
De hg,r" styt"t och
0rdförande: I

1919-1924 I{arry,Nilsson, 19ä Rag- l

nal Gustavsson, 79%-27 1928

Valdemar .Iohansson, 1929-31
1932 Olof Nilsson, 1933 Velner Lun-
din, 1934-4tr Evert Sand6n, 1945--46

Sten Ahlqvist, 1947 Lennart Gus-
tavssön, 1948*50 Sten Ählqvisi, 1951.

-56 Allan Ahlqvist, 1957 Valdemar
Johansson, 1958--S0 Allan Ahlqvist,
1961-'68 Lennart Karl€n, 1969 Eino
Mikkoia. r

Sekreterare:
1919 Erik Svensson, J9l0 Änders

Wahlström, 1921 Våldemar Johans-
son. 19?2 Gustav Johansson, 1"923-25
Erik Samuelsson, 1926-2? -, 1928

Anders Johansson, 1929-31 -, 1932-
33, Valter Dahl6n, 1934 Oskar Gus-
tavsson, 1935-37 Gustav Johansson,

STäITT Frökindsf ullmäktige

artiklar fanns på hemmet och att
detta skulle ombesör'jas utan sociai-
nämndens särskilda beslut.

Det vår hr Gustav Gustavsson (re'
visor) som tog upp frågan och me-

heviljade

sgarrill

tion sont en utväg.

Hr Gustav Gustavsson var av saln-
ma uppfattning. - Privata företag
bör inte få tillgång till den mest
centrala marken, sade han'

ville ha socialnämudens beslut i 
*så- 

] Hr Svel Andersson, Brismene,

dana här frågor. Men bl. a. hr Sven]tVckte nog det.var brå oT"k?TT::

förklaring oår tyrckte inte att deti nå hr..St!n.Ahlqvist föt:tlg *t-l:l

Föreningens förste ordf. Harry
I.[ilsson.

1938 Sten A hlqvist, 1939 Olof Nils-
son, 1940--43 Gustar" Johansson, 1944
Bengt Juliusson, 1!145- Gustav Gus-
tavsson.

Iiassörer:
1919 Heimer Nilnson, 19ål-."?1 Erik

Svensson, 1922 Ragnar Gustav$son.
1923-25 Eved Sand6n, !9W*n *,
1928 Ilvcrrt Sand6n, 1929-31 -, 1932

-33 Evelt Sanden. 1934-38 Olof
Nilsson, 1939 Sten Ahlqvist, 19{0 OIoi
Nilsson. 1941-42 Gustå\' Gustavsson,
1943 Lennart Gustavsson, 1944-45
Bengt Sarnuelsson, 1946-62 Elof
Behn, 1963* Mats Andersson.

Iledersordförande:
Evert Sand6n kaliad 1951.

Hedersledamöter:
Anders Wahlström kallad 1921.

Eril{ Svensson kallad 1921, Rickald
Svensson kallad 1921, Karl Svensson
kallad 1921, L. J. Svensson kallad
1921, Harry Niisson kallad 1925, Wer-
ner Lundin kallad 194$, Sven Setter-
berg kallad 1953, Gustav Johans-
son kallad 1959, Valdemar Johansson
kallad 1959, OIof Nilsson kallad 1961.

Guldmeilaljören .-.
Gustav Jotransson $5!i.' 01of

son 1959, Everl Ssnd6n 1959,
Rehn 19ti4. Lr:nnart Karl6n
Gustav Gustavsson L964.

Nils-
Elof
1961,

'fältnrötena i Slutarp avslutade
I)en serie tältrnöten. som hållits i

Slutarp under drygt en veclta, åv-
slutades den gångna helgen med tvä
välbesökta miiten.

På lördagskvällen siöng elr grupp
sångare från Åsarps missiousförsam-
ling och påstor Hjålmar Ramsten
predikade. Pastor Giiran Carlsson in-
ledcie samt letlde mötet.

I det sista mötet i söndass kr'äll
var tältet väl fyllt av unga och iildre.
Ketstin o(:h Torsten Persson, Faltr:ö-
ping, sjöng några sånger och hr
Persson läste ett bibelorcl och vittnå-
de. tsör predikan svaråde pastor Erik
Gbransson. Makärna Parsson s.iöng
ytteriigare ett par sånger, och Göran
Carlsson gav en avslutatrde appell. i

'iiffi,,

Goda kollektor har itrsamlats i 
i

varje nröt.e. Lörtltrgens kollekt 101 kl j

gick iiil Svenska Alltansmissionen. 
i

!'el bilclte:t i

I vårt tisdagsntlmtner her'ältacle vi 1

om $lutarps IF:s jubileunr. Tyvärr i

skeddc en förväxling bland hildtex- i

terna- llannen som fick uttttStl,slst'i
var Lennatt Karl6n och ör'erlänrnare 

I

var tr'otbollsiör'bundets Kar'l-Axel Ro- j

sander, I

ansvarsfrihet efter debatt

om inköp frökind den
llet blev'- som vi hunile medclela i tisdagens tidning - debatt oeh

votering när frågan om tid för kommunsammarslågning kom upp i Frö-

kinds kornmunalfullmäktige i måndags. lled 20 röster mot 6 treslöt

man gå på kommunahrärundens linje och tillstyrka samrnanslagning

från den 1 jan. 19?4. I ör'rigt under sårurnanträtlet behandtratles en del

byggnacls- oclt markfrågor, och så hacle man komrnunens räkenskap€r

och bokslut att ta ställning tilt. n?ikenskåperna godkäntles och ansvårs-

frihet beviljadelt, men det blev. en stuntls debatt angåenile inköp som

gjoi'ts till Frökindsgårtlen utan soeialnämndens beslut och som teviso-

rerna annr:irkt på. $lo-61'
!-örutom stigånde telefonkostnåder 1 

stort ocir mycket centralt beläget i
vid Frökindsgårc'len gälide dert- inköp I Kinnarp'
av skl'ddskläcler till personalen och I F.ir Rer.til Axelsson fann inte för-
plädar till pensionärerna. Sociål- | slaget särskilt lockande. Man borde
nämnclen h&de svarat att det var fö- I iritå. ansåg han, släppå in ett okänt
reståndarinnans ar,'talsenliga s1<11dig- 

| pri'atföretag rnitt emellan cle lråda
het att se till att vissa förbruknings- i sarnhäile1a. Han r.rämnde expropria-

nade att man nog i fortsättningen i 
vv!!'q'- '^'*"

ville ha socialnäm'dens beslut i iå- | Hr Sven Andersson, Brismene,

dana här frågor. Men bl. a. hr Sven l tyckte nog det var brå om kommu-

andersson åodtog socialnänrntlens I 
nen 

.tog 
sig ""^tY9-::3t:f,":.:itt:*^:*

torHlärlng ocn rtcxte lnre aLL qel i va
helå \.arirågot atf tala om. Hån ylka- | man ait gå ifrån kommunalnämndens

de på a.svarsfrihet vilhen ö"f.rä n.- | tArslag och ansöka o'r dxpropriation
viliades. I På området'viljades.rlJaoes. 

I

Vicläre hade revisorerna funnit nöd'ivrciäre naoe revlso|elnä runrlrL lruu'i
vändigt att kommunaikamrerens se- i

Utretlnirg
rnesterfråga ordnas genom semester-. Byggnadsnänrnden fick i uppdrag
vikarie. Dessutom ansäg man ait j att snaråst, utredå frågan om för-
hommunens st)'relse borde överr'äga i r'ärv av visst område från dels Kinne-
personalförstärkning på kommunal'j ved Kyrkogården och dels från Slut-
kontoret. Nämnden hade bestutat ta j 6rp Backgården ?;1. Vidare skall den
upp dennn fråga sedan man närmare i särskilt tillsatta kommitt6n ta upp
unriersökt behol'et av ny arbets- I förhandlingar om markköp med de
kraft. i jordägare som har mark inom om-

Unrlersökning i råde enligt upprättad dispositions-

!'rån ägaren tilr lastrgheten Ftassla I tY:--1"1 
(iessutom fortsätta förhand-

2:2 föreiåg ett erbjrtdande'i,jr'uä",,- | lirrgarna med tidigåre lrerörda par-

munen ati inköpa ca 35.000 hvadrat- i 
ter'

neter malk. Byggnadsnämnden haele i Avfördes
föreslågit att frågan skulle tas upp I Bostatlsstiftelsen hade teeknat avtal
först när rtet förelåg beslut om alt I rne<I Svenska Stenhus om uppföran-
rlei konrmunala va-s]'-ctemet skullo I do av åtta enfamiljshus - I1'ra i
byggas nt till ornråclet öster otn I Stutarp och f3'ra i Kinnarp - för
järnvägsstationen i Kinnarp. Kom- I en icostnaci av 113.000 kr per hus.
rnunnh-ränrnden vat' av såmmä upp- i För'etåget hacie sedan övertagits av
faitning^ Hr lval. Gustavsson tyekte I AB Ytong rnecl de förpiiktelser som
dock att man nåirmare borde under- i Sv. Stenhus åtagit sig" Ytong hade
söka priset reclan nu och fullrn.ordf. i emellertid vägrat fullfölja dessa och
Gunnår,Johansson föreslog återremiss j stiftelsen begåircle nu att få undersö-
lill byggnadsnämnden villiet också j ka frågan om bl, a^ skadestånd.
bervrijadt's. j .{rendet avfördes från fullmäktiges

i dagordning sedan det framkom att
Inte irrtresserarle i Ytong ändrat ståndpunkt efter det

Ii'inra Gullrirrgshus i Jtinköping I att representanter från konrmunen
hade förirlarat sig varå intresserade i i:esökt. huvudkontoret i Stockholm,
av att förvärva ett område från fas- 

|
tighr:l-enHasslaS:1. Byggnadsndmn'l Taxeringsledamöter
r{en l:acle r.rppclragit åt- K-l<onsult att i Till iedamöter i fastighetstaxerings-
göra en utreclrring i frågan. r\Iatr kom I nämnden utsågs hrr Lennart Fet-
dän'icl fram till att man f. n. inte I tersson, Ivar Gustavsson och Karl
kuncle tillstyl]a6 byggnaiion inort I Lundgren, Sistnämnde utsågs oekså
oruliirlet. Hommunalnåmnclen liarle i att deltaga i förberedande .såmmill-'
instärnt mecl planförfattårcns rekom- | träde med landskåmreraren,
menclation oci"r fulltnäktige beslijt i I

cni:shet dljlmr'tl. j .\rrslag
I Kinnarps och slutarps samhälls-

'I'orrlagt I föreniugar fick vardera 500 kr fijr
Ett {cirsleg tilt årtål nretl öclegår- ] 1T ?t1l1t-"-d 

skötseln art lekplatser-

tlr:irs ton.lässningsroletag goai.åniÅ. I 
ti.] t::l 

. :'miräIle'
Arrtatet innebär" l)i. a. atr Lil;;;, | , .f]n-net'gfs Rötla korskrets erhöll

sorn tidigare. rtr $trippa "r 
r"i"pp.- l :1J20 

kl' ett a'vändas till resor för de

vatnet I tortläggningsrö""trs"i' i"- | !91., ::y,å*j:t-": liilq::|:Yc
clarr ,lt,t hehanrjlats i reningslo|k meo Jt.l""tloplng' tiol'såmma anoamal De-

såda. reiring *o,r, sootru.,], ;;;i;: i:lli".{::,-B,ii:mene-Börstigs 
RK'krets

rens .atu.r,årds'erk. 
i ",1r,,o"".1"*1?åi1"trJ*rffl åi" kan

(.r, fr"tt



Midsommarmöte i i y;i,,Tfåt":.,ilil,T,""?i'li:,,å:i
r I Fixpropriaiion

Kinnarps Missionshus *fJ*$å"?:i:*iiå**.".t
söndag kt. 19.30 prertikan av pasror Erik Göransson. Sång * *:,iä.i,:x,I:äåiff:r?.xttt?ååt-l'J
.n-ra"-gg""pp från Äsarp. Giira'n. Oarlsson medverkar'

ALLA uorr.o**ol''- 
---*ls'aq' 

lH*::m**i;t" 
i rs'*uip'

I tråtts på söndag kväll. Pastor Erik
I rrarrD l,4 ruuuuE 4rq4' 4*

riä!, ^-r,-å | 
lGöransson predikar och i övrigtIgångsättningstillstånd fick också | uuraussuu r,rcul^ar t uYrrbL

I medverkar Göran Carlsson och en

I antlra hiih'lck kom 1 -0 ti]l Rorås
\ii( pi' { n r):r'rol tvilolaktig slrlrlf
i'olci Tplstelrs-son stod iriom straff-
oinr:idct orh höll händerna för ma-

gen, då Björn Reinholdsson slog pa
ctt sl<ott som träIfatle på häuclerna.
Bollcn g jck drilefter tiil en AIK-
snirlare, mcn denne stannacle ocll I'o-

pacle "straff". Domaren, som befarrn
sig bakom Torrl, liunde ouö.jligt ha
sltl var bolipn tl Sf [ådc, mvn sigrru-
Icn kom och straff utdtimdes.

På tlenna g;jorde Björn Reinholds-
son inget misstag. tlt.järnningen sköl-
:e Bt,ilgt Geotgsson-,om på ett glanrrt
lan;sko?t. soin letatle sig in i mas
i{orna utan chans för Gunnarsson.

Bäst i Kinnarp: Claes-Göran Gii-
ralrsson. i övrigt ;ärnnt över lag
liansko ctt litet plus för Eengt P.r's-
son, I Ror'ås AII'i rrar förulorn re-
Llirrr nijnrn,la rtli;valil' n, .".it. 

^n.dersson och Osborn Andr'ön de bäs-
ta.

L)omaten Curt i,iedberg, Lidltii-
ping, verkade ointresserad av sil
rrpp{ilt som do:)rir|o o('h sag ut äti
nonchalera clen alldeles Iör rnyckct
iör att få godkänt betyg i en garrrira

ii:nd match. KUL

nalnnas ått det blev voterlng oill en
såCan trivial sak som frågan om i
viika tidningar förslag till' ändring
av byggnadsplanen skulle annon-
seras"

Slutiigen tog man upp ett ärenile
utanför dagordningen. Det gällde an-
slåg till kursverksamhet av olika
s1ag, Kommunalnämnden skall nu
titta när'mare på denna fråga.

Kynkofultrmäktige begär
två vägförbättringar

Kinneveds kyrkofullmäktige sam-
manträdcie i A)itorps församlingssal
i tisdags. Ordtöranden kommunal-
kamrer Hilding Våring öppnade mö-
tet. trIan behandlade först beskedet
on: att fullmåktiges begäran att vä-
gon från Alnarp-Kinnalp-vägen
upp tiil I{inneved k3'rka skulle byg-
gas om av-slagits. Fullmäktige beslöt
protestera mot detta och inlämna två
önskemä1. nänrligen breddning av vä-
gen upp mot kyrkan och byggande
av mötesplatser 4å vägen mellan
Kinnarp och till Aitorps försåmlings-
sal. Orclföranden f,lades att skriva
till Vägverket onr dessa krav.

Fullmäkfige godiiSnde vidare en
höjning av hlandförsäkringen av
Kinneveds k5'rlia till en summa av
800.000 kr.

Revisionsberåttelserr av 1968 års rä*
kenskalrer godkändes och ky-rkorådet
och kåssaförvaliaren beviljades full
och tacksåm ansvarsfrihet. Man be-
slöt vidare att en ekonomisk tablå
för Kinneveds fritsarnlingshenrsstif-
telses ekonomiska ställning skall
publiceras.

Slutligen fördes, en livlig detratt
öm det ökande engagemanget hos
ungdomen avr"idag. Ordföranden tac-
kade också itr lvån Johånsson för
hans .,rackr,a dekoration av samlinss-
salen för detta tillfåile.

-:-
Missionsmöie på \ästarp. Brismene

Brisnrene Vlissionsförsarnlings mis-
sionsmöte på Västalp gynnafles av
strålånde sol och värme, En stor ska-
ra åhörare var samlade när past-
Enarsson inleddc samt välkomsthäl-
såde, r

Predikan hölls av påst Tore Jo-
hansson, Dalum, Kretsens sångare
medverkade på eti förtjänstfullt sätt
med ett.fldrtbi vackra sånger under
ledning av $unnar Josefsson, C)ffret
till Israel-qmissionen inbringåde till-
såmmans mecl servelingen 681 .kr.

cit.lTtllJrumrp ocn rrony
möts i pokalmatch
I anledning av Slutarps IF':s 50-

årsjubileum hade Floby IF beslutat
sätta upp en pokal om vilken tre
matcher ,skulle spelas emellan de bå-
da föreningarna. Den första -r de tre
spelas i kväll på Tångavallen och
mån kan säkert förutse en spännande
uppgörelse. I flera år har de båda la-
gen spelat i skrlda serier cch ciet skall
därför bli intressant för hemmala-
get, SlLrtarps IF, att få återknyta be,
kantskapen med den forne arvfien-
0en.

Frökinds kommuns lokalbyggnads-
t<åmmitt6 för samlingsl"k;i;ä ;;- | sånggrupp från Åsarp' p{tr-n,
styckning från Slutarps Ödegården I 

-
l:19. Beräknad kostnad 400.000 kr.

Ater l{innarpspoäng mot Borås AIK
"Blecka" rnålskytt i l-l-matchen ot6'01'

Kinnarp spelarle är'en elenna gång oavgjort nrot Borås ÅIK vid tisdagens returmatch på den s, k.
iilserplan ir.rour Iiyavaliens onu'iirle. ttatcheri horn aldrig upp till dt-'n klass som r.id andra hah'lek pir

f{ilnorng i torsclags. lrrån första halvlek har r.i endast notr:rat att lilrås :lIK hactre li{e rner att säga tiil
gl1 ute på ptan, men att Kirrualp hade de farligaste chanserna, Bl. a. rninns vi K.itell Jolranssons l.iug-
sh6tt, sorn vi trodde gick i rnit! men AIK:S utmärkte måivalit Claos Ge:nnarsson sträclite ut per{ekt och

tipparie boilen tilt liirna, Un annan fin Kinnarpschans noterades lrär Ilengt I'ersson fick botrlen helt fri
gcnom en slarvig utspark av måivnliten, men i häpenheten siiöt utanför.

ffer$qm$match På Tångawaälest
Torsdag den 19 juni kl. 18'45

F'LOBY-SLITTARII

I(innarp-seger i sheetskytte

10-skottsseriesegraren Aimo Gustafsson,
segraren Lars-Äke Göransson, Göreve,

Vid lördagens avslutande lagläv-
lan i skeet på Floby lerdatvebana
segrade l(innarp med fyra duvor fö-
re Göteve. Trots denna Kinnarns
första seger kunde de inte hota Gä-
teves lagseger, som var väl upp-
byggd med fem delsegfar och ett så
fint resultåt som 3? duvor före and-
råplatsen Kinnarp, Intresset för
shjutningarna har i år varit enorm.
spänning€n har heller alclrig saknats.
Nerver och ett starkt solsken soe-

Äke Göransson, Göteve, 184 tr., och
l0-skottsegrare Aimo Gustavsson.

Kinnarp, och 25-skottsserie-

tt/6-61.
Iade en stor roll vid rle individuell
resultaten. 25-skottssegrare blev

Kinnarp, 98 tr.
Tabellen:

1 cöteve U5-80L tr.
2 Kinnarp 129-764 tr.
3 Sätuna .722..-7gg 1r.
4 Solberga 119-226 tr.
5 Floby Izt--TZl tt-
6 Falköping 109-496 tr.

^lb-n,

ANBUD
KINNEVEDS PASMRAT

uthjuder här'med på entrepre-
nad målning av exteriören av
pråistgåndsibostiiderna i Kinne-
vetl ooh i Biirstig. Målning ska,ll
ske i juli eller a,ugusti i år.

När'mare upplysningar låi.m-

i i n'as av pastoratskassören,
kyrtkvärdeer Sven Andec.sson,
Brismene (tel. 0515/53010).

Skrifitrliga anibud, var för sig
ooh gemens,am på båcla, insän-
cles senast 15 J'nli 1969 ti,l,l Pas-
torsex,p., 520 44 Kinnarp. Fri
prövningsrätt f örbeh ålles.

Å Kinneveds pastorats vägner

Henning Andersson
kyrkoherde.



Slutarpsseger i pokaknatch

Segern i den lörsta pokalmatchen gick till Slutarp, som gjortle en över-
tyganile insats i torsdagskvällens match på Tångavallen, där siffrorna
skrcvs till 5-2 i hemmafavör. Flobyelvan sonr till en början verkade
aningen speltrött var i,lrnde{läge redaq ytp.;4l5Qa+k,.94iiydg l{ck stiilla
upp med reserver för bl, a, Lars Råberg, Äke Bergström och Rune Claes-

at/s-6q"

Slurarps-Roger
i slayttetagen
mot Stpp?,totp

.Sir.r.{ar,ps 
I[ fortsä{ter alt im;rrulerar ran\t(apsspelet. .På tisdagen be_s:grad-es, Stenstorp nted hela 6_p

:,rier Z--Z i paus, .Hernnralagets vi.rruger Andersson srararle för huv_uolrcrten av fullträffarna eller fyraval'av en på straffspark, som ham_

äfå.n. 
rätt slälte efter amlra för_

FOTBOTI
KI}d}iEMO, KII\iNARP

I ilag kl. 19.00

"UÄRPÅS IS A-
KINNARPS IF A

Fretlag kl. 19.00

isarps slockn. stjärnor
rnot Kinnarps dito

ffiffiTB0l,!,
TÅNGAVAILEN, SLUTARP

lircilagen tlen 2? juni kI. L9.00

VATTORP IF_

.,.1^tu"t:"p.höll spelet väI uppe helarorsta halvlek och skaparle aä Oess_uronl 
,en.rad målchanser, vilka tlockura..u^rnyttjadcs. I andra halvlek et_ter 3-z-matet rasade spelet i försvaret

l* -ll.l,'Xi"iy{:d var fuut po

"^,:,1_{: Bra i_Stutarp var Hoser
:.1":-r-"":r och Rotand Moberg. berva*resterande fullträffarna g.lorcles

l:: Rolulg. Moberg och TomaJ'pett-
l.l.^11 För Stenstorp nätaae K;eirrlnorrma:) och Kenneth Olsson öehqrssa lva var också de främsta iraget,

,-YS:t hemmavänlig domare varh-l! -Ujmanuelsson, Trädet. SLIjTARP IF

Hemmalaget hade den hetaste vil-
jan till seger i denna match och om
rnan ser tiil försvaret som helhet låg
Slutarp före. Fyrbackslinjen Per-Olof
Gustafsson, Alf Adamsson. Ilas3e An-
dersson och Lennart Pettersson gjor-
de livet surt för Flobyforwards. Pla-
nens bästa mittfältsspelare var hem-
malagets Roland Mcberg och i ked-
jan var det trion Håkan Karlstedt,
Roger Andersson och Tomas Petters-
son sorn märktes främst, vilket i hög
grad gäller första haivlek.

Fiobyförsvaret inrymde flera indi-
viduellt skickliga spelare, men, som
tidigare nämnts, var helheten inte så
mycket ått hurra för. Eivind Josefs-
son var förstås en centralfigur och
han assisterades bra av i första hand

reserven Rune Tid6n samt Olof Mo-
berg. Målvakten Jan Claeson gjorde
flera bra ingripanden och kan ges ett
plus trots baklängesmålen. I kedjan
var Ingemar Ilerbertsson en bra
bollbehållare och kom inte så långt
och det var väl Jån Karlsson och
Halvar Johansson som åstadkom far-
ligheterna.

Målen: 1{ 18 min. Håkan Karl-
steclt, 2--0 22 nin. Håkan Karlstedt,
2-1 38 min. Jan Karlsson, 3--:l- 42
min. Roger Andersson straff, €-1 47
rnin. Roger Andersson, 5-1 53 min.
Roger Andersson, 5-2 85 min. Jan
Erik Andersson.

Domaren l{arl-Erik Ernanuelsson
dömde med säkerhet.

Geson,

skytten Tomas Andersson i ett för
övrigt ganska jämnt lag.

Bra domare i en ganska lättdömd
match var K-E. Emanuelsson, Trädet.

.Kul,

,i I l\{ålskyttar hemnålag: Conny Jo-
I I 

hansson 2, Per-Olof Svantesson,

: llandas 1{-ledning och tog ledning-
r I en i början av matchen. Andra de-

Slutarps Lennart Pettersson. skirjkar botien nästan in i kameran,

I{innarp öuerliigsna i spel
men, "blott" 3-l nxot ltirpå,s
Bengt Ceorgsto#o_Walskytt

ViiI torsdagens vänskapsmatch på Kinnemo nellan Klnnårps IF och
Järpås IF vann hemmalaget med 3-l efter å-l t halvtid. Matchen för-
des i ett ganska makligt tempo och ilet märktec på spelarna att det inte
gällde viktiga seriepoäng. Kinnarp var helt överlägsna I spel på plan,
men i avslutningarna brast det betänkligt Haite Kinnarp vunnit metl
ytterligare fem-sex mål hade ingen orättvisa skett, nen.målvakten Er-
ling Svensson i Järpås var hart när omuilig.

.f .ålens rad: 1--0 Bengt Georgsson
efter nick på hörna. Tid g min. 1-1
Tomas Andersson efter slarv av en
Kinnarpsförsvarare när 26 minuter
gått. 2-1 Bengt ceorgsson i 32 min.
på straff efter det att en Järpåsspe-
lare tvingats ta med handen för att
skydda sitt mål från påhälsning. Ef-
ter en kvarts spel i andra halvlek av-
slutades så målens rad, även denna
gå.ng rar Bengt Georgsson målskytt.

Bäst i Kinnarps lag var Bengt

g lGrolanda lF-Kinnarps IF 5-z

I j Ingemar Mann, Kent Högluird, bor-
I Georgsson och Göte Andersson i an-
I fallet och Anders Ek i försvaret.
| .iärpås mest frarnträdande spelare
I var mv Erling Svensson och mål-

I I talag: Jörgen Falegård, sjätvmåt.
I I I stolt sctt rättvist sluresultut, där
I ldock Kinnarp både utjämnade Gro-

-{q.BILLIGTI BIL[, IGT:
Till sommarstuga, husva,gn o. kök PLASTMATTOR fråu
7:* pr met. PLASTBAND ti[ vävning fuän 2:* pr kg.
FLOSSAPLASTBAND 4:- kg. NYLONVARF 13:- kg.
Morns inräknacl i priserna.'
S. CÄRLSSON, Ktogstorp, Slutarp. - Tel. 0515133298

Medle,mrnarna i
Kinnarp.Slutarps

vägförening
kallas härmed till extra sarn-
naanträde torsdagen den 2616
1969 Inl 19.00 å Kinnarps pen-
sionat.

Ärenden: Val av styrels€
sa,mt fastställande av år,smö_
tets beslut om ändrad utdebite-
ring.

Styrelsen.

len blev dock klart Grolandas och
de kunde med fyra måi under de
sistå tjugo minuterna avgöra till sin
fördel. Bäst i hemmalaget var per
Olof Svantesson och Conny Johans-
son och i Kinnarp Kent Bengtsson,

Vartofta SK
Tomtens IF
l'loby IF
Iralköplngs BK
Vilske-Kleva BK
Falköpings AII(lrar[uprnga.

t Grolanda IF
Kinnarps IF

Uppskjuten match:
Floby IF- FAIK.

770044-31,t
?51121-7:r1
641122-8 I
740317-16 8
72I4 8-73 5
6123 8*16 4
?11513.-34 3
7007 4-40 0

%h'at.



Kinnarpsepilogen gav

Sinspirerat spel mot l(ronäng1-6
6/6-6a.

