Bil och Moto,r i

Sl,uturp inaiger
dgn nybyggdu wtsttil,l,ningshallen

RöXIilD
Prisutdelning för
rhockey-bockey

: ivia ett samkväm anordnat av
SI!':s vinterldrottssektion .och
som hölls i samiingssalen i Fröliinds Hyresboståder var det prisutdelning för årets hockey-boc-

key-serie.
I F ör' sin seneseger

fick Diverse-

lpget fiån,Slutarp bronsplaketter

och'-följande spelare belönades
rped sådana: Jan Ändersson, Ilo5ier. Ändersson,

Bo

Kurt

tr'ilipsson,

Jonsson, Sven-Olof Johansson, Rol&nd }fbberg, Thoftas Pettbrsgon .och Roland Ändersson.
, PigBett fich." åre, Qgpfa. *rP:
dersson. Bil och Motor, som vin-

4nre äv skytteliåän. Samma utmärkelse erhöli ii.ven den äldste
bländ de aktiva, näniligen Olie

Thörnell, Åsarp.

,Till domalna Eino Mikkila och
Karl-Erik, Lundin. vilka dömt
samtliga matcher, överlämnades
blomrrror.

Diverse ; 980140*29 16
1071246*30 15
Åsaro
Sit ocn Motor I 5 1 3 45-35 11
Jord,brukare I 3 0 q 33736 9
Vallhaga I 2 A-7 2+-45 4
910830-53 Z
Möbel
MÄlsky'ttar': Gösta

Ändersson

11. Bengt Persson 9, Roland Moberg 9, Bengt Georgsson I, Ken-

neth Palmkvist 8, Jan Andersson
8, Roger Ändersson 8, Lars Westerberg

tr'r'pLrnför utställningshallen I s, .",iccinspektör 13ertil

8.

Torsten l{edHedllarrjefors, försäljningsinsp. Torsten

tund, samt firmans ägäre Gtisla And€i"sson och Sven-Olof Svensson.

AB Kinna,rps Bil och M0tor i Slutalp expanderar. I dag och i morgon inviger men den nybyggda gtstlillningshallen i ansiutning till de tidigåre loliåtrerna. Firnran ägs av herrar Gögta Andersson och Sl'on-Olof Svenison, vilka seclan 1966 på försäljningssidan represe[terax Renault.
Slutarpsfirman startade 1961 i bröderna Larsson garnla lolialer i Kiunarp och kunrle i januari

ta de nya lokalerna, i Slutarp i bruk. td/q^6,
Nu har man alltså tagit ytterpersonal, som krävs för
iigare et1: steg genom uppföran- | bildade
att ge korrekt service. Till andct av en hall för bilår. De nyå' läggningen hör också en bensinlokalerna invigs i dag och i rrior- station. I'irman sysselsätter fem
gon. Ailnränheten ges då tillfäiie man samt de två ägarna. AI3
BiI & Motor är beiåget
att stifta närmare bekantskap Kinnarps
inviri vägen F alköping--Utricemed 1969 år Renaultmodeilel' hamn, nära horsningen med järnbland vilka märks skrytbilen Re- vägen tr'alköping-Illricehamn.
nault 4. Renault 10 samt kombiversionen Renault 16 och Rerrault Slutsrpd el-förening har 210
1965

I

1

16 TS.

Kinnarpsföretaget ingår allteå
i Renaults nät av auktoriserade
återförsäIjare, som i dag omfattar 94 försäljningsställen och 175
serviceverkstäder runtom
dat

i

lan-

Den nybyggda utställningsha.l-

Serviceavdelning'en

är

disponerar de speciella maskiner

och verktyg samt den specialut-

till

aibeta var lör sig.

Föreningen

har siort avskrivningar På fordrinsJi med ?45.1ö kr. Debiteringar Far gjorts På 380'938.27 kr och
balansråkningen visar På kr

tillse.m-

rymd i en separat byggnad. Verkstaden har 10 arbetsplatser. och

Glasningsarbetena

bvgdens el.förening som medlemnia*r men fortsätter samtidigt att

mans med reservdelsiagret in-

I

,
,

4b1.101.9?. Medlemsantalet I föreningen är 240 och i stYrelsen om-

veldäs Ivar Gustavsson, SlutarP,
ordf., . Sixten Lindberg, Äxtorp,

lLennart Efraimsson, Slutarp,
i

OI,OF BERGLUND
- Tel. 0327183074.

Brodclarp.

föreningen. Under 1968 hade man

också insåft fusion tillsammans
med nio ändra elföreningar i FaI-

C:a tolv bilar kan utställas sarntidigt.

hAr VArit BYGGITÄSTARE

mediemm"" nh-6qNär SlutarPs el.förening hade
Airstnöte i bYggnadsstiftelsens
samlingslokal i Slutarp framgick
a.tt förbrukade kilowattimmar unö; #;t ufpsett firL 1.445'277 PL

kraftverket oclr 3.797.699 inom

len är fristående ocll byggd i trä.
Byggnaden har måtten 8 x 20 nr
och inrymmer utställning för nya
och begagnade bilar samt kontor.

HUVUDENTREP[TENöR
till Kinnarps BiI & Flotors
NYA UTSTÄLLNINGST{ALL

samt Nils Jårneklint, SIutarP'

[*rttt

Kinnarps Bil & iltrotors
NYA UTSTÄLLNINGSIIALL
har utförts

av

AB I3RöDERNA HELLMANS
FALKöPING

GTASMiiStCTi

FOTBOLLPREMIAR
SÖNDAG

kr. t5

på
programmet

Div. IV Västergötland Södra

slq-ft

.

TRANEMO IF-KINNARPS IF

-

VVS-anläggningarna till
Kinnarps Bil & Motors
NYA, UTSTÄLLNINGSHALL

Klnnarps lF:s ungdomsaud.
gästas onsdagen ilen 23 april ay Elfsborgsspelarna John

Ileilin och Bo Falk.

har utförts av

Ånlans

Utlottning

KINNEMO

PROGRAM:

RöRLEDNTNGSFIRMA

Kättilstorp

Tel. 0515/630

kl. 18 träning

Kinnemo
k1.19 Sarnling caf6t. John Hedin oeh

14

Bo Falk berättar

idrottsminnen.

tqlq-ftNy ordförancle
i Frökinds cp!ft1's1"
' 'Irrökinds kommunkrets av CP
trar håtlit ett välbesökt årsmöte i

Luttra bygdegArd. TilI nY ordf.
äfter Ärne Olsson, KinnarP, sont
avböjt återval. valdes Karl Gustav Gustaitsson, Vårkumla. övriga. ledamöter: Ingvar Torstensson, Börstig, Lennart Pettersson,

Sluiarp. Sven Ekbom, Luttra.
och Gillli itrvidsson,. Brisnrene'
,

Styrelsesutripleanter Ingemar

F:riksson. Börstig, Bengt Anders-

Sarntliga intresseracie såväl upgdofflar som föräldrar välkomna. Anmälan Qvick senast tisdag kl. 72. Tel. 330 85

eller 332 42.

"Sula" och Roger i I{n, mot Heimer
500 personer ser lfinnuip-premiår?
Leif

>>Sula>>

Carlsson och

in i

Sön. Brismene, Eva Karlstedt,
Kinnaar, S./a.nte Arnesson, Lutira, ocli Inge Josefsson, Vårlium-

R'oger Johansson hoppar

la.

Heirner. Tolvte man blir Göran Karlsson. Leif Zackrisson
och Eje Lintlgren är på sjuk.

. Till revisorer valdes

Tor$ten

Gustavsson, KinnarP,' och Rune

Fredriksson, Luttra. Suppleanter

Sixten Lindbergi KinnarP,

Vprner .Granlund, vårkumia;

och

Tilt velberedningskommittd utsågs Maigit Ändersson, KinnarP,
Karin .. Johansson, Luttra, Mai
Qlofsson, Brigmene, Gunnar Rudin, Börstig, samt Verner Gran-

lurd, Vårkumla.
: iE11er förhåndlingamå tackadg .organisatör Lennart Pettersson 'jden evgående orclföranden
för det arbete denne
Ärne'Olsson

nedlagt

av

i

Frökinds konmunkrets

Cp.

Under kaffepausen underhöli
flickorna Berit .Helmersson och
Anita Stenholnt, Marka, med vac-.
ker sång som livligt: uppskattades arr publiiien.

Därefter följde den årligen
på etb förtjänstfulit. sätt leddes

återl<ommandg frågesporten, som

av Josef Jakobsson; ÅsarP. Efter

en

spänna.nde kamp : melläir 4
Iag, ett från vardera Börstig,
Luttra, Vårkumla och: KinnarP
drog slutiigen Börstig: det längsta Ätrået: Det segrande laget be--

stod av Gunvor Broberg, Ingvår
Torstensson och. Bengt Ändersson,

IFK-laget
Framnäs

i

i

söntlagsmötet på
Lielköping rnot IF

listan från det lag som be-

segrade Tibro i premiären.
trFK förlorade förra årets båda tlrabbningar och reser till
Lidköping för att utkräva re-

2-1 titl lfeimer blev
det bå,la gångerna i fjol och
nu ämnar IFK väntla på de
siffrorna.- En poäng skall
vi ta metl oss hem säger lag'

vansch.

bas >Snöret>> Karlsson.
f Kinnarp blir det efterlängtåd
div lV-premiär. Söndagsgäster På
Kinnemo blir Tranemo I!'. Det är
en stor idrottshändelse för Kinn-

De smider planer för premiären på söndag: lagledaren Marthel
Johansson, tränaren "Bleka" Georgsson och sekr. Lennart Qvick.

Lagen på lfinnemo, söndag

arpsbygden och det lär betYda åt-

skilligt med folk på Kinnemo. I
IF-ledningen hoppas {nan på ca
500 personer runt spelplanen och
det är vål en siffra som ligger
nära

till

KINNABPS IF'

1. Stefan Johansson
2 Claes-Göran Göransson
3. Kjell Johansson

hands.

Beträffande lgguppställningar-

4 Tord Torstensson
5 Anders Ek
6 Bo Ivarsson
7 Torgny Johansson
8 Bo Johanssop

na hänvisar vi till seParat ruta.
Frånsett en clel inbördes omplaceringar är laget, så när sorn På
en spelare, detsamma som hemförde div V. Christer Claesson
går in som ordinalie och Göte
Andersson blir tolva.
Kinnemo har inför säsongen

9 Christer

Cla,bsson

10 Fengt Georgsson
11 Kiell Ähl
12 Göte Andersson

rustats upp. Bl.a. är omklädningsoch domarrum mer tilldragånde

TIT,ANEI}TO

IF

1 Bengt Elvelind

2
3
4
5

Sten-Åke Johansson

KjeU Lindgren
Benny Karlsson

Christer Carlsson

6 Eve

Svensson

7 Göran Henningsson
8 Anders Ändersson
9 Lars Lundahl

10 Göran Äsp
11 Sune Pettersson

12 Jan-Olof Henningsson

DOMARE: Willy Larsson, Borås

nu. Förvisso blir det en intressant

uppgöretse på söndagsmidda- I
gen. Villy Larsson från Borås
svarar för matchledningen.

I

\

LYCKOSA\{ LIPPTAI(T F.'ÖR I{INNARP
Effnktiu andru hulal,ek gua seger med 3 T
Det trlev en fremgångsrik tliv. IV-premiär för Kinnarps trF. meal hlar Kinnarpsdominans, trots att vintlen småningom
första halvlek
Söntlagens metch på Kinnemo mot'Tranemo slutaale i seger mojnaale något. Untler Tranemos spelövertag i
fason på sina
få
någon
att
yttertigt
svårt
lag
ttetta
ilock
hatle
paus.
var
tlet
i
Och
för hemmapojkarla med 3;1 efter 0-1
siffror helt på sin plats. Matchen hade två >ansikten>. Tra- skott. Kinnarp å sin sitla visatle god skottvillighet under sin
,16'i- Cq- **
nemo förd€ drabbningen under större delen av första halv- goala analra periotl.
andra blev det ombYtta roller
lek tack vare medvinilen

-

Det råkalla aprilvädret gjorde

att blott

115 personer hade löst

entr6, men de som var dår fick
i alla fåll se en div. Iv-fight i riktigt bra tempo och med. hyggligt
spel. Hemmalaget stårtade med
att sticka upp i ett par farlighe-

ter, men Tranemolaget fick undan

för undan allt mer att säga till om.

l-0-ledningen i 15 minuter var
fullt okay, även om inte fullträffen
såg helt otagbar ut. Möjligen var
målvakten Stefan Johansson något skymd när Sune Petterssonskottet kom farande halvmetern

från ena stolpen.
Efter målet fortsatte Tranemo-

laget att pressa, men Kinnårpsför-

svararna stred med näbbar och
klor och förmådde hålla stånd. Efter halvtimmens spel var det ytterst närå att ett prydligt uppspel
>Blecka> Georgsson-Bo Johansson hade slutat i kvittering, men
farligheten rann ut i inget.
Straffmiss a.v >Blecka>>

Mot slutet av halvleken lycka-

des Kinnarpslaget samla sig till en
bättre offensiv och den höll på.att

ge utdelning

i 41 min.

>Blecka>>

rusade igenom Tranemoförsvaret,
tog ett steg för mycket och skulle

just

till att ladda, då han

kroka-

krok, sa Tranemodes.
- Ingen
krok sa >Bleeka>> oeh
speiarna
domaren Villy Larsson. Hur som
helst, >>Blecka)) lade bollen tillrät-

o"?iå"å1"H,01"*n:,""r*:r i1f.'*$il;ffijfi'*i,å:?Jjilsf"l?,ä#rå*,i:*å"*iå.".*
i anra,,et
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kade

i ribban.
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ll r tedian'u*ntvar

ödesdiger

Omgående

i dubbel

t*"'"',:;i:{:*;ru1;
:::*i:::
""""* å;;";r;;ä ?;;;;å li"
l:"'
Ingen_effekfivilet
ll11 _
första'match i div rV. Lagledaren lYfffjf"rl;^a rEonr
Tranemo-hade ingen effektivitet
3-1- |
H$li"1"i"lålT:il1fåå$1t
:"i ixl;ä':tffii,.:''"y.':.., llilä'åi, i#:"11få#;åi"*#i:X
kunde t. o. m. haft vtter-r19.11"..]rrl9 ?e!:!91_,11-"i--]lt--[ett behagli[t lekande under försvi
- någon fullträff så som *"!: il"ltl".]l; Y-"j1"-j",=11":-1"-l-"-"%.Tl I ta naivtimmen, med fin stöt på
Iigare
chen utvecklade sig. Det var vat I llf f.!rt. Ti-l!:. i?i- lli:l |o-r:.t-i I passninsar och elegant uppträdanlite kritiskt i första halvlek, närl nalvrel<'r 1nd-rå :p:P?e,1"1.1"9-1u lde, föll-laget efte;hand-mer och
vi fick underläge och därtill bom-lbosse {rvarlsori) :r "91" srtr re- lmer till marken. Eve Svensson
made en straff. som helhet är jagl{l..te*: tTn 1l!" 9i?::ll_:pil_lc-l lrnummer fyra), Gö_ran }renningsnöjd med lagets insats och särsk,,lt I 9:j .cJ_9.,9. ll?l i"", :?1ii lli::: I son (nummer sju) -och K.-O. jodå med Kjell Johånssons spel i de att nan var mannen baKom en rad sefsson (nummLr
Kinnarpsragredninsen var myc-

ket nöjd med utgånqen ev

denna

.

elva) var de
I
I
bakre leden, Bosse Johanssons l9J-.q3M,,1ry:p:l_9:.1-li,.l:I'1c-?..' lfrämsta. Laget gick under första,
mer uroch kedjetrions över- Aven koll.9cal
mittfältsspel

hatvlet fram på bred front
fgtc-l-y,tt:T
- fem
*il#"*1ä.oilåi
insatser.
rnte ofta man
ser
å?i
our*,
u'rt#
|
ru""*:i;]ret.
Tiil korta i tufren
vily Larsson, Borås, debufe:T_d:.1:1.":^nT:i:
h'Jel-l jo.låns-s?l' ]rade som för5undsdomare. Hän
na. r.ramst -var
Tranemoansvariga ansåg att ll:'tgjfg.-l
|

I

ras soda

|

I

r}lla
.x:.* klarade srn
tiq:,1-{Yqct^Pi
.l'_?:,.:-:l::1b-^i.ll ;;::-":
Kinnarpssegern val
Arnnärpssegern
lerl, .på
var helt
sin Illle-r'
sin uppgift utan klander.
.pa..srr]
ll"-11 kollegorna ulas-Goran
l,9il-"I (jo- Iir<taraae
plats. vi
utnytt.iat lover
vi borde dock ytlvtHqt
I| narrig
Rörtio ocrr
och med
merl på
iå. noterna
noterne hela
hptr tifiloyll
l-ot,:q?lT
*t,":-g9l-1"--Y"9'l.9lsIord
vårt övertag i första halvlek bätt- lransson' Anders.'t'.-iK.o.
iaen.
Den sistnämnde sätter'
Båsse
I tensson,

att bli

bemärkelse.

gick Tranemo till at-

ken. Farligaste chansen hade ked-

jans nyförvärv Christer Claesson,
som slog på skott som >droppade>>
plankan.

I

andra halvlek såg man genast

från början att Kinnarp tänkt sig

en premiärdag i poängens tecken.
Det blev fart på gänget redan från
avspark, men trots detta blev det

gästerna som sparkande in den
första bollen. F ullträffen unclerkände-< dock för offside.
Kvitteringen kom efter tio minuters spel. Tekniske Bosse lvars-

ron fann sin kedjekompis Kjell

Ahl med en kalasboll. Kjell lade
in fyrans växel och slog elegant
in bollen i burgaveln.
Kinnarp hade nu fått blodad
tand, fortsatte a.tt envist gå till

attacker och förde spelet med viss
finess på gästernas planhalva.
20 minuter var spelade när Bos-

se'Ivarsson fick äran

att slå en

hörnboll. Han kan det där med slå

bollär, såg sin halvback KjeU Johansson och >>dängde>> upp bollen.

Och Kjell tåckade med huvudet.

2-7 var ett faktum.

I

fö'I

:?ä#:"å,ä.?å,tri'i'i ilåffifåi""? 33; fi::,,.*,;g". "mm*k|"[t i::"i,'u,,r<ten steran ro,ransson
och slog bollen i måI.
kom av ,ig o-"i, .å"afä;r*-ff;;;: lj hade vissa svårighetsr att få grepp
och tlet sås lite hotande
son som f"ig3v J."l3T:9i 11lg- ll *t bollengånger'
Nöjrl tagtedar.
flera

tack och det anfallet höll på att
sluta i en fuilträff för sästerna.
Blott centimetrarna utaniör målramen rullade bollen.
Hahrleken slöt i Kinnarps tec-

i

topp

ff$*'*:::,:t*l1fii":r":, fiip"4?li'lt,lå?l;i3i[å?äilln,'ur"t;r,åxä}iiå{.åir',,"-ll

ta för straffspark, stegade fram
och fick hela foten under bollen,
vilken försvann en bra bit över
Tranemomålet.
Den straff.missen höll på

)>Bleckå)>

I

\

*.

i>]Blb'€tia> Georgsson,

i

karnp med Tfuaemoförsvaret.
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Tångavallen, Slutarp

Sönilagen den Z7/4 kI. 14
V.-KIeva Eld-slutarps IF
.. Tångavallen itlag kl. 15 ..

Ardala GIF E._stutarp IF B
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TILL SALU.

'iä;!t

Hallagården, Slutarp

zW

Tel. 0515/330

81.

Möt
UårEN
med valborgsmässofirande vid
Tångavallen, Slutarp kl. 19.80.
Talet till våren av kyrkoadj.
Gert Ahlnegren, Falköping.
Vårsånger
av Kinneveds
x'lerfamiljshusen i Kinnarp har kommit en bra bit på väg. De fyller ett stort behov.
Kyrkokör.
Stiftelsen Frökintls hyresbostäder är mitt uppe I slutfasen med färdigställantlet av B florfamiljs_
Fyrverkeri.
hus, två i Kinnarp och ett i slutarp,.rrusen som är hett tika skall vardera inr)'rnma, 6 tägenheTill talrikt besök inbjuder.
ter förtlelade på lika många tre-, två- o. enrunrma,re med kök. Sa,mmanlagt kostar stiftelsäns efterlängtade byggen 1.118.000 kr och finansieras genom sfifts, tån, varav 6b.000 kr från kommunen.
Kinneveds Röila Kors
Byggnaderna började uppföras miljsv-illor som är på gång i pri-;
i tätorternas centrala delar i no- vat resi.
vember förra året oeh det sisia
Tre enfamitjshus håller på att
beräknas vara inflyttningsklart i uppföras inte långt från ålder.
november. Ett av hyreshusen i dornshemmet i Kinnarp. I torsKinnarp den 1 sept. och i Slutarp dags grävdes grunden till en villa
den 1 okt.
på Hasslaornrådet oeh under apNyby'ggena fyller ett stort be- ril månad skall ytterligare ett
hov men det skulle behövas flera hus påbörjas vid Väveriet. 3'uil
lågenheter för att helt lösa bo- fart på bygganctet i Frökintl alltstadssituationen i Slutarn
och så och mera är på gång, (Se seKinnarp, men det finns - något parat artikel)
som heter kvottilldelning,
Entreprenör,er för stiftelsens
står i kö för att få tre fierfamiljshus är: firma Jo- Folk
flytta
in, Det skulle i vårt faii hansson och I'reij, Trädet (byggbehövas två likadana hus till som nads- o. målningsarbeten) SundEtt radhus me.d enbart pensionärslägenhe.ter planeras i F}ödem stiftelsen nu låter uppföra, ströms rörledningsfirma, F loby
kinds kommun och Stiftelsen Ftrökinds hyresbostfier har fått i
säger kommunalkamrer Hilcling I (värme, vatten och sanitet) och
uppdrag att bygga, enligt en offert från Hultsfretlshus. Ätta lä_
Våring, Kinnarp, men man får I Eiektrotjänst, l'loby (elanlägggenheter avses det trll i radhuset som är kostna.dsberäknåt till
inte heller glömma, bort de enfa- nlnsar ).
400.000 kr, on summa som ska.Il täckas av en kornmunal insats

Lägenheter for äldre
planeras i Kinnarp
Kostnaden 400.000 kr

|

och olika inteckningslån,

Man hoppag kunna påbörja rad- I i: ett radhus knappa 30 meter från
huset omedelbart väster om Frö- I Frökindsgårdens huvudbyggnader.
kindsgården i höst och har tasit
Pensionärerna kan alitså laga
kontakt mecl ]änsarbetsnämndin i sin egen mat om de vill eller om

för att få bygga utanför kvotramen. Enligt offerten handlar det
om åtta lägehheter I varierande
storlekar med kök eller kokvrå

de önskar delta i måltiderna oå
Frökindsgården. Detta .o* ått
exempel på hur pensionärernas
radhus skall fungera om det går

som de kommunala instanser som
hittills beha,ndlat frågan önskar,

Ätskiuiga personer har redan
hört sig för och frågat om det

planerade redhuset och en del har
anmäIt sig för att få ptats. En av

lägenheterns är projekterad som
handikappvänlig entigt de nor-

mer socialstyrelsen stipulerar.

