkstad.

Företaget har giort allt
för att eleverna skall trivas, sä-
ger man från skolan.

Att inte fler än sex har an-
mält sig till utbildningen, som
är den enda inbyggda i kom-
munen, beror sannoiikt deivis
på att det alltid finns viss skep-
sis mot nya utbildningar. Men
erfarenheten visar att redan
andra året brukar antalet sö-
kande öka; Inbyggd utbildning
inom gymnasieskolan har tidi-
gare funnits i kommunen, bl.a.
vid Arkivator. och var mycket
populär.

Den inbyggda trätekniska ut-
bildningen är den enda nya ut-
bildningen på gymnasieskolan
i höst, bortsett från insatser för
arbetslös ungdom. Men för
nästa läsår planeras eventuellt
ytterligäre nya utbildningar.

S.L.



Lokalderbyt i div V mellan
Kinnarp och Rapid slutade 3-3
efter det att Rapid halt en 3-0
tedning i halvtid. Dessa siffror så-
ger väl allt. Lagen ägde var sin
halvlek, Rapid den första och
Kinnarp den andra.

Fotbollen som bjöds var inte
någon större unåerhållning för
den inte alltför stora Publik-
skaran att se, Uppskattningsvis
uppgick publiken till ett 50-tal

i petsoner.

' ,r, , . FRISK ÖPPNING r .

Kinnarp öppnade friskt och re-
dan i den första spelminuten ha-
de Kinnarp en bra möjlighet att
ta ledningen. Det var den alltid
målfarlige Thomas Westerberg
som avlossade ett skott' strax
utanför. Efter detta tog RaPid
över spelet och hade klart grePP
om håndelserna. Det dröjde dock
till den 20:e matchminuten tills
Rapid skapade en möjlighet. Det
var en farlig frispark framför
Kinnarps straffområde, den blev
dock resultatlös.

KJELT, SLÅR TILL
I den 23:e matchminuten kom-

mer så Räpids ledningsmål. Kjell
Fredriksson snappade upp en
boll på Kinnarps planhalva, rYck-
te ifrån två försvarare och så helt
plötsligt var man helt ren med
Arne Ekbom i KinnarPsburen.
Kjell gjorde inga misstag, han
slog bollen förbi Arne Ekbom och

bollen blev liggande i Arnes vän-
'stra burgavel.

I den 26:e minuten var Kjell
Frdriksson farligt igenom igen,
me4 den här gången var Arne
med på noterna och glrrde en
bra räddning.

DISKUTABEL
STBAFF?

Efter en halvtimmes spel in På
aeq tt:!g
maren
dettasedan att.Håkan Andersson
ttiiiit'nåaäiäeen i eå tilltiässlad
situation framför KinnarPs måI.
Thommy Pettersson slog bollen i
Arne Ekbnoms.högra hörn och
2-0 var ett faktum.

Efter matchem ledde den hår
straffen till vissa disskussioner. -
Domaren skulle blåst i momentet
innan då Arne blev neddragen,
menade Kinarps lagledare Uno
Carlsson. Situationen var dock så
tilltrasslad att det var svårt att
rrpptäcka vad som var riktigt'

I(IELL IGEN
-2-0-ledningen for RaPid blev

inte särskilt långvarig redan mi-
nuten efter var Kjell Fredriksson
framme och tåade in bollen i
Kinnarps mål. Efter RaPids 3-0
mål hände inget nåmnvärt i den
första halvleken utan RaPid kun-
de gå till pausvila med en till sY-

nes betyggande 2.-0 iedning.

CHOCKSTART
Ett helt nytt KinnarP kom ut i

den andra halvleken' KinnarP
fick en drömstart, redan efter 45

sekunder redgcerade KinnarP
till 3-1. Det var inhoPParen Ro'
land Jansson som {ick stå helt fri
på vänsterkanten och ladda. Bol:
len smet in i Jens SkYldebergs
högra burgavel.

Efter detta blev RaPids sPel

nervöst och KinnarP kunde ta
hand'om' xomftiåndot. T dän 26:e

match minuten fick KinnarP en l

frispark " på högerkanle,n.,Tho-
mas Westerberg slog en inåtskri-
vad frispark, som Göran Johans-
son fläkte sig frarn och touchade
bollen med huvudet och reduce-
ring till 3-2.

KONTRING GER
KVITTERING

I den 38:e minuten kontrade
Kinnarp efter ett farligt RaPi{
anfall. Thomas Westerberg kom
fri och slog boUen förbi den an-
nars utmärkte'RaPid målvakten
Jens Skyldeberg.

Efter matchen gav Bemdt Gus-
tavsson bra betyg tiil målvakten
Jens Skyldeberg, LE Arvelin och
Kjell Fredriksson' KinnarPs bås-
ta var Göran Johansson och Per-
Ola Westerberg.

Domare var Gunnar Wahl-
ström från Lidköping. Om hans
insats var delade meningar efter
matchen, men i det stora hela var
det godkänt, även om det kanske
fans tveksamma situationer.

JONAS SKÖLD

Dikt och visa var en av de arrangemang, i samband med Som-
mar i Plantis, som Kinnarps IOGT-NTO-förening i onsdags kväll stod som
vaqdåi'.för, Trots det vackra och'fina vådret så hade inte mycket folk
saölats..Under en knapp timmes tid bjöd l0GT:NTO-medlemmarna från
Kinnarp bl.a på unison sång till ackompanjemang av fiol och dragspel
med gamla kampsånger och sånger ur den nya Folkrörelsesångboken,
recitation av Jönns dikter och sång och musik av bröderna Bo och Sven
Fridh från Vara. 

I ct gp _ Ag * i L
Intresserad'e&skå'daretl'ttarpånärRo|fGreenförklararsym.
bolerna på grauen l)id Kinnelted"s kyrka' l'i8o -



FALKÖPINGS TIDNING Lördagen den 16 augusti 1980

G å,n ggrift p & gå,rdsplanen

Suante Soensson, kanske bliuande lantbrakare på Led.sgå.rd,en, blanil d"e uiildiga blocken i
gård.ens gånggrift.

Intill landsvägen Falköping -
Slutarp ligger Ledsgården i Kinne-
ved och den gården har ett så
mårkligt fornminne som en gång-
grift på själva gårdsplanen. Gång-
griften, som ligger mellan uthusen,
är vålbevarad. Sjålva gången lär .

ha blivit avkortad omkring fyra
meter när man byggde ett uthus
någon gång kring sekelskiftet, om-
talar gårdens nuvarande ågare

Gunnar Svensson. IVIan kan und-
ra över hur stenåldersfolket fick
upp de stora takstenarna på själva
gravkarnmaren för omkring 4.500
år sedan när man inte hade till-
gång till redskap av metaller utan
bara trästänger och liknande.
Kanske flyttades blocken till plat-
sen på vintern när man kunde hål-
la vatten på marken så att ett is-
tåcke och dårmed ett gott glid bil-

dades.
På andra sidan vägen ligger ock-

så en våldig gånggrift, intill fram.
fartsvägen till Lillegården. Se våg-
visaren! Stanna gårna en stund dår
öch meditera hur man utan våra
redskap kunde lågga på plats det
väldiga. diabasblocket som ingår i
gravkammarens tak. Och beundra
utsikten över de bördiga åkrarna
mot Älleberg.

l?8o-'e&-fg

J ubilnr und,e k onfirma,nd,er

Jubilerande konfi,ntlander i Kinnetted: Brita Engdr;;hl, Mqiken-Jolto?1'sso?r', EIsa J.ohgnssont

Allan Johansson,Iå.rarinnan, Anna Saniltn, kgrkoherd'e S-E Hagnerad, Margit And'e1sson,

åiito1 nrun", L4dia Sand.ön, Eua Johansson, Aruii!, Fersson, Gerhard Frisk, Allan Anders-

son och Gösto Larsson.

På söndagen var det konfii-
mandjubileum i Kinneveds kYrka i
samband med gudstjånst och natt-
vardsgång. Tolv av 21 SO-årsjubite'
rande deltog. Efter gudstjäns-
ten sarnlades konfirmanderna till-
sammans med PråstParet Hagne-
rud och Anna Sandin som vat
klasslärare i 3:a och 4:an för jubilat

rerna hos Majken och Allan Jo-
hansson i Alarp som bjöd på mid-
dag och senare kaffe.

I samband med högtiden nedla-
des blommor på konfirmandlåra-
ren, prosten Bjerkanders grav och
vidare blomstersmyckades två
konfirmarrdkamraters gravar näm-
ligen Gegrg Änderssons och Erik
Johanssons.



-Träteknisk 
linje i Kirunafp

sKotsrART r'ön I\y GyMNAAIELINJE'

På tisdagen var det skolstart för elever i grundskola
och gymnasieskola, och i och med det var det också start
för den nya tvååriga tråtekniska linjen på Gymnasiet i
Falköping - förlqgd till Kinrrarps Kontorsmöbler AB i

De åtta grabbar som nu valt att
gå den tråtekniska liqjen - så
hår första året fanns ingen flicka
med - följer i sin utbildning helt
den ordinarie kursplanen som
skolöverstyrelse! fastställt, I den
ingår förutom de rena fackåmne-
na svenska, engelska, yrkeslivs-
orientering och gymnastik, All
undervisning försiggår i lokaler
sorn företaget stållt i ordning, lek-
tionssalar och speciella verk-
ståder med olika tråbearbet-
ningsmaskiner som eleverna ska
låra sig att handskas med,

Behov av yrkesarbetare
- Anledningen till att vi gått in

och satsat på den hår utbild-
ningen hår på företaget år att vi
har ett stort behov av kunniga yr-
kesarbetare. Genom att vi nu får

