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o Kinnarp/Slutarp

Uirdagen den 26 september 1982

o "Vityckeromdej"
Frank hade i särklass den största och tyngsta blomsteruppsatsen

'och det var med påtaglig
värme

-

och beundran i rösten som Kinnarps fackbas taläde till Evy och
Jarl Andersson. Jarl som fort-

tfarande

är först på företaget

på

morron och går sist.
- Vi tycker om dej, Jarl, sade

Frank Henningsen, som också
underströk att företaget har en
mycket duktig arbetsledning och
en "förbaskat bra personal".

Under kaffesamkvämet

togs

också upp Kinnarps hjärtefrågor
vid sidan av företaget. Både företagsledning och facket tycks vara
rörande överens om att kommunen måste mer tillgodose önske-

mål från tvillingsamhällena Kinnarp/Slutarp som har den största
industrin.
- Vi måste ha fler bostäder och
hur blir det med skolan? Vi vill att
ni i kommunen löser dessa frågor
på ett för oss positivt sätt, sade
fackets företrådare.

4rets-företagare, omgitsen ans gratulanter och öuri,ga "med,ansoariga" i familjen, Fr o
ola Jarlsson, suen Trygg, Företagarbund,ets lokaläadelning, no Sltteni Förängaffir!""d"Jt direktör, Henry Jarlsson, &rets företaga.re, komminalrå.d,et xieil custäfsäon,

Lars Brorsson, niirlng_sl.iuskommittöns ordförand"e ocih Assar Jarlsson. Sittand"e
gnt n d,are E oy och J arl Ander s s on.

" F Amiljgfest"

o Låt oss se längre!
Henry Jarlsson vill att vi alla
höjer blicken och ser länlre än till
FT:s spridningsområde. Det går
utmärkt att pendla tre, fyra mil
till jobbet och ser vi till hela länet

Kiånaryi

p" Ki"n"rp t k"ngs*Abl"*

Henry Jarlsson utsedd
till årets fdretagare

I många, var och inom sitt eget
I bevakningsområde, sade Henry
I Jarlsson till oss litet senare under
I enrundvandringifabriken.
- Tänk om kommunerna kun||
| | de samarbeta också litet mer,
| | suckade årets hedersföretagare i
ll Falköpingskommun.
F." " .- -UI44-NQRPMAES-*,

Henry Jarlsson, VD på framgång från den blygsdamma skapare - som på ett siiLrskilt sätt
Kinnarps AB, har utsetts i:1gl -f-?1 45 år sedan till en framstårsomenförebildförandra I
I
röretagareochsamhäuetiövrigt'
till areti företagare
åffillåjf,T."*:"1'3ffiå1"1ä
lmunen och mottos
il;u_!'tä_*_ o Okomnticerat

i.ry;:
lll li :",:4":ug:1r0;
-cprernonipafi@*'-.''..Företagareförbundetformule-

sta- Vi får inte glömma vår perso- rar sig så'här om Kinnarps ågare:
tyett av Företagareför- nal' Vi.kommer ingen vart om inte ;'OkÄplicerat och hängivef har
upp, sade Henrv i sitt familjen, trots företagets- storlek,
bundets direktör Bo Sitl6n.
1'^1.":lt"t
!du^!dr'
skapat snabba beslutsvägar både
gUld
Det
är
åkta
i den
tnäLX"ffJjill6
men titta inte för noga på
o Kårvatider
,,,,,,n,0.,,",,
ståmpeln, sade Bo Sill6n,
Han talade också om Kinnarps lyder:
når han överlämnade ut- kärva tider - sådana finns mån
mårkelsenirra*""u"too"i- ilt" oI{.1, vanliga ir,.,"Lo.a. nr, ;å?'"fåt"".T #r:::i'tåX""*
ga medrem-"'
åäL:$"':irfr:Tl;"t*:.; i;,å:lXTS'" 'gl'ä-",äJäJn
"".u9:::- ;;;:;äj."rurser,
miljen, personalen:,::f:fi:
bådeperso_
fredagsförmiddagen en

te86 med framridstro och
sentanter, kommunfolk iela och -"rtn"ri"'Ja.-roi rråä_ under
lationalisering
sarsat rejält på
medflera.
tryck.
*.'"Der
här
Kärvatider,sägerHenry.
var
överraskande.
. Detärmycketmanfårståutmed, Falköpings kommun har före_ tåå:::ilillt-åL"?å:"äå,?"
sade Henry rarlsson och putsaJe shgit Kinnärps vD tiu år-;; iå;;,,'.T*tf!il[åå!|*läj:'"315:
statyettens "gyllene" företagare- tagare i kommunen, därtill inspi-

emblenmedslipsen.

rerad av Företagareförbundät. irygg fOr Företagareförbundets

tokalavdelning i Falköping, Kjell
Visserligen är Henry VD men Företagarförbundet har tagit iniäustafsson fO? f"iLåpiö X._bröderna Assar och Ola och inte tiativettillatthedraföretagareute
_r..r, Lr., Brorsson för nårings_
minst mor och far, Evy och Jarl i kommunenra - efter Falköping
livskommitt6n och Frank HenAndersson är medansvariga i
susade Bo Silldn till Borås fo,r.au
;G;;;- i;;to-.äioaläå'.

Kinnarps nästan exempellösa hedra olle Blomquist

- Ellos iäiåä"tåaå?äö:ääi'åär:l"._

finns ett oerhört rikt kulturutbud.
- Tänk om ni tidningar kunde
samarbete i stället för att vara så

Torsdägen den24 september 1987

Hårdkamp om
kuulplutserna!
Kval eller inte kval? Det
år frågan inom våstgötafot:
bollen just nu, i första hand
hos topplagen i division V.
Det

ärju i första hand

dessa som

berörs av hur nedflyttningen från
division III går. I nuläget är det
Lerum som ligger "under strecket" och det innebär en gratisplats
i Våstergötlands division IV-serier
och följaktligeh även i division V.
Till denna serie Lrlir det under alla
förhållanden kval, eftersom det
bara finns elva division Vl-vinnare, men tolv platser att spela om.

.

Ev.

motstånd

&

Förutsättningarna för kvalet
och hur det skall spelas redogjorde vi för i förra veckan. Här skall
vi bara ta en kort titt på vilka lag
som de lokala kvalrepresentanterna kan få möta.

I det eventuella kvalet till division IV kommer antingen Ekedalen, Timmele eller Kinnar att delta
från div. V Södra Skaraborg.

I

öviiga serier är läget följande: Norra Skaraborg: Gullspång
är till 90 procent klar seriesegrare.
Fagersanna och Sil slåss om kval-

platsen. Västra Skaraborg: Lidköping eller Herrljunga vinner.
Vara oclrRåda är också med i
diskussionen om kvalplats. Norra

Alvsborg: Distriktets

hårdaste

serie. Teoretiskt kan sju (7) lag
vinna. Nykomlingarna Sjuntorp
och Sollebrunn leder före Halvorstorp. Någon av dessa tar hem
spelet. Chans på i första hand

kvalplats har även Skoftebyn,
Lödöse, Långared och Inland.
Tala om jämn söriel

Sydöstra Alvsborg: Sjömarken

och Sandared är huvudkonkur-

renter om guldet. Rydboholm och
Töllsjö har kvalchans. Sydöstra
Älvsborg: Sexdrega,/Aplared är
enda klara seriesegraren i femman hittills. Brämhult eller Äspered går till kval.
Så långt alltså de lag som kan
stöta på Ekedalen eller Kinnarp i
ett eventuellt division IV-kval.

o

Seriesegrare

Lokala lag som kan få kvalspela
till femman är Vartofta, Tlädet,
Slutarp eller möjligen Äsarp

mfrån

Falköpingssexan samt

Brandstorp eller möjligen Folkabo från Tidaholmsexan. Att räkna

NBV.CIRKLAR I KINNARP

IE.A

skolan. Start 16/9. Ledare: CarinaSilvander.
FOLKDRÄKTSSÖMNAD 12 ggy 200: -. Textilsalen, skolan' Varannan vecka.,Ledare : Ulla Johansson.
PORSLINSMÅI.NWC 12 ggr 200 -. NBV-lokalen, onsdagar' Ledare: Birgit Abrahamsson.