Oväntat bakslag
fiir Slutarp, 2-3
Slutarp råkiade ut för ett
ganska oväntat bakslag i söndagens match på fflngavallen,
där Kle.valaget tog båda poäng-

en och detta blev avgjort i
matchens sista minut på en
straff. Om ma,n ser till spelet
så hade hemmalaget ett fast
grepp om detta i antlra hah'leken och även stundtals i den
första.

!'öre pausen lyckades man dock

inte åstadkomma ett enda skott

inom m.ålramen som kunde oroa
målvakten Bo Wallander, som i
den andra perioden hade betydligt mer att göra och skötte sig
bra.
VLr Äke Äxelssön och

Wallander

vh Stig

var starka kort'i ett

försvar som kämpåde framgångsrikt. De främsta tillgångarna i
kedjan var cf Bengt Linnarsson
och vy Jörgen Pettersson.
Bengt Andersson i hemmamålet hade inttl så mycket att be-

styra och bäst i försvaret var

båckarna LennaJt Pettersson och
Per-Olof Gustavsson jämte Hasse Andersson. Christer Stenkvist
och Rolancl Moberg fick aldrig
grepp om spelet på mittfältet och

i

den främre linjen var d€t ingen
som direkt lyckades. Roger An-

dersson oroade en del, medan Håkan Karlstedt och Tomas Pettersson inte var på bettet. Rune Gustavsson spelade vy i första halvleken och avlöstes i andra perioden av Kurt Karl6n, som åstad-

>Blecka> Georgsson forcerar

fram genom Ullr-försvat'et

MATCHFTJI\KTIOI\ÄRERS MISSAR

NÄRA SÄI\KA Ifii\i\ARP MOT T]IF
3-3.SPEL GAV DOCI( RÄTTVISA
Ulricehamn (FT)
Även om två tabba.r av matchfunktionärerna dra"bbarle Kintrarps IF i Iördagsmötet med Ulricehamns IF kan konstateras att 3-3 var en rättvis utgirng av denna div IV-ka np. De många
urålen titl trots ble.v det en något klumpig uppgörelse, &i.r ntåIen föll efter mer eller mindre
lyckade försvarsingripanden. Aktörerna hade yttorst svårt att få till stånd något ordnat spel.
Spelplanen bjöd på ett hårt underlag, mod förargliga studsar lite hit och dit, vilket i hög grad
biilrog till att få spela.rna ur balans. Kinnarpsförsvaret spelade metl nerverna uta,npå skjorta,n
och dukade långa stuntler under för UlF-a,nfaUet.
långa stunder påfallande osäkelt
Anders Ek och Tord Torstensson
När6 nog samma förhållande fråsande skott som överrumplade var
främst i f.vrbackslinjen. På
var <iet i hemmalagets försvar, UII'-målvakten.
gjorde.:Bosse Ivarsstn
där det inte heller fanns någon UIF återtog ledningen i 20:e rnittfältet
ypperlig första halvlek, för
större säkerhet över ingripancle- mirruten. Det var åter Cauy cn
i anira överglänsas av koliena, Lägg härtill att matchfunk- Magnusson som var rnålskvtt. att
gan 'Iorgny Johansson.
Fullträffen
tillkom
otftionärerna i sina rol1er verhacie
efter kiar
f treniannal<edjan fick l)tail
mycket vilsekomna och bilden av sicie, vilket vi som satt i linje
matchen ger ett intryck av ha- rned händelsen kiart kunde kon- aldrig- upp nå,got spei. Det val

statera.
sard.
kom en del uppdra€iningar.
Vi kan börja med a,tt ta Ultr':s Trots detta bakslag gav inte
Kleva gjorde mål efter tio min.
spel genom Bengt Linnårsson och 1-0 sorn ett exempel, Iln fillr: I{innarp slaget förlorat. Kvittebehöll ieclningen till den 10:e min. are spa.rkade bollen i riktiling ringsmålet tillkom i 25:e minnLen. >>Blecka>> Georgsson halvrnlgi andra halvleken då Tomas Pet- rnot Va,rberg, rnen fick äntlå in- sade
ett skott, vilket fick skruvtersson utjämnade. I15:e min. kastet. Och detta hystade hall
gjorde Kleva 2-1 genom Stig iväg så elegant ått det snä,rt karai<tär och överrumplade ockWallander efter hörna. f 30:e min. nog harnnade hos Cårry Mag- så eil tafatt UlF-målvakt.
I andra halvlek inledde Kinri,stra,ff för' fältEins nusson. som enkelt skickade in
fiek Slq$&rb
med ett :,'isst övertag oclt
av Rolii# i:hridersscin, "'soin sjäiv 1-0 innan KIFla,rna huntit arp
lade in straJfbollen. f den sista ställa om sig. Ått2 minutcr lrn- 3-2-bollen av >Blecka> Georg"son var helt motiveråd. UIF
min. drogs så en av gästernas de då spelats.
nog i jämnare spelläge
forwards omkull och Stie WalKvitteringen anlände efter en kom snart
gästerna och kunde t.o.m. i
lander satte in 3-2,
kvarts spel. Kinnarps mittfälts- med
delen av matchen domineGösta Järlström, Tidaholm, rnan Tor.gny Johansson slog en senare
l<alasboll till snabbe yttern Kjr:ll ra händelscrna ganska krafiigt.
dömde i stort sett hyggligt.
gjorde Lennart Nilsson i 25
Gesol Ahl. Ur liten vinkel slog han på 3-3
m1n.
Kinnarps bästa chans hade inhopparen Göte Andersson i 35:e
min., men han förmådde inte ut-

mest soloattacker, där såväl
;tslecka> Georgsson sonl Kjeil
-A,hl

hade goda försö](. Nyförvär-

Vet Christer Claesson kan bli en
i'ramtidsman när han väl blivit
varm i kiätlerng.

Dct var UIF:s första

serie-

niatch. Det var oskäl'pt på många hå11. I de bakre ieden fåa
Reinc Selander bästa betvgel:. På
rniLten spelatle Göran l{ä.lllsl.rön'l

första fiolen och Carry Magnus-

son fordrade ständig bevakning i
anfallsspelet.

Påtagliga brister
1\{atchledningen var definil'ivt

inte bra. Domaren Evald Sjöblom, Kinnåhult, avslöjaCe påtagliga brister. Missade hårre'
.rande fördeisregeln vid ett par
nyttja frildget i fuliträff.
iil]fållen och hade därtill en d€.
i sin bedörnFör mycket >pangboll) underligheter för sigsig
dessr"Ilom
omgav
niirg.
I{an
Kinnarpslaget kom inte upp r
vars aqetantle
..anrma spclstyrka som ntot f'ra- av linjcdourare. ner helhetsinclrar
r1emo. Det blev för myckef vtteriigaredenna
drabbning.
>pangboll>> och försvaret speiaCe Lr1'cket av
Båsse

Klnrreveds R.ötl*l<orskret ? | f
Va,lborgsrnässofirande" -6q,.
vid Tångavallen i Slutarp rön-

te större tillslutning än
år. Talet till vår:en höl.ls

Kinnarps E-jun.-Kättilstorps

B-jun. B_3
Vid måndagens match mellan
Kinnarps och Kättilstorps B-juniorer biev resultatet B-8. Match-

rr! o ot ilmunalkontoret
I va
Kon

tidi.qare
a.v kvt'-

koadjunl<t Gert ;\inegren, Falköping. Kinneveds l<yrkokör uncler

ledninpl av hantor l\{argaretha
varefter
tem- Thor siönq fvra så"nger,
po nästan hela tiden. Målens racl: bålet tändes. Ett fyrverkeri gladl'omas Westerberg gav KinnarT de framförallt de många barnen.

pa

en spelades

i ett ganska högt

ledningen med 1-0 och 2-0 i
början åv ma.tchen, men sedan Vårfest i Sluta,rps missionshus
](om Kättilstorp och gjorde såväl
Söndag kväll anordnar mis2-7, 2-2 som 2-3. Måiskvttar sionsförsamlingen och juniorför'var Christer och Jan Johanison. eningen I Sluiarp en vårfest, tiil
När endast ett par minuter åter- vilken ail.mänheten inbjudes. Det
stod lyckades Kinnarp utjämna blir medverkan av urigdomsprlstill 3-3 med hjätp av en Kättils- torn i Missionskyrkan, Falköping,

torpsförsvarare, som ändrade Lars Lövenvald samt en grupp
riktningen på ett hårt skott av ungdcrnar som sjunger och speChrister Andersson. I Kinnarp var lar, b1. a. Susenne Ängustsson o.

i denna match Tomas Wes- Marianne Ä11. Vidare medvarkar
terberg bäst. Därefter bör peter iuniorföreningens Ied.are liksom
även

och Kent

Jansson

inniorerna. De samlas en god
:tund före festens början kl. 19.

Bengtsson

nämnas. Kättilstorps bäste

spe-

lare vår Christer Johansson i

"

kedian.

,u/\-6q.

Servering'

KUL

ff| R-jun-Va.rtofta
IF D-jun. 3-0

hetsberättelsen framgick att man
under det gångna året egentligen

Vid fredagens vänskapsmatch
mellan Kinnarps och Värtoftas
D-juniorer vann Kinnarp efter

kontoret i Kinnarp.

ä" ct"d

För're

*.*. o.ll

harr

I{r'' Eriasson,
r{r:
Eliasson, som
alltså har
sonr ailtså

relsen fick i uppdrag, att istäl]et
crdna med jubilenmsfirande i år.
Av verksamhetsberättelsen fram-

romas weslus hjäip Eliasson ggr l*tåär3;0"år1"t13
^..- den
för
I terberg, 2-0 Kinnarp hade en
*iS, säger Hilding Våring. I hörna från vänster, viiken snyggt
Bokföringen tog
en mag€a H I luqt" upp av Roland Janss6n ..5
r-ol*?.------- På bilden
brlden di6,kuteöe,r h"t
b"r I i eget må.1. I början av andra halvlek ble_v det så 3-0 genom ToEliasson och Våring en detalJ
detalJ
" II Tt"
\d/esterberS:. Ilade pojkarna
rähenskaper.
riihenskaner^
i kommunens
- - -mer skärpa' kunde de vunlvisat
,-"--

I
car Elias,son, Vartofta, skall
skaii ji
av ko,mmunal- |
enligt beslut aV
nämnden vid behov arbeta på |
kommcrnalkontoret. tI
kommunalkas",;".n

skulle firat 30-årsjubileum. Nu

blev det inget av med det. Sty:

överlägset spel med enOast B--0.

*h;;"r**

stor komrnuna.i erfarerrhet,

:-

går oeksri att andrqkammårvalet ifjol blev en S€ger på det Iokala planet. Partiet erhöIl 180
röster, vilket är 24 mer än i 1964
års val.

I styrelsen omvaldes Sigbritt

Kjellström och Gustav Augrrstsson., vilka'.stod i tur att avgå.

I(.var-står gör' också crdförandsl

Allan Ahlkvist, Gustav Gustavs-

son oeh l-ennart Karl6n. Korresponderande och kassör blev Gus-

l:å:Hff:'å"T'i"#jå1]iåå*r,i,",å;
I

M

anordnad.

tr'rökiuds arbeta,rkommun
har hållit årsmöte. Av verksarn-

Kinnarp

GIad i ciag är kommunalkamrer Hilding Våring, som |I
nr"r fått hjätp på kommunal- i

år

iu också laget och Vartoftas måI-

tav

Gustavsson.

:ff'"*:.i"l:i'J:';ö1;i:,TJ 1
| ;,i*ffåd,iå:{ixlg" #::ä::
ochav1a.sta,rpåsåsättkam-i1-@|t""g,-.,,ävenIngemarJoI1ansrer Våring från

*ylll.ri \:l

låns tid'
som orta tos sanska"1"

l u,"o*X

blq-bq.

lson

och Rola,nd Jansson

Vårdbiträde

visade

."" ltrrti-r#,Å.*"r.#äää:::r'
/ har hållit årsmöte under ordfö- |
X U f,
Av
Ahlqvist.
Ällan
av
I randeskap
lstvrelsens verksamnetsberatlelsel
korresp. och kassör
K,arl6n.
I främgick bl. a. att partiets val- |
^Till
omvaldes Gustav Gussiffrö från 1968 årJ val på det I för 1969

'.p"."'!"-"if

Vid tr'rökinds korrnmuns ålderclomstrrem, Frökinils,gården,
Kinnarp, ledigförklaras här-

.

lokala planet översteg de två rrär;
maste ialen ganska betydligt.
De avgåendle styrelselödamöterna Sigbr:itt Kjellsiröm och Gustav

196ö-?0. Kvarstående

ät Allan

för

tiden
styrelsen
Ahlqvist, ordf., samt

Auguitsson ömvaldes

i

Gustav Gustavsson och Lennart

SLUTARPS MISSIONSHUS
kl. 19.00 V Å R F E S T ......
Tal av pastor Lars Lövenwaltl. Sång och mqsik av en
ungdomsgrupp från Falköping. Göran Carlsson meclv.
Alla vålkomna!
Servering.
Sörrdag 4 rnaj

'

Junior{öreningen.

med en ordinarie tjänst sorn
vårdbiträtle snarast eller efter
överenskommelse. Lön oeh anställningsvillkor enlig[, central
överensko,rnrnelse. Den som för
löneklassuppflyttning önskar
åberopa tidigare tjänstgöring
shall ange detta i ansökan.
Upplysningar om tjänsten

tavsson. - Revisorssuppleant-erna
Arne Andersson och Mats Andersför -tiden 1969,-70'
| solL-.omvaldes
behandlades bl' a'
I viga"lårsmötet
skrivelser och slutligen
| 9'.1
I lämnades rapporter från kommuI nalfullmäktig'es samt oiika nämnI ders samnranträden.
I
I

Missionsförsamlingen.

lämnas av förestånclarinnan tel.
33260.

Ansökan ställtl till I'rökinds
socialnämnd, adress Billsholmen, 520 47 Yartofta, skall\ha
inkommit senast 20 maj 1969.
Frökinils socialnämnrl.

It

söndag

kl t5

IFK Orby

-

Kinnarps lF

Förmatch 73.30; V-Kleva B'jun.-Kinnarps B'jun.

Utlottning
på

programmet

€

l.

I{is}ruarp hemmaspelar mot Örby
i debut
Bexagt Pe och Gösta

fk

fiinnarlls IF giir ett prtr änrlring:rr i,laget inför söndagstnötet nted örby på Kinnenro. Bengt Persson och Gösta lll< beeår div, IV-detrut. Bengt ersätter backen Clas-Göran Göratrsson, som är'förhillilrad att spela och Gösta tar Christer Claessons plats i anfallet. Christer blir tolvte man.
I(innarp har startat säsongen rnetl tre poäng på tle två match6lna, tnetlan örby spelade sin första
serierrratch fiirra lördagen rnot öxabäck, r,ilken gav Z-0-seger.
lXbi-C>€. rt!

Gästerna" kcm på femte Plats i
fiolårets drv. Iv-spel. Tr'iinare är

Lennart Persson, en egen produkt,
och rnedeiå,lclern i iaget är 23 är.
Seclan

fjolåret har laget förlorat

sin bäste spelare; Conny Johansson till div. Il-laget Grimsås.

Med sarnma fina gnista som
de två inledande matcherna, bör
en eller annan Poäng iigga inonr
räcklrå11 föt' Kinnarpslaget, som.
om vårvärmen infinner sig, kan
rä.kna med gott publikstöd. Lagcrt
samlas på kaf6et kl 12.30.
1

*
Sandlrei-n drahbar

i

eflelnridd*g

spelet^

I

nro]1.qon

i rliv.

Vspelar hl. a. Flo-

hv rnot Tcryltsn på Kkvallen och
Vartofla g;$stas av $ri:lancl*,.

-* i Kindg?upptn
ser f.ill jispcred.
Eiidsbe:'s

*

I'e-

T. Persson, I. Lundahl, B. Jonsson,

B.

Hermansson,

Lagen på Kinnerno? söndag
Kinnarps IF:

IFK örby:
1) Kurt Eliasson
2) Per Knubbe
3) K.-8. Patriksson
1t

Tnoo

5)
6)
7)
e)

Sverker Nordenvall

1) Stefan Johansson
2) Bengt Persson
3) Kjell Johansson
4) Tord Torstensson
5) Änders Ek
6) Bo Ivårsson
7) Torgny Johansson
8) Bo Johansson
9) Kjell Ahl

l-rqnccnn

Olof Ivarsson

Inflemar Persson
K.-G. Skoglund
Srronqcnn
^rna

f&)

10) Jimmy Ung
11) Inge Lind
12) K.-tr. Johansson

Andersson.

L.

Eckerlid.
]\l[atch mot Skara B. Ävresa 9.30

Mobergs söndag,

Sluarp A: B. Ändersson, P.-O.
Gustavsson, A. Ädamsson, H. Andersson, L. Pettersson, R. Moberg,

C. Stenqvist, K. Karl6n, H. Karlstedt, R. Andersson, T. Pettersson. 12:e R. Gustavsson. Match
mot Hällestad Ä, Avresa söndag

Mobers +lf -6I.

Kinnarp IB*Jun.: Benny Brodd,
Jörgen Falegård, Jonny Karlstedt,
Kent Bengtesson, Peter Jansson'
Crister Andersson, Crister.Grahn,
Lennårt Juliusson, Tomas WesterJrerg,.,tömas Carlsscn, Bo Göransson. 12:e Lars Gustafsson. Match

mot Vilske-Kleva B-jun.

KinnarP B: Vinfred Nielsen'

Tommv Sandahl, Bertil Gustavs-

son, Kjell Karlsteclt, Rune TorsConnY
tensson, Staffan Nielsen,
'Christer
Qvist. Karl-Gustaf Ah],
iia"s.son, Crister Johansson' Göte
,A.ndersson. 12:e IJno l{arlsson'

Bengt Georgsson

12) Christer Claesson

AIK B idag'
Samling'KQfeet 13.30. Ävresa med

l\ltatch mot Titrro

Domare:

båda

bil

13.40.

X'alköping.

Dir'. VI Floll]/gruppön bjurler
pä Trädet---Vilske-Klevå. ; clag,

Larv mot Åsarp och l-Iällstad mat

se iiven is.supp$läIli olika
Sluterp på, söndag. I Falkiiping$- ningåf. *erier
gruppen drahbar Vaitorp så,n"rrnån
F.T-fönritret på l-åndbogåtåtr ben:ed Rapid,
rlittar i d*g nch i morgon om re"
Kring TidaholmsbygrJens 1äg se sulta! frå,n dri *lika årsnornå., nåK:1,ce-ör'ersikt, kring ö\')1ig fotboll da dagnrna från nrrrkring kl 1?.$$,

loppmarknad
trördagen den

,

rilsi.:!:i:ri:i

ölbyspeialel IqL

fjr

söndag.

Samling Skolan 13.

11) Gösta Eek

AIf Håkansson, LitiköPing.
Sven-Olof
Johansson, Per-Bertil Karlsson,
Linjemän:

T.

Res:. G. Samuelsson,

13.30

Qr

salrlnrån med Bcrgurtr{a

Slufarp B: G. Eckerlid, L.
L. Hafbaur, II. Andersson, I. Johansson, Ä. Samuelsson,
Svensson,

det mösr4 st eget f<ir9 KinnarF; !9_m h!r-

i $lutarp
31 maj

I(innarp helt ti\l kortu

wuo{,

Tirutrwy Ung uisude aiigen,

{}rhy

tiu 5_.0

Kinnarp kom lelt till korta rnot örbS kanraterna i söndagsmatcrhen på Kiulleuro, NIerI 5-0
triumforatle gästerns efter f,-$-lödning i paus, Den kraftiga vintlen koln i hög grad a,tt ltiiverka uppgörelsen. I för;{a halvleliens medvind hatle örir}'li}get ett konstant grepp om hiindelserna, och det var blott sporadiskt som Kinnarpsanfallet lvt.rkade" gå i rnotatta(rlier. I analra,
lralylek hafle vi 200 som tittall6 pri nog' räIinst lned ornbvtta roller'. Det hade tlo<:k gritl: grrrs i
Iiinnar.psrnashineriet och la.get l}-cka.des aldrig helt ta komrnandot över händelserna efter rasten. örbllaget spelade {örståutligt med svepancle marl<bollar och är'en orn Kinnarpslaget oiortte
elenna 45-rninutersperiod spelnrä.ssigt järnn, såg vi aldrig nir,';ra uppbyggda och genomtänkta

a,nfå]| från lagets sida.
örh1"laget blcv en angenärn bekantska.p och rullade gJenomgåen-

de bollen riktigt trcvligt. Kedjans Jinmy Ung framstod jtr
längre matchen led som

pla.netrs

huvudfigur. Iian vår a[tid på
språng och or0acle Kinnarpsförsvaret. Det var ingen slumperls
skörd

re*$******Hffi

att han fick svara för två

av målen och förspelet tiil yLterIigare ett. I{ån hade den båsta
kedjehjälpen ,.v

K-c

Sl<oglund.

Försvaret var stabilt och vanir
Iätt duellerna me d Kinnarpsförsiaret. Lagets högersida hade i
första. irelvleli vissa problem meJ

hemmalagets KieU Ähl, som då
sågs i några ri1<tiga framåt ntsher, dock utan resultat i mälhii"nse sirde.

De främsta speJare återfanns i
K-Itr Patritisson, Svelker Norderrvall och Inge Fransson.

I

dlr-6q.

*$

$'*****=*
'"t'"ii,

ii..'..

i',.,'if.1i,''..,',',1,,;,....i.r'.,,i,..1,',1..,,i1

Slutarp hade

2-0-ledning
Fick hara

2-2

I söndagens bortatnatch rnot

Hällestad tog SlutarP ledning-

cn rned 2-0 före pausen

tned

nrål av Rola.nd llloberg och l{urt
Karl6n. Denna le.dning behölls
tills det återstocl fyra' nrinuter
av rnatchen då hetnnralaget i
snabb följd gjorde trå urål och
därme<l utji{lrrnada en till synes
säher Slutarpsledning.