Grolanda ue,nn röttuist
i loltalderby i Slutarp
Grolanda tog ett litet kliv uppåt .r"öpp"t måI, sedan Grolandamål-

i div. Vl-fotbollen, och minskade. vakten blivit överspelad. Annars
dårmed avståndet till topplagen i var det fortfarande gåsterna som
den jåmna Falköpingsgruppen var vassast fråmåt och bl.a. hade
när laget vann lokalderbyt mot Jan Blank. Conny Troedsson och
Slutarp på Tångavallen med 2-0 Rolf Karldn ch.anser.att öka mål-
(1-0). Det finns inte mycket att in- skörden. Mitt i en stark Slut-
vända mot Grolandas seger, trots arpsperiod med bl,a. sex hörnor
att varken hemmalaget eller på barä tre-fyra minuter stack så
bortalaget kom upp i någon bått- . Grolanda upp i en kontring efter
re spelstandard. Matchen som 41 minuter, då Jan Blank kunde
helhet blev ganska hafsig, spe- göra 2-0-målet på inlågg av Leif
ciellt då efter paus. Det lilla spel Andersson'
som förekom hade emellertid - Tyvärr har vi svårt att göra
Grolanda, som även skapade fler måI, annars kunde det blivit en
och vassare chanser ån Slutarp, \ poång, suckade Slutarpstrånaren
som fortfarande har prbblem att Ingemar Ungh efter matchen.
övertyga framåt. Han hade dock inget att erinra

Leif Anderssons återkomst i om poångfördelningen.
Grolandafallet betyder en hel del - Jag tyckte att Ove Karl6n
för laget, och han fick också inle- och Tony Skoglund på mittfältet
da målskyttet efter 14 minuter, var våra bästa spelare i dag, fort;
då han slog bolleri i mål sedan satte Ingemar.
hemmamålvakten Stefan Pettörs- Och visst var mittfältet Slutarps
son släppt retur på en frispark av bästa lagdel.,Varken försvar eller
Connny Troedsson. anfall tbrmådde övertyga. I Grci-

Grolanda fortsatte att ha ett landa var det tvärtom. Här var
. visst övertag i matchen, dock försvaret bästa lagdelen med Ste-
. utan att skapa några vassare fan Gegerfeldt öch Torbjörn An-

chanser. Efter paus fick dock dersson som toppar. Framåt är
hernmalaget mer att säga till om, Leif Andersson redan nämnd.
inte minst tack vare att man fick Dornaren Frans Schmiedbei.
ett visst gxepp om riittfaltet. Lag- ger, Tidaholm blåste.lite för ofta
ets klart farligaste målchans spe- för att få godkånt. Det blev ingen
lades upp efter elva minuter i hålhet i matchen med alla petiga
andra halvlek, då Stefan Ekman avblåsningar.
nickade ett högerinlägg utanför' , lgg',Og_,i1

också lite smått med själva skol-
arbetet. Når FT kom och störde
höll man tillsammans med sin
facklårare Norbert Asmus på
med att titta på olika tråslag och
den bearbetning och ytbehand-
ling som görs på. dem i en möbei-
fabrik.

Den inbyggda tråtekniska ut-
bildning som nu startats i Kinn.
arp år den enda nya för året på
Gymnasieskolan i Falköping.
Nåsta låsår kan den emellertid

Kinnarp. Åtta elevbr ges hår samma utbildning som vid
den tråtekniska lirfen i Tidaholrn - bara med den skill-
naden att utblldningen förtagts till ett företag.

en träieknisk utbildning förlagd
hit, hoppas vi kunna intressera
ungdomarna för att ärbeta vidare
i företaget efter genomgången ur-
bildning, såger Henry Jarlsson
på Kinnarps Kontorsmöbler AB.
Han påpekgr att allt eftersom ut-
vecklingen gått fqamåt så kråvs
det alltmera av dem som ska skö-
ta de moderna tråbearbetnings-
maskinerna.
,, - Det år högt kvaliflcerade an.
stållda som handskas med den
ifiaskinpark som finns i dqg.
$kolstarten i tisdags för de åtta
ungdomarna var förlagd till gym.
na,sieskolan i Falköping dår in-
formation om olika saker gavs.
Först i går (onsdag) skedde
egentliga skolstarten i Kinnarp
med rundvandring i fabrik och-
lektionslokaler. Man började

komma att följas av flera. Den
första årskurs (mgd en halvklass)
som nu kommit igång i Kinnarp
ska nästa år följas av ytterligare
en årskurs har man tånkt. Erfa-
renheten har visat att det första
året med en ny liqie kan varp lite
trögt att krtressera ungdomar för
utbildningen. Redan påföfiande
år brukar emellertid intresset bli
betydligt större.

GLENN WELANDER

f 1eo. 0g-Lt
tetga- o**c.e

Otur för
Sluturp
Oturen fortsåtter att förfölja

Slutarps IF, på fredagen blev det
nämligen en ny snöplig förlust.
Denna gång var det Ardala som
drog sig segrande ur leken med
4-2 (2-2).

- Jag måste säga att detta var
ett helt orättvist resultat, säger
tränaren Ingemar Ungh. Vi ägde

,,,ju hgfq,rpa;tchen och sPelad€ unJ
derbart, men vi lyckades inte gö-

ra måI, vilket i och för sig är en
svaghet, naturligvis.

- Dessutom hade vi oturen att
slåpoa in ett nar verkligt billiea
mål bakåt, det gör ju inte saken
bättre.

Tony Skoglund svarade för
Slutarps båda mårl, ett av dem
tillkom på straff.

Bästa betygq_t i+Slulnrp ShaU gA

till trion Tony Skoglund' Kje,!
Karlstbdt och CoryqrJehgnqsgn,, r,

- Vi fick också Bengt Anders-
son skadad och utbytt efter bara
en kvart, sådant gör -sitt till det
hela, fortsåter Ingemar Ungh.

Domare med tveksamt betyg
va" Åke Sundqvist, Skövde.

qq-t
å{l

Laru t)ailwt, söltert :r

rr00'4"
. Lerv vann fredagens match

mot Slutarp med' övertygande

I S-0 (1*0). Segern får betraktas'
- som helt råttvis, då hemmalaget

skapade de klart flesta målchan-
serna och dessutom lyckades ta
vara på dessa.

Stefan Dahllöf gjorde l-0 på
nick efter hörna efter 40 minuter.
Tony Martinsson och Jerker Nils-
son såg sedan till att segersiffror-

na utökades i andra halvlåk. '
I Lsrv var Jan Uddenstig och

Stefan Dahllöf, båda på mittfål-
tet, de klart båsta, I gåstande
Slutarp bör endast l(iell Karls-
tedt få godkånt. Roger Andeis-
son giorde comeback i anfallet,
men är ånnu för matchotrånad
för att lyckås. '- . '

En av planens båsia var doma-
ren Sture Arvidsson, Emtunga.

_ (qEq: n81Jö
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I{önrn,cr,rp nörmcr,r sög
trots I I matVreten
Måndagskvällens match på Kinnemo mellan Kinnarp och Vreten slutade r

oavgiort i-t eftu" det att Vreten hadb haft ledning i natvtiA med 0-1. I
- Vi'måste faktiskt vara nöjda med 1-1, sade Kinnarps lagledare Uno I

Carlsson direkt efter matchen. I
Denna uttalande måste man verkligen hålla med Uno om. Vreten var fak- I

tiskt det lag som skapade de vassaste chanserna. Kinnarp saknade dock inte Imöjligheter de heller. 
I

Kinnarp var det lag som förde inte bli.Det skulie i stället bli Vre- var Thomas Westerberg som t
matchen, men som sagt Vreten ten som skulle göra det första drev bollen in i Vretens straff_ Ikontrade farligt. net var också målet. Detta skedde i den 44:e område. Thomas blev dock hårt r
Vreten som stod för den första minuten. Målet kom vål något trångd och han revs ner. Här vil_ I
målchansen. Detta skedde i den som enkalldusch både för fGnn- |e publiken ha straffspark, men. I
11:e matchminuten, Arne Ekbom arpsspelarna och den publik som domaren Bo Segerfeldt viile an- Ii Kinnarpsburen blev överspelad hade samlats under den regn' norlunda och tur var väl det, Bol_ !
och bollen gick in mot måI. Där tunga himlen. Målet anlånde ef- len letade sig ut till Thomas Wen_ Ifanns dock ingen Vretenspelare ter en hörngr. Hörnan gick i en ly- nergren på vänsterkanten. Tho_ Iutan tillskyndande Kinnarpsförs- ra och vid fiåmre stopen stod To- -."" .gyo.d" inget misstag utat I
varare kunde slå bollen till in- mas Dolk i Vreten och touchade slog bollen i mä. 

t 
I

kast' bollen med huvudet och bollen dfter detta kvitteringsmål för IKinnarps första farlighet kom Eg plötsligt pakom Arne Ekbom i Kinnarp hände inget iamnva*
strax noga räknat i äen 1-1:e iirr.r""p"fr,r"".. Bägge Iagen hade dock några t
matchminuten. Den utmårkte I de andra halvleken satsade chinser men ingen resulterade IThomas Wennergren kom fri Kinnarp på en snabb kvittering. och matchen slutide l-1.
med Tony Fredriksson i Vreten Redan^tå minuter in på halv- --ii;;*p, 

bästa var för dagen Iburen efter ett inlågg från Göran leken fick Kinnarp ett jåttetillfäl- Thomas W"rrrr..g""r, och GOian t
Johansson men skottet gick strax le till kvittering men Göran Jo- Johansson. Bra matchledare var f
över. Efter detta tog Kinnarp tag hanssons fräsiga skott gick strex Bo segrfeldt från stensttrp,- - I
i händelserna, skapade myckdt utanför. En minut senare kom så JONAS SK'öLD I
framåt, men några måi ville det Kinnarps kvittering till 1-1. Det leer.t*rt.r>_s A IT::::T:::-5:":l-"3':-j"i:"i - t?Y:og+E - - - J

Fullmähgge:
I'ltå-a1-'qsa

"Pekpinnett" till
Frökind,sbostäd,er
Stiftelsen Frökind-Åsarps Hyresboståders styrelse

tycker inte orir den pekpinne styrelsen fått av kommunsty_dl"l och vid gårdagens fullmåktigesammanträde, gav
stiftelsens ordförande S v e n T h o r enredogörelsefiir
stiftelsens verksamhet.

KS hade anmärkt på att några
pengar inte avsatts till underhåll
men fhor underströk att man år-
Iigen går igenom stiftelsens hy-
resbestånd och att fastigheternb
antagligen är de bäst underhåll-
na av kommunens stiftelsehus. I
år har man "reparerat för 130.000
kr, varav man lånat knappt hålf-
ten,

- Det andra stiftelser planerar
att göra de kommande åren har
vi redan giort, sade Thor och
tyckt'e inte att det var en sod af-
fär att sättä av för åycket
pengar, som minskar i värde.

