Vå,ffior med musih och uispgrtidde
Kinneveds församlings pensionärer samlas regelbundet till månadsrnöten med olika program och så
skedde senast i fredags i Lokal

Frökind. Fölutom sylt och vispgrädde. blev del. denna gång även
våfflorna.
Astrid Pettersson, Håkan Silvander och Maj..Britt Johansson gladde pensionärerna mecl både lite
låttare och lite andlig sång och mu-

musik och sång till

sik.

I maj avslutas säsongen med en
resa till hemligt mål och fredagens
samrnankomst avslutades av Kh.
Hagnerud.

Guetav meda$erac
Gustav Guetavseon, eekretera'
re i Slutarps ldrottaförening se'
dan 35 år tillbaka och medlem

i ctyreleen eedgn början av
40-talet, komrnor att tilldelas
Svenska Fotbollförbundets för'

Nils och Emy Johansson samt Ellen Trygg har fått musikanterna

-:jl'l"Llil'riE

tjänetteckqii;Si.;ilven i, Pimband
med årsmöd-å'dPn ?'aPril På
hotell Sheraton i- Stockholm.

Två vinster fö'/t

t..ilq'

å3-&Ä

-

i Lokal

parkerad bil i samhället och se'
dan awek från platsen. Men fär'

garen håvdade vid tisdagens
tingsförhandlingar att mannen
gjort sig skyldig till vårdslöshet i
trafik samt arryikande från
olyckaplars' Tingsråtten skall
I "!

Arne_ Andersson.

dersson och Frank Henningsson.
Revisorerna Arne Persson och
Erik Svensson omvaldes.
Bland besluten kan noteras enl
fortsatt ombyggnad och förtätning
av gatubelysningen. Gustav An-

tonsson kommer liksom tidigare att

svara för skötsel av parker m.m
under sommarhalvåret.

nlng.

fundera. på dom som avkunnas

tisdag.

I styrelsen ingår
också Elof Rehn, sekr, och Inge
Eckerlid, kassör. Styrelsesuppl. år
Sven-Olof Johansson, förordnäd av
Iänsstyrelsen samt Håkan Silvan-der, K-G Johansson, Anders An-

Torbjörn Åk.sson blev två målsskytt i den hår matchen, medan
Thomas Wester6eg svarade för det tredje. Ingen skall omnämnas i
matchen, men lJno tar sig i alla fall friheten.
- Roger Gustavsson var bra på mitten, avslutar han i sin rapport'
Även Kinnarps BJag var i leden under lördagen och de hade att ta
sig an Kättilstorps A-elva' Kinnarpsbilagan vann till slut med 4-2,
efter 2-0 i halvtid, och det var ett resultat som var helt i sin ord-

den tog slut i ett dike n^ågra
hundra meter därefter. Äkla'

på

Ett av de gnälligaste lagen vi mött'

alltså ingen trevlig bekantskaP.
- De fick också en spelare utvisad, berättar Uno. Utvisningen bedömdes som grov.

bättre än att han körde På en

Frökind.

De styrelseledamöter som stod i tur
att avgå omvaldes. De var ordf. Bo
Johansson, samt Evert Sand6n och

Så betygsatte Kinnarps lagledare Uno Carlsson lördagens träningsgäster Elmer. Kinnarp vann med 3-2 (1-0) och detta efter att
ha haft matchen i sin hand så gott som hela tiden. Men Elmer var

.

-tts'

Vägföreningsårsmöte
i Slutarp-Kinnarp
Vägförening
.harKinnarps-Slutarps
halt årsmöte

Kinnarpsfotbollen
Eir man i 2S-årsåldern från söd'
ra konmundelen- skulle i slutet
av förra året köra bil genom bl. a
Kinnarp' Det bar sig rlock inte

"q

Roland "Lollo" Jansson och Thomas Mälerhag blev två-målsskyttar för Kinnarp och"Lollö" var också tillsammans med "Blecka" Georgsson samt Tommy Berglund duktiga i laget. Kåttilstorps bägge
mål ombesörides av Christer Johansson och Anders Petterson'

)7. 4å -',!ti

oa
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SAMMETSGARDINER
ISI-UTARP

Kinnarps IF stiillde till med en

halvtimmas spel genom Thomas
Westerberg. 1- I
kväIlen då nran på bortapian lycTorbjörn Äkesson slog in 2-1 på
kades besegra Lidköpings IF, ned- straff för Kinnarp, sedan kusinen

alla tiders cupskräll på onsdagsflyttade från division

III, i Svenska

Cupens inledaride omgång med

3-1. efter l-1 i halvtid.
LIF tog ledningen efter en kvart,
men Kinnarp kvitterade efter en
V 65 Halmsrad
Söndgen den 15 april
Lopp I 1640 m: Silva Dalf (6),
2. Coronor (12), 3. Cerene Lep (7).
Outs. Vicke Dart (1).
Lopp 2. 2l{0 m: Ivan Victory 6).
2. Anna Spike (7), 3. Dariwill (4).
Outs. Tina Hook i8r.

Lopp 31, 2640 m: Fischer (l), 2.
Patrik Rodney (9), .3. Harpo (6).

Thomas Wesierberg dragits ned innanför straffområdet. Sedan kom i
altmeister "Blecka" Georgsson in i
Kinnarpslaget och det var också
han som slog in "spiken"
Outs. Noble Flower (/).

Lopp 4. 1040 m: Earl Ego (3), 2.
Countway (11), 3. Boy Rodney (7).

I morgon: SUNDAGSOPPET 13-17

Outs. Galvastone (4).

Lopp 5

2140

m: Oticka ExPress

(11), 2. Tina M (5), 3. Jally si (9)'
Outs: Chdrlotte Me (12).
Lopp 6. 2140 rn: Ex L6e (6), 2.

Big Rival (9), 3. Master
(5). Outs. Acke Nibs (2),

fqlt

HålerYd

LENAS GARDINSHOP
Öppet: Tisd. 10-'19

Affärsgatan 11, Slutarp

F.d. Clausons. Tel. 336

L0

Onsd.-Fred. 10-18. Lunch 12-

Lörd.

10-'13. Måndag stängt.
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Körårsmöte l:i}l' otl - t19
.körÅrsTgtepåmed Kinneveds kyrkohölls
Pensionatet, Kinnarp,

onsdagen den 28 mars.

Omval av styrelsen: ordförande

Göran Andersson, sekreterare Bri-

ta Wilg_otson, kassör Bengt Klingstedt. Revisorer Håkan Silvandör
och Berit Samuelsson,
Kören har 17 medlemmar med

körledaren Margareta Thor. Kö-

ren .har. medverkat vid gudstjäns-

ter i
och

E-inneveds

i Vårkumla

kyrka tt

gånge"

2 gånger samt haft

cirka 35 sångövningar.
Större framträdande hölls f,ret-

tondedagen,

vid en

musikguds-

tjänst den 23 april och en Allhelgonavesper. Den 28 maj gästade kören Brismene kyrka med ett sångprogram och vid en Lutherhjälpsafton i Lokal Frökind deltog kören med hymner och några av de
nya psalmerna.
Vid körens större framträdanden

har Bengt Kjellström och Janeric
Johansson tjänstgjort

vid

orgeln

och Yngve Johansson violin.

Körmedlemmarna hade en vårfest hos Håkan Silvander i Nybygget och ett samkväm i Fageråsstugan Asarp. En utflyktsresa till Bohuslån med Brita Johansson och
Ingrid Olsson som reseledare har

man också ordnat.

Roland "Lollo" Jahsson, Thomas Westerberg och Kent Bengtzon
arp.

"Blecka" förfogar egentligen bara över en A-lagstrupp på 15-16
man, något som kunde varit bättre, enligt egen utsågo.

-Men jag är ändå

optimist,
förklarar han. Vi skall försöka nå
samma placering som i fiol och

stabilisera oss som division IV-

lag.. Och det tror jag vi lyckas
med, även om andra året i en serie alliid åir jobbigt.

-oJa, Kinnarp gör alltså andra

i fiärde divisionen, men sammanlagt blir det
den åttonde. 1968 gick man upp
första gången, innan det blev
degradering 1974. Därefter blev
säsongen på raken

man kvar

i division V i tre

sä-

songer och 1977 var det dags för
uppflyttning.
Inte nog med att årets serie blir
väldigt hård, Kinnarp slipper än-

-

en duktig trio i ungdomliga Kinn-

AIK och

Falköpings

BK. I fjol höll man jämna steg
med såväl FAIK som FBK, klarade oavglort mot dem på Kinnemo, men föll knappt på bortaplan.

"Blecka" Georgsson:
-Så nu tycker jag det är på ti-

den att trenden vänder.

Han framhöll särskilt den

Uno Carisson:
-Fast det kvittar hur vi spelar
mot FBK, de tär ändå poäng, eller vinner mot oss.
Och Uno vet vad han talar om i

det fallet. I fiolårets match på
Kinnemo hade. Kinnarp 2-0 når

sju minuter återstod. Matchen
slutade 2-2.

t^Ku.

nar "Blecka" bergsäkert.