!'T,sport har haft ett samtal
med Slutarps lagbas Karl-Erili
Det vår lite
Lundin som säger.
snöpligt att behöva- tappa ena Poängen så nära matchslutet, men
clet schabblades länsst bak i försvaret vid tlessa tillfällen, vilket
va,r synd då hela försvaret clittills
gjori. en utr.rärkt insats
Roland lvloberg var den dominerande i försvarsleclen och i kedjan
var det innertrion Roger Anclersson, Hålian l(arlsteclt och T'homas

Fettersson, som svårade

för

de

friinsta, insatserna.
Den starka vinden gjorde spelet chansartat ,och i första halvlelien hade vi fördelen av vinden.
Trots motvind i andra halvlek hö]I
vi spelet bra uppe.
Geson

Än salinas snabbhet
Kinnalpslag'et korn helt av sig
cien l-rär clrabbnin3en. 0-5 är'

,.Iångt ifrån nä.gla roiiga' siffror.
Laget hade mycket sr.'årt att mäta sig med gästerna i närspeiet
och kom ofta helt till horta i cir:

inbördes duellerna. Än
just snabbheten på bollen.

sål{nas

Välbesökt vårfest

På

i

Slutarp

söndagskvällen hade missionsförsamlingen och juniorför-

'örbvlagets tränare Lenn&i't
Persson hade också väntat sig

mer av I(innarPslaget. Orutin
lyste igenom. Ingen rnarl<el'arie
exempelvis målvakten vid ut-

ening'en inbjudit till en vårfest i
Slutarps missionshus. Stora salen
var så goit som fullsatt av människor i atrla åldrar både från byg-

Ängenämnt!

Åsarp.
Med stort intresse lyssnade man
till de medverkande ungdomarna

sparkar. Laget scm helhet ttPPträdde annars mYcket Prvdliil't.
lfre'rriig't lag och trevlig pubiil<.

den liksom från l'alköping

från tr'alköping, en grupp

Bra årstlebrtt av

ende

Bengt

Per-qson årsdebuteracle i

te stabilt. Det var

Påfaliancle

mycket glaPp dä,r bak, där exemrcelvis mittensnelet var över måt-

ian virrigt
mittfältet

ia.n.ga stunder. På
visacle än en gång Bos'

se fvarsson imponerande 'takter'
Vä]täckande och teknisk i aila
ilonrent.

Kedjan gavs inget utrylnme

för något spel.att tala om' I andra halvlek troclde vi nog På en

mer alhnän skottlossning,
kvar står att första halvleFens
nick tätt tttanför av Göstd Ek
var KIF:s farligaste tillbud.
r-nen

bestå-

sångsolisterna Susanne
Augustsson och Marianne AIl, vil-

Rengt Pe

Kinna,ipslaget och gjorde det med
den äran. Hans baclisPel i första
hatvlek gör att vi sätter en extra
stiärna i kanten. I andra ha'lvlek
fiöt< han stiga åt sidan. KIF-leJninEen bestämde si-q för att slilffrån 4-3-3 till 4-2-4
ta ipelsystcm
-utöka anfatlet
med Christer
och
Claesson. Den tanken var v.iil
8od, även om man tvin.gas -sätta
ett frågetecken för just sidstePpandet av Bengt Pe.
Försvarsspelet Yar i övrigt in-

av

och

kas röster tonade myiket klart
och vackert genom de mikrofoner

och högtalare de använde. De
sjöng båda solopartier men mest
sjöng de i duett. Båda flickorna

Kinnal'pstriinaren >Bleckår, i ni.ikposition.

spelade el-gitarr, Susanne också
el-orgel. Dessutom ackompanjerades flickorna med el-musik av ett

pojkar. ,Sångerna var både
fulltråffarna borrade sig in i nätmaskort par
gamla
kända samt flera av nyåre
med
ral{etfart'
min9ter
tre
av
Inom Ioppet
gjordc örby'i första halvlek 0*2' f näst sista spelminuten skre' datum, varför de uppskattades av
yngre
De fem

och äldre.
;-"ör,"6 fuiiträffen anlände clock slutresuitatet 0--5. Jimmy Ur både
Talare var pastor Lars Lövenoasjälvmål.KIF:arenBoJo-uppträddeosjälvisktochifintl:
i ge spelade han bo'llen till K- wald, tr.alköping', som läste Ps. 8
fiä".sä" styrde
*0-2 oturligt bollen
nickåde Jimnry Skoglund,.. sorn bara hade a och predikade om Gud och män€get måI.

iiskan. Dessutom medverkade Fol:
Stefari toffla in läderl<ulan'
Aif Håkånsson, Lidköping, v ke Pettersson med bibeiläsninE
bön. Juniorflickan Ineelä
Efter fem minuters spel i trnu- sade fin. rörlighet, god pondr oeh
öman läste med inlevelse en iacvettig
i
ro
och
beclömnirg:
sin
Ung
lihrrny
utnyttjarle
ra halvlek
dilrt. Efter en serveringspaus
etl lnissförstånd i Kinnarps{öl-I soln planens zi:e man' B å s s e ker
avslutade pastor Göran Carlsson
ivaret octr slog enkelt in 0--3.
med ett kort tal. Också då sjöng
10 min. fick Inge Fransson härlig - och spelade tr'alköpings-ungdotåträff på en frisparl<sboll, sonr

ihg' in över utrusancle
Jo,iiansson.

marna. Kollekten blev cirka
kr.

130

Wackert torpstölle

STUTARP [,/ANN
GRAl\{N$fr'lt BYg'

i $lutarp

säljes omgåtinde. Permanent byggnad 50 kvm., tomt, 2.000
kvm.,

samf ladugård,
Svar

till

till salu.

Bengt Masnusson. Tel. 031/4g

6T 1g

rclf_61,
efter kl. 19.00.

KINNARPS
MISSIONSTIUS
söIvDAG k], 19.30
Offentlig SöNDAGSKVÄLL
Medv. av Inger o. Göran Carlsson.
Koll.

-

ODENPLAN
frerlag

kl.

18.30

Reseroserien

Kinnarp-IFK

FCITBOtt
Tångavallen, Slutarp
Fredagen den 9i5

kl.

18.00

Triidets IF-SIutarp IF
Söndagen den 11i5

kl.

10.30

RAPID BK B_SLUTABP IT'B

Slutarp triumferade i går
kvä"ll mot Trådet i grann-

derbyt på

3-1

Tångavallen.

blev siffrorna.

tr'T--

bilden visar när Roger Andersson "Pangar in" ett av

lagets två straffmåI.

Rättvist 3-1

Kinnarp ändrar

varlrna"Len mot tlfiImele
med 3-0.
Sporten berättar utförligt
om vad som hände i går
och vad som händer under
kommande idrottsweekend.

tr'rån fredagskväliens fotboilsäventyr kan vidare berättas att Falköpings BK
besegrade Brandstorp med

6-0 (räcker det till en
FT-boll?) och att Vilske
Kleva förlorade den första

I morgon skall Kinnarp försöka repa sig efter >>smäIlen>>

mot örby med

E:0 på Kinnemo. Iforestorp står på progrårnmet och aliirtill på bortaplan.
Laget är obesegrat efter de inlodande tre omgångarna, vilket
tyaler på, styrka.

son och Håkan Karlstedt far bra

betyg.
I Trädetelvan var mv

för Slutarp

Bengt

Berger bra och virtare skall i fö"rsvaret nämnas Lennalt Holm. I

i gå.r kväll mellan Slutarp och Trärlet slutsde
med Slutarpsvinst 9-1, efter.samma siffror i halvtial. Segern
var fullt rättvis då Slutarp hade det bästa och mesta av spelet. Speciellt i andra halvlek var Slutarp ett överlägset lag.
>lterb5'rnatctren>

den ga.nska tama ftedjan var Anders Johansson den främste.

Godkänt betvg fär domaren
Ingvar Lindgren, Ulricetramn.

Peter

Matchen var annars ganska ruffig och det för'ekom en hel del
ojusthoter ma.tchen igenom. WIf 41"anara..rralvlel< slu.tade' t"T' 1]- i
I den 14:e minuten anlände | drsale
-på
genom Roger Anderss:lj
Andersson
1-0
1_0 senom
"j:i':
I
.l^il.tt-l:,T:1''^";^'::j:
Tll'"".;#11".=jå1,;
strafföpalk, sedän en Trädetspe- I| flf,:il#äiiT;,
1]Ln1lj"^
::il'
"1.-o"l-.?.'.i,^"nl,T:]:t'
må.1
biivit
kuncle
lite
rrLc
tur
med
lr.u
med han- I
lare slagit bort bollen
,LLrr
Trädetatt
ocksä
skall
.^.;l^--*;;-.'
Närnnas
den. 2-0 kom i den 21:a minumånga bra
ten genom Håkån fä"f.t!ät- åfi"" målvakten räddace
o^"'
Roger slrott'
Rogel
av rcoger
"'"""'
iin framspehlng
framspelning av
en fih
SondBg5keiill i Kirr3årlr$
Andersson. Tre minuter senare I Shitarpslaget var,i förwaret ' ndssionshus
genom
L.-Ä.
Trädet
reducerade
Älf Äclamsson, I-.Iasse,.Andexs-son I'fnorgon, söndag kvli.lL inbju.
Johansson sedan Slutalpsmålvak- och I-ennart Pettersson de friims- ttes ållmänheten till ett nröte i
ten missat något i utrusningen.' ta. Kediebäst var Roger Anders- i Kinnarps missionshus under medEndast minuten efter kunde I ton, men även Thomas Anclers- j verkan-av Inger och Göran Carls.--lsorU Åsarp, vilka sjunger och ta'
Slutarp ånyo öks. sin ledning tilll
3-1 på straffspark. trn Trädet- I
i lar. Kollekt uppbäres,
spelare räddade ett givet mäl och I
i Måndag kväIl samlae iuniorerstraffen slogs in av Roger An- |
! na vid missionshuset, mötet hålle$
sedan_på hemlig platg utomhus,
dersson.
I
I
I

I

I
I

RöKIItB

"*

I
I
I

I
I

__-Iltot detta Torestorplag ställer
Kinnarp en elva som man hoppas

skall klara minst en pdäng. An-

ders Ek flyttas från vänster till
höger backplats. Kjell Johansson
stannar kvar i mitten nu tillsammans med brodern Bosse. Clås-

Göran Göransso4 återkommer som
viinsterback.
På mittfältet spelar Bosse Ivarsson, Torgny Johansson och Torrl
Torstensson. Tremannakedjan blir

från höger: >Blecka> Georgsson,

Christer Claesson och K:ieU Ahl.
Laget5 tolva: Bengt persson.
Beträffande målvaktsposten är
det ovisst om Stefan Johansson
kommer loss från militära övningar i Strängnäs. Vinfre<j Nielsen år

målvaktsreserv. W(ft6q.

..
T7 '
aeg
Irtnnarps
Bollen rullade inte
Oturlist 7-0'full mot Torestorp
IF i div' IV slutaile med förlust 1-0

efter

Söurlagens match för Kinnarp borta mot Torestorp
0-0 i hah'tiil. Det var ingen stor matc\, den ka4 knappast betecknas sorn div. IV-mässig med undantag för några enstaka ljusglimtar under mittenperioderna av de båtla halvlekarna,' Kinnarp
börjaiL bäst och hatie ett visbt övertag under första periotlen nen kunde inte utnyttja sina chantUS-6?
ser på rätt sätt.
Vi har noterat att KinnarP i Christer Claesson, men vi får inte spelet klaffade bättre än mot Örmitten av halvleken hade ett Par glömma att även Stefan Johans- by. Vidare anser han att domaren
upplagda chanser till nätkänning' son stod för flera fina räddninga,r. borde ha blåst av Torestorps GunÄven Bengt Persson skötte sig nar Nilsson för ruff vid det till'
nren tyvärr gick bollen inte heller
bra
som ersåttare för Anders Ek fälle då målet gjordes. Han anutan
väg
gång
KinnarPs
denna
t
vände armen för att knuffa undan
blivit sjuk.
som
på
om
stolfel
sida
alltid
spelades

pen eller stod målvakten i vägen.
- Ja, en gång var det inte målvakLeilarord
Efter matchen talade vi med
tens hand som. var i vägen utan
en utespelares. Det verkade straff några ledare i TorestorP och de
matchen var den
från vår position, men domaren ansåg ått dagens
vinkade avvärjande med händer- sämsta de gjort på länge och då
na, och anfallet rann ut i sanden. även $innarp inte v4r helt i slag,
Ändra halvlek inledde Torestorp försölier vi att snarast glömma
bäst och i fetnte minuten var vi denna match och komma igen med
fedo att anteckna 1-0 till hem- nya friska tag Kristi Himmelsmalaget, när K. Augustsson kom färdsdag.
Kinnarps lagiedare Marthel Joensam mecl Stefan Johansson i
Kinnarpsmålet men sköt svagt hansson anser att Kinnarp gjoqde
utanför. Efter detta spelade Tores- en ganska bra match trots allt och

Kinriarps NTO'
förening
håller möte

armen på ett hårt skott av
Christer Claesson. Marthel framhåller som de bästa i Torestorp
förutom Gunnar Nilsson, Tore Johänsson och målvakten Henning
Kinnarpsspelarna

delar han ovanstående omdöme.

torp den bästa fotbollen i flera

minuter men de kunde ihte heller
utn;uttja sina chanser. Hemmaspelarna såg ut att ledsna och Kinnarp övertog åter initiativet.

När 10 minuter

TIPSPROMENAD KINNARP
Stalt vid NTo-iokalen söndagen den 18 maj kl. 14-16.

å.terstod av

andra halvlekens 39:e minut
kom så kaltduschen'för KinnarP.
Försvaret slarvade med bevakningen av TorestorPs bäste anfallsspelare G. Nilsson och denne
var inte sen att utnyttia detta.
Hån kunde slrta sig loss och slå
ln segermåIet för hemmalaget.

I

i.

Styrelsen.

ANBUD
Frökinds socia,lntimnd infordrar härmetl anibud-)å två
stycken :begagnade varmvattenberedare, 75 oeh 500 liter. Beredarna kan beses på Fbökindsgården, Kinnarp, efter hänvändelse till vaktmästaren. Skriftligt anbud skall vara Frökinds
socialnämnd, adress Billshotse-

nast den 22 maj 196.9.
F rökinds socialniimnil

Kallduschen

I

1-0

20.00.

men, Va,rtofta, .tillhanda

Kafte

serveras på torpel. Välkomna på en vårprornenad hälsar
NTO

matchen bytte Kinnarp ut en av
sina bästa spelare, Christer Claesson mot 12:e man Gösta Eek.

maj kl.

saunrng DIvrt aKtuell.

ut

Om

föreningslokalen

Besluta om eventuell försäljning av föreningens lokal.
Alla medlemmar uppmanas
infinna sig då frågan om för-

Kinnärps centerhalv Kjell Johansson momentet innan han lyckades
slita sig fri. Även Marthel. anser
att domaren borde dömt straffspark till Kinnarps fördel i första
halvlek, då en försvarare slängde

Redlund.

i

ons'dagen den 14

Loppmanknad Kinnemo Klnnarp
[örd. l7i5 kl. ll.OO försäljning av antikviteter

bl. a. tallriKar Grö.
na Ann&e Spinnroekar, kopparkittlår, kopparbunkar m.fl. kopparsa.
ker. Auktion varannan timme fr. kI. 12. Försäljning av vårm korv
rar. m. samt tombolor.
VÄIKOMNA I

alltså.

SPelarkritik
henrmalaget var G. Nilsson'

mrilskvtteu, och Inge Aronsson
mest till sin förciel, medan Kinn-

Yid regn håIles nxarknctden, i NT0-lokalen.

arps främsta var Claes-Göran Göoch som tidigare närnnts

Kinuarps IF

ll

"atsso.,

TJ

I\CDOM S F'OTBOLL
.4ls-6q.

Kinnarp 1-2
samt måigöråren var de mest
spelarna i Kinnarp.
Ovannämnda lags minsta spel- framstående
Tomten var ch. Peter Uvesten,
f
möltes
i
sönare, 8-9-åringar,
även svarade för målet,
dags i en .förmatch, där gästande vilken
och hi. Charles Wers6n de mest
Kinnarp triumferade.
framstående.
Ander5 Göransson svarade för
sitt lags bägge måI. Mv. Claes
Falegärd, ch. Ingemar Johansson
Tornten

r

Loppmarknail

Kinnarps I!' aaordaar loPPrurarknad lördagen den 17 mal'
Föreningen är intresserad av aileila.ndå. saker som blir över vid
garderobs- och vindsröJningar.
PA onsda.g och fredag samlar

i

Kinnarp upp de saker sotrr
skänkts. övri!:a lntresserade kan

mån

lionäkta KrF-ledningen'

1

I
I

B-GRUPP

I

Kinnarps lF-Vilshe-Kleva Bi(

lo-#år.urrttar: Anders

Andersscn.

Kinnaros NTO
lf"" Åkä Emilsson, Totnas Dahar nröie i föreningslokale,a i mor- I niclssson, Arne Johansson'
hade större och
!Jn; onsdag, då män skall beqJuta Vilske-Kleva
öm'eventuäil försäljning av för' robttstare grabbar och detta^fäIleningens

rokar'

*:#tj*:'"å:3i*"1"iåT,åäTi;ll

ket att sätta emot. Bäst i VilskeKleva Lennart Ek, Anders Ändersson och Tomås Danielsson i
Kinnarp lade man mest tnärke
tilt Kent Bergman och Petcl

(Tf)

Regerlngen her
Stockholnr
tiudelat generaldirektören och
chefen för SJ Erik UPmark me-

i guld ev toifte storleken Jansson.
inskrift: >Iliis Quorum me- t'-

daljen
med

ruere labores)) för hans >utmårkta
insatser inom transportväsendet>.

1

$(r-6al

,

All uppvaktning
på födelsedagen undanbetles.
Linnar Andersson, KinnarP.
la{{14'.==.,. ... ..,,,:,.,,

,

Loppmarlarad

På Kinnemo, Kinnalp,

anord.

på lördag ioppmarknad med
försäljning och arrktion. Arrånl:ras

Sör.är Kinnarps

Il''" (q(t-6{.

SakK']1r11r9a

representanter

för posrverket var tr. v.

kontrollör Per Hagström, överkontrollör

samtliga postdirektionen

i

Götebolg.

lirger

poslmästår'e Hat'ry Skalln, -!'alt<oping, över'.
Jansborg och postinspektör Lennart Johansson,

tqlt-6t'

Fostaerhet gaa umd,erhund,shesked,:
Station i Kinnarp mest, recl,listisltt
Den fra.mtida poststationen för Kinrrarp och Slutarp kornrner av aIIt ått dönrrl att ligga på llassla
Västergå.rden i l(lnnarp och får utbärning i tle båda ort€rnå ljksonr lantbrevtriirning på linjen Slut-

arp-Vårkurnla frarn till gränsen mot Falköpingsområdet. lltgcket talar för att det blir fråga onr
stadsbrevbiirning i Kinnarp och lanttrrevb?irning i Slutarp, där postverket i så fall anser det båst
rnetl gmppsamlingar av b?evlåtlor för att snabbare kunna betjäna allmänheten. Skillnadon nroltan stadsbrevbärning och lantdito är att vid stadsbrevbiirning har postmannen tned sig betydligt
mern värdeförsändelser än i åndre fallet.

Negativ föIjdkettja
Dessa fakta och synpunkter tion på ett hyfsat sätt. Dessutom I
frarukom då representanter för får postpersona.len vissa egna ut-l pogtverket har begärt ytttancle
postverket i måndags salrman- rymnen om ett beslut fallas om{ från kommunalnämnden med utträffade rned ledamöter i F rö-- Hagsla Västergården. Ja, lokaler-l gångspunkt från en poststation i
kinds kommunalnämnd och en del na är t. o, m" kanske lite i över-l ffarltä Västergården. i.Vågot yttandra intresserade i Centralsko- kant'
rancle i frägan har rnan inte fått
lan, Kinnarp. Under en och en Postlnspektörens förslag om två oeh det var av den anledningen
ha,lv timma långt möte diskute- brevbårarL v&r en utökn'ins med lsom verket ville sammanträffa
rddes under lugna former frä- en jåmfört med de teser för ut- imed kommunalmiin för' att dislru'
gan om den fra.mtida postorgani- redningsarbetet som postverket, lera frågorna. Från kommunalt
sationen i Kinnarp och Slutarp. tidiga,re lämnat,
jhåIl har man invänt att frågan

För ett nytt postkontor på
i var alllför lite belyst och därför
Hassla Västergården talar hl. a.
Lokalorna, undermåliga i har ingel yttrande avgetts och
att kommunens byggnadsnämnd Några fakta i >målet>: 'Laka-i:lärför.har. i sin tur infs ngg61
och länsstyrelserl godkänl prorått"unrlermåliga och l5t konkret förslag getts av post'
jektet liksom att 2O-talet före- ferna-ai
inlämnades 5.388 pkt verket'
små.
fjol
I
tagare tillskrivit postdirektionen på poststationen i Kjnnarp äch .
möjlighet i samman*
- qn..är"oc5så. lrglbårnilc m.eji
i Göteborg och framfört önske- i.zoå st i Slutarp. Det kan ibland hlnget
mål ait det skali inrättas ett
så mycket-pkt att-eventuui- utgå]S från Falköping:' sacie postpostkontor- på Ilasslå Väster. \r&ra
la
resancle- får tiängas med dem I' mäsfare Skalin' Under alia förhålgårdsområdet. Kinnarps Kontors- i väntrummet i Ktnäarp.
behövs dock en postståtion
I l*$.""
nröbler iovar t. o,'m, att ställa loPlus
överkontrollör iohan=son { i Kill:larq. ellef, . Sluta-rp' oir..9l
kaler tili förfogande om det inte deltog frän postverr.ut-pä*iÅar-l
utgår från Falköskulle räcka till och ordnas snåbbt tars "Harry skalin, rähöping, !::lo"tlt]tnje
förläggas tiu
totou.stationen
l 4tå
ånnars,
(slutarp
ratrei
inoå'i:!|'t{q-gth
odh
Ki""a"p
1i911-^.llij
*.Vi
på
ha,r erbjudits lokaler
88 kvm i Hassla Västergården,
sade postinspektör Lennart Johannson, chef för intendentur- och
byg:gnådsavdelningen vid postdirektionen i eöteborg. rr^essa 8E
l<vm räcker och vi'räknar ;nerl
att dessa i kombination rled
irrevbärariinjer även skall klara
av paketinlämning ocl'r distribu-

Ev. uppvaktning
på födelsedagen

undanibecles

vänligen.