- Men det är väi svårt för au
och ks ledamöter att få en upp-
fattning om hur vi skött oss efter-
som ingen besökt oss på den se-
naste sju åren. . .

Erik Andersson, ks-
ordförande, tyckte att stiftelsen
tog illa vid sig i onödan men un-
derströk att det är vanskligt att
rnte såtta undan pengar till en
underhållsfond även om han rnte
tvivlade på att fastighetena i das
var i gott skick.

- Långsiktig planering och av-
sättning till underhåll är krav
som vi har på alla stiftelser.

Fullmäktige godkände därefter
utan vidare debatt årsredogörel-
sen för såväl Frökind-Åsarpsbos-
täder som Vilskebostäder.

---!:tga-09-ai
AnstöIIda
tar öaer
SlutarpEkölt
Slutarpskök AB, som tillverkar

köksinredningar och som har
fabrik i Slutarp, övertas fr.o.m.
den 1 september av tre anstållda,
Det är Bo- Dahlstrand, Slutarp,
Sune Svedberg, Slutarp och Böi-je Tåck, Falköping som till-
sammans bildat ett nytt bolag -Förs;ljnings AB Slutarpsktk.
Företaget har ett B0-tal anstållda
och produktionen skall, enligt Bo
Dahlstrand, fortsåtta som fidiga-
re,

- Driften fortsätter som van-
ligt och de anstållda kommer inte
.att mårka mycket av ågandeskif.
'tet, säger Bo Dahlstrand,

Slutarpskök AB är ett gammalt
lämilieföretag som startade l9lg.
Företaget har på senare år dri-
vits av Lennart Rutman, sonson
till grundaren. Försäliningen har
föregåtts av sedvand[la
handlingar och överlåtelsen är
godkånd av personalen.

Ny sertefinali,Sandhem
Kiwtarps sista chans?

t uhei'åtOAag årdet dags för höstes3{ndra
spriefinal på ldrottsparke4 t SandQnt'Då
kommer Kinnarps lF på besök och har'nti sin'
av allt att döma, slsta chans att vara med i se'
rletoppen. Laget har lnte lyckats sårskllt bra i
höst, har inte vunnlt hågon av slna tre
matcher och det år mest tack vare att Sand'
hem heller inte varit så bckosamms' som
man fortfarande har chansen.

Det lag som vlnner idag har alltså de båsta
förutsåttningarna inför fortsåttnigen oY se'
rlen. Falköplngs BK år topplag nummer tre.
De spelar borta mot Vreten idag, och har re'
vansch at fordra för en något snöpllg vårför'
lust hemma på Falevl.

: 'LAGEN I SANDHEM: ,å

_^ SANDHEM:. Ja4 QaV!dsqo,t,*4*o l[.ugsk,,t f
'Ake Si'ens5or4, Peter'Davissorr; Chri5tei Ah- "
dersson, Claes Andersson, Per-Erik Almvårn,
Jan Elf, Thomes Andersson, Gunnar Harte.
lius, Claes Davidsson, Bo Jansson, Bengt
Gransing. Samling IP 15.

KINNARP:Arne Ekbom, Per-Ola Wester.
berg, G-öran Johansson, Conny Qwisth, Tor-
björn Akesson, Iommy Berglund, Thomas
Karlsson, Roland Jansson, Bengt Georgsson,
Thornas Wennergiren, Jonny Karlstedt, Tho-
mas Westerberg, Tony Persson. Samling Kin-
nemo 14,30. (lgtj *.ög -Sa



Surtdhem glömd,e knyta
R ättaist 3:3 w&ot Kitaru,atp
Det svångde rejält om lördagsmatchen, toppdrabbningen i fern-

man mellan Sandhem och Kinnarp på Sandhems IP:s liickra
gtåsmatta. Inför lite drygt 200 personer - bra siffra i ösregn - såg

Sandhem, när drygt 30 minuter var spelade av andra halvlek, ut
som segrare. Med 3-1 och fart under fötterna var det inte måilga

Trots regn och rusk och karak-
tiiren av viktig toppmatch, blev
det en livfull och bitvis mycket
vålspeiad tillställning. Sex mål i
en match hör inte till vanligheter-
na i dessä dagar, men det brukar
alltid*vara festligt och öppet,
trevligt spel mellan de här två
srtänggängen. Jag tycker aktö-
rerna har all heder av sina insat-
ser - de gjorde vad de kunde för

'att publiken runt planen skulle få
valuta för entr6pengarna. Där-
emot var inte domdren Göran
Isaksson från Skövde värd sitt
arvode. Han var mycket svag i
sitt agerande och inte heller hade
han'någon större hjälp av sina
linjedomarkolleger, vilka också
hade en del underligheter för sig.
Det var tur att spelarna var så
polerade som de var, annars ha-

rde matchen slutat i tråkigheter.
. Mest drabbade av Isakssons
domslut blev gästerna från Kinn-
arp, som fick en helt horribel
straff på halsen - målet gav
Sandhem ledningen med 3-1.

Straffoch 0-l Misstänkt offsidesituation före-
Men vi kanske ska ta det hela gick den fulltråffen, Det år möj-

lite mer från början och konsta-' ligt, sa man i Sandhemspgret -
tera att det i'ar gåsterna som fick dät var offside sa man i Kinn-
till det mesta och båsta under de arpsledet.
första trettio minuterna. Därför Sandhemspojkarna var i alla
var det ingen örättvisa når Kinn- fail vårda mål i upptakten. Laget
arps ledningsmål kom efter 26 spelade förståndig fotboll. Täckte
minuter på straff inslagen av Gö- utomordentligt bollen och inte
ran Johansson. Thomas Wester- minst var backen Arvo Kuusk
'berg hade även tidigare. i pådrivare. Kinnarp stack emel-
matchen varit inblandad i många lan med en kombination Wester-
'situationer. Nu kom han loss och berg-Blecka, men Jan Davidsson
blev bryskt nedtagen innanför gjorde fin utrusining och rädda-
straffområdet. Under Kinnarps de. Det var för övrigt många duk-

Thomas Westerberg-tuå,måls
skgtt
tiga tbtparader från Jan Cen hår
eftermiddagen * lås första halv-
lek.

Straff och 3-1
3-1 för Sandhem skulle också

komma. Inte orättvist eftersom
Kinnarp nu var på väg att rarnla
ur matchen. Halvtimmen var
spelad när Clres D:vidsson
stängdes av en Kinnarpslörsva-
rare. Den här klara obstruktio-,
nen följdes av ett tckii{t domslut
igen. Det blev straff för Sand-
hem. Hår stegade Arvo frarn och
klämde i för både Tidaholm och
Sandhem - 3-l var en verklig
straffkanon.

som vågade hålla en slant på Kinnarp. Men då hade man inte
räknat rned Thomas Westerberg. Sandhemspojkarna glömde i sin
offerrsiviver bort Thomas, som inom loppet av någon minut fick
slå till två gånger'med kvittering titl 3-3 som följd.

nedgångsperiod handlade det om
Westerberg men kanske åndå i
högre grad om "Blecka" Georgs-
son.

Kvittering
Sandhem var lite mer försikti-

ga i sina anfallsförsök och det var
nog många som långtade efter
skadade Kent Johansson i det
här läget. Men matchbilden blev
en annan under de sisLa tio minu-
terna. Sandhem tuffade tiil sig
framåt och minuten före paus
nickade så Clas Andersson in
kvitteringen efter en lrispark,
dår frisparkslåggaren "stal" 15

meter utan att domaren höjde
fingret. Det irriterade Kinnarp!

Förståndigt
Sandhemsspel

Kinnarp hade mycket svårt att
komma in i matchen i andra halv-
lek. Det blev en fortsättning av
Sandhems dominans, som inled-
des i slutet av den första. Redan
efter fem minuter nickade Peter
Davidsson in ledningsmålet.

Westerberg var namnet
Nu var loppet kört - det trod-

de vi nästan alla runt den gröna
mattan, men det gåller att se upp
bakåt när man år på offensivt hu-
mör. Det gåller i ånnu högfe grad
om motståndarna har en kille I
sitt led som' heter Westerberg.
Med två snabba mål - perfekt
prickskytte - stärkte han sin po-
sition i skyttetoppen. Nu toppar
han FTJigan tillsammans med
Ekedalens Ahders Nyman. Fem-
ton fulltråffar var.

De snabba målen gav Kinnarp
blodatl tand..De sista tio minuter-
na blev laget åter en allvarlig se-
geraspirant, men oavgiort var
rättvist om man blickar tillbaka
på vad som hände under HELA
matchen.

Arvo - ett ess
Jag har inte sett Sandhem På

mycket lårrge. Flera nya ansikten
för mej, men många iqtressanta.
Av de gamla märkena var Per-
Erik Almvårn sammanhållande
mittback. Omgav sig med bl'a,
rutinerade Arvo Kuusk, som spe-
ciellt i andra halvlek var ett av
planens ess, men åven Åke
Svensson samlade pluspoång.
Claes. Andersson - offensiv på
mitten - var toppnummer så

länge han v.ar hel. Hans skåda
under slutvarven betydde
mycket negativt för SIF. Trots de
tre målen var' det "forwards-
tunt", men ett starkt mittfålt uPP-
gävde det. Claes Davidsson var
den genomgående bäste långst

Vad ska man då säga om Kinn-
arp? Jo, först och främst det att
"Blecka" Georgssoh är ovårdelig
för sitt lag. Han är fortfarande li
ka stark och intensiv i sitt spel
som när han egentligen stod på
topp. Ibland undrar jag om han
inte år bättre. Matchvinnare, två
mål och alltid farlig - Thomas
Westerberg. De här två är
mycket av ett Kinnarp, vars lag i
övrigt var mer jåmna prestatio-
ner. Men jag lyfter gärna fram
Thornas Carlsson för hans "på-
läppen-passningar" i första halv-
lek, då även Thomas Wenner-
gren var yaken i Kinnarpsanfal-
let.

Lite anonym förefaller Göran
Johansson att vara, men tittar
man närmare på vad han uträttar
så gör han ett jättejobb i det tys-
ta. Unge Per-Ola Westerberg var
mycket framgångsrik i första
halvlek med fina uppspel från
backplatsen, med den jåmnaste i
bakre ledet var Conny Qvist, som
i sin roll som siste man giorde en
övertygande insats.

