
Hr Carl-Olof Karlsson med maka
Gun, {ödd Persson, Kinnarp.

Div V Södra Skaraborg i

Ekedalen - Valtorp 2-1
Nona Fågelås - Äsap 0-1
Stenstorp - Blidsberg 0-3
Smdhem - Falköpings BK 2-3
KinnarD - Vartofta 3-2

Om iiirnqihgern liilggs ned. telb.){".

Falköping lcräver ny

på järnvägen Falköping med berörda länsstyrel' dags hade planeringsdi'
-ut"i""r."ån'Landeryd ser - däribland Skara' rektör Bengt Berglund
läggs ner. När det gäller borgs - kommuner och och l:e byråsekr. Claes

"rilttrrirrg"trafik kräver trafikföretag göra en ut- Simonsson vid länsstyrel-
kommunen bl.a. att redning och inkomma sen i Mariestad överlägg-
skolskjutsar ordnas till med förslag till ersätt- ningar med representån'
och från Falköpingo ningstrafik, son1 aktuali- ter för Falköpings kom-
pendlingsmöjligheter för seras vid en nedläggning mun, sorn fiek tillfälle att
anstållda i Falköping och av persontrafiken Falkö- framftira sina synpunk-
Ulricehamn beaktas och ping-Landeryd' trörsla' ter på ersättningstrafik
att anknytning till det in- get skall lämnas senasD 11.111.

terregional" .rät.t i Fal- den 2 augusti i år. Det råder inte alltför
köping kornmer att fin- Ärendet har ju sorn optimistiska stämningar

vad gäller järnvägslin-

Åsarp 6 4

Falköpings BK 6 3
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10- 7Vartofta
Ekedalen
Blidsberg
Kinnarp
Valtorp
N.Fågelås
Stensiorp
Sandhem

Slutarp A
Grolanda
Kinn*p
Blidsberg
Fröjered
Ekedalen
Floby
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Trädet

1

2
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0
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0
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Östra Skaralorgs resenserie
Slutarp A - Ekedalen 5- t
Blidsberg - Fröjered 1-2
Mullsjö * Grolmda 2-3
Trädet - Floby ?-0
Vreten - Kinnarp 1-2

2 t2-13
3 10*10
3 6-8
4 6-11
411-12

6 4 2 0 21-610
6 4 2 0 12-710
6 2 3 1t2-8 7

6 2 2 2 11-10 6
6 2 2 2 8-7 6
63038-116
613 2 7-6 5
62043-104
61147-133
6tt44-153

63
62
62
62
62

- | jens framtid' Persontra'
I fiken kommer att läggas

$trömavbrottiKlnnarp I lfi'fi:,'J::.-l'ä;$:;*;
)å grund av ledningsarbeten kommer rtrti-l"u"r"nsen att avbry- [ riktninsen Falköping -
rs onsdagen den 9/6 kl. 18,80-12,00 för abonn;;J'ffirää | ulricehamn per dag kan

5ljande transformatorområden: 
' "- "- -'"'-- 

I 
komma att ersätta tågen'

,okal Frökind, sörby, Naglarp, sventorp, Korsbacken, Axtorp, I ldas har man åtta turer

Jarp, Ledsbecken. 
ralirqrY' pvtrrlurP' rlvrDpas^trr' ÄÄ!v'v' 

| : XåtTr::lJfJ *f;
I

I ..t tur är naturlig efter:
som vissa turer i dag är

$trömavbrott i Klnnarp
På grund av ledningsarbeten kommer strömleveransen att avbry-
tas onsdagen den 9/6 kl. 13,30-17,00 för abonnenter tillhörande
följande transformatorområden:
Lokal Frökind, Sörby, Naglarp, Sventorp, Korsbacken, Axtorp,
Alarp, Ledsbacken.
Slutarpr EDF

dubhla, tåg och buss

Skeetrerlen
Klnnarp - Erikeberg f4l4 - 159
Biista skyttår, Kinnarp: Lars Lindgren

23, Äke Johansson 23.
Eriksberg: J-Ä Bengtsson 25, Ahlberg

24,

Tcnnir

I{IMYARPS IOGT-IYTO I m;:t'10"Iil1'i::'.9;
pÅ ;TUDIERESA '0tb'+6' | :H13"'ilå"llljii,.Ii:

t

Efter att förenlngen under hösten Gyttgrp' Siggebohyttan. och Ku-ng- 
|

,"[ "i"t*." i en stidiecirkei hat."1"- asiolle;! - 'ä.t guitt-"I gruvgång I aktuell.
derat Nii,rke och dess kultur gior- från1761 eomleddeoss2?0meterin I alköpings kommun understry-
des under Krieti Himmelsfårdshel- I Dahlberget och dår vår nuvarande I ker starkt l .novet av en väguppdes under Krieti Himmelsfårdshel- lDahlbergetochdårvårnuvarande I ker starkt l .novet av en vägupp
{en en fyra dagar lång resa i Nårke kung skrivit sitt namn 1971. - _ | rustning innan persontrafiken
öch Bergslagei. - I-_Ramsberg tittade rri på.Las- | taggs nei. En ombyggnad_från Slu---n.."ti!i"[ 

via Jönköping. Husq- se-Majas gravst-en utanför kyrl.-Y: I t"iö till Blidsberg 6etraktas som
uu.." u"f, Våtterleden till Vadste- ren och åven Lindesberg fick_.ett I n.tt nödvändigt och dessutom mås-

na, då1 första be'eöket gjordes hos kortåesök På eftermiddagen åkte I tu dul".r av 46:än genom l.uttra be-

""i1no."" 
i den nya kloilerkyrkan. vi till Göthlinska gården - ett bor- | tr.tir" som dålig"och i behov av

Syster Patricia berättade då'r med ga:rluT ,som numera ar museum I ombyggnad.
stär inlevelse och mycken humor och turlstbyrå' . , I
om nunnornas ltv och kyrkanc till- Hemfården på _söndagen gick I Vem ska betala?
blivclse. över Hållefors och_Loka brunn där I S.l bör ta på sig största möjligablivclse. över Hållefors och_Loka brunn där I S.l bör ta på sig största möjliga

Sedan åntrades bussen igen och vi drack kaffe I den kungligq sa- | kostnadsansvär för ersättningstra-
resan fortsatte tlll Hargebadens re- longen. Efter Gällerås-en, Karlsko- | t'ik, anser kommunen vidare. Prax-
staurång dåir middag i-ntogs,.varef- ga och Bofors 1!""1qq" vl sedan i I is är att- SJ,-ansvarar förkostnader-
ier d bäsökte Zinkfruvari, Åm-e- Degerfors och åt midda-g och-pas- | na ett år efter en nedläggning och
berc och Tiälvesta ängar. sade även på att tacka våna.duktlga | överlämnar därefter ansvaret till

a"^.t." ;too. oinrrL vt hesök i reseledare för den välplanerade I kommunerna. som får statsbidrag.
- 

aädra dägen gorie vl besök i reseledare för den välplänerade I kommunerna, som får_statsbidrag.
Glanshammäe kirka, drack kaffe och trevllga reean med en liten pre- | Men trafikutskottet i riksdagen har
pa Su"-pu" i örebro samt glorde sent ochett fyrfaldigt lyy9. Vår mu; I ujta,lat sig för att högre,statsbidrag
;; ;;;åil i staden. Vi fotsatte sikant Håkan, som glatt oss med I skulle kunna utgå med högre be-

över Gållersta, Kvarntorp och titta- dragspelrmu_sik trnder resan,. s-amt I l_opp. än normalt om särskilda skäl
de in på Hällabrottets fina ^utståll- de små sångfåglarna Anna och Ma- | föreligger. Sådana skäl anser man i

"i"g"fräit. 
På återresan ttll Äkerby ri-Loulce avtackades ockeå. 

" ,, I Ealköpings kommun föreligga i det

il""rgå.4 norf om Nora, där vl Siätte.årets studieresa var så, tlll- | irar fallet.
bodd-e, beeöktes Torp där den årli- ända och res€"närerna hemma lgen 

I
p" Coipkottf.r"nu".t hållr. med många minnen rlkare och I G",iÅ io.ptorf.."nu".tiållr. med mån^ga minnen l,ftli" , g"l I Godstrafiken forteäiter '

' 1..i.l" dagen anslogs tlll en tAlgtqn. efler vlnterne gtudieclrkel I Kqmpunen sk"all formellt ha ytt'

Stoakholmståg kan bti

rundreåa i Be-rgslagen mled besök i och nåeta åre resa. I fd sig.i god tid fö1e d31 2 augusti'I r'at sig i god tid löre clen z åugustt.
M-B I Regeringen fattar beslut i nedlägg-

ningsfrågari som omfattar enbart
Irersontrafiken. Skulle frågan om

Div IV Norra
Blikstorp - Ekedalen 3- 1

Skara B-Frökind 1-3
Frökind 3 3 0 010-2 6

Wargön Z 2 0 t 7-E 4

Blikstorp 3 2 0 | 7-5 4

SkaraB 3 1 0 2 6-6 2

Ekedalen 40042-140
Hörnebo B uteslutet Pga låmnade
w.o.

Kinnarps lF
extra möte I '
tisd. den 15 juni kl. 20.00 klubb-
stugan Kinnemo.
Möt upp mangrant!
Styrelsen.

en nedläggning även av godslrafi-
ken uppstå måste riksdagen på nYtt
ia ställning.
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niistu sornmo;r?
Kommunqtyrelsen tillstYrker hos

fullmäktige att friluftsbadet i Kin-
narp/Slutarp skall byggas. Ett till-
Eisssanslas på 530'000 kr krävs och
xE fareslår att detta täcks i 197? års
stat, Kommunen har råknat med
ett statsbidrag På 9C.000 kr. En

bvesnadskommitte skall tillsättas
oätr fS föreslår att denna skall be-
så av fastighetsutskottets iedamö-
ter, ordföranden i fritidsnärnnden
samt fritidsintendenten.

NU NAR

AttEGRO

ll

D.UANNU MER
FOR PENGARNA.

Du ska jämföra Allegro med sa bra bilar som Golf, Fiat 128

och Escort.
Den nya Allegron har fått detaljer som gör den än mer
konkurrenskraftig i den här tuffa klassen.
En bra bil har blivit ännu bättre. Priset? 22.800. Med femårig
vagnskadegaranti. Allegro. En bil från LeVland,.1fi

Köm och provkör Allegro!
Även ett antal bra beg. bilar finns till salu'

Mycket mål i trked'alen
Ifinnarp,ugn* med 6-3!
Ekedalen KinnarP kom till idrotb'

parken i Ekedalen På fredagskvål-
len och satte en väldig fart på spelet
och eiorde hela fYra mål innan
pauslEftet paus hämtade Ekeda-
ien sånär in försprånget, man hade
3-4, men då kom KinnarP igen och
eiorde två måI.
- En riktig publikmatch var det -
fartfylld och trevlig. Kinnarpsse-
qern får betecknas som råttvis' He-
la laeet var bra, allra bäst dock

Tomas Westerberg oeh Bengt
"Blecka" Georgsson. I Ekedalen
var Bengt Fredriksson, Sigge
Croona och Jonny Graaf bäst.

Målgörare ör Ekedalen var Leif
Johansson, Bengt Fredriksson och
Leon Blank. Kinnarpsmålen gior-
des av Tomas Westerberg 2, Kent
Bengtsson 2, Thomas Carlsson,
Kennet Palmqvist. Domaren Lund
från Skövde dömde bra.

Bröd Larsson Bil AB
Klnnarp

Tel 0515/330 60

FOTBOLL
Tångavallen FREDAG KL
18.30

Fröiereds lF
Slutarps lF

Matchbollen är skånkt av
Olle Karlens åkeri. ,rilt-

Slutarp A-Fröjered 8.2- I
I fredagskvällens Tångamatch

vann Slutarp med uddamålet över
gåstande FYöjered som höll 1-l tills
det återstod sex minuter. Slutaro
hade greppet om spelet men lyck-
ades inte göra mål i ftirsta halvle-
ken som slutade mållös.

En stund in på andra halvlek kom
ledningsmålet för Slutarp. Det var
Kenneth Andersson som svarade
ör det. Något senare utjämnade
Fröjered genom Christer Ceder.
Roger Andersson såg till att båda
poängen hamnade hos hemmalaget
med mål i Matchens 84:e minut.

Bra i hemmalaget var Bengt An-
dersson i målet. samt frrbackslin-
jens Kiell Kirlstedt och Dan-Ola
Sanden. På mittfiiltet visade Tbnv
Skoglund och Tommy Erlandssoir
ett starkt spel och framåt var Roger
Andersson ou"-Y,l-n' 

o*o*

Slutarp
Tomt, mycket centr.
lägen, avsedd
Åseda-Hus.

-ili

KINNARP SLUTARP
SANGGUDSTJÄNSTER, sönd. 14.3-0 vid Frökindsgården;'

Kinnarp
16.00 Järnvägsparken Slutarp Ungdomskören Verkligt Liv

Roland, Kurt

. (vid;"rlliäT'"u

Mats Abrahamsson.



i+
Herr Lars Giiiran Andersson med
maka Eva Engberg, båda från Kin-
narp. (Foto: Atelje Torin Eftr. Bo-
rås)"-1lffiliiiiiiii*il

Ur FT:S beSökSbOk noteras måndagens besök av Anna Karin och Johan cråpe-"
femteklassare från Kinnarps-skolan. Man fick se tekniken bakom FT:s tillblivelse. ts/g-tq,

FRöl{lND
OERBYIIAGS

Tångavallen, SlutarP
Fredag kl. l9'00

Floby lF- Grolanda lF

Matchbollen skänkt av

Thiels-affärerna. FlobY

Vägföreningen
Länsstyrelsen har fiirordnat Elof

Rehn, Falköping, att t.v. vara le-
damot i styrelsen för Kinnarps-Slu-
tarps vägförening och Sven-Olof
Johansson, Falköping, som supp-
leant för Rehn.

Aktuellt för Semeiiei octr Fritidl

TÄLT. CAMPING.
SPORTARTIKLAR

Trädgårdsmöbler' Fritidsskor

S ib'*+TARP H EM' o. F*,t'otLAcER
Affären med de låga Prlserna -

SKOGSVÄGEN öppettlder: Månd-tred.9-18-
SLUTARP - Tel.335 92 Lördagar 9-13

STÄNGT LöRDAGAR UNDER JULI MANADI

GöR SOM ALLT

FLER
ocH

FLER
Ar titr
affären med

LilGRE
PRISER

KINNARPS
LAGER.
FURSilLJNING
Tel. 332 63

UPPET:
VARD. 11-19
LöRD. 9-i3

Kinnarpi tf i" ungd-omåsöEtionl"-i'aJ.'ylie"r, sina pojk- och flicllagsspelare till
träffpå KinnJrno. Som synes uaid.t 

"tor 
uppslutning av både de aktiva ungdomarna och deras ledare.



Kinnarp i topp efter
3 - I *ät Stenstorp 

**

Kinnarp kan i år fira semestern rned full trelåtenhet. Vårepilogen på Kinnerno i söndags
mot Stenstorp slutade med en 3-l segero vilket, för upp Kinnarp i femmans topp, Falkö-
pings BK har samma poäng och sarnma målskillnad men har åstadkomrnit mindre rnå|.

L)et är inte allt omöjligt att Kinnarp fram på höstkanten fortfarande återfinns i toppen -
det gav lagets stabila insats i söntlags besked om. Med bollkunniga grabbar sorn Bengl
"Blecka" Georgsson, Kennet Palmqvist, Thornas Westertrerg och Kent Bengtsson i spetsen
kan man bli farliga för FBK i höst. Dessa herrar plus snabbe Bengt Persson valsade
ordentligt om med Stenstorpo vars enda mål kom på onödig straffspark.

Kinnarp lever i hög grad på sin
goda centerlinje. Tony Persson
längst bak är en säker herre sorn
sållan låter sig överspelas. Det är
tur att han finns där ör ftirsvaret
har visat sig vara Kinnarps akilles-
häl den här våren. De 18 insläppta

h\. målen överträffas bara av Valtorp
f,. och Ekedalen.\!1 Mittftiltet" meste håll-i-gångare'äh "Bleeka" Georgsson - en lirare

ända uti i fingerspetsarna. I sön-
dags serverade han flertalet s.k
smörbollar och hade framför allt i
första halvlek stor aktionsradie. I
andra fick han bra hjälp av Kennet
Palmqvist. "Blecka" visade lite av
sin klass vid 1-0 målet, som anlän-
de efter 13 min. Han vandrade ise-
nom hela Stenstorps-försvaret oich
quilade till slut - helt fri med Janne
Äberg - behärskat in bollen i må1.

Som jobbande center hittar vi
Thomas Westerbert, som är en

. ständig plåga för varje försvar. Det
fina med honom är att när inte las-
kompisarna serverar målchanser åt
honom skapar han själv tillbud. Ett
mål kom från hans fot i söndaes
(3- l) efter fint ' samarbete -ä
Kent Bengtsson. Thomas blev helt
f^rispelad och ensam med Janne
Äberg glorde han inte något miss-
tag.