BYGDEBRODERI-VÄSTGÖIASÖM 12 ggr 200:-. Ledare Britt
Gustavsson.

KORGMÅLNING 10 ggr 1?0:- NBVlokalen, måndagar, Ledare:
10

p& en kualplats till diu lV, orn det nu bli.r n&gon. Hdr ses
Thornas Westerberg i kamp med en förstsarsspelare i fjolå.rets kualmöte med Stora Mellby.

upp alla tänkbara kvallag skulle
ta för stort utrymme, men däremot
kan vi nämna att Mölltorp, Hange-

lösa, Järpås, Ulricehamns IF och
Wästerhov redan korats till segrare i resp. division VI-serier.

t7s7

KLÄDSÖMNAD Några platser kvar. 12 ggr 200:-. Textilsalen,

Lill-Anna Johansson.
HEMBYGDSCIRKEL

SKALL DET BLI KVALSPEL r'öR KINNARPS I.F'I ÄR
IGEN? Ja, fortfarande har la.get chansen att liigga beslag

ggr 150:-, NBV-lokalen torsdagar. Leda-

re: SvenAndersson.

STYCKNING AV KÖTT 5 ggr 85:-. Onsdagar. Start.slutet av okt.
Ledare: RolfWallin.
ENGELSKA forts 10 ggr 170:-. Biblioteket, skolan, måndagar.
Ledare Iris Johansson.

TYSKA nybörjare 10 ggr 170:-. Biblioteket, skolan, tisdagar.
Ledare: Iris Johansson.

Anmälningar och törfrågningar: NBV-exp., Falköping, som är
öppen dagligen mellan kl. 10-14 förutom fredagar. Tel. 804 75. Då
exp. är stängd finns telefonsvarare'
Anmälan kan också lämnas till
Sven Andersson 331 72 ochAnsY
Gunnarson33S 40.

BrismeneYägen belagd
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Brismeneuiigenhar

En under många år omdiskuterad vägsträcka har i
veckan belagts med s.k.

återvunnen asfalt. Det är
vägen mellan Kinneved
och Brismene kyrka som
belagts. Totalt omfattar
vägsträckan tio kilometer,
men av ekonomiska skäl
har bara sex kilometer be-

i,

oeckanbelagts

med,

s.k. &tensunnen

lryr- Börstigfårvänta. ..

tagtå. Delen Brismene
ka

-

Vi har prioriterat delen fram

6 -o

den
mest trafikerade, berättar väg-

Kommande söndag går Frökindsloppet i elljusspåret i Slutarp. Det blir gemensam start för
banlängderna 5 km (två varv), l0
km (fyra varv) och 15 km (sex
varv). Tidtagning sker endast på

sex varv.

Specialkomponerad

alla deltagare och senast på tors-

dag vill arrangörerna

Slutarps
Samhällsförening ha anmälan till
Rolf Wallin eller Bengt Persson.
I dag startar för övrigt tisdagspropagandan i spåret.

i våra

trakter som vi anvånder oss

av

den metoden, säger Bengt An-;
dersson. Vi tog vara på all asfalt
när väg 46 byggdes om, både i,
Luttra och mellan Asarp och Träji

- Men hade pengar funnits,
hade vi naturligtvis belagt hela
sträckan, säger han.. Nu har vi
ändå "lånat ihop" 200.000 kronor

plakett kommer att delas ut till

som totalt kostat 700.000.

ning av Brismenevägen.
- Det är första gången

hushåll.

Frökind,sloppet
i elljusspå,ret

från andra projekt för att kunna
slutföra detta beläggningsarbete,

av återvunnen asfalt för belagg-

måstare Bengt Andersson. Bortom kyrkan finns bara ett tiotal

Kinnarp/Slutarp

e"/q' S)'

Vägverket har alltså använt sig

till Brismene kyrka, som är

tVia /q8i

asfalt.

det.

T
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Arbenffipför
trivsamt lfinnarp
Hur ska Kinnarp-Slutarp bli
attraktivare bostadsort för den
personal som det starkt expånde-

rande Kinnarps Kontorsmöbler
behöver?

För att få fart på en rad olika
frågor, som rör bostadsbyggande,
skolområdet och barnomsorgen i
tvillingorterna har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat tillsätta en arbetsgrupp som-skyndsamt

skall arbeta frartr förslag.
Når det gäller den käntroversiella skolfrågan och högstadieelövernas skolort pågår en utredning
inom skolstyrelsen och den utredl
ningen skall inte föregripas utan
tbrtsätta arbeta självständigt.
Arbetsgruppen består av repre-

sentanter för kommunk"niiet,
socialförvaltningen, skolkansliet
och stadsarkitektskontoret.

'rc l'tgp

Känner du

CALLE CARLSSON
Den stridbare läkaren från Österängs hälsohem
Kom och hör honom när han ger sin syn på hälsa

SÖNDAGEN DEN 18 oKT. KL. 19.00
iLOKAL FRÖKIND
Tillfälle till diskussion
servering
Friil inträde.

-

-

Arr.IOGT-NTO-NBV
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Mulleauslutning i Kinnaru
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Länsstyrelsen

i Skaraborgs län
. .
Inrormarel:

Tillståndsansökan
Möbelindustri i KinnarP
Sökande: Kinnarps AB
Saken: Bolaget söker tillstånd enligt miljöskytdslagen för produktion av högst 260.000 m' färdigmonterade kontorsmöbler Per år
inom bolagets anläggningar i
Kinnarp.
Aktförvarare: Handlingar i ärendet finns på kommunkansliet i Falköping ( tel. 0515/850 00) och på naturvårdsenhetens expedition
( tel. 0501/600 00 ) .

vill yttra sig i ärendet
skall skriva till Länsstyrelsen,
Den som

Box 405, 542 01 Mariestad, senast
den 12 oktober 1987. Ange diarienummer 11.1821-Bl l-87.
Mariestad den 7 september 1987

& r.,:1.,.i.-; .+.1*:d!*J

Hiir har barnen hittat en riktigt fin sten ott klöttra på" tillsammans med, ledarna AnnaConn Brolin och Ann-Britt Johansson. f :l O 6+.
Att på ett lekfullt sätt lära barnen att umgås med naturen är en

Mulleskolas uppgift. I Kinnarp
har under hösten Ann-Britt Johansson och Anna-Carin Brolin
haft hand om 15 "mullebarn" i

åldern

4-6 år som de delgett

umgängesreglerna med naturen
och lärt dem att vara uppmärksamma på vad som händer och
sker under årets tider. För några

ning i de djupa skogarna i Karbo-

kanten med lekar och korvgrillning och annat som intresserade
såväl barn som de föråldrar som
hade tillfålle att vara med.