Jaga ellerjagas
Sandhem fick i oeh rned po-

ångförlusten lämna över le-
darskapet till Falköpings BK.
- Det kan vara vål så bra attja-

ga som attjagaS. ;

Det sa mister Sandhem. "Filip"
Davidsson.

Klart står i alla fal att slut-
spurten i femman södra Skara-
borg blir mycket intressant.

Westerberg-tuå,måls-

-,#t,



FALKÖPINGS TIDNING I

Sllrrrppp. . .mmmsss. . . slll
rrrpp. Konstiga ljud hördes
från dagiset Fyrklövern i
Kinnarp-Slutarp på tors-
ciagsförmiddagen. Hela
gånget - personal och barn
-- ägnade sig åt kräftskiva, åt
bordets {iöjder med både

kräftor, räkor; ost, kex, bröd,
vindruvor och citrondricka.
Bordet var festligt dukat med
alla tillbehör, ljus, blommor
och serpentiner. Gästerna
hade alla lustiga hattar och
färgglada haklappar.

En del barn var en aninq

avvaktande till de röda läc-
kerheterna på sina fat. Rikti-
ga flodkräftor, fullmatade och
fina, kunde vi konstatera.
"Fröknarna" ryckte in vid
svårigheter att forcera hårda
klor och komma åt det fina,
saltsmakande köttet.

Tur var det att man hade
kräftfest. Strömmen gick på
förmiddagen och kokerskan
trodde inte att dagiset skulle'
få någon varm lagad mat fär-
dig till lunchdags.

TZ o' r 'o kretsÄruJtarls'uurlr
i FyrklAaern

Bilder: SVEN IHS
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Har det lossn att'''u'o?'06

ftlr Slutarp?
3-0 mot Vånga

Äntligen lossnade det för Slut-
arps If! Efter en motig höstinled-
ning med nollpoängare blev det
3-0-seger mot Norra Vånga i går
kvåll. Vinsten var helt på sin
plats, eftersom hemmalaget ågde
den hår tillstälningen från start
till mål och ibland gick spelet
"som på råIs". Hela laget var

. mer motiverat ån tidigare, och en
orsak till tändningen torde vara
Roger Anderssons comeback.
Aven om han inte är fulltrånad
ger han anfallet tyngd och spru-
der genom sin nårvaro säkerhet i
laget.

Nu var annars Stefan Ekman
och Martin Lindroth de rushigas-
te i airfallät och understöddes bra
av såvål försvarare som mittfålt.
Hela Slutarpslaget fungerade fint
den h{r gången. Utöver. de
nämnda vill vi åindå ge de högsta
betygen .till mittfåltaren Conny
Johansson och backen Bengt
"Bull" Andersson; dom fick vå-
ren spolierad p.g.a. skada, men

nu återkommit med besked.
Efter en mållös första halvlek

.. föll de tre målen efter paus. Mar-
tin Lindroth öppnade med l-0 i
fiärde minuten. Han vann en löp-
.duell med Vångaförsvarare. 2-0 i
13:e minuten signerades Stelan
Ekman med Tony Skoglund som
passningsgivare. 3-0, som fickluf-
ten att gå ur Vånga, föll efter 35

"- minuter. Bengt "Bull" svarade
för en fin solprestation och Ste-
fan Ekman hade bara att slå in
bollen i nästan.tom bur.

Vånga hade några bra chan-
ser, n'ren slog bcirt dem i de fall
inte Slutarpsförsvaret inte ingrep
med besked. Jonas Jonsson bör-
.iade sin kvåll i försvaret. Små-
ningomm hamnade han i frontlin-
jen, men även om han var bäst
kom han inte riktigt loss, han hel-
ler.

. Erland Molander, Tidaholm,
hade som domare full kontroll
över håndelserna.

BÅSSE

Det var annars ingen som föll
ur rarnen - öterbetyg till samt-
liga KIF:are den hår dagen. 8-0
betydde också styrka i måIskilt-
naden, vilket kan vara bra att
ha om laget under slutvarven
ska vara med och slåss om se-
riesegern.

-i-
Målvakten Kenneth Joelsson

kan inte lastas för de många
baklångesmåIen. Han frck
ingen vidare hjålp av kompisar-
na - möjligen kan vi plussa lite
för trean Bune Nolberger och
tian Fredrik Ahlgren.

Söndagens måIkavalkad såg
ut så här:

Tipspromenad i Kinnarp
Det vackra höstvädret lockade

64 personer till promenaden som
Kinneveds CKF anordnade i sön-
dags. Aniingen skickar vi dåliet
med vykort eller är det kanske
postens rabattmärke som år orsak
till att många inte visste att portot
på vykort är en- och fvrtio!

Rätt rad: Zxt lx2 tlb t1l 2xx
Skiljefråga: 2.220 ke.

Rätta Svar: l) Stina Suinesson. 2)
4000 m, 3) Psalmer och visor, 4)
Arnhem, 5) Hjortron, 6) Ewert
Karlsson, 7) Blodriska, 8) Rölleka,
9) f .140,'10) Skolan, 1l) Simones-
cou, 12) Paraffin,, 13) Island, 14)
Smurf. 15) Karolinska sjukhem-
met.

Vinnare med 13 rätt blev: Krister
Tegehall, Jäla, 12 rätt hade: Benst
Andersson, Grolanda, ' Inga-Lill
Fredriksson, Kinnarp, Göran Te-
gehall, Jäla, Rune Kårlsson. Kinn-

Div V Södra Skaraborg
Åsarp-Rapid 3-3
Fröjered-Sandhem 0-3
Falköpings BK-Tomten l-1
Mullsjö-Vreten 3-l
Kinnarp-Norra Fågelås 8-0

Sandhem 14 8 4 243-2020
FalköpingsBK 14 8 4 Z i6-ZO ZO

Kinnarp 14 7 5 236-2019
Mullsjö 14
Tomten 14

4 3 20-15 18

I 5 28-18 17

5 6 22*23 tl
4 7 15-28 10

Rapid
Äsarp

14

l4
NorraFågelås 14 4 2 822-3910
Vreten 14 4 1 922-38 9
Fröjered 14 2 2 f0 18-41 6

F T' i\*.t*.r?-.r3S

Div VI Falköpingsgruppen
Ardala-Floby 0-l
Slutarp-Norra Vånga 3-0
Edsvåra-Härlunda 4-l
Vedum-Larv 5-0

Vedum 14
Edsvära 14
Floby t4
Axvall f 3
NorraVånga 14
Grolanda 13
Larv t4
Slutarp t4
Ardala t4
Härlunda 14

r ä-13 19
2 27-20 L9

4 22-17 t7
3 35-23 16

5 28-25 15

5 21-16 14

5 23-24 14

I t9-27 I
8 2r-36 8

10 28-46 '7

o
7

7

6
o
o

2
J

7

t
J
I

z

1-0 kom efter 18 minuter ge.
nom Göran Johansson, sedan
Roland Jansson svaråt för in.
spel i centrum. 2-0 föll tio mi-
nuter senare genom "Blecka"
Georgsson efter våxelspel med
Thomas Westerberg. 3-0 var
straffspark. Thomas Wester-
berg krokades och Göran Jo-
hansson sköt straffen i nåt. Tid:
35 minuter. I, sista spelminuten
den hår halvleken kom 4-0 ge-
nom Göran Johansson.

Andra halvlek var bara två
minuter gammal når "femman"
föll. Thomas Wennergren var
skytt, men fick hjälp av en
schabblande målvakt, En solo-
prestation av Torbjörn Åk.sson

gav 6-0 efter 14 minutdr. ?-0
efter 23 minuter var sjålvmåLl,
men för förarbete stod Åkesson.
Slutresultatet 8-0 fastställde
Thomas Wennergren fem minu-
ter före slut.

-*-
Noterbart år att skytteligele.

daren Westerberg fick låmna
planen mållås. Han var annars
inblandad i flera av fullträffar-
na, men det råknasju inte...

Douglas Ja4sson, Falköping,
visade stor såkerhet i .sina
doinslut - alltså mycket högt
betyg titl "Doggen", åven orh
matchen som sådan inte kan
"skalas" bland de allra svåras-te. BÅssE

tJzo 191194,

trffnnary hrossade N. Fågelås
GörAn Johansson i huvutroll

Kinnarps IF krossade full-
ståndigt Norra Fågelås i sön-
dagsmiddagens match på Kin-
nemo. Det blev hela 8-0 för
Kinnarp mot ett gåstlag som
stridbr för nytt kontrakt, men
med dagens spel torde laget få
stora problem att rådda sig
kvar, Det var alltså Kinnarp för
hela slanten och med åndå mer
skiirpa i en del situationer kun-
de det blivit tvåsiffrigt. Kinn-
arpspojkarna var hela tiden ste-
get före Fågelås och inte minst
gäller det spelande trånaren
Göran Johansson, som blev tre-
målsskytt och dårtill visade bra
uppfattning i sitt spel både of-
fensivt och defensivt.