Borås (FT) Kirtnarps II- avslutade fotbollsvåren med en ordentlig b aklängesvolt. Dct blev förlust nrerl
hela 6-1 vid tsoråsbesöket mot Kronäng på tisdagskvällen, Gästerlra spelade rnatchen igenom håglöst och

oinspiterat och ficli finna sig i eo untlerordnad roll, även om siffrorna 6-l var i nresta laget. f)rabbningcrr
gttromfiirtles på mycket dåligt gräsunderlag-bollen studsade nära nog hur som helst. I{ronäng belrärsliade
iiven unctrerlaget bäst och gjortle matchen igenom ansträngningar att verkligen spela boilen. Ile{ r'ar fr:imst
X{innarps mitten{iirsvar som hade en tlag då iilget sfärnde, Ifuonängs anfallsrnän fick alltför ofta {ritd frarn
och det var påfallande hur enkelt de kom igenom det beskeilliga försr.aret, diir backen Antlers fir och
möjligen också Conny Qvist - också back - kom untlan med hyggliga betyg.

Kronälg gjorde två mål före paus.
Det var Kent Blomqvist som ordna-
de till lednitrgsmål och det var Jan
\4/aldenstriim som ökade till 2--0.
Kinnarp hade biista chansen i slut-
skcdet av halvleken då Kronäng-
backen Gerthon Persson rned aii mö-
da iyckades få undan bollen på mål-
Ilnj{rn.

Itedan i första anfallet efter paus
gjorcie Göran Blomq.vist 3-0, Det
ljusnacie något för Kinnarp när Bengt
Persson efter 20 minuter reducerade
till 3-1. Glådjen blev dock inte lång-
v:.r'ig. Orngående stack Göran Blorn-
qvlst igenom och svaråde för 4 -1.5-1 kom genom Kent Blomqvist se-
dern han rundat utrusande målvak-
ton. I{ent avslutade också målgöratr-
det med 6*1-fullträffen.

Ktonängslaget gjorde ett gediget
inl.rych, men det var inte heller svårt
ait glänsa mot ett för dagen nryciiei
tafatt Kinnarpslag. I anfallsspelel
fick Jån Waldenström och de båiia
Blomqvistarna Göran och Kent chan-
sen :itl blornma ut f ör fuilt. Lage t
clominerade mittfältet och därilr'ån
grundlade s scgern med idel "smör-
bollar'' till rnlnllsmännen.

Kinnarpsiagi:t vill såikerligen sna-
rast glömma denna tisdagskväll på
Flgtlvigsborg. De nämnda försvars-
spclarna är de encla mecl gotlkänt be -
t;,9. Änfallsspelet fick inget stöd och
clärför'blev det idel halvhjärtade för-
sök frår.r deras sida.

Doinarcn L-I;r,1mar Lindstraird,
Älingsris, blåste sig lram till etl bla
bctyg.

Båsse

i-!ir'. IY Viistergötlantl södra

Torr:stoip-llalietlal 0' 2
Ulriceharnn -Hällingsjö 1..-3
'Iranono-'.'öxabäck 3-4

tr'ritsla-Bor'ås AIK 1-3

storförlust

I{innarps Bengt Persson svarade för sitt lags ma1 och
Kronängsmålet.

[NILLIGT!

s1<juter hiir rrot

I,Ialiedal
örby
?'r;rcstolp
Kronäng
Häilingsiii
Eorås ÄTK
bi)Iils (r LI
Kinnarir
Illricöh. lF
Tr"anento
Fritsla
öxabäck

7282 2 30.-16 17

7273 225__977
11 73117*10 17
1264 2 31*12 16
7255 2 29-18 15

11 44 316-15 12
t244 424-26 12
7234 519*28 10

!224 618-28 8

7232 715*29 8
t222 8 11,29.q
12 1110 9"31 3

SLUTARP 
,Slutarps Bageri & Caf6

Friluftsmöte I SEnnnSTERSTÄNGT
söntl. den 2916 h1.19 i Parken, I fr.o.m. TtT.
Karl Redman, Evangeliegrrypen | -Faian. valxorvnrrÄ! I _ ?!gl tt:"9:9_

6q.

FOTBOtt
TÅ}TGAVALLEN, SLUTARP

bistlagen den 1 juli kl. 19.00

MÅNSTAD IF-
STUTARP IF

Iill sountarstuga, husvågn
?:* pr met. PLÅSTBA|JD
FLOSSAFLASTBAND .I:*-
Moms inräJinad i priserna,

BILTICTI
<:. kök FLÄSTMATTOR från
till vävning fran 2:- pr kg.
hg. NYLONVARP 13:- kg.

KINNARP: lrli(j07d5
FRILUFTSGUDSTJÄNST

vid Frökindsgården, Preil. av past. Jan Gusta,fss,on och G. Carls-
son m.fl.

Kj-T3Ip. IF-Farköpings BK 0__Btyralskyttar: bortalag: Christer An-
::*,r91,. Stig Olof Svehsson, Göstar\ystrom.

. 
FBK 

_ 
som hade det till viixten istorsta laget vann helt tack wara ,ro+_ I

ta, då- Kinnarps mindre g.utfu", 
""r" 

j

,spelad_e 
väi så bra ute på planen. in_ |te hade något att sättå emoi i;å;_ |

fl1p"","": Bra i Kinnarpstaget var ILennart Juliusson och Gösta l\lap_ | lnusson medan de bästa i FBK varlrngemar Andersson och llrenne /Fingal. Z-n/6 - 6q. '(

6-0 for $lutarp
u;[6-54'

I

Kinnarps "strocknadeu' 
1

slog Äsarp msd 4-0 
i

I(rrrnrrrps''slccl<nacle stjärnor'' be- |

segrade Åsarps "slocknade" med 4*0 i

i gar kvri)l pa Kinn,rtrio. Karl-Gustaf ;

.,ohansson gjorde tle av il)al"n och 
I

Itolf Anrlersson ett. I3äsl i Kinna: p
\'är tsen8t "Blecka" And+isson. ,1liu i

Torslensson o{,h K.-(;. Jolranssorr, i

Bäst i Åsarp: rlrv Anders Eriksson. 
]

Erolard Johansson, I3örje Johansson i

oeh Tore Johansson. I3ra dorrrare in- |

för 100-talet personcl'r-al Ayne John- I

son, Valtot'p. z4{6-64 - i

Slutarps fotbollslag är i gott trim
och vann är'en gårdagens vänskaps-
rnatch mot Valtorp med fina 6--0 ef-
ter 4--0 i paus. Tomas Pettersson sva-
rade för tre mål och vardera ett gjor-
de Roger Andersson, Roland IVloberg
oc:h Bengt Flermansson. Tomas, Ro-
ger oeh Roland var lagets fränrsta
kedjespelale, rnedan försvaret var
jämnt. Valtorp kom med tre reser-
ver. Bäst var rlrl: Uno Kroon.

Någon tjänstaktig människa håde
berättat för Linn6 att det i land-
skapet fanns tre myeket anlitade
"qrvacksalfware", nänliten "G u h-
ben i Enekulla". "Sven i
Bragnum" och den sistnåmn-
des lärling Valtin Sträng,
sorn bodde i Kinneveds s0c-
ken. Eftersorn blomsterkungen oeh
hans sdllskap befann sig i itrn
trakt där Sven i Bragnum bodde,
beslöt man att "höry hans rvishet".

f)cn ävenså i inledningen nämn.
de Valtin Sträng hade kort före
Linn6s besök i Västergötland filat
sitt bröliop med Birgitta öjebnrn,
dotter till den redan då bortgårrg-
ne lryrkoLrerden Ander.s öjeborn i

Kinnevad och syster till dennes
efterträdare Jonas öjebon; ett so-
cialt sett förnärnligt men ingalun.
da rikt gifte. Sträng uppges hå
varit lusthållare octr inflyttael från
Bragnurn i Ifloby. Sistnämnda itpp-
litlt hestyrker Linn6s utsago, ait
Sträng varit lärling till Sven r
I'3rägnum. Denrre Sträng blev r'ilis-
clågsmar.l för l'r'ökinds rn. fl. hii-
rader 1?60 och återvaldes 1765.

--Zar-to, 
^d+d a,/b>



Guncle Johuntsone l(inrc,arp
Iiirussegrure i jahtskytte

Gunde Johansson, Kiilnårp,
skapen i jaktskytte sorn gick i
rnanlagt 133 poäng.

iWånstad slog
Slutarq, 4-3
På tisdagskvällen möttes Månstatl

och Slutarp i en vänskaPlig uPP-
görelse på Tångavallen, tlär gäster-

na efter en fämligen jämn match
tog hem segern metl uiltlamålet av
sju. tla-U.
Mot utgången är väl inget ått in-

vända och det är bara att notera
hemmalagets goda insats trots att
man fick ställa UPP utan Håsse An-
dcrsson. Bengt Andersson i målet
gjorde flera fina räddningar och i
försvaret i övrigt kunde Per-Olof
Gustavsson antecknas för en bra in-
sats. Roland Moberg sPelade en do'
minerande roil på mittfältet liksom i
fyrbackslinjen i andra halvleken. I
kedjan var det Roger Andersson som
var bäst i första halvleken och Hå-
kan Karlstedt i den andra. I övrigt
präglades kedjespelet av för mycket
clribblingar.

segr ade sarnman-lagt' i Skaraborgsmäster-
Litl höping'i sön<Iags. IIan nådde sam-

7h_6q.
RESULTA?:
Sammanlagt: 1) Gunde Johansson,

Kinnarp, 133; 2) Gunnar Ek, Habo,
129; 3) Bo Lidholm, Lidköping, 127.

Älg: 1) Leif Andersson, Tidaholmy
38; 2) Gunnar Ek, Habo,37;3) Gunde
Johansson, Iiinnarp, 37.

Rådjur: 1) Arvid Svensk, Lidkö-
ping, 34; 2) Olle Emanuelsson, Tibro,
34; 3) Gunde Johansson, Kinnarp, 33.

Skeet: 1) Bo Lidholm, Lidköping,
72;2) .\hrle Johansson, Gudhem, 69;
3) V. Oiofsson, Tidaholm, 66.

Månstads-elvan visade när de väl
kommit i gång prov på ett snabbt
korlpessningsspel, tlär varje man
fann varandrå mycket bra. Laget val
synnerligen jämnt, men några namn
bör framhållas och det är vb. Bertil
Hermansson och chb. Bo Gustavsson
vilka dominerade i fyrbackslinjen.
Clacs-Håkcn Lundgren gjolcle e!t
mycket fint arbete på mittfältet och
var en av lagets bäster. I kedjan var
hy. Jan Robertsson i första halvle-
kerr ett av de bästa korten genom sin
snabbhet. Matchvinnare blev dock cf.
Bo Anclersson genom att svara för

i tre av lagets fyra måI. Det återstå-
ende gjordes av Ulf Nilsson. Roger

.+caooaco<DaaocoocoGoöoooaoaoea
??
i ^ r I r- oi Bes, hra bilar iörYo
3 RENAULT 16 1e68, 4.ooo mil 3a RENAULT 4 L 1968. 1.Boo mil eOO
O RENAULT 4 L 1965,6.000 mil 9
t RENAULT 10 196?, 4.100 mil t
I opEL KADETT cARAVAN 1966, 6.400 mil 3
C oPEL REKoRD 196b; 6.boo mil O

3 .PEL REK.RD 1962, 8.200 mil 3
I voLKSWAGEN 12oo 1964, 8.400 mil 3
3 sAAB 96 sPoRT 196b, 6.ooo mil 3
O OPEL REKORD 1959, SBP, 500:- OocO/xC
i @ Bil E Motor, Slutarp i(t \.,/ " O
a v Tel.33262 eller 34062 zh_n. 8oif9Caaaaccaoaöoaotocaoöeöoaoao
Ställningen i paus var 1*R I

Karl-Erik rrrrurrrutu.or1" r"aaet,l
dörnde utan klander. 

IGeson. 
IAndersson svarade'för två mål ochj

IIåkan I(arlstedt för ett. I

Götehorgare bleu hond,e och Frökind,sbo

Att vara verktygsrnekani-
ker på Volvo Torslandaver-
ken och bosått i centrala Gö-
teborg, och sedan plötsligt slå
sig ner sqm lantbrukare i
Fröje, Kinneved, kan tyckas
vara ett nästan oöverkom-
ligt miljöbyte. Den sdm han
gjort det heter Leif Lihnell,
Göteborgare av födsel och
ohejdad vana, oeh han har
genomfört detta stora steg
mecl framgång. Orsaken ? Na-
turiigtvis var det en fiicka
med i spelet och hon hette
Asita Broberg från Börstig,
numera fru Lihnetl i Fröje.
Leif Lihnell gjorde rekryten på T2

i Skövde och det var i samband där-
med han träffade Asta. Sedan hjälpte
Leif till en sornmår i Astas föräldra"
hem oeh då vidgades hans vyer be.
träffande landsbygden betydligt.
"Visserligen hade jag sett hästar och
kor förut men mycket mer visstn
jag inte om jordbruket", säger Leif

Intresset för jordbruket var väckt
För tre år sedan flyttåde Lcif defini-
tivt till Frökind och böriarle arbete
hos bröderna Gunnar o.h Rernhård
Hjortsäter som startåde sitt jordbrlllr
på Fröje 1963. Till saken hör att
Gunnar Hjortsäter är gift med en
syster till Asta Lihnell.

Forts. på sista sidan Leif Lihnell redo att starta höskörden med.räfsa, traktor, hårdpress och lastvagn i ett enda ekipage,



Göteborgare blev"..
Forts. från sid. 3

De båda wågrarna Leif Lihnelt oeh
Gunnar Hjortsäter äger och brukar
nu Fröie gemensamt. De äger oekså
den närliggande gården St. Risa i
Grolanda, som drivs i sambruk med
Fröje. De har redan hunnit satsa
mycket arbete och kapitai för att av
de båda gårdarna skapa ett rationeilt
och bärkraftigt jordbruk,

Arealen har ökats
Fröje och Riså o$fattår sämman-

lagt 1125 tunnland. Äv dennå åreål
ligger 160 tunnland under ploq, lO0
tunnland utgöres av beten och 1?5

tunnland år skog och annan mark.
Omkring hålften av den odlade jor-
den är mosse, lrälften fåstmarksjord.
Arealen ökal ytterligår€ genom åli
25 tunnland arrenderas till från ett
oar granngårdar. Fröjes åreål mirrs-
kades på 1930- och 40-talen genom
att mark frånsåldes men tack vare
sammanläggningen med Risa har
man nu en areal som är betYdligt
större än tidigare.

Byggile rJälva om lådugården
Arealen här ökåts llten kanske

minst lika viktiga är förbätttingar
som man r€dån hunnit göra På går-
den. Ett stort stes framåt tog man i
vintras då ladugården byggries om.
Det tidigare trånga fähuset fördulrb-
lailes genom att man tog en del av
ladan i anspråk. Nu har man fått en
r}'rntig och ljus plats för mjölkkorna

- det finns utrymme för 48 såtlana
vid fotlerbordet - samt för småkål-
varna. Svämutgödsling har orduats
och ett nytt mjölkrum har uppförts.
I det finns bl.a. en releaseranlägg-
ning. Ett önskemål är nu ätt mejeri-
föreningen kan ordna med tårrk'
bämtning,

En sådan utbltggnad åv lailugården
hade naturligtvis blivit myclt€t köst-
sam om man skulle anlita lejt folk.
Np gjorde Leif Lihnetl och Girrtnår
Iljortsäter ön stor del av arbetet
ejälva i vintras. Egeniligen börjarie
de redan i ljol somras, då de sågåde
vifket från egen skog på gårdeils såg.

MaskinParken På gården hår de
också byggt upp. Fyra traktoref hår
tnän till förfogånde. Hösköialen ex-
empelvis sker i största möjliga ut-
3träckning maskinellt. Före traktorn
går en räfsa, efter traktorn följer en
hårdpress som gör balar av höet och
efter nressen är kopplad en vagrt på

vllken balarna staplas. På rännena
har man skulltorkar, tråde i Fcöje
ocn på Risa.

En del av återväxten läggs ner j
iilo, Den har också gårdens follr
byggt själva'

Kombination kött-miölk
I djurskötseln hår man gått in för

en kombination av kött- oeh mjölk-

o En ilel köper för dYrt

a a,ndra köper från

Lars Gustafssons

Möbelaffär, Slutarp
a Allt i mö;bler och s'offgrup-.
O per, bäddsoffor, tak- och
o golvarma;tur, mattor.

o Tel. 0515i331 79
<|t-64'

produktion och funnit detta vara bäst
för gårdar som Fröje oeh Risa. I dt't
nya kostailet på Fröje har man sr;m
sagt mjölkkor och småkalvar medan
den rymliga ladugården på Risa får
ge plats åt ungdjuren.

Till ungdjursuppfödningen tar rnan
alla kalvar fr'ån gårdens låglandsbe-
sättning. De bästa lägger man på tiil
livdjur, de övriga, bl.a. tjurarna, säljs
till slakt efter ett par år. Förra vtn-
tern hade man sammailågt ömkring
160 nöt, nästa vinter hoppas ägarna
vara uppe i omkring 200.

Svimrppfödningen skall också ökas.
På Fröje har man nu ett 60-tal svin
men det är meningen att antalet
skail stiga till 120 så småningom.

De nya ägarna har också brirjat
med täckdikning av lastmarken, ett
arbete man skall fortsätta med. En
del av jorden är nämiigen i behov
av dränering. Hittiils har omkring
åtta tunnland dikats på Risa nred
lejd arbetskraft, men det är me-
ningen att Lihneil-Hjortsäter sl<ali
försöka hinna ned också den detal'
Jen själva,

l"ruårm sköter tljuren
Tack vare pianering och moclern

utrustning klarar de båda grirdsägar-
na allt arbete.t Vi kan tiliägga att
de har god hjälP av fruarna Karin
och Asta, som sköter om djuren oeh
mjölkningen, och det är inget litet
arbete det. Dagsmedeltalet för de
36 mjölkkorna är 18 kg mjölk.

Förvandlingen från storstadsbo tili
jordbrukare har gått bra, tycker Loif
Lihnell. Fröje ligger ganska långt

Svågrarna Leif Lihnell och Gunnar Hjortsäter vid en höpress' T.v.
Gunnars son Jonas.

från andla gårdar och visst var det
lite konstigt och mörkt i början så
här iångt fr'ån gatubelysningen. Men
det är skönt att slippa stämpeluret
och det är roiigt och inspirerarrcle
att arbeta rned något eget. Jordbru-
ket är ett fritt arbete - och arbete
finns det gott om på gården.

Leilf Lihnell börjar redan bli ack-
iimatiserad Frökindsbo. Av göte-
borgskan hör man inte så mycket
när han pratar - men väl uttrYek
och tonfali lrån Falbygden.

Frågvishet och intresse
Leif visste inte mycket olr jortl-

bruk när han börjadö men han hår
varit frågvis och satt sig in i den
ena detaijen efter clen andra. Hån
har också deltagit i kurser och läst
facklitteratur.

Har man det rätta intresset går det
bra att göra ett så radikait byto av
yrke och miljö.

För det intresset kan
mycket tacka fru Asta,
..:

T}E ÄLDRES RESA
måndagen den 21 juli till Gäll-
b]' och Södra Björkö. Avfård
med buss från Centrai$kolan,
Kinnarp kl. 14.00. Anslutning
kan ske från Axtorp, Alarp,
Sörby och Slutarp.

Välhomna äro alla bosatta in-
om Kinneved, Vårkumia och
Luttra församlingar som under
året fyllt eiler fyller 70 år. Ma-
kar följas åt oavsett ålder.

Anmälan senest fredag till
tel, 331 39, 330 06, 330 93.

Kinneveds Röila Kors.

Stolsttild i Slutårp
Natten mellån tisdagen oeh ofsda-

gen stals i Slutårp fyra trädgårds-
stolar från en trädgård. Stolartra är
i stålrör och hår förmodligen hämtats
raed bil. Potisen är intreseelåd av
tips från eventuellt vittne.

::iii:l
,il:iij:iiii

Leif rätt
misstånker

Runi

Slutarp
Semesterstängt

9/7-2317

AB L. Gustavssons
1l'Iöbelaffär

ROKilND

Asta och Lelf Lihnell framför det vackra trostadhuset på Fröie'



,'J63-t;i-il
Griismatta producer$,s i mgter'uu0,!"{L

/[y jord,bruksprod,ukt pe, Futrbygd,ert'

På Mön,arps egendom utanför Falköping odlas gräsmattor - gräsrnattor i metervara^ Ur
s,tora, viclsträckta gräsvallar skärs prydliga rem$or ut, rullas ihop och fraktas bort på iast-

bil. Snart ligger bitarna fint hoprskarvade på sin nya plats och efter ett par dagar s;'ns inga

spå av att mattan nyss varit sönderskui:en i bitar, va":rdera en kvadrat,meter.

a
a
o

a

o En tlel köper för tlYrt

o anilra köper trån

I-ars Gustafssone

Möbelaffäro Slutarp
AlIt i möbler och soffgruP'
per, bädclsoffor, tak- och
golvarmatur, rnattor.

Tel. 0515/331 79

FRöKIND

Kornmunalhontoret
semesterstängt under tiden 717

-1217 
samt 2817-218.

Kommuna.lnämntlen

Enrunisl. i Slutarp
hyres'I. den 1/8. Tel. 33368.

SEITESTERSTÄNGT
fr.o.m. onsd. 23i7 t.o.nr. 2i8 .69

I Kinna"ps ltanufaktur
I

- Id6n att sälja gräsmattor i fåir-
digt skiek är knappast min egen utan
snar?re mina kunders, säger hr Bro-
watl-på Mönarp. Verksamheten bör-
jade med att vi levererade s.k. Top-
dressing till golfbanor, en blandning
av jord, sand och gödsel som läggs
på greenerna. Slitaget på banorna är
emellertid hårt oeh de behöver ofta
"lappas och lagas". Det amerikanska
sättet att lägga ut färdiga gräsmattor
tycktes I såclana här fall ypperligt
oeh vi bestämde oss för att utöka
vår verksamhet med att odla gräs-
mattor.

100.000 mr
En grundodling P" 100.000 me mot-

svarande den efterfrågan som fanns
starlades för några år sedan. En gräs-
matta behöver nämligen 2*3 år på
sig för att bli riktigt tät och I'acker.
Rotverket måste oekså ha utverklats
och vuxit såmman för att mattan
slrall tåla transporten.

När,1;aaa.ttaq!'anq€s' k1ar,: .efter. €tt
par -.års tålmorlig ansning skär's den
i 2,5 m. långa rornsoF',sgln:.rtl)las ihop
till en behändig rulle. 15 kg väger
bitarna som efter "strrörden" genast
lastas på lastbil och transporteras t)ll
sitt nya växtställe. Måttan shall helst
läggas omedelbart men tål, om den
vattnas, att ligga stackad någon dag.

"Strimlorna" borta
Mattan är väi rotad i matjord och

krär'er därför vid läggningen inte
större anstalter än en finslipad yta
där håligheter är utjämnade och ste-

narna bortkrattade, Längderna rul-
las ut och fogas tätt samman i ett
tegetstensmönster. När mattan är
lagd strös Topdressing På, borstas
ned och därefter grundlig vattning.
Efter 3-4 dagar kan man kliPPa
mattan och sköta den som vanligt.
Ingen människa kån se att gräsmat-
tan några dagar tidigare befunnit sig
i "strimlat" tillstånd.

Leveranser över hela landet
I år har den först sådda grdsmat-

tan blivit färdig att skära och leve-
ranserna har komrnit igång. En stor

areal kommer att levereras tili
Stockholms goifbanor liksom till ba-
nor på andra ställen i landet. Gräs-
mattorna lämpar sig också fint för
anclra idrottsanläggningar fot-
bollsplaner o.s,v. Storbyggmästare
beställer mattor till sina byggen och
villaägaren tycker det är ett srnär't-
fritt sätt att snabbt få tomten kring
det nya huset vacker och välvårc'lad.
Senaste leveransen gick till Hanrlels-
banken i Stockholm som snabbt ville
förvandla sin asfalterade bakgård
tiil en grönskande oas.

I{restin

Salong Lady

Slutarp, håIler semesterstängt

från den 7 f 7 t,o,m. den 267.
frtraj Eergman

Tillkännagivanden

Strutarps El. distributionsförening
Ev. el.-fel eller and.ra arbeten unrcler ticlen 7917-318 1969, hän-
vändelse till tel' 332 00' 

Montören

tl

KORKORT
Ny teorihturs börjar

måndagen den'2817 kl 19.00.
Välkommen med Eder a.n-

m,älan, personligen elier tel.
330 60, 332 01,

GöSTA LARSSONS
TRAFIKSKOLA

KINNÄRP

Arbetet i full gång på Mönarps egendom utanför Falköping. Gräsmattan skärs i strimlor om 2,5 m.



i TIDNING Torsdagen den 2tl iuli 1969

lO-åriga Frökindsgården i Kinnarp
ett foredöme for andra ålderdomshem

It" irl,rr"""f ," 
-pr"t"""-*pa-'i,"*Ååti" 

l"nu"..lö:t runt personaiens kaf-

loch clen ze juni igeo togs ytterligarolfebord..när FT tittarle in;

It+ i nrut. Ana platser är'uppta"gna l ;-Fä.".ttli:- :: 31i,.
och/ nåsta stes btir utt u"r"i''p"t,5i* | L::: "9:t 

gör man inte'

'ärslåge'heter ett .t"nr.u.t-- iiu" I Förhållande!, *",tlt" .j-ö*:!lld"i1i:
Frökindsgården^ Allt för uiia" g;*-lnan och,personalen är gott' Som

ra också skan kunna t" ga'a""'-"å.- i !:L-1lP!"',t^ :jd "ll:i?,^Iljätl:i-P:vice i anspråk om cte så ;il;;. 
"rj"t 

| $""" ett sådant förhåUande långi i
är. rll*aå rrnt iiltsnrrn<eo, *ll 

-*.-lfrån på alta ålclerdomshern. På Frö-är alltså väl , tillgodosel.t med spe-
ciellå äldrebostäcler bland iio*ä"- | 

kindsgården 
- 
dåremot beskriver alla

neus 1.g30 invånare. I andan som den rätta'

Frökindsgården i Xinnarp
fyiler i år 10 år, ett jubileurn
som inte celebreras på något
särskilt sätt och varör skulle
man göra det. Det är inget
speciellt med tr'rökindsgården
om man ser den ulifrån ocir
inl"e tråffar dem som bor och
arbetar där. FT gjorde hår-
omdagen ett besök på gården
för att bl. a. kontrollera på-
ståendet om att det råder en
speciell för'trondefrill anda
dår, en anda av väniighet och
trivsel. Påståendet stämde
och mera till. Man har tiil
och med ringt från andra hiill
för att höra hur man i l(inn-
a.rp kan undvika splitlrings-
tendenser som lå{.t kan kom'
ma till uttrl'ck bland perso-
nalen oeh mellan personalen
och vårdtaga,rna.

Berörda parter vill l{anske intc
sägå det rakt ut, men Frökindsgår-
tlen har blivit nägot av €tl före-
dörne för andra hem. l)e som bor
där trivs med varandra och perso- !'öreståndarinnån, syster Ingeborg Andersson, och hennes årbetskam-
nalen trivs med dem som bor där rat, fru Gull-Britt Hermansson vid FrökindsgårderW entr6. Det där
ocir med sig själva. Viktigt att kom- med kamrater är mycket viktigt.
nra ihåg.

Det var clen 1 mars 1g5g som d€n kjndsgården är fru Elsa GustaJsson'

'örsta 
deren av Frör;inrlsgå,å"" to*"lHon tvcker 

,ll.,,lX'",iiTji?l?liiL1 tl+i+,itliittffiffii#i+ii.ffi;i hrul<. l)en gången gällde dct z0|i""'."Y'"":..'
vår'dplatser. {Jnder . årens i"pp 

"a*: I 
Jas trivs vä]di8t brå hä!' s?ge: }o:t'

De äldres resa
Kinneveds Röda Korskretg anorrl-

nar på måndag, den 21 juli, de åld-
res resa, som går till Gällby och S^

Björke. Avfärd sker med buss frå.n
Centralskolan och anslutning kan
ske från Axtorp, Älarp, Sörby och
Slutarp, Riitt att deltaga har alla in-
om Kinneved, Vårkumla och Luttra
törsamiingar som fyllt ?0 år - ma-
kar får följas åt oavsett ålder.. Än'
mälan skall göras senast i morgon,
fredag.