Thomas kedjepartners Bengt
,Persson och Kent Bengtsson visade
också upp sin bästa sida i 3- 1 mat-
chen. Bengt med sin snabbhet och
Kent med sin härliga teknik. Kin-
narps 2-1 mil var en grann sak,
som kom i andra halvlekens 25:e
minut. Eh låg hörna från "Blecka,'
mötte Kennet Palmqvist på volley
och det blev ett skott som helt ställ-
de Janne Åbårg i Stenstorps-bu-
ren.

Stenstorp fick som sagt sitt mål
på straff. Kjell Hoffman blev nerd-
ragen av en hemmaförsvarare och
Tommy Johansson gjorde inget
misstag. Detta hände efter 17 min i
andra halvlek och betydde 1 - l.

Herr Lennart Helmersson med
maka Anne-Marie Valfridsson, Slu-
tarp. (Foto: Hammarstrands Eftr.,
Falköping)

Pausbetygen i Stenstorp inskrän-
ker sig tlll två stycken: målvakten
Janne Äberg, son svarade för
många säkra ingripanden och
Tommv Johansson.

TREVLIG
ENFAMILJSVILLA

Bel. i relativt nytt villaområ-
de i Kinnarp. Villan byggd i
enplansstil är 1972, med Yt-
terbeklädnad av vitt fasadte-
gel. Inneh. en boendeyta På
c:a 116 kvm fördelat på 3 sov-

rum, 1 större s.k. dubbelrum
avgränsat med spalje. För-
sedd med vidbyggt garage o

trevlig uteplats. Säljes med
tilltr. i höst.

Domaren Äke Sundqvist, Sköv-
de, lyckades bra med sitt uppdrag.. ANDERS

Div V Södra Skamborg
Blidsberg - Falköpings BK 0-2
Ekedalen-NFågelås1-3
Vartofta - Smdhem 0-l
Valtorp - Åsap 3-3
Kinnarp - Stenstorp 3- 1

Oslm Skaraborgs resenserie
Fröjered - Kinnarp 2-1
Blilsberg - Vreten 1-Z
Grolanda-SlutarpA3-2
Floby - Ekedalen 3-1
Mullsjö - Trädet 0-l

Kinnarp
Falk.BK
Blidsberg
Äsap
Vartofta
N.Fågelås
Valtorp
Stenstorp
Ekedalen
Sandhem

g s 2 224-1812
9 5 2 217-17L2
I 5 0 414-1110
I 4 2 316-18 10

I 4 1 4 12-10 I
9 4_l 4tz-rz I
9 3 2 417-19 I
I4 0 5u-14 8
9 3 r 513-21 7

9 2 1 616-18 5

I 7 2 0 21-10 16

9 5 2 227-t9r2
I 4 3 2 24-10 ll
9 4 2 315-10 10

9 3 3 317-17 9
I 3 2 414-15 8
9 3 1 5t0-ZZ i
9 3 0 614-22 6

93066-186
9 2 r 611-16 5

Grolanda
Slutarp A
rloby
!'röjered
Kinnarp
Blidsberg
Trädet
Ekedalen
Vreten
Mullsjö

SALONG LADY, SLUTAHP
Semösterstängt

fr.o.m. dan S lull - 14 jull
Tel. 334 90, Maj Bergman.

SLATTER-
AUKTION

kommer att hållas onsdagen
den 23 juni 1976 kl. 14.00 hos
lantbr. Birger Andersson,
Ledsgården, Axtorp, Kln-
narp, tel. 0515/33163 varvid
försäljes c:a 12 tnl. slåtterval-
lar i olika poster. 3 mån. kre-
dit till säkre kända köpare.
Övriga villkor vid auktionens
början.

ä\
E 

=- 
SVERIGE TASNGHETER ;

" FÖRENII{GSaANKENS FÄsnG}rS|I;ErH},

Storgatan 5 A, Falköping
tel.0515/17025

Missad,e må,lcha,nser förstcirde
planerna på serieled,ning

I höstas blev det klart att Slu-
tarps IF, efter ett mycket svagt
div VI-år skulle få se sitt A-lag
spela i reservserie 1976. I ett
sådant låge står en lörening alltid
vid ett vågskål: skall man fortsät-
ia och försöka komma uppåt igen
eller skall man trappa ner verk-
samheten?

Slutarp gick klokt nog med på
den förstnämnda liqlen och be-
stämde sig för att kåmpa viclare
med en blandning mellan äldre,
och yngre lovande spelare. Ung-
domar finns nämligen i SIF, men
alla är väl inte riktigt'lärdiga än.

FT-sporten passade på att be-
söka Tångavallen i lördags, dÄ
Slutarp hade toppmöte med Gro-
landa B. Grolanda låg före denna
omgång två poäng före Slutarp,
men genom en seger skulle SIF
kunna passera. När tio minuter
återstod av matchen såg det
också ut att lyckas, men rned tio

tn"t ?"t utvlsad) tunde Grolanda
som genom ett trollslag vånda
matchen till 3-2 seger och där-
med dubbelt utökad serieledning.
Synd om Slutarp men kan man
inte utnyttja målchanserna man
får, då går det så här. Två gånger
fick nämligen GlF-försvaret råd-
da på mållinjen.

1-0 till Slutarp kom ejfter sex
minuter qenom Roger Andersson
på ett kanonskott ribba-in.
Jan-Olof Hedberg kvitterade till
1-1 efter fint förarbete av
Hans-Åkä Mörk och innan första
halvlek var slut passade Håkan
Kdrlstedt på att återge Slutarp
ledningen med 2-1.

Dessa siffron stod sig ånda tills
36 minuter spelats av andra halv-
lek. Strax före denna minut blev
Grolandas innerback Sven-Äke
Andersson utvisad ör ojuste spel
och detta såg ut att tända laget
som i anfallet efteråt kvitterade

till 2-2 genom Sten Gustavsson.
' Två minuter före slutet fö[ så

seger4ålet för Grolanda.
Hans-Ake Mörk bröt sig fram på
egen hand och stod plötsligt fri
med Ulf Karl6n i Slutarpsmålet,
som lnte hade en chans att avvär-
ja.

Slutarp borde både med hän-
syn till spel och målchanser vun-
nit den hår matchen, Man har sin
båsta lagdel i försvaret, &ir Kjell
Karlstedt dominerade, Bra var
också unge högerbacken Inge
Karlsson samt Tommy Erlands-
son på mittftiltet.

Grolandalaget var relativt
jämnt, men extra plus skall gå till
vånsterbacken Ola Alfredsson
som två gånger råddade på mål-
linjen. samt till Hans-Ake Mörk
som var delaktig i två av målen.

Domare var Roger Nordqvist,
Vedum.

MATS
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Dans kring midsommarstången vid barnstugan.

Solen sken från en klarblå
sommarhimmel när barnstu-
gan i Fyrklövern i Kinnarp på
onsdagen firade midsommar
med lekar ogh dans kting

stången till tonerna av
Britt-Marie Stridhs dragsPel'
Ett 30-tal barn var med På ka-
laset och naturligtvis fanns
också mammot och pappor På

plats. Småningom blev det
servering kring borden på
uteplatsen och alla var över-
ens orn att de haft en treviig
sommareftermiddag.

Alla de gamla kåra leklåtarna dansades igenom till Britt-Maries dragspel.

S llverstrfl nds Herrfrisering,
Klnharp

römertcrrtängt den S/7 * g1l7
Tcl. 334 6ö

Kinneved
Pastorsexp. öppen onsdagarna
den 30/6 och717 istället för fre-
dagarna den 217 oeh 9i7 kl.
10-]'2.
Pastorsämbetet

Slutarp
FRTLUFTS9UDSTJÄNST
I JÄRNVÄGSPARKEN
(vrd regn i missionshuset) sön-
dagkl. 14, khHagnerud - sång

- Kaffeservering.
Välkomnal
Pastorsämbetet

Fotboll
på KINNEMO
i dag kl. 19.00

Moholms lF -
Kinnarps lF.
Vi tapkar Kinnarps Textilindu-
stri fiii matchbollen.

FROKINDS
PENSIONÄRER
Fotvård den 28, 29 och 30juni i
Frökindsgården

Kinnarp - Moholm 3-S (2-2)
Med 4 ordinarie spelare gick det

inte alls för Kinnarp. Semesterfot-
boll och schabbel i försvaret var
orsakerna till 3-5 mot Moholm.
Lagbasen Uno Carlsson vill inte ge
någon godkänt i Kinnarp.
- Tre mål åstadkom man i alla fall
ocl-r för dessa svarade Kent Bengts-
son, Thomas Westerberg och Bengt
"Blecka" Georgsson. ztlg-?b"

KINNARP
Välkomna iill iipsprornenad vid
Granet (Fröjevägen) söndagen
den 27 jirni kl. 18.30. Medtae
kaffe !

! qr!narlre|!lqE:!!{o"f&a!I1å's

Ansvröru
28i 6 ki. 19.00 hos Kjell.
Kinnarps BTK

"^:i lilt div V. Ffrer problem i startgropårna har Kirrnarp hinarrormen o-ctr parkerar som,s-erieledare i Södra Skaraborg. Jag bör-jade tvivla på lager'från 
-hi-11emo .ft"" .ii prr-"n"g, insatser ibörjan av maj, men 'rBleeka.. har fått med sig'slna unga kompisar

l,T.fl,:r,"f:len. Kinnarp är förrestc.n i., "jff".-arsigr syagastedrv y-re.taren.- tZ-poäng och målskillnaden 24_lA. Falklöping"s BKhar inte haft det lätt i sina försök att nå en snar co_.ba.ii. t f;;;:Laget_ä_r jagat, alla konkurrenter satser extra hårt på mötena med
IP{. .ll rror jag åndå att taget i tångde" tir. ä"i"""k;";;;;;
'oSula" & Co kommer att få kåmpa fa" ",, ,e .itr -å1, den sakm ärruår. (.r. g?s:cs qr"d+)



BadsonunAr -77:
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för Frökind
Falköpings komrnun- clet - der vid det här laget

fullmäktige behövde bara alltrekanta friluftsbadet i
drygt 20 rninuter för att Kinnarp-Slutarp. Full-
klara av junisarnrnanträ- mäktige treslutade atr bå-
dets sexton årenden, fern det skall byggas, en bygg-.
motioner och en interpel- nadskommitt6 skalt tillsät-
lation på måndagskvällen.' tas och ett tilläggsanslag
Det var det sista kf-sam- på 53O.O0O kr beviljldes.
manträclel före somrna- Bengt Setterberg tsr u#ää siå
ruppehållet. .; Någon de- först ^ mot att stiftelsen Frö-
baii noterades inie. Ses- flll:4t::f: Fo'städer 

inte talat om
__._ något urderskott på drygt 83.500 krslonens enoå rnlagg slar.a- för., pensionärslagenhåier under

de Bengt Settertrerg för t9Z5 i sin förvaltninssberättelse.
som riktaele en del an- Det fanns ingen balanslräkning hel-
märkningar mot ett par ler' Erik Åndersson' kommunsty-

kornmunala 6ostadsstifiet- relsens,ordförande, svarade att'
sers sätt ",, ..aooi"''.ii" åT,.*ff".#',rä:fftåå,tåi
resp. verksamheter. Bland ten för pensionärslägenhetef och
besluten kan närnrras det trar alltså täckts årets underskott

rå n grivade Frökin,rsli 11- 
tltjfifu :lxTtrrilffi pjJå;
förvaltningsberätte lsen.

1 IIr Setterberg efterlyste en bättre
I r'edovisning nästa år från den
lkommunala bostadsstiftelsen. som
I emellertid fick sin verksamhelsbe-
I rättelse godkänd ansvarsfrihet och
I anslas beviliat.

son 1 mål vardera. G: Leif Andersson.
Floby IF * BK Rapid 1*4
Målg. F: Åke Pe."sor. R: Peder Feldt,

Bengt Grahn, Tomas Helander och Jo-
han Grönberg 1 mål vardera.

Grolmda IF * Valtorps IF 1-0
Målg, Gr Stefan Gegerfeldt.
BK Rapid - Äsarps IF 0-4
Målg. Ä: Lars Claesson 3 och Patrik

Evertsson 1,

Kinnarps IF - Floby IF 3- 1

Målg. K: Bengt Kjellsböm 2, Karl Olof
Johansson. F: Ake Persson.

ÅsarpslF 4 4 0 015-1 8

GrolandalF 4 3 0 1 6-3 6

BKRapid 4 2 0 2 8-9 4

KinnarpslF 4 2 0 2 4-6 4

ValtorpslF 4 1 0 3 4-5 2

flofvlr 4 0 0 4 2-15 0

- D-gruppV
Kinnarps IF - Kättilstorps IK 9-0
Målg. K: P O Westerberg 4, Urban

West'erberg 2, Stefan Johansson och
Anders Hermansson I måI.

Åsarps IF - Kinnarps IF 0- 2

Målg. K: Anders Hermansmn, Mikael
Josefsson I mål varCera.

vartoftasK 4 31023-7 7

MullsjöIF 4 3 0122-6 6

KinnårpslF 4 2 7 7 13- 3 5

G.Ado[sIF 4 2 0 2 7-18 4

ÄsarpsIF 4 1 0 3 8-13 2

KättiistorpslK 4 0 0 4 1-27 0

0 AB BIL & MOTOR

Volvo 145 1971

grå, 8.500 mil

Volvo Amazon Comb. 1967

vit, 9.700 mil

Volvo Amazon igOg
grå

vw 1600 1972

grön, 6.100 rnii

VW Var. 1600 1971

vit, 9.700 mil
vw 1300 1968

blå, 9.400 mil

Peugeot 204 D Comb. 1972

grön, 7.500 mil
Opel Rekord 1974
röd, 4.500 mil
Opel Ascona 16 S 1973

brun, 5.500 mil

aaoai)(}
3

Beg. bra bilar
(li.ru't
arlflal)

Renault 16 TS 1975

brun, 2.800 mil
Renault 16 TS 1971

blå, 9.300 mil
Renault 16 TL 1975

blå, 3.200 mil
Renault 16 1969

vit, 10.400 mil
Renault 12 TL 1973

blå, 5.900 mil
Renault 5 TL 1975
gul, 3.500 mil
Renault 41975
gul, 2.100 mil
Renault 41972
röd, 5.200 mil
Renault 4 1968

vit, 12.800 mil

SLUTARP Telefon 0515/333 30
aukt. återförsäljare för Renault

- 
v;irll^nc c+ÄFö+D +illi' -r' fh-'-B-grupp IV

Vartofta SK - Slutarps IF 3 - 1

Målg. V: Kenny Malmgren, Börje An-
dersson och Henrik Johmsson. S: Äke
Brandt.

Kinnarps IF - Gustav Adolfs IF 2- 1

Målg, K: Bengt Kjellström 2. S: Per
Svensson.

Sandhems IF - Kåttilsiorps IK 11- 1

Målg. S: Gunnar Hartelius 3, Bert Cla-
esson 2, Peter Öberg 2, Lars Claesson 2,

Magnus Rydh och Berni Friberg.
Gustav Adolfs IF - Vartofta SK 0-8
Målg. V: Kenny Malmgren 3, JonnY

Gustavsson 2, Clas Uno Frisk 2 och Börje
Andersson 1.

Slutarps IF - Sandhems IF 3-2
Målg. S-arp: Martin Lfndroth 2 och

Åke Brandth. S-hem: Peter Öberg och
Bo Jansson.

KättilstorpslF - KinnarpslF 1-o
Målg. K-torp: Per Karlsson. K-arp:

Torbjöm Äkesson 4. Tore Gustavson 1

och Tommy Berglund.
Vartofta SK - Kinnarps IF 6- 1

Målg. V: Henrik Johansson 2, Karl
Johm Andersson 2, Sören Andersson
och Rörje Andersson. K: Torbjörn Åkes-
son,

Slutarps IF - Kättilstorps IK 7*0
Målg. S: Håkan Andersson 3, Mrtin

Lindroth 2, Micael'Skoglund och Mag-
nus Ekmm.