Ungefår samtidigt, alliså vid 23.
tiden på lördagskvällen intråffade
ett tillbud i lokal Frökind som
kunde slutat allvarligt. I lokalen
pågick en bröllopslbst, når plöts-
ligt en stor sten kom farande in
genom en fönstermta och med en
hårsmån undgick att tråffa gås-
terna. Det var ett gång ungdomar
från trakten som kastade stenen.
De hade under hela kvållen stört
bröllopsfestligheterna.

l?so-ot'-;s"

1,

i.),

Niir Kr.nnarps IF:s ilqmklubb lwd.e besök au sin m,otsuarighet frå'n Fröiered' bleu d'et wpskat-

tad, underh&llning aa Bengt Fransson, Åsarp, Hiir betd'ttor han historter sofn relt ner många

glada skratt. (Foto: Dan Nilsson)'

FestliSt och fullt var det när pensionärerna och per-

*".i i?.,;f.indsgården avnjöt årets första kräftor' Till-

sammans med gäster, pensionärer från Nossebro som fram-

trädde med unäerhållning, räknade man med drygt 8O-talet

Jeltagare i festen. På bilden ses Oskar Larsson och Ingeborg

Karlsson avnjuta sina skaldjur medan Håkan Silvander från

iitt 
".p 

i bakgrunden underhöll med musik från dragspel
-__TT€o"oTtS-

Fröjered.sbes ök,

i Kinnarp'?do-n1*i3
Kinnarps IF;s damklubb hade

oå måndagen en trevlig tillställning
äit -utt inbjudit damklubben i Frö-
iereds IF. I våras var Kinn-
-arosflickorna 

i Fröjered och nu var
dei alltså dags att återgälda be-

söket. Det hela började med en

tipspromenad runt idrottsanlägg-
.i.rsenoch här gick Priserna till
BaÄro Vinggren, Brismene och

Ulla-Britt Blbmgren, Fröjered'
Så var det dags att äta en bit

rned verkligt trevlig underhållning
av Bengt Fransson, ÄsarP' Han

beråttade många trevliga historier
på sitt oefterhärmliga sätt och att
det hela var uppskattat var inte att

ta miste på.
Kinnarps damklubb har tidigare

haft en del utbYte med damklub-
bar i trakten och det år naturligtvis

alltid intressant att tråffas och ut-
byta erfarenheter. Klubben som

har ungefär 60 medlemmar är an-

ars ganska så aktiv' Verksamheten
går ut på att ekonomiskt stödja

ungdomssektionen. Det har man

också lyckats bra med, då det un-
der cle åtta år som damklubben
funnits till blivit åtskilliga tusen

kronor till ungdomssektionen'
Det är som sagt bra fart På

damklubben, men man efterlYster
fler medlemmar. Anslutningen'
bland alagsgrabbarnas tjejer är
t.ex. låg, och även kunde knattar-
nas mammor ställa uPP i större ut-
sträckning tYcker man. Här finns
det alltså möjlighet för alla kvinnor
i KinnarP med omnejd att rYcka in
och göra en god insats för idrotten

. under trevliga former!



ETTsi^v'T öxsrcatÅGg:

MåWst cw Kinnafp
"Ha,r allt att uirurue,"
Kinnarp har skaffat

sig önskeläge i' den
stenhårda striden i di-
vision V.

Kalla gårna laget en
dark-horse, når det nu
drar ihop sig på allvar.

- Visst, vi har ju allt
att vinna, inget och
förlora, såger också
lagbossen Uno Carls-
son och håller med.

I går krossade Kinn-
arp fröjered med hela
5-0 (1-0), så nu får
nog brukslaget råkna
med division VI nåsta
såsong.

Kinnarp blir alltså att räkna
rrred så hår i slutspurten på divi-
sion V. Vi skall inte ge oss in och
tippa utgången av det hela. Men
så mycket är klart: råkna inte
bort "Blecka", Westerberg och
Co,

- Vi har ett idealiskt utgångs-
låge, tycker Kinnarps lagledare
Uno Carlsson. Och nu båddar det
ju för.en verkligt rolig match nås-
ta helg (Kinnarp spelar på Falevi
mot FBK).

ruÅmnsr tcsx
Kinnarp bjöd således på ännu

en målfest på Kinnemo i går,
Förra helgen blev det 8-0 mot
Norra Fågelås och nu 5-0 på

Fröjered; som nu tog tack och
farvål av division V för den hår
gången. 13-0 på två matcher,
det år nåstan en extrapoångi det'
hår getingboet till serie.

Det mårks också att Kinnarp
spelar utan nerver för tillfållet.
Tydligen är det bättre att skugga
ån att skuggas, I går kunde det
blivit två-siffrigt, men skårpan
var inte den bästa hos hemmala-
gets kedefolk.

- Tycker vi började matchen
bra, men sedan slappnade vi av
lite, säger Uno Carlsson.

'lBlecka" Georgsson gav Kinn-
arp ledningen efter en dryg halv-
.timmas spel. Ett lurigt skott ställ-
de helt duktige Christer Anders-
son i Fröjereds måI. Christer ha-
de fram till 1-0 storspelat och

' bl.a knipit två frilågen för Tho-
mas Werenersson och namnen
Westerberg. Men visst var 1-0
rättvist i det här låget, särskilt om
man lågger till ett blixtrande
stolpskott från Roland "Lollo"
Jansson,

OFFSIDE.FÄLLOR
I andra halvlek rasade så Frö-

jered ihop totalt. Laget försökte
fånga Kinnarps kedjespelare i, off-
sidefållor, men se det gick inte
alls. Fö\jden blev frilågen för
Kinnarp, d,v,s där Fröjereds
målvakt Christer Andersson ställ-
des öga mot ögp med kinn-
arpsforwards.

2-0 gjorde 'fhomas Wenner-
gren efter nio minuters spel av
andra halvlek. Thomas.rakade in
en passning från "Blecka" från
nära håll.

3-0 kom fyra minuter senare.
Thomas Westerberg helt fri med
Christer Andersson.' 4-0 kom efter 30 minuters
spel, Nu var det "Bleckas" tur
att, ensam med stackars Christer
Andersson, göra måI,

5-0 anlånde fem minuter,före
slutet. Äterigen var det Wester-
berg och återigen stålldes han fri
med Andersson.

- Vår såmsta match i år, me-
nade Göte Gladh i Fröjered. Men
vår off-sidetaktik fungerade inte
och då gick det som det gick.

- Givit upp har vi väl inte
gjort, så långe det finns teoretisk
chans, men visst ser det mörkt
ut, fortsatte Gladh.

VILKEN LTRAREI
Christer Andersson år en duli.

tig målvåkt i Fröjered och Kent
Svensson, ja det år Kent Svens.
son. En hårlig spelare med mas-
sor av rutin, Men sedan är det
faktiskt tunt, Och undra på det,
Fröjered har ju fått slåppa ifrån
sig nåstan ett helt lag de senaste
åren,

Thomas Carlsson, Conny
Qwisth och Roland Jansson var
duktiga i går i Kinnarp. Även
Thomas Wennergren blixtrade
till och så finns ju dår Thomas
Westerberg och "Blecka" - fina
ess i bakfickan.

- Sårskilt Conny betyder
mycket för oss, säger Uno Carls-
son. Han skapar lugn och ro i för-
svaret.

Bra domare var Bo Segerfeldt,
Stenstorp.

- HÄKANPERSSON

tQSo-rY?'r.S'

HÄRD KAMP'PÅ KINNEMO. Kinnarps spelanile trdnare Göron Johonsson forceror till^
sernrnans med Thomas Wennergren bollen förht Fröjered,s måluokt Christer Andersson, Nå-
got måI bleu d,et i,nte d,en gången, men oiil i helo motehen, Kinnarp vann ntimligen med" 5*A.'
FOTO: DANNILSSON.



Eint flyt, Slutarp!
- Nu rullar bollen vår våg.
Slutarps tränare Ingemar

Ungh pustar låttat ut efter den
svåra bortamatchen mot topp-
'laget Axvall.

Slutarpsseger med 2-0 gör att
laget nu har fast mark under
fötterna och kan spela de tre
slsta matcherna i Falköpings-
3exån utan någon press på sig,

Våren var bedrövlig för Slut.
aryr. Man förde matchet, man
var överlågsna sina motstånda- ..

re i nåstan allting. Ändå blev
det förluster, oftast då med ud-
damålet.

Men nu har det alltså lossnat.
3-0, hemma mot Nona Vånga,
fö[ides i lördags upp med en

. högst sensationell bortaseger
mot Axvall. som nu förlorat
bågge matcherna mot Slutara
den hår såsongen.

Segern I lördags var en kamp-
lnsats. Axvall var spelmåssigt
det båttre laget, men misströs-
tade då man gång på gång ham-
made noll framför utmårkte
Stefan Pettersson i slutarpsmå-
let.

Istållet blev det Slutarp som
med två fyndiga mål avgick med
segern. Roger "Mandelt' An-
dersson gJorde 1-0 efter 13 ml-

nuters spel, sedan TonY Skog'
lund frispelat honom. .För öv'
rigt "Mandels' första måI, sedan
comebacken i höst. 2-0 tillkom
ungefår enkvart före slut. Kjell
Karlstedt lyfte en frlspark ln i
straffområdet, dår TonY Skog'
lund hoppade högst och nickade
in "spiken i kistan"'

Slutarps försvar sattes På
många hårda prov av det offen'
sivglada hemmalaget. Ibland
osade det riktlgt kring Stefan
Petterssons öron, men slut'
arpsmålvakten var På sitt båsta
humör den hår gången och lYc'
kades- hålla nollan andra
matchen i tad. Plus också för
I(iell Karlstedt, som utråttade
våldigl mycket i mlttförsvaret.
Roger Anderssons entr6 i lag6t
igen har medfört mer tYngd åt
kedjan och den här gången var
han mycket lyckosam. Han gav
aldrig hemmaförsvaret en lugn
stund och når sedan Stefan Ek'
man signerade höstens båsta
match förstår nl att Axvall hade
problem i sina bakre regioner.

Axvall hade sln båste sPelare
i Sture Forsbom.

Svag domare Josef Mayer,
Lidköping

tTtd-o1*,;:

l?gct- 03*,&

Rtger komrner
Ingemar går

Roger Andersson, populärt
kallad "Mandel" i kamratkretsar.
tar över träningen i Slutarps IF fr
omlnovemberiår.

Roijer, som hållt upp med fot-
boll lite till och från det senaste
året, kommer nu tillbaka och blir
spelande trånare. Tidigafe i höst

har 30-årige Roger återupptagrt
spelandet och är väl också en av
orsakerna till Slutarps två raka
segermatcher.

Ingemar Ungh, som trånat
Slutarp i fyra säsonger, tar nu
tack och farväl och blir nästa år
tränare i Borgunda.

*
{

LENAS GARDINSHOP
Slutarp. Tel. 0515/336 10

Öppet: Måndag - fredag 9.00-12.00, 13.00-. 18.00, lördagar
9.00- 13.00
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o*r,iru,o, Heland.er, TommsI siöstrand oöh petri soensson. sittaide Fredrik Johaåsson. iroti, bon wi.Isson).