Jag
att de

trodde faktiskt redan i fiol
skulle ta upp kampen med IFK
Falköpins.

Kinnarps öppningsprogram i

serien är Tibro, hemma, och just
IFK I{io, bortå på Guldkroksvallen. Och seriepremiär blir det
nog. Egna planen Kinnemo
verkar i fin form.
-Den är snöfri, berättar Uno
Carlsson. Nu gäller det bara att

den torkar upp. Men Tibro blir

reii"i

mer från division V.
Slutligen skall också sägas att
Kinnarp deltar i Svenska Cupen.
En svår match väntar direkt. KIF
åker upp till Lidköping och möter Lidköpings fF, som ju ramlade ur division III.

-Vad beträffande FAIK och
FBK i år så. har jag ryktesvägen

nar "Blecka". Men vi v'ill vinna.
för då får vi'antagligen möta KB
Karlskoga. Och det är ju alltid roligt att möta ett lag från division

*Det blir en wår match, me-

hört att de är våldigt bra, menar
"Blecka". Jag har också pratat
med FBK-trånaren Bo Jansson
och han är väldigt optimistisk.

Men seriesegern den är inte
vigd för FBK.
me-

III.

Passionsgudstjänst
Passionsgudsdänst har hållits

i

Axtorps församlingssal. psalm 74
vareiter homminister Birgit-

sJongs

ta Nyman, Skövde, läste andra äk-

-o-

en svår motståndare. Det är alltid
svårt att börja mot lag som kom-

-IFK Hjo vinner serien,

goda

ståmning som råder i kören.

då inte ifrån derbymötena med
Falköpings

Ordföranden Göran Andersson
tackade i varma ordalag körledaren Margaretha Thor för det arbete hon nedlagt i kören, och åven
ett tack till körmedlemmarna och
alla som har funktioner att fylla.

uÅxax

Kinnarpsfoto:
Staffan

tens text och talade över denna.
Kyrkokören under kantor Marga-

reta Thors ledning, inramaäe
gudstjänsten med Gustav Bjarne-

gårds_

av C.C. Scholefield.

Kyrkoherde Sven-Eric

Fastighetsäg I Läcker taket?

Tegel-pappoml. tätn. Stupr.
uops. isol. skorstqnsr. Murnå
.
Marn. Snick.0515/504 94,335 zt.
AB Sörvisfirman i Slutarp
-:--------7s

Hagne_

rud avslr rtarle passionsgudstjäniten

och tackade kvällens talare

Nyma'

km.

C.K.F. rräff i Kinnarp.

Kinneveds centerkvinnor anordnade. på måndagskvällen inhiud-

ningsmöte

för ortens damer

på

Pensionatet. Kinnarp. Avd. ordförande Margot Pettersson hälsade
välkommen och presenterade sedan C.K.F. avd; dess verksamhet
och målsättning.

Kvällens speciella gåst hushålls-

lärare'Inga-Lill Soneby-Malmgren
hälsades välkommen och hade till
uppgift att demonstrera hur man
gör goda sallader med bl.a. nya
och spännande kryddor i. Deita-

garna fick sedan provsmaka dessa
och med bröd till smakade det

verkligen gott. Efter

kaffesam-

kväm fick delt. huvudbry med en
frågetåvling som vanns av Gun-

Britt

IIIUERSE clq-A.

"Så1g på palmsöndägen;,

och Horst Soenke "Han framlbär,
klådd i helig skrud,' och till sist aftonsången "Den dag du gav oss"

Filipssorr, Liden, efter lott-

dragning då fem damer hade tio
rätt av tolv möjliga.
Som avslutning på denna trevliga och lärorika tråff lockade Maj-

Britt Johansson och Astrid Petters-

son fram sångarglädjen genom att
leda allsång en stund.

Ur Centerkvinnornas kommande

verksamhet kan

nämnas

blomskottauktion, studieresa och
tipspromenader.
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En ilel av styrelsens föreanrlad till planering av framtlda aktil/iteter, med ordf. Gtiran Andersson och seldr.'
t.h.

- Brita lViiqotsson

il

Kinneveds Rödakorskrets

höll I

sin årsstämma pÄ Fensionatet

i,i,ii :,'i iajili,i+ii:i:iiii

i

i

KLrrnarp i xindags under ledning av

ordf. Göran Andersson oeh sekr.
.Brita Wilgotsson" Till nya ledanoö$er i styrelsen efter Anna-Greta
.
flskarsson med 7 års styrelsemed! terkan" och Astrid Andersson Axtorp, iA styrelseår, valdes Astrid
Andersson Vårkumla och Signhild
Åkerblom, Axtorp. Till ombud för
i
valdes Frila
distrikts5tämman
-ValbortFIjo

ä. *

iiiilii

iB;
F,,

:

ffi*

Claesson, Gurli
Sjöberg, Aina Andersson och {nger I
Karlsson. Suppl. för dessa blev In- ,l
ger Johansson, Inga Nielsen, Sigrid | 1

iid

Wilgotsson,

Brodd, Ästrid Andersson,

ll
I

Vår-l I

kumla och Astrid Andersson, Ax-'l
till- ]
loro. blågra
blåsra arbetskommitt6er
arbetskommitteer Lilltorp.
sattes också. För de äidres resa
valdes Valborg Claesson Erita Wilqotsson och Göran Andersson. För
ialborgsmässofirandet valdes Rut
Persson, trnger Karlsson, Ästrid
Andersson Axtorp Edvard ,Johansson och Göran Andersson, Och för
pensionärsträffen enade man sig
om Inga Nielsen, tsarbro t{errnansson och Gurli Sjöberg.

I

enlighet med styrelsens förslag

till

Röcla Korkronor tili syföreningens faddrbarn i Syel-Korea
5C0 kronor till Indinesien och 500
,kronor till indien,
Efter att de båda avgående styrelseledamöterna avtackats med
blommor biev det så småningom
dags för st*immans avsltning ocl
anslogs 2.000 kronor

sets Katastrffond, 800

gemensam kaffedrickning.

!
|
I

iotbotlsspelare besökte häromkvällen FT för ett studiebesök. Som vanligt
i företagets arbete och rnan fick Iölja rned på en rundvandring i lokalerna.
ä:". har spelarna sarnlats kring Kaj Spetz, som lägger de sista hånderna vid tidningssidorna innan de

Kit taa1.ps
;;å-;;Li'tått"o

IF: S

tavsson. Till studieorganisatör orrr
valdes Birgit Ek och till kassör och

korresp. omvaldes Gustav

Lugginte'ner några
järnvägslinjer!
ets trafikpolitiska arbetsgtupp en
skrivelse med vissa synpunkter på

den av regeringen framlagda trafikprorpositionen. I skrivelsen framhålls bl.a. att spårbunden trafik är
ett av de mest energlisnåla transportsätten och bör bibehållas i nu-

varande omfattning.

I

I

L.3':T"3'; - - - -- - - --- - E - Ott*tZ. -- - -ä -t
tqi,q oY- i,l
-

Vid sitt årsmöte beslöt Frökinds
soc.dem.förening att tillstiilla parti-

I

Gus-

tavsson. Styelsesuppleanter är Eb-

ba ,Iuliusson och Elof Rehn. Rev!
sorer Gerhard Frisk och Bengt Juliusson med Arne Andersson och
Inge Eckerlid som ersättare.
verksamhetsberättelsen
Av
framgår bl.a. att medlemsantalet
ökat under året med fyra /4/ st. Vidare har den på hösten 1977 påbör:

Förslag till ett kommunalt hand-

lingsprogram uPPrättades också,

där bl.a. vattenfrågan i

Slut-

arp-Kinnarp. hemhjälpen och till-

jade studiecirkeln "Vem

be-

av biblioteket ingår'
byignaden
-iill

stämmer vår framtid" avslutats under året.

19?9-80 omvaldes Birgit Ek och
Curt-Ove Brodd. Kvarstående i
styrelsen är Allan Ahlqvist, Len-

handlingsprogram lämnades en del
kommunal information samt diskuterades årets kyrkofullmäktiege-

stvrelseledamöter

för

tiden

nart Karl6n och Gustav Gus-

I samband med förslaget till

val.

lJlJ-'r':t1-

r?

L"ftgeuärssltyttet

*

i Kinnurp av)slutat
Luftgevär'ssäsongen

är nu

avSkYtteför-

Yrkeskorp:
Div. I: 1) Halsängs

i

haft avslutning och plisutedelning

Ladugårdsinredningar (TommY o. Stig-Olof
Berglund, K-G Ahl) 1224; 2) Diver'

gande av ett 40-tal skytieintresse-

gren, Jonas Hjortsäter) ,1221;

för Kinneveds
enings vidkommande' Man har
siutacl

1ör sina olika tävlingar med deltarade.