Sandhems IF - Gustav Adolfs IF 6- 1

Målg. S: Tomas Karlsson, Gunna
Hartelius 2, Peter Öberg, Bo Jansson
och Bernt Friberg. GA: Staffan Sjökvist.

världens största tillv. av framhi.drivna bilar
MIDSOMMARAFTON STÄNGT

Gustav Adolfs IF - Kinnarps IF 2-4
Målg. GA: Håkan Karlsson och Johan

Wahlström. K; P O Westerberg 2, Ola
Hermansson och Anders Hermansson,

Vartofta SK
Mullsjö IF
Kinnaps IF
Gustav Adolfs IF
I-*ASUpS rt
Kättilstorps IK

5 4 1 034-8 I
5 4 0 129-6 9
5 5 1 117-5 7

52039-224
51048,202
50052-380

ffiVartoftaSK 5 4 0 129-6
SandhemslF 5 4 0 127-g
."SluiarpslF 5 4 0117-6
KinnarpslF 5 2 0 310-16
KättilstorpslK 5 i 0 4 5-34
GustavAdolfslF 5 0 0 5 4-21

C-grupp IY
Kinnarps IF - Åsarps IF 0!3
Målg. Å; Lars Karlön, Patrik Everis-

son och Lars Claesson.
Floby IF - Valtorps IF 0-2
Målg. V: Dag Andersson och Anders

GrqBn.
BK Rapid - Grolmda IF 1-2
Målg. R: Peder Feldt. G: ,Gert Len-

nartsson 2,
Valtorps IF - Kinnarps IF 0- 1

Målg. K: Benny Andersson.
Åsarps IF - Grolanda IF 2-l
I\Iålg. Å: Lars Karl6n och Lars Claes'

8
8

8
I

2
0

,. :.:ir:::r:åj

1:l:,U
i:l$.i!r *:il

Midsornrnarhelgen på F rökindsgården blev även i år omväxlande med
sång, musik och dans. På midsommarafton spelade Gunnar Karlsson, dragspel och Carl Tornemar, fiol. Till
en början lyssnade pensionärerna till de två musikanterna för att lite senare ta en tur kring midsommarstång-
en. På midsommardagens eftermiddag kom traditionsenligt Falbygdens fofkdansare på besök - även det ett
uppskattat inslag i midsommarfirandet. L4/b->0.



FfilUftSgUdStjänSt n.;n. på söndagen i Jårnvågsparken i slutarp. I den sköna somrnarefier-
middagen hade ganska rnycket folk kotnmit till parken för att höra kyrkoherde S-E Hagnerud predika och för

SCAN vÄST ek. för. Skaya-rå-
gionenmeddelar... v ,:. :."!'

Over:låtelse.av ...-u

transportområde
Djurtransportör Kurt Karl6n,
Tångaberg, Slutarp, Falkö-
ping, överlåter fr.o.m. den 5 jrtli,
1976 djuranmälningar och
transporter till Carl-Gustav
Bergh, Personalbostaden, Var-
tofta, tef.; 05151302 52.

Området. omfattar socknarna:
Vartofta-Åsaka, Slöta, Kymbo,
Kälvene, Näs, Yllestad, Vis-
torp, Sandhem, Vårkumla och
Äarlebv.

."& xrrurunnp
$,Tri'ifiiam enfamiljsvilla

d{ti bYeea.t?9t:".1 inneh 4*- rum o kök, hall, badrum

s' :.*: ,VidbYggt 
garage o

lörråd. Trevligt läge på
'.1ffi, to-t om 930 kvm.

SPARBANKERT{AIS
FASTIGHETSBYRÄ
Storg. 7 -9,,iFalköping
Tel. 13425, bost. 13484

att sanlas till gerrrenskap kring kalTeborden efteråt. \[T-N.

ir:iji-. 4
:t:rltiiiiti:r::iir :

lr::i-

För gxaht 5O åf gedån konfirmerades den här gruppen i Kinneveds lcyrka av dåvar;rrrde
prosten Bjerkander. På rnidsommardagert 1? av de från börjzrn 24 kotriirmanderna samlnde till högmåssa och
nattvartlsgång. Tre av kamraterna från konlirmationsticlen år döda och fyra av o[ka anledningar förhindrsde
att cleitaga. Kyrkoherde Sven-Oric llagneru d predikade i gudstjånsten och höll iiven en kort andaktsstund'då
konhrmancletnn hyllade sin konfirmationslärare med blommor på graven. Senare sqmlades konfirmanderna
till måttid på Kinnarps pensionat. De som deltog var Tilly örahn-Gustsv$sön, Falköping, Sara Silvan-
der-Gustavsson, Kinnarp, Helmer Andersson, Kinnarp, Elsa Oustafsson, Jönköping, Eertil Andersssn, Vår-
kumla, Rosa Fransson-Johansson, Falköping, Birger Andersson. Kinnarp, lralentin Andersson, Eriksberg,
Astrid Claesson-Eskdahl, Furtrsjö, Nils Hlloml:erg, Floby, EIin Gustafsson-Ande:rsson, Vartoft,a, Harald
Elrodd, Kinrrarp, Elsa Fredriksson, Falköping, Valborg Äng-Claesson, Åsarp, Aliee Johunsscn, Äsarp, Margit
Gustafssorr-Nilsson, Hagfors, Dora Gust:rl'sson-Arrclersson, Slrrtarp. På bilden ses konfirmanderna vid prosten

Bjerkander,s grav. T.h. kyrkoherde Sven-Eric I'{agnerud.

Vi håller verkstaden stängd
.1217 - 3017'

Vi önskar alla kunder en trevlig sommar.

Kinnarps Bilservice
Tel. 0515/336 10



Håte hyllurJe Agnetu
merJ I d,rottsshc;ld,en 

-+{

Trafiken på
Slutarpsgata yir.
skall räknas
- 
Fastighet(ågare i Slutarp lrar i en

skrivelse till gaiukontoret begärt att
Skogsvägen i Slutarp skall av-
stängas för' tralik. Orsaken är att
det förekomrner en del genomfarts-
trafik på g'atan och att det finns ett
40-tal barn under tio år i området.
Olyckstillbud har förekommit.
Kommunstyrelsen behandlade
ärendet vid sitt sammantråde oå
tisdagen och beslutade att en tia-
fikråkning först skall företas.
. För att'en avstängning av gatan

skall bli möjlig fordias å anä.ing
a-v byggrradsplan ör Sltrtarps ocii
Kinnarps _tätorter. Innan bygg-
nad_snämnden får. det uppdraget
skall man alltså räkna antälet bilar
per dag på Skogsvägen.

Folkmängden i Kinneveds för-
samling

Enligt i SCB-publikationen
Folkrriåingd 31 December 197b före-
liggande definitiva siffror hade
Kinneveds församling vid årsskiftet
1975/76 1.363 invånäre, varav ?08
manliga och 655 kvinnliga. Det in-
nebär att folkrnängden i försam-
lingen ökat med 20 personer, eller
1,5 7o, under 1975. Under 1924 var
det ökning med 41 personer, eller
3,17o. (PRK) t(+.4O.

SGU Falköpings duktiga
landslagsflicka Agneta Björck
mottog på söndagen Falkö-
pings Tidnings Idrottssköld
för framstående insatser un-
der i975. Harry "Håte" Thiel.
Floby. som varit med i juryn

sedan starten i mitten på
40-talet, delade ut skölden,
diplom, blommor och
FT-väska innan avspark, då
SGU spelade. mot Halmia på
Odenplan.

Harry Thiel gav Agneta

,många lovord och sade att
hon l'ar en mycket.. värdig
sköldvlnnare.* Agneta har under en följd,i
av år utmärkt sig inte bara i

fotboll, utan även i skidor,
orientering, terränglöpning
m.m. m.m.

- "Att Agneta även anlitats
som tränare och ledare på så-
'väl riks-, klubb- som distrikt-
snivå är en tung merit,', sade
också Harry.

De friska vindarna som
blåste över Odenplan i sön-
dags var en symbol för Agne-
ta, tyckte utdelaren. "Det vi-
Iar en virvelvind över Agneta
i skog och mark".

Harry Thiel avslutade med
orden "det är med stor glädje
jag delar ut årets sköld.i '

Därefter blev det puss på
kinden och ett fyrfaldigt leve.



T/AD HETER ",FERIST"
PÅ FALBYGDSKA? tsh-rb.

Den här vägskylten är inte vanlig
i landet, har ni alls sett den?

Varningskon här ovan finns på
vägen mot Kotarps by i Slutarps-
trakten. Den vägfarande frågar sig'
nu gärna, för vanligen har han inte
sett skylten tidigare, om kor är be-
myndigade att gå lösa på vägarna
så att det måste varnas för dem.
Nej, det år förbehållet älgar och
likstiillda.

Om man nu fortsätter mot Kotarp
kan man emellertid plötsligt finna
sig ha sällskap på vägen av ena ko
utan att man passerat något stäng-
sel.

Men det har man glort. I vägba-
nan finns en trall - heter det så? -
och den är ett effektiv4 stängsel.
Korna skyr den. Dom ser att den

kan skada klövarna.
Men heter det "trall"? Vi bara till-

griper ord€t i vår okr.rnnighet. Vad
anordningen heter i Norge vet vi
emellertid.: Fn gång när vi fårdades
'i Rorostraliien stod det "Ferist" på
en skylt vid vägen. Vi såg inga
hustak och vi kunde inte återfinna
orten på den fina Cappelenkartan.
Så vi fortsatte. Då brakade det iill
under bilen, varpå vi förskräckta

'steg ur ftir en undersökning. Vi hit-
tade just en "trall". Den hade lösa'
delar som brakade till när bilhjulen

,passerade. Alldeles själva råknade
vi ut vad det var för en anordning.
Fe betyder fä, och rist kan ni över-
sätta sjålva.

Men vad heter grejen egentligen
här hemma hos oss?

FRö]{lND E
Vå,rmekulverr

AB Kinnarps Kontorsmöbler,
Falköping, har fått tillstånd av ar-
betsmarknadsstyrelsen att använda
sin särskilda investeringsfond. 8o-
laget skall anlågga värmekulvert
för 225.500 kr. (TT-verk) nb
Friluftsgndstjänst i Axtorp fr'

I söndags hade man samlats till
utegudstjänst i rlen vackra ängs_
backen nedanför. Axtorps försam-
lingssal. De gO-tal närvarande fick
lyssna till kyrkvisor, som sjöngs av
Anneli Johansson, Marie-Louise
Silvander och Åsa Thuresson un-
der Margareta Thors ledrring. Kyr-
koherde Hagnerud predikade om'cret stora fiskafänget" utifrån
evangelietexten. Andakten omra_
mades av sommarpsalmer. En god
kolleht inflölt till Sigtunastiftelsen.
För kaffeserveringen stod kyrko-
brödernas damer samt syförenings_.
medlemmar från Axtorp. Kh Hag_
nerud frambar ett tack till alla, som
förberett gudstjånsten och vände
sig särskilt till markägarna Gunnar
och lvan Johansson, som haft
mycket att förbereda.

Två friluftsgudstjänster återstår i'
pastoratet, Nu på söndag i Döve på
den gamla kyrkoplatsen och den I
augusti i Vårkumla.

Slutarp lF
Träningsläger på Tångavallen
denna vecka torsdag ki. 17,
fredag kl. 17. lördag kl. 10.30.
Match kl. 15 mot Borgr-rnda.
Söndag kl. 10.30
Alla spelare uppmanas att del-

SEMESTERSTilNGT
Fr. o.m. mänd.2617.

Kinnarp Manutaktur

JAKTSTIG
i Kinnarp den 3U7

ki. i4.00-16.00
u8 kl. 9.00-14.00.
Kinnarps S portskYtteklubb

I(innarp ålcer
till Kolboda -a.

Kinnarps IF satsar på eit ordent-
ligt träningslåger i sin uppladdning
inför höststarten, dår det gäller för
laget att hålla den knappa serieled-
ningen man gick upp i under vårs-
purten.

I morgon onsdag bär det iväg,
och målet är Kolboda utanför Kal-
mar, där truppen skall tillbringa fy-
ra dagar. Träning blir det förstås
och så skall man speia två matcher,
den ena mot Fristad, den andra
mot en ännu icke känd motstånda-

Första seriematchen spelas l're-
dagen den 6 augusti, då äet gäller
bortamatch mot Stenstorp.

#
4.
s
,* äär:',$:J'-å-,1ffi;
-dFru torn! om 930 kvm.

l{yttigt kiger
f .. T...
[or Klnnarpu tt/>-?b.,
Kinnarps IF befinnei sig Jrrst nu

på träningsiäger i Kolboda utanför
Ilalnrar. Därifrån rapporterade på
fredagen Giista Ek tiil F T:

- Vi har det bra här nere. Väd-
ret år inget att klaga på och det här
ägret gör oss gott. Det enda negati
va är träningsplanerna som inte
motsvarar de som vi har hernma,

På torsdagskvållen spelade Kin-
ftarp mot femmantopplaget Ixrvers-
lund. Eller en bra match fick Kin-
narp se sig besegrade rned 4-1.
Man höllsällningarna bra tills tjugo
minuter återstod. Då tog orken slui
och motståndarna kunde göra tre
raka mål och gå upp till en klar se-
ger. Tornas Westerberg gjorde
Ki.nnarps måI.

I går kväll var motståndet en
kombination av Loverslund och
Kolboda. Kinnarp vann med 4-3
efter 2-1 i paus. KIF släppte fram
en del yngre mannar, men målen
giordes av rutinerade Gttsta Ek 2,
Ihomas Westerberg och "Biecka"
Georgsson 1 var.

I dag återvänder KIF hem.

I(INNAHP
Trivsam enfamiljsvilla
byggd f96? och inneh. 4

rum o kök, hall, badrrrm

Trevlig Villa
I KINNARP

uppf. i hög standard 1972, i
1-pl.stil merct källarvån. Bekl.
med fasadtegel; inneh. stort
vackert vardagsrum, 3 st sov-
rum., välutrustat kök, bad-
rum m.m. samt i kä.våningen
gillestuga med ö. spis, wc och
i övr. goda utrymmen. Vid-
byggt garage, Stor altan,
Hörntomt ca 1.000 kvm. En
trivsam villa som sälies med
goda lånmöjligheter. Ring
för vidare inf.

erudFåiläiäi,FÅiisas.{F}el
Dotorpsg. 12 Falköping
Tel. 15175. 11475. 11375
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Bada och sola är det som
de flesta helst ägnar sig åt,'
särskilt när vädret är som
det varit under semester-
starten. På bilden

glada sol- och vattenäl-
skare: fr.v. Sven och An-
ders Ceder från SlutarP,
Birgitta och Olle Silver-
strand från KinnarP, samt

;rBerith och Anders Ek fran
Kinnarp. Samtliga bor i
tiusvagtt på Låirgsjö cam-
ping non om Fjällbac!a.
Det här med räkauktiorrer

är något ay folkfest. Det är
trångt såVäi på brYggan som
inne i saluhallen. Räkorna
säljs til1 uPPköParna som
strax därefter återfinns utan-
för saluhallen där långa köer
,ill Fiällbacka där vi siktat in
oss på Lå.tgsjö cam]ring. Den
finner vi några kilometer norr
om Fjällbacka. Sven Ceder
från Slutarp, med barnen La-
ila och Anders, har fått en fin
piats för husvagnen på clen
fullbelagda campingplatsen.
Fru Ceder väntades på
onsdagen. En bra plats har

ri;iiiii*
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även Birgitta och Olle Sil-
versttand från Kinnarp med
dottern Petronella och pu-
deh-r Cheri. Det är femte året
här för vår del, berättar Sven
som bjuder på kaffe.

I viken strax medanför Lrus-

vagnen ligger Svens båt.
Mycket tid ägnas åt sol och
bad men även för fiske.

- Vi får fisk så vi klarar oss,
såger Olof och visar upp det
som fanns i garnen på morron
* tre rödspättor.
Havsviken är en utmärkt
badplats, inte minst ör bar-
nen. En annan sYsselsättning
är krabbmete. Småkrabbor
finns det gott om invid hliP-
porna oeh lättfångade är de
också. En Iiskbit och en kläd-
nypa är vad som behövs' Men
som sagt det är mest småk-
rabbor och de får oftast gå

tillbaks tili havet.

-*-

Sven Ceder och Olof Silverstrand ägtrar sig ibland åt fiske.

fr'rtt +
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Per-Ola Westerberg tyckte det
var roligt att meta krabbor.

Petronella tycker om att bada i havet tillsammans med mamma och
pappa Birgitta och Olof Silverstrand. Per-Ola Westerberg är heller inte
rädd lör vatten.

I det fina badet vid Långsjö är det toppen för såväl stora som små. Anders }lk rned sönerna Christian och
Fredrik på ryggen tar sig ett dopp tillsammans med Per-Ola Westerberg och Anders Ceder.

Ostiid'lrd,,rn
lekplo,ts

-)6.

öl{i,nnil,rp
En lekplats nära stationen i

Kinnarp var i sådant skick på
måndagen att en anst'arskännande
{örälder knappast skulle låta sitt
barn leka där. Mångder av öl'
btrrkaro avslagna llaskor. glasbi'
tar, firnpar, papper och annat
skråtrr av växlande farlighetsgrad
för små harn låg utspritlda över
lekplatsen och gräsmattan runt
omkring. Lekplatsen är omtyckt
av ältlre "'lekfulla" - den saken
är klsr.

En Kinnarpsbo gjorde I"T
uppmärksam på lekPlatsens till-
srånd, Vi åkre dit och samlade
ihop en liten hög av <le ölburkar
som lfig på själva lekplatsen - se

bilden!
Gatuchef Björn l'ex fiek tltir'

klara varför lekplasten var så

ostädad:
- Kommunen anlägger och

utrustar lekplatser men den re'
gelbundna tillsynen och skötseln
har överlåtits pfr tle lokala vägfö'
reningarna. f)essa föreningar
sköter också gatorna i samhålle'
na. Kommunen har ingen orga'

' nintion för detts ut{rn frågan hsr
rliskuterats med vägföreningnrna
och man är formellt övrerls.