I . Eleverna i klass 6 B i Kinn_ själva, med något bistånd från ta spelning inför publik
l I arpsskolan stållde härom dagen fårärdrar. Först blev det rliqcn- n^ ^^-^^- -^- ,-r^-arpsskolan stållde härom dagen föräldrar. Forsi blev det disco_ De pengar som klassen får in| *l^T,"-1."I11',r-*.'.t::,'l:.yl *t lllle.u-To.tol: -;;";;; oir".i;':;:,öä'u,ii:"i:l"i::,I' Frökind. Inbiudna var elever på kvällen spelede lion-stop rrån ä;;J;';tll äiåä:ä'JäJ*äI fra" Kinnarp, Åsarp och,Falkö- bf"tr*.-ntl-näns nisså orahhr. -Ä^r-^_

från Kinnarp, Åsarp och,Fatkö- blrtr.p. nti-Ja"g prsg" ;;ffi; å:?::'ping. Högst 13 år fick man vara. har bildat etibantl med det, härI pr1g. tstögst 13.är Uck man vara. har bildat ett bantl mld det har- .t, esten hade barnen ordnat narnnet och detta var deras förs_
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o o o oeh nu inr lftnua,r
Sll,nrdh,ems niirmaste
Kinnarp är laget det svänger om. Den senaste tiden har det

svängt alldeles extra - inte minst framåt. Massor av mål har till-
verkats i jakten på Sandhem i femmans topp. Och Kinnarps mål-
farlighet fick även serietvåan Falköpings nk kiinna på i lärdags.
Matchen som skulle bli en jåmn och spånnande derbykamp fOr-
vandlades nårmast till en utspelning. Med hela 6-2 hade ftit t -

Två man stod alldeles sårskilt sportens. skytteliga. Den dår vi- övrigt massor av härliga bollar till
föl _eran-nlåten på Falevi. Det san känner ni såkert igen. "Blec- sinatkompisar. Thomlas svarade
handlar förstås om Bengt "Blec- ka" och Thomas år ett radarpar för två KinnarpsmåI, och Rölandka" Georgsson, den 33-årige ve- som avgjort matcher för Kinnarp "Lollo" Jansson tå-pt"G".a.
teranen, som fortfarande har förut. Qch nu skedde det alltså med att göra det avslutände 6_2_
massor ått ge på fotbollsplanen. på nytt. "Blecka" gjorde tre mål målet.
Det handlar också om Thomas sjålv, spelade fram till ett av Tho- - Det är bara att konstatera att
Westerberg, 23, ledare av !T- mas' mål samt serverade åven i 'vi blev helt avklådda idag, erkån-

ip,1< slecur EFTER - d.enhär bild,en fdr rymbolieera' natchen. ThoÅas westerberg rycker
ifrå,n Börje Ncisströrn och gör strar 5-2.

arp vunnit matchen inför ett par hundra för
re. Så nu år det Kinnarp som plötsligt seglr
farligaste hot om seriesegern. En poång
några plusmål till Sandhems fördel. Men i

snårt vara uppåtna, om målfesterna med Ki

de FBK-trånaren Bosse Jansson
efter matchen. Vårt försvar bjöd
på allt, och Kinnarp såg till att ut-
rryttja detta.

. osÄrnntrnr.
FÖRSVAR

Ja, det var verkligen ett oså-
kert FBK-försvar som visade upp
sig. Bosse Jånsson har åven tidi-
gare oroat sig för de bakre lirljer-
na, och nu slog det slint riktigt or-
dentligt. Inte minst spelade libe-
ron Leif "Sula" Karlsson oså-
kert. Han var inblandad i Kinn-
srps tre första måI, Vanligtvis
starka FBK-namn som Christer
Claesson, Thomas Johansson och
Thomas Fredriksson hade väl-
digt svårt att göra sig gållande,
frånsett då inledningen av
matchen, då FBK hade ett visst
grepp om spelet och åven tog
ledningen med l-0. I det läget
var det inte oråttvist att hemma-
laget ledde, men ingen kunde ju
då ana vad som komma skulle.
På sammanlagt 17 minuters spel
hade Kinnarp vånt rtratchen från
0-l till 4*1, Två rnålgiordes un-
der första halvlekens sista fem
minuter, och så spådde "Blecka"
på med 3-1 och 4-l tinder and.
ra halvlekens första tolv minuter,
Sedan var matchen i praktiken
slut, irllrahelst som FBK fick
undvara Hans.Ove Loodus
fr.o.m, den elfte minuten. Han
rvisades då av banan efter att ha
'fått två varningar, en för iuff och
en för evsiktlig hirnds.'-Omedel.
bart efter det.krim 4-1 och FBK
var.ett slaget lag.



,p

hot!
ånade Falevi-åskåda.
r upp som Sandhems
ki[ier och dessutom
e dår plusmålen kan
rnarp fortsätter...

VÅNDE TBENDEN
- Vi har nästan alltid haft otur

håi på Falevi förut, tappat led-
nrngar osv., men nu vände den
trenden, sade en glad Uno Carls-
son, lagledare för Kinnarp, efter
matchen. Vi hade ju faktiskt bud
på ller mål, inte minst i första
halvlek,

Ja, visst fanns det chanser för
Kinnatp. .Tre gånger mellan 2B:e
och 27ie.. minuten sfdllde "Blec-
ka" sind tagkompisar helt fria
med underbara passningar. Men
forwards missade grovt. Thomas
Westerberg och.Roland Janson
var helt "rena" med FBK:s mål-
rakt Pege Olofsson två gånger,
nen sköt lama skott rakt på pege
råda gångerna. Det var fbrst når
'Blecka" sjålv tog tag i håndel-

Tomas westerberg, Bengt "Blecl<n'_'-Geo,rgsson oclt, Roland,,,Lollo,, Jqnsson - d,et tsar dentrion sotn såg till att Kinnarp skriilld,e tiltich stog FBK med hela 6_2.

rna efter 40 minuter, som det
ssnade för Kinnarp, Han gjorde
I lagets förstå måI.

FBK SVEK
- I vårt lag kan bara peter
ielm få godkånt, sade FBK-trå-
ren Eosse Jansson efter
atcherr. I övrigt var det dåligt.
Ja, FBK blev en besvikelse.
rck har man sviktat på hemma-
an i år, bl.a, förlorat mot Vre. .

r, Då har det gått båttre för
Ft borta. Nu skall det till ett
der för stt det skall bU cåile-
ck i fyran. Två poång och någ-

Tert: Mats Karl6n
Foto: Kjell Caidahl

.ra mål har man tappat på Sanå-
nem nu.

GÖRAN -
DINIGENTEN

I Kinnarp är "Blecka" och
Thomas redan nåmnda, Och så
har vi Göran Johanllijn, aän spe-
lande trånaren, som håller i takt-

pinnen på ett förtjänstfullt sätt.
Precis det råtta komplementet till
"Blecka", som nu kan spela ut
på ett annat sått når han inte be-
höver styra spelet så mycket.

- Vår unge back Per-Ola Wes-
terberg vill jag också ge en blom-
ma, tillågger Uno Carlsson.

Kinnarp s-kall möta Mullsjö
hemma och Äsarp borta i avslut-
ningen av serien,

- Det är bara att hop.qqs,på att
Tomten tar Sandhem nåsta lör-
dag, såger Unq Carlsson. Det dår
med uppflyttning år dock.en an-
nan historia, Som jag ser det har

inget ev lagen uppe i fyran att gö-
ra.

En av planens absoluta domi-
nanter hette Rolf Andersson från
Lidköping. Lugnt och såkert ski-
pade han råttvisa i dennå serie-
Iinal.

uÅlnn pÅ
FALEVI

Hår följer en målkavalkad från
Falevi:

FÖNSTA ITALVLEK:. 21 minuter: f -0 fill FBK, Tho-
mas Fredriksson fyrar av sin ka-
non, Kinnarpsmålvakten Arne
Ekbom kan inte hålla bollen. som
hamnar framför fötterna på Ola
Friman, som bara kan raka in
bollen.

40 minuter: 1-1. ,'Blecka" 
Ge-

orgsson stålls helt fri med pege
Olofsson sedan Leif ,,Sula"
Karlsson missat en nedtagning
på mittplan.

45 minuterr l-2. Tveksamt på
nytt i FBK-försvaret. Thomas
Westerberg och "Sula', sparkar
på bollen sq$tidigt,,,,,d9l .bltr., ett ,

motlägg och bollen seglar över
maktlöse Pege in i måI.

ANDRA HALVLEK
5 minuter: 1-3, "Blecka'f val-

sar om med ett stillastående FBK-
försvar och lobbar snyggt in bol-
len i måI.

12 minutet: l-4, ',Blecka',
målskytt igen. Thoma5 Wester-
berg gör ett snyggt upplopp på
vånsterkanten och spelar bollen
mot bortre stolpen, dår ,'Blecka"
dyker upp och såtter till foten.
FBK-försvaret åter överspelat.
kanske lite oroat efter Hans-Ovce
Loodus' utvisning minuten innan.

14 mlnuter: 2-4. peter Hjelm
petar in reduceringen efter en
mystisk situation framför Kinn-
arpsmålet, dår tre spelare Iigger i
en enda röra utan att få bort bol-
len. Peter ser sin chans oeh bol-
len rullar med knapp styrfart in
vid ena stolpen.

24 minuterr 2-5. Thomas Wes-
ierber! kommer helt ensam med
Pege efter en härlig smörboll
från "Blecka". Thomas såtter sä-
kert bollen i mål via ena stolpen.

29 minuter: 2-6. Helt o"h hål-
let Roland "Lollo" Janssons måI.
Efter en frispark på högerkanten
får hart bollen, valsar runt lite. i.
stråffområdet innan han kalliipla-
cerar den i måI.



Än har Ftoby chansen -
vanln?-I På Tån$avallen

Det var synd om SlutarPs IF i
lördags. Mötet På Tångavallen
förlorades till FlobY IF med 2-l'
men det var hemmaPojkarna
som svarade för det Positiva i
matchen. FlobYsPelarna hängde
lite väl mycket med huvudena
och visade blott glimtvis något av
vad de normalt kan..Kanske ha-
de de nerverna utanPå skjortan
eftersom chansen till översta pin-
nen i tabellen fortfarande
finns. . . ?

-t-
Domaren Rolf Blomberg från

Folkabo var inte PoPulär i Slut-
arpslågret. Han missade mYcket i
sin bedömning i andra halvlek
och oturligt drabbade domsluten
lite för ensidigt hemriralaget'
Blomberg inledde annars mYcket
fint i första halvlek och jag vill
,nog se hans misslYckande som
olycksfall i arbetet. Han har för-
utsättningar - rörlig och skårPa i
signalerna t men kanske var
han lite för snäll i sitt agerande.
Ett par gula kort hade varit moti-
verade.