Byggladsdispensenra
Poliskonstapel Leif Lundgren i

Fyrkanten, Slutarp, har hos rege-
ringen bewiirat sig över att han hos
länsstyrelsen fått avslag på siu be-
gäran om dispens för att uppföra eti
enfamilJs bostådshus på en tomt av-
styckad från fastigheten $lutarp
Backgården 5:8, 5:14 i Kinneveds
socken" IIr Lundgren anser att €n
byggnatledispebs i detta fall inte
utgöra något hinder för en iämplig
planlösning av det området det här
gäller vid ett senare tillfätle.

I{elgsmålsbön i Kimreveils hyrka
I Kinneveds kyrka hö1ls i lördags

helgsmålsbön med orgelmusik. Offi-
ciant var kyrkoherde Andersson,
Kinneved, som höll predikan med
ledning av den kommande sönda-
gens text. Under gudstjänsten sjöngs
psalmer och kyrkoherde Andersson
framförde några stycken på orgel.
Han spelade bl. a. Liebster Jesu wir
sind hier av Bach, ett styeke av
Daniel Olsen samt Nu vilar hela
jorden av .Walter. Helgsmålsbönen
var relativt välbesökt.

Den som syster Ingeborg i sir
tjänst kommer mycket i beröring
med är kommunailtamrer . Hilding
Våring. Är man föreståndare för ett
ålderdonrshe$ måste rnan ju disku-
terä-mycket siffroi och vad är dr1

naturligare än att vända sig till kom-
munalkamreren.

- Samarbetet är' alla tiders och
det blir ofta en kaffepaus näf hån
kommer tilt Frökindsgården, säger
syster Ingeborg.

Undra sedan på att de som besöker
Frökindsgården. däribland FT:s ut-
sände, tycker att hemmet i sanniug
är trivsamt.

Köket tungarbetat
Det enda personalen ftirkiarar sig

lite missnöjd med är att personal-
lnatsalen är för trång rned tanke på
antalet anställda - 10 fasta plus eri
del extrapersonal * och att stora kö-
ket är för iångsträckt. Det är rätt
tungarbetat.

Kommunen3 nettokostnader för
Friikintlsgården var i fjol drygt
220.000 kr.

En som var. med retian då tornten L l'i får vårå taclcsamma som

stakarres ut 'ar nuvarau,t" ;;;;;- larbeta-r på. ett sådant här stålle, 8ä'

nalkamrer Hilding varing. vi rär I ser, Mimmi Jonsson'

vara mer än nöjda merl "resuitaä 
| "-11, -L:l_""-:ä:9"i,_1it-lT jlt.:?:

inäi rii" b;;il-;; ä ;il;;-il | $.lt^-1tn'1:. 
n" Vär klart' För att inte

lalla områden,.tycker han. 
-- - - 

lriskera- ått skriva för positivt om

Föreståntiare för Frökindsgården I 
aet net" .:"1ti1i9" _11 T""111{:

är sedan de. zb """";;;;":ö;;; I som bor där. Vi kom in på månfär-
äret syster Ingeborg auoersson, ;'go- iaer o.:lt. $". av-varie även om-det

Jan" iätt och'siäti. l"t-ai-uit n"tl::jlll-'FjYis hancllacle mest om Frö-

]samarbete här'. Personalen kån galxtnolearq9tl.- ..
från en avdelning tifi er, ,r,rrJn .äi | "..- 

.l"g trrvg bra här, säger derr

ra ett handtag om det "k;ii;-;*;å: llö:"i-:t J.'.?111 T:d'_-l_*::":l:l ::
vas. anser hon och tr. ää' 

""fr-ä5 | bra och hjälper oss när vi vill ha

med pensionärer på en t"t r sr"".- lnåcot'.Det l1T h,ä{ åtj;-d" g.töi!:i!
skapet. Att dessa turer, at"t åä'ä" f 

kvar hos mig bara för att växla

inte är så långa, är pop"ra'u-io.å" ll?S:l ::9,-"t1":å*,T-iu-tfevlist' vi
stå ktert för aila. Unn irJ. i*"*."5"- | ttitt"" 8utid. nå't att prata om.

sökt Äsarp och seu pa i,"rom"* i"oa- 1.^T:"ll* -t'.*^I]^::t:.såtta 
ut' Dct

I rrr.rÅrr"i' i 
- 
v";a;iå- ;.t irr,r -uu i,l'd" -!ot .utrvckiige' ifrån':l Personalen har inte svåt'i för attnal' uel (ulr. I Inte 6om intagen chroflq cäcor r{qrr r{erlc<nn äi ,^jT":-"1T^,:1tT:X .,.,r -Å Ln^ skratta, säger Karl Karlsson. ä

"\'i sråss inte" lt *#t*täl;fj$å"X?i'" Ti-f rfr:i - Har inte hört nå'n som inte
En av ctern som arbetar på Frö- lt.rr.on. r"* ug11 *rai.iirrgar kal rn.fbelåtcn.m-ed Frökindsgården, säg

- 

lr;--;;;; -"årii"" ;;";;;;'i;; ä, lh" ,.r"cor. racobsson' vi har, en snälr

ll l snälla. I lnre onska oss mera och jag är
HEMHJÄIP [1"':'ö* tror jåg det, a* der är ro,llll"i-t::::]n:;,3;'.,i1ari 1o{ 9or' gfi"t ,a-" ä"-f.ä,i.ä'ir-fOr-*ti o" lnar är också aila iicler.s. Tycker in_

(praktikant) önskas i Kinnarp f loä. rrtn" känner sig som vän ;t lfl"j5j-I*" vara bättre än på l'rö-

fiån mitten aV aUgUSti, I lhemma och. inte som inragell, ty..c-rl^rrrqsxdtuc'r'
- | I kcr fru Pettersson. I

Tel. 334 93, fru Svensson.. z,,ll7-6a.

"\'i slåss inte" ' li rnä'LitT^u".ä!"r^i;;;i#pJ I - 
Har inte hört nå'n som inte är

' ctern som arbetar på Frö- | t.ts.on. Ens egna *läktitrnor kan rn. I belåtcn med Frökindsgården, säger

HEMHJÄIP Ul"Y'il* tror iås det, art aet er ro lflii'l-trt,,::: #"ä.::","'åioål
I I ti.t ,ra* de kommer in för ett Då | här är också alla iider.s. Tycker in_

kant) önskas i Kinnarpflo"a. rna" känner sig som vän å"rl!q {ut"tun vara bättre än på l'rö-
I I r^_*^ ^aL i*+Ä -^i, ,*, --^_ r,,^_l liindsgärden.



STUTARPS KUARN
Semesterstängt 2f8 t.o.m, 9lS

Frökind inte nöit z'ttv'.4'

nrcd uiigaerkets s'L,u{n"
I

På kommunalt håll i Frök ind är nran inte särskilt helå. I

ten över det svar vägverket tillsänt kommulens hälsovårds- 
|

nämnd med'anletlning av eu skrivelse sorn från nåmnden 
I

ingått till vg.g-t'o6igheterna. I en av hälsor'årdsnämndens 
I

ordf., Sven Andersson i Br ismene nntiertecknad skrivelse 
I

frågades om vågr,'erket villc svara för renhåIlningen längs I

allmänna vägar i kommirnen. 
I

,jl, nn. skriver vägverket t .n,l:åå::i,å11":å-;:: ;fJ;ff: n sis nå 
1,

Vägförvaltningen får härmedJ - ntr dei kommuner iåter ju stå-ll
nteddela att renhåliningen för väg- | Oa längs vägarla för kommunala ll
l'örvaltningens dei är organiserad en- I rnedet men personligen anser .1ag aei l!lict töljande: Under våren utförs I svårt aft få tas i folk som är villi:; ll
städning av slänter och diken, rast- | att utföra de,lta arbete. I frtif<iiA ll
och uppställningsplatser utmecl deltråtter vi hårt på att det är vägför-j[
mest trafikeråde vägarna såsom E 3lvaltningens sak att sköta om det. lioch vissa genomgående riks- oeh I Skrivelsen har ännu inte närurare ll
länsvägar inom ramen för de resur- ] skärskådats i komlnunens olika in- ll
ser som stär till förfogande. Töm- | stanser men har redan väckt upp- llningen av de av vägförvaltningerrlseende på andra håll. Kopior avll
utplaeerade sopkärlen utförs som re-lsvarsskrivelsen har rekvirerats fränll
gel en gång per vecka samt underlormuo och Vartofta kommuner ochll
semesterperioden tlå gånger perjvissa kontakter har även törekom-ll
vecka utmed de vägar där turist- | mit mect personer i Redväg. ll
trafiken är störst. I l_

- Vägverket har åtagit sig denna l. _ a
form av service utan att vara därtili I I
juridiskt skyldig. Orsakerna till att I I

ifff',fil:ii'"ffåHå1"'äå :.:å:'å1ä Il Fräck *töIdvilka endast är avsedda för det av- | |

f'allsomuppkommerunderresan. ll . Al , I

- vi är inte nöJda mea svaret sa- ii I SIUI,ATU I

ger Sven Andefsson till FT. Det är | | .. r 
Iju inget direkt svår på or -"*--'^-'-^' 1 I 7- o o

viu städa de armänna ;ä"ä'il;ll AgUfe'8&g p{f
i kommunen, ulan det verkar soml I 

L'

flelgsnrålsbön
I Kinneveds liyrlia spelas 'vitl

helgsntalsbönen på lördag av orga-
nisten llårgareta Thor bl. a. Nlosens
lVöldikc "Dcn ljusa dag fr.amkorn-
llten ar,

KINNEVEDS
PASTORAT

Församlingsdelegeracle kallas
att s,ammanträda i Centralsko-
lan, Kinnarp, fredagen den 1

augusti 1969 kl. 19.00.

Ärenden: Se ans,lagstavlan.

Ordf.

Tillkännagivanden

i;:ä,#,':iliå"*:'ä::åt'Tli,:ii:iT 
i 
I I-F lRöxt itD_ 

I

,ar herr skviias pa oe irarrRanrer € 

-|- 

i

l:ä ä'"å:X}il" ?';1i"iåTT"$:l1 \<I7/ nh-q. ; i

den eller fritidsstugan till de av väg- lj TJ -.. | , .,1 | i .

$lutarps Bageri och Caf6
Härmed meddelas att våra brödlinjer inte komrner att åter-

upptagas eifter semestern.

Vi tackar våra linjekunder för visat förtroend,e under åren och
hälsar Er och alla andra välkornna till vår brödhutik i Slutarp.

Butiken öppna,s åter tisd. den 5 aug.

Frökind
\th-61.

FOTBOtt

i Slutarp. Ett tält, en sovsäck och

meC börja,n fredagen den 1 aug. I når Varaslättsbon och err annan

Avresa Mobergs kl 16.00. An- | Ferson lastade in sakerna i en hil

mäian göre, .,ena.t onrsdagen | ::" 1,":::1"' fsaya vnrken r'åsa-

den 30 juti tiu tel. 332 78 et"ler | *:,:IL-::"n ingripa utan larmade
I t-alköpingspolisen soln nu utreder

331 83 och 332 66.'Z;"1;"- 
ö" I 

!'art poikarnas ägodelar tagit r'ägen'

I l)af r-or i onsdags som Varaslätts-I -'' '-' '

I bon på'noped hom till Stutarp och

iar till honom.Kyrkobröclerna ll '-- ---'

Slutarp IF l:*mln"ff"'Tnå;:.-å:, I sorn äger sakerna - r.ärtla ca ;On | |
Anmälan till träningslägret I kr - är i l5-årsåldr'rn och sag på | '

På grund av rå.dande torka
och onormal vatt'enförbrukning

förbjudes
all bevattning

av trädgårdar med slang eller
spridareånorclning fnå.n de fas"
tigheter sotrt är anslutna till
det kornmunala vattennätel

By ggna,ilsniimrntlen.

skrivrnaskinskunnig 
Ltg' bl"

Växeltelefonist
sökes orngående.

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/33370

KINNSMO

fredag 2i8 kl. 18.45

Vinninga AIF_^
Kinnarps IF

Lediga platser

X'am. med 3-arig flieka önskar

Henrhiälp
ftån 15 aug. F?u Beri't Sa-

rmrdl,sson, tel. 0515/33119.

Ctt'*XA - | | saknacle plats att bo. Han slog sig i

^r 
,I tr' lilslang med poikarna och fick av et, r t r' I i I siang med poikarna och fick av er]

I
| | | av dem låna ett fyrmanstält som hanla,{ll la .-

l.3l,f-+ I:f -l.l I lovade lämna tillbakå på lördag. Se-
,:r ,,. I l l nare fick han också iåna sovsäck

Slutarp
Järnvägsparken lll "T ,:l$:;. körde en bn rram tlr

Söndag k,l. 14.00 Friluftsguds I ll {lt^T där han slasit upp tältet och-. -:: 
^-;- | | | sakerna lastades in i bilen som kötdctjänst. Kh. Andersson. Kaffe- 

i [ | t"*- Fq1r.r"nu kände inte mannen
server.ing. Kollekt. - I | .u" hade änctå lånat ut sina ägod/-

nörruo

RöntirD

Fältvandring
anordnas hos Åke Gustavsson, Lyckorna, Slutarp

rnåndagen den 4 augusti kl 13.00

Aktuellä växtodlingsfrågor, spec. växtnäring, va'llar och
stråsäd diskuteras,

N{edv. Lantbr.konsulent C-G Pettersson. Välkornna!

Pastorsämbetet | |



oaooooocoooocoaoc+ccoooooootoSlutarp-FalköPings BK 2-?
Falköpings BK vann På måndags-

kvälten i SlutarP med hela ?-2' och
var tremmalaget överlägsna framför-
allt i snabbheten. Bäst i FBK var

I Lennart Filipsson, som Håkan och

I Jonny Johansson. Medan Roger An-
I dersson var det skinande ljuset i

IF hemmatränade

RENAULT 16

RENAULT 10

SAAB 96

SAAB 96

I div. V-fotbollen bJuds t dag På
derbyraffel I Sandhem. Returmatch
mot Mullsjö, vilka vann vårens
drabbning med 4.-1. Det är bäddat
för en stor folkfest kring Såndhems-
arenan. Mullsjölaget ställer upp som
favoriter, men får det säkerligen inte
så lätt som i vårens uPPgörelse.

I femmanfotbollen möts i morgon

1968 3.600 mil

1967 4.300 mil

1960 9.500 mil

1962 bytesrnotor, 6.700 mil

1960 9.000 mil

sista matchen i höst, men osvuret
är bäst. Vi ijnska lycka till under
höstomgången.

KUL

Fotboll
Tångavallen, SIutarP

måndagen den 4 arr.rg. kl. 19'00

Falköpings BK
Slutarps IF

KINNEVEDS
KYRKOGÅRD

På gnund av rådande torka oc'h

vatteubrist uppman'as graväga-
re att iak'ttaga störrsta möjliga
sparsamhet. Medtag om möj-

I'riluftsmöt€ i SlutarP

Söndag eftelmiddåg blir åter €tt
friluftsmöte i Järnvägsparken, nu
anordnad av Miosionsförsamlingen.
Vid eventuellt regn hålles mötet i
rvlis6ionshuset. Det blir medv€rkån
av Sydafrika-missionären Stig Berg-
man, pastor Bertii Eriksson och de
bådå houändska Pojkarna Koos den
Hoiiander och Peter Roman' Mötes-
leilare är Foike Pettersson. Koilekt

Borgunda och Tomten som resteran-
de match på weekendens spelpro-
Bram.

Derbyfighter bllr det oekså I dav.
Vl-spelet. Rapid drabbar på Odenvi
samman med Falköpings BK i dag.
I Flobygruppen möts i dag Trädet
och Åsarp. el[S-bq.ligt vatten hennifrån. 

I

Kinneleils Kyrkoråil ,o 1{Ira-t' I

-
uppbäres.

Lärarhögskolan

Vid ldrårhögskolan i Jiinköping har
på mellånstadieiinjen preliminärt in*
tagits Björn Leifler, Slutårp.

$re -6\

Beg. bra bilar

AMAZON Herrgårdsvagn 1965 9.500 mil

OPEL KADETT CARAVAN 1965 5.400 mil

OPEL REKORD CARAVAN

Sa,mtliga bilar med 3 månaclers garanti.

AB BIL & MOTOR' Slutarp
Te . 332 62, 332 92 *tr'64'

aoöaaoö...öööööööoooctoottoaS
FRILUFTSMöTE I SLUTARF SöNDAG T5

i Järnvägsparken. Vid regn i Missionshuset.
Medv.: miss,. STIG BERGMA\ past. Bertil Srikssorr,
2 holläntlska pojkar, Folke Pettersson. Kollekt.
AlIa välkomna! qlc-64.

Öxabäck Ifinnarpsgäster
Derby Sandhem-Mullsjö

Det är åter serlefart på alla lotbollsfront€n I går spelades en nd
matcher I den första höstomgånBen, i dag och i morgon är ilet lort-
sättning. På Kinnemo I Kinnarp gästas hemmalaget av öxabäck och bör
klara båita poängen mot gästerna rom lntar Jumboplatsen. Vårens match
I öxabäck gav klar vlnst lör Klnna4t' f,gmmaleget har nomlnerat het-
ton rpelrre, allt enltgt reparat lag uppctiillnlngsruta.

Hårdltörning gav resultat
Untler tiilen 28.? till och med 31.?. hade Kinnarps IF träningsläger på

Kinnemo untler letlning av Bengt "Blecka't Georgsson och ilIarthel Jo-

hanssou, Dagarna var upptlelatle i två pass. Dtt pass ägnailes åt konditions-

träning'vitl Klosterströmmen i Utvängstorp, tlär det fanns lagom kuperail

terräng lör att spelarna skulle få "plågas" riktigt och stärka sin kondition
inför kornmanrle serietluster. I alen pressanile värmen blev det extra hårt

viil löpandet i upplörsbacke med en man på ryggen' och varje man hade

att awerka minst en löpning uppför per pass' Efter att ha kämpat under

tre hårila förmitltlagstimmar kändes tlet skönt att få komma till tlukat bord
på Kinnarps nya pensionat, och äta den goda och vällagade maten som

där erbjöds,

"lr'tt'Eftermiddagspasset ägnades åt boll
och teknikträning på Kinnemo, och
här fick spelarna öva in många nYa
grupperingar för att lura motstånd-
arna vid frisparkar och anclra till-
fällen i kommande matcher.

I träningsiägret hår samtliga A-
lagsspelare med undantag åv en som
semestrat deltagit, ett flertal B-Iags-
soelare.

Att träningslägret gjort nytta fram-
går al resultaten i träningsmatcherna
under och efter lägret. På tisdagen
den 29.7 spelades mot Blidsberg och
hår blev det förlust med 3-2, fredag-
en den 1.8. spelades så mot div. IV
kollegån från norra gtuppen, Vinninga
AIF och här blev resultatet 3-3, och
som sista match före seriestarten
rnot öxabäcks IF På lördag, beseg-
rades IFK Skövde med 3-0 i mån-
daes.

Om man kan prestera samma sPel
som nu senast mot IFK Skövde så

bör'det inte föreligga någon risk för
att laget skall åka ur div. IV efter

€lg- 6q,
Kinnarp-Vinninga ll--3

Fredagskvälleru vänskapsmatöh mel-
lan Kinnarp och Vinninga slutade 3

-3 efter 2--0 i halvtid, Conny Qvist,
Kjell Johansson och Bengt Georgs-
son svarade för Kinnarps måI.

F0TB0l,t
1långavallen., lilutarp

söndagen den l0 aug. kl 1J.$t)

b,dsr'ära IK
$lutarps II,'

Lörtlagen den $ aug. kl "Iö.00

Åriarps I[r' B*$tutarlrs IIr l]

HEMHJÄtP
(praktikant) önskas snarast i
Kinnarp. Litet hushåll, 1 barn
(11 mån.) Hursmor lärare. Rum
finnes. Te'l. 334 93, fm svens-
svrr' 4lt-btl.

Lagen på I(
öxabäcks IF

1 Kjell Gustavsson
2 Kjell Skoglund
3 Kjeil Bengtsson
4 Kurt Steffner
5 Tomas Gunnarsson
6 Sigge Bengtsson
7 Kurt Bengtsson
8 Bengt Rydström
I Samuel Kristensson

10 Manne Gunnarsson
il Göran Arvid$son
12 Bengt Bengtsson

4ls-6q.

lnnemo

a

2

3

4

D

6

8
o
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72

13

Klnnarps IF
Stefan Johansson
Bengt Persson
Tord Torstensson
Claes Göran Göransson
Anders Ek
Bo Ivarsson
Bo Johansson
KjeU Ahl
Conny Qvist
Bengt Georgsson
Christer Claesson
Gösta Eek
Staflan Nielsen
Samling Kinnemo 14.30.

Domare: Sven Johansson, Skövde.
Lln.iömän: Charles Johansson och Bengt Johansson Falköping.

KINNEMO

i dag kl 16
qtr4ol'

öxngÄcK - KINNARP
Söndag kl 11: GöTENE B-KINNABP B



l.{orra Bedvägs jaktskytteklubb anordnade.i sönilags sin tratlitionella jaktstig. Banarr

var ftirlagd till Baggehvarn i Solberga - ett vidundtrrligt naturskönt område där Ät-

ran gör sina första trevande försök. llånga skyttar haile lockats till tävlingen sonr

gick i ganska tagom varnrt väder. Banan fick ampla lovord. Lagom svårighetsgrad, om-

växlande, trevlig, jättebra var några av omdömena. Bästa skytt på jaktstigen blev Guncle

Johansson, Kinnarp, som klaracle 100 poäng. fzlg.Q (*r* a,rX[År,\)

I Resultat:
I Jaktstigen: 1) Gunde Johansson.
I Kinnarp, 100 poäng; 2) Göte Brors-
lson, Ljungsarp, 94; 3) Helge Claes-
ison, Gudhem, 94; 4'l Bengt Äkesson,
I Kinnarp, 93; 5) Gösta Persson, Sä-
tuna, 93; 6) Äke Blom, Kinnarp, 9l;
7) Göran llermansson, Sätuna, 92; E)

lRolf Augustsson, Åslätt, 90; 9) Arne
lHållander, Dalstorp, 90; 10) Aimo
I Gustafsson, Kinnarp, 89.

I Trapbanan: 10 träff: Kurt Johans-

TRIUMPH SPITFIRE
IIK III 1968, 1.800 mil, med
hardtop.

AB BtL & IIIOTOR, Slutarp
Tel. 332 62,33292

son, Berghem, Rune Knutsson,
Alingsås , Rolf Karlsson, Kinua, Stig
Björk och Gösta Larsson, Solle-
brunn.

llarbanan: 119 träff: Gunder Hult,

Lidköping. 106 träff: nune nnots- I

son, Ljung. 100 träff: Bernt Svärdh,
Falköping.

Lagtävlan: 1) Kinnarp II 441 poäng;
2) Sätuna 423:' 3) Göteve 412; +1)

Kinnarp I 409; 5) Vilske 376; 6) G.'
Eriksberg 369; 7) Falköping 333.

Slutarp A: B. Andersson, P-O Gust-
avsson. A. Adamsson, H. Andersson,
L. Pettersbon, R. Moberg, C. Sten-
qvist, R. Gudtavsson, H. Karlstedt,
R. Andersson, T. Pettersson, B. IIer-
mansson. Match mot Edsvära A. sönd
kl 11. Samiing Tångavallen 10

Slutarp B: G. Eckerlid, L. Svens-
son, L. Hafbaur, Å. Samuelsson, B.

I{ermansson, I{. Andersson, T.
Persson, L. FiliPsson, B. Jonsson, L.
Eckerlid, G. Samuelsson, 12:a 'I. An-
dersson. Match mot ÅsarP B idag kl
15. Samling Tångavallen 14'

Åke Blom, Kinnarp, siktar in sig. lunktionär vid stationen Sture Nils-
son, Falköpins. rL{t-U1. (arrtovz *|r}ikf,)

<17' 6a '
KINNEVED

Axtorps församlin gssal

söndag kl 14.00

Gu'dstjänst ea. i det frict
med predikan av kh. Andersson
och pastor Hagnerucl. Sång av
barn}-ör. Kaffeservering, iioll.

Kyrkobröilerna
Pastorsämbetet

I nämnden, som yttrat sig, hade före-

Kinnarpq IF A: Stefan Johan$son,
Bengt Persson, Tord Torstenqson,
Claes-Göran Göransson, Anders Ek.
Bo lvarsson, Bo Johansson, Kjell
-Ahl, Bengt Georgsson, Conny Qvist,
Göl,e Anderscon, Giista Eek, Staffan
Nielsen. Match , mot IFK Skövde
måndag. Samling 17.30.

Ilinnarps IF B; Vinfred Nielcen,
Ruue Torgtensson, Bertil Gustavsson,
.Kjell Karlstedt, Åhe Persson, $taffan
Nielsen, Torgny Johan6son, Tommy
$andahl, Christer elaesson, Göte An-
dereson, Uno l{arlpeon, Flemming
Torrstenseon, Gert öst. Match mot
Falköpings AIK B. Samllng lördag
15.15. !

Kinnarps II' A-Skövile ff.f e g-{
Så bra har ni inte spelat på länge,

tyckte domaren Cahrles Johansson
när Kinnarp i går kväll mötte Sköv-
de och vann med 3--0. Spelet var
också mycket bra och resultatet helt
rättvist. Christer Classon warade för
alla tre målen. dlg-61,

Post och bank kan få lokaler
hos l(innarps Kontorsmöbler

Frökinds kommunalnämnd t!år hållit sammanträde. Vid ett tidigare

sarmuanträde hade en kommittd tdlsatts för att underhaltlla med AB
Kinnarps Kontorsmöbler ang, uth"vrning av lokaler för posten' Dir. JårI
Andersson var närvarande vid sammanträdet oeh fölklarade sig intres-
serad ar, att stälia lokaler för såräl post som bank till förfogande. I{om-
munalnänrnden stlillde slg positiv till projektet. tL(*6q-

irör'etåg reclogörelsc för vissa mark-
förvärwsfrågor inom Slutarpsområdet.
Kommunalnämndern beslutade föresiå
fullmäktige att kommunen inköper
fastigheterna Slutarp, Ledsgården 2:4
och Slutarr:, Backgården 5:11 för
144.750 kr. Boningshuset på Lecisgår-
den överteges av nuvarande ägare
för i10.000 kr. Från sarnma fastighet
för'säljes ett onrråde till S" O. Svens-
son, Luttra, för 1.500 kr. Till Elarry
Lagerstrand, Martrogårclen. samt Jan-
Erik Larsson, l,edsgårc1en, försäljes
jordonrråden tör 72.750 kr. Återståen-
de alr:al och lrvgqnader behålles av. o --:.--.--.kourmuncn. Köneskiliincen härför
belöper sig till fo.500 krl sonr tages
ur investeringsfonden"

Fråtr Lars Holm, Sveavägen {i, Fal-
köping, förelåg ansökan om bostads-
lån på 21.0i0 kr såmt tilldelning åv
1970 års lånekvot för uppför'ande av
enlamiljshus på Hassla 3:6. Fram-
ställningen bifölls. Från Kinnarps
NTO:s ungdomssektion och Kinne-
veds CUF-avd. förelåg framstäilning
orn att få disponera skollokalen i
Sörby, för sin verksamhet. Från
"Vävstugan" förelåg framställning
om ått få disponerå ett runr i lägen-
heten, samt från barnavårdsnämnden
att skolan i Sörby reserveras som lo-
kal för lekskola. Framställningarna
tillstyrktes hos fullmäktige under
törbehåli ått föreningarna svarar för
ordning och städning. Vad angår lek.
skolan ansåg kommunalnämnden att
undersökning bör göras angående
iämpligheien av atf deylsammn place'
rås i det nya stiftelsehuset. Att upp-
rätta frirslag för disposition av loka-
liteterna rrtsågs Arne Olsson, Alarp,
Dagny Silvander, Sörby, och Sven
Andelsson, Lofsgården.