Men viigföreningarna kan lik'
som kommunen hu svårigheter
uflder setnestr:rpedoden - det Är
svårt ått få tug på folk tlll olika
johb eom rkall rkötas.

Östuchefen lovatle snmtidigt
att se till att lckplatren i l(irnrrrrp

blev stådad omgående. .

Där finns på samma lekplnte en
gamrnal rostig gunga sorn lnte
kan göra någon unge glarl - var-
lär inte ts borl den oeh eräclta
tkrn med någonting anntt - klåt.
terhus, koJa eller llknande?
(ilburkrpyramld bland ekråp
och glaskroes på lekplatr I Kln.
nårp.

AXTORP :

FRILUFTSGUDSTJANST " i
söndag kl. 14. Hagneruct. Sång{
Kaffeserverine.Välkornna! !

Kyrkobröderna .

Pastorsämbetet i Kinneved
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.t-liIlantbrevbäraren till fots el-
ler på cykel håller på att helt
försvinna. Utvecklingen inom
postverket har tagit bilen i sin
tjänst mer och mer, Men även
den bilburne postiljonen får
ofta 'i-'n nära, personlig kon-
takt med människan bakom
adressen. Han står till tjänst
med allehanda postala ären-
den som människor på lands-
bygden behöver få hjälp med.
Webstero.Martinsson på bilden
hår intill har varit lantbrevbä-
rare i snart 36 år. Han vet hur
det är att cykla med posten,
det giorde han i 25 år, men
också hur bra bilen är.

FT gtordä sällskap med ho-
nom på "linjen" en dag och
kunde konstatera att han
känner sina postkunder och
inte bara till namnet. Webster -

hinner oftast växla några ord
med var och en.

Mest om väder och vind
men också om hur man mår
och känner sig.

Efter alla år känner han och
bygdens folk varandra väI.

Påbildenthpasserår
Webster en av sina många
postlådor utmed vägen i
Ki.nnarp. Det är FT som'
åker .ner under locket, Mer
om Webster på sidan 5.

fI.:l::l;lliii:i:;

'fu{h'lut
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Utan ail vara överdrivet skåmt-
sam skulle man kunna påstå att
Webster Martinsson i KinnarP är
en nlan som troget tjånat på sin
post. Han är rrdmiigerr lantbrev-
bärare sedan 36 år. I 25 år körde
han posten på c-"-kel. de senaste
elva åren hai han kört den med
bil.

I Kinnarp, Brismene och Börs-
tig år han beka-nt med varenda
vägkrök, giird och stuga. Och
rned nästan varencla rnänniåka.
Webster Martinssan är "det rul-
lande postkontoret" personifierat
och bistår numera iandsbygdsbe-
folkningen med en personiig ser-
vice som vi i stan kan vara
avundsjuka på.

**/i
På den tiden Webster trampa-

de sig f'ram på vägarna var hans
dagliga linje 2,5 rnil lång - idag är
den drygt 10 rnil. Bilens intåg i
tjänsten har l:etytt att fler'orter
och hushåll komrr{t på hans lott.
De sistnämnda upfgår f.n. till 157

stycketr.
Webster tycker dgt är bra att

bilen kommit, Det säger han en
dag då FT åker med på hans van-
liga n.rnda med utgå19 från pos-
ten i Falköping. Han'Iiör sin egen
Austin som är ombyggd {ör hö-
gersl yrning.

- När man cyklade hade man
ju mer tid på- sig. förstås. Men
tänk så kallt och eländigt det
kunde vara. Jag minns t ex vin-
tern 1942 då det var 30 grader
kallt o+ jag hade halsdukar runt
hela Hrvudet {ör att irrte förfrysa
rnig. I;'gengäld bjöds man på kaffe
i vaq och vårannan stuga så att
ma4/nästan fick ont i magen, be-
rättär han ***

Få cykeln kunde Webster bara
hå rned sig vanlig brevpost i en

Wehster är extra välkommen på
cle flesta håll. Om det är under
200 meter från brer..lådan till
hemmet år han skyldig att åka
fram med värdeförsändelser o.d.
till adressaten, som då får utkvit-
teringen ordnad. Webster annrä-
ler alltid sin ankomst med en glad
tutning - om någon är på åkern
eller i tvättstugan så väntar han
gärna.

***
Det händer l'örstås att ingen är

hemrna och lägger han posten i
lådan i vanlig ordning - hän
kommer ju tilibaka nästa dag. Det
händer också att någon vill skicka
rqed någonting och då hängs med
fördel en speciell signalbricka på
postlåclan som säger att Webster
ska höra av sig när han komnter.

Eljest går det bra med en vaniig
papperslapp också, fastsatt med
klädnypa på brer4ådan. "Var
snäll oeh kom upp" kan det.stå
och den kallclsen hörsammar gi-
vetvis Webster. Den kan gälla en
insättning på postbanken eller ett
rekommenderat brer', På en post-
låda hänger'idag en plastpåse
med brev och pengar till porto,
som han får ta hand om.

***
Vid det här.laget känner Webs-

ter sina "kunder" och nästan aila
får han tillfålle att växla några ord
nred. Genom Kinnarp, Brismene
och Börstig är han bekant med
alla småvägar och avkrokar och
stannar till vid postlådorna med
osviklig precision. Han behöver
bara veva ner bilrutan och lyfta
på locket. I dag består den all-
männa posten :rv gruppkorsban.

- Sånt blir folk inte så glada åt
att få, säger Webster. Men. det
kanske är bättre än ingenting.

Vi talar under färden lite om
.hur han trivs med jobbet. .Han år
:.,:l-t -^l-l-^- *^l ,,^- L^-.:*

omnejd men lantbrevbärarna har
ändå i sin nuvarande funktion en
iikaratad uppgift. Den sociala
kontakten våxer ut vartefter de
lär känna befolkningen och kan
bistå den i olika ärenden.

Numera sker ingen utbärning
av post med cykel från Falköping
till landsbygden. Bilen har helt
övertagit den sysslan under de
senaste två decennierna. 'Men
genom att servicen utvidgats till
människor som bor iångt från tät-
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llelge och Hulda Grahn i Naglarp, båda närmare 80 år, får en pratstund med Webster når han kommer
med posten.

den upprätthålls och i'ör hononr ska 1å hum om hur den eller den
själv råcker det med att byta nå- har det, Iiån dag till dag.

sra ord här och där för att han ASTRIlr
I
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I
I
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Glimtar frå,n Frrikind'
Go mnrgon!

Det var ett tag sedan vi tråffa-
des i den här spalten. Sommaren
har hunnit en bra bit På våg och
merparten av svenska folket går
nu in på sin sista semestervecka.
Johansson af SlutarP har den här
sommaren haft semester i två
omgångar - först fjorton dar lore
midsommar och så fjorton dar
under juli månad. Före midsom-
mar fick jag "tjånstledig$" från
familjen och stack med fYra kom-
pisar ut på segelåventYr På Öster-
sjön - ett åventyr som.FT berät-
tat om för en tid sedan.

'Iag 
känner ett behov av att

komma till Bohusiän en gång var-
je sommar. Nu har jag varit dår
med den övriga familjen i 14 dar

- llnns det nåt som går uPP emot
salta bad, kliPpor *- och dunket
från en fiskebåt. . .?

**-
Det år många från våra trakter I

som åker till Bohuslåin. Det var
låttare förr att "morsa" igenkän-
nande på folk hemifrån. Med de
nya registreringsnumren På bi'
larna har man svårare qtt finna
varifrån biiisten komrner. Men
det år åndå en form av tidsfördriv
för bilföraren att kolla alla lustiga
bokstavskombinationer På bilar-

Alltid hånder det något På se-

mestsrn. Det vore ju underligl om
man endast kunde ägna sig åt att
bada, äta nyf:ångad fisk och låisa

Bohuslåinningen. Redan första
semesterdagen skulle Johansson
junior gå på upprtäcktsfiird i klip
porna. Det drdde inte många mi-
nuter förriln det hördes ett skrik'
uppe i bergen och ner kom unge
herrn med blodet forsande från
ansikte och bröst. LäPPen hade
spräckts vid en alltltir nära kon-
takt med de storå stenårna.
Språcki läppe behöver sYs - det
var vår första tanke når vi såg
jacket. På plats i stugan fanns
sjukvårdskunnig sYster till Jo-
hansson senior. Hon sYdde i låP-
pen med björntråd(l) - det var ett
utomordentligt fint jobb * och tog
sedan stygnet ett Par dar senare.
I låppen kan man sY med vanlig
tråd - utan risk. Det har jag lii'rt
mej. Nu. Så åker ni.På semester
så ta med er nåI, tråd och en sax
* då är ni i såkra händer om det
händer.

-*-
Har man en bra bil som är

"servad" på Bil och Motor dan
innan semesterfiirden så räknar
mån inte med att något skall.hän-
da. Nu hände det Johansson i alla
fall" Det började tidigt På resan
att puttra från avgasröret' Det
hrummade orovächande i uPP
och nerförsbackar.'{V1cn åve4 På
kusten är bilföretagen stångda i
jr"rli månad. Så skulle vi på utfrrrd
till Strömstad. I höjd meel Hälle-
kind small det som on vi haft ett
helt batteri k-pistar i åndan på bi-
len. En volvotraktor låter båtFe
än en Opel utan avgasrör. Ja, rik-
tigt utan var jag inte. Det var av.
Mitt av. Jag brummade med bilen

genom Strömstad-turisterna som
storl som statyer och tittade På
framfarten. Efter måvrga om och
men lyckades jag få kontakt med
cn bilfilma som jrtst slagit upp si-

na portar efter sommarvila.
* Ståll bilen hår och kr:m hit

förer hnh' Ii:rn. sl'i ska vi se vad vi
kan göra. l)orn glorde ett brå
jobb. Ett så brajobb det nrr går att
göra med en svets, rnen lödning-
en höll hem.

-*-
Jag tror inte att Hellström från

Slutarp observerade något brum
från Johanssons bil i den ned-
försbacke som vi träffades i. Dei
iir nämligen så att i Strömstad får
man jaga parkeringsPlats en halv
dag fiir att få någon. Och alla ga-

tor iir enkelriktade, tnen eftersi:m
Johausson {arit "krögare" två
somrar i den staden känner han
till några kryphåt. Det gör tydli-

gen också Hellström, ftir han kom
och tutade in på Johanssons Par-
kering när fyran låg inne i backen
och vi var på väg ner{iir'

- Hej, vi bor i Grebbestad'
Vilken tur med vädret. Vad gör
du hår?

Vi växlade några ord innan
Hellström rullade in På "min"
palkering. Nu är ju inte Ström-
stad viirlden - men vårlden är
ändå ganska liten. . .

Ta bara det hår med att gå På
bryggorna i Smögen. Jag gick dår
med mina blå jeans modell D-100

och i hängslen. Dom andra var
eleganta - inte minst damsidan i
sina lårrgkjolar och klänningar
som varslwCe om en bättre fest.
Stora och små segelbåtar låg sida
vid sida - också det något av en
mannekånguppvisning. Det är in-
te klokt vad båtfolk det fmns -
var får dom alla pengar ifrån?

Jag såg en "kändis" - Gunnar
Grehn i sin shop. Dåi,r köPte jag en
t-shirt för några år sedan som sa

att Smögen år våistkustens påirla'
Lillgrabben envisades den hår
gången med att inhandla ett
smycke - kalla det gärna ett
hänge * som beråttade om att
Elfsborg är ett fotbollslag' Jag
försökte förhindra köpet, men det
hiälpte inte att jag örkiarade att
Elfsborg ligger i botten - niist
botten, ursäkta - på allsvenskan.

- Ä andra sidan kan du ju sälja
det till Ronny Karl6n. Det sa jag
alltrnedan vi vandrade vidare och
övriga familjen stannade och
"bligade" på en ung man som.
passcrade förbi.

- Det var han i TV-serien
"Hem till byn". Unga hjiirtan slog
och mors slog lite det också. Det
såg jag på ansiktsfärgen. Våirlden
iir liten. . .

Den var lika liten i Heestrand -
semesterbyn dår vi var. Där
fanns också TV-kåndisar' Såna
som kvällspressen skriver om'
Jag gåg henne cch honom en dag
vid bryggan. Försiktigt' fuktade
han foten med saltvatten innan
han efter moget övervågande dök
ner i vattnet. Han liksom Lilja

0l+
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från Tidaholm - stormålvakt i
TGIF och numera chefredaktör
på tidningen i hemmastaden -
iog en konsttur i vattnet, Plock-
ade bort de mest illasinnade ma-

neter och forsade sedan fråm som
kanalsimmare.

-*-
Väl hemma i SlutarP fann vi att

vår frodiga gräsmatta också den
tegrt semester. Den hade inte för'
åndrats mycket under vår borta-
varo. Men vi såg också att Lisa
och Ingvar skött den öwiga växt'
ligheten så tjusigt att det var €n
fröid att komma hem till alla
blrrrrster. Tråd*ns löv var något
mörkare. halionen började antå
"plockarliärg", körsbärstråden
dignade av röda båir. Det blir
mycket plomrnon och åPPlen i år.
Det såg vi vid vår första bekant-
skap med den trädgård som vi
varil ifrån i {orton dar. Vi såg

också att en "utarrenderad" katt
växt och blivit stabilåre,

Man ser mycket när man kom-
mer hem från semester. Dårlitr
tror jag att. semester är våsentligt
och nyttigl Att komma hem igen
år cn upptåckt -- år'en om man
i*ie varit borta lålge.

Iniill dess vi scs igen. Ha det så
bra. Vet ni förresten att "Bengt i
aflåirn" fyllt åE3 Och att Wester-
mark på banken bara ska jobba
en vecka till * sen har han semes-
ter.

Jag vet öckså att berätta att
Luttra-Hellströms - icke att för-
växla med Slutarps-Hellströms -
med famil och stor schäfer har
s('mestrat någonstans vid Lysekil
och att Jarla pfika i Kinnarp har
en fasa granner segelbåt, som går
att segla rned. Det vet Johansson
som lral segla.t. L cn annan båt.

I{ei dåi
BASSf;

Kinnarps IF Ä-trupp: Leil Ekbom,
Roland Jansson, Bengt Persson, Tho-
mas K*lsson, G<ista Eek, Bengt &orgs-
son, Kent Bengtsson, Thomas Wester-
berg, Tommy Fredriksson, Steve Kals-
son, Arne Ekbom, Kent Palmqvist, Tony
Persson, Jonny Carlstedt. Match mot
Stenstorp IF.' Samling Kinnemo fredag

Kinnarps flicklag; Lena Johmsson,
Katarina Äkesson, Laila Ho{bauer, An-
nika Johansson, Helena Gunnarsson,
Sussan Ung, Marina Ahl, Liseloit Jo-
hansson, Anneli Johansson, Eva-Kain
Johmson, Ulla-Lena Gunnamson, An-
nette Toretensson, Eva Lieller, Anneli
Ek, Ann+Maie Johansson. Match mot
Stenstorp. Samling Kinnemo idag 17.

Slutarps IF Al Bengt Andersson, Inge
Karlsson, Kjell Karlstedt, Jm Anders-
son, Dan-Ola Sand6n, Tony Skoglmd,
Tommy Erlmdsson, Christer Stenqvist,
Stefan Ekman, Roger Andereson, Hå-
kan l(arlestedt, Leif Svenson, Håkan
Andersmn. Match mot Grolanda. Sam- |
ling Tångavallen fredag 1?.45, 

Il

ÄLGBANAN
i Axtorp Kinnarp hålles öppen
för träningsskjutning och kom-
pFtensprov lör- och söndagar
kl. 14- 16 under tiden BIB-2619.

Klnneveds
Jaktvårdsförening

Volvo 242 1975
orange 3.300 mil,
drag

Volvo Amazon Combl 1967
vit, 9.?00 mil

Opel Ascona 1973
beige, 6.300 mil, viirmare

VW Passat 1974
röd, 4.700 mil

vw 1300 1968

blå,9.400miI

Peugeot 204 combi 1972
grön, 7.500 mil

BMC Maxl 17501974
blå,3.t100mil

Ford,17 M 1962
blå. ren. motor

AB BIL & MOTOR

! Beg, bra bilar
Renault 16 TL 1974
lilamet., 3.000 mil

Renault 16 TL 1972
blå, 8.000 mil

Renault 16 1969
vit. 11.000 mil

Renaull 12 combi 1975
grönmet., 3.600 mil, drag

Renault 5 TL 1974
gul, 3.000 mil

Renault 41974
vit, 3.200 mil

Renault 4 1971

gul, 5.300 mil

Renault 4 1968
röd,. ?.200 mil

SLUTARP Telefon 0515/333 30
aukt. återftirsäljare för Renault
* världens största tillv. av framhj.drivna bilar.
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Slutarp kommer laddat till seriestarten. Här ser ni Inge Karlsson, Tony Skoglund, Dan-Ola Sanden, Tommy
Erlandsson, Ingemar Ungh och Håkan Karlstedt kruta på mot FT-fotografen'

Slutarps IF har hårdtränat på
hemmaplan de senaste dagarna.
Tränaren Ingemar Ungh har siktet
inställt på att få upp laget r sexan
igen och ser ut att lyckas. På lörda-
gen mötte SIF Borgunda som fick
stryk med hela 5-1 efter 2-0 i
paus. Bengt Stenkvist, som håller i
ledartrådarna, säger bl.a. så här till
FT-sporten:

"Det var en mycket bra match
och siffrorna kunde blivit större för
Slutarp som hade många målchan-

ser. Det är svårt att utse den bäste,
alla spelarna giorde en bra insats.
Målvakten Ulf Karl6n blev skadad
efter en halvtimmes sPel. men
Bengt Andersson fick ställa sig och
det gjorde han mycket bra. I fYr-
backslinjen spelade Kjell Karlstedt
en framträdande roll och var bäst
på plan. Inge Karlsson, Dan-Ola
Sand6n och Jan Andersson assiste-
rade bra.