dagar sedan var det säsongavslut-

o Kinnarp/Slutarp

Slutarps IF:s damklUbb

r
I

gjorde nyligen ett studiebesök vid Falbygdens museum, där

de guidades av Kerstin Arnesson från Luttra. Det var oktobermötet man hade förlagt dit och besöket
på UstKupan
Ostkupan ri
inlägg. .Lter
Efter muselDesoKet
museibesöket Samlaoes
s-amladös qamerna
damerna pa
diskussioner OCn
och lnragg.
ledcle trll
ledde
till rntressanta
intressanta drSKUSSloner
Plantis för förtäring och samtal kring aktuena frågor.
Mn
t? ftt

. .: ri,,ie& r6!i$s

o KinnarP/SlutarP
50anmälan till
Ft'tikindsloppet
Ett 50{al löpare har anmält sig
söndagens Frökindsloppet på
elljusspåret i Slutarp. Men, vi tar

till

E4a {1w

emot efteranmälningar

- det sä-

ger Rolf Wallin i Samhällsföreningen som står som arrangör för
loppet. Banlängder är 5, I0 och
15 kilometer med tidtagning endast på l5 km. Ombyte sker i
Kinnarps skola och starten går kl

l7 i närheten av skidstugan vid
Skogsvägen. Starten är gemensam.

eeBleekae)

tar öaer

öl(önrn,o;rp

Kinnarps IF har gjort
klart med trånare för 1g88,
och inte helt oväntat blir
det Bengt t'Blecka" Georgsson som tar över efter

i:ftI

Jan Elf.

''å

Bengt Georgsson har de senaste

åren tränat Äsarps IF, men har

dessutom varit verksam som tränare i Kinnarp en gång tidigare,

Falköpings AIK och Slutarps IF.
Senast han var med i Kinnarp var
för sju år sedan, men då endast
som spelare.

o Ärnöjda

Bengt "Blecka" Georgsson

- Vi är mycket

nöjda med den
här lösningen. Vi har försökt att
få Bengt att ta tränarjobbet tidigare men inte förrän nu ansåg han

tar öuer^Ki,nnarps IF efter
tu&år i Asarcs lF.

tydligen tiden vara -og..t, iäg".
Kinnarp.
Vad det gäller spelare är det
fortfarande lugnt i KIF. Man tittar
lite efter förstärkningar, men har
Gösta Andersson i

inga konkreta namn ännu.

o Kinnatpl

Slutarp
Kyrkbygge planeras
i Kinnarp/Slutarp

IF uann Falköpings_-knatteserie för _å.ringar.
det giing som blidoi Slutarps y"grii t nottig:;r;pp
j1,11
"""
ttltsammans
med sin ledartrio.
tV.c
Slutarps

T

Äsarps missionsförsamling vill

bygga lokaler för en missionskyrka i Kinnarp/Slutarp och byggnadsnämnden har godkänt ett
planförslag för samråd.

tri E.l

Enligt det förslaget skall missionskyrkan byggas på en tomt
bakom Lokal Frökind och barn-

stugan.

.$

i sisto.spelomg&ngen seriesegern genom att r, en dtrekt
aagörande match-b9s9org.^Gro-lan-da-på
med 2-0. Dei bleu en spelmiissigt
-b,ortaplan
mgcket bra match från båda håIl, diir slutarps
Håkan Ekman axgjord,e måd toå mäI
under matcltens sisto 20 mi.nuter. På bilden sEns det segrand.e iäget efter auslutad
match: bakre raden fr u: Håkan Arnesson,Iagledare, Håkai Ekman, ulrtL pryssander,
Slatarps-IF;s P 13-lag stikrade

Jesper Linder, Retne Lundahl, Andreas Johonssop , Mqttias Lagesson och" Chri,stei
Stenqur,st, lagledare. Friimre raden fr u: Tobias ÄIebrtng, Jonai Arnesson, Henri,k

Pettersson, Robert Leijon, Karl-Henrr,k Andersson,
nartsson.

Nikloj

stenquzst och stefan Len-

iU

::i"in

:iä 44S

rl

kiillare i Kinrir d.et konkur.rens om platserna uid bord.en d& det skall slciutas -i Pensiondrs.bostiidernas lokal,
men har
söker
Föreningen
p,
skjuta.
fiIf
aft
att komma
narp. Tjejerna och killarna få,r stå, i tur och ianto
Som sgrnes

önnu inte f&.tt något napp. (Foto Dan Nilsson)

|Kenlrlen e d,ss lc gttu! s uts ar
Kinneveds Skytte har under en
rad av år haft en livlig verksamhet
och denna höst är inget undantag

r4ot tidigare. Detta har man om
inte annat fått klart för sig nu när
luftgevärsskyttet har inletts inom-

Vinner Kfutnarg igen?
Skara-

borgsmästerskap i inomhusfotboll
i Odenhallen i FalköPing' En
kvalgrupp av totalt fem avgörs då.
De övriga fyra spelas under lördagen.

På söndagen blir det sedan en
finalserie med gruppsegrarna
inblandade.
Regerande Skaraborgsmästare
är KinnarPs IF, som i suverän stil
vann i fiol. Laget tog sju Poäng av
åttä möjliga i slutsPelet och vann

haft fullt upp med alla ungdomar-

na och det visar att

ungdoms-

rekryteringen fungerar bra i föreningen.

IlST
I morgon inleds årets

hus i Pensionärsbostädernas källare i Kinnarp.
K-G Ahl och Claes Äkesson har

ungt!

t
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Stenstorp.

Stort byte vid

IFK Falköping räknas, liksom
Stenstorp, IFK Tidaholm och

Slutarpsinhrott

med en poäng tillgodo På tvåan

Kinnarp år ett mYcket skickligt
inomhusläg och tillhör förstås favoriterna även i år. Dit får också

Floby.
En sak är dock säker, KinnarP

Varor till ett ännu inte
faststållt men relativt stort
värde tillgreps vid ett inbrott natten till onsdagen i
Slutarps Sport och Fritid.
Jackor, tröjor, skor, träningsoveraller, väskor, fiskeutrustning,
frort|ro'afraf
-,a,-'a,-C'-rfrc,f

knivar och en luftpistol hör till det
stulna, som uppgår till flera tusentals kronor.
Tjuvarna har tagit sig in i butikslokalen genöm att bryta upp ett
fönster. En bil har av allt att döma
använts vid inbrottet.

r*fr c,f r*f rof ra'a)-rlr-,O,-l'

ro,ftor!

,Fionindsgarden Kinnarp
Öppet hus lörd. d. 14 nov: kl.

14.00.

Sång av Glädjespridarna. Julpynt, ka.rameller, lotterier m'm'

.
,o,1|rcrf,orfr

Kinnarps IF segrade i Skaraborgsmösterskapet 1986. Slcoll
Iaget kunna försoars sr.n titel i å.r? (Foto: Sturl Alexan'
dersson).

Katfeservering.