Linnar Antlersson

ilS-61,

Elmsäter, KinnarP

l{v utredning ay
Slutet på diskussionerDa blev
att man visserligen inte fattade
något, beslut, men en allmän mening var att Kinnarp skulle bli
p0stverket

postorten. Postens representanter
ville inte blndå sig men utlovade
en ny utredning budgetåret 1970
trots" att man inte vet vad

-1q:tt::
€n poststation -71,
hans äomäner), olue"fo"täiår[rql\oni1e,- men
SJ beslutår. Tidigare k&n man
Eirger Jansborg,.dtrektionen i C<i-lmåste ändå finnas i Slutarp'
inte få de penninganslag som
teborg, och överkontrollör Per
belrövs. Utredningen, som alltså
I
lnto
sanrlingshuset
uagsiitim, oito.
torde utgå från elter4ativet Kinn*, Vi har, såd€ överliorllrollör Tirjigare J1ar frarnskymtat att årp, $kall föreläggag kommuna,lstation
för
gemensarn
Kinnarp
ennämnden för yttrande.
JånstJorg:, fulg& färdiga fårsfag alt
presentela iö, ko*ttl,t.,"; i.,il och Slutarp skulle inrättas i det
Det är möjligt att vi uttåplane.r'aae
mellan
samlingshuset
gff
iär,t*" tills
lar- oss i princip redan innan ut-paSJ besiutai .sie
förkastar
Detta
de
framtidetl -On tioS.tt ui"i""rt'"nin'
redningen är klar, sade riks.!åQ grterna'
postvertsamh.'t av PostYerl{:t med motiveringen ått dagsman Gunnar tars,son i LuttF alköping.
mer
och
nattetid
nämni säg i Kinnarp uxrrr" rrri l,Y::t.-:!3:.,!"mt
ra.
i eller mindre lockar till inbrott'
it"t
dyrare för oss än den
"i:., bättområdet men g'e allmänheten
re service.

RöK[SD

Mariedal med fin "Boråsanda"

-=rF
-#

\v{f-

gästar lfinnarp p*,.,orsd ag
Mariedals IK från Ilor:is blit'
torsdagsgäster på Kinnerno, La-

get ligger för närvarande på
delad första plats. Vl vet att
det är ett lag rned fin >Boråsanda,> där några av spelarna
tidigars fig'urerat

i

sarnmanharlg.

Orn det skall lyckas Kinn-

arpspojka,rna att såtta stopp
för lllariedalsframfarten ford-

ras krafttag från början.

Det var nära en poäng mot To1-- snöpligt
till
detta kans- på sin mammas gata
ke laget
kan göra matchen jämn mot \{åriedalslaget. , Claes-Göran Gö-

rasson

intar den här

gången
mittfältsposition, meclan Bo Jo-

blir tolva.
Laget i sin helhet

hansson

i

laguppställningsruta

presenterås

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

11) Kjell Ähl

KinnarP

onsdagens FT meddelas från Post-

verket att även om brevbärningen utgår från FalköPing torde

Kinnårp vara den Plals där Post-

Lars Andersson

stationen blir belägen.

Weermets
Rustan Ablahamsson

Eättelse

Jiiri

Bernt

I ett tidigare infört referat från
årsmötet med Slutarps el-för-

Svensson

Keneth Stenvall
Lars Ä. Tingyau

Rolf

ening hade vissa felaktigheter in-

smugit sig beträffande vaiet av

Johansson

styrelse. På omval till stYrelsen
för en tid av två år stod Lennart
Efraimsson, Sixten Lindberg och

Hans Grahn

10) Uif Brorsson
11) Leif lllissson
12) Eje Fälth

10) Christer Claesson

i

Med anledning av årtikeln i

Marierlals IK:
1) Tomas Höglund

1) Stefan Johansson
2) Bengt Persson
3) Kjell Johansson
4) Tord Tcrstensson
5) Anclers Ek
6) Torgny Johansson
?) Claes-Göran Göransson
8) Bo Ivarsson.
9) Ben.et Georgsson

Elfsborgs-

restorp nu senast
0-fall
och sett

Poststation

Lagen på lfinnemo? torsdag
Kinnarps IF:

51,

f:p*prairenao
Kinnarps NTO anordnar tipspromenad med start vid NTOlokalen i morgon, söndag. Kaffe
serveras på torpet.

Nils Jerneklint, vilka omvalcles'
Kvarstående i styrelsen är Ivår

12) Bo Johansson
Samling hos Marthet 13
f)omare: Tore Hjelm, Lidköping
Linjemån: Bertil Lundberg, Lennart Lundgren båda från

Gustavsson och Herbert Anders-

son.

i

I

Samlrällsföreningar bjötl på
undcrhålining på Fröl<indsgårdcn
Samhällsföreningarna. i kintt- |
årp och Slutarp bj-öd de . gamia '
I

Timmele

I

:

I Prtslista i iaktstigen:
il tt Guncle Johansson, Kinnarp
ii roo'p: 2) Lars Björ'kman. Ljur'

ftatt" 100' 3) Gösta Persson' Sä4) Lennart Ahlin' Tibro
ll SZ: S I Bengt Åkesson, Kinnarp
ll sZ; ar Alf Larsson, Skövde 96;
ll

ll tuna 9S;

7i Lars Göransson. Göteve 95;
ll erne Svensson. Magt'a 95;
ll

8)

9t

vid Frökinclsgården i Kinnarp på
ett liaffesamkväm på torsdags-r
cf termidclagcn. Ett 50-taI pcrso
ner hade mött tipp och föreninE;ens v. ordf. Sten ÄhlkvisL vålliomnade. Bygdespelmä.nnen Jchn

Karlsson, Kinnarp, och Gunltar
Karlsson, Slutarp, underhöll ntei
dia gsDelsmusik,

I(ilrneveds RIi-syförening

har gjort en utflYktsreså Per
till Hjo. Vid avfärden från
Kinnarp hade förmiddagens reg-n
ll Sl'en Johansson, Nygård 95: l3t avlösts av solsken. Resan gick
ll Cart-Otot Niklasson, Anten 94; över Stenstorp-Dala och Kors94; berga.. I Hjo besöktes SjörYds
I t+) Arne Franss€n, Vårgårda
l ffl Sixten Holmstrand, Herr- sjukhem med sina två terapisail Ynsve Johansson. Trollhättan

9i-r;

95;
ll:Oi;t u Johansson, Veddige 12)
ll ftt ntats Olsson, Gudhem 95;

ljunga 93; 16) Ove Rang, BarneÅsaka 93: l,?) Äke Kår'lsson, Tidaholm g3; 18) Arne TillY' Älvängen 93; 19; Lars Persson, Sä-

I

Dagens segelbenc, Guncie Jollansson

FullträffTör'Gun
på Gäseffö; iaktstig
Trots regn blev det god tillslutning

till

tlen jaktstig sonr Gä-

ett fyrfaldigt leve för chauffören
avslutade den innehållsrika da-

tlagerr. Inte mindro 6Ln 225

deltegere stätltle.upp. Det kan tittäggras att stigen fick fina lovord från t{eltagarrla trots regnet och vä,tan i markema'
JQhtstigen blev mycket jämn i
Det fanns andra saker att välja tappe!. Två skyttat nå,dde maxi,
på också, nämligen harbana, rnala 100 poäng, nämligen Gunde
minkbana och lerduvellåra. Även Johansson, KinnaJp, och Lars
här sköts det friskt under dagens Björkman, Ljurhalla. Både hade
lopp. En nyhet i jaktstigen var också
iika på första skiljemålet
atl en särskild damklass var an- men 11!d
ytterligare €tt skiljemål
oldnad. En åv damerna vågade låg Guåde
bättre till och blev diirminksig
försöka
med
till och
På
igenom dagens seg'erherre,
banan.

Liliverkades.

I kerainikfabriken Guldkloken
Johansson' Isvisade en ciceron omkring i de
torp 92; 21) Kårl Johånsson, Larv oiika avdelningarna. I >Röda boot
den>> strax intill kunde man köPe
Lagresultåt: 1) Kinnårp lag I av keramiksakerna. En unik 5e'
434;
3
Sätuna
)
453 poijng; 2)
värdhet i Hjo var ett kalenderur'
Göteve 432; 4\ Kinnarp lag II som mekånikern och urmakareil
426: 5\ Falköping 380; 6) Sol- Llarald Larsson tillverkat på friberga 374; ?) Viiske 351-.
ticl undet' fem års tid.
Damklass: 1l Märta Johansson,
Nästa uppehåll blev i Bankeryd
Borås 63: 2) Monica Lindberg' där en snrahlig måltid intogs. EfLarsson'
SYivia
53;3)
Vetlum
teråt musicerade man och sjöng
Törbjörntorp 52; 4) H€leise Rönn- oclr även en rolig tävling orduaholm, Göteborg.
cles. Den bestod i att alla skulle
Harbana, insats: 1) K. J. Än- stå upp och sedan skulle var och
dersson, Hjo 61; 2) Itrrik Larsson' en sätta si.g når hon ansåg att cn
Saleby 55; 3) Sven Johansson, NY' minut förflutit: Chaufför Svensson tog tiden och segrare blev
gård 54.
Mafianne Jonsson.
lVlinkbana. insats: 1.) Kai'l-Erik
Bloinmor till reseleilaren och

på Kristi himmeli Mjädrung*. Särskild mycket folk strömrnatle det

till när vädlet bättrade sig franrpå

vi!-vnade4l orir
tar', där allehanda
enklåi men 'även "svårarä såker

tuia gz; 20) Eriik

sene-Erikstrergs jaktskytteklubtr anordnade

färdsdagen

buss

Kaffesa,mkviiln På Frökindsgår'tlen

Slutarps och Kinnarps samhällsföreningar anordnade Kristi Him-

dersson, Velanda, Göran }{errnansson, Ö. Tunhem,.sixten Lundgren'

melfärdsdag kaffesamkväm

På

X'rökindsgården. Vice ordföranden

i Slutarps samhällsförening Sten
'Iidaholm, Rolf Augustsson' Ahlovist välkomnade till kaffeborden. $ygdespelmännen John
Äs1ält.
I(arlsson, KinnarP, och Gunnar
Lerduvebana. 25 skott: Åke Iialisson,
Slutårp, underhöll med
19'
Ticlaholm,
I{allsson,
drågspelsmusik. 50-60 deltog i
såmmanliomsten som avslutades
mcd en psnlnl.

i

'la 2,2. Kommunalnämnden till-

styrker. Firma Gullringshus hade förklarat sig intresserade av
att förvärl'a ett område från fas-

a

ta-ao

rosttragan rhade
att ej
till
av området.
diskuterad
frägan till futlmäktige med
ik-nämnden Trs i
i
i

.lNrlttv\

tigheten Hassla 3,1. K-konsulten
rekommenderat byggnadsnämnden

byggelse

medverka

be-

Kornmunalnämnden beslutade överlämna

Frökinds nya samlingshus
vid vägen till Tångavallen
Kostnadsram 400.000 kr

in-

stämmande pla.nförfattarens rekommendation.

pernoner bosatta FalköFröl<inds konlml.inalnämnd har ping hade ansökt om tilldelning
Kinnarps
och
hållit sammanträde.
ur 1970 års byggnadskvot. DefiSlutarps samhällsföreningar ha- nitiv ställning tages till frågan
de framställt om ett anslag på när låneansökan inkommer. Len:
vardera 500 kr för skötsel av lek- nart Eckerlid, Slutarp, vilte föri platserna i resp. samhäilen. tr'ram- värya en byggnadstomt i Slutarp
Byggxads- 7,29. Såväl byggarads- som koml. ställningen tillstJ,'rktes.
I nämndcn hade föreslagit inköp av munalnämnd

| 35.000 kvm tomtrnarlr

från

Hass-

sökan från b

tillstyrker. En

Frökincls nya samlingshus skall ligga vitl uppfartsvägen till
Tångavallen mellan Kinnarp och Slutarp. Detta har den kommunala komrnitt6n som tillsatts för att utretla frågan kommit fram
till. Hnligt givna direktiv ska ll kostnarlen håIla sig inorn ramen

ån-

firman Med-

400.000

Frökinds bokslut for år f96B
visar överskott pä,#1#.000 kr

lingslokaler, en större med scen
och plats för i runt tal 200 Per-

soner och en mindre för exempelvis klLrbbmöten, fritids- och hobbylokaler (ungdomen månde gläd-

års bokslut för Frökinds kostade 17.393, övriga försäkhar nu framlagts. Av rin!{ar 1.199 och avskrivningar
detsamma framgår att kommu- 57.233. I hundskatt har int'lutit
nalfullmäktige i personal, aclmi- 4.560 kr och i ränta på likvida
nistration och valberedninE kos- medel 64.753:80, i ränta för upptat 12.365:44 kr, revisionen iånade medel har utbetalats kr
2.193:60 kr, kommunalnämndens 57.456:72.
och kommunaikdntorets Dersonal
Den alimänna konrmunalskat31.?16, administration tå.ZSB::8. ten och skatteutjämningsbidraget
hvra och städning 3.13?:33 kr. uppgår till 1.558.990 kr och till
Utgifterna för valnämnden har skatteregleringsfonden har avkommun

jas) samt ett bibliotek plus kök

och nödiga biutrymmen.
Kommunens biblioteksfråga
skail alltså lösas. Något centrålt
bibliotei< finns för nårvarande inte
i kommunen men väl ett antal
mindre studiecirl(elbibliotek.

1.144:97 kr, tör taxering satts 100.000, inventarier till kom3.590:95, farniljebidragsnämndens munall(ontoret har inköpts för
utgifter 77.842:77, och den har 1.360:95 kr och, för en brandrefått ett statsbidrag på 15.091:70, serucar i Döve, Börstig 8.278:81.

2.500 kr.

Frökindsgården har inForts. på sistå sjcj.

om ny ungdomslokal ordnas

18.152:58

och de:r

industrietla

verksa-mheten 41.733:53 m.ed in-

fiutna avgifter på 31.696:02.
Till Faibygdens skolförbund
lrar utbetaiats 545.417 kr och till

Vid onsdagskvällens möte med Klnnarps NTO förening uppdrogs åt styrelsen att omsriende sälja klubblokalen om två för_
utsiittningar uppnås. DeIs att en anna.n lokal kan ordnas frt
tugdornssektionens Fl,tiva nred lemrnar och dels att föreningen
l<ornmer elionomiskt överens tned den privatintressent som vitl
köpa sa,rnlingslokalen för att a nvända den till lager.

yrkeskurskommitt6n 1.050. Barnoch unsdomsvård har i uteifter
23.901 :07 samt har i statsblrlrae
Majoriteten av mötesdeltanar,oeh crsältningar fått 10.496 ki. lå
det haCc l{ommit mångä
Nykterhetsvårdens utgifter kr var-för
försäjjning men sar::2.745:25, och statsbidrag 1.106, tiriigt vilt'.nman göra aiit för att
socialhjäipen kostade 113.031:97 hjälpa iir unga, sorn ju är fiipoeh i statsbidlag oeh folkpensio- eningens fi'amtidshonp. Det l,elr
ner erhölls 105.458:99, vårdkost- länge sedan vi hacle- -en så aktiv
nåder på Fröhindsgården slutår ungdomssektion, säger ordföranpå 394.412:08 oeh i kostersätt- den i Kinnarps NTO,
]antbrukare

Iingslokal rynmands 60-?0 per-

soner

hus

i

l(älla,r.en

titl ett stiftelse-

Slntarp. Det möter viilare

inga h - ler att hvra sammanträCeslokaler i skolan, men dännecl

är intc scenfrågan löst.
Irrågan ont vad föreningen

skall görr' med lilubblokalen har
ventilerats i många år. Den bygg.des 1p32 och det saknas exempel-

ningar och ersättnine för vård Sven Anciersson.
har inkommit 2I5.753 90. Frö- Närvarande ungdoms- och förkindsgårdens fastigheter och in- äldrarep|esentanter uttrvclite oro
ventarier har en kostnad nå för a.tt nlan skulle bli , husvill
44.484:39, och här har inftuiit och av den anledningen undersöhyror på

i

gis toaletter. Ett kostnaclsförs1as
tiJI oinby;rgnad häromaret onrsjöL
115.000 ki", men

l<er föreningen att få andr.a lol{aDet kommunala bostadstilläs- ler medan man väntar på att
get har kostat 70.910 kr och &n de komrnunala samlingslollalerna
sociala hemhjälpen 48.237 med skall bli ](lara, viilret tros slie
16.761:71 kr i statsbidrag och hösten 1970 (Se separat artil(e;).
andra ersättningar; Bidrag till I går kväll behandlades frågan
föreningar, enskllda vägar och av kommunalni;.mnden_
belysning slutar på 72.490:9O och
Vid NTO-mötet framkom svrihela socialhuvudtiteln på kr rig'heter beträffande att sliaffa
769..612:66 i utgifter och kr en nv lohal med scen för r"tng357.244:40 i inkomster. HäIso- och dc]nens teatervet'ksamhet, Celisjukvården har kostat 21.676:17 tralskolans gytnnastiksal är nåraoch i avgifter har influtlt kr li:en oftast npptagcn av idrotis-J
6.561:85. Personalförsäkrinsar fdreningen. Vidare finns en sam- |
1.667:80.

|

kom aldrie tiil

utförande. Fören.ingcn ansåg kosi-

naderna

alltför krävånde

även

om kommunen ställde sig positiv
och ett större kommunalt bidrag

låg inom möjligheternas ram.
I'lera tusen kronor har la-s{:s
trt- enbart på ritningar. sä ärr
stcn Andrrsson, som iropJ,as att
kommunen nu skall hjälpa till
att ]öså frågan om en nv klubbiokal för ort"..s NTO.
NTO i K na.rp är traktrns

stör'sta förening med c:a,90 mediemmar_

DAG

15.30

SANDHEMS IF
VARTOFTA SK

14.00

för

har erhållits 1.0b0 kr. Byggnads-

och nlanväsen m. m. har' kostat

I

samlingslokaler'. Hur
stort lånebidrag man begär kan
ännu inte sägas, men rnan räknar
på ansvarigt håll med att inhämta besked under sonmal'en.
Utöver kommunens hössta be-

nämnd

I{i*näiffi NTO säljer gården

och inkomster

Strömsborg

till
grund för inhämtande av förhandsbesked om lån från statens

33b:?1,

3.299:.29

dens yttrande är ännu oklart.

Dessa ha.ndiingar skall ligga

försvarets personal 4.817:40, a'dmi- 37.832. cator m. m. har koståt
nistration 150:12, ersättningar en- 23.286:30. Va-nätet 9.586:13 och
list släekninrsnvtal 30.314:50 octr i anslutningsavgifter har inkom-

bosteclssubventioner m. m. har
kostat 9"471:75 och i statsbidras

makterna begär samarbetsnämn-

göra
prelinrinära kostnadsberäkningar.

för civilförsvarsnämnden Tomtmark har inköpts fr'ån Slut24 och för uttagningsnämnden arp 7:1 för 10.000 kr och kom110, överblockleda.ron 238. brand- munen hrr försålt tomtmark för

Till

blocket att yttra sig i frågan. Om
detta avses ske innan man inhämtar förhandsbesked eller om stats-

rätta ett skissförslag och

l<ostnad

mit

slutande myndighet kommer samarbetsnämnden ino'm tr'alköPings;

Enligt var FT ert'ar har ritningar anskaffats och K-konsult
i llariestad håiler nu på att uPP-

varit

Fastip-hetsförvaltning för hyresfa.stiTheter har i underhåll och
I försäl<ringar dragit 4.452:80 kr
i och i hvror har influtit 17.590 kr.
EostadSförmedlingens utgifter

*b41

Byggnaden skall inrYmma sam-

1968

i övrigt 1.354 kr.

kr. Ett preliminiirt köp ekontrakt har undertecknats metl

markägaren.

t"t{r.
-6',t'

KINNARPS B-jun.
VARTOFTA B-jun.

frrtt"

bergs AB, Borås, att få förvärva I
byggnadstomten Kinneved 5,8 om I
940 kvm tillstyrktes.
I
3'rågan om postgångens ord- |
nande i Kinnarp och Slutarp var I
uppe til] behandling. Som tidigare I
i denna tidninq meddelats hade I
podtmästaren i Falköping och representanter för postdirektionen I
Västra distriktet sammanträffat
med representanter för Frökinds

kommun.

Ait yttertigare ar,l:eta

med lokalfrågan valdes Ilenet
Kjcllström, Kinnarp, och Sven Ai-

dersson, Brismene. I övriet bordlades fråsan.
Revisorerna hade i sin berättelse rei(ommenderat kommunalnämnden att överväga angelägenheten av personalföistärk;ini på
kommunall.(ontoret. KommunÄlnämnden beslutade upptaga den-

na frågå, tiil behandling när man
med ledning av tidsåtgången för
nu ånstäIl-q. hjälp bättre ansåg sig
kunna bedöma behovet.
Itörslaget om nytt avtal melian
ödegårdens torrläggningsföretag
och Frökinds kommun tillstvrkei

hos fullmäktige. Kinnarps fufO-

förening hade en frarrfställninE

om att få hyra Sörbv st<ola sori
möteslokal, enär föisälinins av
nuvarande NTO-lokal hade altua-

liserats. Fråghnlbordlades'för ut_

redning, då visst löfte tidieare
lämnats beträffande skollokäler-

nas användning för kursverksam-

het'

fi 6I'aÅ'-;lA

Kl.

15

MarledaEs nK-Kdmmarp$ IF

TORSDAG

KINNEMd

KI. 10.30 SKARA

IF B_KINNAR,P

ROKItlD
VÄRPROMBi\AD M!]I] KII\I\ARPS NTO
LOCIGI]E lBO I]EI,TAGARU

Torpet soni var trrå.let var intol'pet, tressant så till vida, att det hör
sonr ungdomarna disPonerar. rön- till den gåmla bebyggelsen i Kin'
Kinnarps NTO:s

tions väl'promenad

ungdomssek-

ut titl

flesta hade aldrig
te stor anslutning. Omkring 180 never-l och depå
Platsen sonr går
Dersoner hade trots att vä(iret in- tidigare varit
ie var på i)ästa humör sökt sig under naituet Långaberget"
Prislista:
dit ut.
1.7 rätt: KieU'Ove Karlsson'
Tipsfrågorna. på vågen 8av
månBet bryderi, men På de 20 frå- Åsarp.
'16 rätt: Lars Falegård' Kinngorna vår det en som hade 1?
årp,
298 i skiljefråga; Arne Jofick
Där
rått.
fick
16
st
ratt. 7
(2791; Ingrid
skil.jefrågån a,vgöra placeringen. hansson, Äsarp (345
) : Helene
(303 karameller var det. i burlien. Kjetldn, Luttra
KaRått gissat av Åke Torstensson, Torstensson, Kinnarp (230);
rin Ändersson, SIutaqP (225); B'
Kinnarp),
och Tom'
Kaffe serverades vilket snåkå- Ä Larsson. Åsarp (200) (428)'
rnv Johansson, Göteve
rje utmärkt efter Promenaden.
i5 ratt: Tage Karlsson, Åsårp:

Kjell Åke

Johans$on, Börstig;

,]ohn Persson, ,KinnarP; Kerstin
I

FffiWffiffifuffiTÅI,trGAVAI,LET{, SLUTA RP
Fredagen den 23/5 kl. 18'30

TTMMELE GTF'SLUTARPS IF

Mård-Nilsson, FalköPing; Margareta Åkesson, KinnarP; Margare'
ta Brodd, Kinnar"P; Elvi Johansson, Äsarp; Dag Göransson, Kinnarp; Dagny Johansson, Börstig;

Valter Beitiisson, Vartofta; Crister Johansson, Sven Lood, ÅsarP;
i Göran Silvander, Kinnarp; Lisa
i Gustavss,on, Vartofta; Helge An.
I

dersson,

Vartofta; Allon

Johens-

son, Börstig; Sonja Åkesson,
I(innarp; Ingrid Johånsson, åsarp; Roland Bertilsson, Vartofta;
Runo Torstensson, Kinna.rp och
John Johansson, Åsarp.
Rätt tipsråd: 21x x12 x11 2x1
1]Lx 12x x2.