På mittfältet spelade TonY Skog-
lund, Tommv Erlandsson och

I den iusta matchen dömde E
nuelsson, Trädet, mYcket bra.

Christer Stenqvist bra. I kedjan var
Roger Andersson och Håkan Karl-
stedt mycket bra. Målskyttar Roger
2, Håkan 1, Tony 1, Jan 1.

Borguncia ställde upp utan Ro'
senqvist. De förfogar över ett
mycket bra lag. Deras målvakt var
duktig och målskytt Lövgren bör'
också nämnas.

Tvåa på jaktstigen blev Vidar Johansson, Skälinge.

120 skyttar deltog i söndagens
jaktstig, arrangerad av Kinnarps
Sportskytteklubb. Resultat :

Jaktstig
1) Leif Andersson, Tidaholm,

100 p; 2) Vidar Johansson, Skäl-
linge, 100; 3) Helge Gustavsson,
Uddevalla 100: 4) Sten-Äke Isaks-
son, Blidsberg, 100; 5) Egon Pers-
son, Tidaholm, 100; 6) Våge Her-
mansson, Torbjörntorp, 100; ?)

Hasse Lundmark, Vedum, 99; 8)
Ciiiran Hermansson, Gökhem 99;
9) Anders Sjögren, Tidaholm, 99;
10) Kurt Rammsin, Habo, 99; 11)
Karl-Henrik Nordhal, Nora, 98;
12) Ingemar Jonsson, Tibro' 98 p.

Damklassen
1) Ulla Brink, Nora, 88 p.
Skeet 25 serien
1) K E Johansson Tidaholm,

23+
Skeet 10 serien
1) Hasse Thörnqvist Tidaholm

10+
Karusell
1) Gustav Björkdahl, Uddevalla

52 p;2) Jan-Olov Classon, Tvär-
red 48; 3) Sven Danielsson, Tibro
45 p'

Harbana
1) Lennart Ahlin, Tibro 35 P, 2)

Hasse Lundmark, Vedum 28 P.
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Tångavallen
fredag kl. 18.30

GROLANDA IF
SI.UTARPS IF

Vi tackar Slutarps Kök för
matchbollen.

Clq-

Tidaholmsseser i '!&-()

Kinnarps jaktstig
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Gratis Bussresa!
Du som är medlem i IOGT-NTO Kinnarp erbjudes gratis
bussresa till vår sköna Kursgård Saxenborg Dalarna den

14-15 augusti.
Avresa kl. 08.00.

Anmälan senast den 9 aug. till tel. 331 72, eI. 335 40.
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Kökscupdags igen
Start den 16: e l16-itt,

Snart åir det åter dags för den
populära Kökscupen i fotboll fcir
oldboys. Slutarps IF åir i full gång
med förberedelserna inför tåv-
lingen och'man kommer att in-
bjuda samtliga de Åtta lag som
deltog i fjolårets Kökscup. Spe-
larna i lagen får vara lågsi 35 år,

Första omgången spelas mån-
dagen den 16 augusti och onsda-
gen den 18 augusti. Då går såle.
des kvartsfinalerna. Semifinaler-

na spelas fredagen den 20 augusti
och sedan går finalen av stapeln
antingen söndagen den 22 eller
måndagen den 23 augusti, Vilken
av de båda dagarna det blir av-
görs inte förrån finallagen år kla-
ra och man tar förstås hånsyn till
ordinarie serieprogrammet. Alla
matcher spelas 2x30 minuter,

Valtorp har en inteckning i tåv-
lingen, medan Tomten stoltserar
med två. Vem vinner i år?

Oavgjort i
Stenilotp 1f

Serieledande Kinnarp fick nöja
siq med ena poängen vid fredagens
börtamatch I StenstorP. Matchen
slutade 1-1, båda målen inPrick-
ade i första halvlek. Resultatet får
anses rättvist, i en temPofYlld
match med flera chanser för båda
Iagen. Kinnarp tog ledningen På
stiaff i sjunde minuten, sedan Kent
Bengtsson välts över ända' Bengt
"Blecka" Georgsson gjorde inget
misstas.

Hemlmalaset kom dock tillbaka
och Göran Gustavsson, som i inled-
ninsen fått ett mål bortdömt för
offsåe, kunde Kenneih Ohlssons
skarvriick placera bollen i mål efter
28 minuteri spel.

Hos serieledarna får Thomas
Westerberg och Bengt Georgsson
de bästa betygen tillsammans med
Tonv Persson och Arne Ekbom.

St-enstorps bästa var mittbackar-
na Jonny Ohlsson och Christer
Green, Rustan Andersson och Gö'
ran Gustavsson På mittlältet samt
Kjell Hoffman och Kenneth Ohls-
son i kedian. 1

Domaririon från Skövde med
Åke Sundqvist som huvuddomare
skapade råitvisa på ett förtroende-
ingivande sätt.

Pcngionänrråff Ylg.7t'
Pensionårstråff anordnas på tis-

dag på Kinnarps pensionrit. Det blir
underhAllning och kaffeservering.
Kinnarps Röda Korskrets står som
arrangör.

Loppmarknad vid Lokal Frökind
Slutarps Samhällsförening och

Slutarps IF anordnar på lördag
traditionell loppmarknad. Tidigare
har marknaderna hållits på för-
sommaren. Marknadsplats blir pla-
nen utanför Lolel Frökind. I hän-
delse av regn flyttas marknaden in-
omnus.

lr-le' t c'7b'
Tältoffeneiv i Kinnarp-Sluterp

En gemensam tältoffensiv startar
i denna vecka vid Kinnarps Kon-
torsmöbler. Det är Filadelfia- och
Missionsförsamlingarna som till-
sammans står ansvariga för offen-
siven.

För sång och predikan svarar
pastor Gösta Luthersson, Stava.
Vidare medverkar församlingarnas
pastorer och sångare. Under den
första helgen sjunger Stava Ung-
domskör Nästa vecka blir det
"flpsftesångarnas kvå11". Tältet är
uppvårmt.

Skeetserien
Falköping - Kinnarp 133-1r$
Falköping: Bengt Svensson 23, Bror
Svensson 22.
Kinnarp: Jonny Mann 24, Gunde Jo-
hansson 22.

D I 'i::IT,?UAWSCn i'
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fr;r Slutarp i
J tt;.lg-+1. I 

:
Slutarp tog revansch för nederla- l

get i våromgångens sista match.l;
iom även den gich på Tångavallen. i:
Tack vare ett par tunga och över-;1
raskande distansskott av Roger;i
Andersson kunde segern bärgas avii
hemmalaget. !:

Ställningen i paus var 2- I tiil Slu- i:
tarp sedan man tagit ledningen;'i
med mål av Håkan Karlstedt och i;
där Thomas Nilsson, mittfältsspela- ;i
re i Grolandaelvan, utjämnade tilli
1-1. Roger Andersson såg sedanil
till att hemmaledningen behöllsi:
övgr pausvilan. i!

Spålet var ganska jämnt fördelatii
denna period, medan Slutarp hadei;
ett vissi övertag i den andra halvle-i;
ken, dock utan-att kunna få ett av-i!
görande mål under den första delen l:il

äv perioden. Det blev istället Gro-ii
landa som kunde utjämna tiil 2-2;l;l
genom Bernt Karlsson. Trots attij
Roger Andersson var mycket på-';i;
passad fick han i 30:e minuten ut-ii
rymme för ett skott, som överrumP-i;l
lade Grolandas målvakt och somi:l
gav 3-2. i:i

På det hela taget glorde Slutarp;l;
en bra match, där det bästa betygeti;l
gär till Inge Karlsson. Dan-Ola !;!

5and6n o"Ii J".t Andersson i fvr-lii
backslinjen, samt Tony SXogluird!:i
på mittfältet. Roger Andersson får3!;
plus för målen. men deltog för öv-i::
iigr inte i högre grad i spelei. Stefan i:
Ekman hadä också framgångar pål;!
sin kant. . -:::

Beträffande Grolanda, hade de i;l;
fyrbackslinjen i veteranerna OIaill
Alfredsson, Janne "Skåning" An-i:l
dersson och Lars-Äke Johanssoni:i
några av sina bättre. Thomas Nils- ii{
son på mittfältet var också en god ;i
tillgång, liksom Sture Sand ochi:!
Sten Gustavsson i anfallet. i::

Erland Molander, Tidaholrn, !i
dömde med gott betyg. i::

cESoN 
l:i

Här är flickorna som på straffar förvancllade 4- 4 Lill 7 - 4l Fr. v. Gunijla
.tjriksson. Anrrika Lundgren och Gunilla Westerherg. lO( g-?6.

Sy din egen
folkdräkt
NBV i Kinnarp, Slutarp startar
i höst cirklar i b[.a. detta ämne.
Då materialanskaffning m.m.
tar tid kan anmälan om delta-
gande'göras omg. till tel. 331 Z2

elier 333 00.

tsttr-+r.

Kinnarp-Slutarp
Tällolfensiveh vid Kontorsmöbier rt..tr. onsd. kl. 19.30.

Taiare: Gösta Luthersson,
församlingens pastorer och sångare.
Möten onsd.-sönd.
Alla varmt välkomna! Missions.och Filadelfiaförsamlingen.

Kinneveds
Skytteförening
Skjuter lördag och söndag den
14-15/8 1976

Statsprisskjutning
Anmälan 8.00- 10.00.

SLUTARP

STOR

LOPPMARKNAD
vid Lokal Frökind, lördagen den 14 augusti kl. 10.00(vid regn
inomhus) Mängder av varor såväl gamla som nya, bl.a. II
sort.porslin från Röystrands. Nya plastmattor i såväl meter-
längder som stuvar m.m. Nya textilier. Diverse gamla möbler
och andra prylar. Ni kan göra många firra fynd.
Tombolor. Serveringar.

Samhällsföreningen. ldroitstöreningen.



Falköpfus [Jlriceharnnsbanan: slg-vb.

F ör Slo,g töll er såirttmöng
g er siirnr e helgtr o;fök;

Kommunstyrelsen i
Falköping vidhåll,gr sina
tidigare krav på att trafi-
ken på banan Falköping

Landeryd skall vara
kvar. 0m persontrafiken
läggs ner måste, fullgod
ersättningstrafik anord-
nas och ett oeftergivligt
krav'är att den tidigare
utlovade ombyggnaden

av riksväg 46, Falköping
- Blidsberg sker. Läns'
styrelsen i Alvstrorg som
fått regeringens uppdrag
att lämna förslag till er'
sättningstrafik har upp-
rättat ett förslag sorn
sänts på remiss till läns'
styrelsen i Skaraborg och
därifrån till Falköpings
kornmun. Men det för'

slaget till ersättningstra-
fik är otillräckligt när
det gåller helgtrafik, sä-
ger komrnunstyrelsen.

Sedan länsstyrelsen i
Älvsborg hämtat in syn-
punkter från andra läns-
styrelsero kommuner och
trafikföretag kommer
förslaget till ersättnings-
trafik att överlämnas till

SP0RT-FRlTlD-M 0Tl0NS'artiklar
TRÄNINGSOVERALLER - FRITIDSSKOR

Gymnastlkdräkter- och Påsar. Stövlar

GAB SLUTARF LI E
Dponr- FlirM- o.FRITIDSLAGER
SKOGSVÄGEN öppet llånd-fred 9-18
SLUTARP - Tel. 335 92 Lördagar 9-13

Altåren med de låga Prlserna

SKOLEKIPERA ER
HOS OSS

öPPET: VARDAGAR 11-19
LöRDAGAR 9_13

Tältoifensiven vid Kontorsmöbler fnrtsätter lördag 19.00, Stava

Ungdomskör, söndag 19.00 Luihersson, församlingens pastorer

och sångare. Onsdag 19.30 Önskesångernas kväIl'

Välkomnal $lg-7b.

.uc.>b.

regeringen. Arendet gäl-'
ler endast persontrafik. 1

Den. ersättningstrafik;
som länsst,vrelsen i Alv- I

sborg föreslår på sträck-;
an Falköping - Ulrice- l

hamn innebär landsvåg-
strafik med buss. Antalet,
turer i vardera riktning-'
en skall bli sex måndag -
torsdag, aJu på fredagar,
två på lördagar oeh en
sön- och helgdag. Enligt
förslaget till tidtabell har
anpassning skett i över-
ensstämmelse med tidi-
gare tider och en viss pa-
rallellkörning är borta.
Men kommunstyrelsen
kan inte godta att för-
bindelse på dagtld sön-
oeh helgdagar inte finns.

Kommunstyrelsen för-
utsätter att alla kostna-
der för ersättningstrafi-
ken, som på sträckan är
av regional karaktäro
skall åvila staten.

De tankar som från
SJ:s sida förts fram. orn
att inskränka turer på
Falköping - Ulricehamn
för att få ett överskott
som täcker beräknat un-
derskott på delen söder
om Ulricehamno kan
kommunstyrelsen. inte
godta.

Ki nnarp-S I utärp'Äsa rP

Fotboll
Kinnemo
sönd. kl. 17.00

Ekedalens SK
Kinnarps lF
KIF tackar Kinnarps Lagerför-
säljning för matchbollen.

Taxvalpä? och
drevervalpar : ": i't:

efter jaktprovsmeriterade för-
äldrar.
Halsängens Kennel
Tei 460 59.

STTTNGSEL
för trädgårdar, hundgårdar, djurinhägnader, industrier
m.m. i alla dimensioner.
Plastade eller galvaniserade,
Välkommen med Er förfrågan.

Ha lsängens Stängselnät
Klnnarp - Tel.460 59.
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och magistrar fick mottaga utmär-
kelsen. För övrigt har närmare 300

elcver gått i simskolan denna om-
gång c:a 150 simkunniga och lika
många nybörjare.

Naturligtvis hörde också lekar
och tävlingar till programmet. Bl.a.

Eva Johansson presterade som
synes avarrcerade hopp.

Grevstig, Ulrika Grevstig, Martan-
ne Ändersson, Ulrika Änclersson,
Eva-Lena Sigfridsson, Ulrika
Eval{sson, Anette Johansson, Ca-
rina Äkesson. Lena Sandahl. tsiörn
Åseskog, Lars-Åke Karlsson, An-
ders Johansson, Cecilia Claesson,
Dag Hultberg, 

'A.nders 'Angdahl,
Maria Martinsson, Anna Samuels-
son, Magnus Gustavsson, Joakim
Winggren, Madeleine Hellström,
Maria Hellströrn, Rosita Anders-
son, Jörgen Svensson, Eva Lillers-
kog, Urban Westerberg, Ronnie
Karl6n, Carina Torstensson, Kris-
tina Ändersson, I-iselott Selander,
Mikael Josefsson, Max llennings-
en. Patrik Hedlund, Pernilla
Grahn, Monica Svensson, Anders
Iwar, Peter lwar, Sören Ungh,
Clemens Hofbarier. Lars-Ola Jo-
hansson, Annette Swahn.

SILVERMÄRKET'
Jonas Hjortsäter, Eva-Marie Filips-
son, Elisabeth Eriksson, Hans-Ake
Gustavsson, Eva-Lena Sigfridsson,
Ulrika Evaldss-on, Anette Johqns-
son, Björn Ådeskog, Lars-Åke
Karlsson, Cecilia Claesson, Dag
Hultberg, Lena pandahl, Anders
Johansson. Per Äkesson. Thomas
Gustavsson, Gunilla Abrahamsson'
Anna Asplund, Anna-Lena Jans-
son. Mamus Grevstig. Ulrika
Grevstig, [[arianne Andärsson, Ul-
rika Anäersson. Anna-Karin Axels-
son, Marie-Louise Larsson, Liselott
Linder, l{iclas Larsson, Britt,Marie

'Sinr$-fu'Iffi'

Simskoleavslutningen i' Odenba-
det blev verkligen ett fdstiigt ar'
rangemang. Många anhöriga och
andra intresser-de hade mött uPP
för att se de unga förmågorna motta
sina utmärkelser.

Simskolelärarinnan Birgitta
Berssvist hälsade elever, föräldrar
saml'rromotorn Erik Andersson
välhornna.
.- Vi har varit väldigt nöjda rned
era insatser, sa Firgitta och fortsat'
te:

-- Det är roligt att se hur ni verk-
ligen hirr s[tit och jobbat för att
unpnå så fina resultat som vi idag
kän redovisa, och vi hoPPas att ni
kommer att tå glädje och nYtta av
de kunskaper simskolan förmedlat.