Från tre vårdbiträden på l'rökinds-
gården hade begärts förhandsbe"sked
om huruvida den kunde påräkna
frånvarolön under tiden som tle ge-
nomgår en sjuveckorskurs för vård-
biträden på åIderdomshem. Soeial-

slagit att frånvarolön skulle utgå med
80 proc" av grundlönen under kursti-
den^ I{ommunalnämnden beslutade i
enlighet härmed.

På grund av den kraftiga expan-
sionen i kommunens tätorter har ar'-
betsuppgifterna för byggnaclsnämn-
dens ordförande ökat kraftigt under
senare tid. Förslag framkonr vid
sammanträdet att byggnadsnämndens
ordförande borcle arvodesanställas på
heltid. Det uppdrogs åt nämndens
ordf., riksdagsman Gunnat Larssori,
Luttra, och fulimäktiges ordförande
Gunnar Johansson, Börstig, att ufre-
da frågan om en temporär lösning
fram till årsskiftet"

Tidigare hade hållits två kurser i
flamskvävnad. Antalet deltagare ha-
de varit 21 st. och nu hade framställ-
ning gjorts att bidrag skulle utgå
från kommunen rned 40 kr per del*
tagare. Kommunalnämnden beslutade
föreslå fullmäktige ått ett belopp på
840 kr anslås f6r ändamålet och att
beloppet tages ur till fullnräktiges
förfogande stående medel,

Välbesökt friluftsmöte i Slutarf
En icke oansenlig skara av lyssna'

re kom till det friluftsmöte som mis-
sionsförsamlingerr anordnat i Järn-
vägsparken på söndagse.m. Mötet in-
ieddes av I'olke Fettersson sorn oek"
så var mötesledare. Missionär Stig
Bergman predikade utifrän berättel-
sen i Joh. 4 om Jesu n1öte och sam-
tal med den samaritiska kvinnan om
hur Herren Jesus intresserar sig för
aila månniskor. tsör sång- och musih
svarade de båda holländska pojkar-
na Koos den llollander oeh Peter
Roman samt pastor Bertil Eriksson.
I någon sång medverkade'också fa-
miljen Eriksson, I rnötets senare del
talade pastor Eriksson,



Slutspurt gav
storseger 7-3
for SLUTARP
Slutarp som av ollka anledning-

ar llck stiitla upp rneil reserver för
Lennart Pef,tersson och Easse An-.
dersson gjorile en ganska vemoilig
insats i sönilagsnatchen mot Eil-
wära där ställnlngen i Pausen var
l-L Tack vare lvra mål av Tho-
mas Pettersson I anilra perioden
btev det hemmavlnst meil ?-8 se-

dan <let gästan<Ic laget hållit st?ill-
ntngen 2-9 tills ilet var en kvart
kvar av speltitlen. lLl?bq.
Hemmalaget övcrtygade ingalunda

i denna match och de flesta i laget
var inte att känna igen. De enda som
höll standarden var Alf Adamsson o.
Bengt Ilermansson samt Thomas Pet-
tersson för insatsen i andra halvle-
ken.

Edwära-laget höll sPelet förvå-
nansvärt jämnt mot hemmalaget som

väntat skuile.få en ]ätt match,

sett de sista femton minuterna av
matchen och Roland Jonsson i fYr-
backslinjen var här ett starkt namn
liksom Leif Johansron. I kedian gior-
de vänstervingen Christer Ström-
felt och Benny HJelm det bästa in-
trycket. i

Edsvära tog ledningen i matchens
första minut genorn vi. Strömfelt och
Slutarp utjämnade ganska omgående
med mål av Roger Andersson, lnnan
hah'tidsvilan hacle Edsvära en straff
som dock lades utanför och därmed
gick chansen till ledning.

Kinnarp hlarade jumbon Öxahiiclt,
Inhopparen Cösta Ek a,agjorde

I(innarp tog som väntat två poäng när man i lördags hemma på Kinnemo tog emot tabelljumbon öra-
bäck, Med 4-1 stoal laget som s€grare virl eltl upphör, men trots iletta haile Iaget tlå inte gjort någon stiirre
match. Första halvleken var t, o, m. kniekig värre stundtals och pausställningen var bara 1-1. Efter vilan
loisnatle ilet dock något och meil två mål av inhopparen Gösta Dk och ett av Kjell Ahl redde det hela
upp sig. Andra halvleken blev också spelmässigt tlen klart bästa" e/g-6q.

Första halvleken vilte sig alltså | ledes: i sjuttiosjär,te minuten kom
inte alls för I{innarpspojkarna och I repris på hans första måI .och siff-
man håde det motigt både att dels I rorna 4-1 noterades.
tränga sig förbi det storvuxna öxa- |

bäcksförsvaret och dels att hålla rent I Kantigt spel
i egna förwaret. Gästerna hade ock- | Kinnarp spelade - tpecieltt före

Målens historia:
minuten

1 G-l Christer Strömfeldt
12 1-1 Roger Apdersson
47 1-I Thomas Pettersson
55 3-1 Roger Andersson
67 3-2 Tore Johansson
79 4-2 Thomas Pettersson
80 5-2 Håkan Karlstedt
84 6-2 Thomas Pettersson
8'l 7-Z Thomas Pettersson
89 7-3 självmål.

Domare var Leif Lundh. Skövde.
vilken får ett gott betyg.

Geson

t't/tr-Cq .

Frölcind
Tömning av septitankar från
förra årert. anrnälda enligt lista'
korrnmer att ske unaler amgusti
månad. Nya anmälningar kan
ske tilt tel. 53010.

I[ålsovårtlsnämnden.

så de fetaste chanserna i inlednings-
minuterna, men det blev Kinnarp
som tog ledningen. I trettionde minu-
ten frispelade Kjell Ahl innerkolle-
gan "Blecka" Georgsson mycket ele-
gant och på det skottet hade öxa-
bäcksmålvakten Kurt Gustavsson
inte mycket att göra.

Ribbkanon nära ge 2--{f
Minuten efter var det så när hänt

igen, men Tord Torstenssons kanon
hittade inte'riktigt rätt utan slog i
ribbans underkant och därefter ut på
pian igen. Kinnarp spelade nu upp
sig någon klass och hade gästerna i
fint grepp men fick inte ut någoet av
det. I stället jämnade det ut sig och
tre minuter före paus var kvitte-
ringen ett faktum. Centern Samuel
Christensson kom ensam strax fram-
för må] med boll och allt och mål-
Stefan hade bara att vittja nätet.

Redan i förstq anfallet efter paus
trodde vi på hemmaledning men
"Blecka", som hade chansen var för
osjäIvisk och passade istälet för att
skjuta och då gick det sämre. Fem
minuter in på halvleken kom i alla
fall måIet och det var Kjell Ahl som
stod för det med assistans av Conny
Qvist.

Skjutsäker tolva
När sjuttio minuter spelats tog bå-

da lagen in sina tolvor och för Kinn-
arps del betydde det att fotskådade
"Blecka" lämnade plats för Gösta Ek.
Giista taekade för det och när han
varit med i två minuter sprang han
förbi sin uppvaktning och rullade en-
kelt in bollen i nät.

Men inte nöjde sig Gösta med ett
mål heller, utan två ska det va! Så-

SKOLMA'I'SFI! }1]LN
Wr-6q,

Kinnarps skola
f. Plättar, hallonsylt och frukt. F.

Ugnstekt falukorv, potatismos, senap,
gurka.

paus - alltdeles för stelt och kantigt,
Inget flyt,över de Srtor rcm man dock
hade till förfogande. Dessutom på tok
för mycket höjdbollar och pangande
mot det resliga öxabäcksförwaret.
Skärpningen kom dock i viss mån ef-
ter paus.

Högsta individuellt betyg går till
Tord Torstesson och C.-G. Göransson
i föxvaret och framåt sett var KJell
Ahl oerhört på hugget och farlig.
Glädjande dven med Gösta Ek, vars
inhopp med två måI avgjorde drabb-
ningen,

öxabäck, som torde få wårt med
nytt kontrakt, hade en hfsad mål-
vakt i Kurt Gustavsson och deszutom
spelade centern Christensson bitvis
riktigt duktigt. I övrigt tämligen me-
delmåttigt.

Domaren i den justa matchen var
Sven "Fiskarn" Johansson från Sköv-
de och tillsammans med duon Char-
les och Bengt Johansson från Fal-
köping sköttes juridiken klanderfritl

Esso

FalhSggdens

sko!förhusrd
Söilra rektorsområtlet.

Höstterminen 1969 börjar
onsdagen den 20 aug. enl. ne-
d,ansrtåentle:

Fredriksbergsskolan
K ockan 08.00 Lärarna s,amlas

i lärarnrmme't,

Klockan 08.30 Upprop i aulan
åJ< 7 och 8

Klockan 10.00 Upprop i aulan
åk9
Hernres,a för eleverna 11.30.

Högstatlieelever från tr'rö-
kinds komnr,un hänvisas till
Kyrkerörsskolan.

Skolskjutsar: Elever från
Ftökinds komrnun rned Linje-
bus,s ordinarie tur. öwiga re-

Gösta Ek hoppade in i Kinnarps-
kedjan och avgjorde mot öxabäck.

sande e'lever enl. utsänt medcle-
Iancle eller mecl samma skjuts
som förra läsånet.

Kinnarps, Vartofta och YIIe-
stails skotror

Upprop klockan 10.00. Skol-
dagen slutar 12.20.

Skolskjutsar: Till Kinnarps
skola avgår b{rss från Döve och
Mönarp kl 09.20. övriga skjut-
sar går 1 tirnrna senare än van-
liCt. Vartofta och Yllesrtads
skotror: Skjuts'arna går samrna
turer sorn förua läsåret, om ej
annat mealalelats, men börjar
uppisarfirlingen av elever 1 tim-
ur,a senare.

Upp,lysningaf iärnnas pr tel.
18500.

:li :l .

,sa*itig" tbrare inom Åtiors,i
området samlas till kollegiurn
på F redriksbergsskolan klockan
14.00. .4lt-bq .

dåHgfuamsrl i Axtonp, Kimraeued
f
hålles öppen för träning och kornpetensprov följ'ande dagar: Aug.
16,77, 23, 24 oct' 30. - Sept. 6, 13, 20, 27,28.

Sarntliga dagar anmälningstid 13-15.
Klubbmäs,terskap 31/8 och 19/10.
Husqvarnaålgen 2719. Tävling mot skytteföreningen den 14/9.
Tet. 0515/331 82, 331 54, 503 11.



Röxrnu

iTIDNING Torsdcgen den 14 ougusii 1969.

I{To-nngdom&rncr i lvinnarl}
urlt etur f ör ungdonts grircl
BIir tärdar fö, somnlctrting
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Frivilliga målai"krafter år bl.a. Ingela Melander (t.v.) och Barbro An-
dcrsson.

Ungdo'marna i Kinnarpe NTO har på frivillig väg rustat
upp eil torp utanför Kinnarp. Det skall så s,måningom bii
ett-slags ung'domsgåril för inte bara NTo-rnedle'rnmar" Den
23*24 i denna månad blir rnan också värd för Skaraborgs
NTO:s ssyllsl,arting för ungdom. De't, sl<all b,li täItläger vid
torpet och ett 50-tal person€r vänias kornma. Skaraborgs
NTO gav besked i söndags att tinget skuile'hållas vid Kinn-

i färdigt när de satte igång. Under
sommårens lopp hår ungdomssektio-

I nerr med juniorledaren Per Hugo
j Claesson i spetsen fått i runt tal 10
I nya medlemmar. Även dessa har va-
rit behiälpliga med att rusta upp
torpet då och då"

IIur mycket renoveringen av tor.
pet hår kostat vet ungdomårna inte
oeh inte heller hur många timmar
de arbetat med byggnaden sedan
snön smäIte bort i rråras. Man får
köpa de såker som behiivs i tåkt
med att pengarnå kommef in, Kas-
san visår nu på ?50 kr plus, ungefär.

lJngdornarna håller nu på med
n'tålllingsarbetena, och det endå soni
i stort sett återstår sedan detia är
klart är ätt lägga nytt tegel på tå-
ket och grusa upp den två km långå
framfartwägen. Nåja, de har redan
tjuvstartat med grusningen oekså,
Nog trlvs jag här, förklaratle en av
de ivrigt måIande flickorna när I'T

härord&vällen besökte ungelomarna i
deras paradis. Ivlest av alla har nog
juniorledaren själv arbetat. tlan är
snickare och har gjort alla repara-
tl0ner.

* Vi måste verkligen tacka alla
Iantbrukåre och andra sonr släpper
till fedskap, traktorer, mark och
många andra saker, säger Per Elugo
Clåesson. Virket och grus till vägen
är i stort sett det enda som vi behö-;
ver betalå.

Iiiluftsgudstjänster
i Kinneveds pastorat
I Kinneveds påstorat hai under

sommaren tre friluftsgudstjänster
hållits. Sedvanlig gudstjänst hölls en
söndagseftermiddag i Vårkumla å
Slättängs gård, där många familJer
ned småbarn iiksom vuxnå samlats.
Ityrkoherde Andersson predikade
över texten om 'lKristi förklaring". 

I

vars kosekvenser för iärjupgarna och j

nutiden klårlådes. Margareta Thor {

och ky"rkohelde Andersson sjöng en j

antifoni sorn inledning. Före kaffet, I

som syföreniagsdamerna bjöd alla i

församlade på, upptogs koltekt. TiU 
J

dagens ordinarie köllekt, Sigtunastif- :

telsen, upptogs 100 kr., det övriga,
230 kr., översändes tiil missionen.

Söndagen den 3 aug., sonr lihsom
alia gudstjärxterna gynnådes av det
torrå vädret, var det. samling i Järn-
r'ägsparken i Slutarp. Mycket folk
kom samman. Kyrkoherden taldde

, I Toipet, som disponeras av Kinn.
llarps NT'O, ligg*r ca en halr,-mil från
ilKirrnarp mot Äsårp oeh sedan ett
il par tm in r skogen. En slingrande
ii väg går dit. Den är lite hålig ännu
il men skall grusas upp sår fort ung-
jl domarna får råd, l)e arbetar nämli.
ll 9en själva ihop så gott som varje
ll krona som läggs ned på torpet. Tala
!l om entusiasm! Dock går skogsvägen
jlredan att ta sig fram på irted bil. De
1lvärsta ojämnhetenrå är utjämnade
I mcn bättre skail ttet bli.
ij Så gott sonr r"arje kväli här ett 10-

ll tal föreningsungdomar arbetat rned

{! att få torpet * det heter Ljunghem
ll * i primå skick. Det var rätt fall-

;,ii,,

Alllid aktive juniorledare Per Hugo Claesson skytflar ut gruset på den

skogsväg som leder fram till torpet. Curt-Owe Erndd inspekterar.
arp.
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Kinnemo
söndag
KI IB
Obs. tiden!

Borå$ OlF - Kinnarps lF
Fffisffi0l tt I

ÅSAR,PS IP

Söndag kl 15.30

Slutarp-.Ä,sarp${r-m.



Kinnarp slappte 2-.0 och 3-1
I\ådde äutgi*, mot Fritsla 

,4{"-q

Det lyckades inte för Kinnarp att besegra Fritsla vid tistlagens match på lläggåplan i Fritsla. Trots leilning

med både Z--.0 och B-1. Matchen slutade 3-3. Kinnarp f og ledningen redan efter 40 sekunders spel då Bengt

,,Blecka" Georgsson kastade ett inkast så hårt att Fritslas målvakt ej kunde {å grepp på bollen utan tving-

ailes släppa in l-.0. Därefter hände inget särskilt förrän i 32 min. ttå Kjell Ahl påpassligt höll sig framme

oeh slog in p-.0 till Kinnarp efter €n misslyckatl utrusning av hemrnamålvakten. När 42 minuten gått re-

ducerade Fritslas bästa spelare Stig Johansson till 2-1 genom att skiuta tlirekt på ett fint inliigg från höger'

Div, IV Västergötiantl Södra
Borås ÄIK-Maribdat 1-0
Ulricehamn-Fritsla 1-1
Tranemo-örby 0-2
KinnarP-'9615s GIF 3--{
Kronäng-Torestorp 1-G
öxabäck*Hällingsjö 5-1

örby 15 94 231-11 22
Mariedal 15 10 2 3 38-18 21
Torestorp
Hällingsiö
Borås AIK
Kronäng
Borås GIF
Kinnarp
Ulricehamn
Fritsla
Tranemo
Öxabäck

15 84 32rh1620
15 66 333-24 1E

15 65 420-2017
.15 64 533:23 16

15 64 530-.3116
15 55 529-å2 15

15 35 722-.327:r
15 24 915*35 8
15 3 2 10 16*39 8
15 3 1 11 79-,27 7

I halvtid utgick Kinnarps "Blecka" '

Georgsson och ersattes av Göte
Adamsson. Andra halvlek inledde
Kinnarp starkt och efter sex minuters
spel gav Kjell Ahl Kinnarp ledning-
en med 3-1. För Passningen stod
Bengt Persson.

Efter detta var det siut På fram-
gångnarna för l(innarp och initia-
tivet gled mer och mer över tiil
Fritsla. I 22 min. reducerade Stig
Johansson efter hörna. t-3 kom i
andra halvlekens 31 min. då det blev 

i

kalabalik i Kinnarpsförsvaret och 
I

Hans-Äke Jakobsson skickade bollen 
I

i måI. Därefter hade såväl Kinnarps
som Fritsla var sin given chans att
öka målskörden.

En episoil som bör rädilas till ef-
tervärlclen inträffatle i matchens l?:e
min., då en tax rusatle in På Plan
och hjiilpte Fritsla med ett anfall'
men Kinnarp och domaren uppskat-
te<Ie inte itenna hjälp utan dotnaren
blåste av spelet och visatle ut taxcn
för resten av matchen, Dngs fir
skärpning av herrar huntlägare. Håll
rerla på hunden under ntatcherna, om
tlen skall lölja rnetl.

Spelakritik

Bäst i !-ritsla var ch Bruno Berg-
kvist och redan omnärnnde Stig Jo-
hansson. Av Kinnarpsspelarna sköt-
te sig Bo lvarsson, I(jeil Ahl och
Claes-Göran Göransson bäst.

Bra dornare var Kurt Augustsson,
Bq_rås.

I{ul.

Iliv. IV Flobygruppen
Annelund-Vilske Kleva 4'*4
Larv-Timmele 1-3
Hällstad*Trädet 1-3
Ii'riscopojkarna*Edsvära 2--1
Åsarp-Slutarp 1*4

Timmeie 11 90229-11 18

Friscopojkarna 11 3 5 319-20 11

Slutarp
Vilske-Kleva
Larv
I{ällstad
Annelund

Trädet
Edsvära
Äsarp

Skara IF
IFK Skara
Ardala
Vilske-Kleva
Slutarp
Åsarp
Rapid
N. Vånga

11 71337-18 15
Lt5422t--16 14
11 5 3 3 20-21 13
1752425-18 12
11 4 4 3 24,-24 12

tt4072T-25 I
11 21816-40 5
11 02915-44 4

€:=R 
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I I}AG STARTAR VI FÖRSÄTJNMTC OCH SERVICE FöR

JOHN DEERE lantbruhsmaskiner.

Shara reservserie
N. Vänga-Slutarp 1-1
Ardala-IFK Skara 1-0
Äsarp-Rapid rt--4
Skara IF--Vilske Kleva 6-{

961236-19 13
9 612 25-12 13
96L222-7273
951323-19r.1
942327-2rt0
922513-22 6
911?15-35 3
911711-31 3

Nu giiWer d,et,finosjö fö, IFK
K-iinnrp ta',f'ä,mot Borå,s GIF
Efter torsdagskvällens lyckade lFK-insats mot Skene reser laget på siindag till Gnosjö. Samma mannar

som besegrarle Skene får förtroenile, Klart står väl att det blir en svår uppgift för lFK-pojkarna - Gno-

sjö har lmponerat i slna tiiligare höstframträtlan<Ien. När lagen möttes på Odenplan i våras segratle Gno-

sjölaget med matchens enda mål,

I div. IV-spelet stundår hemmamatch för Kinnarp, som gästas av stsdsdelsklubben fråri Sjöbo - Borås

GIF. Det är andra året som gästerna spelar i div fV Södra och ljolårets placering blev.fyra. Just nu lig-
ger taget på sjätte plats metl 16 poäng mot åttonrle för Kinnarp, som har lil. När ile båtla lagen möttes i vå-

ras segrad.e Boråsarna me<l 4-{1. Laget lnrymrher egna proilukter om man undantar backen Ingemar Kal-
lin, so,m tidigare spelat för El-fsborgs reserver. Virlare har centern Tomas Ebraimsson spelat för Norrby.

Klubben är annars mest känd i skid-
sammanhang. Fjolåret gav bl.a. SM-
tecken för föreningens duktiga ung-
domar. Pf .prog.rarnmet.har.man ock-
så bowling och bordtennis-

Nu handlar det i alla fafi om sPel
på gräsmatta i Kinnarp, där hemma-
laget står berett att ta emot med vår-
ma servetter.

De båda lagen redovlsas i separat r

ruta, För lfinnarpsspelarnå gäUer
samling på I{innemo 16.45.

f den norra div. Iv-gruppen spelar
IFK Tidaholm på hemmapian mot
Mariestads BOIS. Laget gjorde en
mycket bra första halvlek nu senast
mot Sil och kanske kan upprepa in-
satsen under hela matchen mot
BOIS-1aget.

Domsre: Kurt Gunnarsson, Ilricehamn.
Linjemän: Per-Bertil Karlsson, Falköping, Lennart Kardell,
Vartofta

L,?-g'gR " 
p, e Kinngffio, .göndag,,

KINNABP A:
1, Stefan Johansson
2. Conny Qvist
3. Tord Torstensson
4. Claes-Göran Göransson
5. Anders Ek
6. Bo Ivarsson
7. Bo Johansson
8. Bengt Persson
9. Christer Claesson

10. Bengt Georgsson
11. Kjell Ahl
12. Gösta Eek

BORÄS GIF A:
1. Hans Gullberg
2. Ingemar Kallin
3. Tomas Andersson
4. Leif Gustavsson
5. Göran Lenberg
6. Rune Stenholm
?. Ronny Karlsson
8. Björn Strömberg
9. Tomas Efraimssoh

10. Arne Agnroth
11. Rune Parkhagen
12. Kennet Olsson
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o
ö Vi har härmed nöjet att inbjuda Er titl pr€$entation av JOHN DEERE:s program

O i Slutarp i dag oeh i morgon kl 10.00-17.00.
o
ö vr BJUDER I'Å I'öRFRTSKNINGAR OCH !'ILM.
öi AB BIt & MOTORö
? Ter. oJIJ;/BBZ 62 sLUTaRi) Ter. 05r5/33p 92(}
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I Flobygruppen kan det bli en spän-
nande höstfortsättning, om Larv be-
segrar Timmele, om SlutarP tar bå-
da poängen i Åsarp, och,om Vilske-
Kleva besegrar Annelund. På Pro-
grammet står också de inte heller be-
tydelselösa matcherna Hällstad-Trä-

karna-Eclsvära.



[Gnnarp gladde rned 3-0-seger
Boras GIF fick två utvisade

Boråsmålvakten bryter ett Kinnarpsanfall, signerat Kjell Ahl. lllf-61 .

Domareå Kurt Gunnarsson i Ulriceharnn är en nroalig man. Inom loppet av ett par minuter i söndags-

kvällens match mellan Kinnarp och Borås GIF i västgötafyran, vlsaile han ut fvå Boråsspelare setlan

de sparkat ornkull två hemmasliolare. Detta hänile i slutet av första halvlek och meil två man kort Iör-
mådäe inte Boråsarna Siira niigOt åt Kinnarps 3-O-seger. I paus hade hemmapoJkarna 1-0-ledning ef-
ter 111ål redan efter teni minutjrs spel av Christer Claesson, som fick en boll "på läppen" av Gösta

Ek och därmed kuncle duntlra in sitt första seriemåL

Ja, seclan. poterag! -vi. yt{erligArei 6ri
handfull mer eiler mindre' givna
målchanser för Kinnarpslaget, men
uneler senare delen av halvleken blev
det istället Borås som stack upp i ett
par farligheter, som kunde slutat
illa.

Det var €fter en av dessa farlig-
heter som gästerna drabbades av den
första utvisningen. Arne Agnroth ja-
gades av Kinnarps försvarsman Tord
'.forstensson, som i duellen de två
emeilan kom i kontakt med Borås-
spelarens ben, Boråsaren hade dock
fördel. avancerade vidar. men miss-
lyckades med det han föresatt sig:
att göra måI.

Och i besvikelsen (?) gick han till
ånfall mot Kinnarps-Tord. Domaren
var med på noterna och sände Borås-
spelaren till omklädningsrummet.
Den något irriter'åde stämningen på
planen Slutade med att Boråsspelare
nummer två - Rune Stenholm -l
efter ytterligare ett par minuter fick
uppsöka omklädningsrummet ditfbr-
passad av domaren, Han spelade På
Bosse Ivzrrssons ben istället för på
bollen, som lämnat grannskapet, och
eftersom han tidigare hade varning
lanns inget val för domaren.

Den förseelsen var i alla fall mind-
re grov än den första - om det nu
har någon betydelse.

Sett tiil sfielet den här halvleken
iiade Kinnarp en räcira , måichanser
och borcle också haft klar ledtring.
i clcnna halviek lihsom i den addra

siilrade- doåk 
-Eifå ar'YtteifiF

in". "n- förbrvllade Kinnarps aktö- | par man - jä, en Kinnarpssio", so- förbryllade liinntrps aktö- | Par man - jä, en Kinnarpsspelarö
rer. I med förresten - ute på hal is vid

-:r:" "lu,iå,T'T,,ä"åTJ"å:t,i I lå\Tl':*l'":f:{i*#fu# l'' i F M -f riidrot t
persson fastställde 3--{ när 20 mi- | Planens dominerande spelare hade I r 

I

n::;;":li *i*]u:,"*;r ru 
| +f irio *ll"itliilF ."'::t I I i Ifli\l\AR_P

io", so- förbryllade liinntrps aktö- | Par m-an - ja, en Kin

spetet uppe på plan, även om man lmar Kallin' .I övrigt ganska jämnt'

side.