KI

NNARP BINGO

liesorvgra, annandag pingst

kI. 19.00 för bingo i Central-

$amkväm med prisutdelning
för

tipspromenatlen hålies
elagen tlon 23 mai kl. ?0.
Te,ater ooh

lätt

i

NTo-Iokalen, Kinnarp, fro-

undefhållning sa.mt musrik av bygde-

spelmiin.

Alla välkomna.!

programmet

B

Fo,rt på, Slutarp efter paus
gaa .4,,*^Q-seger mot Annelund
Den ymniga, nederbörden sätter sina spår i fotbollens spelprogram och i lördags var det dags för planbyte i matchen AnneIurd-Slutarp, vilken fick förläggas till Tångalallen. Uppgöretsen soln bjöcl på bra ternpo blev en seger för Slutarp med säkra
4*0 efter det att ställningen i pa,usen varit 0*--0.
Målti]lfällen saknades inte i visade emellertid prov på en viss

första halvleken, men det ville sig spelkultur, men saknade tiilräckinte riktigt i avslutningarna.
lig kraft i sina aktioner.
I början av andra perioden blev Bra i laget var mv Vingård, ch
det andra takter. Efter mål i 6:e Hansson, hh Strörnberg ocir cf

rcspektive 13:e minuten var ställ- Svensson.
I hemmalaget var försvaret i
sin heliret bra och toppades av
Roland Moberg på mittfältet,'som
nog får sättas som planens främsta aktör. Fer-Oiof Gustarrsson och
Annelunds försvar, som i första Alf Adamsson bildade en stark
halvlek stoppade Slutarps attac- duo i försvaret. f kedjan var det
ker ganska effektivt, fick nu fin- Roser Ändersson och Håkan K&rlna sig i att bli överspelat Srtter- steät som gjorcle de främsia inligJare två gånger, då Tomas Pet- satserna och efter andra perioden
ter,qson ökade till 4-0 med mål får Tomas Pettersson ett gott bei l7:e och 28:e min. Segcrn gick tyg för sin påpåsslighet som i4ntan tvivel åt rätt håll och Anne- bringade två måI.
lund hade väl inte så stora chanGeson

ningen plötsligt 2-0. Vid båda
tillfäUena var det Roger Andersson som satte bollen i nät efter
förspel och passning från Håkan
Karlstedt bå,da gångerna.

ser till bättre måIsiffror. Laeet

z)[s'61-

t ld,d\ö

s tr{innurpsked,j a

{}-4 rnot Borå,s GIFF:&re
I{innalp förlorade även söndagens lnatch mot Borås GIF och
har dännecl inte lyckats taga någon poäng på de tre sista matcherna utan förlorat merl 0-10 på rlessa tre. Vad har det tagit
åt l{innarps kecljespelare, inte ett rnål på över 270 minuter'?
På de första matcherna gjorde trran ju sex måI.

4-0. Målskyttar i tur och ordning

Så åter till söndagens mateh
på, Sjöbovallen i Borås. Hek
rnatchen speiades i regn, och de1
inverkade även på spelet sonr
:rldriq kom upp till någon lrögre

var Thomas Ef,raimsson,

Rune

Parkhagen och Arne Agnroth på
en hård frispårk.

Spelarkritik: I Kinnarp vill vi
sätta målvakten Stefan JohansKinnarp öppnade måtchen bäst son främst trots de fyra bakoch redan efter ca 1 min, spel var längesmålen. Sedan kan vi nämvi hiara att netera 1-0 till Kinn- na Bengt Persson för hans fina
arp, men >;Blecka>> Georgsson första halvlek. I övrigt var det
missade den fina målchansen och iåimnt överla.g, dock undrar vi var
sl<öt utanför. Därefter deppade Bengt Georssson gjort av sin
Kinnarpspelarnå lite och man fina form från tidigare i vår.
fick aldrig nå-gon orclning på siBorås GTF var jämnstarkt med
na, anfall, utan de chanser man ett extra plus för r,rålvakten. En
spelade till sig slogs okoncentre- a.v planens bästg aktörer var dotat bort. Men det måste i detta maren Åke Johansson, Limmared.
sammanhang även påpekas att
KUL
måIvahten i GIF var mycket brå.
Vi har även noterat från första
ha.lvlek att Boråsarna hade inte
mindre än tre skott i trävirl<et så
i försvarsarbetet hade Kinnarp 8-barnsfamilj i Slutarp önskar
den trrr som saknades i anfalls]<va.]it6.

BARNVAKT

soelet.

IVI\O ungtlornssokt.

Utlottning på

I början av andra halvlek tog
så GIF ledningen med 1-0 ge- några dagar i veekan. {rbetsnom Rune Stenholm, därefter ver- l tiden kan diskuteras.
kade det som om Kinnarp tappat
all gnista och målen ramlade in Telefon 33420. z4s-61..
med iämna. rnellanrum fram till
i

i
i
I
|

I

i l{inruarpströj&n

Qaist och Eh

Hdllingsjö

till Kinnenao i

dog

Dfter 0-10 på de tre senaste matcherna är det i dag hög tial för Kinnarps IF ått å.ter få
snurr på maskineriet. Dager_rs gäster IFK IIäIIingsjö intar för närvarande positionen som tabelltre.a och står hittills utan förlust efter tr'å vinster och fyra oavgjorda matcher på de sex
omgångarna. Kronäng och örby toppar nred nio poäng och Ilällingsjö har åtta. tr(innarp har
sladtlat och ligger på näst sist6 plats merl sina tre poäng efter inledande soger rnot Aranemo
z*ls-64.
och oavgjort mot UIF.

gör seriedebut i

Coirny Qvist

KlF-laget och spelar på högersidan

i

försvaret. Vidare återkom-

mer Gösta Ek i anfallets mitt.
Bröderna Bosse och Torgny Johanssorl flyttas ner i reservlaget
och lagets tolva blir tidigare

mittfäItsspelaren Bosse Ivarsson.
Lagen presenteras i sin helhet
på annan plats. KIF -la;;et samlas hos lagledaren Marthei Johansson

kl.

13.

*

I div. V-fotbollen spelar Sandhem i dag mot l'loby och de bå-

da lagen hade inga framgångar i

förra omgången. Sandhems ineffektivitet år ticliglare påtalad ocir
det lutar åt seger för Floby meci
något rnåIs ö\'ervikt trots motgårrgen mot Skultorp nu senast.
I l'orbjörntorp spelar 'Iomten
mot Mullsjö. Båda lagen har sju
poäng var. Kan bli raftei...
'Vartofta

Lagen på l(innemo
IFI{ HÄLLINGSJö

KINNARP

2) Kurt Roland Johansson
3) Karl-Erik Frosterlind
4) Sture Johansson
5) Bengt Larsson
6) Lasse Larsson
7) Willy Börjesson

3) Kjell Johansson
4) Tord Torstensson
5) Anders Ek
6) Claes-Göran Göransson
7) Bengt Persson
8) Bengt Georgsson
9) Christer Claesson

B) Bo Johanspon
9) Roy Carlsson
10) Sture Gustafsson

10) Gösta Ek
11) Kjell Ahl
12) Bo Ivarsson

11) Jens Kvarnhage
12) Dick Alm6n

Erik Fredriksson,

dug

1) .Stefan Johansson
2) Conny Qvist

1 Sören Andersson

Dornare:

i

Tidaholm.

Linjemän: Rune Alexandersson, Timmele; Ernest Larsson,
Uiricehamn.

reser till Skultorp
utan spelande tränare Stig Dahlgren. VSK-laget försäkrar sig

I

annandagsmatcher möts Gro-

gjort i

Borgunda.

Blidsberg bör ta sin andra vår-

/seger när Månstad kommer på
besök i dag för spel om viktiga
poäng

i

Kindgruppen.

*

För Fatköpingsiagen i div. VI
blir det bortaspel. FÄIK möter
Valtorp i clag och även för FBK
blir det tör'dagsspel. Resa titi
Gust.. Adolf . l'BK-laget sPeiar
för övrigt också en >>hängmatch>
i pingst. Annandagsmöte bol'ta
med Vreten. Rapid gästas i dag
av Folkabo, Dimbo möter VreLen.

I

FloroYgruPpen spelar Träriet

i dae mot Ännelund. Vi
väntar på v:årens första Poäng
för Trädet... Redvägs andra rehernma

i denna gruPP, ÄsarP,
spelar mot Friscopojkarna På

presentant
bortaplan.

KINNEMO' Kinnarp
Annandag pingsl

kl.

10.30

Styrelsen för Kinnarps NTO

Spännande löpningar blir det
av allt att döma på Kinnemo i
Kinnarp på annandaE;en. Bygdeguttens lagledning har aviserat
fina långdistaYrsare i sitt lag. Eller vad sägs om cirka 15-0015.10 på 5.000 meter. Säkert blir
det en hård nöt för Albions Gösta
Karlsson och Karlin. På 1.500
meter är norrmännen goda för
tider nedåt 4 minuter. Det har

Sven Andersson i Falbygdslaget
också gjort och Krister Larsson
m.

.Serieledando Timmele imponerade inte vid fredagskvällens besök på Tångavallen, där de dock vann uppgörelsen mecl 3-1
rnot hemmalaget ef*er två avgörande mål i slutskedet av matchen. I pars vår ställningen 1-0 till det gästande laget, vilket
allses som någrolunda rättvis värilemätare på häntlelserna den-

på tistlagskväIlen att
tör on summa, som enligt
överenskommelse inte skall
beslöt

offentllggöras, sälja NTO-lolokalen till hr Ingvar Johansson vid Kinnarps Fabriksne-

na periail.

zq(r-b4.

Första halvleken var mycket
svag i spelsynpunkt sett. och båda lagen slog ifrån sig i alla 1ägen uta,n nämnvärda aclresser på

derlag.

Tillträtte sker så fort köPekontrakt underteaknats vilket
väntas ske den I juni. Fab-

Roland Moberg sättas Eienom sin

aktionsrådie

på mittfältet. [-Ian

Irunde också anteeknas för hemrnalagets enda mål på en pra<tpär'la. vill<et gav trtjämningen till

bollarna.
1-1 och hopp om poängtill,.lclMan laäe dock på ptt tidigt sta- ning. I anfallet hade Roger \ndium märl<e till starka försvars- dersson vissa framgångar liksom
insatser i Timmeleelvan, där fvr- Tomas Pettersson. men man kom
ba.ckslinien Lennart Älsin och till ]<orta i de avslutande situaRengt Karlsson satte stopp för tionerna.
det mesta. som kom i ånfalls\'äg
TimmPIe tog Iedningcn Ffter

riksnealerlägets verksamhet
skall koncentreras till NTOlokalen som görs om till aJfärs- och lagerlokaler.
Beslutet innebär inte att
- blir utan samllngsPlats
NTO
innan det kommunala sa,lnlingshuset blir klart, säger
ordf. Sven Andersson tilt F'T
och räknar upp hyresmöjligheter i Vårkumla skola, Sörby

frå.n hemmalasets sida. Betvdligt trettiofem minuters spel genom
större svårigheter hade man på vy Sven-Olof Svensson.
mittfältet och kedian kom inte
Efter paus kom utjämningen
heller Ioss i målgivande situatio-

ner" IVIan satsade här på en hah'- till 1-1 etter fyra minuter spel
ska-darl Endel Sliilla. vilket irlte genom Roland Moberg. Efter
var så lvc]<osamt, men l'lan svt.,'a- detta hacle Slutarp ett bra grepp
cle för 2--1 i sedvanlig Stil. Bä,st om spelet, men i tjugofjärde mi-

gamla skola, Pensionatet, Cen-

Bygdegutlsns [LFalbygdens IA

friidrott
på KII\I\EMO

f immele besegraile Sl,utarp

NTO-gård såld

i anfallslinien var Göran Johans- nuten kom Endel Siilla igenom
och ensam med målvakten Gusson och Sven-Olof Svensson.
I hemmalaget, där mån av oli- tarr flckerlintl gjorde han 2-1.
ka omstäncligheter fick ställa unp
$lutresultatet 1-3 Eom till på
utan må,]vakten Bengt Anders- en vällagd frispark av vfi Bengt

tralskolan och en samlingslokal i ett stift€Isehus i Slrtt-

Friidrottsrnatch

fnternationell

är också i god f(l

orn en poäng...?

landa-Stenstorp och Borgunda
Det lutar åt hemmar -Ekedalen.
s€gråf, >>gardera>> dock med oav-

'

erp. zz/S-$,

Karlsson i 42:a minuten.
Dornåren Stig Persson, F'loby,
Kurt Car]6n och Aif Adamsson övertygade inte.
Geson
i försvaret. Bäst i laset får dock

son och Per-Olof

Gustavssorl,

siqnerades de bästa insatserna av

En mindre stuga'å Slutarps festplats
samt en SPELLÄKTARE siljes för avflyttning till högs bjudande. Stugans

mått:

610x3?0. Lämplig som sommarstuga. För

visning ring 332 50 efter

zzlr-bt.

kl.

Slutarps missionshus

18.

Slutarps samhällsförening
I

ANNANDAG PINGST kl. 19.30 (Obs. ändrad tid!)' Past'
ANDEBS LINDEB talar. Offer för byggnailska'ssan' G'
Carlsson m.fl. medv. Sång.

- VÄLKOMMEN!

\

Missionsf örsa'mlin!en

ttls-61-

ii;.)it;'ti.irti..ti.i;.tj

Breddningshiul
ti,ll 11"X32" och 11"X28" för
orng. lev.

Hallsängs Rep..verkstad
KINNARP
Tel. 0515/461
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RöTITD
Kinnarp missionshus
Annardag pingst på förmlcldagen lnbjudes till offentligt möte
i Kinnarps missionshus. Det blir
predikan av pastor Änders Lin-

der, Enviken, Dalarna, samt sång
av Inger och Göran Carlsson.
Söndagsskolan hålles inte på
söndagen utan måndagen, annan-

dag pingst, alltså före det offent-

liga mötet.

Slutarps miseionshus
Det utlysta mötet pingstdagens
eftermiddag i Slutarps missionslgus

aua fall Bosse IvarsDet var länge sedan ,Kinnarp hade en boll i motstån.Jarmålet. Här har i Sören
AndelSson har
Hällingsjömåivakten
nåtmaskorna.
i
tiit.att"
lagt
sons straffskott
avsl ark'
för
mitten
"ig
mot
tågar
Fredrilisson
Erik
,
domaren
olir
faktirm
bara att konstatera*

za{s-64.

frogem,

effektiuitet öaer Kinwxrq

Struffnzå,t räddud,e en Poörtg,
fick
har

1-7

kedjefolket ånyo 8å
svårt meal målfabrikationen, På pingstaftonon
i alla fall en porätldatle
Ivarsson
Bosse
halvbacken
av
inslagen
en
straff
planen,
mer
rnåIlöst från
Kinnarpsanfallet

upptakten tagit ledningen meel 1--{). Fotbollskosten
U;i;A" var annars lnte av något tättre märke - Kinnarpslaget demonstrerade sin svaghet
"oÄin6e kunna utn5rttja en rad målchanser mot ett Hällingsjö, som blev en klar besvikelse. Försatthalvlek
ta halvlek var relativt jämn, men hemmalaget hahe merparten av målchanser' I antlra
goala möjtigdominerade Kr1--taget iånga stunder'kraftigt och vi räknade också till en handfull
heter att övorlista gåsternas målvakt Sören Andersson'
äng åt

IFK:irna

sedan Hällingsjö redan

Under dehna den andra halvleken satsade också hemmalaget
betydligt tner på offensivsPel än
vi tidigare sett i vår. Tror att det
är den rätta vägen om det skall
bli fart på attackerna i matcherna framöver. Laget utnYttjade då
spelbredden på ett annat vis än
under den första halvleken, då
anfallsmännen oftast sågs agera

i mittenzonen
re kollidera

och mer eller mind-

mecr varandra.

Kalldusch

t

är flyttat till kvällen

dag pingst.

f

annan_

mötet insämlas offer

för. reparation av missionshuset,
Det llir predikan av pastor An-

oers r..Inder från Dalarna. Vidare
ha_r_Kerstin och Torsten persson,
Vilske-Kleva, lovet att medverka
med sång. I övrigt medverkar
-

oct<så

pastor Giiran Carlssou.

All uppvaktning
på min födelsedag

undanb,edes.

Ebba Johansson, Slul,arp
vr[s -$7.

Bra tlebutant
Conny Qvist gjorde backdebut
i Kinnarpslaget och det var en
debut med mersmak. Han var tillsammans med Cias-Göran Gö-

klart främst i fyrbackslinjen. Bengt Persson agerade
rned finess På mittfältet och i anfallet går det bästa betYget till

ransson

Gösta Ek.
Sören. Andelsson i HäIlingsjömålet.spelade säkert matchen ige-

nom odh hans utsParkar var i
mångt och mYcket renå skolex-

Det börj*de dystert för hemma- emplen.
pojkarna, som fick en kalldusch
I för"svarsspelet dominerade Dick
efter två minrrtet"s spel: Efter jin- Alrn6n
och av anfallssPeiarna var
.Roy
Cärlsson ostörd
lägg fick
Bo Johansson den mest
tei(niske
nicka bollen i mål. Matchutveck- framgångsrike.
lingen under foi"tsättningen av

lralvleken hade hgit motiverat
-Orik Fredriksson, Tidaholm'
Kinna,rpskvittering, men den ute- var matchledare. I{ela hans agebiev soln sägi.
rande visar att han redan är en
I andra halviekens 17:e min. an- I t SrOn dornare. Kunde inte se en
lände kvitteringen. En Hälling- il enda liten miss på nittio minuter.
sjöspelare hindrade bollens väg il 6anska fantastiskt!
mot målet med ena handen och .l fAO personer såg denna lördags'
fullt r:iktigt korn straffsignal. Bo l'otäd"äg. Det nlir fter på onsdag
Ivarsson var exekutor och med en rnär Maricdal kommer På buhårt slagen boll ordnade han 1-1. I
Kinnarp hade under senare delen av matchen ytterligare chanser till nätkänning, men det effektiva i avslui.ningarna lämnade
rriycket i övrigt att önska.

sötr."..&

I

rasse

I

]

|

,

I

|

I

Cirlister. Claesson attackerar Hällingsjömålvakten'

KINNEI}T{)

Timmeletill

hfiörleda!-Kimnärp

onsdag
18.45

kt

Ödesdigra slutrninuter
gav uddamålsförlust

Tångavallen

for Kinnarp

mot Mariedal

Sista 15 ininuterna blev ötlesdigra för Kinnarp i onsdågskvällons div. IV-tlrabbning på Kinnerno mot Marietlal. Mett 2-1 triumferade gästerna sedan de helt tagit kommantlot i slutskcalet.'
Den fullträffen som gov seg€r kom nio minuter före full titl. Klnnarp gjorde annars en av slna bättre matcher på sin hemmabana. Spelade i stort sett järnnt med gästerna första halvlek
och starta,tto andra halvlek merl en friskhet, sorn gjorrle att do ofta var först på bollen i närkamporna. Första halvlek slutaale mållös, men båda lagen harle chanser till en ellor anna,n full-

träff.
I

z4(f -

Kleva-Larv
Ledarlaget Timmele kommer

till Slutarp och Tångavallen på
fredag kväll. Upptakten för
Slutarpslaget har betytt en position som tabelltrea i div. VI efter tre segrar, en oavgjold och
en förlust. Timmele å andra sidan är obesegrat på de fem rnat-

cnerna.

I

denna div. Vl-grupp spelar

också Vilske-Kleva mot Larv nå

fredag kväll. Kleva har intaeit

en

ningar

6q,.

andra halvlekens 22:a min

mot Larvs
bli jämna tillstäIbåda. Z4S-fi.

andraplaeering

femte. Kan

Do lrämsta

tog gästerna ledningen genom gf ll prämsta Klnnarprollen på mitt-

L.-Å. Tinevall, som sköt förbi ll tatt"t spelade Bengt persson och
Kinnarpsklungan och via ena ]l i 6s bakre leden har vi reclan
målstolpen i nät. Kvitteringen an- ll nämnt målvakts-stefan för bra
lände två minuter senare. Ktnn- ll insrioanclen. även om han har en
arpstolvan Bosse Johansson
- ll viss svaqhet i utrustninEår. Conny l]
ersatte Gösta, Ek under senarellOvists trackspel var gedieet _l'
delen av måtchen
slog en fri- ll bra snabbhet i steqet * och vi-

- tabbade sig ll .ta.re måste Cla.s-Göran Göransson
spark. som målvakten
på. Retur.n håmnade hos en lj en cn gång applåderas för strongt
Georqsson på språngl sDel.
'Blecka'>
och 1-l var ett faktum.
I f proeramhla<1et talades {et oå
I det här läqet såg det liust ut I Mariedal mecl >Boråsandan'> Dcn
för Kinnarnsnojkarna, men efter I så- vi inte m.rrcket av möitigan
deq fullträffen kan man i det I

undepf ao

-

för

-tenare delen a.v an<|halvlek. clå laoets snel nräqla-

närmaste tala om platt fall fi)rl1s
laqet, sorn trycktes tillbaka helt. I des av viss lekfrrllhet. I-.eif EliasFörsvarct spelåde virrist och | -s61 oeh L.-Å. Tinqvalt var anfalkedjan fick aldrig tillfä,lle att I tets tnnqivande nch vidare märk
samla sig till några attacker
tes Rust-an Abraha.msson nch
K"ttret stenvall I de bakre linjer2_1 genom l]eif Eliasson
"r" |I na;
väI I oeh för siq ingen orättrre'rrrrEs rtvH']
hvngligt åv
Maf ehen dömdes
visa onr man tretänker att gäs-| _t"t"'t:':.".
rcrne. harle
hi.tc tle
rta allra
o'ra farliqast:e
+Ji",l"L I Thore HielF . Lidköning.
terna
anfallravrlutningarna. stefan I Publik: 135 personer'

Johanrrod i Kinnarpsnrå.let
tvingade. tilt tre-fyra räddninqar r.' lrög klass för att

Båsse

Lagen på l(innemo onsdag
På onsdag konrmrrr Mariedals IK till Kinnerno. tlratrbningen är uppskjuten från omgången 15 maj. Gästerna, soni
ligger på andra plats, har flera stiiciitiga spelare i sltt lag.
ltrans Grahn och L-Å 'fingvall hal B-förflutet i Elfsborg.
Kilnarpslaget ii,r inte definitivt, varför numreringen i upp_
ställningel trlott åir prelimiinär,_
Kinnarp:
I Stefan

ilohansson
2 Tord Torstensson
3 Conny Qvist
4 Clas-Göran Göransson
5 Anders Dk
6 Bo Ivarsson
? Kjelt Johansson
8 Bengt Persson
I Bo Johansson
10 K.ieU Ahl
11 Gösta Ek
l2 Bengt Gecrgsson

illlerieda!:

1 ,Iomås Eliislund

P l-ars .\nCeilssen

B ,ferrv Wumretz
4 P,ustan Abra'r:lnsson
5 Berrrt Sve.nsson
6 tr{enrrcth Stenvall
? Niis lyialnrarsson

I

.T{as" 6pghn

g I.:rrs-Åke Ti:rgvall
10 L;lf Brcströrn

lt Leif nlia,sson
lp Bo Nelander

Domare: Thore lljelm, .idköping.