Här är slutresultatet av klubbens
tiivlingar i vår:

FamiljekorP:

Div I: i) Fam. Göransson (HarrY'
llaris och Lars) 11?3; 2) Fam' Ro-

land Hermansson (Roland. Per och
Ola) 1166; 3) Fam. Gösta Andersson (Gösta, Christina och BennY)

rt42.
Div

II:

1) Fam. Äkesson

Fam. Winggren (Barbro, Jessica
och Joakln) 1165; 3) Fam' Lindgren (Göte, Lars och Stig) 1165'

JuniorkorP:

1) Vargarna (TomrnY Berglund'
Fer Brisbo, Lars Göransson) 1329;

(P-O Westerberg, Ro2) Biörnarna
"
ger Carlssotr' Hans Göranssorr)

Trzz, sl Eleianterna (J-o Över-

gård, Ola Hermansson'
1319.

3)

Kontorsmöbler II (Claes Akesson,
Ingemar och Roland Jansson) 19;6'

öi., n, t) Jordbrukarna (Gunde
JohanSson, .Bo Johansson, Lars
Lindgren) l2l0; 2) Kontorsmöbler

IV (Bengt Larsson, Hans

Center-

stig. L-G Knutsson) 1119; 3) Diverse II (Christer Johansson' Bengt
Äkesson, Äke Blom) 1190. '
KlubbmästerskaP. stående:l 1)

(Bengt' . Claes Åkesson 184; 2) TommY
Berglund 1?1; 3) Hans Centerstig
2)

Katarina och Torbjörn) 1168;

Carlsson)

se i (Lennart Biom, Göte Lind-

Joakim

K-G Ahl 170.
Juniorer: 1) Roger Carlsson 199;
2) J-O Övergård 199 och l{ans Giiransson 19?; 4) Jessica Winggren

1?0 och

och Lars Cltiransson 196'

ltlågra av pristagarna vid skytteavslutningen i Lokal Frökind.

Klassegrar:
Seniorer: Claes Äkesson 184;'Juniorer A: TommY Berlund 171; L
15: J-O Övergård 199; L 12: Roger
Carlsson 199; L 10: Peter Ahl 199'
Öppna klassen: Trennart Blomf94'
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Rog"" Gustavsson och Thomas Westerberg

*pr

Thomas Westerberg, bofast i
toppen av skyttligan i den serie

Kinnarp spelar,. inledde sämed två fulltråffar mot
I songen
Tibro, när hans lag vann med
I 3-1. Det tredje målet stod Roger
för.
I Gustavsson
Efter matchen häffar vi de båda målskyttarna, som är fruk-

Ca[e Örnemark lrodde 1958-61 i Falköping

och när han nu utståller oina expressiva träskulpturer på Galleri Falbygden är det något av en återkornat. Som borde ha ägt rum för länge sedan' För
killen som jobbade som charkuterist hos Wallins
och drev caf6 tilIsamrnans med frun i Slutarp har
blivit berömd. Inte bara i Jönköping utan vida om'

krins.

{i}?-ctt-.J".\

I

I

-

första två-poängare. (FOTO: Dan Nilsson)

männen bakom Kinn-

Men'vad betyder det att man
är trött, när man fått två poäng?
-Visst är man nöjd med seger
i premiären. Det är ju alltid viktigt, menade Thomas.

-Sedan fick vi ju 3-l-målet

mycket psykologiskt, fyller den
andre målskytten, Roger Gustavsson i.

tansvärt trötta, men naturligtvis

Nästa uppgift för Kinnarpsla-

lyckliga över poängkapet.
-Oj, vad planen suger pustar
Thomas och sätter händerna på

get är Itr'K Hjo på bortaplan.
-Det blir en kämpig match,
suckar Thomas.
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Då sänker Thomas Tihro
med sin volleykanon!
Tio minuter återstår av premiärmatchen i fotbollsfyran på Kinnemo rnellan Kinnarps IF och
eornebaek-speland.e Tibro AIK' som efter ett år i
lägre division åter är rnogen för div. IV-spel. Då
får Thomas Westerberg, den målfarllge kinnarpscentern, bollen strax utanför straffornrådet
och drar på skott, får klockren träff på läderkuIan som viner in trakom en ehanslös Stefan Björk-

I

I
I
I
T

I
I

lund i Tibro-buren. Lfet målet betyder 3-i och
samtidigt två premiärpoäng till Kinnarp. Tibroo
sorn har dominerat matchtrilden i över en halv'
timma, tappar plötsligt allt hopp om poängkap.
Kanske en aning orättvist att inte de gulklädda
gästerna fiek med sig ena "pinnenot, rnen å andra
sidan var det länge sedan vi såg ett så ineffektivt
lag. Typiskt var också att lagets enda mål tillkom

I
I
I
I

I
I
I
I
I

på straff.
Tibro v.sade sig annars vara
ett trevligt och smånätt spelande

lag med flera tekniskt bra spelare. Vad som brast var dock

I

målskyttet. Det finns faktiskt ytterst få Tibrochanser i vårt protokoll, trots att man som nåmnts
dominerade händelserna på plan
under en,stor del av matchen.
Från det att Kinnarp i mitten av
den första halvleken tagit led-

I

I
t

I

I
I

ningen med 1-0 och 2-0, var

I

spelet klart i Tibrofavör fram tills

Thomas Westerbergs 3-l-full-

I
I

träff. Men som sagt, utan den rätta skärpan i avslutningarna kommer man ingenstans.

I

'*

I

Kinnarp vann utan att över-

tyga

- ja, så kan man karaktäri-

t

sera den här premiären. Hem-

I

malaget hade nämligen märkbara svårigheter att få igång något
ordnat spel långa stunder. Men
då lagets spel i mångt och mycket
går ut på kontringar, kanske
man ändå kan påstå att man lyc-

I

I

I

I

kades i sitt uppsåt.
Vi vet också att Kinnarp under
våren, precis som förra året, hqr

haft en del problem med skador.

Nu var man så ordinarie

spetare. Meä tanke på det måste

Cupmatch

I maJ

-l

TiSdagen den

.

i maj blir

det

cupmatch på Kinnemo i Kinnarp.
Då tar Kinnarp emot Hempetorpl

div. IVJag från Nårke. Förhoppningarna om en stormatch på
Kinnemo mot KB Karlskoga kom

KB vann visserligen även Hampetorp med 2-1,
men använde en icke spelklar
alltså på skam.

spelare i den matchen och därmed diskvalificeras man.

ATIIIII'I-T

I

Här sitter (2-0) Roger Gustavsson vidarebefordrar Roland flanssons skarvning i måI. (FOTO: Dan

man

Nilsson)

kunde bli, men frck ändå ställa
upp med ett par halvskadade
man vara nöjda med två poång
sa här i säsongsupptakten. Laget
fullbordade därmed också det fi-

I
I
I

na facit som Falköpingslagen
orclnat till i premiäromgånge.

-;;;"

de in bollen på volley'

motl stånciarnas' Aiitsä biev det I
Läckertl
Kinn- 3- 1 på Thomas Westerbergs I

Efter detta mål mättades

ilio;'l'1 i:"f ffik* #-""åä
;",;il; ;;.*"
inte bara matchen genom att gö- att säga till om. Vi väntade hela

skott erter 36

minuter

I

Det är svåit att dela ut indivi-

|

f;i'åi.ä'1['i$ft1*ffi: I
lå'","ätij1:",'i;L$täl :':rut*m:ry;:iå:Jrlli;
lek på .t"Xi. tto*.. Johans- spelarprestatiott",L*u" kanske I
nuter. Torbjörn Ät .r"on, i?."t.
halvleken en av Kinnarp. ;r;;,
svarade för ett bra fO".".i*" ,lil

t:::
son omsatte denna utomordentli- saknade det där helgjutna
agerandet' Nå' i Kinnarp 5ät
ga målchans i 2-1-mål genom att

-

Thomas, som stod pa

"t"uffbollu.'
Arne.Ekbom kastade
medan

liå

till höger och spelade t" b;ll;; tii

-äifi":ä

I
vi Connv Qwisth och f:f'o*t* I
sig Westerberg högst och motsva- I

mitt i ;ålet, allt-

f5:fä,l;*frt'ffXl1{:: ;:1,:ll;i*t"ff'fl.l";::
samma, Fyra miiruter senare son.
,.å"* 1",Tä?äi",','"?.fi';;ffi
Fredriksson svarade för gror,.iob-

,

.#;16'*:'.i,\låi'r;
man tnte ryckades med detta.