Lite obalans
Boråslaget var lite ollålanserat i

utöver de ,två

spelet uppe på plan, även om man lmar ^arun' I ovlrtt gartsra Jaurut' | 
| - etf-fl^:.inte kom helt till sin rätt i avslut- | let naae förvisso blivit en rejäi 

I

nlngar.na. lmatch om man fått behålla raget itl- | I riinnarps..rF står som arrångor ror
I Falbygdsmästerskapen i friidrott på

,,Brecka,,mårvakr l"Ltr"TåJålä rick se Kinnarp ,"1 I ;#äåå"äTåö;äti.nemo. Gre-

Kinnarp fick stälra upp med sin len vit tig tvåpoängare och nu ror | | yr som skall i}:"kit är lfi) me-

spelande tränare s",,si- ;;i;c;;;;Jkontrattät meå dii rV vara krart' I I f: lll T;"if;-t:1fl^-j,*i*"u$t;Tl;spelånde tranare Bengt "lllecKa" tKonLraKLcL ueq urv' rv vara Ararr' | | ä""i, ai"r"it,1{il0 meter. vidareti"org.ron som måivakt tör ;sjuke I Domare vår som sagt Kurt Gun- 
|

stefan Johansson. B-mälvaktdlr var I narsson, urrieehamn. 
" om honom | | 'toru, ai.tot, spjut, längtl, höiil och

bortrest. Bollkunnige "Biecka'r gjor- | tyckte inte Borås' Om honom tvckte | | stav; ..- .r l

de ett gecliget intryck o"rt-fru"råä11-l; i alla fall:-han/kiarqae en någotl Anmälan sker vid starten'

fångartåttei från spel i tr'IAK:s hand- | hetsig tillstållning riktigt bra och

bollilag satt kvar. . l någon större. diskussion .o.T k:1tnkL;
Som helhet skötte sig uteförsvaret I heten i utvisningarna bör det väi

med clen äran. Backarna Conny Qvist linte bli.
och Anders Ek var hanske- sirået I B å s s e

vassare än sina kamrater, där Claes- | 

-
Göran Göransson och Tord Torstens- i

son bildade mittenförsvarare. På l I
a+lt'fi-

mittfäitetageradeBoJohanssonochl I rf !sä:'ffi::#T:å"'':": *'lilå:.":ff:l I Ynggiffgtallet med kvartetten Bengt Persson, I I

christer claesson, 
"o"i lI._:* | ' II{jeli Ahl, hade sina ljusa stunder' | . I

men hade svårt att r" ";; ;å;"';iil I I i *ea intresse att lär,a vävning å kettenstol erhåller orng. anstäiln'

sitt uppträdande och

4-L Ior Slotu*n
Tre fullträffar
av Karlstedt tlls-tt.

Åsarp kämpade tappert mot Slut-
arp på sönrlagseftomidilagen, mon
det hjälpte inte. Dfter en riktigt
bra första halvlek av Åsarpspoj-
karna meil l-l-resultat och snualal
på ledningsmåI, kom Slutarp bätt-
.re efter paus. Främst tack vare
skärpa i avslutningarna lyckailer
man ,roffa åt sig ile båila poängen
i detta grannilerby.

Ingemar Pettersson startade med
1-0 för Åsarp och den ledningen
kvitterades av Slutarps Håkan Karl-
stedt efter halvtimmens spel. Ett par
minuter före paus sköt Gösta Ry-
lander Åsarpsmål, men den fulltriif-
fen blev inte godkänd. Det var en
indirekt frispark som lades direkt i
måI. Och si det går inte...

Åsarp startade efter paus med ett
par fariigheter, varay den ena kan-
ske t. o. m" borde redulterat i straff-
spark, då Sören Vilgotsson slogs över
benen momentet efter det varit sDel
om bollen,

Sedan kom i alla fall Slutarp.
Thomas Pettersson dundrade in 2-1,
Håkan l(arlstedt sköt via stolpen in
3-1 (bra passningsspel vid denna
fullträff) och i slutåinuterna satte
Håkan punkt med 4-1 efter försvars-
schabbel.
Dessförinnan hade de båda Petter-
sönerna i Åsarps anfall haft var sin
fin chans, varav fngemar missade i
friläge.

Det var väl annars som helhet en
ganska medelmåttig tillställning. Pla-
nens bästa aktör var i Slutarp för-
svarets Roland Moberg och anfallets
Håkan Karistedt samt Roger Anclers-
son. Bitvis också Thomas Petters-
son.

I Äsarp visade försvarets Elof
Svensson att de gamla märkena står
sig gott och i anfallet hörtie Petter-
sönerna till de tongivande.

Roland Ekvall, TiCahclm, dömde
och hade för det mgsta rätt.

Båsse
t.--

AB Kinnarps T extilindwstri
Tel. 0515/330 85
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I Kinnorp och Slutorp överlåter Gullringshus
nåorq villotomter till' mycket förmånligo priser'
foiltåtno ör delvis byggkloro och får b.ebyggos
med volfritt Gullringshus inom romen tor
byggnodsnömndens- bestömmelser.

To kontqkt för yiterligore informolioner -
och pqssq också på ott titto på vårt nyo.

tuohusoroqrqm! Hör finns ett stort ontol
tiuis oti vöiio på' I - plonshus med köllore,
vinkelhus, iluitningshus, köllorlöso hus -
ollesqmmons i storblock!

rung
&aol$n:inags&aw

Jönköpingskontorei, tel 036/118435 alg-61

Söndassskol-start i KINNEVED sönd. 24lB
i resp. KINNAEPS och SLUTARPS missionshus kl 9.45.

Förutvamnde och nya elever hälsas varmlt vällrornna!

OBS! S,öndagen den 31 aug. gernensa,rm fanniljeutflykt med

avres,a kl 10.30. Mål: Sänasjöloorg. Anmälan s'enast onsclag

den 27 aug. till Anclers Sigfridssoin, tel. 503 39 el. Astå
Joh,ansson, tel. 331 71.

Sönilagsskolorna i Kinnarps och Slutarps missionshus'

FM-friidrott
på Kinnemo
I morgon middag arrangerar Kinn-

arps Itr' Falbygdsmästerskapen i fri-
idrott på Kinlemo.

Grenär som skall awerkas är: 100

meter, 400 meter, 1500 meter, 5000 me-

ter och stafett 1000 meter. Vidare ku-
ia, diskus, spjut, längd, höjd och stav'

Anmälan sker vid starten'__ t4gi4.

Markföruära kostar
Frökind 345.0$0 Ftr

Frökintls kommunalnämnd har hållit sarnmanträde.
Ilen utsedda kommitt6n för disposition av Sörby skola
hade föreslagit att ti[TO och CIJF får lokaliteterna h1''

resfritt upplåtna för sin verhsannhet och nämnden till'
stryker förslaget hos fulhnäktige. Likaså tillstyrkes att
byggnadsnåi,rnndens ord. från den 1 sept. heltiilsanstäl-
Ies med en ersättning av 2^.700 kr per mån.*f:

Byggnadsnämnden hade föreslagit I för plan- och projekt€ringskostnåd-er
änaiine och utvidgning av byggnads- | nå Slutarf,1:? och--Kinneved 1l till-
planen för Kinnarp och ändring av lstyrktes hoq ful'lmäktige... Social-
Lyggnadsplanen får slutarp. ii;t- | nåmna"ns rrömltäiånrom 8tf anstag

slagen tillstyrkes hos fullm?iktige. I nå Z.ZOO kt för inredningar av ett
Bylgnadsnämnden hade likaså yrkat I lagenum i Frökiirdsgårdens källare
att- dagvattenledningar anlägges på | tittstyrt<es. Socialnämnden hade an-
Kinneved 5;1) Slutarp ?:20 och Slut- I mält två av sina ledamöter till en
arp ödegården 7;52 i enlighet med kurs vid kommunsltolan i Sigtuna i
av Viak uppråttat kostnaclsförsiag på höst. Kostnaden 2.106 kr' tillstyrkes
11?.000 kr. Kommunalnämnden till- hos fqllmäktige.

styrktes ett anslag på 4.000 $. lf" ,f ptaceringen av densamma .mellan
markföruärvskornmitt6n förelåg- för-''iKinnarpJ och slutarps samhälren
slag orn förvärv av ett område på 

I er den bästa. Beträffande kommun-
18'0tX) kvrn från Kinneved,.^{fk:'1l ens ekonomiska stöd iör företagets
gården 1:4 till ett pris av 40.5fi) fr l{ utförande hänvisas till kommuial-
och ett område på 3.5t)0 ..kuA.^jlå"rl fuilmäktig"s bestut den f7 jan. 1969,
Hassla västergården 2:1 för.7.000.kr. I enligt .rilx"t kommunalfuilmåiktige
Kommunalnämnden tillstyrkT f::- 

| besrutade att ordna samlingsrokarfrä-
slaget hos fullmliktige och 

--föres]år | 8an i kommunai regi för en beräk-att byggnadsnämndens ordf' Elof j nad kostna<I av 400.000 kr uncler för-
Rehn octr direktör rvar Gustafsson I utsättning att statslån kan erhållas.
utses att underskriva köpehandling- 

| Ansvaret- för driften åvilar därige-

styrker förslaget med tillägg att byg- , Kommitt6n för uppförande åv en
gnadsnärnnden får utreda frågan om j samlingsiokal hade begärt ett ut-
fastigheternas bidrag tili lednings- il låtande av kommunen' vilket skall
arbetena. ingå i handlingarna till Statens Näm-

Kinneveds Röcla-korskr:els ansökan ll nd för Samlingslokaler för sökande
onr ett anslag på 1.350 kr för del- lav statstån' Kommunalnämndenfast-
tågare i simkurs tillstyrktes. För I slår i sitt yttrande, att inom kom-
framdragning av serviceledningar till I munen ej finnes någon sanilings-
de av Stiftelsen Frökinds Hyresbo- I lokal, Den projekterade lokaleil fyl-
städer planerade enfamiljshusen till- | ler alltså ett mycket stort behov.

nom också kommunen.
Markfrågor

De vid ett tidigare sammanträde
behandlade och bordlågda mårkför-
värvsfrågorna togs upp tiil ny be-
handling. Genorn äe kommunal-
nämnden nu tillstyrkta köp, för-
säljningar och byten uppkommer en
nettoutgift för kommunen på 345.000

kr, vartill kommer 10.000 kr för täck-
ande av kommunens utgifter för av-
stycknings- och lagfartskostnader.
Komrnunalnämnden föreslår att fi-

r nansieringen sker genom att 155.000

I t<r tages ur allmä-nna investerings-
I fonden samt att m0.000 kr ånskaffas

I genonr upplåning genom ett 20-årigt
i amorteringslån. Byggnadsnämndens

I förslag om .ett anslag på 15.000 kr

Fotboll I

TÅNGAVALLtrN, SLUTARP I

Trafikolycka i Kinnarp
Missuppfattning ledde på söndagen

till en sammanstötning med plåtska-
dor som följd i Kinnarp. En från
Ulricehamnshållet kommande bilist
fick det intrycket att en framförvar-
ande skulle köra in till höger mot
en bensinståtion och skulle köra om.
I stället törnade hans fordon mot det
andra bakifrån.

Söntlagen den24 aug. kI.14

Friscopojkarna IK-
SlutarP IF

Lördagen tlen 23 aug. kI. 15'30

SKARA IF B_SLUTABP IF B

$tor loppmarhnad
Slutarp

lördagen den 30 augrsti.

Se utförligare annons i iorsdagenstOning:

ROKI I{ D

GULTRINGS

På torget
i dag PLASTMATTOR billigt'

G. Cgrlsson, Slutarp



HanS-OlOf GuStaVSSOn'SUVerän to":1t""1q":k"::"q
på min 8O-arsdag frarnför jag

-(r"l . härmed till släkt och vänner: -^^ ä ^*'-rskup for Falbygde i*i;;;.;;r*;-i*;i;:'.I maste
väilergudarna var inte nådiga'då Falbygtlsmästersliapen i friitlrott *r::- ".' 

stapeln på Kinnemo i Kinnarp' 
' 

L'ftgåldgLÄ',nlg{p

Men trots regn och hotantle åskbyar kunile tär'Iingarna snabbt undanstö1as och teamet Gerharcl Frisl I

ran Antlersson haae all hetrer av arransemånset. ryr,ärr var inte tleltaganrlet så stort men man tt".lXl{i 
| .,!':, 

hiärteaarmt tach

gläitja sig åt en del resultatmässigt iinu gr"nu". vi tänker då främst på btott femtonårige Hans-olof Gus- 
| !ill alia som gjorde min 80-års-

tå\,sson, wilske, som höjile sitt personbästa metl en halv meter i kula till 13 meter, som han naturligtvis blev 
i das tilt eit lju,srt ocLr vackert

ör,erlägsen segrzue på. Lika suverän var han i diskus sorn han vann på 39,40' Vi håller tummarna för ilen duk- 
lminne'

tigefemtonåringeniUP-finalernaiStockholmpåsöndag.-'/'-T$:.^'..*'::',*'''*''

talet lr'ingades man inställa 1500 och

5000 meter samt stafettlöpningen 1000 ; , ..jVlriltit/-&2,
metcr. Istället arrangerades ett upp- ' ' ' ' ..:.tri|,%l/zl,Wii;;;...
v;sningsropp på 1500 meter, j::jltT; :,,, , ,;,;.,!,.|;;ffi

Göran Göransson, Kville,

l00m:ltBengtGeorgsson'Kinn-t..f":ti'ffi:"|:i|!a4ii:ti/*i
arp 11.?: 2) Leif Bergström, Albion : 1F ' : 17 : : i:!

12,2;3)ItisterKlasson,I{innarp12,4;i.l:.;..,.::..:...:1.1';:1;....,:..1'.:.;;
4) Göte Andersson, I{innarP 13,2.

400m:1)BengtGeorgsson,Kinn.;.,..........'|..'.:'|...;:.|.|.
arp 56,2; 2) Göte Ändersson,

"årlth ruppvisninsslopp): 1) Klas- 'i' 
i' "' ' ''""' 

t"

Göran Göråns-con, Kville 4.25,4i 2\

Eril<sson. Trollhättan SK 4.4?.6. , .. .......,.. .... ...::...:...,...'......: .

Stavhopp: 1) Stefan JohanssoYl' Ilans-Olof Gustavsson
Kinnarp 3,10; 2) lngemar Herberts-
son, Wilske 3,10; 3) Rune KYrk, Wils-
ke 2.55: 4) Aimo Gustavsson, Kinn-
arp 2,55; 5) (utom tävlan) Ingemar
Strängby, FAIK 2,55.

Läneal: 1) I{rister'Klasson, Kinn-:
arp 5,59; 2) Bengt Georgsson, 'Kinn-
arp 5,16; 3) (utom tävlan) Lennart
Strängby, FAIK 4,90.

Di_skus: 1) I{ans-olof Gustar.sson, i Haitings;ii och Kinnarps IF blcl I "u "t 
hörna som uicliades mot mål I sliott av Bengt Georcsson'

wilske 19.40; 2) yng'e "J"h;";";;. 
I resultitei l-I efter l--{t i hatr'- | av conter{onrarrlen och där 

^1ou- | 
Bra spel:rre i Kinnarp var rnål-

I(ar.leby 3.1.?0: 3) rr"-oili'--.dli;. I tid. Matchen spelades i e{t gans- | chatte bollen olyckligt conny Qvist I vakten slefan Johailsson, clacs

Ås:rrp 31.01i 4) Tore c".t^*."", I ka maktigt tempo under fiirsta I så a{t siefan Johanssnn ställdes I Göran Göransson. Ro Johansson,

Wjlsko 85,46. I it.r"l"L oln spetot får betrckuas I rrfan pareringschans. I försfa halv- | Bo lvarsson. Bengt Georgison oclr

Kula: 1) Hans-olor Gustavsson, | :ry .iänrnt. I anrrra hah'lek blev I lelren s*rl"n:: }j:t] AIrl, tedbands- I o:.1". Dek. r IFK Eällingsjö ut-

wilske 13.00; 2\ i*-"iä"';]ff;; | :lll.Il.:^lätt* fart och l{:nnarp I skarla, och ersattes av Kjell Jo- | märkte sig målvakten sören An-

Åsar.p 11.05; 3r Rrrne "#i. lilii:il: I n"#'r:..'?f.""-.u".:1,,,'j,:"{,Hs'-i ,,* I ",*i";T;;,.""n rirr rrer råss tem- | }ilT;å.'':H t H:].}ilåTr"ilil:
wilske 13.00: 2) Jan-otof Ahlin, | ::":-,li:.:^*tl"^-:u":,..::il^,:"'"nurrp I sriuuu' ot'Ir ('riilrtcs uv srcr-u' I 'rralhrr 116

Åsar.p 11.05; 3, Rrrne 
""i?1,.'ä"il'i; I 

t"Ää1*'?$åjti,l1,åii"lilX''u, 
,,ol | '*Ä";Tä;"*"n ri, det råga rem- | }in';å.,,':H, H:låilåTr"ilil:

!0.65: 4t Yngve Johansson. I(arlet)y I t"r"i---"i- fin ehans för Kinnarp I po( han känske i viss må-n skyl- | son.
10'35' I att,ta ledningen på en myckei Iias på den åskskur som korn:d&-j. ..r3rp.domare vfl*-*Irars Erik lfris-

Falbygdsmästerskapen:1) Kinnarpl vällagtl frispark'Äv:..no Joharu*;oni.l fene minuter spelats och pågick i ltQffFssqr!.Hlltateil'
b3. 2) wilske 33. 3r Kalleby 13, 4r | #ä"i?ri ri-ilrkta mirlvakten sjor- | ij"s';;ilriar.-åur,*tisa aHtiirår var { 'r: 

- K U L
Åsarp 13, 5) Albion 11. I I .t. "n 

fin räddning. | "som slickade katter". i

Jan-Otof Ahlin, Åsarp 39,83; 4) Aimo I ViiI tördagens rna{ch på Björk- | 1--0 tin hernmålaEet kom e{tcr I I andra -halvle.kens.tretttioittontle
Gustavsson, Kinlrarp 35,83. I Angsi'atten iniiltinssjö nieltan IFI{ | ;t5 minuters spel. uålet föregicks I ry;n11t utiämnade Kinnarp på ett

sarp 13, 5) Albion u. i ] de en fin räddning. | "som slickade katter". I

r tävlingen om stånclåret är ställ- i ' -- ' ' - ' "t" ""
ningen efter friidrottstävlingen: 1)
Kinnarp 20, 2) Wilske 12, 3) Albion
5, 4' Karlrby 4, 5) Äsarp 3.

' rrpnliR veNN
FÄII(:s medeldistansare lfhomas

Liffner, som på grund av skada tkl-
vis f:itt siisongen spolierad, vaDrl i\/ts L?lLl. basutrsril ;yulrcrdu, ! du!r r I I

går kviill 800 meter i Uddevalla meit | | 1

Xrlr-lllir'i*--* **,-l gut lfinnarpspoän$ i Hallingsjö
11,76, 2) Rune Kvrk. Wilske 40,37: 3) I t)

il'ffä"11f J,:n.Jffi.#' '^". 
u'*'IIi",, 

ålilH*l1;:_ ,8,8 I Febf ikSanbetAfe

S*änsbv' FAIK 4'e0 
l ärlråiil "Blecka"-mål i matchens slutskedeHöjtl: 1) Krister Klassor

1.60; 2) Yngve Johanssol
i.60i B) (rrtom tävian) Lennartl 

-a. .. s r TT.. II. oro Z6/t4el ,

kl' 20 på Kinnemo' l enhåller ornsående fas,t anstälilning. Bostad kan ordnas.

Möt upp rrlansrant' 
I an KINNARPS KONTORSMöBIER

$tor loppmffinknad
anorclnas i Järnvägsparken, Slutarp

Iördagen den 30lB \il. 77.00

FYNDPLATSEN FöR SAKER

AV ALLEHANDA SLAG:

Möbler, husgeråil, kylskåp, tvättmaskiner, spisar m'm'

ÄVEN FÄ.BRIKSNYA MöBLER
OCH PLASTMATTOR

TOMBOI.OR, LÄSKEDRYCKER, VARM KORV

Slutarps Samhällsf ör'ening

:;:;:tr"I Tore$torp$ IF-Kin na rp$

Viktiga frågor.
I r20 44 KTNNARP. Ter. 0515/33370. u{g_61.Styrelson I --



Godtemplurbussen, pa, nyr

och lyckad, kuiill,stur

-Vänta bara tills jag kommit tillrätta med "smörJekoppa", så får ni
höra, menade ledaren för bygdespelmännen, rörledningsmannen John

Kurtsson från Kinnarp, efter att ha b1'tt ut sitt nyare spei mot ett

Ltb'6't -

I Kinnorp och Slutorp överlåter Gullringshus
nåqrq villotomler till' mycket förmönligo priser.
Totrterno ör delvis bysigklorq och får bebyggos
med volfritt Gullringshus inom romen för
byggnodsnömndens bestömmelser.

To konlskt för ytterligore informolioner -
och posso också på oit tittq på vårl nyo
ivohusproqrqm! Hör finns ett sfort ontol
tids ott vöfio på' I - plonshus med köllore,
vinkelhus, iluitningshus, köllorlösq hus -qllesommqns i storblock!

o'
rung

t*la-6t' 
:,

".. Och dansen gick på lövat'ma- | digt' Så inte heiler dansqn på maga-

gasin - och det var som en ftäl9t I sin-eL Dansen fiik inte uppta hela

från längesedan svunna dasar smu- I kvätlsprogrammel \l', ??- "1Yll19iil-;tc in för att eöra ui tonerna I t",ssutry widare : det var faktiskt

Irån 
"Kinneveds glada och dulrtiga I två stvci<en -.-l"g Mönarp o"l.,ct-

l;;";G;r" tu"na oe ?0-talet aå- | nom Slutarp till 1(innarps k"igtPl]'i
rAä""'som Godtemplarbussen från I 

som .dukat. 
lpp {il $11ff":I"tt}l I

f.*Opi"g fört ut till Rogerstorp i tigtvis -fdjde spelm?l3"n^ 1"d- lö" l

å"tt"u rrJaU. Och man kan siiga det- I att u.nderhålla även här' o"l €1i91 
I

Ä;-"; den efterfötjandJ sam- | re gäng än dessa speimän utgör kan

ii"ge" pa Kinnarps konditof i. .93t | Latnvsaell l?5v':T 111: 1p^l:ii.?i:
årlara'Aet att män också bör tilt- lttev en kvä'l som helt giek i musi-

iZiggu-t*-a"t var en glad kväll, den lkens och-sångens ticken' 
-9:1,-11tt

rrrif,r,a"ou gladast av äi1., .om 
'coa- 

| rrann med många av de gamla lå'
iäprdt"'ie" bjutlit på under sina lF"g-.?"t. tg1e. so1 

-i .X:'Ti^i:5:-
månea utfiiirder denna sommar. | ögonblicket utbringades för spelmän-- 

fr4äf"t för fredagsresan var liksom I nen vittnade om pubiikens upp'

flera av tidigare kvällsresor hemligt' I skattning' 
-

itäfra"oa-glJsade någon på Roger!- | Hembvgdstipl* 
- 
t1t .försqs .::9

toro. efter att man p""rutu:t Vilhelms- | som en ny lånk i den fortsatta

;;.'b;t ;r; inte iörsta gången det I elaqptzl-v]r-1sen om "Lär uii"t".Ll-g:
dansatles på RogerstorpJ präktiga I den"' Hett nya 'segrare tog denna

-rs*r". iövao ocn dekor-erarl som lsånc lild "T-d:.:,".p:*"ltl',113;äåTTä'r* Lären u6iorae phtsen | ÅuJ rätt av tio möjliga hade Gustaf

J"o ffi"t" tänkbara" ,,- lFlink, Eriksg' 9, 1:llgp':-e'.N{TTi- co*u" sviird hälsade välkommen I efter.med sju rätt följde Eivira Flink,

ofi-fn"""".a" nu ett år gamta mu- lfattöping, och Brita Bylin, FlobV.

;i&t;;;i"t hand om forGättningm' lFvra tävlande med 6 rätt prisbelö-*i-i":'gubrar" 
som med stor skicx- lyt": 9"**:T:Iigi 111?^":iS^::-

r]eh"l ä""t"tua" sina instnrment, lta otwing, Floby, samt Arne Enocks-

täae Orugspet, fiol oeh trum,n11- ! 
son, Ullene"tde Ofagsperr llul es[ ']uur$t@,

Men ingÄnting vårar Ju bestiin- I

Kinnarpsskyttar
framgångsrika
i Säm-i^XI'Eg

KINNARP BTK
håller årsnnöte i Centnalskolan,
Kinnarp, måndagen tlen 1/9 ef-
ter träningen.

Styrelsen

Kr"rmpande åkerareal i Kinneveil

Av : statistiska. centralbyråns: ''siut-
rapport frårt den senaste allmänna
ioiribruksräliningen frarngår att
åkerarealen hos de inom Kinneveds
församling belägna brukningsenhe-
terna om vardera minst två hektar
åker sedan föregående alimänna
jordbruhsräkning minskat frått 1994

hektar tilt 1.686 hektar'
Av den vid det senaste räkniugs-

{:iilf ä11et kvarvarande åkerar€alen an-
r'ändes 19 hektar till höstvete' I' hek-
tar till höstrå!, 84 hextar till korn'
53? hektar till hart'e, 48 hektår till
blandsäd, 1? hektar ti1l grönfoder
och ensilageviixter, ?82 hektar tiU
slåttervall på åker, 3 hektar tiil vail
för fröskörrl, 156 hektar till betes-
vaIl $å åker samt 15 hektar till po'
tatis.

Av den återstående redovisade
åkerarealen 1åg 22 hektar i helträcla
medan 2 hektar var obrgkade (ntt'n

ej nedlagda)' \PP"n L[q-Vl .

il fallslinjen gick det alltför omstän- 
|

rngen revansch för Slutarp I aigt till väga och de snabba. Ft'isco- 
|

Det i'lev ingen revansch för Slut- ll fö".uar^tna hade ingen svåti*het .att I

arp i söndagens match mot Frisco- ll stoppa de anfall som sattes I verKer 
I

Doikarna, solt] hade ledningen i il av hemmalagets kedja. 
I

pausen med 2-0 och i andra nerio- ll Friscopojkarna var inget dåligt lag 
I

äen ökade till 4--0 innan Siutarp ll och visade stundtals bra samsper' 
I

kunde reclucert. ll Tränaren Lennart Andersson, som 
I

Hemmalaget, som fortfarande sak- ll spelade vi var lagets store 
-man 

och 
l

nar I{asse Andcrsson, gjorde inget il svarade för de lre första målen, vil- 
|

starkt intryck i denna mateh ochlltut notyaae ett äkta hat{ric ftånI
man vaknade på de flesta håll i la- ll hans sida. I

get inte upp förrän det återstod a-tt ll Brocl.ern Håkan Ande^rsson (1)., som 
I

ipeta cirlra femton minuter. Om-nå- ll spelade cf, var också bra liksom 
I

got betyg skall utdelas iill någon ll mittfältsspelarna Flåkan 
- 

A-nd-ersson 
I

ittu. tråg"r såg går dessa i föasta ll (2) och Kaj Johansson. I fyrbacks- 
|

hand tili åldermannen i iaget Bengt ll tinien var Gösta Knutsson och An- 
|

Hermansson, som både kämpade och ll rlers Korpås de främsta.
lyckades. Kämpade gjorde också Ro- ll Första måIet anlände i 12:e minu-
land Moberg, kanske ibland med ore- ll ten ocn 2-0 blev det i den 30:e mi-
na. medel; men'hrln vår inte lyckadll nuten. I matchens 50:e minut biev
i paisningsspeiöt dänna gång. I un- ll a"t 3-0 och .samtliga gjordes som

0hnllrirr{Islarns

Jönköpingskontorel, fel 036/l 1 8435

Den nybildade Herrljunga-Gäsene
jaktklubb anordnade i söndags sin
första jaktstig i terrängen vid Säms-
holm i Norra Säm. Skyttarna från
Kinnarp hade en verkligt lyckad dag
ocli betade d'e tre första platserna
bland 135 deltagare. Tävlingen var
mycket jämn.

Resultat i jaktstig: 1) Gösta Svens-
son, Kinnarp 95 poäng; 2) Bengt
Äkesson, Kinnarp 95; 3) Sixten Ny-
man, Kinnarp 95; 4) Erik l(arlsson,
Markryd 94; 5) KarI-Ivår Holm-
strand, Herrljunga 93.

Damklassen vanns av Kerstin
Larsson, Borås, på 64 poäng med
Ulla-Britt Svensson, Husaby, 38 p.
på andra plats.

Harbanan (insatsskjutning): 1) Stig
Kyl6n, Fåglavik 78 tr.; 2) H. Svens-
son, Ljungsarp 66; 3) Göte Lindgren,
Kinnarp 65.

Trapbanan (en moderniserad ler-
duveskjutning): 1) Erik Karlsson,
Markaryd I nerskjutna duvor, 2) K-Ä
Johånsson, Fåglavik 8, 3) Stig Kyl6n,
Fågtavik 8.