Varmt

välkomna. . - r

ii

Du missar väl inte

Slutarps lF:s årfest?
Lördagen den 21 november kl 19.00

i LoKAL rnörtHo.
Sup6 med DANS till PER-INGES 0RKESTER.
Anmälan: Bengt Stenqvist senast måndagen den 16 nov.,
tel. 332 38 eller till Samuelssons tel. 331 19.
100 kr per person för en'helkväll!
SLUTAHPS IFIS STYRELSE

o KinnarP/Slutarp

Bliaand,e mästure
gäst i KirtnarpYnn
En blivande svensk mästare i fotboll, Stefan Pettersson, landslagsman från
IFK Göteborg, var huvudperson då Kinnarps IF i
förra veckan hade avslutning för sin ungdomsavdel-

ning.
Stefan Pettersson inledde kväl-

len med att berätta om sig själv
och sin fotbollskarriär och qav
äverr db unga tjejerna och killaina
som samlats i Lokal Frökind en
del råd inför deras framtida fotbollsspelande.
- Kom ihåg att fotboll år en lek
och skall vara rolig, avslutade han
meo.

Stefan fick även agera prisutdelare och dela ut uppmuntringsoch träningspriser till alla de unqdomar som varit med i KIF undör
året. Och sedan blev det autoqraf-

Efter traditionell frka var det
dragning på en BMX-cykel där
alla som varit med i ungdomsavdelningen under året deltog. Alla
fick en lott medan de som tränat

Stefan Pettersson uer en popukir giist hos Ki,nnarps IF
och fi,ck cigna en.god stunå åt aft sLriua
uii,
ar det 'l'omas Johansson som f&r sin autogra.f
""ligr"f"i.
Å"aon in
annan Tomas Johansson o"n it"tl- 2inå|Ee7g aantar på,
sin tur.

mest fick ytterligare en vinstchans. Lycklig vinnare blev Ste-

fan Karlsson, som fick ta emot
cykeln av Christer Ohman, som
skänkt den till avslutningen.
Kinnarps damklubb stod för alla
omkringarrangemangen vid avslutningen och passade dessutom
på att genom sin ordförande AnnKristine Rehn överlämna 10.000
kr till ungdomsavdelningens ordförande Tomas Westerberg.
Kinnarps IF har haft sju lag i
seriespel i ungdomsfotbollen un-

,

der 1987 och en nästan 100 procenavslutningen

tig uppslutning.vid

gjorde att Lokal Frökind var fullsatt.

skrivning...

I

Sam[and -"a Kinnarps
ungdomsavdelnings

IF:s

avslut-

ning fick alla de ungdomar som
varit med i verksamheten under
året vara med i en utlottning av en

'#
:::.,i1#åä

Kinnarps IF Fl0-Iag har just fått sina priser au Stefan Pettersson, som hiir ses bakom
tjejerna, Löngst tiII tsiinster Tomas westerberg, ordförande i ungdamsaudelningen.

EMX-cykel skänkt

av

Christer

Oman. Lycklig vinnare blev Stefan
Karlsson som här ses tillsammans
med just Christer Öman.

q9?
r'tv,

i, a5

Torsdagen den 19 november 19g7

Opp"t

hrrg-

pa Frtikindsgården:

IVlytigt och lagom trå,ngt

Ann-christine olsson med nå.gra au barnen ur s&ngkören Glöd,jesprid,arna.

Vånlig varm gemenskap
fanns det gott om på Frökindsgården i Kinnarp, når
man på Iördagen höll "öppet hus" med musik och
sång, försäljning m.m. Lagom trångsel i de olika utrymmen gjorde det lätt att
hitta vånner och bekanta till allas trivsel.

Redan före det magiska klock-

slaget då dörrarna symboliskt

skulle slås upp för "öppet hus" var
det fullt med folk i lokalerna. Besökare fanns från alla närområden, ja ända från Lysekil.
Det var livligt och glatt och lagom trängsel kring försäljarna och
lottstånden och mycket vackert att

titta på förträffliga trådställ
små söta änglar för fönster

lite tur.

Lars och Gulli Pettersson
Stenstorp, drack sitt

från

eftennidd,agskaffe på. Frökindsg&rden den hiir lörda-

gen och triudes gott

skapet.

rr,...

i

still-

och

och
kvistar, bakverk och gotter fanns
att köpa, liksom vävda löpate och
mycket annat. Blommor och underbara handarbeten kunde man
bli ägare till om blott man hade

Glädjespridarna - e-n barnkör
från missionskyrkan i Äsarp med
barn mellan 3 och 11 år sjöng under ledning av Ann-Chrisiine Olsson. Gör någon glad, försök och

gör det idag sjöng barnen glatt och

Ann-Christines helhjärtade engagenlang liksom sångerna spred
verkligen stor glädje bland åhOrarna,
Pensionärsföreningen stod för

kaffeserveringen och hade förstås
många gäster. Även lotterna och
försäljningen gick bra, varför bå-

de gäster och arrangörer kunde
känna sig nöjda med dagen.

Lördagen den 21 november 1987

o Kinnarp/Slutarp

Musikintresset är stort
bland, elea er o ch föräldra,r

På, h:iirflöjt spelade Stefan Lennartsson, Martin Thor,
Jonas Arnesson tillsammans med Björn Persson A new
kind of looe och blets mgcket uppskattade för sitt fina
samstdmmiga spel. Gitarrlitraren Rune Johansson d,r ock-

så rned p& bilden.

Föräldraföreningen Musikskolans Vänner höll på
torsdågen årsmöte i Lokal
Frökind med mycket stort
anslutning och med mycket
musik.

Fram till årsskiftet finns det ett

rikligt utbud på olika musikevenemang i kommunen med början

nästa torsdag i Floby. Det blir ock-

så konserter

i

Vartofta och

På

Elever i olika åldrar spelade i

Stadsteatern och på Mösseberg,
vilket kommer att närmare meddelas via annonser,

grupper eller ensamma och ibland
tillsammans med lärarna varierade musikstycken med inlevelse

Vad som hånde på årsmötet var

och entusiasm. En av dem var
Björn, som på orgel spelade "Det
var en lördag afton". Håkan Ekman var duktig på el-gitarr med

låten "Living doll" tillsammans

med läraren Rune Johansson. liksom många många av de övriga.
Leif Nilsson som basar för musikskolan, tycker att det är speci-

ellt roligt att koinma till Frökinds

musikuppvisningar,

eftersom

gensvaret och tillslutningen där
år särdeles stort i förhållande till
andra kommundelar. Vid kommande musikuppvisningar hoppas han att man kan få med elever
ur andra delar i kommunen som
gästspelare för att ytterligare stimulera intresset hos både barn
och föräldrar.

o Ärsmötet
att man utökade antalet med-,
lemmar i styrelsen med två personer. Nya ledamöter är Gunnar
Arrias, Friggeråker och Birgit Johansson, Mularp, och nya medlemmar Birgitta Sandström, Floby och Marianne Johansson, Grolanda. Till lärarrepresentant valdes Monica Petri. I valberedning

Rödakorsets

riksinsamling
i Kinneved, Luttra cich Vårkumla gick mycket bra, med egen insats summa 5.040 kronor.
Syauktionen i Lokal Frökind
den 10 november samlade stort
deltagande. Nära 100-talet perso-l
ner närvarade. Maj-Britt och Bror'
Johansson, Kinnarp, ledde all-

Hå.kan Ekman med ldtaren

Rune Johansson,
Lioing doII.

sPelade

finns nu Anita Nilsson och Birgitta
Wåhlander och ordförande är som

tidigare Christer Fäldt.
sång. Syföreningens damer hade
bakat och skänkt kaffebrödet. 25
lotterier såldes med skänkta vinster. Håkan Arnesson, Liden, Luttra förde klubban sedvanligt
skickligt. Allt gick att säljatill goda

priser. Toppriset var en duk för
;i00 k.ono.. Med inkomst av kaf-

fet. lotterier och auktion blev slutsumman av kvällen 14.132 kronor'

12-
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Kit

om Falhygilen

och länet

i tramtiden:

S a t s a päatt
u trV e c klaSkaraborg
C,

till en region
- Om vi i Skaraborg inte
samarbetar fiir att utveckla
länet till en region, ja då är
det stor risk att vi i framtiden
hamnar i klåm mellan storstadsregionerna. Fortsåtter
kommunerna som idag och
bara ser till sig själva, till sin
egen

lilla begränsade bit, ja

då kanske hela länet till sist
blir ett inre stödområde.