Efter dät att promotorn själv
Dromoverats av Eva-Lena Svens-
Åon framförde han sina lYckönsk-
ninear till de barn öch rrngdomar
som nu shtlat simskolan.

- Ni är inte frirdiga med er sim-
kunskap ännu, sa han. Nu ska ni
fortsättå och tråna er och förkowa
er i den grundlåggande simunder-
visning som här har getts er och ni
ska niaktisera dcn undervisning i
badvett som ni också har fått så att
inga onödiga olyckor behöver hän-
da.

Därefter var det så dags för Pro-
motion och ungeflar 65 kandidatrar

Kjell-Äke Filipsson får kransen av Erik Andersson, assisterad av sim-
skoletärarinnan Ann-Marie Ax.

kördes en ballongstatett och även
gavs en uppvisning av vattenbalett.
Olika avancerade hoppuppvisning-
ar kunde såvål elever sotn lärare
också bjuda på.

Till sist avtackades simskollära-
rinnorna Birgitta Bergqvist, An-
ne-Marie Ax och Eva Johansson av
Erik Andersson och de fick varsin
vacker blomsterbrikett.

FrÅn och med järnmärket pre-
senterar vi här namnen på de som
erövrat märken av olika valörer
Vi kan ju nåmna att 117 elever tagit
baddaren, 54 stycken silvergrodart
och 41 stycken fisken.

JÄRN1\[,4,RKET
Therese Strand, Susanne Selan-
der, Maria Lundahl, Malin Eriks-
son. Anna-Lena Jansson, Mirella
Arvidsson, Mikael Abdersson, Ro-
ger Larsson, Leif-Göran Posth,
Änn Engström, Ann-Louise Caris-
son, Anna-Karin Andersson, Kata-
rina Hjortsäter, Carina Ahl, Elisa-
beth Gustavss-on, Henning Chris-
tensen, Sterr-Äke Nilsson, Håkan
Thor, Börje Kjellner, Marianne
Slefridsson. Susanne Johansson"
E'ia Johansson, Åsa Nilsson, Mag-
nus Brissman, Conny Lindström,
Per Lind.
BRONSI,TI|RKET
Erling Christensen, Helena
Strandberg, Marie-[,ouise Larsson,
Liseiott Linder, Sussan Johansson,
Minella Arvidsson, Maria Karlsson,
Lars-Erik Wåring. Ann-Sofie Wå-

ring, Chatarina Johansson, Ken-
neih Östberg, Thcrese $trand,
Thomas Gustavsson, Gunilla Abra-
harnsson, Katarina Klingberg, An-
neli Pettersson, Anna Äsplund,
Maria Lundahl, Malin Eriksson,
Anna-Lena Jansson, Magnus

i:.ir...:. ii ''rI, r'i
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Posth, Lars-Äke Elfstr'öm, Maria
Carlsson, Arrn"Sofie Wåring, Miha-
el Ostbergr_ Chatnrina Johansson,
Kenneth Ostberg, Anders lwar,
Monica Svensson, Pernilla Grahn,
Peter lwar, Sören Ungh, Ronnie
Karl6n, Max Henningsen, Urban
Westerberg, Clemens Hofbauer,
Anders Ängdahl, Joakim Wing"
gren, Rosita Andersson, Jörgen
Svensson, Magnus Gustävsson,
Maria Martinsson, Anna Samuels-
son, Kristina Andersson, Anette
Swahn, Liselotte Selander.

KANEIDATEN
Katarina Gunnarsson, Sussan Ung,
Liil Johansson, Niclas Larsson,
Camilla lvarsson. Catarina Ecker-
lid, Liselott Linder, Britt-Marie
Posth, Maria Karlsson, Chatarina
Johansson, Anders Edvardsson,
Pernilla Grahn, Anglers lwar, An-
ders Ängdahl, Jörgen Svensson,
Ronnie Karl6n, Peter lwar, Eva
Lieffler, Chrlstina Hermansson,
Jonas Hjortsåter, Eva-Marie Filips-
son, Pia Elmcrsson, Per Akesson,
Pia Hansson, Magnus^Grevstig, Ul-
rika Grevstig, Hans-Äke Gus-tavs-
son, Ulrika dvaldsson, Björn Åses-
kog, Lars-Äke Karlsson, Anders
Johansson. Yhomas Gustalrsson,
Ulrika Grevstig, Mag nw Grevstig'

JÄRNMAGISTERN
Eva-Karin Joharxson, Annelie Ek,
Helen Andersson, Eva Gladh,
Christina Hermansson. Anna-Karin
Gustavsson, Ulrika Evaldsson.

BRONSMAGISTERN
Urban Andersson, Maria lwar, Lill
Johansson. Carola Carlsson, Marie
Klingstedt, Mikael Johansson,
Fredrik Zöögling, Britt,Marie
Posth, Christir-ra Wahlund.

SILVERMAGISTERN:
Siw Löseth, Magnus Granehed,
Anna-Karin Svensson. Christer
Svensson, Sune Fridolfsson, Ulf
Nero, Benny Andersson, Marina
Ahl, Maria Svensson,

GUI,DMAGISTERN
Annika Filipsson, Kjell-Äke Filips'
son Niklas Eckerlid, Laila Hofbau'

BRONSPLAKETTEN
Lena Johansson.

LIVÄRDDARMÄRKEN
Järn: Eva Gladh, Helen Andersson,
Carina Engdahl, Christina Her-
mansson,
Elrons: Carina Engdahl, Christina
Hermansson, Eva Gladh, Helen
Andersson.
Silver; t{elen Andersson, Eva Glad,
Carina Engdahl, Christina Her-
mansson.
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En påsående tältoffensiqen i
ri""u.i-3t"t"rp, har fått + gläd-
iande siart. Guditiänsterna har va-
iit mvcket välbes-ökta. Under hel-
qen lmedverkade ungdomskören
Från Stava-kretsen i Öltergötland'
Pastor Luthersson har på sitt livs-
fulla sätt förkunnat Guds ord. Den-
na vecka inleds offensiven med
"Önskesångernas kvåll" På
onsdag. Många önskesånger år in-
lämnaäe och det kommer att bli ett
mvcket omväxlande Program med
sånginslag av solo, duett, grupp-
sång och strängmusik.

ejäl

;4$'tr1

försäljningen i gång. Och alit som fanns försvann som smör i solsken. Arrangörerna - idrottsföreningen och
samhåilsföreningen - fick en god slant att dela på. Marknaden var i år förlagd till den öppna platsen framför

iilj;u*

LopprnarKnaden r Dlutarp i lördags samlade stora skaror
stånden öppnats, hade köpvilliga marknadsbesökare_samlats. Och när klockan
Lo fknaden i SlUtafp i lördags samlade stora skaror folk och i god'tid innan

ts, hade köpvilliga marknadsbesökare_samlats. Och när klockan slog tio, jag då brakade
gång. Och alit som fanns försvann som smör i solsken. Arrangörerna - idrottsföreningen och

for Slutarp')'f,,
Slutarp fick en ordentlig bak-

stöt när rnan besökte Fröiered B
på lördagen. Efter bara sex minu-
ter stod det 3 -0 till hemmalaget
och sedan var det inte mycket för
Slutarp att göra" Iqnan paus re-
ducerade man visserligen till 3- 1,
men i ar-rdia halvieken ökade
hemmalaget på till 7-3, som blev
slutresultatet.

Håkan Karlsiedt var den för
dagen bäste i Sh-itarpsiaget. Han
gjorde också alla lre mälen.

Slul.arp är nu åter fyra poäng
efter ledande Grolanda i Ostra
Skarabores reservserie.

BILRALLY
Start och rnål vid Kinnemo, Kinnarp, sönd. den 22 aug. kl'
10.00- 13.00.

Vägsträcka 4-5 mil. Fina vinster.

Damklubben KIF

förlust

i:ij:tii

samhållslörenrngen - tlck en god slant att dela på. Ilarknaden var r år torlagd trll den öppnå platsen tramtör
lokal Frökind. Där hittade vi bl.a. herrar Ekman och Forsberg i porstnsdisken. Här tittar hugade spekulanter
på en kruka, som var en dyrgrip. 17/g-)b.

Det har blivit tradition "u Kinneveds Röda-
kors-krets en gång om året anordnar en träff för peqsionä{e-rna i
Kinneved, Vårkumla och Luttra församlingar' Påtisdagseftermiddagen
kunde ordf. i Rödakors-kretsen Göran Andersson, hälia ett 50tal pen-
sioiräref välkbmna till -Kinilårirs pensionat. Siv (fuståi,sson oeh'Evä
Johansson från Vårkurnla'bjöd på musikalisk underhållning.i form av
visor" till eitarrackomba,niehåns och Sven i Lofsdårfen.'d.v.s:' S\iöh 1'

Andersson, underhöll senare med historieberättning. Ärets pensionärs-
träff var den sjätte i ordningen i Kenneveds Rödakors-krets regi. På
bilclen är det Siv och Eva iiån Vårkumla som spelar oeh sjunger för det
50-talet församlade pensionärerna.

LUSUREAUKTION
kommer att hållas lördagen åen 21 aug. 19?6 k1. 11.00, Kvarngatan
11i Slutarp, då Daniel Abrahamsson, på grund av avflyttning låter
försälja
Bord, stolar, buff6, chiffonje, kökssoffa, spegelbyrå, soffa - 6

stolar i skinnimit,'fåtöljer, sängar, kommod, piedestaler, trästop o

fat, 1 smörkärna, mormorsstänger, 2 väggklockor, kaffebrännare,
rånjärn, besman,' stenyxa, bordmangel, pigtitt, dammsugäre'

strykjärn, skedar i trä o horn, stenkruka, 1 bibel o böcker, div.
linne, glas o porslin o prydnadssaker.
Komb. Kyl och frys Coldmaster.
M-gräsklippare, damcykel, fönsterbågar, div. handredskap o.

verktyg.
Kontant betalnine.
Karl Badh
tel. 0515/301 48.

Ingemar Bergbom
301 73.



fi IÄTTESEGER Fön IilNI\ARP:
r Eked,ulen, råi,ekte inte 'W-

il oeh så-hlea d,et IO-O!
ir
ij Kinnarp skrällde rilt riktigt år dock ingen tilllällighet att ambiriöst arbetande Sigge
ij ordentligi och vann med l0-O Kinnarpskedjan gjort mest mål Croo-ns -på mittfåltet som biir
iii öter Etedrl"n i söndagens i serien. Serieledarna förfogar framhållas.
iili match rrå Kinnemo. Därme4 över tre anfallsmän, sorn alla är Målens historia: l-0 (22 mi-
ii.k"ffa.t" sig serieledarnå en hyperfarliga. Bäst av dem var nuten) Bengt Georgssono 2-0
ill förkro..arde målskillnad. som Kent Bengtsson. En qnderbar (24) Bengt Georgsson på straffo
ij kan bli avgörantle i den fortsat- spelare,Iått i steget och med fin 3--0 (27) Conny Qvisq 4-O (29)
lij r. ropp.t.id.r. spelnppfattning. Conny Qvist Kent Bengtsson, 5-O (35)
::l Ekedalen-målvaktcn Stefan arbetar över stora ytor, men är Thomas Westerberg på straft
ili A.k= .ka.lu i förra matchen blev ändå alltid med i avslutningar- 6-0 (47) Thomas Westerberg,
ii ödesdieer för sästema. Ersät- na. Slutligen då Thomas Wes- 7-0 (56) Kent Bengtsson, B-0
:li tu... Öte P.*slor räckte inte terberg, som efter en trög start (67) Thomas Westerberg, 9-0
:i:: rill .ikrigt och därmed spred sig kom igång ordentligt och höll (75) Co4ny Qvist, l0-O (87)
Ii osäkerheten i försvaret, som lekstuga med gåsternas försvar, Bengt Georgsson.
i:i öppnade sig på vid gavel i Ovriga toppspelare i det homo- Domaren Bo Segerfeldt hade
ii Uii"a. gena hemmalaget var Bengt kvalificerrat folk på linjen: Erik
ij Faktum är, att första halvle- Georgssono Leif Ekbom och Fredriksson och Göran Lugn,
li kens fem mål alla tillkom efter Bengt Bengt Persson' Tidaholm.
lij tubba" i Ekedalens försvar. I)et Hos gästerna är det endast POL

!:j

klubbstuga att ta vara på.
(.n. (bFsg.^ sg"rt)

,aoaaaaaaoaaaaöa,ooo<)tootao

Div V-fotbollen har fått en mer
naturlig utveckling. Trodde re-
dan tidigt i våras på en toppkamp
mellan FBK och Kinnarp. Den
ser ut att bli verklighet. De två
har skdffat sig trepoängsför-
språng och därtill rejäl pluskvot.
Det gäller i första hand Kinnarp,
som bättrade på med hela 10-0 .

mot Ekedalen nu sist.

Slutarps IF var fordom en at-
traktion bland Falbygdslagen.
Det visstejag redan innanjag flyt-
tade till den hår tätorten. Det har
gått utför för SIF under senare år
och föreniirgen med anor strider
nu i reservserie med förhopp-
ningen atr komma tillbaka isexan
nästa år. För att nå tillbaka till
sexan, måste Slutarp komma
bland de I'em bästa lagen. Just nu
intar SIF tredieplatsen, men bör
naturligtvis inte åka till Fröjered
och ta stryk rlred 7-3 om det skal
bli upp{lyttning. Grolanda B och
Floby B håller undan, även orn
Floby och Slutarp är i poäng lika.
Starkt gjort av Grolanda reserver
ati gå loss med fyrapoängsför-
språng.

Har i alla fall märkt en tendens
till bättring hos Siutarps IF, som
breddat sig och faktiskt har en hel
del ungt att presentera. Orutine-
rat folk, brukar också skaffa sig
rutinl Kanske trots allt en för-
hoppning om uppgång för Slu-

Volvo 142 GL 1974
blå met. 5.?00 mil, våirmahe

Volvo 142 1974
röd, 4.400 mil, drag.

"Volkswagen Passat 1924
röd. 4.700 mil
Volk.sv. 1600 Varlant 1971

vit. 9.700 mil
Volksv. 1302 S 1971

grön, 7.200 mil
SaabV4961968
beige, 10.000 mil
Peugeot 204 D Combl 1972
grön 7.800 mil
.Ford 17 M 1962
blå, 13.000 mil, ren.motor
BM W 2000 1970
vit. 11.700 mil

värd 825:' - - 1.765:-
ny Renault av 76 års

PAMINNELSE
om auktionen i Slutarp hos

Daniel Abrahamsson lördag
kl. 11,00.

{uktlonslörrättaren

Renault 16 TL 1974

röd met, 3.000 mil
Renault 16 TL 1972

blå 8.000 mil
Renault 16 1969

vit, 10.400 mil, ar.g.,-
Renault 12 Combl 1976

blå met. 1.500 mil
Renault 5 TL 1974

orange, 3.000 mil
Renault 12 TL 1973

blå, 5.900 mil
Renault 12 TL 1970
blå, 5.500 mil
Renaull 41972
grå. 7.400 mil
Renault 4 1968
röd, 7.200 mil

Extra utrustning
om du köper en
modell nu!

| .."yy^.".5 vrr|rp}JSdrrS rur oru_

I I tarpsfotbollen. som har välskötta

I I Tångavallen - Lennart Karl6n är
I I en mästare på att få gräs att bli

I som golfgreener - och en fin
förapelet båda gångerna oeh 

I

målekyttar var Lennart Rng- |
naraöon ocb Arne Kåll. I

Början sv andra halvleken I

var tråkig både för Slutarp och I
domrren Knrl-Erik Emanuele- |

aon, som då var lite slapp i sin I

offsidebedömning, Trädet I

kunde ur (åtmllrörirn€ bom Slu" I
larparne råg'i tlet) missränka I
offsidelägen göra 3-0 genom I
Lennart Ragnar:abn och '1-0 |
genom Bengt Hellqvist, Bengt I
Hermanseon slack emellan med I
-l- | innan Lennart Rrgnu"""o. I
gjordr. 5-1. Alh derla hände I
inom loppet av fem minuter. I 

Iglutet reduceradc Bengt Her- |
manåaon till 5-2.

Trärlet kan bli turligt I mat- |
ehen mol Valtorp pÄ fr,'rlag. 