Torestorp Kinnarps'å:åäAagsgäster
tslir mål-Stefan motorn i laget?
Kinnarp har nått fotbollsfram-

gångar under höstupptaften och i
morgon skall laget visa att hiist
formen står sig. TilI Kinnemo kom-
rner Torestorps IF, som besegrade
Kinnarp i våras meil matchens
enda måL Dtt något snöpligt neder-
lag, komment€rar lagledaren Mart-
hcl Johansson, som ans€r att hans
lag nu fått upp ett tempo som är
div. IV-mässigt.

Fif-sporten trodde på en Kinnarps-
poäng mot Hällingsjö nu senast. Och
så blev det. Mot Torestorp kanske vi
t'ent av vågar tippa dubbelpoäng trii
Iiinnarpslaget?

- Det kan du gott göra, säger
målvakten Stefan Johansson. Jag
sliall försöka hålia nollan, och grab-
balria i skytielinjen gör säkert ett
pal mål mot Tolcstorp

Stelan kan alltså mycket väl blr
nrotoln i laget på. söndag - säkei-
het från de bahre leden betvder sorn
bekant myckei.

Nu tvingas Kinnarp dock ställa
upp nred ett par reserver, Claes-
Göran Göransson kan inte medve*'ka
i försvarsspelet och i de främre Ie-
den återf inns inte heller Kjeli Airl
(skådad).

Resetver finns också i Toreslorps-
laget, där vänstersidan i anlnilet
fylls av två man ur reservleden.

Skall man tala tabellspråk är 'Io-
restorp för närvarande fyra poäng
bättre än Kinnarp, men det bör som
sagt inte hindra "Blecka" och Co
från en n ytriumf hemma på mam-
mas gata.

Det var bra med publik ruir Kinn-
arp speiade hemma sist. Det kom-
mer fler på söndag eftermiddag, när
Falköpingsdomaren Charles Johans-
son blåser till spei. Kinnarpslaget
samias 14.45.

De 12 reseberättigade eleverna vi(
skolan i Yllestad åker bil, medan fy--
ra bussar ser till att trarnen kommer.
till och från skolan i Kinnarp. En
buss med plats för 21 går från Döve,
en med plats för 39 Mönarp, Skött-
ning, Luttra, Kinnarp. En med plats
för 13 från Slättängs korsväg och e-n

från Äxtorp. 16 åker med den.

z4/g-6q. Harrv

Motorn i laget

| . Vid den åvslutande tagtåvling i
I 
jaktstig i Göteve segrade Sätuna ?gf,

I 2:a Kinnarp B 401, B:a Kinnarp A 8Z6,
J 4:a Viiske 350, 5:a Solberea B&9. 6:n

i il+iiiiiiiiilffiilffiffiu

Lagtävlan jaktstig

4_:a..Viiske 350, 5:a Solberga 339, 6:a
I Falköping 325, 7:a Eriksti,.erg 291.

FRöKIND
Ka mmwnal f wllnnii'kui g e

sammanträder i Central.skolan,
Kinnarp, måndagen den 1 sept.
1969 ki 19.00.

Efter 6 tävlingar står Kinnarp A*lag
som segmre. Tabellen:

Kinnarp A 6 täviingat 2579 p.
saruna 6 " Zbl5p,Göteve (.i " Z4B5 i.Kinnarp E 6 ,' Z0g i.So)berga 6 " 2?STp.
Vilske 6 ,' 2205 il.Eriksberg Ä s ,' 2172 n
Iail<öping 6 .' 

;0s6 ;:Eriksberg B 4 ', $8? p.

. .Lagtävlan i Älgskytte skjuts på Fal-
köpings älgbana söndagen Z/9 [t. 1g.

wel
"*1 |

Orilf.

på söndag - blir det målvaicten Stcfan Joha

SKL}T,J${A1'SF]DELN
Kinnarp

M: makaroner, stekt falukorv, to-
mat. T: köttgrotta, potatis, rå morot.
O: Stekt torskfil6, potatis, sallad. T:
grönsakssoppa, ostsmörgås, frukt, F:
dillkött, potatis, grönsaker.

] rn'l' . r ,,. 7l'-?' T
[Jl,t.{' en, kr lulnnt, tctcltur

Lagen på Kinnemo? söndag
Xinnarp:
1) Stefan Johansson
2) Conny Qvist
3) Tord Torstensson
4) Kjell Johansson
5) Anders Ek
6) Bo Ivarsson
7) Bo Johansson

, 8) Bengt Persson
9) Christer Claesson

10) Bengt Georgsson
11) Gösta Eek
12) Göte Andersson

Domare: Charles Johansson, Falköping

Linjedomare: Lennart Lundgren och Bertil Lundberg, Timmele.

Torestorp:
1) Henning Redlund
2) Äke Alfredsson
3) Yngve Stensson
4) Stig Andersson
5) Inge Aronsson
6) Henry Johansson
7) Jonny Yngvesson
8) Kjell Augustsson
9) Conny Oskarsson

10) Donald Aronsson
11) Tore Johansson
12). Åke Leandersson Nja, en krona blir väi lagom för det här, säger Rune Sand6t

KöRKORT
NY TEORIKURS

börjar rnånd. den 8/9 kl 19.

Välhornmen rnecl Eder anmä-
lan personligen el er

tel. 330 60, 332 01.

Gösta Larssons Trafikskola
KINNARP

- Klart att clet varit fler besökan-
de någon gång men vi kan inte kla-
ga idag heller. $å sade en represen-
tant 1ör arranger.ande Slutarps IF
och Slutarps Samhällsförening om
lopprnarknaden i Jäi..nvägsparhen i
iördags. hlarknaden hade utannonse-
rats Eorn stor' loppmarknad ereh no61
blev elpl kö hos fijrsäijar.na alltjd. l

Ert l<r'ona vat'segod, tackar. tr:cltter
vaLa ett stående uttryck bjancl för
sälja::na, lvlen naturligtvis fanns cle
dyrale saker" Får väl kylskåpet för
15 kr', bacl en spåhulånt" Nä, det säl-l
jer vi inte under 20 kr. sade försäl.
Jaren

Det fanns mycket alt vålja mellan
Spisar, kylskåp, tvåttmaskiner, möb.

ler * nya och gamla -, hrrsgeråtl,
mattor, skor och åter skor, radioåp-
pårater, sängar. Naturligtvis fannr
"varml<orvgubben', på plats, Fattar
bara annat,

KUNGöRELSE
Ansökning om tillstånd till bestält-

ningstrafik för godsbefordran har in-
kommit från John Fransson, Kinn-
arp (låsthöjn.)

Ev, erinringar skall ha hit inkom-
mit före 5/9 1969.

Mariestad i landskansliet l5l8 1969.

LÄNSSTYRELSEN
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Slutarpspoäng mot ledarlaget

Roland Moherg i huvudrollen
Slufarp lyckades spela 2-2 rnot serieledande Timmcle i söntl:tgens

seriefinal på Atlala, Slutarp törmåtlde således inte knappa in på det

lem poäng stora försprånget och därmeil är l'äl Timmeles serieseger

klar, Det var ilock inte mycliet som sliiljrle de båda lagen åt i spel-

styrka den här gången och det oavgjorde resultulet speglar väl tlot som

hänile untler rnatchen. LIS-|4.
Första halvlek gick i Tir:.melefa-

vör och 2.-1 till hemmalaget var mo-
tiverat. Efter paus kom SlutarP
starkt och med kvitteringsbolen som
slogs in i b6:e minuten skipacles 1:u11

rättvisa.
I Slutarp gjorde försvaret en stor-

match. Mv Andersson var greppsäker
och dessutom mycket påpasslig i ut-
rusningarna. Alf Adam,qson hacle fått
i uppdrag att ta Siilla och clen upp-
glften klarade han bra, även orn h;ln
lite oturligt fick vara inbtanclatl i bå-
da baklängesmålen. Bengt lferrnans-
son slog undan med beskecl i mitten
och hb P-O Gustavsson släppte ingcn
över blon.

Göte Andersson sågs i flera bra nppsplingningar
Här för han bollen, jagaC av en Tolestorpare.

Kåsamffitrp fuar$e Tf1"s[orp i säc]cen

GBömde e&E å*sryEa åinl i slutrurinut
Kinnarp trat!.e ?orestorp i sricken i söndagseftermitldagens iliv lV-möte pfr I{iIt-

n€!no, men glömde att knyta tiil. 10 selsunder före futl tid lycliades gästerna livittera

hemrnalngets 3-2-leqlning och därrri:il ffl rned sig tlerr ena poängen hetn' Det oar'-

g.yorda re$ultatet var l'äl sett tlll spelet inte rnycket att säga om, även om Kinnarp

hade de llest-a farligheterna. Vid ställningen 3-2 sågs bl. a. Göte Andersson i två at-

tacker, sorn så när resulterat i fullträffar. Spelnrässigt var det en ruatclt på gott och

on-*. Aktörerna växlade från högr;t medelmåttiga prestationer till blixtrande franr-

stötar ruod sn-l*{a direlttsliårvningar.
1- 1 var ställningctr i Paus seclan

Torestorp of.ter 10 nTin. tagit led-
ningen. He)t omarlierad direlitsköt
Kjell Augustsson ef terr hijrna. Elter
halvtirnmens spel anLir.de kvitteling-
en. Dct var Rengt "Blecka" Georgs-
son soln artancaratle, f ör'de med sig
bollcn mctl haudens (:) hjälp och
ticl< serlan en hiirli;1 stiit på bcllen.
s;om srn::t tätt unller libban or:h i

niii..
1'orostorlr iipDnetle dcnna lirlvlek

mvckot niqgt. föll tillbaka uncler se-
n:ue rlolon och 1.-1 gav en t'ättvis
l)!l(l af ii(con(t+!t l):i plall.

Frln l-l till 3-t 
I

Giitr' Anrlofsion pt ickarle 1n 1od- 
|

iringsmål ftir hemntalaget nåir siu mi- 
|

nutcr spelats av an(lrå halvlek. .Ett I

iive'r'r'umplande flnctrrt skott gjorde 
I

tätt irivicl ena stolpen. En frisparlt
slrulle i alla fall bli öclescliger för
I(innalp. I slutminuten tilldömdes
'lorestorpslaget en sådan i Kinnarps
malglannskap och På den dök Au-
gustsson upp och nicl<ade bollen i
nät, 3-3.

Iteserver

Såväl Kinnarp som Torestorp ställ-
rle upp nå$ot reselvbetonat' Fijr
Kinnalp innebar tlet att försvars-
duon Clas-Göran Göt'ansson och A.
Ek satnt anfailets l(jeil :Nhl ej kun-
tle vara rnerl. Hclt naturligt betydtle
clessa åderlåtningal en del. ]lra i

försvaret var ftämst de bzida backar-
na Conny Qvist och Bengt Persson,
Pti mittfältet försvann spelet nästan
hr:lt iblancl och det verkade som
hellict lite h:rckat ft'år dessa hcr-
rars sida. "Rleckzr" måste berömmas
för påpassliga mål och var väl också
dc'n genomgåencle biiste.

Torestorir-- törsvarsess var mitten-
rnannen i törsvalet Inge Aronsson
och i anfallet får tremålsskytten
Kjell Augustsson högt betyg.

I)omaren Charles Johansron, Fal-
kiipinil, uppträdde korrekt i alla si-
{;uationer, avvaktade fiil'eclömligt och
hö]I matchen i lin balans. Det
cliir med "Blecka"-handen vid förs-
ta nriilet v:rr han fiirhindrad att upp-
täcka * han var skymd. Det såg vi.
275 personer tittade på.

, lltoberg planbäst
Planens främste spelare var cmel-

lertid Roland lVloberg på mittfziltet
som har en rent otrolig arbetskapa-
citet, Krister Stenktist val också
bra, även om han inte kom upp till
Mobergs klass. I keclian var tlct To-
mas Pettersson och Roger Andcrsson
som svårade fiil farligbeterna. 'fim-
mele Icver högt pa sina Eor:asare,
Lennalt Alsin och Endel Siilla. .trl-
sin var den -qtora klippan i för.:;varet,
meCan Siilla är hyperfarlig i ked-
jän genom sin slrabbhet.

Matchen var bara fem minuter
gammal när Roiand Lloberg ficlr
skottchans vid strafflinien. Han tog
väl vara på tillfället och sköt per-
f(kt i lc)'ssct utpn chaus iL. mal-
vakten.

Tre min. senafe kvitterade 'Iim-
mele genorn AIf Karlsson som gans-
ka ostörd fick ta ned bollen fram-
för mål.

Fem min. scnare före paus fick
Siilla en fin stickare, All Adarnsson
var lrra mecl men föll just i tack-
li:rgsögonblicket varefter Siilla utan
sv.rrighet kunde 6öra 3 1.

Andra halvlekens mål svaratle To-
mas Pettersson fiir.

Domare var Raglrar Ef raicmsson,
Sandared, och han bör Ia ett gotr
betyg.

Pol

KINNEVEDS
PASTORAT

Söndag 7 septenaber

Pastor Reidar Jahnsen
inträd,espred,ihar

i Kinneveds kyrka kl 9.00,
i Börstigs kyrka kl 11.00.

trfter högmässan i Bör.stig kaf-
fesamkväm i Börstigs bygde-
gard för he a Kinnsi,'eds pasto-
rat. Välkomsthälsning för pas-
tor och fnr Jahnsen.

Avgift 4 kr. Alla välkomna!

Pastorsämbetet

I En del köPer för dYrt

O andra köper från

Lars Gustafssons

Möbelaffär, Slutanp
o Allt i möbler och soffgruP-
o per, bäddsoffor, tak- och
t golvarma.tur, mattor.

o Tel. 0515/331 ?9

mot Torestorprnålet

rnåirrakten stiilld. Irint framspelat av
Giista Ek sågs Bengt "Blecka" i ge-
nourbrott i 17 min. ntecl 3- 1 som
slutet pii tlen framstiitr:n. I)ärmetl
t|odrle rnan att tvri,poiingaren var
i håirnn *- allra helst sotn Torestorp
ilie f örmått över'cvga något under
irrlr:rlningen åv denna Periotl.

Fallige August
NIen det skullc bli falt på laget.

I'i:ir 20 min spelats .lajl( Äugusfsson
tupP i lticka och pangade in red,uce-
ring till 3'-2. Det var en fulltriiff.
r;orrr llom tlct att clallra i Kinnarps-
k'rlcn, rluc'lt inte vijrlo än att kt:d.ie-
f olket kunde åstadkornma en de]
nro hos gliistcrnas målvakt.

Sjr: rrirruter frjre slut sågs en 'Io-
1,'*s1p-1nl:rll rro nå vj;q jq' nolTt.

mcn h:rn vältes över änc1a av Torci
'forstensson, son.r r:äddade (?) må1et
{iin påhiilsnin-g, men Då }.t1ppen blev
ntvisacl. Han hade titligare en vår-
ning och det var alitsir inget att sä-
11ä cnr clet bcshrtet från domaren
Ch:rllos .Iohanssons s'ida. Förseelsen
br:rliims dock som linclrig - Tord är
alltså på plats i niista match igen.

iirlesdiqer frispark
I)en fiiljanrie frisparken tvingpc.le

StL.fån Johansson till pral<träddning Båsse



Lönen är satt till 2.?00 kr i måna-
rlen. Arvoden som byggnadsnämn-
dens ordförande och som branclchef
berörs inte och inte heller arvode
från bostadsstiftelsen. Anställnings-
vilikoren .skall bli föremål för ut-
redning,

Hr Sven Andersson påpekacle att
t.jänsten redan var tillsatt och att det
inte var så roligt att besluta i efter-
hand. Vi borde kanske fått fundera.
menade han, som dock inte hade
något emot anställningen på fyra.må.
nader. Han hoppades att ett tjähste-
reg. skulle föreligga klart tili oktober-
sammanträdet.

Hr Gunnar Larsson i Luttra - som
tillsammans med fullmäktigeordf.
Gunnar Johansson utrett frågan -
menade att det hela borde varit åv-
klarat för länge sedan. Hr Rehn har,
sade han, länge haft dubbelarbete. I
arvoclet som vi räknat fram ligger
också något av en kompensation för
tidigare arbete.

Fru Ebba Juliusson elinrade sig
vilket besvär det varit för ett par år
sedan när det var tal om att deltids-
anställa en person på Frökindsgården
och undrade varför detta ärende gått
så snabbt. Räknar r-i in övriga arvo-
den har hr Rehn lönegrad 22-23. En
kommunaling. med examen kan man
rå I ronegrao rr.

Det är möjligt att vi kunde, sade
hr Gunnar Larsson ,men han klarar
inte de arbetsuppgifter det här är
tal om.

Fru Juliusson förklarade att hon
bara tyckt att utredningen gått för
fort. Iion hade absolut inget emot att
hr Rehn fick tjänsten.

Hr Sven Andersson påpekade än
en gång att tjänstereglementet borde
föreligga vid oktobersammanträdet.

- Bara vi inte då också drabbas
av misstanken att det gått för fort,
replikerade Gunnar Larsson.

Omfattanile markköp

Ett omfattande markköp klubbades
också av fullmäktige. I{ommunen
köpte mark i Slutarp för 616.750 kr
och sålde samtidigt för 319.250. Hr
Gunnar Larsson redogjorde för affä-
ren och sade att man igenom trans-
aktionen säkerställer kommunens
markbehov samtidigt som ma-n får
bort en del ekonomibyggnader som
inle har i tätbcbyggelse a{t göra.

Kl'adratmeterpriset rör sig om mel-i
lan 80 öre och en krona.

Man beslöt vidare att finansiera
köpet kommunens utgift blir
345.000 kr plus c:a 10.000 kr i avstyck-
nings- och lagfartskostnader - ge-
nom att 155.000 kr tas ur allmänna
investeringsfonden och resten an-
skaffas genom eft m-ärigt amorte-
rinesiån.

F r ökirad,s kommunulful,Im,äFrtige
&es tät fuef,tids{i,rusttillu "1q- 61 .

hyryss uudsrad,mnd,ens ordförurud,e
Byggnadsnämndens ordföranile i }tökinrts kommun, herr Elof Rehn' har heltirlsanstcillts av kommu-

nen, Ärendet klub6arles vitl kommunalfullmäktiges sammanträde i går kväll utan protester men med en

del undringar och påpekanden. Anställningen gäller i förstå hantl under tle fyra månader sorh återstår av

året, men enligt ilen kornnaittd som haft att utretla frågan är ilet i högsta grad aktuellt med en fortsättning

19?0. tseslutet får ees mot bakgrunilen av I(innarps och Slutarps kraftiga expansion..Det gick helt enk€lt

inte att sköta alla sSsslor som ett törtroentleuppilrag vi<t sitlan om, Herr Rehn har bland nnånga andra ar-

betsuppgifter oakså att ha hand onn kommunens va-företag som nu byggs ut kraftigt'

Ännu mera ruark

Förutom ovan omtalade affär beslöt
man inköpa 18.000 kvm från Kinne-
ved Kyrkogården 1:4 för ett Pris av
2,25 kt kvadlatrnetern (40.500) samt
3.500 kvm från Hassla Västergården
för två kr kvadratmetern (7.000). Det
und.rades om 25-öringen som skiijde'
Kan vi inte vänia och köPa tills det
blir billigare? Synpunkter framfördes
som sacle att 25-öringen inte var skäl
nog att ta cle olägenheter som följde
om man inte gjorde affären nu,

I sammanhanget kan nåmnas att
bvssnadsnämnden beviljades 15'000

t<r"iör ptan- och projekteringskost-

narlsplanen för del av Slutarp god-
kändes.

Dagvattenledningar skall anläggas
vid områdena Iiinneved 5:1, Slutarp
7:20'och Slutarp ödegården 1:52. Full-
rnäktige anslog 117.000 kr tiil arbe-
tena.

4.000 kr anslogs för att framdra
servisledningar till de av Stiftelsen
Frökinds Hyresbostäder planerade
enfamiljshusen.

Ett framlagt förslag om använd-
ningen av Sörby skola godkändes.
Förslaget går i stort ut på att IVIO
och CUF får disponera s\olsal, av-
klädningsrum samt ha tiligång till
kök.

840 kr (21

kurser i

Tilt ombud vid stiftsmöte i Borås
har för Kinneveds pastorat utsetts
kJ'rkvärd Harry Larsson, Börs-
holmen, Brismene, och lantbrukare
Göran Andersson, NaglarP, Kinnarp.

Inträdesprerlikan
På söndag ir.rträdespredikar den

nye priisten i Kinnevedg pastorat,
pastor Reidar Jahnsen, stationerad i
Börstig, i Kinneveds och Börstigs
kyrkor. 'Efter högmässan i Börstig
inbjdds till kaffesamkväm i Börstigs
bygdegård för hela pastorateL

- gir-"

Kinner.-eds Rk-krets fick anslag till
kursavgifter för deltagare i en sim-
kurs. Beloppet var 1.350 kr.

Till inredning av ett lågerrum i
Frökindsgårdens käi1are beviijades
som tilläggsanslag 2.700 hr.

Trrå ledamöter av soeialnärnnden
skali förkovra sig vid Kommunsko-
lan i Sigtuna i högt. 2.106 kr bevilja-
des.

Fyller stort behov

Fullmäktige hade också att a1'ge
yttrande rörande den planerade sam-
lingslokalens lämplighet. I detta ytt-
rande framirålls att det finns ett
mycket stort behov av en samlings-
lokal och att denna bör ligga i kom-
munens huvudort. Lokalen är pro-
jekterad och kostnadsberäknad till
c:a 400.000 kr.

va-ledningar i området Kinneved Anslag
Kyrhogården och Slutarp ?:1^ Förslag I Komr,funalt bidrag med
tiil byggnadsplan skali också göras' lelever) ..anslogs till två

1 Ä,,arud b.vggnadspla. lt::I"*_--

nader i samtland med aniäggande av

Försiag till ändring och utvidgning
av byggnadsPlanen för del av Kinn-

i arps samhälle samt ändring av bygg-

ANBUD
infoldras härrned å försäljning
av fas;tigheten Svenstorp 1:7
Storegårcten (Långeb,aoken) i
Kinneveds socken. Fastigheten
är belägen 3 km. fråfi. Kinna.rPs
sarmträile. Ä fasrtigheten finnes
bos'tradstrus uppfört i mitten av
193t)"'talet, innehållande 2 rum
ochkök; stor oinredd vintl, samt
utrtrus. Fastigheten är taxe-
ringsvärderad till 5.000:- kr
varav byggnailsvärde 3.700:-
kr.

Närrqare upplysningar läm-
naa av Webster Gustavsson, ös-
terbo, Kinnarp, tel. 0515/33079'

"oT.*,Lq*.,yis?T 
f S+tishe'!94,..,,,,,.

Sktiftliga.' a+bu.d .skall, vara
inkomna till ovanstående aclress

senast den 6 sePt. 1969.

Kinnarps

NTO-förening
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RENAULT 10, 196?, 4.300 mil
FORD CORTINA GT, 1965, 8.400 mil
FOIiD CORTINA, 1964, 9.800 mil
VOLKSWAGEN 1300, 1966,4.600 mil
MDIiCEDES 220 S, 1963, 8.300 mil
OPEL REKOB,D, 1962163,8.900 mit
OPEL CARAVAN, 196O 11.000 mil

FYND
oPaL BEKORD, 1962, 1.500:-
OPEL CARAVAN, 1960, 600:-
FOR,D ANGLIA, 195?, SBP,5OO:-

AB BIL & MOTOR,
SLUTARP
Tet. 332 62,33292

\la'VI' ?oatafoa
Ifinnarp A: Stefan Johansson, Slutarp A: Bengt Andersson, Per-

Conny Qvist, Tord Torstensson, Cla- Olof Gustafsson, Alf Adamsson, H.
es-Göran Göransson, Anders Ek, Andersson, Lennart Pettersson, R.
Kjell Johansson, Bo Johansson, Moberg, Christer Stenqvist, Rune
Bengt Persson, Bengt Georgsson, Gustavsson, Ilåkan Karlstedt, Eoger
Gösta Eek, Christer Claesson, Bo Andersson, Tomas Pettersson, Äke
Ivarsson. Iuatch mot Mari-eda], Sam- Samuelsson. Match mot Annelund A
ling idag 12.50. Buss. t"lq-61- idag. Samting Mobergs 13.80.

håller möte pa Pensionatet'
Kinnanp, i kväll, torsdag, kl 20.

B,ssök av Sture Heclberg, Borås,
m.fl.

I(innarp B: Gert öst, Rune Tors- Slutarp B: G,stav Eckerlid, Leif
tensson, Äke Persson, Torgny Jo- S.,.".,rsoi, Lotz Hoffbauer, Hans-Olof
hansson, Bertil Gustafsson, .Rolf_An- Ändersson,t Leif Filipsson, Tony
dersson, Kiell Ahl, Flemming Tors- psi="or.,, Grrnnar Samuelsson, Ingvar
tensson, Christer Johansson, Göte;61utr.ron,'Bosse Johnsson, Lennart
Andersson, Uno Karlsson, Tommy Eckerlid, Tomas Andersson. Jan An-
Sandahl. Match mot IFK Tidaholm. dersson, Match mot Rapid -B. Sam_
-Samliry i dag 16. line idag 13 1\{obergs.Aila väItuömna!

rvla-64.

RöKITtD

Ombud till stiftsmötet

Styrblsen
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liluiarpsförlusl
Ännehrnd tog r'€vänsch {ör vårtn.q

n*tlerhg på Tångavallen. I lördagens
b:'tesraatcil v;rnn man övcr $lutnrp
mrrl utklarnål|t av feår.

Slutårps lållled,rxe Knfl-firik l,un-
din har följnnde trtt siigr om matchcn
till !"I-sfxlrt: Vi gjnr<le viii en m*del-
måttig insats denna gång. Hass€ An-
dersson och Bengt llrrmansson ö{k-
nades i laget åv slika ånlsdrrirrgår,
vilket inverkade €rn d€l på förrvarets
spel. l-1en ende $om kan framhållns
j dågrlls lag va| Tli()rn:16 Petl{)rsson.
.t ö\'rigt !ar dcr .qånskå .jämnt.

I lrarrs h:rri^ Än:tolund lr drrirgrn
mt)d 2.-'-1. men vi uijrimn*tli.: till 2-.?
pn stunrl it pri anr{r'a po iotlen. i'ör
virr':r båd:l ntirl waratlc 'l'oliråi; Prrl-
tersson orh llunF (1il!lar-"son.

Srnålringom gjorile hcmrnålagri
vi:nst[råip1., r'r]]lrt liom r:flt'r efl gans-
k:: kiar ollsjde, vilkrt unrlgir:k ilo-
naren. Iitt 6lygjort rt:;rrll:rt harle sij-
kclligt'n varii mt:r r.iittvist, siigrr
I.,rrr.rin. 4|t4.64 . {;rson

Inträdestrtretli\;an,
i liintwued
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RöfiIHD

Den nye pastorn i KindPveds Pas-
torät, Raidar Jåhnsen. inträdespredi'
kacle i sondags r Kiltrtv<rds och Bör'
stigs hyrkor, Fiuvudgl'.tl::t.i:itlsten var
föilagd tiil Rörstigs hyrlra och där
ågde inviglingsel;te11 rur:i, förrättad
av kyrkoherde Hen:rins Andersson,
assisterad av liyrkvärdarna Karl-Js-
han Holn] och Hans JohaDsson, Iär-
sa läste efter kyrkoherclens ihvig'
ningstal, där han utgick från 1 Kor.
12:5, vakla bibelord. Kören s.jör$
"Kårlek från vår 'Gud" och tillsarrl-
man6 med kyrltoherden växelsåbg
som Introitus. Pastor Jahnsen h61l
dårefter intii:idespredikan där han
utgick från dagens text, koncentle'
rad kring clrdet l{om.