Lå*l"äj'"'iö; i

*?1:-L?'
(från Ransberg) och till
*;T'äå'ä*an

a,,tid är bäst

de och Roger Guståfsson

r r rr

panga-

r i r rr

r l r -r

på

I

plan är domar-Erik Fredriksson I

ffi''ou'o'"u
|:l,:*äjHå*::Jf*;,'J Xa*;:l':::HäT"xixilå:
mål i den egna bu.ui iriålt.t får i
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Tack till B"riä'o'/
på vårfest i Frökind
I Lokal Frökind samlades cirka
ö^;
300 personer, när Fr'ökinds Hem

del om det mesta; eftersom tåv-

till Vår-

som geografi, natur, sPort och
aktuellt. Tävlingsledare var Ivan
Gustavsson från Brismene och
domare rektor Bengt Kjellström

och Skolaförening inbjöd

möte för tredje året i fölid. Träffarna har blivit verkligt populära,
och Hem och Skolaföreningen är
glad över det gensvar man får på
sin inbjudan. Man känner sig ha
uppnått vad man avsett. nämligen en intimare kontakt mellan
föråldrar, elever och lärare. Den
stora begivetrheterr under kvällen var den frågesport mellan lag
bestående dels av elever ur olika

årsklasser och dels lärare och
föräldrar, som har blivit något av
en tradition. Stämningen blev
stundtals mycket hög i lokalen,

lingerr omfattade så skjlda ämnen

från F:rlköping.
I sambarrd med Vårmötet Passade Hem och Skolaföreningen

också på att avtacka rektor
Bengf Kiellströrn. som nu slutar
sin tiänst som rektor för KYrkerörs reklorsområde. Föreningens
ordförandc Janne Frissbo erinra-

de om rektor Kjellströms

enga-

geracle arbete och tackade för
den fina kontakt som alltid råi'i

när trogna supporters på alla sätt
försökte stödja sina favoriter.
Men med lite god vilja löstes de
flesta problem, bl.a. en krånglande högtalaranläggning, och tävlingen genomfördes på ett utmärkt sätt.
Som segrare stod till sist efter
en hård kamp årskurs 2. där
laget bestod av Anna Nyman.
Camilla Westergren. Fredrik Nyberg och Ove Josefsson. Tydliili.-n en kvari,eft som \rrl -. l.A;

mellan föeningen och iärarkåren.

Som synligt bevis på uPPskattningen ör'erlämnades blomrnor
och present. Rektor Kjellström
kommer lrarnledes att iillträda

den nr-a tiänslen som rektor

På

SkolkanSliet.

Underhåliing med sång och

musik bjöds.av en trio bestående
av Astrid. Mai-tsrirt och Hålian.
och i en paus under kvällen gavs
lillfälle atr stärka sig med saft ei-

1er kaffe, allt* efter tycke

oh

Preseni och blommor överklämnäd-e Häm och Skolaföreningen genorn sin ordf. Janne Brisstro till rektor Bengt Kjellström,

Hjn bleu Kinn&rp fö, su&r&
0 2 p& Cuffikroksu&,Llen
Kinnarps IF {ick som våntat
åtcrvönda efter söndagsefter-

Iig publik. [Ijo hade vinden i
ryggen under första halvlek
och sedan den {örsta kvartens
nervositet hade gått nr de båda
lagen tog Hjo oekså hand om
initiativet. Ett llertal offsideavblåsningar trröt hernmalagets många anfall. Spelet var
mycket chansartåt och Hjo hade också ett par, fårliga tillbud
som Kinnarps duktige målvakt

middagens matnh på Gull-

i H.io utan poäng.
flemmalaget IFK kunde utan
stör're tresvår vinna med 2-0
Itroksvallen

och det var utån tvekan ett resultat som var ganska smickrande för gästerna. Båda målen
tillkom i sista halvlek.
Matchen spclades i gråkallr
oeh trlåsigt våder inför en fåts-

I andra halvlek trodde man
att gästena skulie la kommandot men det blev inte så, Hio
preseatle hårt hela halvleken
och i 14:e minuten tvingades
målvakten släppa ett hårt skott
varpå IFK's Hans Pettersscn
Irån nåra håll slog returen i
må|, Efter ett llerral fina chanser kunde Hjo sedan för'st i 4O
minuten faststålla slutresultatet

dock avstyrde. Halvtid 0--0

f)et var' årspremiär på Fum-

vallen på lördgen, när Furusjö

I en match som
aldrig var så där väldigt spännande vann hemmalaget mycket
rättvist med 3-0. Slutarp hade
en mycket duktig målvakt i Stefan Pettersson och det var väl
tog emot Slutarp.

mest hans förtjänst att det inie

blev flera mål för Furusiö.
Ställningen var 0-0 i halvtid,
nren'på bara tio rninuter i början

l.i}9-dl "3"?

pel hfäl,pte ej s{**tffiyp
av anc{ra halvlek, gjorde Furusjö

sina tre mål och sedan var

matchen i praktiken slut. Målskyttar i tur och ordning var:
l-0 Ingemar Liljeroth på ett

snyggt volleyskotr. 2-0 giorcie

utan toppar frånsett utmårkte
målvakten Ärne Ekborn. Man
var sJrabba på bollen men förmådde inte skapa några chanser, trIjo vann ritan att behöva
ta fram några bättre takter och

Iaget var i sin helhet jämn.

Godkänd domarc, Håkan Andersson, Skiivde,

i"l

DIv vI hxAtLf,SJö{;mUlnl"BN

stefarussrors

genom Conny Johansson.
Kinnarp hade ett jämnt lag

Lundberg och Ancler.-q Cronmarker, sorn båda spelar i Iyri:acklinjens mitt och visader fin placeringsftirmåga. I Slutarp kan man
väl bara nämna målva_kten Stefan Fettersson. soln ju vttr

Janne Larsson efter fint förarbemycket duktig.
te av Dan. lVilsson. 3*0 faststäliDomare var. Arne "Fohansson,
de så Jan-Anders Haag efter
Skövcie. tlan är nred väl-!igr brr. i
målvaktsreiur.
spe.let, rnen lite i'ör peiig ;,.tl;1!B;:;i
IrFumsjö ganska jämni överlag
nrol - marr-rlueile,rna.
'rned
-.berOit{."..iiU','?åfl'".*
lite extra
"
.
"'"'"1"'tcflÄS$trl'

""'''

r'''
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fre hygg*r för h;fÅ':öh
;t"'tii
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ffi
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Hiår'ornhvällen var Kinnarps I!-:s forl:olisspelare på plai:s vid skolan i Kinnarp och körde grus.

Ifet t'vdgs i Frökind. I clagarna
har tre krygglekplarser ki:mmit på
plais dels vid^ skcian {två st,r del-"

vid förskolan Fyrklövern.

Jane

re upp före träningen och hjålpte
tiil r;rcci rorciningsställandet.
Sarnma arbetsgrupp har haft
änsvaret vid såväl skolan som vid

Brissbo. sorn är orrlf. i Frökinds
Hem och Sk,:la berätlar för FT,
att de två lekplatserna vi<J skolan

Fyrklövern. Den har bestått av
Hem och Skola-styrelsen samt

år klara. De i:ar
byggts i filrc.ningens regi. Komrnunala anslagspengar jåmte frivilligt arbete har finansierat lekplatserna, som är trrå till antalet

l:ansson, Brismene. Det var vid
en klassombudsträff i Kinnarps
skoia sr,:n tanken på lekplatseina
väcktes och sedan har man arbe,
tat fram förslag, skissat och ritat
och fixat material.
Eo Johansson säger så här:
- Vi har monterat lekplatserna

i det

näe'masle

-en lår lågstadiet,

en för mellan-'

stadiet. l{åromkvällen

ställde
bl.a" Kinnarps II':s fotbollsspela-

Olof Gertsson, Slutarp och Bo Jo-

Friviliigt arbete pågår vid Fyrklö'rern.

p:i Kinnarps Kontorsmöbler och
det handlar alltså om ett och
samma pahet på båda stållena.
Avsikten är' att det nu skall finnas
bräder. såg, hammare och spik
på plats så ati barnen kan bygga
på efter egna önskemåI. En
rutchbana skall också monteras

vid Fyrklövern. I det irär

sam-

,manhangei vill jag gärna tacka
kommunen 1ör att den.ställi upp
med pengar till byggandet. Invigning av lekpiaiserna blir det
inom kort.

FALKöPINGS T|DNING Torsdagen den 3 maj 1979
spark strax utanför straffområ-

n

"rrgfulStj:i"ra

.a nkt

"

det. Thomas Westerberg

fitrmrp_.:_-

len smita in vid ena stolpen.