-t-
Om matchen skall i ör'rigt så-

gas att SlutarP med reserver för
ett par av nyckelspelarna giorde.--

en ny fin insats och sPelade roli-
gare fotboll än FlF-Pojkarna,
men inte fick till det riktigt i av-
slutningarna. Med 1-0 efter 13

minuter genom Roger Andersson

- passning TonY'Skoglund -
började dagen bra för hemmala-
get. Avslutningen av halvleken
var inte lika lyckosam' En bra
Flobyperiod avslutades med 1-1
i 41:a minuten av Ove RYdberg,
som efter Rune Jonsson-kanon
satte returboll från målvakten i
nät.

Det är mYcket tveksamt om

Flobys l-2 mål efter 18 minuters
spel i andra halvlek skulle god-

känts. Målvakten Stefan Petters-
son blev ner- och intrYckt i buren
av en FlobYsPelare samtidigt som

Pet Larsson Passade På att leta
reda på bollen, som han förPas-
sade i måI.

Fortsättningen blev mYcket av

en intensiv SlutarPsjakt På kvit-
tering med mer sPorediska FIF-
angrepp på SlutarPsförsvaret'
Men de angreppen var ingalunda
ofarliga.

-*-
Ove Rydberg och Roger Axels-

son mönstrade uPP som mitt-

backar och utgiorde ett starkt

försvarsfäste i FIF' dår jag an-

nars mest gladdes över fina Pres-
i"tio.,ut.,, J"..Y Henriksson och

Per Larsson - två lovande grab-

bar,, som med rätt uPPbackning
(Hasse Karlsson) kan bli ån vas-

sare vapen. Det finns i övrigt

mvcket iutin hos FlobY och åven

om laget här På Tångavallen inte

övertfgade, finns det säkert fort-

satt toPPchans På slutvarvet'

Inte ett enda misstag giorde
Slutarps Bengt "Br.rll" Andersson
från sin backplats. Efter mörk-
rets inbrott har han nckså övat
upp snabbheten och det gör att
han hinner med att "brYta
mycket". Ingemar Andersson
har haft det trögt i början av:sitt
första Slutarpsår, men nu har
han fått upp ångan. Knäna ser ut
att hålla - så han kan tuffa vida-
re mot ett åndå båttre 1981.

Mycket med i spelet var TonY
Skoglund och likaså hade Roger
Andersson en framtrådande an-
falisroll. Nu var också Martin
Lindroth och i första halvlek -
rnest då - Stefan Ekman På aler-
ten.

RÄSSE
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fram och behärskat sköt hårt invjd
härlundamålvaktens högra stolpe.

Därefter jämnade Härlunda ut
spelet en aning, men till några far-
liga attacker framför Stefan Pet'
tersson i slutarpsmålet kom man
aldrig.

I andra halvlek fortsatte SlutarP
på den inslagna vågen. Stefan Ek-
man ökade till 3-0 efter en kvarts
spei och Tony Skoglund spådde på
tili 4-0, sedan han valsat runt med
ett virrigt hemmaförsvar. Eärlun-
das reducering kom tio minuter fö-
re full tid, då Hans-Ove Johansson,
efter klungspel, kunde slå bollen i
måI.

Slutarp var jåmnt över lag den
hår gången. Ett extra plus får dock
gå tiil Martin Lindroth, som' var
pigg matchen igenom, samt tunge
Roger Andersson, som verkligen
tillfört slutarpskedjan det dår lilla
extra, sedan han kom med i laget.

- r9d0_(?i{l
Sittstejk
på Kinna,fps
kontorsmöbler
Missnöje med lönefÖrhandlingar'

nå vår ors&ken till den sittstfeik
som utbröt vid KinnarPs Kontors'
möbler på torsdagsmiddagen.,Det
var dock en kortvarig strejk sedan
facket' Verkstadsklubben - efter
information fått sinå mcdlernmar
att återgå till jotibet. En del av ar-
betsstyrkan deltog ungefår en tim'
ma i strejken, medan en del satt
mindre tid. Förhandlingar mellan
företag och klubben pågår våd gål'
ler påslag i timmån och hår ligger
mån för nårvargnde en bit ifrån
varandra.

På fredagen giordes ett upPehåll
i förhandlingarna' men de kommer
att återupptas nl 

lan:lae.

I

I Bra "go" i Sh;tä?Öt
4-L mot seriejumbon

Slutarps IF:s fotbollsgrabbar
fortsätter att göra fina matcher i di-
vision Vl-fotbollen så här på slut-
tåmpen. I går vann man borta-
matchen mot jumbon Härlunda
med klara 4-1, efter halvtidsled-
ning 2-0.

Slutarp var det klart bättre laget,
speciellt då efter paus, där det ett
tag var våldigt lint "go" i gänget,
som den här gången saknade både
Conny Johansson och Ulf Karl6n,
vilka var upptagna av repimöte i
det militära.

, Slutarp fick en kanonstart. Mar-
tin Lindroth nåtade redan efter tre
minuter, efter ett praktskott i liten
vinkel från vänsterkanten. Bollen
gick via ribbans underkant och in.

Drygt" tio minuter senare, närma-
re bestämt efter en kvarts spel,
ökade Slutarp till 2-0. Roger An-
dersson slog en härlig genomskåra-
re till Stefan Ekman, som fick fritt

Teklapromenaden
i Kinnarp - Slutarp

Kinnarps IF:s damklubb var ar-
rangör för söndagens promenad
där rätta rden såg ut så hår: 2 x x,
1 x 1, x x 1, 2 x x. Skiljefråga: 2.380
g. Vinnare: Ann-Britt Johansson,
11 rått, Lisbet Gunnarsson, 10 och
Kennet Palmqvist, 10. Barnvinst:
Håkan Ekman, l0 rått. Extradrag-
ning på bingon: Karl-Arne Adams-
son, Rose-Marie Carlsson, Bengt
Persson, Lisa Gustafsson och Inger
Gustafsson. Vinstlotter: gul nr 91,
orange nr 43. .J,3

l'i g<:

STATSPRISSKJUTNIIIG
lördagen den 2?/9 och söndagen den 28/9 genomför Kinne-
veds skytteförening statsprisskjutningen för 1980.

.Måndagen den 2219 startar föreningens luftgevårssäsong.
Skjutdagar blir måndag, onsdag och torsdag mellan 17.30 -
20.00:

Styrelsen

IOGT-NTO i Kinnarp
har varit samlade i Albionstugan
på Brunnhemsberget till kräftsexa.
Ett trettiotal medlemmar hade
hörsåmmat kallelsen och åkte i
samlad grupp till festen, där man
nloit.ogs av fesl kommittdn solrl
smyckat iokalen och satt ul mar-
schaller från parkeringen upp till

;hgu". En hårlig sup6 bestående
av smörgås, frestelse och omelett
severades till kräftorna och till sist
syltade äpplen.

Kvållen förflöt sedan med skåmt-
tävlingal och lekar m.m. varefter
det smakade gctt med en kopp kai:
fe" Festen avsl,:tades med att Srren
Anderssorr dekiamerade Frridings
dikt "Ett garnmall bergtroll".

,99()-{)'}.il

Ällt inom murning, fasad, skor-
itenar, industri vakuum-.
golv, kakelsättn., takrep., takby-
te, stuprännemont., snick., mål-,
ning. 0515/504 54, 335 27



Ifleruösf hos funufp
M ul,l,sj ö raär u p o ängkap

1-0 iir ett faktum. Thomas Wennergren - mitt i högen ans spelarna - har nickat in Thomas Westerbergs inlögg bakarn Sune EIf i
Mutlsjös må|. Göran Johansson urintar rned storo famnen. FOTO: (Jrban Gustafsson.

tI Kinnarps IF:s fotbollsgrabbar
I uppträdde nervösa, som inför
1 ett srårt examensprov. när det ir går handlade om säsongens sis-
I ia hemmamatch i div. V och

I höstens näst sista match ör'er

! huvudtaget. Thrillern går vida-
f, re ären på ilutvanet. där Kinn-
! arp rkall f'örsöka kornma i kapp
I Sandhern. som har en"poängs-
I förspräng och dessutom
| .springer ut på Falevi (Rapid.

I borta) med flra plusmal mer än
I Kinlrarp. som skall "cvkla" ör'er
I'till grannen - och for nJ-tt kon-

I trakt känrpande - Äsarp.

I Oet var i går långa stunder
I illullsjös match och det var på

, r'ippen alt ett ledningsmål
I hänsts in i rrätmaskorna r-id fle-
I ra titlfälten. trntc minst då Ro-

halvtimme med ribbskott så
följd. Mot detta hade "Lollo"
Jansson en kalaschans och de
flesta på Kinnerno sträckte hån-
derna i luften, när han efter
drygt en halvtimma sprintade
ifrån MlF-försvaret. *-rån ing-
enstans kom Johnny Lind och
spelade bort bollen i sista se-
kunden.

Ni har ånnti inte fått reda på
hur det hela slutade. men efter
många om och men blev det
kinnarpsseger med uddamålet
av tre. Samtliga fullträffar efter
paus. Kinnarps mål kom i upp-
takten. Efter knappt en minut
nickade lVennergren in 1-0.
Han dök upp i luften på Wester-
bergs inlägg. 2-0 kom efter fem
rninuter på ett fräsigt kinn-

arpsanfall. . Avslutningen var bågge poången. Det blir den hår
den att "Blecka" Georgsson i gången två av Kinnarps ungdo-
närläge sköt i stolpen så att fli- mar, nåmligen kusinerna Tor-
sorna rök. Bollen hamnad^e se- hjörn Åkesson och p-O Wester-
dan hos backen Torbjörn Äkes- berg. Båda giorde fina insatser i
sotl, som fick klockren träff. försvarsledet och Torbjörn bi-' ' drog dessutom med en fulltråff.

Sedan hände inget i målvåe. *
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förrån Mullsjö fick straff fem Rutinerade radaroaret Wes-

naturligtvis en styrka av Kinn- BÅSSN

minuter före full tid. Claes terberg-Georgsson körde mesta-
Hedlund krokades av mittback dels fast i Mullsjös för-
Karlstedt och på chansen som svarssåck,.dår per Wernald och
följde på straff slog Per Wer- peter Lindqvist knöt till rejålt
nald in 2-1. Slutminuterna trlev framför iikarierande målvakten
virriga och det var t.o.m. nära Sune Elf. Långe Jan-Anders
att annars så duktige Arne Ek- Haag var duktig på mitten och
bom i kinnarpsmålet schabblat långst fram handlade det om
in kvitteringen. Claes Hedlund och Royan Lind.