Även i Kintteverls ltlrt'L" ,utrd"
pastor Jahnsen, över dagens text men
anllröt lr'är'nst till tacrksatuheten och
en ny gärning. I båda kyrkorna, där
fulltalig ntenigl.ret samlais, överläm-
nades blomnror som r'älkotnsfhäls'
ping till det nya pastorsparet.

Eftel högrnässan i Eörstig satnlacles
man till kaffesanrhvätn i Börstigg
bygdegårrl. sonr fyilciles av f örsain-
lingsbor. I{yrhohercle Attdersson r'ä1-
konrsttolade och ör'ei'räckte en stor
blomsterbukett frän pastolatet. Vida-
re talådle kyrkvärden S\.en Anders-
son, Brismene. i egensiiap av pasto-
ratskassör' samt klirkobrödernas ord-
förande Harry Lalsson, Pastor Jahn-
sen berättade om sin verksamhet I
Norge.och om anleclningen till varför
han sökt till Sverige. Han rittryckte
också glädje oeh tacksamhet över den
tillgivenbet sotn fedan visats hottom
ocb håns hustr"rl. 

-

raq-6q.
KINNARPS

MISSIONSHUS
SöNDAG KL. 19.30 Distrikts-
föreståntlare GUSTÅV HAAG.
Past. Giir,an Carlsson o. sånga-
rre från Åsarp meclverkar.

ALLA VÄLKOMNÄ:

Ni kan iindra och dona i den så att det passar nästan alla behov.
Ena sekunden en ovanligt bekviim personbil och andra sekunden en
rejäl lättlastad combi. Och lägger ni till ett par tusen så få'r nlen sport'
motor i den som gör 0 till L00 på 13 sekunder. Plus en hel del andra
finesser. Då kallas den Renault 16 fS.
Om ni går i bytestankar så har ni svårt att finna en annan bil i pris.
klassen, som ger er lika mycket. Och som är lika vettig. Kom in med.
hela familjen.ochta en provturså farni se. 

Välkomna!

AE BIT & ffi(}TSM 6\\7/
SLUTABP .' V

Ifinnarps första hostnederlagI

Snelet i haklås mot MarieclalI
Vitl lörilagens match på Sötlervallen i Borås förlorade Kinnarp för första gången i hiist.

lllarietlal blev nämligen tör svåra och triumferade med 2-l efter 2-0 i halvtid. Kinnarp
kom inte upp till samnr& spelstyrka som tidigare i höst, spelet gick helt i baklås. ltariedal
blov härigenom myckef överlägsna och eftersom den titligare så säkra fyrbackslinjön svik-
tade betänkligt, blev del Kinnarps måIvakt Stefan Johansson som fick bära det tyngsta
lasset, och ilet gjorde han ined bravur. el4'bq,

Kjell och Bo .Johansson. spelade I arpsförsvaret. Fjorton minuter in på I fällniugsförsök som skedde c:a tralv-
bra på mittfältet och i kedjan lycka- | andra halvlek reducerade så Tord I metern utanför straffområdet. Såle-
des Bengt Georgsson och Gösta Ek I Torstensson till 2-1. I des blev det lrara frispark och den
bäst. Mariedal var helt värda segern I När femton minuter återstod var I gav inget resultat. Slutresultatet blev
genom sin överlägsenhet och bäst ilBengt "Blecka" Georgsson på väglalltså 2-1 till henrmalaget.
laget var Leif Eliasson, Hans Graan ligenom, men blev bryskt fälid. Alla I Domaren Äke Johansson, Limrna-
och Ulf Brorsson. Målen: I första I trodcle att det var straff när doma- | red, som vid tidigare tillfälle tlömt
halvlekens 27:e minut tog lVlariedal I rens pipa gick - förseelsen skedde I Kinnarp och varit m).cket brå var
ledningen med 1--{ genom Leif Eliäs- | ungefär i höjcl rnerl straffpunkten. I Cenna gårrg inte ålls till sin fördel.
son. I 42:a minuten blev clet 2 -0 ge- iMcn domarcn Älre Johansson hado I X u t

norn Ulf Brorsson eftel slarv i Kinn- jdöml för det för'sta nromentet, ett I
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Harry Arvidsson pa skyttehumör
Tre trium$er i ätrgtävlingen 

atr6l

återkommande tävllngen om Hus- lIa p.,2) Bengt Pettersson 64, 3) Rolf
qvarnaälgen. Segrare där av 80 möj- | Augustsson 6i, 4) Ii E. Dahlman 55r
liga poäng bler' 1) Harry Alvidsson | 5) Lars Henrl6n 53.

lm1I ANBU.D I
I

I Frökinds socialnämnd inforelrar
I härmed anbud för år 19?0 på

I tciljanae förnödenheter, att le-

lvereras efter rekvis'ition, till
I kornmunens ålder'domshern Frö-

I 
kindsgården, Kinnarp.

It) E;ldningsolja
| 2) Specerier

13) Kött, fläsk och charkuteri-
I varor
I a1 fota'tis ooh gröns'aker

I D) Agg
| 6) Ivfatbröd

L I Anibud inlärnnas i förseglat ku-
, I vert rnärkt "Anbud", och skall
lva"a Frökinds srocialnämnd,

' I Billsholmen, Vartofta, tillhanda
I senasS den 1 okt. 1969.

I rrokinds socialnämnd:l \
il -

1-64,

SIUTARP:
Bosrladsihus i 2 vån. orn 3
rum, kök, hall, b,ailrum i 1:a
vån., 3 r:urn, kök och tvätt-
rum i 2:a vän. El. värme,
varmvatten, vatten och av-
lopp. överbyggd altan. Ut-
husbyggnad med tvättstuga
m.m. Matkällare. Torntr om
2.500 kvrn med uppväxt
trädgård. Hela huset ledigt
för köparen.

I strålande solsken och näsian
vindstilla väCer sköts lagtävlan i älg-
skytte på Falköpings älgbanar Seg-
rare blev Faiköping efter en mycket
spännand.e sista omgång med tre lag
på samma poäng före sista omgången.
Falköping, som sparat Harry Arwids-
son till sista man mot Gunde Johans-
son, Kinnarp oeh Bengt Alfredsson,
Solberga, drog därmed det längsta
strået. Arvidsson sköt maximala 50

poäng och visade därmed att han
har nerverna under kontroll. Sju lag
deltog i täviingen, som har pågått år-
ligen seclan 1956.

Resultat: 1) Falköping 182 p., 2)
Kinneved 177,3) Solherga 173, 4) Gö-
teve 137, 5) Sätuna 134, 6) Vilske 118,

7) Jäla 96.

Falköpings lag bestod av Harry Ar-
vidsson 50 p., K. E. Dahlman 23 p.,
Bengt Pettersson 47 p., Lars Hendrin
37 p., Bror Svensson 25 p.

Bäste skytt blev Harry Arvidsson,
Falköping, med ma.xim;:la 50 p., 2)
Bengt Pettersson, Falköping, 47 p., U
Gunde Johansson, Kinneved, 45 p.

- -o-
Falbygdens Jakt och Sportskytte-

klubb anordnade i lördags klubbmäs-
terskap i älgskytte. Ett 2.0-tal skyttar
från klubben deltog.

Segrare blev, av 50 möjliga poäng:
I{arry Arvidsson, 49 poäng, 2) Bengt
Pettersson 47, 3) Gunde Johansson 46,
4) Rolf Augustsson 45, 5) r{. E..DahI-
man 42,6) Bror Svensson 39, 7) Ahrle
Johansson 36, 8) Bengt Äkesson 34.

-o-
Samtidigt med klubbmästerskapet

sköt klubbens medlemrnar den årligt

Kinnemo
söndag
kL 76

lllissionshuset
I Kinnarps Missionshus talar sön-

dag kväll distriktsförest, Gustav
I{aag. Vidare medverkar pastor Gö-
ran Cartrsson och sångare från Äsarp.

FOTBOtt
VALLENSÅS, TR,iDET.

Löril. rlen 13/9 hl. 16.00

. Div. VI

SLUTARPS IF-
TRÄDETS IF

Storgatan 72-7{
tel. 0515i123 48,

Fatköping
153 48

lrr ttlq-n

DAMGYMNASTIKEN
I KINNARP

börjar onscl. den 1719 kl; 13.00
i Centralsk'olans gymnastiksal.
Avgift erlägges första gången.
Eventuella föranpälningar på
tel. 332 40.

Ej lämpligt med postlokaler
i Kontorsmöblers gamla fabrik l

tr'rökintls kommunalnämnd har
hållit sammanträde. Efter förslag av
Idrotts- . och fritidsnämnden besluta-
de kommunalnämnden föreslå. fuII-
mäktige att besluta följande anslag:
Kinnarps Bordtennisklubb 1.0ffi kr,
Vårkumla Gymnastikförening 200,
Slutarps IF 7.000, Kinnarps IF 7.000,
Brismene-Börstigs Röda Kors 180,
Kinneveds skytteförening 700, Kinn-
arps IF:s friidrottssektion 1.000 och
Slutarps IF.s vinteridrottssektion
1.000 kr. Beträffande ett av Kinnarps
IF sökt anslag på 1.920 kr. för dräne-
ringsarbeten yrkes avslag, enär kost-
naden bör täckas av driftsanslaget.
Idrottsföreningarnas ansökningai om
anslag för tillbyggnader av lokaler
m. m. bordlades för utredning. För
övrigt tillstyrker kommunalnämnden
följande anslag under nästa år: Bör-
stigs Bygdegårdsförening för repara-
tion 5.000 kr och för driften 1.0t)0,
Vårkumla Bygdegårdsförening 500,
Brismene Bygdegårdsförening för re-
paration och drift 5.025, Luttra Byg-
degårdsförening driftsbidrag med
1.000, Kinnarps NTO 1.000 och dess

250, Kinneveds och Bör-
stigs
neveds CUF-förening 400, Kinneveds
jaktvårdsförening 300, Vartofta hem-
värnsområde 5ffi, Slutarp-Åsarp mis-
sionsför'samling för ungdomsvård 450,

i Soldaternas vänner 100, DHR:s Fal-
köpingsavdelning 400, Föräldraför-
eningen för CP-barn 600, Falbygdens
Hemby$ds- och tr'ornminnesförening
500, Skaraborgs Blindförening 100,
Västergötlands Turisttrafikförening
1fl), Skåraborgs Vi Unga 200, Vilske-
Vartofta kletsloge av IOGT 300,
DKSN i ,$Baraborgs tän 100, Slut-
arps samlifigs$al' 300, Förslagsanslag

I studiecirklar 2.000, dito till ung-

25U Kfn- lä på kommunen eller kommunbloc-

domsledarkurser 400, Kinnarps-Slut-
arps vägförening 15.000, enskilda vä-
gar förslagsanslag 15.p0, dito till
folkhögskolestipendier 1.000 kr.

Barnavårdsnämnden häde begärt
att få starta en lekskola i Sörby sko-
la. Frågan bordlad.es för ekonomisk
utredning. Tre ansökningar om tomt-
förvärv remitterades tiU byggnåds-
närnnden, För'elåg en skrivelse från
Statens Järnvägar angående hand-
läggning av ärenden rörande icke
lönsamma järnvägar. En kommitt6
bestående av direktör Ivar Gustats-
son, Kinnarp, handlanden Bengt Sa-
muelsson, Slutdrp, och kommunal-
kamrer Hitding Väring, Kinnarp. fick
i uppdrag att i samverkan med öv-
riga intressenter föija frågan med
upprnärksamhet.

Föreiåg en skrivelse fr'ån lands-
hövdingen angående kommunalt en-
gagemang i West Expo i Skara.
Kommunalnämnden beslutade att ej
nu förorda något deltagande.

Länsstyrelsen hade översänt skri-
velse angående regionälpolitiska
handlingsprogram. Då det syntes
oklart huruvida uppgiften skulle lig-

ket beslutade nämnden att kommu-
nalkamrern skulle inhämta upplys-
ningar härom.

Kommunalkamrern och byggnads-
ndma<leas-rudf- tiilo:aaee c*-+eeosin
reise angående lokaler för posten i
Kinnarps Kontorsmöblers gamla fa-
brik. Byggnaden har visat sig mind-
re lämplig som postlokal och även
gällande byggnadsplan lägger hinder
i vägen för en sådan lösning.

Kommunalnämnden föreslår att
hundskatten under 1970 utsår med 20

Har'r'y Arvidsson

Ulricehamns fF - Kinnarps fF



Dags fA, raffel igen: +g/q_bq

IFK till ulricehamn d ulricehamn dll trfinnarp
I{an Vartofta halla undan i femmantoppen?

Det är dags för ny fotbolklranea-
tili i dag oclr i morgon. I tliv Itr-spe-
Iet reser Ticlpholrns GIFF-pre till
I{inna fiir rlrabbning metl 'jumlto-
laceJ. flct mirste tiil seeer fiir Ti-
daholnrsno.ikarnar om utgåri.qsläqet
fiir ett n,rtt kontrntrrt skall förbäft-
ras.

IFK Fall<iiping reset' till [lrico-
harnn fiir möte merl trFl(-arna där.
Fall<öpin*slagef har sin ttei!.ieplnts
att bevaha - Ulriceharnn å aniira
siilnn lran bchöl'a yttcrlieare nåeon
poäng för att v&ra hel{ på rlen säk-
ra sidan. Tror falrtiskt att hernrna-
Iaqet lieger närmast till seger den
här gåneen, iiven om Falköpines
lacbas "Fnöref" Kar.lsson är av an-
nan uppfattning.

Orus.insens mest intressanta match
är vril den rnellan Gnosiö och
Alingsås på sönilagen. Skall små-
länningarna ilefinitivt såsa av
Alinqsås från donpstrirlen? I hän-
delse av vinst tör Gnosjö toppar
Norrby med fem poäng tillgodo på
Alingsås - Norrby ston'ann mot
Kållandsö på torstlagskvällen.

*
I{innarp är i prakfilren l<lart för

fortsatt spel i rliv IV. Gäster på
I{innemo på sönclag är Ulricehamns
trF, som for'{farantle är i farozonen
och rnåste ha ytterligare poäng för
att vara på il6n säkra sirlan.

Kinnarpshasen Mar$hel Johansson
harle innan hiiststarten rälrnat metl
att lrans lag slilrlle bellijva l7 po-
äng för aft säkra nytt kontrakt.
Dcn surnman har lagef redan och
chans till ytterliqare tr'å böt finnas
mot g:ist*rntle {IIF. När tle båda la-
gen möttes i våras blev det 3-3.

Kinnarpslaget samlas på Kinnemo
14.45.

*
Lite dertryrnffel kan det bli pzi

Tidavnllen i Tidaholm i dag tlå IFK
IIjo kornnrer på besök. Gästerna
har sin andra pl$ts i serien att för-
svara. Kan knappast hofa letlantle
Götene, men man vill väl ta den
lilla chans som kan finnas. I tlen
lämna serien sitter inte Tiilaholms-
lnget i "orubbat b0" ufan bör noe
försäkra sig om ytterlignre några
pinnar tlcnna höst.

*
f)et verliliga rafflet har annars

flvttats nära nos helt över till Fat-
l<öoinesgruppen av div V, där fem
matcher ör'er lörilag och sönrlag
har stor betytlelse. Serieledande
Vartofta gästas av Borgunila, som
ännu vill vara med och leka i topp-
strirlen. Sanilhem, som jagar nytt
kontrakt. tar emot Sktlltorp. På
Ekvallen i Floby stuntlar Vllske-
rlerby. Grotanila kommer på besök.

Om den matchen säger vår sign.
IIåte bl.a. följande:

"På söndag är alet stor publikilag
på El<vallen, Då möts i tliv V Fal-
köpingsgruppen Grolanda och Flo-
by i ett Vilskerlerby som kan bli
a'r'görande för vårå ellet inte vara
för ettdera laget. Förlorande lag
kan på allvar bli intlråget i degra-
ttreringssf,ritlen. Båda lpgen har va-
rit ojämna i sina höstmatcher och
Iigger rneil sina 13 poäng snubblan-
de nära Santlhem och Eketlalen,
som sannerligen inte tänker stiga
av utan hårrl kamp. Grolantla lig-
ger nog närmast dubbelpoäng, men
helgardering av tipset är motiverat.
I{ur som helst en mafch metl nerv

som döms av förbundsdomaren Kaj
Friberg, Allngsås."

Ekedalen hat kommit igång på
nllvar igen, vilket siikert Tomfen
får erfara i mötei på sönctag. TiIl
Stenstorp reser Mullsiö och även
om Stenstorp fiirefaller avsåEat
från virlare femmanspel är det
uppåt tongångar i SlF-gänget, vars
Tommy Johansson lovar minst en
poäng.

Blidsbergs besök i Svenljunqa,
som leiler serien, ger inget honp
om en tvåpoängare. Motsatsen skul-
le vara en stor ör'errasl<ning.

*
f sexansnelet siistas FAIK av

flustav Arlnlf. till Vreten rlt<er Val-
torp oeh Rråndstorp blir ailressen
för FBK. I Folkabo snelar hemma-
laget mot Håven och på Oilenvi
rlrabbar Roplil sainman med f)im-
bo, De två i tonnen - FAIR och
FBK - tortle ta full pott.

Det är något av ile.rby ör'er mat.
chen i Flotrygruppen mellan Trä,tlet
och Slutarp i ilag, Timmele bör
hålla undan för Vilske-Kleva. Larv
sammalunila mot Fristopojknrna.
Åsarp får bekymmer metl lliillstail
Då bortaplan,

*
Därmed väl mött till en nv spän-

nanrle omgång i tle olika serierna.
Någon vink för höstfortsättningen
bör väl matcherna ge. FAIK tog
FT-bollen nrr senasl - vem vinner
den ilenna gång?

Som vatrligt får ni veta hur mat-
eherna gått öm ni tar vägen förbi
vårt ilepesehfönster i kväll och i
tnorgon, Ni kän oekså ringa RE-
SI'LTATSnRVICD 134 50.

Båsse
berg 2. Grolanda: Conny Johansson,
Kont Höglund.

Efter en mycket jämn match iyc-
kadcs Kinnarp lura Grolanda på den
ena poängen och det innebar att la-
cet tog sin första B-juniorseriepo-
äng genorn tiderna. Grattisl Resul-
tatet var ocl<så som ni förstår mvc-
ket råittvist. Bra i l{innarp var To-
mas Westelberg och Pecler Janssor]
öch i Grolr.nda Roger Fredriksson
och Conny Johansson. ql4-6q.

.iINNARP

1. Stefan Johansson
2. Bengt Persson
3. Tord Torstensson
4. Claes-Göran Göransson
5. Anders Ek
6. Bo Ivarsson
7. Kjell Johansson
8. C. Qvist
9. Bengt Geolgsson

10. Bo Johansson
1,1. Gösta Eek
12. Torgny Johansson

Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm

Linjemän: Charles Johansson, Falköping, Änders Ekström,
Grolanda.

KINNEVED . VÅRKUMLA
Barn, födda år.en 1963-1965, är välkomna tit,l

Kytkans barntimmar
i Centralskolan fredagar kl 14.00-16.00 rned början 26lg;

Kyrkoråilet

R-stuPn II \'lq'6ol'
Falköpings BK--Kinnarps IF 8-'3
N{ålsl<ytiar, hemrrralag: Göran Nv-

lr^r'r 3. Sl ig olof Svr'n"-r'n 2. ]lr 'r1^1

.Tohånsson, I{ennrih Fingal, Peter
Blomgren; bortalag: Tomas Wester-
berg 2, Peter Jrnsson.

FBI( harle jnga sv:-irifiheter att ta
två poilng i mötet med KinnarP i
iasets hprdmnnrem;iir för hösten. La-
gct aoråili$iarle på planen, men tro{:s
oetia titläts'Kinnrrp att göra tre måI.
Bra i hemmalaget I{enneth Fingal
oeh Giiran Nvlrerg oeh i Kinnåtp P.
Jansson oeh Tomls rÄ/esterberg.

UI,RICIIHÅOTN
1. Lcnnart Castanius
2. Lars-Er:ik Anderssorr
3. Bengt-Arne Andersso,
4. Roino Selander
5. Ilans-Äke Nilsson
6. Jan Lindgren
?. Sven-Äke Svarrin
8. Carry 1\Iagnusson .

9. Lennart Nilsson
10. Pcr.Arne Barglund
11. Christcr Toresson
12. P. O. Eklund

@B-grupp I I liet. Bra i hemmalaset Christer An-
Kinnarps IF-Floby IF 3--2 I dä.*rorr, Lennart Juliusson, Kent
Målskyttar hemmalag: Tomas Wes- Benstsson. peter Jansson och Tomas i

terberg 2, Jörgen Falegård; bortalag: Wesierbere. I Flobv cott betv. till
Dragan. Mikic, Gerhard Torstensson. lTo^". palmkvist. Toienv ,q.isiröm. i

Efter en verklig kämpamatr.h tog lO"ug"r, Mikic och Gärhar<l tors- iKinnarp sin första dubbelpoängar" I tenssor,.i mötet med Fioby, som förra om.'r '- - . 1

gängen stog otresegrade 
--vrltorirl 

| ,,,--^-.-- ,E-grupp 
r l

Fö.rtu r,ur"a"k gruidlade Ki;;;"p I ll'.l],i]li_ T. Grolanda rF 2-2 ' 
I

segern med 2 mål och b;" r;i ;å I Målskvttå: Kinnarp: Tomas 'wester- |

Slutarp Yann

grånnderbyt,r7..

mot, Trädet -ba'

frädet tog i lördags emot SIutarP
hcrnura på Vallcnsås och som vän-
tai gick båcla poängen till gästerna

*d segerrtsultatet B-l' Hemma-
get höil *nnats sina kontrahenter

rtången väl i en stor tlel av dråtlb-
ngent nr€rr ått Poängen harnnade

! riitt kiger var otliskntabelt.

Irörsta dclen av matchen var reia-
vt jämn, men allt efter match€n

löre paus växte $lutarP'allt mer
blev innan sidbylsg klart domi-

ande, Det var annårs Trådet som
ledniugen i ett då ganska rdtt-

isl läge när femton minuter hade
ts. Målskytt var centern Clacs

Westerm&rk.

1--0 blov l*P



ENTREPRENAD
utbyggnail av

rlagvattenletlningar

Frökinds kommun, Skaraborgs
län infodrar härmed anbud på
utbyggnad av yttre dagvatten-
ledningar inom Kinnarp och
Slutarp i Frökinds kommun.

1. Dagvattenledningar
ca 1.300 meter

2. Dagvattendike
ca 250 meter

Under förutsättning att erfor-
derliga. tillstånd erhålles avser
kommunen igångsätta arbetena
omkring den 25 oktober 1969.
Programhandlingar erhålles hos
Wiak AB, adress Box 452 551
02 Jönköping; tel. 036/16 03 20.
Skriftligt förseglat anbud på
omslaget märkt "Anbud å dag-
vattenledningar i Frökind" in-
lämnas,till Byggnadsnämnden i
Frökind, cio Elof Rehn, Slutarp,
och skall vara Byggnadsnämn-
den tillhanda senast den 29
sept. 1969 kl. 17.00.

F''ri prövningsrätt :förbehålles.

Slutarp den 16 sept. 1969

Byggnailsnämnilen
i f'rökinits kommun.

Kraftverket förbehåller sig dock
rätten att kunna spänningssät-
ta anläggningarna när som helst
under ovan angiven tid.

Trollhätte Kraftverk

Elliusrmatch
Tångavallen, Slutarp

onsda"gen den 17 sept. kl 19.00

Gällstads AIS' 
Slutarps IF

&.,&
$trömaubrott

Slutarp-Jäla-N. Åsarp

P. g. a. linjearbeten kommer
kraftleveransen att vara bruten
lördagen den 20 sept. 1969 kl.
13.00-16.00 för abonnenter till-
hörande Slutarps ek. förening
för el. distribution-och Grolancla
el. distributionsförening

samt kl. 13.00-17.00 för abon-
nenter tillhörande N. Äsarps ek.
förening för el. distribution.

KTNI\{ARPSSPELET F{ELT I BAKLAS
3-O-SEGER TOR IJLRTCEHAMNS [F'

!. a

':t,:: "': 't.:- 
: .'.' ,

::t:lit: : 
:.: 

?..:.:::.tl

Det var inte särskilt ofta som Kinnarps forwarcls kom i närstrid med UIF:arna. Här ses i alla fall "Blecka"

Georgsson i duell med UIF-målvakten.

I(innarpsspelet gick helt i baklås i söndagsmötet meal Ulriceharnns IF på l{innemo' 3--{l blev siffrorna för

gästerna och alet är ett resultat helt på sin plats. Kinnarpslaget uppträdtle den här gången utan någon orga-

nisation i spel: det var mest på-må-få-boltar, som bara vid få tillfällen hittade rätt ailress' flIF å andra si-

ila' visatle 'iss 
finess ör,er spelet före paus, tlå ketljan kombinerade riktigt småtrevligt. Setlan laget ökat

till B-{ en bit in på andra perioden, slog man mer eller lnindte av på takten och den anclra laalvleken var i

spelet inte myckct att tala om. lblq-bt

Efter en hYggiig öPPning av hem-
mapojkarna, såg man rätt snart vart-
hän det barkade. UIF:s 1*0 i 27:e

min var frukten av ett gediget över-
iag i spel, även otn nu fullträffen
hom till något snöpligt. Tord Tors-
tensson slog för lös bakåtpassning
till sin målvakt och vips var planens
bäste anfallsspelare P-A Berglundh
framme och lade rabarber på bolleri.
Han passacle till komfisen på språng

- Lennart Nilsson - som bara hade
att skyffla in läderbolien.

Tre mintlter senare visade Berg-
lunclh teknik och balåns när han
snurrade upp eti Pal IIIF:are och
ensam med målvakten närsköt 2-0'
bollen.

Antlra halvlehens 3-0 kom efter
14 min spel. Christer Toresson au-
tecknade sig för det målet.

Nattsvart
Llet var en till nästan alla delar

nattsvart dag för lfinnårp. Det klaf-
{ade illa på för många fötter.

Topp i laget var rnålvakten Stefan
Johansson, som svarade för en rad
utmärkta ingripanden. Av utespelar-
na vill jag ge Bengt I'ersson en
blomnå för ambitiösa försök
matchens ,q0 minuter.

UIF hom iill spel rnr:d en reserv
melian stolparna. i{3-årige Joscf
Pfolz hoppade in med gott resultat.

Lagets bästa del var anfallet, där
trion P-A Belglundh, Carry Mag-
nusson och Lennart Nilsson i nätnnd I

ordning visade fina takter, speciellt j

i den första halvleken. Irörsvaret var r

inte särskilt hårt ansatt, men överlag
var mån mer vahna än Kinnarpsspe-
larna. som. även om kontraktet är
ordnat, nog bör g::ipa in lite bättre
i spelet de matcher som är ltvar. Till
qlädje intc minst för' oss som tittar
på.

Erik Fredriksson, Tidahohn, var
perfekt i sin matchledning och vi-
sade en röriighet, som bor.Ie gjort
Kinnarpsspelarna srnått avundsjuka.

Båsse



F&MHil"3E-R&!"tW
anordnas söndagen den 21/g

Start: Kinnarps Bil oi Motor, Slutarp

kr. 14.00 - 16.00

Kinnarps

fret hud,e ingen röhnat need
ac

Kinnurp snöt Orby på poöng
Kinnarp gJorcle vad många hade hoppats men ingen mer än lagledaren Marthel Johansson vågat fro: tog

en poäng mot serieledantte IFK örby i löfalagens match. Detta bör betyila att Kinnarp är klart för div. {V-
spel även nästa år, ty aft Tranemo skall ta lyra poäng och nÄ I kapp I målskillnad är bara möjligt I teorin.
Tranemo har öxabäck och Kinnarp kvat, meilan ffoo"rps kvarståenite motståndare {örutom Tranemo, är
Kronäng. 244 -gl,

Fotboll
Tångavallen, Slutarp

Söndagen den 2Llg kl. 14:00

Hällstads IF
Shrtarps IF

Kinnarps ungdomssektion anordnar
på söndag fåmiljerall],' med start vid
Kinnarps Bil & Motor i Slutarp.