I

Framåt ör man myckcl farliga I

oeh Vallorp fÅr nog ",'upp med 
I

herrar Ragnursson' Käll oeh I
Hellqvist. Slutarpa lug hade ui- |
na hösta i Bengt Hcrmaneeon I
oe h Per-Uno Custavesorr, I

På freelag kvåll speloe *emlfl- |
nalerna. DÅ möts I förEta måt- |

r.hen Tonrlen oeh IFK Fnlkö- |
ping kl 18 och i anrlra mat<'hen I

epelar Vallorp mol 1rärlot. 
I

Valtorp har förreelen nredde- |

lnt osc sin laguppslällning pi I
frcdng.^ Här ör dertr Stig Svena- |
åon" Äkr. Johansaon" Pelle I
Iljörnberg. E;kil Aleranrlere- |
son. (iöslu Larluon, Luns Joele- |
son. Nisrc Lundh. K.tr Mnhlin. I
Lam Bonrteeeon. lngvar Pet- |
lerraön, l,ennarl ;nfl6aeeon. I
Per Sjölln, Lennnrt Fronth. I
Samling Slutnrp 18.30. Ornhyre I
Rutmans kök. I

Beg. bra bilar

Extra! Extra! Extral

xind. den 22 aug.
10,00:13.00. Start oeh mål
Kinnemo, Kinnarp,

kl.
på

AB BIL & tl|toTon
SLUTARP Telefon 0515/333 30

aukt. återförsåljare för Renault

- världens största tillv. av framhi.drivna bilar.

,ary Tornten och Trädet
vidare i Kölcscupen

Den andra kvarts{inalkvÄllen
i Kökacupen trlev inte fullt rå
drsmstisk som den löreta i
måndags. Därtill var Tomten
och Trådet alltför', överlägsna i
sinn möten med Vartofta rerp.
Slutarp.' Iomtcn rann över. Vartofta
med 4-O cftr-'r 2-0 i paus. Ge-
ron Jonsson inleddc målskyttct
redan elier en epelad mlnut'

Sedan driijde det rill 24 mi-
nuten innan det blev 2-O
Målekytt nu var Laro Ljungs-
tröm, som tyvårr kclliderade
rned målvakren i VSK, Agne:
Karlgren vid det tilfiillet. Karl-
gren fick vila en stund men var I
urrdrs halvlek på plats igen.

Kurt Lundh öksde i andra
halvlek på till 3-0 och då t'em
minuter var kvar smällde lloase
Tiverman in 4-O. Vartofta fick
två minuter senare en straff,
men Ingr Wolmehrandt var
okoncerttrerad och mlessde
både slraffen oeh reluren,

Tomen visade takter som kgn
göra lagt t till mäslarer för trrdje
gången. Bäsl var försvarctrl Alf
Tiverman ssmt Kurt Lunclh och
Sven Widing I rle fi'ärnrt linjer-
na. Vultoftabäst var Srig Dahl-
gren och Inge Wolmehrandt.

I match nurnmer lr'Å var vär-
rlurnu SlularpE tur alt få en om-
gång. Trädct med rPelare som
Arne Käll och Bengt flellqvlst
van firr rr'åra.

Inledningrn av malchen var
.iämn mr.n irrorn loppet av två
minuler i slutel av halvleken
nlorde TrÄclt1 både l*0 och
2-0. Bengr Hclltp'lst stc<! för

BILRALLY



Karosseridetalier - $lutarP
GIaSfIbETSKäTMAT VOLVO OPEL BMW PEUGEOT SAAB'

SPOILERS SAAB V4 _99 FORD OPEL VOLVO AMAZON
l4o-240 BMW 1602-2002 - 2500 - 3,0s

tnösK,.tn, EKONoMIDELAR, srÅr,pr-esr, UNDER-

REDSMASSOR, MASKERINGSTAPER, VÄTSLIP'
PAPPER, kompl' Fotsteg VW 1200-1300 m'm'

Låga Prlaer Kör in vid skYlten

Gustafssons Möbelaff?ir SlutarP
öppettlder tlllr vldare Vardagar OBS 16- 20

Lördagar 9- 13

VÄLKOMMEN

F:a E. A. $vensson Karosseridetalier
Hallagårdsgatan 2 Tel. 336 37 Slutarp

Tomten och Trädet
till l(ökscupfinalen

Det blir Tomten och Trädet
som får mötas i måndagskvål-
lens finäl i Kökscupen i Slu-
tarp. Tomten förpassade igår
kväll IFK Falköping ur turne-
ringen och Trådet slog Valtorp.

I fönta matchen tog Tomten
redan efter fem minuter led-
ningen med l-0. Bosse Tiver-
rnsn var målskytt, Kurt Lundh
passade, Ledningen var dock
inte helt rättvis, eftersom
IFK-arna hade väl så mycket av
spelet och väl så många chanser
+re<Lgghela matchen.

Efter lB minuter ansåg sig
domaren Karl-Erik Emanuels-
son tvingad att tillgripa årers
första utvisning i cupen. Den
drabbade Ake Ekh. högerback
i Tomten, som två gånger inom
loppet av några minuter tog
bollen med hånderna. Dårmed
fick Tomten spela resten av
matchen (42 minuter) rned tio
man.

Geron Jonsson är alltid farlig
när han komrner fram det visa-
de han också efter 14 minuter i
andra halvlek, då han smållde
in 2-0. Här var lFK-målvakten
Lars Jacobson en aning passivo
täckte inte upp rillräckligt vid
stolpen.

IFK reducerade två minutcr
senare, eller rättare sagt, Tom-
ten hjälpte till med detra. Leif
Arvidsson slog en bakårpass-
ning på foten på Enar Kalrne-
hed och bollen styrdes utom
räckhåIl för Uno Kron i Tom-
tenburen, Efter målet pressade
IFK hårt, dock utan att kunnå
kvittera.

Matchen mellan Trädet och

Yaltorp blev r oligare, här spe-
lades det juetare och båttre fot-
boll ån i första matchen. Trådet
var något vaasare, trots atl man
sakpade en av eina bättre spela-
re, Bengt Hallqvist,

Lennart Ragnarsson och
Nils-Ove Carlsson svarade för
Trädets målskörd i första halv-
lek, Nisse Lirndh redueerade
till 2-l och då var det båttre
fart på Valtorp en stund. Men
efter l4 minuter drogs rullgar-
dinen ner, Då trlev det 3-l ge-
nom Bengt Udd, Lennart Rag.
narsson spådde sedan på rill
4 - I fem minter före slutet.

Hur skall det gå i finalen? Ja,
det kommer att bli två olikr

spelande lag, som möts, Trådet
spelar den mer rörliga och roli-
ga fotbollen, medan Tomten
mest lever på ett starki försvar
och så Geron Jonsson längst
fram. Det blir en jämn final på
måndag kvåll, det kan vi nåstan
utlova.

På rnåndag våntar vi också
publiken,. den publik som un-
der den gångna veckan verkli-
gen lyst med sin fråvaro. På l'e-
dagskvällen var själarna verkli-
gen lätt räknade. Kanske voro
en flyttning av Kökscupen till
midsomrnartiden en lycklig
lösning. Då kan man hålla på
att spela till framåt 2l .30 om så
behövs, vilket innebär att man
heller inte behöver börja så ti- -digt, Och så kanske det kom-
mer mera folk. Ett försök vore
kanske värt, eller hur, Slutarps
IF? MÄTS

2rll
zl$.

rÅncavALLENr
Måndag kl 18.3O

FINAL i Kökscupen

Tomtens IF-
'Trädets IF

FRöI{|ND E

IOCT -l{TO -are

på Lcicköresa
IOGT-NTO-föreningen i KinnarP

har anordnat en trevlig , utflyktsre-
sa för sina medlemmal med famil-
jer. Resenärerna samlades tidigt på
söndagsmorgonen och åntrade
bussen som rullade i väg mot Fal-
köping, Skara, Lidköping till Läckö
slo1t. Där besågs Rörstrands 25&år-
sutstållning samt iextilier och hems-
löid som Borås hemslöjdsförening
utställde och försålde. Vid Vänerns
strand draeks elvakaffe.

Resan fortsatte sedan via Våst-
srplana, Medelplana och Gössäter
till Forshems Giistgivaregård för
middag. Nästa anhalt var Torsö där
Asta och llugo Jerenvik mötte vid
Farian och grridade runt ön. Vid be-
sok i Torsö kyrka ber'ättade Hugo
om ön och dess befolkning' Efter
detta biöd familien Jerenvik på kaf-
fe i sitt trivsamma hem. Den trevli'
qa samvaron blev en fin avslutning
6å resan och värdf<rlket avtackades
med en "Ållebergsryttare".

Tältoffensiven
i Kinnarp-Slutarp

zrltr-16.

Den pågående tältoffensiven uni
der rubriken "Jesus lever", samlar
fler och fler lysspare. Denna veckt
an inleddes med "Onskesångernas
kvä11". Den rymliga tältkyrkan fyll-
des till sista plats. Temat för kyällen
blev samlat kring en av önskesäng-
erna "Bud ifrån ditt hem". Eivor
Sisfridsson medverkade med solo-
sååe och under Roland Johanssons
ledning sjöng sångarna. Peder Kjell
läste dagens bibelordr

Sanggruppen Conturen medver-
kadc också äch allsång blev det då
alla de församlade sjöng med i
offensivkören "Min Jesus lever",
och pastor Luthersson sjöng solo i
versarna.

Pastor Luthbrsson samlade
sin predikan under temat "Bud
ifrå; ditt hem". Under stillhet av-
slutades kvällen med solosång av
Eivor Sigfridsson "Min Konung
kommer",

O-O räckte för lfinnarp
Fortsatt serieledning "clg-7.b.

Tångavallen
Lördag kl. 16"00

Floby lF

Slutarp lF

Vi tackar Sport, Hem & Fritids-
lager, Slutarp för matchbollen.

ztttrob-

Det ska f-n vara serieledare!
Ja, så kanske August Blanche

fortnat sin berömda fras om han
levt nu. Och spelat fotboll ftir
Kinnarps lF i division fem förstås.
Kinnarp fick i lördags vackert er-
fara hur det är att som topplag
besöka ett lag som.håller i tabel-
lens mitt.

Hemmalaget den här gången
var Norra tr'ågelås, som jobbade
och slet och tog ut sig fullsändigt
ftir att få serieledarna på fall. Nu
fick man inte Kinnarp på fail. ,
Men ett 0-0 resultat lyckades
man spela till sig och det tycker
jag pojkarna i.Ove Grahn mo-
derklubb ska vara nöjda med.
För i andra halvlek tog gästerna
fram lite av sin serieledarfotboll
och då osade det katt flera gånger
hop Sune Kalin i Fågelås-buren.

Aven om laget - med "Blecka"
och Kent Bengtsson i spetsen -
blixtrade till några gånger efter
paus blir hglhetsintrycket av 1ör-
dagsfr aniträdandet mycket blekt.
Orsakerna kan vara flera styck-
en: en plan som påminde om en
tvåttbråda och som gjorde att inte
en enda passning hittade rätt; ett
stekhett hdgsommarvåder som
näppeligen sporrade grabbarna
till stordåd; till sist. men inte
minst motståndarlaget Norra Få-

gelås, som markerade stenhårt,
offrade sig i alla lågen och som
tog planen i besittning med den
absolut råtta målsättningen -
"visst kan vi slå serieledarna"!

Hade tillfälle att se samma Få-
gelås-lag ftir en vecka sedan på
Strömsborg i Vartofta. Hemma-
laget hade då inga problem med
att "klä av" sina gåster och vinna
med å-2. Då var Fågelås ett
blekt, tråkigt, ihåligt lag, som i
första hand skulle få inrikta sig på
att komma på rätt sida om
"strecket" i höst tänkte jag.

I lördags visade man vad det
där "lilla extra" ändå är ny'ttigt att
begagna sig av. Jag tror Kinnarp
kommer att råka ut för fler såda-
na här urladdningar från mot-
ståndarnas sida i höst, för att slå
serieledare är ju alltld något ex-
tra.

Lördagens drabbning i Fågelås
var blek, det ska genast sägas.
Första halvlek innehöli inte en
enda målchans - spelet var an-
märkningsvärt dåligi faktiskt.

Efter paus fick vi se lite av Kin-
narps-spelarnas kunskaper.
Bengt "Blecka" Georgsson och
Kent Bengtsson år tekniskt begå-

vade herrar med rätt att göra en
dragning eller två. Trots att
"Blecka" var skadad och megt
eick och haltade hela andra hali-
Iek svarade han för många läckra
saker. Efter en hah4imma var
han nära att avgöra matchen. Ef-
ter ett par dragningar sköt han,
men skottet gick någon declmeter
för långt åt vånster ftir att vara
perfekt.

Kent Bengtsson hade sin upp-
visning fem minuter före slutet.
Han svarade för en härlig solo-
rusch och det skottet han avlos-
.sade var ännu närmare stolpen
än "Bleckas".

Jag har redan nämnt två av
Kinnarps bästa spelare
"Blecka"-och Kent B. Godkänt
får ocks BengtPersson och Tony
Persson och Giista Ek. Fågelås
hade en farlig forward i vy Leif
Hjort, som trots sin tyngd visade
sig vara en snabb ytter. Till god
hjålp hade han av Arhe Lövmark
och Arne Lundgren.
- 

Arne Johansson, Skövde, sat-
tes inte på några svårare rätt-
skipningsprov. Den lättdömda
matchen klarade han av frnt.

ANDERS
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T.ä.lefs seglande lag? Bakre raden f'r.v. Sten Josefsson, Ilarald
Östrnan (lqgl) Ove Berglund, Arne KÄll, Nils'Ove Carlsson, Beugt
tlellqvist, Lennart Ragnarsson och Hans Johansson. Friimle raden
fr.v.:'Olle Säll, Gösta Wilhelmsson, Lennart Overg, Bengt Berger,
Arne Andersson. Kent Sjötrerg och Bengt Udd.

Tomtens IF lyckades inte la
sin tredje seger i Kökscupen i
Slutarp och dårmed kunrle rnan
heller inte hernför.a vnndrings.
priset {ör gott. Istöllet blev det
pigga Trörlets IF som kunde
vinna årets upplaga genom ff-
nalseger över Tomten med
l-0, vilker gör att den roliga
turneringen får fortsÄtta minst
ett år rill i nuvarande tappning.

Finalmatchen fick ett något
underligt förlopp. Tornten ha-
cle ett visst övgltag under första
halvlek och en bit in på den
andra men när Trädet fått sitt
mål efter 14 minuter i antlra
halvlek så kom Tomten nännast
avsig iställetföratt sommån kun-
de vånta, komma med en slutof-
fensiv. Det hlev således Trädet
som dominerade slutkvarten.

I ftirsta halvlek noteral vi två
fina målrnöjligheter, en för
rardera lagen. Bo Tiveman i
Tomten lyckades få bollen ut-
anför öppet mål i sjunde minu-
ten och i den 20:e minuten ha-
de Trädet ett farligt anfall, sorir
drogs upp åv vänster)'ttern Ove
Bergluncl. 'Iomtenförsvaret
hann clock samla sig innan Trä-
det försökte skjuta.

Tomten hade n'å hra skertt i
andra hahlekens början. Sven
S'iding sköt, Trädetkeepern

Bengt Berger tippade till hörna
i trerlje minuten och sju minu-
t€r senare sköt Genon Jonsson
tätt utanfiir efter frispark.

I l4:e minuten kom så ifrä-
dets segermåI. Efter en tilltrass-
lad situation bakåtsparkarle (!)
Bengt Hellqvist in segerbollen.
Ett snyggt mål avgjorde alltså
årets cup, Trädets mål har lör
övrigt varit de genomgående
flesta och snyggaste målen i he-
la cupen.

Träclet hade sedan minsl tre
farliga chanser att öka på led-
ningeno men Tomtenför'svnret
kunde med tur och skicklighet
arr'ärj:r.

Till tinalens bäste spelare mÅs-
te l'i nog utnärnna Bengt Hell-
qvist. Han påmincle nästan om
allsvenske sonen Christer i
smidighet o. bollskicklighet.
Bra i Trädet var också.Lennart
.Ragnarsson och Årne Käll i an-
fallet samt Olle Säll i uteförsva-
ret oeh Bengt Berger i målet.

Tomtens fråmsta sPelare var
.{lf 'fiverman i försvaret. och
Geron Jonsson i anfallet.

Publiken hade tydligen upp-
täckt Kökscupen inför finalen.
Det var på tiden. Kanskc var vi
ett hundlatal som kantade
Tångavallen i går kr'äll.

TIATS

TACK
Slutarps Samhällsftjrening och Slutarps Idrottsförening vill
härmed framföra ett tack tili företagare och enskilda perso-

ner i Slutarp-Kinnarp för alla de gåvor föreningarna fick
mottaga till arets loppmarknad och därmed bidrog till det
god a ekonomjpka resr:ltatet.

STYRELSERNA
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Kinnarps IF aoch dess damklubb
stod i sQnd.ggs qS!S_q11e!åg: fttf-g[
bilrally med ?0-talet deltagare.

_V.iuuqe blev Giista Sandahl,
Hångsdala med 17 rätt av 20 frågor
och 51 poäng. Tvåa kom Lisa Gus-
tavsson, Slutarp och trea Barbro
Torstensson, Slutarp, båda med 17
rätt och 50 poäng. Här avglorde
skiljefrågan.

Rätt rad: 12x 1x2 212 llx lx22x2
1,^-'skiijefråga: Avståndet till flag-
gan: 83 m och 53 cm. _-T. Landskapsblomman var Här-

jedalen. 2. Den vita valen Moby
Dck. 3. Tungviktsmatchen gick
1961. 4. Största sjön var Nordsjön.