I
I

fretla sln bur.
Ä andra sidan var spelet på
planen I det närmaste iemnt.

Kinnarn har dock fortfarande
svåriEhcter i avslutnlnEarna,
tlär spelarna unnträiler lite onii-

dist

Kirenarp BHNGO

omrtändliert och kantiet.

>Rlecka,D Georgsson

får

inte

sitt sncl att stämma och eftersom hrn är något av motorn i
Kinna,rpstoetret blir det eärna

något av hasaril över attacker- |
na. I)ageFs frä.mste anfallssDeIare var Xiell AhI. som rev och
slet för två hela nratchen.

Ser ma.n vtterligare lite kritiskt på lagets aqerande måste
fastslås att man i månEa situåtioner har bråttom på fel sätt.
Man påskvndar spelet oclr missar
det väsentliga: adresser i pass-

Just soelsvstemet
4-3-3 borde ge utrymme för
] att ännu mrr behålla och hålla

i

i f-axet harlc en mvcket positiv
I spelroll i andra halvlekens inler dande skede, då man helt iqenom
.l utnträdde som ett div. IV-ft.g.

Mer av den friskheten och balan-'
lsen, i, .spelat kunde åvcket 'väI
I

I

eett en eller t.o.m. två pinnar.

lMärkvärdigare var inte Mariedal,

1*"'

/

kl.

Vi häls'ar alla hjiirtligt välkornna
kväll där Ni kan vinna följande:
JACKPOT

500:-.

presentkort

19.00

till

en givande bingo-

På enkelrail: specerivaror, dubbelrad:

40:-, full brieka: presentkort ?5:-.

4 och 5 semesterrundor med campingartiklar.

Spel

Stärlbingo,

siclovinster, blomstafett. 5 st. frispel uUottas.

ningsspelet.

lbollen INOM laeet.

Centralskolan, KII{NARP

Annanrlag pingst

OBS! 30 spel 6 brickor

VÄL

: 10;-

MöTT!

Kinnarps IF

Tillvaratagen

Maskinsnickare och hopsättare
anställes omg. Ackordsarbete.

AB_^Sigarps Kontorsrnöbler,z4s-6q.
520 44 Kinnarp. Tel. 0515/383?0

T7
r\onJlrmallon
L _fi.

Kinneued-Börstig
Under pingsthelgen ägde kon-

firmation rum för både Kinne-

veds- och Börstlgsdelen.
På pingstafton samlades inför

fullsatt kyrka
nen. De tågade i

Kinnevedsberprocession irr i
kyrkan. Sedan ingångspsalmen
s$rngits, bad alla ur bönboken nr

1{,3. Barnen redogjorde så för
uppläFgningen av den vanliga

olika delar, varpå
följde konfirmationssamtal med
utgångspunkt från nlika bibelpsalmbokens

anförancte med anledning av, att I ffter kaffeservering fllailförcle
det var sista 8ången, soir en tiil- | ungdomssektionens teatergrupp
ställning hötls i föreningen lokal. I ett spel om frieriet_ genom.tiderEn åknad kommer det nog I na, där man började i nutid och

ställen och psalmverser kring bu.

den, tredjc artikeln och sakra-

att bli för många. För trots alla I slutade i stenåldern. Och vem
sina brister med dåtiga utrymmen I skatl kunna spela om kärlek om
för scen och kök, inget kapprum I inte 'ungdom. Charinfullt, roligt
utan ingång >direkt> var lokalen I och ibland lite sentimentålt' vad
med siti säiegna höga väivda tak ltan ma-n m.e-r heg'ära. Suecdn var
v€rktigi irivs-am, Dåt var hellerlgiveru b){*,Q.I..

menten. Därpå följde välsignelseakten med ps 22. Efteråt följde
så utdelning av diplom och konfir-

mandbiblar m. m. Som minnesord för dagen g'av kyrkoherde

Ändersson dem >>Saliga är' de
som höra Guds ord och gömma
det>, allt i ankn3'tning till psalmversen >Ätt åldriE min F rälsare

gllT#l';",äå"ffi ,"til#I"j""'l

I

I skolinbrott i

Kinn arp
rnbrott förövades natten till
fnbrott
tilt i
I
Pingst-daggns högmässa ilted-Jgår
inled-Jgår i Centralskolan, Kinnarp. En
des med skriftermål qve_r Apg. | ltteraOrr till bespisningsl&alen
2:42. Predikan
Predikan handlade_
handlade .nm I i-^-2:42.
i,å" -----...
U*tits upp li]åom tia nass_
>Kristi ande och världens 119",. |I
-fo-röa"åo."rö;;;de
B_arnkören1såväl som kyrkokören "Årlo"lui.,--ri.å""
*iÅJy"frri"
i;;
inramade I nattvardsmässa med II j5frs"r till kfassruÄ. Sa
";;;;
*"n
hymner, >>Anden ser vi icke>> och tunde toristatera i gär hade
"itf
ingI
j:t]",?::l.ntin!*turit..
i"o",j"n,?i19"^*"x?,.*n
ned>. Efter de fiykonfirmerades
björkar'

Sondagsskolfester

i

KinneYed

första nattvardsgång följde så en
stor rad anhöriga och övriga för- utgick han från Jos. 24:15, och
samlingsbor. Kyrkoherden gav därpå följde ett, förhör som uppännu ett minnesord >>Efteråt> med vis?de goda kunskaper.
Iedning av Matt. 21:29. En stor
I Börstigs kyrka följde .på

kollekt till Ersta, uppgående till pingstdagen högmässa med natt\29 kr, upptogs.
vardsfirande. Skriftetalet utgick
l'ör det gamla Börstigs-påsto- från Pred. 12:1, och som minnesratets vidkommande skedde kon- ord gavr Joh, 74:2. I såväI Brisfirmationen i Brismene kyrka mene som Börstigs kyrkor sjöng

under ledning av kyrkoherde l(örernå r'äl valda hymner. MycEvald Svensson. f inledningstal ket folk övervar höstiderna.

MISSIONSHUS
KINNARPS
,/

KL 10 SöNDAGSSKOLANS SOMMARFEST. Metlv.
av b,arnen, lararna samt missionärskand. Lennart Magnusson.
S,erverins. AlIa välkornna!
SöNDAG

l:.:l

$luta!'ps Missionshus
SöNDAG KL 14.30 SöNDAGSSKOI,ANS SOMMITF"F.T:CT i JäTN.
vägsparken (vid dåligt väder i missionsrhuset). Medv. av b'arnen,
lärarna ocll missionärskantl. Lennart ', Magnusson. Servening.
Obs. Barnen samlas 13.15.

AIIa välkomna!

RöKIItD

,tk-64.

j

sommarfest. Missionskandidaten
Lennart Magnusson, barnen och
lärarna medverka. Det blir serveriilg samt insamling för söndagsskolan.

Slutarps missionshus
I'JärnvägsParken i Slutarp har
Slutarps missionsförsamling sön-

dagsskola sin sommarfest På söndagseftermiddagen. Det blir med-

veikan av barnen och lärarna

hedverkande

såmt missionskandidaten Lennart var den
grammet ingår kollekt ocll serve-

Anders Linder

sioashus har söndag förmiddag sin

Två söndagsskolor i Kinneved
hade på söndagen terminsavslutning med sornmarfest. Det var
den i Kinnarps missionshus som
hade sin på förmiddagen och den
Slutarps missionshus som hade
lesten på eftermiddagen. KaIlad

i

vid båda

Vid festen i Kinnarp välkomsthälsade Anders Siqfridsson och;

Inger Carlsson inledde med bibel-

läsning och bön. Ett par av lärarna ledde de mindre barnen i ett
par sånger. Efter en solosång av

Lennart Mågnusson sjöng de störfesterna re barnen. Efter' servering:spausen

bygden välkände evan- siöng först alla barnen och sedan

..Magnusson. Vid dåligt väder hål- gelisten Lennart Magnrrsson, nu söndaesskollärarna innan Lennart
::les festen i missionshuset. I pro- missionärskandidat för Sydafrika. Magmisson höU ett kort tal och

ring.

miesionshus
Kinnaryre
--s-å"0äå..r.olan
i Klnnarps m-is'

Sångunderhållning av de äIdre bårnen i Kinnarp.

i

Slutarps

Vädret inbjöd inte i år till att sjöng en sång. Eyik Göransson
hålla sommarfesterna utomhus, framförde föräldrarnas tack till
som ju var meningen, men bloms- lärarna för deras goda insats.

nrissionshus
tbrprydda missionshus och som- Göran Carlsson ledde den välbef Slutarps missionshus hölls På marskrudade barn gav dock en sökta festen.
kvällen annandag pingst ett of- stark förnimmelse av att det var
Söndagsskolfesten i Slutarps
fentligt möte. Ett offer för bygg- söndagsskolans sommarfest.
missionshus inleddes av möteslenadskassan insamlades och inBåde i Kinnarp och Slutarp be- daren, Göran Carlsson. Lennart
bringade 280 kr.
rättade Lennart Magnusson för Magnusson sjöng en sång varpå
Talare var pastor Anders Lln- barnen om en pojke från London Ulla Larsson och Ann-Christine
der, Enviken. Med inlevelse pre- han hade hört talas om när han Runesson ledde barnen i ett par
dikade han om vad Herrens fräls- under vinterhalvåret hade varit sångkörer. Ros-Marie Ingvarsson
ning och Ändens kraft ger en i England för språkutbildning. På läste en dikt av Maiken Ekmånmänniska. Sångare vår Kerstin begäran berättade han samma be- Atterlöf. I festens senare del
och Torsten Persson, Vilske-Kle- rättelse på båda festerna. Hans sjöng barnen ännu några sånger
va. De sjöng fem sånger och Tors- skildring fängslade barnen helt. innan Lennart Mag;nusson till avten Persson avlade också ett vitt- Vidare lärde han dem någon barn- slutning talade samt sjöng ett par
nesbörd, Mötesledare var försam- kör och en enkel sångvers på zu- sånger. Tillslutningen till festen
lingens pastor som inledde oc[ av- lu, ett negerspråk I Sydafrika.
var god av båcle barn och vuxn&.

slutade.

l

ffieådcu E{.i,wwc&,yp.asryBt*#,wwgew w,o& i wrw,hewl,
-{,Yt

,f

gÅ,vru,

p* #?,yJ gt%w,ru i

mecl
Från 3örsta haivlck har vi vi- a-tt klara si:, hvar i cliv. IV urcrl ; lir,crnlnren från Borås bör
-1-1
oln
clare noterat, att sävä] Bengt sitt nlrvaralL(le mi."terial.
| 'let snaraste läsa på regel
Som avslutninq någia olLl or11 | offside, tv så -"clklara of:fside som
Georgsson sorn Kjell Ahl misstade
två upplagda chanser vardera i dornarcn o.rh hans 6e a|..ii'T1-r1r.. I rie misssde får inte förekomma i

fria iägen. Bollen gick vid Tn?var IngrhS.'l(, Alir.ore :s. sltöit" I div. IV.
samtli:a t illfäilcn enilrst nigon dörnanr'let bra och ingtt klander I
deiimeter på fel si,Ja cm stolpcn. höi' r'ik'.a.s ttrot ho:tcnr, t'en rls tl',r
Hade den g:itt innanför hade inte
mrilvahten haft en chans clå avståndet till mål var endast tio till
tclv meter och boilen hal som en
qansl.;a

KUL

'

Christer Claesson mot Tolgnv

kallas att samm,anträda i Centralskolan, Kinnrarp, onsdagen
clen 11

Kyrkofullmäktige
i Kinneved
kall'as att sammanträda i
Ärenclen enl. kalle'lse.

Orilföranilen

F(ITBOtt
TÅNGAVALLEN, SLUTARP
Fretlagen ilen 6 juni kl. 19.00

70.

ÅSARP

C.

.Io,

in på. mittfSltet
octr Bengt Persson gitk tlPP i
hånsson son-r gick

}:edjan. När clet gått 35 minuter
av andra haivlel< blev det 2 -2
genom Samuel Kristensson. Fem
minuter senare visade det si€i ått
Kinnarps bl.'te var ett iyckat drag
då BenP,;t Persson satte långa benet före och det så lycliat att ho1len gick i mål och 3-2 till Kinnarp var ett faktnm.
Efter detta mål gick Kinnarp
in för att under cle återstående

minuterna sIå val(t om sin led-

ning och det lyckades de bra

med. Slutresultat 2--3.

Spelarkritik
Planens bäste speiare var Kinnarps Bo Johansson, som nu återkom efter uppladdning i B-laget
ocir rrisade att han absolut tillhör

/--laget. Han domineracie helt

pzi

ä!tet. Andra spelare solrr
l<an framhriljas i Kin:rarp var

rnittf

målvakten Stefan Johanssotr, flera fina ingripanden, Claes Görån

vanligt slitstark
och brvtsäker. I kcdjan korn
Bengt Georgsson lil-e tillbaka i
sitt gamla. jag och även Kjell .å!hl
visade sig från sin bästa sida i
Göransson, som

denna match.

Av öxabäcks spelare kan endast framhållas målskytten Samuel Kristensson oeh den slitstarke mittfältsspelaren Siggo
Bengtsson. özabäck får nog svårt

toppucle Riksmoppen

x!,{Etuter{r:i.

Sluta,rp råkaile

I{aurpanjen Riksmoppen är avslutatl för Falbygdens ilel' Den treilje
och sista tiivlingen gick i sönrtags på en bana mellan Ullene och Floby
metl teknikproven på Ullene hed. Titligare har starter ordnats I Falköping och Stenstorp. Arrangör är 4Il och Monark.
Mopedklass:

1-2) Rolf

tre.dJe nederlag

i

ut för sitt

serien då man

i söndags gåistade Friscopojkarna som vann metl 3-1 efter
pausletlniing med 2-1. Det var
en fögå belåte
trelåten Karl-Erlk Lundin, lagledare i Slutarp, som
F{-sport fick ett samtal meil

Lindberg,

mopedåkare oc}r. 24 cyklister. Biist Kinnarp, och Kjell Andersson, Ullebland mopedisterna blev Rolf Lind- ne, 18; 3*4) Lars-Håkan Lindgren,
berg, Kinnarp, och Kjell Andersson, Ullene. och Christer Johansson, 1?;
Ullene. Det kan nämnas att Rolf 5) Mats Ljung, Ullene, 16; 6-9) Arne
Lindberg låg i topp även i fjol. Från Andersson, Kinnarp, RoIf GustavsFalbygden får tre mopedister ställa son, Stenstorp, Kenneth Karlsson,
upp i kommande länstävling i Naum Falköping, Bertil Sterner, d:o,15; 10)
rlen 14 juni .men eftersom trean och Dick Carlsson, StenstorP.
iyran har samma poäng torde fYra Cykelklass: 1) Thomas RYdberg,
man få åka till länsomgången. Den Falköping, 18; 2) Mikael Gustavsson,
bäste där går vidare till rikstävling. Ullene, 17; 3-4) Margot Olsson, UIBland cyklisterna var Thomas Ryd- lene, Kent Persson, d:o, Sven-Olof
berg, Falköping, ensam om att få Olsson, d:o, Gun Johansson, 16; ?toppresultatet 18 poäng. Tv^åan Mi- 10) Anders Lindgren, Ullene, Agne
kael Gustavsson, Ullene, fick 1? p. Karlgren, Gudhem, Bertil Svar6n,
Sedan följer fyra deltagare med 16 Floby, Ingvar Svar6n, d:o, 15.
och troligen får samtliga dessa inI samband med riksmoppetävlingen
bjudan till länstävlingen tlllsammans i Ullene höll Falbygdens JUF och
med de båda förstnämnda.
4H kretstävling i terränglöpning. I
seniorklassen segrade I. Bergström
före Stig Gustavsson och Mats Ljung.
Damklassen vanns av Gun Liedholm

och han utvecklar följanrle syn-

punkter på matchon:

>Vi fick stiilla upp med fyra
där bland annat mv
"eserver.
Bengt Andersson, Håkan Karl-

stedt och Christer Stenkvist saknades. Laget spelade för övrigt
utan gniste och vilja och det är
faktiskt bara två man som kan

få någorlunda betyg i dennå uppeörelse, och det var .Hasse och
Roger Ändersson. Vi tog-annars
ledning redan efter två minuters

spel g'enom Rune Gustavsson, men

det blev också -d€n enda framgången målmässigt sett.

Om matcheh { övrigt är att

säga att hemmalaget.och hemmapuhliken var missbelåtna med domaren, som visade ut en av hem-

malagets spelare. F"rån, vår sida
ger vi dock rättskiparen ett gott

före systern Ulla

SLUTARPS HA.NDELSTRÄPCÅNN
ffi
:tl'
å*" öppet för plantförsälining nM på söndag
F*
?<5
e* l.;1, 8,A0*I'5,00. Balkonglådor och u,rruor

ffi

Slutarps tredje
nederl"g rr,*.1-3

4o'61'
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IF_

SLUTARP.IF

f{iwnaro
t och tlllene

Sammanlagt samlade tävlingen

Ax-

torps församlingssal, tis'tlagen
den 10 juni 1969 kl. 19.00.

till vår nya maskinverkstad.
AB Kinnarps Kontorsmöbler
Telefon 0515/333

1969.

Orilförantlen

anställes omgrlende

il|-t

juni

Är.enden enl. kallelse.

Fabrikspersonal

åi.

en halvtir:rma lrytte Kinnarp ul

i
Kirrneveds pastorat
Församlingsdelegerade

öxulttÅ,ck

Vid lördagens rnatch i örabäck lyckades I{innarp tai;a två poäng e{ter att på de senaste t.tratcherna ha rulsslyckats merl deuna berlrift. Detta va:: den andrå r.lubbelpcä,ngaren i serien. Den fiirsta
t{.}g mån i serieprelniären mot aranelno'den ?{) apritr" Spelct pfi, Cen h:lla planen i örabäcl< blev m}-cket chalsar:tat. F,{atehen trörjade i ^tt ganslia högt ternpo och rnålchånserna växlatle rnen planon
invertr:ade menligt på spelet. Det blev i:lgen utclelning förrän i tjugonde rninuten Cå hemmalaget tog
terlninger merl l-0 gerlorur gamlrcl Kristensscn, scm obehi.ndrat kunds giila llrålI i l{lar offsideporition. Nio rninuter senare Rt;lämne.Jo Ki;rnarp till t--l genorn Gösta El<, även detta tnål var klart
cftslde. Så eg;entligen skulte halvtidsresultatet vara 0*0 och ei I-1 som det nu blev.

Andra halvlck mattadcs tenlPot
något, men i denna hal.;lek blcv
det flera måI. Efter 1.8 minilters
spel ficl< Kinnarp hörna och Kinnar:ps högerbacl< ?iiell Johansson
gicl< upp fiir att göra må1. Han
lyckacles; 1*-2 aiitsä. Efter cirka

Sammanträclen

TÄITMöTEN I SLUTARP 7_15 JUNI
jå=
FE

u=
+5

#

grffiffi*s

Tältet står på Marbogården, norr SluÖarp
LöR,DAG 19.30 Past. Hjalmar Ra,rnsiten och Kerstin o. Torsten
Persgon.

SöNDAG 19.30 Distr.-förest, Gustav Haag och Evangelie-grupPen Falan.
O1YSDAG 20.00 Falan oeh Giiran Carlss'on'

TORSDAG 20.00 Ing-Britt Ekblorn-Nilss'on och G' Carlsson'

Tältet uppvärmt.

-

VÄLKOMMEN!

f
f

Fritsla till Ki#ö*n
ftillpoängare forKIF?
Irilsla IF är söndagsgäster på Kinnemo i Kinnarp.
som lrrlumaiagct har tlelna fotbollsvår samlat sex poäng var och m)'cket tyder på att alet blir en rafflande drabbning på söticlag. Efter KinSåväl gästerna

i antalet insläppta

måI.

lar mot Gust. Adolf och Dimbo

mö-

par skytteligan, nämligen l(enneth På Odenvi spelar Rapid-Brandstorp,
Palmqvist med sju fullträffar. När- Valtorp möter Folkabo, Elåven spe-

rnast följer Grolanrlas 01le Larsson,
Skultorps Peo Larsson, Stenstdrps
Per Hoffman, Vartoftas Stig Dahlgren med fem var samt trion Haivar
Johansson, Floby, Kenneth Gus"tafsson. Mullsiö och Kurt Lundh, fom-

Fyra måI

tr{ar{,stedt

&n

Fredagskl-äIlens grannrlerby på Tångavallen
mellan Slutarp och Åsarp
slutatle med hemmaseger b-l efter B_l i halvtid.
Segern firr
anses

som
fullt rättvis då Slutar.p var rlet klart bästa lag€t och hade planens
bäste spelare i llåkan Karlstedt som s\,,arade för
fyra av Slutarps måL
Slutarp tog le{flingen i den 8:e 'I hemmalaget var i förlvaret Alf
min. genom mål_ev Roland Moberg Ädamsson och llasse Andersson de
cfter en fin passning från llåkai bästa. Roland Moberg på mittfältet
.

narps 3-3 rnot öxablick kanske det nu kan gå av trara farfcn mot
Irri{sla och tliirrned en ny fullpoängare' A andra sidan måste KIF:arna
hn i rninnet att gästerna i förra omgången b€segraale örby med utlclanlålet och ö-laget finns parkerat på tlen övre tabellhalvan.
I div V-fotbollen spelar Vartofta Div. VI Falköpingsgruppen har full
hemma i dag mot trlkedalen, Sandhem omgång i dag. I första hand får vi
gästas av Stenstorp och Skultorp tar l"risså varningsflaggä för FAIK, som
emot MuIIsjö. I söndagssPel möts bortamöter ett Vretenlag på framBorgunda-Floby samt Grolanda- marsch. Återstår att se om FAIK efter dagens match kan redovisa en
1'omten.
Det är en Tomtenspelare, som top- fortsatt nolia

Sl,wtarp n&run gr&,yeytderbyt

ter FBK.