Henry Jarlsson, VD för
Kinnarps, kommunens verk-

liga flaggskepp och idag ett
av landets lönsammaste företag, funderar kring

vårtjubi.

leumstema. Falköping och
Falbygden kring år 2000.
Som framgår av ingressen så
är det inte så mycket Falköping
och Falbygden som detta med

framtiden egentligen handlar
om. Nej, skall vi ha en verklig
framtid så vill det nog till att vi
slutar med bltänkandet och försöker skapa en bärkraftig region

där kommunerna med gemensamma krafter jobbar mot framtiden. Det är Henry Jarlssons

i ett nötskal.
Samordning

recept

r

Vi har ju väldigt mycket här-i
Skaraborg. En väl fungerande
industri, hög teknologi, service
och olika utbildningsvägar. Vad
som egentligen fattas är samordningen. Skulle vi kunna se länet
som en enhet, som en region, ja
då skulle situationen bli en helt
annan än dagens. Och då skulle

alla orter utvecklas på ett helt

vi

än det gör idag...

för att
vöR

utve.ckla en region, sluta upp
ryr4 olt tönka i allför tokatpatriotiska batir att"skapa en stäi_och
ntiiiiiiiiar1äriåianirg. Det rir Henry

mot detta

t:"i!f:::_,::f::-,,:r::[:,:,:tu" n,.y2',9Å'a, nn iai
4iiiiiii';";;i;"y;o,^

största och tan_^
des tedande företis inbm kon.totrs;;;i;äs;L;;;,;*i;;;i;;;;'oli
if,i"ri,rtir"cink, vid det verk_
tygsskåp sori papfa Jart Andersso",;;ö;;;, iåi no"
startade för 45 år sedan.

annat sätt.

Det skulle t ex "stänka" betydligt mer också på Falköping

måste iobba

nor' Kanske en

{ilb

Det handlar Ju om ett otltrlBr

jobb och många problem detta

fr{tt
vi finge en stor
länstäckande tidning. En tidning som nådde ut till hela lä_
idag vore om

net.

. En stortidning där informa-

tion och annonser verkligen gick
fram till alla. Idag har vi ett stort
antal småtidningar som bevakar

sin lilla bit av världen, ingen

som ens kommer i närheten av
begreppet länstäckande.

att ständigt bygga vidare och utveckla ett företag.
Men att stanna uPP, det är att

sakta försvinna, säger HenrY
Jarlsson som menar att en satsning på helfart framåt är det
som gäller för KinnarP. Man är
helt enkelt tvungen att växa vi-

dare. Trampa gasen i botten,
till att man inte blir efter.

se

o Gäller att satsa
Det gäller att ttitsa På nYa
produkter, nya metoder om

f

qS} tt L{

JALTSTAI'

T

Ljusstöpning
hör jultiden, till

man inte skall hamna i en dvala.
Det kan för all del vara skönt
Visst är lokaltidningarna vik- -JilLE!{,börja med, men På sikt
blir det väldigt kallt...

o

Viktiga

tiga, menar Henry

Jarlsson,

men det ena goda utesluter ju

som bekant inte det andra. Kan-

ske skulle man kunna uppnå
den här länstidningseffekten genom någon form av editionering
i likhet med den Falköpings Tidning och Västgöta Bladet i Tidaholm har idag.

. Omdaning på sikt
Alla de här tankarna skulle

på sikt ge vårt län en oanad styrka. Slår vi ihop allt positivt som
finns i Skaraborg så har vi helt

enkelt en storstadsservice, vi
finge en helt annan styrka när

,

det gäller gäller att behålla service och dra hit nya industrier.
I dessa banor funderar alltså
ledaren för bygdens största industriföretag, ett företag som är
landets ledande tillverkare av
kontorsmöbler och som verkli-'
gen har siktet inställt mot framtiden.

o 45iår
Det är inte bara FT som jubilerar. Kinnarps fyller också jämna, det är i år faktiskt 45 år sedan pappa Jarl Andersson startade företaget i mycket blygsam
skala i ett litet tvåvåningshus
strax intill den nuvarande jätteanläggningen.

Men hos Kinnarps funderar
man inte så mycket kring gårdagen. Det är mera dagen och
morgondagen det handlar om.

Idag har Jarls få kvadratmeter
förvandlats till en produktionsyta på cirka 90.000 kvadratmeter.
Antalet anställda närmar sie 500

och omsättningen

fan-tastista-

600 miljoner kronor.
Siktet är inställt på en ständig
utveckling. I början av 1990-ta-

let skall man enligt en prognos
som gjordes i samband med en
koncessionsansökan för nåeot

år

sedan passera miljarden i

omsättning.

o .Full fart framåt
Som industriledare vore det
naturligtvis skönt att låta verksamheten ligga kvar på en, som
man upplever "lagom" nivå, att
ta det litet lusnare.

r

Hälften på export
Idag säljer Kinnarps ungefär
en tredjedel av sin produktion
på export. Siktet för framtiden
är inställt på en exportandel på

cirka 50 procent. Det betyder
att man som företag blir mindre
sårbar om något land drabbas
av nedgångar i konjunkturen.
Chansen finns alltid att ta isen
på andra marknader.

.

Norge störst

Kinnarps exporterar sina produkter till ett knappt tiotal olika
länder. Norge är sedan länge
största köparen, Danmark gan-

ska nya men mycket lovande.

England fanns tidigt med i exportsammanhang och fungerar
alltjämt utmärkt. Likaså exporterar man en del till Australien
sedan många år. Även i USA
jobbar man för att komma in på
marknaden, men som Henry
Jarlsson säger så är det lika svårt
att komma in där som landet är
stort..

.

.

Mot börsen

När är det då dags att introducera storföretaget Kinnarps på
börsen?

- Som vi sagt vid många tillfällen tidigare kommer den dagen om ett antal år, säger Henry

Jarlsson. Inte för att vi direkt
behöver in på börsen av ekonomiska skäI, men det finns flera
fcirdelar. Inte minst med tanke
på exporten. Att tala om ett företag som ligger på en liten ort
som heter Kinnarp i tex USA
kanske inte smäller så högt,
men att finnas med på börslistan
ger en annan auktioritet.
Sen handlar det ju också om
att sprida ägandet bland annat
till de anställda. Det ser vi som
en mycket viktig del.
LARS SVENSSON

Datsid., !.ena, Marte och Sofia ör klara för att doppa sina
ljus. Nå.gon håIler också. red,a på. hur m&nga gå,iger man
d,oppat och drar streck p& ett'fapper fö,
oågå,ng.
En gång, två gånger, tre gånger

och så vidare ända till bortåt 40
gånger får man doppa det tunna
ljusvekegarnet i den heta l.jusmassan innan det blir ljus av det. Det
lärde sig barnen på Fyrklöverns

förskola vid lokal Frökind härom
dagen, då de tillsammans med si-

na ledare stöpte juleljus i väntan

"ä4ö
på advent och tomten.