Om man skal se till det fot- publikr 180 personer och över-
bollsmåssiga hade gåsterna betyg tiil domaren Leif Lars-
varit vårda poång. men det är son. Skövde.

11l Y"O 
klippte till efter en a,rp att ha en mellandag och ta- lQ*rt- ö.r-A.i

Vem uill basa öuer
fritid,sgård,en?

Är NTO i Kinnarp på väg att hoppa av verksamheten vid
fritidsgårderr i Slutarp? Mycket talar för detta, då för-
eningen inte var representerad vid måndagskvållens upp-
taktsmöte, som mottogs ljumt av föreningarna i Slutarp ächKinnarp. ,0 /q - n) .

Slutarps IF, Hem och skola samt
Samhällsföreningen i Slutarp ställ-
de upp med representanter, men
var höll de andra hus? CUF-arna,
som nyligen i en tidningsartikel ta-
lade om att de nu skulle börja job-
ba konkret med ungdomen, fanns
exempelvis inte där.

De närvarande föreningarna

åtog sig inget huvudansvar för
verksamheten, utan mycket talar
för att det blir de båda orternas
föräldrar som får stålla upp och
mer aktivt stötta verksamheten.
Dq.* \qelqglnu att inbjudas till

det stormöte, som kommer att hål-
las inom kort. Fritidsledare Bo
Svensson ser dock helst att renove-
ringsarbeten och aktiviteter kom-
mer igång omgående och det kan
llmlas att det redan på fredag
blir film: "Släpp fångarna loss i
det år vår".

Kommunen äger numera gårds-
huset och intresserade föreningar
kommer att erbjudas möjligheier
att låna fritidslokalerna till aktivite-
ter de kvällar som ungdomarna in.
ie år där.



Antirökinformution
på, Kyrherörsskolan Förlilcning ompröuas

"Psyldsl$ ofö rmög err) )
Förhandlingen inför VA-nåmnden i Falköping den 23

september måste ogiltigförklaras. Jag var psykiskt oför-
mögen att försvara mig. Jag vet inte vad jag svarade på de
olika frågorna som stålldes.

Det sägsr den Kinnarpsbo som i förra veckan gick med
på en förlikning med Falköpings kommun om anslut-
ningsavgift vid tomtköp och villabygge. Kommunen hade
kråvt 13.000 kr. men det har konstaterats av VA-nämnden
att kommunen, dvs f.d. Frökinds kommun begick ett fel i
handläggningen och kotgmunen gick med på förlikning.

Positiva elever

Asa Th,uresson, 13 &,r, eleu i klass 7C p& Rgrkerörsskolan, och
Ralf Gabrielsson från Vristergötland,s Ori.enteringsförbund
som tr,Ilsarnmans infonnerad.e om tobakens faror'"

Informätion om vådorrta av tobaksrökning och snusning
fick eleverna på Kyrkerörsskola^n på måndagen" Det var
en av deras egna skolkamrater, Asa Thuresson, l3 år, och
hemmahörande i Kinnarp, elev i klass 7C, som till-
samrnans med Rolf Gabrielsson, konsulent i Väster-
götlands Orienteringsförbundo informerade.

2/'6 ' gD

Äsa är själv mediem i antirök-
föreningen "Visir" (Vi som inte
röker) och hon har på läger an-
ordnat av föreningen lårt sig i

riskerna med tobak och de följd-
verkningar som bruket kan föra
rned sig" Detta budskap passade
hon nu på att sprida till sina skol-
kamrater.

- Visir har i dag över 10.000
i landet i ungdoms-

ubbar och organisationer.
Finns det intresse här på Kyrke-

så kan vi bilda en
ing här på, skolaq, sa-
n berättade om de oli-

trevliga och rökfria sysselsätt-
som Visirs föreningar an-
når man nu inte arbetar

antirökpropagandan.

Rolf Gabrielsson gick kort ige-
nom de faktia som finns om rök-
ningens faror', risk för carcer m
m. Han pekade på att ca 80 pro-
cent av dem som drabbas av
lungcancer är rökare och att man
räknar med att risken för skador
av någon form är 20 gånger stör-
re för en rökare än för en ickerö-
kare. Talande sifl'ror.

När Rol{ lite provokativt sade
till eleverna att vi ska säga nej till
röknlng,och snusnirrg, så fick han
en kråftig applåd. Det kanske fr
ett tecken.på att attityderna hål-
ler på att åndras. Det är kanske
inte så tufft eller inne att röka
länsre?

Stiftelserna Frökind-Äsarps Bostäder
och Vilskebostäder har nu lagt fram sina
bud inför förhandlingarna med Hyresgäst'
föreningen om hyreshöjningar ft.o.m. den
1 januari 1981. Frökinds-Äsarpsboståder
krav ligger.på kr 38:92 per kvm dch Vilske'
boståders på kr 3l:97 per kvm.; Frökinds:
Åsarpsbostäders bud inrymrfer också
bräniledelen, vilket inte är fallet med

Så giorde också Kinnarpsbon som tillsammans med ytter-
ligare en person åger fastigheten i fråga. Man gick halva
vågen var - Kinnarpsbon skulle betala 6.5fi) kr. Nu be-
strids kommunens krav igen.

Kinnarpsbon håvdar att hon taglt illa vid sig av kravet
från Falköpings kommun oeh riskerar att bli sjuk. VA-
nåmnden har svarat och konstaterar att man har avgiort
målet och genom beslut skilts från detta. Emellertid tol.
kar man brevet som ett överklagande och målet kommer
att överlåmnas till vattenöverdomstolen vid Svea howått.

142 lågenheter och Frökind-Åsarpsbostäder
118. Förhandlingarna kommer igång om-
kring den 20 oktober.

I slutet av november kommer förhand-
lingatna med stiftelsen Samhällsbyggen i
Stenstorp och Mullsjö kommuns boståder,
srim omfattar 203 resp. 235 lågenheter. Mön
från dessa två allmännyttiga bostadsföretag
föreligger ännu inte några ;rrkanden.

et

SBsg?hgrefkrau
i Erök iitcl-iscf rp

Vilske bostäder. Vil omfattar -e



ÅsARps rp röRn.q,c nF'rnRMIoorct

utt inte göru 
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Bengt "Blecka" Georgssan, - tog aoskeil ti,ll Ki,n:narpsfotbol_
len.

Åsarps IF gav i lördags eftei-
middag sina supporters en 90-
minuterslektion i konsten att inte
göra måI. Lektionen hölls på
idrottsplatsen och till åskådarna
hörde också Kinnarps IF. Ja, un-
gefär så kan man uttrycka sig ef-

. ter att ha bevittnat serieepilogen
i femman södra mellan de två
grannlagen. Det blev 1-0 för
Kinnarp och det målet förånd-
rade inget i taböllen eftersom le-
dande Sandhem vann och
Åsarps bottengranne Norra Få-
gelås fick stryk av Tomten. Dår-

_ med- blev det aldrig någon fara
på taket för Äsarpspojkarna. '

Bollen har iri,e rulht Äsarps
väg i år. Tittar man i tabellen så
finner man att laget har giort
rninst rnåI. av alla. Av någpq U4-
berlig anledning så vrider sig' :

bolluschlingen några varv extra
når den nårmar sig motståndar-
målet. I lördags fanns en'rad
upplagda möjligheter dår bollen
brånde till i tråvirket, men långre .

än så kom den inte. Inte ens
matchens båsta fasta situation--
strafl'spark-lyckades Sören Wil-
gotsson utnyttja.

Det var Äsarps match det här.
Laget hade matchen i sin hand.
vilket återspeglarle sig i de nämn-
da fina tillfällena framför Arne
Ekbom, men istället blev det
Kinnarp, som genom Thomas
Westerberg efter lite drygt halv-
timmens spel sänkte Åsarp med
0-l-målet sedan han forcerat
fram i ensamt rnajestät i'Åsarps
försvarsmitt.

Missad straff _ skott åven där . och slitna knän och fötter,,'...
ptolpe - bollar som dansade på
eller i nårheten av mållinjen samt
ett otal hörnor. .- ja, det. var
Asarpsfacit den här dan. Det var
tur att inte missarna blev av-
görande för serien.

t

(Jlric Gtinnarsson - tbg (twnske) aasked till Åsarpsfotbollen.

brukar pigga upp "gamla gubbar fina insatser. I Kinnarpsförsvaret
gladde jag mig åt P-O Wester-
bergs och Conny Qvists backspel,
sami Göran Johanssons enorma

Det är möjligt att vi fick se två slit på rnitten matchen igenom.
fotbollsepoker ta slut i lördags.
Det ryktades kring planbn att.Ul- I Åsarp var alla tånåa och på
ric Gunnarsson funderar på.äft bettet, men det hjäpte som
lågga Åsarpsiko"na på hyllån. nämnts inte. Allra mestiyste C<i.

- Det lutar åt det, sa Ulle till ran Karl6n och Sture.. 
.

- Nu lägger jag av; i, $, . .,f i.: ,. . - efter . metehen .Ulle ktrr se tlll.. Mikkerlll,illieevic; Qi, vad bra hm
"Blecka" Georgsson, . baha på en 20-årig. stfålande kag- var den hår finalen.

sfålffi'otor soiri vld"alö- 'l ii#r som pöllspelare odi'med !öf:. .':'- '' " "*
rig värit så stark som den senaste dagens match som måttstock har
säsongen. 34-årige Ulric liksom Blecka en I noteringsblocket hittar vi ock-

- Drygt 18 års AJagsfotboll får. .del att ge ännu på våra lo&ala så en stjärna att klistra framför
vara nog. Mina fötter klarar inte bollfrqntei. domarnamnet Arne Flober!,'
av,håit bollslit längre. t . Fristad. Han var duktig och fick

Vid 33 års ålder åmnar alltså l' - fin linjehjålp av Falköpingsparet
Blecka såtta punht. Ska vi verk- De två profilerna hade fram- Fredrikssson-Olbfsson. Publik: li-
ligen våga ta honom på allvar? Ni trådande roller, men det fanns te drygt 200 betalande.
vet våren och gröna planer - det flera spelare som skall rosas för BÄSSE

(}- ."ö