Hampetorp aa,wt, öppen
och målrik c:upmatch

Andra halvleken blev synnei"ligen händelserik, och det var
nu Hampetorp som hade mest av
turen på sin sida - kanske i sin

ordning eft er de snöpliga Kinnarpsmålen. Lars Nilsson nickade
i n sitt andra mä efter åtta minu-

Lars 'olalla'.' Nilsson. Känns namnet igen? Kanske det, bakom det döljer sig
nämligen en allsvensk bandylirare i Örebrei SK. Kanske inte någon av de mest
kända. men ändå.
.Lars "Lallatt Nilsson. Fråga någon av Kinnarps IF:s fotbollaapelare vem han är,
så får ni svaret: - En duktig fotbollsspelare i Hampetorpe IF. Det var hsn som
gjorde tre mål och såg till att vi åkte ur Svenaka Cupen.
Randy- och fqtbollsspelaren "Lnllaoo är nämligen sarnrna kille, duktig på båda

ter, nu efter en inövad frispark
och ytterligare åtta minuter senå-

re var det fiirdigt igen. Samine
sprang sig fri och rullade
in bollen utan chans för Arne Ekbom i KinnarpsmåI,
alltså Kinnarp i underläge och tvingades trycka på. Så
giorde man också i ungefär en
kvart och skapade ett par vassa
chanser, men gästförsvaret red-

- Nu vår

områdena.

Det ble alltså respass för Kinnarp i lagets andra match i Cupen.

*

nykommed 5-3 (2-1 till Kinnarp i lingar och silvermedaljörer i div
paus) stod närkelaget Hampetorp IV Närke, var inte alls någon
som vinnare när de 90 minuterna oförtjänt vinnare i den här
gått till'ända på Tångavallen i

Slutarp, som grannklubben välvilligt ställde till förfogande när
Kinnemo inte ansågs spelbar.

"hankat"
sig fram ytterligare en omgång.
Man fick nämligen stryk i sin
första match mot KB Karlskoga, ,
men de senare har diskvalifice- |
rats för att man använde en icke |
spelklar spelare, och därmed fick I
Hampetorp en ny chans, soml
man alltså tog tillvara genom attl
Hampetorp har således

Atnnm.
_--71

sra

.

.

.

Hampetorp, förra årets

på de båda lagen. Redan etter

fyra minuters spel slog Lars Nilsson till. för första gången. han
gjorde då 1-0 på nick efter ett
matchen, även om Kinnarp bjöd fintinläggfrånhögerkanten.
tappert motstånd. Båda lagen viKinnarp kom dock igång bättre
sade upp en ganska öppen fot- och efter 14 minuter var det klart
boll, som sig bör i cupsamman- för kvittering. Thomas Westerhang och det var förstås något berg jobbade fram ett farligt ansom tilltalade den publik, som faU, nct hörna, som han själv
trotsat kyla, blåst, regn, hagel slog så finurtigt att gåsternas jätoch annat elände som vädergu- telike målvakt Bosse Nilsson tapdarna bestod oss den förta maj. pade in bollen bakom mållinjen.
Åtta mål noterades alltså, och Även Kinnarps ledningsmål till
därutöver ett stort antal fina mål- 2- 1 kom lite jnöpligt för Hampechanser, fördelade ungefär lika torp. Nu birfrdlade det o{n enllri-

I

. f-l

, Urlentertngslturs L I

.rl

.

sköt,

bollen tog i muren och ställde
helt målvakten, som fick se bol-

-

de med tur och skicklighet ut
stormen. Efter en halvtimme

vände spelet en aning igen och
under loppet av tio minuter hade
duktige Hampetorpsyttern Stig
Sandin två chanser att göra måI,

men Arne Ekbom giqk

båda

gångerna ut o h räddade alldeles
utmärkt. Men Sandin gav sig inte. och efter 42 minuter fick han
äntligen se bollen rulla in mellan
Kinnarpsstolparna. 4-2 och nu
var matcheri i praktiken avgjord.
Ändå skulle de bli två mål till,
båda på straff i slutminuten.

Första straffen gick till Kinnarp
och den omsatte Torbjörn Åkesson i mä. Nu fick hemmalaget

I

roffind

vis'st hopp, eftersom domaren
lagt till två minuter. Men Kinnarp fick faktiskt inte röra bollen
förrän vid nästa avspark - efter
S-2-målet! Hampetorf spelade
avsparken bakåt till målvakten,
som sin.vana trogen sparkade

iväg kulan upp till

Kinnarps

straffområde, dä Conny Qwisth
mötte en anfallare med varma
servetter och såg till att det blev
. en stralf även till gästerna. Denna slog lagkaptenen Robert SaNbeck i nät.

Många duktiga spelare åter
fanns på Tångavallen den här eft

ermiddagen. Lars "Lalla" Nils-

son och Stig Sandin i Hampetorp
är redan nämnda och de hade sin
motsvarighet i Kinnarps Thomas

Westerberg, som gjorde en bril-

jant första halvlek och satte ordentlilt med skräck i gädtförsvare!. Efter paus fick man emellertid lite mer bukt med Thomas.
Godkånt betyg skall också gå till
målvakterna Arne Ekbom och
Bosse Nilsson. Men sbm sagt,
många var dgktiga, det här var
bara ett par namn i högen.

Claes-Göran'Larsson, Mariedii*4".. prichfritt. matehen
ildnom, assiståfäd'av kollegoitia
stqd,r,r

Äke Carl6n och Pepry Kjällqvist.
MATS

Stort intresse för FAIK:s orienteringskurs i Frökind.

Orienteringskursen

i

Kinnarps

skola väckte stort intresse. Inte
mindre än 37 ungdomar och äldre
deltår och läir sig att hitta i skog
och msrk rhed karta och kompass.
Tre onsdagar har kusen pågått.
Deltagarna har bl.a. fått låira sig
"passa karta". Två orienteringsba-

nor har också avklarats På den Kinnarp skola kl 17. Biltransportspecialritade kartan i skala 1:1.000 ombesörjes genom att föräldrar'
(1 cm på kartan 10 meter i ter- ståiller upp och skjutsar var sin
rängen) över KinnarPs skola. Orienteringskursen Pågår tio gånger
och avslutas lördagen den 2 juni.
På måndag förläggs kursen till
Mösseberg. Gemensam avresa från

gång.

Ledare för kursen år Margit
Nilsson och Rolf Gabrielsson från
FAIK: s orienteringssektion.
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rru tog han ett kort på dej. Lntta Lundin skrattar gott.
Vid korvgrytan: rllaria lwar.

Ilihihi,

Akrobatiska övningar.

När bollarna tar slut kan man serva med bubbelgum.

Allting har en ända, men korv och bröd har två. Urban och
Christer biter till.

{.h

w.

I myshörnan

ses

Mikael Forsberg, Mikael Lindström, Ronny Karlen, Anders Bergqvist'

Sören Ung och Mikael Josefsson,

Temporärt var kön ganska stor framför cafeterian åtminstone när objektivet riktades
däråt, Fr.v. Clementz Hofbauer, Mikael Josefsson, Urban Westerberg, Ronny Karlen, Sören Ung oeh Christer Svensson.
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LYCI{AD BILTT]R

B*eoet la,iii,lpie

LEI\A FICK
ao

SIN HAST

Bland deltagarna i söndagens Biltur fannt bl,a. Barbro Jallegont
med dottern Ulrica.

Kinnarps IF och Falköpings Tidnings ärrangemang Bilturen foitsätter att såmlå många intresserade. I. den senare
turen deltog cirka 300,
Priserna kan hämtas på
söndag då det blir en ny
biltur med start vid FT.
l2-åriga Lena Andersson från Slutarp är vad
man kallar "hästtokig".
Hennes största önskan
har varit att få ta hand
om en häst och sköta och
rida den precis som om
den vore hennes egen,
Under påskhelgen knåpade Lena ihop ett brev
till Falköpings kommun
där hon bad att få sköta
ponnierna i Mössebergs
djurpark. Häromdagen
fick Lena ett vänligt
svar. Men kommunen

till Lena
och erbjöd henne att ta
hand om Munkagårdens

hansson ringde

två russ, tio-åriga Fia och
hennes :,:ttåriga föl Pin-r
uppa.

Gissa om Lena blev:
glad!

- Det är ju

toppen.

Mycket bättre än att få
sköta ponnierna i djurparken. Jag får'ju ha både Pia och Pinuppa som
om de vore mina egna.
Och så ligger ju stallet
bara några kilometer

kunde tyvärr inte till: hemifrån, berättar

mötesgå hennes önskemål.
Men nu gör det inte så
rnycket, ty Karin Johansson i Munkagården, ',rara'
några km från Slutarp,
läste i FT om Lenas brev
till kommunen. Karin Jo-

en

strålande glad Lena.

Så nu tillbringar Lena
och hennes bästis Ulrika
Davidsson och även Le-

nas lillebror Jonas, en
stor del av sin tid i stallet
på Munkagården.

1) Sven Åke Gärdling Karlslundsg. 12, Falköping, 20 rått,

18,50 mtr., presentkort 50:-; 2)
Magnus .Gårdling Karlslundsdg.
12, Falköping, 20 rätt, 24,00 mtr.,

Älleberg ryttare; 3) Boel Lind
Torstenssonsg. 22, Falköping, 20

rätt, 24,80 mtr., FT-våska; 4) Anita Gärdling, Karlslundsg. 12, 20
rått, 31,00 mtr., Ällebergs ryttare; 5) Hans Wiberg, Falköping'
10 rätt, 12,65, presenikort 20:-; 6)
Ulrika Gärdling, Karlslundsg. 12,
Falköping, l9 rått, 29,00 mtr..
presentkort 20:-; 7) Iris Wiberg,
St. Torget 11, 18 rätt, 15,32 mtr.,
presentkort 20:-; 8) Per Samuelsson S:t Olofsg.