SnöpIig u.lt
,++- NATURSTIG

Söndagen 29 aug. i KinnarP'
Start vid Skogslund Karbo mel-

lankl.13-15.
Alla Välkomna
Kinneveds Genterorg.

Mod. 3-rumsläg
eller mindre hus, önskas hyra i
Slutarpstrakten.
Tel. 332 94.

,l

poängförlust
fcir Slutarp

I lördagens Tånga-match fick
Slutarps-elvan nöja sig med ena
poängen mot Floby B efter en
uppgörelse, som man borde av-
gjort i sin favör. Det bjöds på gan-
ska mycket i försvarsleden vid
flera tillfällen och framåt handla-
de det bara om ett par man, och
detta räckte inte riktist till mot ett
påpassligt Floby-försiar. Åtmins-
tone ett par klara chanser borde
dock resulterat, men det är målen
sorn rä'knas och när de nittio mi-
nlrterna gått till ända hade gäs-
terna gjort lika många som hem-
malaget och följaktligen blev det
ett oavgjort resultat.

Hemmalagets Tony Skoglund
svarade för 1-0 på ett fint pass
från Inge Karlsson i 26:e mmuten
men sju minuter senare var ställ-
ningen l-1 med Rune Tidqvist
som målskytt för Flobv.

Tio minuter in på andra halvle-
ken blev det hernma-lednine med
mål av Håkan Karlstedt oc6stätl-
ningen 2- 1 såg ut att stå sig. Men
i sista matchminuten man spelade
då på övertid på grund av tillägg
för skador, fälldbs en Floby-spe-
lare inom straffområdet och den
påföljande straffen lades säkert i
nät av Roger Ahlin..

De bästa betygen i dagens
hemmaelva går denna gång till
UIf Karle-n, Kjell Karlstedt och
Tommv Erlandsson i försvaret
s.amt Fiåkan Karlstedt och pigge
Äke Brandt i kedjan.

GESON

Karl6n, Slutarp, siktår in sig.

5. Sid. i telefonkatalogen 1976 är 64.0

st. 6. Den kemiska beteckningen
ftir Kalcium är Ca. 7. 40 tim arbets-
vecka kirjade 1970' 8. Det förra
Kungabröiloppet var 179?. 9. Den
nyligen restaurerade DomkYrkan
var Uppsala. 10. Man dansar shottis
tili Johan på snippen. 11' Thord
Karlsson leder steg för steg i ra-
dion. 12. Björkarnas staid är'LImeå'
13. Kar de Mumma shriver Fibban.
14. Femte budet är Du skaii icke
dräpa. 15. Bilden föreställde Silvia.
16. I stop är 1,3 lit. 17. Laber bris är
lätt vind. 18. Klaustrofobi är cells-
kräck. 19. LO bildades 1898. 20. El-
vis Presley var lastbilschaufför.



Climtur från Frökind,
Go morson! 

t'tlg'tb' u 
Apropå det här med katter kan

Äuer uI härute i Frökind har vi i-daÅens "Glimiar" qe er två
haft en granner sorunar. När'so- bilder Äed katter på. Mån egent-
len varit som mest "besvärande" ligen var det inte katterna yi tänk:
har vi packat matsäckkorgen och tJvisa. Det var nämligen så att på
åkt till staden. Till Odenbadet. försommaren fick vi-de h:ir bil-
Det är nämligen så att vi härute derna i vår hand. Vi iovade att vid
tili överväEande delen finansierar
badet i sån i väntan På något
eget. I långa karavaner kommer
Kinnarps och SlutarPs Yngre.
earde till Odenbadet. I den här'
La"avrtr.tt här också Johansson
af Siutarp vid flera tillfällen in-
eått. Man måste tå tillvara som-
äaren, solen och värmen. Vi
barn av Frökind har kajkat om-
kring i Odenbads-baljan. I tisdags
krockade jag med tvillingarna
Iwar, Anna i aff?irn, Ekboms tös i
Luttra, Anna-Karin på Maeken,
polis-Lundgrens Magnus. Dom
var flera, men jag "hågar" inte
alla namnen. Jag fann i alla fall
att vi bönner badade flitigast i
utebassängen - stabönnera höll
till inomhus i drivhusvärme.

*
Sommaren hårute har annars

varit sig lik. Vi har plockat lika
många körsbär som På andra
Dhts;r i kommunen. Och frukt'-träden dignar inför kommande
skörd. Tvestjärtarna är lika
många och lika ettriga som de ail-
tid värit. De smyger sig in i och
gömmer sig i Johanssons Oden-
6ads-badbyxor. Under stundom

låmpligt tillftille publicera dem.
Tycker att båda bilderna passar
in i "Glimtarna" eftersom de
stammar från Frökinds horisont.
De två unga damerna är barn-
domsvänner. Bilderna togs 1932
och nrycket mer vet vi inte om
dem. Tittar ni på bilderna finner

ni i dockvagnen kattfamiljen och i
knät på unga fröken gårdens
chefshöna. På den andra bilden
hittar ni unga fröken i prydligt
"huckle" och katten i en unika-
box.

"Barndomsvänner irån Slutaro
tSå* - döt fanns duktiea fotol- '
grafer även ciå. Tack för bidrasen
tillrytllimtarira". j

*
I min hand har jag också fått

två biider som är tagna för 42 är

sedan. De faller egentligen lite
utanför Glimtar från Frökind,
men eftersom den här spalten
giirna vidgar sin horisont och vid
tilifälle går över gränsen Redväg,
Vilske, Vartofta - vill vi gärna i
denna exklusiva spalt presentera
de här bilderna för er. De är tag-
na i Göteve när damer och herrar
möttes i en fotbollsmatch. Redan
då var damerna duktiga fbtbolls-
spelare. Vann med 1*0, Jag för'
modar att Sonja Andersson (Wes-
termark) som höll nollan, blev
något av hjälte uti Göteve-byg-
den. Vi skrev 1934 då. Då skrev
FT inte mycket om fotbollshjältar
ute i bygderna.

r*
Vi tackar Sonja för bilderna.

När vi spanar in tjejerna ser vi att
modet i dag på någon liten centi-
meter år detsamma. Med andra
ord är det inte mycket nytt med
kjolen på 42 år.

Hår får ni namnen på dem: Eb-
ba Johansson (Persson), Evy
Brissman (Davidsson), Greta La-
gergren (Gustavsson), Ella An-
dersson (Måfiensson), Gunborg
Fredriksson (Trygg.1, Gunhild Jo-

hansson (Högberg), Lilly Johans-
son (Pettersson), Gulli Engdahl
(Persson), Sally Andersson, Tora
Andersson och målvakten Sonja
Andersson (Westermårk).

Ni ska också få namnen på
"gubbarna" i sina prydliga väst-
ar, skjortor och hattar. I övre ra-
den: Karl Kvist, Karl Lindgren,
Karl Sand6n, Ture Kjeliberg,
Knut Lindholrn, Erik Johnsson
och Frans Kjeliberg. I nedre ra-
den Josef Johansson, Rickard
Törnkvist, Johan Johnsson 0nål-
vakt) och Karl Barring.

*
Med de här glimtarna i bild ön'

skar vi er en fortsatt god morgon
med FT. I detta organ kan ni läsa
om Majvis äventyr i affärn, ni får
rapporter om Westermarks ban-
kaffärer, vi rapporterar om Bror i
Kvarna, om Marthels hund Baqt-
se, om kommande bad i Kinnarp,
om Jarl och hans kontorsmöbler',
om Rutman och hans kökscup. Vi
är idel öra och öga för vad som
händer.
Intill dess vi ses igen. Ha det så
bra,
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påträffar vi också andra ettriga
varelser - getingarna är På aler-
ten i år. Kråftor har vi ätit och nu
väntar vi som bäst På att Bengt
och Gustav i aff;irn skall Plocka
fram surströmmingsburkarna.
Gustav och Nesse (Samuelsson)
samt ,skrivaren Provade en. jäst

.rburis-för etfrpa&rhöstar sen'. .'Det
stank i packboden - det luktade
fisk så lång väg att kattorna kom
ända från Vårkumla och Luttra
med svansarna i vädret. lJ**

TfiLTOFFENSIVEN''JESIJI i LETIER''
Vid Kinnarps Kontorsmöbl er

lörd. 19 Ungdomskören Verkli rIt Lil'.

I
Sönd. 10 Familjegudstiäns't I

Sönd. 19 Offensivens avslutningsmöte LutL r'3rsson' pastorer-
na o. sångarna.

Väikon rr nen!Täitet uppvärmt! zr/s'\$,



-*-
lV{in honnör och hälsnine till

sign HÅTE i Floby och Geion i
Slutarp. När man tånker på dessa
kommer man osökt in på idrot-
tens ofta så problematisia ledar-
problem. Vad har inte en så duk-
tig kraft som IIarry Thiel som ak-
iiv, ledare, skribent och domare
m m betytt för sin moderklubb
och idrotten i stort i olika sam-
manhang. Om FT:s sköldjury ett
år beslutar sig för att belöna en
person {tir värdefull, lång och
trogen tjänst bör ordföranden nog
be Harry Thiel, ifall han skulle
vara med i juryn, att gå ut och
tiita på stan, när förtjänta kandi-
daters namn skall diskuteras.

.Cn annan sak som jag också
skrev om var den stora betydelse
som välorganiserade hejarkiack-
ar har för stämningen på och
kring planen. En plats där man
var verkLigt bra på att hema fram
sitt lag under mina aktiva år var
Slutarp, på den tiden då Slutarp
alltid nämndes med respekt liir
sitt effektiva spel.

Låt oss erinra om epoken Set-
terberg, som i spetsen ftir ett
ramstarkt försvar stoppade det
mesta. Det som blev över tog i
reggl Manne Rutrnan i målet
hand om, om så behövdes med
blixtrande utboxningar på ibland
ient omöjliga nårskott. Och längst
fram dundrade o-fta och tungt Gil-
lis Hallergårds höger-
kanon över Tångavallen. Ja,
det var tider det, som säkert alla
gamla Slutarpshabit6er minns
med vemod. Men torka nu bort

- saknadens tårar så skalljag gläd-- 
ia er med att det vackrasie mål
jag någonsin sett under de många
år jag öljt fotbollen i Falkö-
pings-trakten sköts av en annan
vålkänd Slutarpsspelare.

Vi, som såg eller bara anade
den frisparkskanon från drygt 30
meter, som SlutarPs Mats An-
dersson i början på SGtalet satte i
krysset vid en malch i Falck-po-
kalturneringen i Trädet, vi
glömmer den aldrig. Att nätet höll
var en bra prestation av nätet,

Men åter till hejandet På mat-
cherna. Publiken i SlutarP kan
väl elda upp sitt lag till stordåd
med något i den här stilen: Heja
laget uti låga serien - ni kan inte
falla ner igen, upPåt' uPPåt, uPP-
åt.

I Kinnarp kan man väl ftirsöka
med ftiljande remsa: Heia Tho-
mas. heia Blecka uPPå Kinnemo'
Visa elödet fram med lödet i er
sko. lfråI. mål, måI.

Åsarp kan starta med: Heja Ul-
ric meä drabanter. Slå På skott
från alla kanter. Skjut skjut skjut.

Vi var målvakt i Kinnarps lag
vi d 5Gtalets Lxirjan, när derbYna
nr ot SlutarP vai den stora Pub-
I.l rdrasfand]e begivenheten, de så
kr rliadå hatmatcherna. Med tan-
kt' oå att fusionen mellan dessa
k ubtrar hade brutits och KinnarP
bildat eEet, så var relationerna li-
t,-' späida jus-t då, men sånt
rtlömmer man fort inom idrott'en,
rnrdskelov för det.- Vi minns de matcherna med nö-
je . Hade inte Slutarp haft den där
ftrrbaskade Mats Andersson på
ttrpp hade proLrlernen v-arit betyd-
liSt rrngenärnare ör eå stackars
nrrllvrrkt. Men som tur var hade
I(inrrarp tvillingbrodern Bengt
"Blecka" Andersson att sätta
emot Mäts ocli den gossen
sprang man som bekant inte f?irbi
utan vidare,

Och dår framme hade KinnarP
sina dåvarande storskyttar Elon
Arvidsson och Uno Frisk På
språng, så Slutarpsmålet var ofta
i stor fara.

-*-

Folkdräkten har kommit i ropet
i våra dagar, allt fler vill sy sig sin
egen hembygdsdräkt. I Kinnarp
har NBV (Nykterhetsförbundens
bildningsverksamhet) anordnat
två kurser i dräktsyning och båda
har fått göd anslutning. Ätta re-
spektive nio deltagare har ingått
och kurstiden har varit 36 tim-

mar, Var och en har sYtt sin egen
dräkt - de flesta har valt To-
arps-dräkten som anses mest
västgötsk - och nedlagt ett
grannlaga handarbete som krävt
åtskilligt hemarbete vid sidan om
kursen"

På fredagskvällen samlades

kursdeltas.arn-a. _!tl Sl gsly!-
ningsfest på Bredablick, givetvis
iförda sina vackra dråkter, och
sömnadslärare Margareta Karls-
son deltog fijrstås. Till hösten lär
li,on få luilt upp att görg eftersom
2l ny deltagare redan anmä|t sig
till nästa kurs.

Folkdrekten i,{,ppet

Birgitta..Davidssons Toarpsdräkt beundras här av några kamrater i dräktsyningskursen. Fr.v. Barbro
Dahlstrand, Britta Lindman, Ingrid Ahlqvist, Elly Hellrran, Berit Samrlr.lsson ocb Anita Nilsson.

FRö]{IND E
Tåltoffensiven w{f -76'

Tältoffersiven vid KinnarPs Kon-
torsmöbler, kommer att avslutas
under helgen. I kvällens gudstjänst
sj unger ungdomskören Verkligl liv.
På söndag hålls familjegudstjänst i
tältet. Denna gudstjänst räknas som
söndagsskolans upptakt för höst-
termin, vilket innebär att alla sön-
daqsskolbarn är välkomna. Sista
guästjänsten hålls på kvällen då
den förenade sångarskaran sjunger
o ch pastor LlrtqeqssoriB$ dtlt&d"*_111

123-9 I
113-5 I
012-6 I
2 9-61
2 9-7 7

2 5-g 7
312-10 5
3 ll-15 5
4 5-10 3
4 11-20 3Danskurs

anordnas i Lokal Frökind med
bQrjan tisd. 21 sept. anmälan
tel. 33347, 33008, 46053senast 15

sept. :,,t

/ ^ .-l(- rn. Pe5os rt'4{t^c,l z6[V+b-

STATI Sf I K frå,n femman i
t$/f "7b. J 't .:

Nedan ftiljer en statistik över la-
gens form i div. V Södra Skaraborg
efter 12 omgångar. Tabellerna gäl-
ler hemma-, borta- samt hösknat-
cner.

TABELL
över hemmamatcherna

KinnarpslF 6 4 I
VartoftaSK 6 4 I
FalköpingsBK 6 3 3
Stenstorps IF 6 3
Åsrps IF 63
Norra Fågelås IF 6 3
Sandhems IF 6 2
Valtorps IF 6 2' Blidsbergs IK 6 I
Ekedalens SK 6 I

TABELL
över bortsmatchema

BlidsbergslK 6 4 2 011-310
KinnarpslF 6 2 3 112-10 7
FalköpingsBK 6 312 9-7 7

SandhemslF 6 2 1 310*f0 5
Valtorps IF 6 2.1 310-11 5
NorraFågelåsIF6 2 1 310-f4 5
Äsarps IF 61329-155
VartoftaSK . 6'? 0 4f0-fl 4
Stenstorps IF I Z" 0 4 6-12 4

Ekedalens SK 6 '2 0 4 4-17 4

SKYTTELIGAN
1 Bengt "Blecka" Georgsson, Kin-

narps IF, 9 mål; Thomas Wester-
berg, Kinnarps IF, 9 måi; Claes
Davidsson, Sandher4s IF, 9 mål.

4 lllric Gunnarsson, Äsarps IF, 8
mål; Kent Samuelsson, FBK, 8
må1.

6 Håkan Gustavsson, Blid'sbergs
IK, 6 mål; Kent Bengtsson, Kin-
narps IF, 6 mål; Håkan Thorell,
Valtorps IF, 6 måI.

9 Leif "Boggie'.l Johansson, Ekeda-
lens SK, 5 mål; Thomas Johans-
son, FBK, 5 mål; Thomas Jo-
hansson, FBK, 5 mål; Ingemar
Sandblom. Vartofta SK. 5 måI"

HÖSTTABELI,EN
SandhemslF 3 2 1 0 6-2 5

KinmrpsIF 312 011-14
VartoftaSK 3 2 0 111-6 4

FalköpingsBK 31 2 0 4-Z 4

StenstorpslF 3 1 I 1 4-4 3
BlidsbergslK 3 0 3 0 2-2 3

NorraFågelåsIF3 I 1 1 3-5 3

ÄsarpslF 3 0 2 | 2-4 2

ValtorpslF A I 0 2 4-7 2

EkedalensSK 3 0 0 3 2-16 0

Sammanställt av
. JOTIAN