Hastigt
skall det ske själva doppandet och
lite farligt kan det vara också, men
med de erfarna ledares hjalp gick
allt bra. Ljusen delas sedan upp
mellan barnen, som alla får ta med
sig några hem. FT/VB besökte
skolan på förmiddagen, men också eftermiddagsgruppen stöpte
ljus.

Torsdagen den 25 november 1987

-'r Martin blev årets ?'Snöret-stipendiater:
Th omas ocr

IJngulöften,som
o
sufsurpo u seruesegul
ttustu u
o

ao

På söndag kommer årets
båda stipendiater i "Snöret-fonden" att hyllas. Detta i samband med kröningen av Snövit på Stora Torge! i Falköping.
Ärets båda stipendiater
har det gemensamt att de
är 19 år gamla. Namnen är
Thomas Andersson (IFK
Falköping) och Martin
Adolfsson (Vartofta SK).
- Det här var en mycket
trevlig utmärkelse, sa båda
grabbarna sedan de fått besFedel av "Snöiet-ju*n'
härom dagen.
För åttonde gången har juryn
(Stig-Olof Andersson, Båsse Johansson och Peter Turin) utsett
två mottagare av det s k Snöretstipendiet.

I år fastnade de för IFK Falköpings målvakt Thomas "Pota"
Andersson och Vartofta SK:s mitt-

fåltare Martin Adolfsson. vilka
båda har en godkänd säsong bakom sig.
- Ja, jag är nöjd med min personliga insats trots att laget åkte
ur division IIL Jag är ju trots allt

ganska färsk i sådana här sammanhang, menar "Pota".

- Jag var sjuk en del under
våren. Eftersom jag har problem
med allergi brukar jag ha det kämpigt vid den årstiden. Men i höst
har det gått bra. Synd bara att vi
inte klarade av att kvala oss upp
i femrnan, säger Martin.

e Såbörjade det
Vi skall nåmna lite om de båda
stipendiaternas bakgrund som fotbollsspelare och börjar då med
Thomas. Han år uppvuxen i Kin-

narp och började lira boll i Kinnarps IF som tioåring. Fyra år
senare gick han över till grannklubben Slutarps IF.
- Jag hade mina kompisar i
Slutarp. förklarar han.

Thomas Andersson och Martin Adolfsson

Det dröjde inte länge förrän
"Pota" stod i Sluiarps A-lagsmåI.

Faktum är att han inte ens var 15
år fyllda nii'r han debuterade. Tränaren Bengt "Blecka" Georgsson
lät ett tungt ansvar vila På unge
"Pota". men "Blecka" visste vad
han gjorde. Unge herr Andersson
var ett stort målvaktslöfte.
- Och ändå började jag inte att
stå i mål förrän jag gick över till
Slutarp. I KinnarP var jag utesPelare. minns Thomas.

o Nappade direkt
Han vaktade SlutarPs AJagsmål tre säsonger. Sedan hörde
IFK Falköping av sig och "Pota"
nappade direkt.

-

&rets'-'. Snöret- stiPendi'ater

- Ja, jag ville gärna ta chansen
och det är ingetjag ångrar i dag'
förklarar han.
Redan i fiol våras, då Mats Larsson var ryggskadad, fiek han divi-

sion Ill-debutera. Fem matcher
hann han med innan Mats tog tillbaka tröjan.

- Sedan kunde jag i lugn och
ro ägna mig åt spel i juniorlaget'
Och vilket år det var, vi vann seri-

en och gick till slutspel i GP-bollen, säger Thomas.
I år har han så varit ordinarie

målvakt i IFK FalköPing och hoPpas kunna försvara sin plats nästa.
säsong.

- Ja, det är absolut min

sättning, intYgar han.

måLl-

o Mångsysslare
Den andre stipendiaten, Martin
Adolfsson, har genom åren varit
en mångsysslare vad gäller idrott.
Förutom fotboll har han simmat,
spelat tennis och bordtennis.
- Jag var nog inte mer än sju
år när jag började spela fotboll,
men under några år var det liksom
ingen helhjärtad satsning. Det var
ju så mycket annat som var lika
roligt, minns han.
Egentligen är det först på senare år som Martin helt har ägnat
sig åt en sport, åt fotboll.
- Jag har gjort tre säsonger i
Vartoftas Alag nu. Och nog är det
så att den som just är avslutad har
varit min båsta hiitills, påpekar

Martin.

,fut

LtL

.

Långsåsong

Det var ön lång säsong, den
nyss avslutade, för Martiir och

hans lagkompisar i Vartofta SK.
Först den 8 novembqr tog den slut
och då på ett ganska snöpligt sått.
VSK förlorade den avgörande
kvalmatchen till division V mot
Edsvära på straffar!
Nu blir det måhända lite tungt
att Iadda om och motivera sig för
division Vl-spel ytterligare en säsong.
Ja, detmåstejagväl erkånna.
Men samtidigt har årets säsong
varit nolig. Vi blev ju ett vinnande
Iag igen efter att ha varit strykpoj-

-

kar i femman året innan, berättar
Martin.

.

Stannarkvar

Nästa säsong spelar "Pota"
kvar i IFK Falköping och Martin

stannar i Vartofta SK. Och båda
spelar därmed i en klubb som har
målsättningen att vinna serien'
IFK skall försöka vinna fyran,
Vartofta sexan.
- Om alla tar sig i kragen skall
vi ha en hygglig chans. Men det
är svårt att vinna en serie på beställning. Alla de övriga lagen vill
ju slå öss, så det blir tufft, menar
Thomas.

-

Jag tycker att vi borde gå uPP

i femman nästa säsong. Vi har ett
ungt och slagkraftigt material nu,
säger Martin.

r

Harid6er

De båda stipendiaterna är ense
om att fotbollen i Falköpings kommun är ganska svag för dagen.
Och båda har lite id6er om hur en

förbåttring skall kunna ske.
- Det måste till ett båttre samarbete mellan klubbarna. Id6n om
Falköpings F,F. som väcktes för
några år sedan var inte alls dum,
jag tror att det var synd att den
inte gick att genomföra, menar
"Pota".
- Dessutom, fortsätter han, är
det viktigt att näringslivet ställer

TILLSAMMANS MED JURYN tittar å,rets bäda stipendiater i "Snöretfonden" i gamla
tidningar och på gamla bilder för att nxinnas den fotbollssrisong sorn har uarit. Stipendiatenta dr fr o Martin Adolfsson, Vartffia SK och Thomas Andersson, IFK Falköping. ]t
Juryn bestå,r au fr u B&sse Johansson, Stig-Olof Andersson och Peter Turin. (Foto: Jörfi$,
gen Gustafsson).

Gympa-avslutning i Kinnarp

upp ordentligt. Så är det ju i
många andra städer av Falköpings storlek.
?n

- Jag håller med "Pota". Dessutom skulle vi nog må bra av att
ha ett mindre antal klubbar i kommunen. Det skulle säkert gYnna

*

fli

alla, summerar Martin Adolfsson.

OLOF DARIUS

Kinnarps IOGT-NTO har haft
avslutning på höstens gYmPing.

Det är femte året i rad som mellan
15 och 20 tappra har samlats och
svettats. Det är Inger Swedberg
som för andra året leder träningen
efter att tidigare själv ha varit en
av deltagarna.
Den 12 januari kör man igång

igen och.då är alla välkomna att
vara meo.

lnger Suedberg leder sin ggmpinggrupp.

ril

ffi
Det var ett stort och digert prisbord som var iordningstäIlt när Kinneveds skyttar i torsdags hade avslutning på luftgevärssäsongen. Och precis som bilden visar så var antalet pristagare också väldigl stort. (Foto: Rune Lindblad).