2l A,

18

rätt'

15,30

mtr., presentkort 20;-; 9) Peter
Ung, Lokalg. 7, Vartofta, 18 rått,

15,00

mtr., prerentkort 201"; 10)

Martln Lindroth

Storegården

Äsarp 18 rått 14,00 mtr., presentkort 20:-.
,,6
Rått fotofrågor: 1) 25 .km; ."2)

Haketorp;3)Stång4berget. :
Rått råd: xlx x1x lxx *21 äx
212 12, Skl$efr. 17,95.

1) Sagolandet;.2) Rosenmdlqa;

3) ?0 år; 4) 83 År; 5) Tennis;

6)

1880; ?) Tommy Hansson; 8) Li-"if

Andersson; 9) Sik; 10) Muzorewa; 11) Bougainvillea; 12) Bårken; 13) Koltract; 14) Nye Partiet;
15) Våxt; r8) 20-25 cm; l7) E4gland; 18) Portugisiska; 19) Italiqn;
Daniel Defoe.
Dragning motionsbingon: Rune
Gustavsson, Kvarng. 15, Slutarp,
Gunborg Andersson, Jårnvåts-

20)

gat., Falköping, Thomas

Carlsson, Dalag. 5, Falköping, Margaretha Tk, Wetterlinsg. 23-.8, FFI-

köping, Jeanette

Arvidsson,
John
Lundvall, n{lströmmerg,, tr'dköping, Marianne Petterqson, Kinnag, 1, Kinnarp, I(iell-Äke Fillpsson, Pl. 1134, Slutarp, Befne
Svensson, Slutarp, Sven Falk,
Pl. 8412, Skövde.

Kvarng. 24, Falköping,

l3t;

Nr
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Ärgång

123

Tisdagen den

I maj 1979
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fimpa!
Tävlingen

bästa

0m
tidningen

resp. bästa mittuppslag i tävlingen

"Rökfri genera'
tion" är avgjord.
Men det var ett
svårt jobb, så
många fina tidningar och affisch.er som produce.

ri
VH$T dR NEN FIN TOMK5

rats i

klassrumMånga,
men;
har
elever
många

lärt sig hur farligt

*
{
':q:r,i:
neh.all

5b

Kinmrpr slrota

irtlåsnå
*d
JrrJtr

och dumt det är att
röka - och det var
ju den yttersta meningen med tävlingen.
Bildens förstasida är $ord av 5 B
i Kinnarps skola,
en av de vinnande

klasserna, Få insi'
da lran nu iäse-mer

onr tävlingen

resultatet.

*SfdS*

och

Nr

74

Ärgång

123

Tidning för Falköpings stad och Falbygdt

Måndagen den 14 mai 1979

Under sex veckor i mars och april har det pysslats intensivt i mängder av landets skolor för att få fram den bästa
klasstidningen i landet med rökfritt motiv. Till detta kom att
man ocksåit rrtt. skapa en så fräsig affisch utav mittuppslaget som möjligt. Nu har de olika juryerna i ERG-tävlTg:"
forat riksvinnirn. Det var ett svårt val eftersorn de insända
tävlingsbidragen var båda klatschiga, färgsprakande och'
många gånger mycket ambitiöst utforda. I åen av ERG ochi
RikJöräningen mot Cancer (RmC) arrangerade tävlingen
"i tävlingeni om lahdets bästa affisch/mittuppslag med-rökfritt motiv gick segern i mellanstadiet till klass 5 B i Kinnarps skola i f.n Opittg. Många ansåg att bilden av babyn,
som vände tummen ner för cigarretten' var av högsta proffsklass och juryn motiverade sitt val på följande sätt:

I

i

Bilden uttrycker temat utan att rubrik behövs' Våkomponerad bild, bra färg- och kontrastverkan.

ga6v"

-söd5-

lö*

vånäär tummen ner åt cigarrötten tog klart hern
i mellanstadiet, Bidraget kom från
affischtävlingen
segern
klass 5 B, Kinnarps skola.

i

'

Klass 58 i Kinnarps ekola med 2l lyc-:
kliga elever och siolt fröken, Eva-Lir
larslon, som fått veta att ktassens affisch ined antirökmotiv segret för

mellanstadiet

Det var en jätteglad klass 5 B i
Kinnarps skola som FT träffade
på måndagen .fcir segerinterviu
och fotografering, med anledning
av att klassens affisch/mittuppslag
med rökfritt motiv segrat för mellansiadiet i den landsomfattande
tåvling som arrangerats av ERG
(En rökfri generation) och Riksf<ireningen mot Cancer. Segerns belöning blir nu att hela klassen På
21 elever tillsammans med fröken
Eva-Lis Larsson kommer att få
åka upp till Stockholm för en tvådagarsvistelse, 22 och 23 maj' då
de också får mottaga 8.000 kronor
som förstaPris.

Priset kommer att delas ut antingen på Skansen eller Gröna
Lr+nd. Spännande blir det att få ta
emot priset"och åka till Stockholrn
tycker klassen. Nog pirrar det en
del att tänka på detta.
- Jag fick telefon från Stockholm i fredags redan, att klassen
vunnit fcirsta pris men vi fick lova
att inte tala om det för någon, då
nvheten skulle komma ut i hela

landet på en Bång, berättar frö'
ken. Jag kunde inte tala om det
med en gång då vi först hade lektion med en annan klass men klasen såg ju på mej att det var något
speciellt som hänt. Timmen därPå
blev det kanske inte så mycket utråttat i dön iltånna ffi;eyran
Och det kan man ju förstå, Prissummån tänker klassen använda
till en skolresa av.något slag. Vart
har man ännu intö bestämt. Det
var fyra av pojkarna i klassen som
kom upp med det vinnande förslaget om babyn som håller för näsan och vänder tummen ner för cigarettfimpen. Klassen har beslutat
att det blir de som får ta emot prissumman - var det nu blir någonstans i Stockholm. Arbetet med att
göra sin antikröktidning och den
segrande affischen tog fyra dagar
för klassen. - Då körde vi verk-

som kom med id6n

ltf 1-a>.!!

llaaga och Magnus Thor. Blomrhen
år en hyllning frÄn FT,
(Foto: Sven Ihs)
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rrgr kommer iron... Det'äi UUa föråi'ldrar m.ed massor av barn

s66 byggde en liknande stållning

på

vitle prova sin nya lelplats.
- skolgården. Lekstiillningen har ri.
"11
Det är en rejä'l lekställning som tats av Bo Johansson' som vid in;
viga den, nya klättersällningen,
alla som varit
Ecrrue 46
vrgnnlien tackade
Dygg6 nert
mecl
helt av loralclfarnå
med rutschkana på torskolan
föräldrarna sJålva,
förskolutr .tl'yrsjålva,Ivigningen
Fy"- byggts
klOvern i Kinnarp. Till invigninge4 ld6n fick man när Hem och skola- med och arbetat på derr.
på fredagskvällen kom ett fämtiätd
femtiotal föreningen på
skola
nfl Kinnarps skola
,.t ?cl
4t- .-, ,tt
,.1
J,9 - 4f
Ande"sson som har fått äran

brr-

-trr

-

in-

-rr

r--r--flflr-----n

afflschen.

Anders Lid6n, Bakom dem pertti

uppdelning i
grupper som var oeh en tog fram
material berättar fröken. Alla arbetade hårt för att få de så bra

möjligt.

till

Långst fram Niclas Andersson oeh l

ligt intensivt med

som

.i den riksomfattande

tåvlingen som arrångerats av ERG
och Riklföreningen mot Cancer. De i
fyra grabbarna eom sitter i förgrunden tillsammans med fröken år de:
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Konfirrnander i Kinneveds kyrka

Väntar
på vatte
Slutarpe

Sam

ning uppvaktade
nalrådet Erik Andersson
Falköpings kommun
fredgen 'och ställde
gornå: hur blir dt
vättervatten till vår
mundel? Hur länge
vi vänta? Före vå
l98l kan Frökinds tät
ortrbor räkna med att
det kommunala vä
net i ledningen,
Erik Andersson meddels
Pengar kommer att

''' i!

hE
*.*fl,,, å:r:,i,,giJ,iftriffi

veras för ändarnålet

$"

+$rliii$ ffi*ffi..*,+*

:ri:i::,i:,:rr:$:,
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På lördagjsöndag vat det kcrfir- ses kyrkotrerde Sven-Erik Hagne- derna som här samlats i Kinnäved
mation och nativardsgång i Börstig rud tillsammans med konfirman- kyrka.

resp. Kinneved kyrka. På

bilden

l.J?q-,ei"-

i

munens femåriga

miska plan - Kelpen
sorn liger färdig för
i fullmäktige orn n
vecka. Projektringsa
tet är påbörjat och
våren 1980.