I Flobygruppen spelades två mati går. Fortsättning i dag med bl.
a. Trädet-Häilstad och i morgon
eher

med Timmele-Larv.

Karlstedt. Slutarp hade sedan många får även han bra betyg, medan ked-

haåe jebäst var Håkan Karlstecit.
ett skott i rib_ I Åsarp var i försvaret Jan Åseban. I den BZ:a min. ökade dock skog och Jörgen Jacov de främsta,
Slutarp till 2-{ sedan Håkan Karl_
lämna p1astedt ensåm med måIvakten kunnat den sistnämnde fick dock
i
halvlek sedan en gamslå bollen i nät. Reducering till 2*1 nen andragått
upp.
kom i den 38:e min. efter en frisparlr mai skada
i kedian skall ingen nämnas före
som Bo Melander sköt i må].
den andre.
Endast två minuter senare ökade
Mycket bra domare var Karl-Erik
Siutarp till 3-1 sedan Håkan Karl_
stedt nickat över en utrusande mål_ Emanuelsson, Trädet.
Peter,
7/c -5ct
vakt och i näL

fina chanser till mål och bl. a.

Thomas Pettersson

Andra halvlek var tretton minuter
gammal när 4--1 var ett faktum.
Äterigen var det Håkan Karlsteclt
som svarade för detta mål seclan

Vättaks kyrka
Sönilag tlen 8 juni kl. 11.00

han kommit igenom och dribblat för_

bi- målvakten och skjutit bollen

ten, med fvra.

Lagen på Kinnemo? söndag

i
mäI. I den 20:e min. fastställdes slut_
resultatet 5-1 efter ett bra uppspel

.

aw.-'Thomas pettersson, på'vitXet

l

sluttigen Håkan Karlstedt

l(unde

(

göra sitt fjärde mål.

Fritsla A:.
Lars-Erik Scherlin
Stellan Svensson
Lars-.ltrrik l'{agnusson
:3) 'ford Torstensson
Bustel Törnqvist
4\ Claes-Göran Gör'ansson
Bruno Bergkvist
5) Anders FlL
Åke Bergström
6) K:iell .Iohansson
?) Ro .Iohanslon
Hans Thorin
8) Cbristel Claesson
Hans-Åke 'facohsson
Lennart Mellberg
9) Rengt Georgsson
10) Gösta Eek
Stig Johansson
11) Kjell Ahl
Ändcrs Flenriksson
Bo Törnqvist
12) Bo fvarsson
Samling Kinnemo söndag 12.30.
Domare: Arne Snygg, Skövde.
Linjem,: Karl-Erik Emanuelsson, Trädet, Per-Olof Andersson, Timmele.

I

MT'SIKGUDSTJÄNST

av Kinneveds kyrkas
barnkör och Mikaelskören i Valstads pastorat.
SanC

Kinnarp A!

1) Stefan .Iohansson
2) Conny Qvist

1)
2)
3)
4)
b)
6 )
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Björn

Rör(tltD
t Slutarp
Missionsförsamlingen

Tältmöten

Det rök från instrurnentbnädan...
tslb4.

.Wernersson

kommuninstruktör
för FRÖKII\D )r/e'sq"
Frökinds ialrotts- och fritidsnämnd
an- haq som kommuninstruktör anstäIlt
några mångkamparen Björn Wernersson,

i Siutarp

ordnar undei' en dryg vecka

tältmöten. Tältet står rest på Marbogården också i år. Det blir olika talare och sångare som kommer
medverka. Församlingens pastor blir
mötesledare och kommer också at{

tala i nåera möten.

Floby. Wernersson har tidigare under
en följd av år varit en av Falbyg-

dens främsta sprinters och hoppare
samt även god kastare. Några år har
han tävlat för IF Elfsborg, Borås. De

I helgen hålles möten lördag och sista åren har Wernersson tiänst-

söndag kväll. Pastor Hjalmar Ram- gjort som spelande tränare för Fioby
steu samt Kerstin och Torsten Pers- IF:s B-lag i fotboll.

son medverkar i f örsta mötet.
lVernersson skall påböria sin insöndagskvällen talar distriktsföre- struktörsverksamhet nästa vecka.
ståndare Gustav Haag. Evangelie- övningar i friidrottens teknikgrenar
gruppen Falan sjunger och spelar. och sprinteriöpning skall för'siggå
Denna grupp medverkar också på varje måndag på Kinnemo. Konditions- och löpträning varje onsdag
på Tångavailen. Under industrise-

onsdag kväIl,

mestern skall instruktionen utökas
med 1 timma pr kväll för särskild

instruktion av den yngre ungdonlen.

Kinnemo
söntlag
KT. 14

FRITSTA
I

dag

IF

brleh ulcv snaoDt dyeriänd

En Slutarpsbo på väg till sitt ar- brandkår kom till .platsen och trots

bete i Falköping fick i går morse att branden snabbt släcktes blåstes
sin personbil förstörd genom brand. hela bilen ur. I(ortslutning trots ha
Skadorna uppskattas av polisen tili orsakat det hela.
mellan 3.000 och 4.000 kronor. FordoDet vai vid 7-tiden som han var
net var övertänt när Falköpings på väg mot Falköping. Ungefär 100
meter från Ällebergsinfarten till Falköping började det ryka från instrumento-rädan. Bilisten stannade och

KIru EfiARP

kl. 17 Reservserien IIIAIiIESTAIIS BOIS-KIIVNARP

gick ur. Med ens slog lågorna upp
'och fordonet. blev
isnabbt öyertänl..

Tillkännagivanelen

ie76=64:

'

BYGGNÄDSPLAIY
Förslag

till

iindring

oc;h utvidg-

ning av byggnadsplan för del
arv Kinnarps s&mhäIle Hassla
Våistergården 2:L m. fl. fastigheter, Kinneveds socken, X'rökinds konarnun upprrättat av K'
Konzulrt, Mariestad hålles för
s'akägarn"as gransrkninrg utstiilld

å Koorrmunalkonto,ret,
under tiden den 12

Kinnarp

juni*5 juli

1969.

Förslaget berör bl. a. sam-

fä}ld mar,k litt. b och c (Hassla
östergården 1:3 m. fl.) sa,mt

litt. d (Hassla Våstergården

2:3 m. fl.)
Kallelse fiir samfålligheterna
Iitt. b och c (Hass,la östergården 1:3 m. fl) har tillstållts
Giiran Karlstedt, Hassla Östergården, Kinnarp, sarnt Sigurd
Johansson, Lagerstorp, Smea'
gården, Kinnarp att hållas för
samtligellrdcl$twe i : nämnda

:tn\;l

"Blecka" skjuter

Åm,ffii,gerz sl,og d,et

i

mål

wl6-6q.

föo "Blecka"

litt. d

Tre mth{ i $-0-mwtch mot Fritslu

Kinnarp tog i söndags en n.y fullpoängare när rnan besegrade Fri(,sla rned 4---0 på Kinneno, Lagct
spelade rappt och energiskt lnatt:hen igenorn och den klara segerl var helt på sin plats och siffrorna
kunde lika gärna blir-it de dubbla, med tanke på de många tillfällen man spelarle fram men missatle.
Dagens man i Kinnarp var framför allt centcrn "Blecka" Georgssou som slet outtröttligt matchen igertom och också gjorde tre av de fyra målen.
Ointressant Fritsla
Matchen började iite tvekanrle 3*0 men gjorde bara ett mål efter'
från båda håI1 men trots det haric vilan, Trots detta spelacle iagel; rla Fritsla verkade helt dos'n or;h
"Blecka" en jättechans att näta re- betydligt bättre än före, stundtal; cintressant. Målvakten L. E. ScheI

dan

i den sjunde minuten man

han

t. o. m. riktigt

ögoniägnande. 1\Ian

Efter tjugo minui-er spelade ut gästerna rejält och de
var han i alla fall framme och mcrl tilläts inte alls att sätta Kinnarpsen väl awägd lobb över en utlu- fijrsvarct på några som heist prov.
sande Fritsiamålvaht kunde han ge' Kinnarp hade också fle!'a frna tilifällen till mål och siffrorna kunde
I{innarp ledningen mecl 1-O.
lätt stigit i höjden, bl. a. missade
Christer Claesson framför öppet mål
Solornål av Cösta Eeli
rnissade skottet.

I

I

dessutom: 2-0,

Eara någon minttt efter Gösta
Eeks fullträff anlände 3-0 och det
var "tllecka" Ceot gsson som i,r
straff stod för det. Upptakten ttli
den var att Christer Ciaesson blivit
nergjord inotn straffontrådet nägot

Ilat-tric av "Blectr<a"
4-0 korn emellertid fem

nrinutet

före slutet och det var "Blecka" sorn
clärigenom fullbordade sitt hat-frlc.

FIan sprang förbi

Fritsiaförsvaret

och rundacle målvakten innan han
iugnt och försiktigt lade bollen tillrätta i nätet.

na, en resultatlös sädan.

Kinnarp ledde allt'sä

i Paus

med

deläga,re.

Anmärkniagar mot förslaget

skall

seno,st den

8

j'ulLi 1969

skriftligenl t"illsliittas Byggnads-

nämnden i F?,iikinds kommun,
Kom'munalkontoret 520 44 Kinnaqp.

Frökinils BYggnadsnii,mnd

Arne Snygg, Skövde, dömde hygg-

ligt i

sornmarsolen

inför

uppskatt-

ningsvi.s drygt hundratalet åskåda-

re'

iisso

Sunnergren aatacltad
Helge
fa, 2 S-å,rig larargtirningrzlt'rI'
I Frökind

skedde gårdagens avslut-

relsen Verner Granlund ar4ackade

folkskollärare Helge Sunnergren, som
efter lång tid som lärare i kommunen
nu avgår med pension. Folkskollärare
Sunnergren tjänstgjorde åren 1944Claes-Göran Göransson, Bröderrn Marianne Johansson och Jan-Erik 52 i Luttra och från 1952 i Kirvrarp.
Efter sommarpsalmen "Den blomsKjeU och Bosso Johansscn domine- i Johansson, Ledamoten i förbundsstvtertid nu kommer" talade kyrkoherrade rnittfältet fint och i kcdjån var
de Henning Andersson till eleverna
törutom "Bleclta" Gösta Eek i Itn
och efter ytterligare psalmsång delafor:m. $ynd dock att han är lite ivdes betygen ut och sommarlovet var
rig och lätt cirar på sig off-sideavett faktum.
bläsningar.
Onsdag k1. 19.00
_:__

KINNEMO

$tor IiinntuPstlo:tirlarts

liga

och var lagets främsta.

brutalt och den efterföljande straf- I Kinnarpseivan hacle mv Stefan ning i kyrkan, dit eleverna tågade
ferr missade som sagt inte "Blecka"' .Iohansson en lugn dag och god från skolgården. Elever från klass 1
Irritslas vänsierinner Stig Johans- hjälp i de bakre regionerna hade och klass 6 sjöng och premier delades
son hade tio minuter innan Paus en han frätnst av ConnY Qvist oclt ut av rektor lljalmar Hellner till
3ättechans att reducera l{irlnarpsleduingcn, men åv det blev inte mcr
än att Anders Ek r'äddade titl hii;-

(Hassrla Västeriården
2:13 m. f1.) har tillstji,Ilts sam-

clin och halven Buster Törntlvist
försökte dock engagera sig något

I(innarps andra mål gjoldes av och Gösta Eek blev frånstuleTl eii
GJsta Eek drygt tio niinuter sena- givet mål genom att Fritslaelvirn
re. Gösta fich en boli från ntittftil- Bergkvist höll last honorn i trögatr.

tet, slog sig fram genom försvalet
och vann cluellen med målvahien

.,'' titl,gå.ng'lig.
för sameattgheten

Kallelse

Reserr''serien:

SKARA IF-KINNARP

kl. 19'00
IV
Sötlra
Dir'.

Torsdag

Borås
v/6

AlK-Kinnarp

-6q '

Kinnerno

i

Borås AIK

dag
til. 19

Vårepilng
m, men fick respass. Boråsama
håller lik;om Xinnarp en nitl;onposition och alet lutar åt en iämn
tillstiillntng. De båda lagen möts
för övrigt retlan igen tlen l{ juni
då Boråsarna tar emot På WYavallen.

I Kinnarpslaget saknas Christer
är förhindrad " På
grund av stuclier. Ersättare btir
Bengt Fersson. Vidare får ett frågetecken sättas för Anders Ek, som
Claesson, eom

gått skadad.
Boråslaget

har många bra

sPelare

och lagets spel brukar kännetecknas av en viss lekfullhet - kanske
inte alltid så effektiv fotboil, rnen
ofta rolig. Säker målvakt har la-

Ifinnarps lF

i kaöIl

A{dryweffiEff.s geusf ev'
tL/s- ffi".

Lagen på Kinnerno
KINN,4,RP
1 Stefan Johansson
2 Conny Qvist
3 Tord Torstensson
4t Claes-Göran Göransson
5 Anders Ek
6 Kjell Johansson
7 Bo Johansson
8 Bengt Fersson
9 Bengt Georgsson
10 Gösta Eek
11 Kjell Ahl
12. Bo Ivarsson
Samling Kinnemo 18.

SLUTARP

Lagerren$ning

peKtse,.ru,ew&*

Borå,s AIE{.
I kväll spel,ar KinnarP sin
slsta hemmamatch för vårsäsongen. Gäster på Kinnemo är Borås
AII(, som lörra året tillhörtle tliv

-

oaaa9Orl+ottao,

i

skdl utförsäijes:
Skodon, Husgeråd, Plasl-

artiklar, Täcken, If iltar',
Div. nranufaktur

m.m.

Utförsäljningen pågår ons-

dag-torsdag-fredag
* Iördag.

dug

BORÄS AIK

-1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ralratt upp till 50 %
På grulrd' av utrymnres-

Ciaes Gunnarsson

SAMUDLIJSONS .

Tet. 331 p. tol(-(fl.

)+aöaiO<}+}C*O(

Ingemar Gustafsson

Åke
Åke

Andersson
Carisberg
Krister Andersson

Osborn Andrdn

I{jell

.Andreasson

Per-Äke Svensson

Leif NYlund

10 Börje Ihrskog
11 Björn Reinholdsson
12 Magnus Andersson

TÄLTET, SLUTÄ,RP
Välkomrnen till veckans

2 möten!
Onstlag 20 Evangeliegr. Falan.
Torsdag 20 Ing-Britt EkblornNils,son

m.fl.

Ql6- ö1 .

Göran Carlsson

me'dv.

r

Domare: Inge Hagström, l\{aristad'
Linjemän: Ivan Andersson, Tvärred, Torsten Claesson, Gällstad'

i Claes Gunnarsson oeh av övriga kan nämnas Osborn Andr€n'
Kjell Andreasson, Per-Äke Svensson och Börje Ihrskog. Lagen i stn
helhet på annan plats.
I kvätl och i morgon spelas flela
matcher i de olika serierna: Gullspång miiter Tidaholm i den norra
div lV-gruppen idag. I morgon sPelar Tomten-Borgunda och Stenstorp-Vartofta i Falköpingsgruppe;r
div V. Bliclsbergs fredagsmöte blir
mot Apiared i Kindgruppen. I cliv
VI gästas FAIK på fredag av Folkabö. Gästerna är ett- av de bättre
lagen i serien. Kring fotbollen i övrigt: se serieronden.
get

Tätter,sturarp to/6'(A'
I Slutarp, närmare bestämt på Marbogården, .pågår en kort tältmötesserie. Mötena började på lördags-

kvällen under medverkan av påstor
Hjålmar Ramsten som talåre och
Torsten Per€son som sångare, Mötesledare var pastor Göran Carisson, I

kvällsmöte

söndagens Avarlsurur€
lsurruaSclro
I distr.-förestånd. Gustav

predikade
Prsurnduc

Haag. Evan-

geliegruppen sjöng flera sånger

Under veckan hålles två

möten.

onsdag oeh torsdag kvällar. Evange-

liegruppen Falan svårar til-lsamnians

med Göran Carlsson för onsdagens
möte. Gästande medverkande på
torsdåg är Ing-Britt Ekblom-Nilsson.

Kinneveds pastorat
Kh. And'ersson är semester-

14-16 juni och 18 juni7 juli. Kh. Evald Svensson
(tel. 03271323 87) iir vice pasIedig
tor,
Pastorsämbotet

(Tel. 0515/330 26)

2 MöTEN TILL I TÄLTET, SLUT.{RP
LöRDAG 19.30 Åsarps mfs. sång'are, G. Ca.rlsson.
SöNDAG 19.30 Erik Gör'ansson, Kerstin och Torsten
Persson, Carlsson.

DU är varmt väIko,mmen! {4le-54.

IflF skänkte hort ena poängen
Två fina nickmål av l(jell J
"Blecka"-inkast visade vägen

iig

uppgöre1se,

där spelet

stort

6-L

Det blev en storseger för Slutarp i våromgångens sista spelomgång, där uppgörelsen mot Eilsvära
på bortaplan medförtle en vinst

Kinnarps IF gav mer eller mindre bort den ena poängen tilt Rorå s AIX i torsdagens rliv. IV-match
på Kinnemo. 2-P blev resultåtet och det är smickrande siffror för giisterna, som efter en jämn för'sla
halvlek fich finna sig i att spela en underordnad roll efter paus. Två misslycliade ingripanilen frirn
Itemmnlagets fiirsvarshfrll betydde att Boråsarna kuncle resa hem merl .len ena poängen. I(innarpslagets
brida fullträffar var på sitt sätt små tiickerbitar. I båda fallen var tlet tr'å jätte-inkast av "Blecka',
(ieorgsson som utnyttjades av Kjell Johansson. Med två välplacerade nickar prickade han rätt bakorn
Claes Gunnarsson i AIK-målet.
1,4/b-bq.
Som helhet blev det en medelmåt,

första halvlek var jämnt.

Slutarp vann

under
Lagen

som skrevs till 6-l eft€r 4--{ i
i SlF, K.-8. Lunilin, har följande att säga om matchen till Fir-sport: l"/O-64.
paus, Lågbasen

Vi var helt överiägsna matehen
igenom och det var bara under en
kort period under andra halvlek som
våra motståndare kunde hålla jämna
steg med oss. Jag vill inte framhålla
någon speciell spelare denna gång.
Jag anser att samtliga överlag gjorde
en bra insats. För målen från vår

sl<apade f:i målchanser och de rejiila farligheterna var lätt räknade.
Bor:ls hade en i inledningen då Anders El< i sista stund tvinsades rädcla på mållinJon. Efter en nåqot
tveksam inlerlning arbetade sig

sida svarade Roger Andersson
Håkan Karlstedt 2, medan

rrrh
Tomas

Pettersson och Roland Moberg delade på de två återstående fullträffarna.

Kinnarp upp och särskilt mot siutet

av den första periodon kom laget
stalkt. Kjt:Il Ahl stod för: bästa far=
liglreten, men var nårot för sen i sin
aktion när han skulle damma tiil

Floby

B-grupp I:

lF-Kin"i"ff ir-'r.r

MåIskyttar: Floby: per Andersson

bollen.

4.

Lennart Blom 2, Karl Olof Karlsson 2, Kinnarp Tomas Karlsson,
Floby behålier tätkontakten med
Vartofta och Kinnarp van inte något
hinder på väfen fram mot seriefiia-

De fyra målen

f anclra halvlek förde Kinnarp

matchen och l-O-ledningen efter 14
minuters spel var helt motiverad.

len i nästa omgång. Det var mest
spel mot ett mål oeh förutom de åtta

Ett långt inkast av "Blecka" uppskattningsvis ett 25-tal meter
landade på Kjell Johanssons huvud
oc.h lSan vidarebefordrade bollen i

målen hade Floby inete mindre än

nio (!) skott i trävirket, så siffrorna

I
l

kunde lätt ha sprungit i höjden ytterligare. Bra i hemmalaget var Staf_
fan Olsson. Per Andersson och To-;

nat.

I(vällens första kalldusch fick Kinnarpslaget efter 20 minuters spel.

;

mas Palmkvist medan Christer Grahn

Tord Tarstensson fick inte iväe nå-

j

och Tomas Westerberg var de bästa.l

i Kinnarp. s,l6-64

gon reiäl trakåtpassning till målvakten Stefan Johansson utan Börje
Ihrskog hann sticka emellan och slå
bollen i niit.

|

Två minuter senare var det klart
för hernmalednine igen. 1-O-förspelet upprepade sig, bara med den
skiilnarlon att inhastbollen från

RöKS$ID

Klnnårpsspelarna tiosta .uiK ocn l1.Jerr Jonansson g3r I tutlen.
"btecKa' rntc Kom rran samma lanssida. Kjell höll sig framme oeh nick- mitten, medan kedjan var tämligen I sina domslut. Mot slutet hettade det I t I
måiet var ett falrtum.
I blek. Godkänt möjligen titl Börje I till och han bord.e ingripit mea | | Tältnötena i Slutarp avslutas
Kinnarpslaget såg ut att ro upp- | Ihrstrog.
I större pondus mot efterslängarna. I I Den korta serie tältmöten som hålgiftenilandochmant.o.m.väntadel Domaren Inge Hagström, I\{arie-l nuln cirka 200 personer.
llltitspaMarbogårdeniSlutarpavsiq-

vlo'64,

på en tredie målbotl (två rasandelstad, visade ingen större skärpa il
bra skott av Kiell Ahl kunde resul- |
fernt). men istället antände
-kvit- i
teringeni42min.Målvakten.Stefan|6/o.g{,-|torGöranCarlsson.Isöndagskvälrohanss'n signarerade
men var inte tillräckligt

Båsse ltltas under heigen med två-möten.
| | Lördac kväll medverkar Äsarps mis-

Frökindsfullmäktige heslöt lå1:.ål*{J$å*:ls?,ru*':t*
-;i;;ö:i
hornmunsarnmanslagning
74- i Uagens
'
målet'
_- ,..
n_ d?_-_ grattis
|
I os*o'"
J.'l-.-++
*-^r^;::-'
^^l- votering
,.3,"#, n',äJ5ä"ll?:y"*järt"" il efter debatt och
I
lyfter vi på
åiiil:nli

för att hinna med i sväng
Andreasson fick hand om bollen
:u,,ade ien rrti.:r',r in

och

I

_

backen Conny Qvist och- stoppernl
-*iiire,rcraes-Göran Göransson. pa

dag
sommarhatten
och gratulerar 50-åriga Slutarps IF.