&6y

tor sös ongsuaslutning
fö, Khinea e ds - sky tt ur !
S

I torsdags kvåll

hade

Kinneveds skyttar avslut-

ning av luftgevärssäsong-

en. Lokal Frökind var välfylld och en mångd priser

och utmärkelser

delades

ut.
Skyttarna i Kinneved är
mycket aktiva och har under vintern nått en rad
framgångar. Främst år det
ungdomarna som. visat
framfötterna.
Under vintersäsongen håller
klubben till i källaren till pensionårsbostäderna

i

Kinnarp. Där

har man åtta bånor för luftgevårsskytte.
Lokalen är alldeles för liten.
Vi har ofta ett 40-tal skyttar på
platsa, trots att vi kör tre gånger
i veckan. Detta gör att minst fem
skyttar skall samsas om samma
bana och det blir en hel del väntetider, berättar Kalle Ahl.

-

o Ekonomi
Skyttarna söker med ljus och

lykta efter nya lokaler, mnen som
alltid handlar det om ekonomi.
- Helst skulle man ha en grupp
som bara arbetade med den ekonomiska biten, men vi är ju en
ganska liten förening. Häromveckan köpte vi två nya luftgevär.
De kostade 11.000 kr tillsammans.
Kommunen bidrager med hålften,

men det är trots allt 5.500 kr som

skall fram. Det frestar på.
Aven om resurserna är knappa

når

föreningens skyttar fram-

gångar. I vinter blev man för sjätte
året i rad kretsmästare i luftgevär.
Man lade beslag på sju av de nio
medaljker som stod på spel, av de
15 skyttar som var i final kom hela
elva från Kinneved!

a Femavsex
-

unga skyttarna som föreningen
skördar framgångar' men man
har en fin bredd på verksamheten
också.

son.

Junior:

o Familjelag
- Vi genomförde

en tävling

1. Peter

för

familjelag, vilken lockade l8 lag.
Då fick vi köra varje dag i källaren
på pensionärsbostäderna för att
hinnamed.

I

torsdags var det således säsongsavslutning och nu väntar en
intensiv utesäsong för skyttarna.

Skall den bli lika framgångsrik
som, vintern för KinnevedsskYttarna?
I den digra prislistan märktes:
Mästerskap 1987:
Final stående:

l.

Joakim Winggren, 185+179=364

Förra helgen hade skytteförbundet, som omfattar hela länet,

p, 2. Ola Hermansson, 180+172=352,

tävlingar.

4.

Av de 80

deltagarna
kom 20 från vår klubb och vi vann
fem av de sex klasser vi ställde
upp i. Naturligtvis gör detta att vi

skulle vilja utveckla föreningen
vidare, fastslår Kalle Ahl.

Det år således främst bland de

Huvuds\iutning:

senior:
1. Joakim Winggren, 185 p, 2. Ola
Hermansson. 180. Anders Hermans-

3. Anders Hermansson, 178+160=338,

PeterAhl, r59+ r78=33?.
Final stående:
l. Hanna Benerhag, 200+198=398
p, 2. Joakim Carlsson, 198+198=396,
3. Martin Thor, f98+198=396, 4. Maria
Dahlälv. 197+198=395. 5. Marcus
Thor, 197+198=395, 6. Niclas Ahl,
197+ 197=394.

Ahl,

159

p, 2. Per Brisbo,

Patrik Carlsson,
L l5:
l. Joakim Carlsson,

15?, 3.

Jarlsson,

198, 3.

145.

198 p, 2. Ulrika
Marcus Thor, l9?.

Ll2:.

l

Hanna Bemerhag, 200 p, 2. Martin

Thor, 198,3. MariaDahlålv,

197.

Luftgevärsmedaljen.
Senior, guld:
JoakimWinggren
Silver:
Tommy Berglund, Claes Åk"sson,
Gunde Johansson.

Brons:
Bosse Johansson, Benny Olausson.

Junior, guld:
Ola Hermansson.

Silver:

Tomas Hector, Hans G<iransson,
Christer Hermansson, PeterAhl, JessicaWinggren.

Brons:

Roger Carlsson, Per Brisbo, ove
Josefsson, Patrik Carlsson, Lars Göransson. Joakim Carlsson.

Luftgevårscupen stående:
l) Joakim Winggren, 2) Claes Äkesson, 3) Hans Göransson, 4) Per Brisbo.

Luftgevårscupen sittande:

Afinal:

l)

Joakim Carlsson. 2) Madelene

Persson, 3) Hanna Bemerhag,

B final:

l)

Niklas Ahl, 2) Helena Karlsson,

3) Sofia

Jarlsson.

Bertil Engdahls Hederspris till
före.ningsmästarna:
Hanna Berrferhag och Joakim Winggren.

I

Y
E
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Tisdagen den 1 december 1982

Sport

Stor prisutdelning
i Kinnevedsrgkyttet

Poångtåvling
Maria Dahlälv

[lass Kll-Kl:

1)

576 poäng.

Poånglåvling klass K2-K vet: l)

Karl-Gustaf Ahl

,187 poång.

Damernas pris:

l) Kjell Josefsson

50 poäng.

Sklttenärken:
Högre åqtalsmärke i brons banskyt-

te: Claes Äkesson.
Lägre årtalsmärke i brons banslqt-''
te: Tommy Berglund och Bosse Johansson.

Banskyttemårke
ransson.

i

Bansklttemärke

silver: Lars Gö-

i brons:

Roger

Carlsson och Hans Göransson.

Fältsky'ttemårke

i guld: Tommy

Berglund.

Fåltsklttemärke i brons: Hans Göransson.

Juniorskyttemårke i guld: Kjell Josefsson.

Juniorskt'ttemärke i silver: Martin
Thor och Kjell Josefsson.
Juniorslvttemårke i brons: Maria
Dahlålv, Hanna Bemerhag och Pelle
Hermansson.

Skol DM

i

skytte: 2) Hans Görans-

son 229 poäng, 3) Roger Carlsson, 217.

Korthållsmårken:
Silvermärke: Hans Göransson.
Bronsmårke: Peter Ahl, Patrik
Carlsson och Per Brisbo.

Junior:
Guld med 3 s(iårnor: OveJosefsson.
Guld med 2 stjårnor: Joakim Carlsson, Niklas Ahl och Mats Fällström'
Guld med I stjårna: Maria Dahlälv
och Marcus Thor.
Guldmårke: Martin Thor och Kjell
Josefsson.

Silvermårke: Fredrik Ost, Helena
Karlsson och Sofia Jarlsson.
Bronsmårke: Johan Tömqvist, Jimmy Lindroth, Mikael Mann, Peter Karjalainen, Sofia Jarlsson och Linus Johansson.

Klubbmatch mellan skyttefören'

ingen och sportskytteklubben: 1) Kinnarps Sportskytteklubb 1723 poång' 2)

Hdr har oi demfernnr.österskopss-e Slamqi Kinneueds Skgtteförening ilen g&ngna srisongey. {r t: rir det Tommy Berglund,,-ooe Josefsson, Joakiin iarlssoni xi"ti loi"1r"i" iån
Anders Her-mansson.