Vi är nöjda över

och vi i vår tur kan nu
svar på de frågor som

rS

s

hällsborna täller till
sade Leif Lundgren

Rolf Gabrielsson, båda t
relsledamöter i Sluta
Samhöllsförening.

I inforrnationen till a
hällföreningens r€
tanter deltog oekså
chef Dag Ahlenius, ga
ehefen Björn Fex
driftsingenjör

Per-U

haldorsson.

li11-o..-ttt

för söndagsskolorna i Kinnarps och Slutarps Missionshus var det i
aVSlUtning
GemenSafn
var det en
söndags. Utf?irden gick till Nbeen, Hök"ru-, som visade sig vara en trevlig sornmargård. Först
Up"prä-ur",rd och Järpå följde serveringen. qTngn sjöng några körer. Renee Johansson talade sedan om
.it ,ru"r född på nytt. Asta iohansson och Folke Pettersson har under många år varit söndagsskollärare i
rl
d.e nu slutar avtackades de och fick blornmor (se bilden). Tre elever fick
ll it,rt"rp" Missi,orrsius. Eftersom
biblar i och med att de blivit 12 år.
Roland och Renee Johansson sjöng flera duettsånger under den trevliga och inspirerande feåten.

I

Tred,je ruka fö, Kiittilstorp
trots hå,rd, Slutarpspress
ullstrum- ter ett uppehåll i matchen P.g.a.
porna i Mullsjösexan och kamma- åskväder, tog SlutarP helt över
de på lördagseftermiddagen hem kommandot, kunde reducera till
sin tredje raka två-poängare. 3-2 och pressade hårt. mot hemDen här gången var det Slutarp mamålet. Men Kättilstorpsförsvasom i en blåsig och otrevlig ret red ut stormen och därmed
match fick se sig slagna med siff- klätirar laget upp till övre tabellrorna 3-2 efter 2-0 i paus. Det halvan.
var dock en seger som satt långt
Efter 25 minuters spel tog Kätinr.e. Visserligen Iedde Kättils- tilstorp ledningen med 1-0. Måltorp med 3-0 efter bara några skytt var Jan Jonsson efter hörminuter i andra halvlek, men ef- na. Även 2*0 tillkom på hörna

Kättilstorp gar på

i

svaret kunde som sagt klara
Krlsen.

Bäst

i Kättilstorp var Anders

Johansson och Jan Jonsson

i för_
svaret, samt Ingvar Andersson

- direkt! Efter

43 minuter skruvade nämligen Christer Johansson bollen via en försvarare i nät.
Christers andra mål för dagen

kom redan efter tre

minuters
spel i andra halvlek, sedan han
fått två skottchanser och slagit in

returen. Då trodde nog

till 3- I

några minuter senare kom vnerligare ett rnåi. Roger Anderssons
3- Z. Dessutom hade Tony en frispark i ribban, så nu osade det
verkligen hett. Men hemmaför-

mårnga

att matchen var avgiord, Men då
matchen bröts för några minuter
p.g.a. ovädret, repade Slutarpsgrabbarna nytt mod och Tony Skoglund kunde efter 20 mi-

på mittfäliet och Christer Johans-

son i anfallet. Bästa betygen i
Slutarp får kvartetten Dan-Ola
Sanden. Kjell Karlstedt. Tony

Skoglund och Roger Andersson.

Roland Ekvall, Tidaholm får i

stort bra betyg som

domare.

Dock missade han en situation
som kunde gett Slutarp straff i
första halvleken - något som

kunde gett en helt annan match-

bild.

o

MALRIKT
DERBY
Gårdagens division lV-derby mellan Kinnarp och FAIK,
på Kinnemo blev en målrik
historia. Ätta mål bjöds Publiken på, som förresten bara
uppgick till 150 betalande.

4-4 alltså, nien gåstande
FAIK hade 4-2, tjugo minuter före full tid. En fin forcering av

hemmagrabbarna

bäddade dock för en viktig
poång, som var långt ifrån
orättvis. Kvitteringen till 4-4
kom förresten i sista match-

"k'h

minuten och glad målskytt
var lagets spelande tränare
Bengt "Blecka" Georgsson.
- Det kåndes som en förlust, sade FAIK:s lagledare
Rolf Markrud

FAIK är doek fortfarande
med i toppstriden på serien,
för Kinnarps del innebar det
lite fastare mark under fötterna.

På Ban Nilssons bild t.h.
ses FAIK:s Leif Markrud forcera mot Kinnarpsmålet.

-södto-

Svår bortarnatch
Kinnarp verkar på gång i

division lV-fotbollen feter
den oavgiorda och mycket
starka insatsen i derbyt mot
Falköpings FAIK för en vec-

ka sedan. Därför skall nog in-

te serieledande IFK Skövde
ta allt för lätt på uppiften i
kväll, då de bägge drabbar
sarnman på Södermalms IP i
Skövde.

Kinnarp ställer exakt samma lag på benen, som mot
FAIK, vilket betyder den här
truppen:

Arne Ekbom, Bengt Bengt-

zon, Tomy Persson, Roger
Gustafsson,^ Roland Jansson,

Torbjörn Äkesson, Thomas
Carlsson, Berne Svensson.
Tommy Fredrikson, Bengt
Georgsson, Thomas Wester-

berg, Conny Qwisih, Bengt
Källström, Steve Carlsson.
Samling Kinnemo idag 16.45.

Kenr Bengtzdm - daga fiir
ny storrnatch?
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Kinnarp kun IfI( SkAud,e
5-2 ifjol bleu 5-3 i g&,
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Fyra glada målskyttar på Södra IP igår. Fr.v. Thomas Westerberg, Roland JansÅon, Roger Gustafsson
och Bengt Georgsson.

Mot alla, odde, Tid-

ningekollegan SLA tala-

de bl a om en

kas-

saskåpesäker lFK-seger,
eå gick Kinnarp segran-'
de ur måndagene Div IVdrabbning på Södra IP.
5-3 slöt matchen sorn i

att såga om och den förfördelåe
i nättaket.

tryckte själv upp den
0-2.

*

frispark strax utanför straffområ-

desgränsen. Benny Johansson i
hemmaburen beordrade fram fem
man i muren men det hjälpte inte
mot Roland Janssons hårt skruvade vånsterskott. Bollen vred sig

tum.

det färdigt igen. IFK:s libero,
Lennart Lagerin, tar sig en

svängom i gästernas straffområde, drar tre man, men stupar på
den $äirde. Den straffen var inget

Nu tänder åtär en hoppets låga
hos de rödblåa om åtminstone en
poäng. Och då steg Bengt "Blecka" Georgsson in i matchen på

allvar. Med två ypperligt välplacerade skott avgiorde han käm-

pen till Kinnrps fördel. I den 25
minuten sköt han överraskande
från långt håil ned i vänster burgavel och åtta minuter senare hit-

*

Så kom då i den andra halv-

tade han från lite närmre håll
samma maska. Myeket kallt och

lekens inledning Skövdes lite turliga 1-3-må1. Kennet Kratz måttade
inlägg och Ekbom gick ut för att

Thomas Westerberg avrundade med att tio minuter'före slut-

in-

rieledarna., Hur kånns det "Blec-

icke. Kinnarp inte bara
utjömnade utar" gick mita' detsamma. Men då får
även till ledning och slut- Krantz en mycket lyckosam snedträff och bollen smiter förbi den
lig seger.
snopne Kinnarps-målvakten på
Matchen kunde knappast ha
börjat olyckligare för KIF:s del.
Redan efter en knapp minut låg
bollen bakom Arne Ekbom. Anders Westerberg hette mannen
som på ett så tidigt skede som
möjligt av matchen ville ha den
avglord. Tio minuter senare var

den
blåsningen. Kent Bengtzon blev i
den första halvleken grovt neddragen utan åtgärd. Roger Gustafsson

får förtroendet uch det förvaltar
På en framstöt fick Kinnarp en han väl 2-3.

halvtid hade värdarna i
ledning med l-2. När se- från lFK-keepern upp i högra
dan Kennet Krantz i den krysset. Den första av dagens kallandra halvlekens femte duster för hemmalaget var ett fak-

minut ur liten vinkel
ökade till l-3 så trodde
man väl lite till mans att
det hela var kört. Men

tiskt iite kompensation om

sidan.

Även spelet gled nu mer och mer
över till hemmalagets favör. Gästerna kåmpade och slet men hade
svårt att få något uträttat mot det
stabila IFK-försvaret.