,._*r..--r.- r_-_^---*_-rc-_rr
kommunalfullmäktige

fa#tade vid sitt serffir&1. ;';;Jtrs;;^x;rriå"äi:ä.ä'i,i'ilårtii
| t_rädg
. -F-rökinds
stun-l
i går principbeslut om komrnungammanelagning från påRantens Hotell, om,allt som tr'å-ni
-riornmuder. :tihträfflis' 'Anf4-lrsspet'!
--il:-ui den I jan. 19?4. Beslutet - som var i enlighet Äea
däremot inte över,.hövan
;låä"t,,-*rf uli?åfåtå."t u**
ootfu"iä*
slutado
tag rör kortare periocrer i"::äl;l 3t]1T111T_f:Pis.-fattades_efte_r
Lut/o-6't.
tet var Kjell Johansson lån;a

haivtek, 11å främst Kjell Ahl sågs il med Z0.röstor för^oeh sox emot. Mot bestutet reservoratle sig
lI4lv!cÄ,ua!1drrröLr\Jg1rårlI5a55ll'_-'-tul]ii? ti*."r.i1"11_.- ,
hr Gustev Gustavsson, hr Sten Ahlqvist oeh
-- i ledamöterna
Gästerna förfogade över en. braj
fru Ebba iluliusson.
målvakt i claes
Osbornl
Claes Gunnarsson- osbornl
llväntade med beslutet tills sammånman skuile vänta med neslutet.
beslutet. Han
Hin
_
Anclr6n oeh Äke Andersson :rtl , II Gustav Gustavsson inledde de- j föreslog l9?4 srm lärnplig iiap""r,.i. ll trädet med länsstyrelsen hållits.
främst i fvtbnekslinien. Kjell.An-|f1,,:1 och menade att det var uättrefHr lvan Gustavsson tog ipp iL"tt"-ll_ Samarbetsnämnden i Fatköplngs

dreasson iobbade fra'lnsånssrikt pål

'

älldilåf;il å* ##,1ä[3ix,iå: ] ::1TJ#l
utforlig information om de olika ål-

11x:nfixl:I":f, iäff iiff.ål,å.;::i:
19?4
dut h"r -- meU tio röster *oi r**
rtt,'bli efter', and.ra Lo**u""".-.äifi
- skall
ges. Vi har tid.på_ oss-till hösten,
- ', -:-l * uttatat
sader det kunde man bti
sig för sammanslagning
. ,
'
han och yrkadÅ bordräggning. -- j 9;*ry:då:"i:1j_:T
";;;;p::"!11"119: $24.riII deua och övriga ärerrden åter-I'uirmäkiiges
*T .kommer
"i""--oiäi-rii..ijl:llttår"åJ:ä1::fiä:,y'*t""f
Olsson
såg dock
inget skäl varför | *,'".' *- -*,
vi i nästa ,iu**"r..
ternativen *,1971 eller

,"rl'lg,_1"*l

;*:,,*L:::

tatsson rlenacle stt det *ar farlipt [l cipbeslut i frågan. Samarbetsnåmn-

SLUTARPS

IF

v/t-

sO-ÄRSJUBILERAR:

6q,

i srnått rned fotboll på, ILIh\YARP

Start

$lutarps Il' kan i år se tillbaka
på riO-årig tillvaro or.h föreningens

protokoll utvisar att det första
samrnarrträdct hölls den 11 juni

l!]19. Yid defta sammanfräde tillsattes töreningens första styrelse
nred Harry Nilsson som ordfiirarrde.

I övrigt besattes tle anrlra

posterna

enligt följantle: trrik Svensson sekr,,

Erik Nor6n
Svensson v,
sel*. $tyrelsesuppleanter blev Erik
Itreln.rer Nilsson kassör,

v. ordf,. och Rickard

Erlanr.trsson

nch Xarl Strand sanrt

rovisorer trvert Sand€n och Oskar
Gustavsson.

Fotboll l,.lev clon fiilsta idrottsgrenen som togs upp på programrnet och
den hår sedan dess varit den förhärskanrle inom föreningen. Andra
idlr:ttsgrenar togs småningom dock

upp. \zrd ett samrnanträde den 17
april 1921 beslöts att bedriva allmän
idrott samt cykelsport, oeh samtidigt
siiktes anslutning

till

Västergötlands

Idrottsförbuncl. Av olika anledningar
liig föreningens verksamhet nere unrlcr åren 1926--.27 och 1929-31. Efter
clr:t att rlan åtempptagit verksamhe'en 1932 intensifierades årbetet för

Bakre raden: Lennart Karlön. Ledare: Kurt Karl6n, Sven-Olof Johansson, Rolf. Svensson. per-Uno
Gustavsson, I{asse Andersson, Bongt llermansson, Karl-Erik Lunclin lagledåre. Främre raclen från vänster: Ingemar ung, Ingemar Lun<Iahl, östen Karl6n, Lennart pettersloD, Mats Andersson.
den fria idlotten och föreningen rar
rinrler många år ansluten tiil såväl helt naturlig rivalitet i fotboilsamSom ovan nämnts var Harry liils- t ftyttning år t-940 på glund åv l{rigsSkaraborgs-alliansen som Falbygds- manhang. Numera har Slutarps IF son, föreningens förste ordf., vilken tidens inkallelser och dåråerl följanI
alliansen. Under fyrtiotaiet tog rnarr endast fotboll som tävlingsidrott se- funl<lion han innehade till år 1925 de svårigheter att hålla ett något så
|
också upp orienterilg och bandy på dan bandl'sporten, lades ned i slutet då hån flyttade från Slutarp
I när starkt lag i den högre serien.
programmet,
av 40-ta1et.
Jubileumsårets ordförande är Eino | 1O+1 var man dock tillbaka i SkåraNlikkola. som vid sin sida har l\lats I borgsserien och höll sig kvar till år

tTppalelnfug av lerksamheten
Fotbollsplan vid Mönarp
Andersson kassör, Gustav Gustavsl,lncler krigsåren föreiåg stora svåNär föreningen startade hade man son sekr.. Ililding Moberg v. or.df..
righeter att hålla föreningens fotboll sin fotbollsplan förlagd tiil ett oru- Gösta Andersson v. sekr. sa[rt Bengt
vid hygglig standard och samma pro- råde vid l\'Iönarps gård, där' man höll Stenkvist och Bengt He:'mansson.
blern hade grannföreningen I(innarps tiil under en 1ängle ljid. Hfterhand
IP. Vicl förhandlingar mellan de bå- föll blickarna på det markourråcle på
Fotbolldata
da för'eningarna år 1942 beslöts att I villtet den nuvarande itlrottsplatsen, I f torta drag skalt här göras en reuppdela ve!:ksamheten inotr kommu- | Tångavallen, ligger. Området sonr till- | sum€ över den idrottsgren som I'arit
nen på sä sältt att Slutarp tog hand I hörae Västarp. I{innarp, förh1'16ss I föreningens främsta. Äv tit}gängliga
om repl'eserltationen i fotboll, medan I under flera år tillsammans med I handlingar finner man att fotbollsKinnarp helt tog hand om den fria I Kinnarps IF varvicl båda föreningar- | taget år 1920 hade följande utseend€
idrotten. I början av 50-talet blev I na gemensamt röjde upp och för- j från måt till vänsterytter: Anders
tillgången på idrottsutövare inom I bäthade området. Är 1933 öveltog I Wahtströrn, Harry Niisson, lyerner
kontmunen mera påtaglig och Kinn- | emellertid Slufarps IF ensarnt ar- | Lundin, Sven Brissman, Evert Sånarps IF tog därför Ar !%2 åter upp lrendet av område{, som inköptes å" ldo'-t, Waldemar Johanssgn, Erik Nofotboll på sitt program. Atf. en sådan | 1939. Samma år bildades Slutarps i r'6n, Rickald Svensson, Karl Dalman,
operation inte gick helt friktionsfritt I Idrottsplatsförening, vitken övertog I Georg Asl< och Erik Svenssoll.
ju l<lart, men misshäIligheterna
är jrr
misshälligheterna I förvaltningen och som
sorn under åren I Ett protokoll från år 1921 utviser
överbryggades så småningom och nu- I 19.19--52 gick i författning om en ut- j att iaget årot innan spelat 10 nrat-

ryir,*i;*,:;,,.l##q:,f
I

I

kast.

rnvigningen äsde rum

i

j

Irrån år 1942 kan noterås att laget
i kretsmästerskapet nåclcle finalen
och fick här möta Tibro AIK på
bortaplan, vilket gav till :resultat ett
nederlag rned &*1.
Upp och ner i seriesystenret'
var mån tillbaka i Falköpingsserien och den fjärde säsongen
här blov det serieseger med då åtföljande kvalmatcher för uppflyttning tili Östra Skaraborgsserien. ViB
segrar över Vinköls BK, vilka var
motståudare i kvalen, fick man åter
fåst fot i den högre serien och redan
andra året i denna medförde sprie'

År

Elitserien. Debutåret blev inte sär-

skilt lyckar;, men efter omiäggning
&1' serierna fick man en nv chans
och vistelser varade till 1955 då man
placerades i Norra Viistgötaserien.

serie-

I

i;;;il;'l;;k";ä";iil;";J;;

där man höll sig kvar t.o.m.

månad 1952 och förråttades av ctå- | Är 1914 deltog man dock i Falb3rg1
I varande ordföranden i Västergötlands i dens pokalserie och här blev det seI ldrottsförbund Carl-M. Asplund, Fal- | rieseger med. 16 sp. efter 10 v., 5
I köping, och i närvaro av bl.a. Sam I oavgj. och I förlorad, rnåikvot 33-1d.

tid cnm
som arha*a+
arbetet II

I Hessel.
ffaccot
TlnÄor
Under r!an
den lirf

pågått på Tångavallenhade föreningen fått .arrendera ett markområde
av Torsten Andersson, Backgården,
och sista året på denna provisoriska
plan kunde krönas med serieseger i
Skaraborgsserien. På Tångavaller:

r.,^+ därpå
r:--x
t^r!^r--^r
.&r'et
deltog
laget

i

19.63

i
l

då

|

det blev respass tili div. VI Falkö-

|

pingsserien. När seriespeiet var slut
1964 kunde noteras att laget hamnat

i
I

på nedflyttningsplats igen och däri div. VII. Det

j

Skara- med togs steget n€r

biev serieseger omedelbårt i

i Älvsborgs pokalserie medserieseger
j som

1946

seger och uppflyttning till' Norra

';:
"itrl;Titi*:':år;j:i{iff
Stenstorps IF om deitågande i

augusti

19+6.

följd, tör att år

j

den

j

1g86 återigen lägre gruppen och 1966 var man åter
I spela i Iralbygdens pokalserie, där i div. VI, där män hade vissa besvärj dock laget berövaries seriesegern ge- ligh€t€r att hålla sig kvar. Året därI nom att Uddagårdens. FK clrog sig på gick det lydttre och.ettersom rnan
j ur serien.
höll sig på ör're halvan fick man geu.ppför'dcs s,'dermela en omklädnadsnom serieomläggningen uppfly-ttnirrg

pavih'ong

-av ti.tsenligare stag. Är

1959 upplöstes idrottspiatsföreningen

i
I

l

i

I törbundets serier
tlll div. V. rnen här' blev se.louren
r'ar rlet emellertid klart för bara ettårig och nu är' man tiilbaka
stegot in i Våstergötlands Fotbollför- i "sexan".
193?

och r.id 40-årsjubileet sanlma år
överlämnades idrottsanläggningen bunds seriesystem, dår laget började
helt skuldfri till idrottsföreningen, i Nordost-sorien. Från denna ticl
vilken numera självt handhar för- finns det anledning att påminna om

I

llats rned i nitton säsonger i
Från mitten av 40-talet oeh under.
50-talet, kan man utan att begå nå-

valtninsen.

spelare som bröderna Giilis, Bror och
År 1963 räcktes tanken på aniägg- | Sven Setterberg, Manne Rutman, Äke gon mannamdn plocka fram följancle
ning av en errklare isbana och det I Gustavsson, Bertil Kjellander, brö- j namn ur laguppstälinjngarna från
tillsattes en vintet'idrottssektion, som I derra Sten och Evert Ählqvist oeh denna tid: Elof Rehn, P"une Sand6n,
fick i uppdrag att undersöka möj- I någla år senare kom Gillis lIallagård I Bengt Stenkvist, Olof Andersson och
ligheterna för anordnande av en så- j in i bilden. 1g3&-3g blev <iet serie, I Sven-Oiof Johansson, alla nted ett
dan. En antäggning trlev det också I seger i Falköpings-serien och därmetl i långvarigt deltagande i Ä-laget samt
efterhand och denna har varit myc- | avancemang till östra $karaborgs- | sist men ieke minst nestorn bland
I serien, varifrån man begärde ned- samtliga: Mats Anderpson, vilken deket frekventerad.
i

I

|
I

I

J

fvTA.

1

{irtt,

Munga hy\Iud,es aid juhileet

buterade'1943 och har gJo|t L9 säsonger i "ettan".
På senare tid hår Bengt Hermansson, Per-Uno Gustavsson samt Kurt
Karl6n sällat sig tlll de sorn har en

tid i "ettan" på omkring 8*10

Slutarps ldrot'lsförening firade , sitt 5O-årsju;bileum med festlighet på Rantens Hotell
Ett 75-tal personerr de'ltog och hä.ls,ades välkomna av oralf,. Eino Mikkola, som
vände sig titl de sär$kilt inbjudna; bl.a. ordf. i V?istergötlands Fotbo,ltrförbund Karl-Axel
Rosander, kgrnmunalfullmäktiges ordf. Gunnar Johansson, Itrarry Thiel och Gösta Gustav,sson representerande Floby och Kinnarps idrottsföreningar heders,ledam,öterna Harry
Nilsson, Olof Nilsson och Gustav Joha,nsson, ordf. i S'lutarps Sa,mhällsförening Evert Sand6n, jubileurnskommitf6ns leda,möter samt repr€$enlaterna för pr,e*sen.

år.

i

Av det nuvårånde gardet finner
man Lennart Pettersson och Hasse
Andersson, som de främsta beträffande antalet "tjänsteår" i A-laget.'
Spelande tränare

Redan 1942 anställdes den första
tränaren för fotbolislaget och det var
Bengt Björkström, vilken tidigare varit aktiv i Kumlskamraterna. IIen
verkade en sdsong i Slutarp.
År 1950 franrfördes önskeurål om
anställande av spelande tränale men{
denna fråga kom inte att lösas förrän några år senare. Karl Forsell va-r'

iördags.

Vid middågen, sorn avnjöts under
bästa stänning, sjöngs er: för .jubileet författad bordsvisa med Allån

,

Ahlqvist som sångledare.

l

Föreningens hedersordf. Evert

l

Sand6n föredrog den historik som
I såmnlånställts inför detta jubileum.

I

I{arl-Axel Rosander

en av de första som skötte regelbunden triining och avlöstes av Tore
Jonsson, f.tl. domare från Tidaholmr
och då bosatt i Slutarp. Gösta Lind- i
I Sren, IFK I'alköping, blev en av doförsta s.k. spelande tränarna och harr I
följdes av Berrgt Lövgren, även han I
IFK:are. Fr'ån Falköpingskamraterna
skulle det komma ännu en oeh det
var Lars Widerströnr. Sedan blev

framförde

Västergötlands Fotbol'lförbrlnds och
Västergötlands Idrottsförbunds gratulationer till för'eningen, r'arvid han
berörde de utmärkelser som senare
skulle rrtdelas, bl.a. fiirbrinrlets pla-

kett i järn som utdelas till föreningår som upnnått 50 år och inte finns
utdelåd

i

så många exemplar. Rosan-

der framförde också gästernas tack

för

det Tomtens IF som fick siäppå
Ingemar Ung till tränarsysslan och

maten.

KomrnunalfLrllmäktiges ordf. Gunnår Johansson ansås det värclefullt
att idrottsverksamheten hålls vid' liv.

från samma klubb kom också Kurt
Lundh, som var tränare åren när-

Det arbete som aktiva och

mast för'e jubileumsåret. Innevarande

iedare

läggel ned under år€ns lonp är omätbart. I{an framförde Frökiticls kommuns lycikönshningar rned förhopp-

år har man såtsat på en produkt

från den egna föreningen och det är
Roland l\{oberg, som svårar för att
träningen bedrivs på ett riktigt sätt.

ning om en frameångsrik fortsättning av iclrottsarbetet.

Sirväl llarry Thiel son Gösta Gusövrig iilrott
tavsson gav i sina anfdranclen med
Det tidigaste tävlingsprotokolletl humoristiska vändningar cieras egna

vad gäller allmäu idrott daterar sig,
från år 1932 då man höll propagandatävlingar pä Tångavallen och här
stöter man på flera av dåtidens kän- |
da namn inom idrotten på Falbyg- |
den, såsom Simon Andersson, FGIS, i
Evert Classon, Grolanda, sedermera I
Segerlry, K. G. Johansson. samma

synpunkter på de första kontakterna
mFd Slutårps IF.

1

I

,

föreningens egen Nils Setterberg, vil- |
ken senare gick över till FAIK. År j
193ti utvisar föreningens verksamhets- |
berättelse att det varit stor aktivitet I i

I

på fria idrottens område och här I
finne' vi bl.a. namnen Sten Ahlqvist, j
Lennart Kari6n, Karl Gustavsson, i

Johansson

i

var den
dominerande sprintern på Falbygden
och som 195? satte ett falbygdsrekoril
på 100 meter, som stod sig länge.

i

1

i

1 Gillis Hallagård blev skolmästare i
i spjut två år i följd och var år 1940
uttagen tiil landskapsmatchen Västergötland-Halland. Från detta år
kan man också finna ett sedermera
välkänt namn i olika idrottssammanhang, nämligen Mats Dahlstrand.
Denne som efter några år tog ånställning vid I 17 i Udde.ralla gjortte |
sig där bekånt som en av regemen- |
tets och Bohuslänsdistriktets bästa |

.

i

idrottsmän med orientering och löpning 1500 m som främsta grenar,

0rientering och gropagandatävlingar
0rienteringen togs upp som täv:

,

j
'

ordf,

50-årigt medlemsskel,

Slutarps lilrottsförenings
utmärkeleer till förtjänb

Förtjänsttecken

i silver: Stipule-

tionstid 10 år (ledamotskap åv !tyrelse och sekfioner samt aktiva):
Leif tr'ilipsson 13 år. Arne Persson 12,
Anders Andersson 1.1, Ingemar Lundahl 1"1, Kurt Kari6n 11, Ingvar Jo-

slut skulle pengarna användas ti]l hansson 11, Kurt Filipsson
inköp av nya fotbollsdräkter och Olof Bergqvist 10 år.

11, Jan-

var också, när han överläml'öreningens diplom: Stipulationsnade gåvan tili föreDingen, iklä,.id iid 15 år: Reidar Sanfredsson 19 år.
den nya Ä-lagströJan.
Olof Andersson 1E, Rune $and6n 17,
Som lepresentant för Slutarps Sven-Olof Johansson 1S.
Sand6n

$lutarpsolycka

j

sättningar som nu finns.

Evert
Föreningens första ordförantie Har- Sandön I'edogjorde för den insamling
som företagits bland nuvarande och
förntr,'arande medlemrnar, vilken inbragte 730 kr. Enligt kommittöns be-

I

I

de förhåIlanden som rådde vid starten 1919 och jiimförde med de förutJubileurnskommittåns

I

i

som under de närmaste åren

medlemtr'ar

sta-

I

John Karl6n, Inge Johansson (Halle-:

fin förstärkning i Gert

arna.

Från Kinnarfis IF erhölls en
tlrett som jubilefmsgå\'a.

I

i

för

matcher emellan de båda förening-

klubb, sed€rmerå IK Wiiske. samt I

skog) samt Gillis Johansson (Hallagård). Samma år fick föreningen en

ffiErrd€fl hgllas av ordf. Eino tlikola
Floby IF uppvaktade merl en poL2rrgt Utlat;
kal. om vilken det skulle spelas tro ry Niissnn gav en kort återblick på

Två skadacles
rlr..
runKtenng orsaKl
Två medelålders makar från
Asarp skadades, meu inte allvarligt. vid en trafikolp'cka vid Slutarp i lördags middag. De fick punktering på bakhjulet på sitt trehiuliga fordon, som tlärvid inte kurrtle
hontrolleras utan ru[ade över r'ägbanan och blev stående i vänsterdiket,
Olycl<an händc rrår de var På hem'
väg från etb besök i Iralköping. Kviunarr ådrog sig en hjärnskakning och

månnen en del 8år'i huvudet och de
infördes i ambulans till Iralköpings
asarett.

lingsgren 1940 och verksamhetsberättelsen från år 1942 omtalar att fiireningen deltagit i Falbygdsmdsterska-

som skidor och cyket med stor anslutning. Bandy togs upp sorn tävpet och därvid belagt andra plats i lingsidrott år 1946 oeh man seriespelagtävlingen. Laget bestod då av Gil- lade under några år. Svårigheter att
lis Hallagård, Josef Gustavsson och få spelbar plan gjorde att man småningom helt lade ner denna tävlingsGustav Gustavsson,
Under krigsåren 1940-.-{5 anordna- gren. Sedan år 1948, då bandyn lades
de föreningen propagåndetävlingar ner, har föreningen endast haft fotmed märkestagningar i såväI gång boll på sitt tävlingsprogram.

|
i

l
i
.

I
I

Föreningens förtjänstmedalj i guld:
Samhällsförening överlämnade Sand6n som gåva från föreningen elt Stipuiationstid 25 år: I\{ats Änderrbelopp på 500:* att användas till son 27 år.
Föreningens utmärkelse Hil tvl
förbättringar på isbanan.
personer för 50-årigt medlemsskap:
Bägare med inskriptionen: "För 50t,tmärkelser
årigt medlemsskäp i Siutarps IF
Efter måitiden var clet tlags för ut- 1919-1969": Evert Sanri6n, Niis Sadelning av olika utmärkelser, där muelsson,
Slutarps IIi" var först i raden med
förtjänsttecken, diplom och förtjänstIäsiergötlanilr
medalj och Bom förrättades åv ordf.
Idrottsförbund
Eino ilIikkola och Evert Sanddn. Den
Förtjänstmärke i silver: Lennad
senare biträdde också Karl-Axel Ro* Karl6n.
sander när denne fördelade utrnärFörtjänstdiplom: Anders Ändelsi
kelserna från VIF och trlFF.
son, Olof Andersson, Mats Andetilon,
Samvaron fortsatte sedan vid kåf- Karl-Erik Lundin, Bengt Samuobrcn
feborden och så dansades det förstås och Bengt Steakvist.
till tonerna av "Sixtens".
När sedanl testen blåstes av vitl ett\iirtergiitlauk
snåret var man tämligen överens om
Fotbollsförbunil
ått man hade varit med om en lvc' Ir{edalj i silver: Evert .Sand6n"
xad Juolleurnsnogtld,
Irörtjänstmärke i guld och ema{t
Lennart Karl6n och Elof Rehn.
Förtjänstmärke i guld: Mats Är!*
derggon och Bengt Samuelsson
Stora diplomet: Karl-Erik Lundin,

Sven*Olof Johansson

Stertkvist.

och

Bengt

Lilla aiplomet: Änders Änd.ers6ö.n,
Hans Ändersson, Kurt Kari6n; Lennart Pettersson, Reidår Sanfredsson.