Kinneveds Skytteförening höll i fredags kväll säsongsavslutning med stor
prisutdelning i Lokal Frö-

kind.
Bland dem som fick pris
återfanns årets segrare i de
olika måsterskapstävlingarna i kldbben. Namnen på
dessa är: Anders Hermansson, Ove Josefsson, Kjell
Josefsson, Tommy BergIund och Joakim Carlsson.
Aven Kinneveds Sportskytteklubb delade ut sina priser vid

festen i fredags och här, noterar
vi att junioren Magnus Oskarjson
har ett fint år bakom sig. Han vann
juniorklassen i skeet och noterade
samma resultat, 45 p, som segra-

Mästerskap 3fl) m:
mansson 209 poäng.
Måsterskap 2lX) m:

l)

1)

Måsterskap fåltskytte: 1) Kjell Josefsson 42 träff.
Måsterskåp korthåll senior: l) Tommy Berglund l?5 poång.
Måsterskap korthåll junibr: l) Joakim Carlsson, 190 poäng..

Statspriss\iutning:
poäng.

l) Kjell

Josefsson

Klass Bl7: l) Ove Josefsson

143

l4l

po-

1) Patrik Carlsson,

1.46

l)

Hans Göransson,

135

Klass 83: l) Benny Andersson,

133

äng.

Klass

Bl:

poäng.

Klass 82:
Poäng.

poäng.

Klass 85:

l)

från Sportskytteklubben på

350

poäng. Tvåa var hans klubbkamrat Bengt Äkesson på 343 poäng,
medan Lars Göransson var Skvt-

99 poäng.
142

poång.

Ungdomsförbundets vandringspris
19t2: l) Per Brisbo 18? poång.
Ungdomsförbundets vandringspris
l98il: l) Maria Dahlälv 95 poäng.
Ställningspokalen: l) Joakim Winggren 132 poång.
C Äkessons vandringspris junior:
1) Maria Dahlälv 144 poäng.

C

ÄLÄo"r n""aringsprii ienior:

l) Hans Göransson

120 poång.

Ola och Joakims vandringspris:
Joakim Winggren 124 poäng.

1)

Älgbanes\iutning: 1) Bengt Äkesson kssk 88 poäng.

Sammanställning: 1) Ake -Johansson kssk 350 poäng, 2) Bengt Äkesson
kssk 343, 3) Göte Lindgren kssk 343.
Sportskl'tte_kl ubbens priser:
1) Äke Johansson J00 p, 2)
Göte Lindgren 95 p, 3) Bengt Äkesson

Jaktstig:

92 p.

Skeet: 1) Gunde Johansson 45 p, 2)
Jonny Mann 44 p, 3) Åke Johanison
43 p.

Skeet juniorer: 1) Magnus Oskarsson 45 'p, 2) Torbjörn Linnarsson.39 p,
3) Markus Thor 33 p.

j-

Ulf Stensbys vandringspris: l)

Göransson 137 poång.
Bobabos vandringspris:
sefsson 155 poång.

der året mött varandra i en match
över fyra grenar. Luftgevär, jaktstig, banskjutning-och ålgbana,
Sammanlagt vann Äke JohansEon

long pokalen. l) Martin Thor

Hans Göransson, platssiffra g.

året.

De båda föreningarna har un-

'

1) Ingemar Fransson, kssk

Bans\lutning: l) Kjell Josefsson skf

Korthåll:
22

Jaktstig:
100 poäng.

Claes Åkesson 128 po-

l90l årvandringspris.l) Karl-Gustaf
Ahl 85 poäng.
Br. Larssons vandringspris: l) Ro-

klubbens bäste skvtt under

CGes Äkes-

ång.

ren i seniorklassen, Gunde Johansson. Magnus blev dessutom
tvåa på älgbanan, slagen- med en
enda poäng av Bengt Äkesson.
Den sistnämnde har för övrigt va-

rit

l)

son 618 poång.

OveJosefsson,

193 poåing.

Klass Bl5:

Onsdagstävlingen:

Anders Her-

Kinneveds Skytteförening 1691.
Luftgevårsskytte: l) Claes Äkesson
skf 9l poäng.

ger Carlsson 98 poäng.
Georg Johanssons vandringspris:
l) Claes Akesson lg0 poäng.
Förbundets vandringspris: l) Hans

Fåltskyttepokalen:
son 63 träff.

l) Kjell Jo-

l) Kjell Josefs-

Berglunds'vandringspris:
my Berglund 146 poång.
Centerstigs vandringspris:

l)

Tom-

l) Kjell

Josefsson 115 poäng.
Skogaholms vandringspris: l) Mats
Fållström 147 poäng.

Bertil Engdahls vandringspris: l)

teföreningens bäste man. Hän

JoCkim Carlsson, 125 poäng.

kom fyra på 335 poäng:
Resultat från säsongen:

Frökinds GDVrs vandringspris: l)
Peter Ahl 14? poäng.

Mats Fiillström (t u) fick mottaga Skogoholrns tand'ringspris oid skgttefesten i Kinnetsed^ T h delar Cloes Alcesson.
ut "p 9r.t!1,. p n gdsblp p"s"drlrys W$s tilt J oskiryt.,Q gylg Eo;n. . .,,

Jag önskar alla
mina kunder

den 15 december 1987

GODJI'L
Silluerstrands

Herlrisefing
Kinnarp. Tel. 0515/334 55

öpper:

fiåx

lixt 13-18

Onsd. STÄNGT

.;iS*
Lucia i förskolan
Lucia firade Fyrklöverns förskola i Lokal Frökind i torsdags.
Föräldrar och syskon med fler
hade samlats för att lyssna på julsångerna och ha det trevligt tiilsammans. Birgitta Andersson och

baqaren i staden om PePParkaks-

guf,b"..rt och andra välkända filurer och avslutade julkavalkaden med att berätta om stjärnan i
Betlehem. Barnen sjöng avslutningsvis Ett litet barn av Davids

tre jultomtar hälsade välkomna

hus. Barnen

på scenen. Mellan sångerna berättade Birgitta Andersson om

ungen.

och därefter tågade de många luciornas och stjårngossarnas rad in

ackomPanjerades

och leddes av Kerstin Arnesson.
Saft och kaffePaus hörde till Pro-.
grammet liksom en film om Ask-

i

Vandaler

Slutarp

Slutarp har under se- por vid två tillfällen krossats,
naste tiden drabbats av motorvärmare har slagits sön- -

-

j;ååf?i3;-:#Jiljlt};#""åj
""l""a"riseringsvåi.
i;ud"il";;Äht,-"drp""y- Nu år vårt tålamod
slut, hådanefter polisan- fårg. Vandaliseringen mot fasmåler vi den här typen tigheten år polisanmäld.
Fastiglr-etsägare har också
förstörel'
av meningslös
"e,n-företrädare

tt'l$:tå*:i:l*f;lXt:i",
se, såger
för samhällsföreningen. vi t"å-å åJiså fortsauningsVandaliseringen

förekomLinor

vis att vara ute kvällstid för att

kunna ta vandalerna på bar
harspäntsöverelljusspåretoch gärningen, säger företrädaren
mer över hela åmhället.

Tacktill trotjärta,re

där har också ett tjugotal

lam-

för samhållsföreningen.

Vi på
Bil o Motor

i Slutarp
mh
tackar våra kunder för det gångna året
önskar en riktigt
sorn nu liimnar sin tiiinst i Falkitpings kommury
pent\onens rött hgllailes åo bgggnadsniimn'dens ordf.
I$eIl Eduarilsson.

Etof Rehn

*"d
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