Barntilumar
, Kyrkorådgt startar fiir Kinneved-

Vårltunr]a. .Il.rltans . öarntirnmar i
Q-qB{y3,lskolaa på fre|da$ rien .26, sept.
Barnti:r.tmalna återkommer sedau
varjer fredagsefteruriddag och ät, av-
sr:dda för barn födda åren 1963-S5.
Ann:älan skall göras senast den'?4
septem.ber.

Tomas Pettersson
avgjorde zt/q'61'

för Sluta"p, 1-0
I första halvlekens 40:e minut tog

örby ledningen med 1*0 genom Karl-
Erik Johansson.

I andra halvlekens 7:e minut ut-
jämnade Gösta Ek på en fin nick ef-
ter framspelning av Bengt Georgsson,

Spelet var av mycket god kvalit6
och fördes i ett högt tempo matchen
igenom. Efter Kinnarps utjämning
blev det spännantle värre. Med hän-
syn till, att om örby lyckats göra ett
måI till och vinna, hade lagets serie-
seger varit definitivt sedan. Nu är den

't't:| 
"

fortfarande bara teoretisk; Läget för
Kinnarp hade vid förlust varit be-
tydligt sämre än vad ovan angivits.

Under iånga perioder av matchen
var örby överlägset. Vi har bland
farligheter noterat .b1. a. två ribb-
skott.

Kinnarpsförsvaret spelade starkt
med som vanligt I höst målvakt Ste-
fan Johanssan i spetsen. Bäst på plan.
Andra spelare i Kinriarp som förtjä-
nar högt betyg är debuterande Ber-
til Gustavsson. samt Klas-Göran Gö-

ransson öchr Kjefl' Jbhailsson. Ä11ä
kämpade dock väI.

Bra i örby var Inge Fransson och
Sverker Nordvall samt i kedjan Jim-
my Ung och Kar-Erik Johansson.

Kinnarp hade chansen att vinna
matchen då Gösta Ek när en minut
återstod fick en gratischans, men ty-
värr sköt han utanför.

Bra domare Sigvard Throlin, Hulta-
fors,

var 30. :

Resultatliståri blev följande; (Skil-
ie1:rågan in0m pårentes).

Rengt .r\uclerssotr. Grolancla 29 p.
(04); "Ian-Olof Sundberg, Källeryd 28
(34): Erik Persson" R 71072 tl (26\;

Arrre Karlsson. R ?866T. 2? (63)i As-
sår Jarl-eson. Kinnarp'26 r30); Uno
Frisl(. Grolanda 26 (32): Lats Wes-
t€rberg. Kinnarp 23 (24); Gunnar
I(r'antz, R 6334?. 23 (47); Göstå Svens-
son, R ?8663. 22 (37): Sixten Lindberg,
Kinnårp, 22 (37): Olof ,ilustavsson, R
36390, 22 i'i.14); I-års-Ove Pettersson,
R 569?0, 22 (325t.

Räit tipsrad: x?x 1lx x11 ?x1.
Orn prisutdelning homnrer att med-

delas senare i en aunons.

Det blev en målfattig söndags-
match på Tångavallen, där hem-
malaget gjorde matchens enda mä
elter femton minuters spel merl To-
mas Pettersson som målskytt. Re-
sultatet var i underkant nnetl tanke
på rlet överiag i spel som Slutarp
hade stora tlelar av uppgörelsen
Ilällstads kontringar i underlägo
var heller inte ofarliga och rlet var
ytterst nära i slutsketlet av mat-
chen att €tt utjämningsmål hade
kornrnit.

I det gråkalla vädret bjöds det inte
på någon större fotboll från de båda
lagens sida och matchcn var synrler-
li3en tempofattig.

Slutarps försvar hade inga större
svårigheter med Hällstads tama kedja
och i fyrbaclisiinjen var Bengt Her-
mansson och Lennart Pettersson de
bästa.

På mittfältet hade Roland Moberg
vissa framgångar.

I kedjan var det Tomas Pettersson
och Roger Andersson som i någon
grad oroade giistförsvaret. Rune Gus-
lavsson gvarade också för en del upp-
dragningar och d:o skott. Efter pau-
sen körde man dock fast i Hällstads
kompakta försvarsmur.

Som nämnts var giisternas kedja
ganska tam och hade sin bästa man
i Nils Udd, som, med visst bistånd
av veteranen Ingvar lrarsson, kunde
ordnå till en del farligheter.

Målvakten Leif Andersson var en
bra tillgång i försvaret och bland
uteförsvararna var NiIs Wrångemyr
samt Kari-Oiof Tiberg de bästa.

Tångavallsdebuterande Stig An-
dersson, Skövde, gjorde en bra do-
marinsats"

- Gelon

Kinnarps NTO:s j

familjerally 6fq-gQ- 
i

Kinnarps NTO:s uugdonrssektion 
i

arrangerade på söndagelr sitt trådi- i

tionellå Familje-Rally i ett något 
I

olustigt väder, men ändå anmälrte i

Billig ha hund i Frökind
Kommunalfullmäktige i Frökind , anslagsäskandena var bidraget till

följde vid sitt sammanträde i går I Diabetesföreningen, som av fullmäk-
kväll så gott som helt kommunal- | tige faslställdes till 200 kr.
nämndens förslag, för vilket vi ti- I Hundskatten blev oföräntirat ä kr.
digare redogjort. Enda undaataget i I

KINNEMO
söndag 11.00

IFK Falköpings res.'
Kinnarns IF res.' at[4-m,

Kinnarps NTO hår möte
på Pensionatet i Kinnarp i kväll.

STRöMAVBROTT
På grund av ledningsarbete

avbrytes strömleveransen å den
s. k. Hallagårds-Lagerstorp--
Kinneveds linjen söndagen den
28 dennes kl. 9-:11, förbehålles
dock atL spänningsätta led-
ningen när som helst under an-
given tid.

Slutarps elförening ek.för.

Familjerally

ROKI N TT

ROKI T{D



KT]\ITARP XffiARAR POÄI\G MOT I(RONÄNG
ITYA RAFFEI.,FICIITq#J F'EMMAl\SPET,ET
Tiilaholms GIF awerkatle sin div

Il-match i den näst sista ronalen re-
dan i torsdags kväIl och går alltså
en spelfri lördag-söntlag till mötes.
I tliv Ill-Iotbollen reser IFK FaIkö-
ping till Tibro och det är en match
som i praktiken inte hal någon större
betytlelse. I kraft av hemmaplan
skulle det inte förvåna om Tibrola-
get vinner med uddamålet och där-
med passerar Falliöping i tabellen.
IFK-laget verkar, som jag nämnde
i tisdagens FT, ha bränt sitt bästa
krut för den här säsongen. Effektir;i-
teten har försvunnit helt de senaste
matcherna - mån tyclis ha svirrt att
mobilisera de rätta takterna framfrt.

I dagens nutch i ltlrottsparken i
Iibro återgår Itj Seirller till spel i
fyrbackslinjen. Jerker Johansson kan
eJ komma loss från repmånaal, Ny
spelare på mittfältet blir Roger Jo-
hansson rned Heiden som toh'te man,

På söntlag middag spelar IFK-re-
serverna seriefinalmatch i reserv-
serien. Gäster är Skövtle AIK sonr
har 30 poäng mot trFtr{:s 31. Kan bli
en rafflantle tillstiillning...

*
På Kinnemo i Kinnarp står hem-

målaget inför en viktig match. Det
har åter "gått nerv" i spelet, då ett
div ll/-lag skall tvångsnedflyttas.
Xinnarp har 1.8 poäng och b ö r i 

i

praktiken ha sitt plt det torra. En{
poäng till gör att allt vidare snack

Div. IV Västergötlantl Södra
Tranemo-Kronäng 2-2
Ulricehamn-Borås AIK 3-1
örby-Kinnarp 1-1
1\Iariedal-Hällingsjö 1-1
Fritsla-Borås GIF 1-1
Torestorp-öxabäck 4-1

örby 20 t3 5 2 42-13 31

Div. VI FlobygruPPen
Äsarp-Larv 1--4
Edsvära*Timmele 1-8
Friscopojliarna-Annelund 1-2
Vilske Kleva-Trädet 2*0
Slutarp-Hällstad 1-{

Timmele 16 13 1 2 5L-17 27

16 83 528-2419
16 73 637-24 17
16 4 0 12 3G-32 8
16 3112Xt46 7
16 0 3 13 21-60 3

11100162--620
\t 7 22 29-15 1ri
1t 62333-14 14
11 60530-28 12
11 33513-2? I
11 32610-21 I
71 22719-44 6
11 11914*55 3

dANJ

Lagen på Kinnemo? söndag
I'INNASP KRONÄNG

1) Stefen Johansson 1) HarrY Hed6n
2i Sengt Persson 2) Roger Aldcrsson
3) Bert-it Gustavsson 3) Gerton Persson
4i Claes-Göran Göransson 4)'I{errt Blomqvist
5i Änders Etr 5) JonnY Mohlin
6i Bo Ivarsson 6) Kent Lars6n
?) Bo JohanssoP ?) Olle Jons6n
åi Xjeff Afrt 8) Jan Waldenström
9) Idell Johansson 9) Göran Blomqvist

roi eåGt b"otgs.ott 10) Henry,Rv'denholm
11i Gösä Eek - 11) Ilans-Olof Älenäs
12) Torgny Johansson 12). Kent Viktorsson

Domare: Rolf Lundell, Skövde.

Llnjedomare: Stig Persson oeh Ingvar Roos, Floby'

Torestorp
Mariedai
Hällingsjö
Borås GIF
I{ronäng
Borås AIK
Ulricehamn
Kinnarp
Tranemo
Fritsla
öxabäck

Slutaip
Annelund
V. I(leva

20 11 5 4 38*27 n
20 11 5 4 46-26 I
20 88 44L-31 24
20 85 737-3EZl
20 67 7 40-33 19
20 75 823-30 19
20 66 833-39 18
20 58 7 35142 18
m 54n?s--4771
20 3 6 11 2143 t2
20 4 2 t4 28-43 10

16 9 2 5 47-28m
16 84 447-m20
16 84 432-24n

Friscopojkarna \6 75 4 31-2719
Larv
Hä11stad
Trädet
Edwära
Äsarp

Om man så här i fotbollsäsongens
elfte timma ser till plaeeringarna för
lagen fr'ån Frökind och no::ra Red-
r'äg så finner man med något undan-
tag fiär att de i stort sett är spikade.
Naturiigtvis kan man i något fall
kömma upp en placering, dock utan
betydelse för uppflyttning

Kinnarp, som gjort sitt första år i
div. IV, har i praktiken sitt på det
torra. Det torde vara något av en
bragd att hålla sig kvar i denna
spelstarka div. IV-grupp. En eller
annan poäng bör clet nog bli i de
två återstående matcherna och clär-
med kan placeringen uppåt bli pryd-
liga.re.

-x-
För Bliclsbergs del innebär de två

avslutancle serieumgångarna etr viss
drarnatik. Nu ligger man På samma
poäng som Gälistad, men målskill-
naclen är åtta mål bättre. De båda
lagen möts i Gällstad i dag och man
han faktiskt säga att fyra poäng står
på spel. Förlorar Blidsberg denna
uppgörelse kan man räkna med av-
stigning.

Vad gäller lagen i div. VI - FlobY-
gruppen - har Slutarp chans att bli
tvåa efter suveräna seriesegrat'na
Timmele. För närvarande ligger
Slutarp på delad andrapiats tillsam-
mans med Annelund och Vilske-
Kleva, där målskiltnaden går i Slut-
arps favör. Nzigot av en final om
donna placeritrg blir det i Klera på

söndag med matchen V. Kleva-
Slutarp.

För Trädet och ÅsarP gäller att
de inte lyckats bättre detta år i
denna seriegrupp och de har inga
miijlighetcrr att bättra på sina place-
ringar i de återstående matcherna.
Trädet kan genom för'lust i första
hand mot Edsvära i eftermiddag hal-
ka ner på näst sista platsen i serien,
Om ctet i fortsättningen skulle kom-
ma att handla om målskillnad så
går denna helt i Trädets favör. Äs-
arp har fortfarande en teoretisk
chans att undslippa jumboPlace-
ringen. Nederlag för Edsvära i mat-
cherna mot Träclet och Vilske-Kleva
samt vinst för ÄsarP mot Annelund
och Timmele: Chansen finns som
sår:t och vavför inte ta den . ,.

Kinnarp.
Kronäng är varken inblanilat i

topp- eller botteustritlen och har
därför inte mycket att spela för. f,a-
gets position är säkratl.

I Kinnarpslaget återkommer l{jell
Ahl i ketljan. Han är nu återställtl
från sin slrada. En klar förstärkning
för anfallet. Att. notera är virlare att
Bertil Gustar,'sson fortsätter i fyr-
backslinjen. Kinnemo-lagen presen-
teras i sin helhet på annan plats.

*
I de båda div \-I-grupperna är

toppstriderna avblåsta. Tirnrnele har
i Fkrbygruppen fiir länge sedan siik-
fat sin div V-biliett och i Falkö-
pingsgruppen har FAfK sin seriese-
ger I(lor.

I botten på resp. serier ligger
Äsarp och Brandstorp och kommer
inte heller någon vart.,. - i

Eller hur Asarp?
FAIK spelar hemma mot Brands- I

totp, Folkabo möter Falköpings BK,
Valtorp. tar emot Dimbo, och Rapid
gästas av Håven.

I Flobygruppen spelar Trädet-mot
[dsvära, Äsarp borta mot Annelund,
Larv hemma mot HäIlstad och Vils-
ke I{leva slutligen hemma mot Slut-

son, Thomas östman.
Kinnarp bottenlaget höIl på att

ställa till med en prima överrask-
ning mot seriesegrarna Vartofta då
man först utjämnade Vartoftas led-
ning och sedan höll oavgjort tills
endast fem minuter återstod att spe-
la. Bäst i hemmalaget var Peter
Jansson och Tomas Westerberg, me-
dan Vartoftå som haft en del spe-
lare i testmatchen i Tidaholm på
förmiddagen dominerades av Jonny
Allansson och Inse Johansson.
Vartofta SK
Tomtens IF
Floby IF
Falköpings EK
Falköpings AIK
Vilske-I(leva
Grolanda IF
Kinnarps IF

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Sönrl. 19.30 OFFENTL. MöTE.
Pastor Göran Carlsson m.fl.
medl'€rkar.

OBS! Månil. kl 19 Juniorför-
eningen börjar hy termin. Ung-
dornar 72-77 år välkomna!

Ungclornstävlingar
i friidrort flq-(fl.
på Kinnerno, söndeg
Det blir ungdomsmästerskapstäv-

tingar på söndag i Kinnarp. Ungdo-
rnar tiilhörande någon av de till l'al-
bygdens itlrottsallians anslutna före-
ningarna är välkomna. Anmälan vid
starten ki. 10. Ingen avgift.

P. 1?-18 år: 100, 400, 1000 m., höjd,
längd, stav, kula 5,5 kg, diskus 1,5
Lq cnirri ROO sr

P, 15-16 år: 100 m., höjd, längd,
stav, kula 4,5 kg, diskus 1,5 kg, spjut
600 gr.

P. 14 år och yngre: 80 m., höjd,
längd, kula 3,6 kg.

F, l?-18 år: 100 m., höjd, längd,
kula 3,6 kg, diskus 1 kg.

F, 15-16 år: 80 m., höjd, längd.
F. 14 år och yngre: 60 m., höjd,

läncd.

Terapiförsäljning
på F'rökindsgården måndagen
den 29 septomber kI. 18-20.

Kaffe serveras. Välkomna!

Ponsionärerna

Ulricehamnsortens poiklagsserier
16 års, norra gruppen

Timmele-Sh,rtarP ?-1
Åsarp*BD 67 1-13
IFK-Trädet 5-{
BD fi-IFK O-3
Timmele-ÄsarP ?-2
Slutarp*Trädet 2-0
Trädet-BD 67 0-2
Åsarp*SlutarP 1-2
IFK-Timmele 9-{

(Slutstälining)
IFK Ulrieeh. 10 10 0 0 7L- 0

BD 67
Trädet
Timmele
Slutårp
Äsarp

1070336-15
1050516-20
10 4 0 {x-zs
1040672-m
10 0 010 7-81

20

14
10

ö
ö
0

Ceson granskar...

arp. Båsse



Kinnemo
söndag
kt. r5 KRONTING-KINNARP Ifleva riirf*f

mot Slutarp
I en mycket jämn mateh nellan

Klevr och Slutarp blev det hem-
rnalaget som till sist kunde vinna
meal 2-1, en seger som Kleva kan
vara nöjd rned, Slufarps andra
haivlelt borde givit utdelning. nren
en inef{ektiv Slutarpskedja kunile
inte skapa några målehanser.

Första halvlek bjöd på någoi"lunda
bra spel, men mest spel på rnittfältet.
Slutarp tog ledningen sedan Kleva-
försvaret halvmis:sat och Karistedt
blev helt fri och lotbade behärskat
bollen över Klevamålvakten.

Siutarps mål fick Kleva att vakna
till och kedjan började komma igång.
Visserligen med flera offsideavbiås-
ningar som följd, men efter trettio
minuters spel korn Göte Wallander
loss på vänsterkanten och inlägget
nickade Bengt Linnarsson elegant i
mål och 1*1 var halvtidsresultatet.

Andra halvlek var bara tio minuter
gammal, då Bengt Linnarsson slet sig
loss på högerkanten och avslutade
med att behärskåt sätta bollen i mål
och 2-1 tin Kleva. Ett resultat som
stod sig matchen ut, trots att Klevas
defensiva spel gav Slutarp ett över-
tag som dock klarades upp av Kleva-
försvaret, där Bengt AIexåndersson
i mål var fint med och även försva-
ret i övrigt skötte sig fint. Backalna
Evert Tidqvist och Rune Johnsson får
bra bolyB. Stie lVallander var in-
blandad i Slutarps måI, men var för
ör'rigt säker i brytningarna tillsam-
mans med kollegan Yngrre Anders-
son. l,'Iittfåltspannarna Leif Ar:ders-
son och Ja I Alexandersson föll ej
heller ur ramen, tllen öveträffades
speciellt i törsta halvlek av Slutarps
Roland Moberg. I Klevas kedja var
de1 Ben8t Lirrnarsson Fom val mest
på hettet. tlots att han icdan i ell ti-
digt skede av matchen blev,skadad
och fick byta i andra halvlelr.

I Slutarps bakre försvar var Bengt
I-Iqrrnansson myctrret bra och på mitt-
fältet nämnde Rolånd \Ioberg. I kecl-
jan var Karlstedt den främste och i
viss mån Hans Andersson. Oturligt
för Slutarp att Tornas pettersson re-(lrn i törstå halvlek fick.urga på
grund av skada.

Som bra domare sågs Wimar Nils-
son, Skör'de.

Sångarevangelist meilverkar
i kinnarp. zlrO'54.
Under tre veckor korirmer sångar-

evangelist Yngve Lidström att med-
verka i evangelisl<a möten i Kinnarps
missionshus. Mötena började i går
kväll och det andra mötet blir i kvälI,
torsdåg. Fredag kväll är alla välkom-
na till Kinnarps kaf6 för att dricka en
kopp kaffe och lyssna tiil sång, mu-
sik och vittnesbörd. Det blir gratis
servering. Utöver Yngve Lidström
blir det sång och musik av Åsarps-
trion, trc flickor som sjunger till gi-
tarr.

Lördag kväll är det inget möte. På
söndag är det familjegudstjänst på
förmiddagen och väckelsemöte på
kvällen.

ändå

Aildetos innan kvirlerinesmåtut lMls;fonsfli-rsamlingen ll
,de dock Kinnårn 
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::"?å"i"1"äTff..:,T'ff* å:t ffi: il"{:äöäiir,ir:!ff!lil.{1"ö!:::ll besröt se visst 4ro'61'
tyekres så farlig och r,,"-iå,t."iiå ::fl":?l*""å Tlfl: ååd';,joä"1"1t:: 11 skydd åt ätrgkalvartyektes så farlig och han fortsatte ::l'1."-1':'-1 r'gve LrqsLIurI Larall Skydd åt älgkalVaf
luatvleken ut. I paus frf u"--f.r" 
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."i och -sjungef. P.astor_Gölun 
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Carlsson ll

sdmre och i andra halvlek fi;':,;ä: m' fl. m.edverkar. På fredäg hålls 1l Kinneveds jaktvircsförcning hattc
ka,, Georgsson överta målvaktsjobbet sangs[uno pa tlrnnarps cate. 

ll ett deb.attrikt sammanträde p? iiiln-
och steran rorslades ti'l sjukhus' vägföreningarna [1ffi,":r?'r'r:ff:-"_t; "#tl$,Ti;:*i?

MöTESOFFENSIV i Kinnarps missionshus
Offensiven pågår 1-19 okt. meil början ONSDAG och
TORSDAG kt I-9.30. Sångarevangelisten YNGVE LID-
SIRöM talar och sjunger. Past. G. Carlsson m.fl. meclv.
OBS! FREDAG kväll Sångstund på Kinnarps kaf6.

ALLA VÄLKOMNA!

inte trevligt om man i syfte att få
f1'am en god älgstam sparar kalvar,
som sedan skjuts av licensjägare. I
detta fall kan föreningen inte göra
annat än att vädja även till licens-
jägare att respektera det av förening-
en fattade beslutet, som ju clock syf-
tar till att skapa goda förutsättningar
för kommande års älgjakter.

Kinnarp-Slutarp t'ägförening i Kin- llde och d j,-i:uss;orrcn gä!kie giretvisSvag antlra halvlek ---:11lil"lp:1"Larp r'ä.5rorenr:rC I t1tl:

son, Eleborg, Kinnarp, utsedda av l'l var fr:.m på passet så får en ]ra1v
1 vägföreningen, samt Hilding Våring, llskjutas. Kon och en l<alv slral] alltså

KINNARPS IF l1 rii"r"p, u"tseåd av iänsstyrätsenmefillsparas. Har kon bala en katv går
il Lars Siilte, Solhaca. Kinnarp. AnOersllbådc ko och kalv flia.

Extra möte tisdagen den ?/10 lAndersson. Västelhaga, srutarp, uå-ll Förenlngen beslöt också vädja till
kt. 19.30 å Kinnemo. Viktiga lkan Silvander, Lyckebo, Kinnarp, o. llde jägare som inte hade tillfälle att
frÅqnr \/qt"qrr fnfhnllccar.ril-'Gert Johansson, Slutarp, utsedda avilvara med på sammanträdet att res-frågOr, Val"aV fOtbOtlSSektiOn -Y"1."-_-r-llonsson' 

Dlutårp, utse..da avll vara *cq pa öaur*a'tiaoeL arf, res-

rör 1e?0. Möt upp *",;;;;1"'"" ;:ä:"åililff:;å,"äj Ij"L*:#;",!:l llffi::::? ffå:xJT:",;,,:i,x,'",äj"ä;
som Euppleanter. I som har licens på att skjuta så eller

Kom o, hör YNGVE LIDSTRöM i Kinnarp
i kväll, torsdag, kl 19.30 i Missionshuset!
OBS! Fredag 19 på Kinnarps kaf6. För hela familjen.

Lidströrn, Åsarps-tr:ion, G. Carlsson.
SöNDAG i Missionshuset: KI 10 Familjegutlstjänst, 19.30

Viickelsemöte, Lidstriim m.f,l.
DU ÄR VÄLKOMMEN till samtliga samlingar t 4tA+1-

Kinnarp förloracle mot Kron ång, L*2
men ingen rislc for Cegradering

ciock inga po:ing och Kinnarp 
-häde 

jrå halvtet<en toe tearinqe,i -"a z il tiade clefensiva framgångar och i par
iän.rliSen sv:\rt att gör'a sig gällande 

I sunont Stefan Jönsson. "Blecl{a" sak- | mecl Bcngt persson var de fijrsvars-

Ilet blir fordsalt dir'. Yl-spel iiven nästa år för Iiinnarp. \risserliqerr förlorade man i söndags mot
Kronätrs hernn"a pii l{;nnemo nrod 2-1, men "niir nödcn är som störst är h;iritpen sorn närmastr,brukar

] rlei hotn ocfi h.flitprn den hår gången var öxabäcti som lilart slog blttl:nliollegzrn Tralemo och därrtr€rt
j tiirnrorllieorr förparsatle båtle Tranenro och sig s.iälva till lägre dir.i.;itur ''nästa år. Netlflyttning blir itetI rvirr:{Ärl:å,urr rurpdbBar&r udtrc rrdrruu,u uurr rlt siärva [lrl lagre orvrit0ll nasta ar. Nedllyttnlng blir al€t
I också för Fritsla. lWålet är nått för I{innarps del detta <lebutår alltså i och mcd att kontraktet nu de-
I finitiri är klart och än kan rnan klättra uppåt. 7Ol4-611.
I Söndagsmatchen mot Kronäng gav i än när gästerna trettio minuter in I Bosse Johansson. Bertil Gustafsson

I nrot el1 Kronängslag. sonr hels titlen I uadr's dock så myckel rn,.r ute på | riomjirant.,r.
I var betydligt snabbare på bollen än I Plancn och utan dirigenten Georgssorr I Kronäng hacle en säker för.svars-
lheuttnaiåHor. liirulål'p haclc ocksä svårt ll.rlcv sp,.lct int'. myck.t a1t hurr.a lirugge i Kent Blomqvist oeh hen do-
i ilt ic r;:.rrrg. sin ked.in rtll kornbina- lför. Krondnx förmådde in{n hellcr I mirrer'ade );rget kraftigt. plus ävcn
] 
;lorrcr oi'lr rl"t t7a1 uran t\ekrn för- lslilla ornot och andla hllvlr.lren blcv | !'ör kedjr.mönnen Kent yilrtorsson

lsvalcl- som iiclr dla det tyngsta las- ldanska svag från bårla håll utan loch Gölan Blomqvist.set. 
I 
lågra större tillbud. | $0 p".ro.u. såg på och bra domare

I Kinnarp var Bosse Ivar"sson gc- lvar }iolf Lulrdell, Skövde"
s.raksta.t för r{ronring lnonr3åencle; bäst tirrsammans rrieal 

- --'. 
Esso IKronäng fick en smalistaft mcd måt 

I

redan eftef två minuter genom Gö-
ran Blomqvisit och gästerna tänCe or-
clentligt på fullträffen med resultat
att I{innalp fick svårt att göra sig
gallande i anfallsliktningen.

Efter.tjugofem rninuter hade i alla
Iå.lt Kjell Johansson så när l<vitterat
rned en farlig nick och fem minuter
senare var han igenom igen tillsam-
mans med i:rodern Bcsse. Någr.a mål
blev det inte, men Kinnarp verkade
ti blodrd tand och bör'jade Cöra Ii-
vet surt för Kronängsför'svaret.

Ivarsson kvitterade
Kvitteringen kom dock inte förrän

iern minuter före paus. &Iålskytt var
Bosse Ivarsson som chansade med
ett trettiometersskott, som nog Harry
Hedön i KronängsmåIet borde kla-
rat.

,,Blecka,'ikötte sig dock bra i mål- neveds.socken har till styrelse utsett fl 
irågan om hur man skulle förfara

let och behövde inte kröka rvgq mer;Sven Simonsson, Dalen, Sluiarp, ordf.il:ncd riirkalv - :lijutc cllr'r in1 . strju.
llnge Eckeriid, Ekehjll, Kinnarp, E. ll ta. Rrsultatct blev rtt lörenir:gen bo-

-----lSandön, Falköping, och Gösta Xaris-llslöt, att l<ornmer en ko med två ]<al-

ROlflilD ROKII{D