*

I den 15 minuten fick

man emellertid en gratischans att komma in.
Domaren Morgan Sjöling, Ulvesborg, annars utmärkt, gav Tho-

mas Westberg en straff som en
skänk från ovan. Det luktade fak-

rutinerat giort.

signalen såtta ännu en stramare
nät.

i

Fem mål på bortaplan mot seka"?

- Bra naturligtvis Vi åkte ju
hit nederlagstippade men det
passar oss att slå ur underläge.
Inledningen var ju lite olycklig
men när vi gick ut till den andra
halv{eken tyckte jag att vi hade

chansen. Skövdes spel passar
oss.

Bra domare var nämnde Morgan Sjöling, Vänersborg. Han hade god assistaqs av L-O Ekman
dito och Stig Jonsson, Vargön.

JÖRGEN

Latte på Mönarp Mossranch
i- kornrnunens första cowboy!
Tag en del hästtämjare, en del
cowboy och en rejål nypa äventyrare! Skaka om ingredienserna
iål och ni har fått en tämligen
god bild av Latte Nilsson på Mönarps Moss-ranch! Denne Latte
har under det sista decenniet av
sitt 2&åriga liv ågnåt sig åt sådant
som många drömmer om men
aldrig vågar, Han har t.ex. gjort
en långritt över drygt 100 mil ge-

nom frankrike. han har varit

stuntman vid ett par westernfilmer som spelats in på High Chaparall i Smäand, han har varit
sjöman i ett par år och då fått tillfålle att rida runt om i världen,
han har emigrerat två gånger till
Canada där han jobbat som cowboy på ett pat stora boskaPsran-

cher. Ja, det är nästan enklare
att räkna upp vad denne 2&årige
åveptyrare och hästtåmjare inte
giort.

Sedan ett drygt år har Latte
med fru Lotta och sonen Daniel
slagit sig ned i en röd liten stuga
,

på Mönarps mosse intill korsvå-

gen

Falköping-Floby-Slutarp.

Bakom stugan har Latte snickrat
ihop några coraller - hästhagar
- och ett stall av samma modell
som i Canada, d,v.s. tre väggar
med tak över, Det påminner mer
om ett vindskydd, Och här häler
alltså cowboy Latte på att utbilde
hiistar enligt santma, principer
som i Canada. Hittills är det ett
l$tal håstar som passerat Lattes
"western-skola".

Han har studerat mycket om

håstars beteende och psykologi.
Han har tillbringat åtskilliga arbetsdagar på hästryggen bland
boskapen på rancherna i Canada
och han har haft tilliille att ölja
den pedagogiska utbildningen
från råhåist till full$ådrad westernhäst. Han har med andra ord
en hel del erfarenhet,
- Jag försiiker hylla principen

Laiie.,är stockholmare, eller i
varje fall någt intill. Ilan blev in-

tresserad - fascinerad såger han
- av tråstår 1962. Men iote

sjåIv

fascinerd av den vanliga rid-

ningen.. Han ville i stället nyt{ia
hästen som bruksqiur. Trots det-

ta awerkade han tre år på

en

ridskola.i Stockholmsbakten innan han i mitten av 6&talet gick
till sjöss,,
Så.fort han kom i land runt om
i vårlden, hyrde han en håst och
tillbringade nåstån all tid som fartyget låg i hamn på håatryggen.

- Det år mårkligt vad lika de
håstar som jag hyrde nrnt om i
vårlden var att rida. De förefiöll
,vara exakt likadant utbildade. Så
kom jag till Nordamerika och Iick
sitta på en fullt utbildad westernhåst. Det var en upplevelse och
då ble.v jag verkligen heltånd på

vänlighet, konsekvens och
mycket beröm. Det har givit
önskvärt resultat llttills, menar
cowboyen på Mönarps Mosse
och fortsätter:

-

Bestralfningar år bannlysta.
i stälet beprövade
metoder som tagits fram under
sekler i Canada - metoder som
man ev erfarenhet vet ger avsett
resultat. Att rida en westernutbildad hiist ski$er sig myöket från
det konventionella ridsätt som vi
är vana vid hiir i Sverige. På en
riesternhäst sitter man- i en diup
cowboysadel med långa stigliider

Jag avånder

och använder

"neck-riding"

d.v.s. man lägger tygeln mot håstens hals och styr den på så sätt,
förklarar Latte,

*

Men det hår med att utbilda
hästar på westernman6r är inget
lukrativt geschäft. Latte håller nu
på att söka ettjobb på deltid.

- Men om jag stiindigt hade
fyra hästar ör utbildning skulle'
verksamheten gå att få så lön-

Tiipiskt cowbo$:inotiv. Lattd" Nlis3on - iklädd hktä'SttBå'iifiäti öäii'
chaps - poserar på corallstaketet tillsammans med svenska varmblodet Marie.

samt att man kunde klara sig På
det,^Mpn än.lrar iAle westernri{ningen slagit igenom på allvar i
Sverige även.. om- Skaraborg,
mycket tack vare Staffan Ijunggren i Moholm, är något av Pilot'

håp'Stockholrn, år kommunens
fiiråta cowboy och

htstti\iare.
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All6n viö Itfiönarps corps de logi bildar effektfullt inramning
'Marie och med Dark som ledhåst.

niiLr

Latte Nillson rider landsvägen fram på

denna form av ridning, säger
Latte vidare..
Latte slog sig ned med sin fa-

md utanför Vetlanda 1974

och

örsörjde sig bl.a. på våghalsiga

hickritter på High Chaparall
utanlör Gnoqiö. IIan var dess-

-

,utom stuntnan
en sån där som
får görp de farliga jobben som de

riktiga skådisarna inte klarar,

t,ex. huvudshrpa fall från andra
våningen - vid två westernfilmer som spelades in på "Bis"
Ben Erlanssons fort utanför Gnosjö.

*

Hösten 74 tog Latte med son
.och fru farväl av Småland och
återvånde till Canada och först
.be år senare bampade man
svensk jord igen. Familjen slog
sig ned tilffiiligt utanför Stoc*holm och genom en annons kom
man att hamna på Mönarps Mosse. Dårmed berikades vår kommun med dess första colvboy och
håsttämjare.

- Vi trivs fint här och vi vill

gårfira ståBqa. Om,det nirgr,sig att

intresset fiir den här typen av
ridning.,ökar så kan det.kanske

bli aktuellt med en utvidgning av
verksamheten, menar cowboYen

Här kommei kommunens enda cowboy Latte Nilsson så Mönarpsjorden yr om hovarna. Att ledhästen ska följa med lydigt ingår i utbildningen.

.4f

Kinno,rp explod,erud,e igen
'crt!
till ouu$Jr
0
Vdnd,e

'

-2

Kinnarp exploderade igen!
I Annandagens möte på Kinnerno med Karlstrorg
såg matchen ut att vara avgjord när klockan närma'
de sig slutkvarten. Karlsborg hade sorn det syntes
gäkra 2-0, förde matchen och var det lag som jobbade sig fram i bästa positioner uppgörelsen ige'
nom. Men Kinnarp har en fin stridsmoral - det har
laget visat i de senaste mateherna. Inorn loppet av
Bra gjort alltså av Kinnarp,

som

i spelet den här kvällen inte

'fick det att ståmma. Man

åkte

i

psy-

också på två baklängesmål

kologiska skeden. Sålunda var
bara matchen två minuter ung

niir Dennis Nicklasson oantastad
fick ta sig igenom och göra 0-1.

Sedan var det mycket

och
mycket bra spel av Karlsborg hela halvleken. Kinnarp kom något
bättre de sista tio minuterna.

-*-

Kalldusch blev det direkt efter

avspark. Ett misstag från en
kinnarpsmittfåltare slutade med
att Jan-Ove Pettersson snart nog

fick hand om bollen. Sköt

be-

Det såg inte bra ut för Kinnarp, som inte kom med några rejäla angrepp mot KBK-försvaret.

Lennart Jönsson, mittbacken,
fick dominera ett stort område
och det var bara sporadiskt som
Kinnarp kom till tals med gästernas försvar.
Men så ändrade matchen ka-

raktär. När 31 minuter var spe-

lade adresserade "Blecka" Georgsson en fin boll till Thomas
Westerberg, som lika elegant
fullföljde med reducering som
följd.

Det målet oroade

Karlsborg
som trycktes tillbaka allt mer och
2-2 kom som ett brev på posten

fyra minuter hade matchen ändrat karaktär och
Kinnarp kvitterat till 2-2. Det hade så när blivit ett
segerresultat på de fina tillfällen sorn radades upp
framför karlsborgsmålvrkten i slutminuterna. Tho'
mas Westerberg och tt.rleckatt Georgsson, två förgrundsfigurer; sumade som getingar framför Karls'
borgs måI när klockan tickade på de sista varven.
efter 35 minuter. Thomas

Wes-

derläge. 2-4 mot FAIK blev

terberg svarade för inlägg och på
det dök Kent Bengtzon uPP med
sin kalufs och nickade in bollen.
Vild Kinnarpsglädje och bistra
Karlsborgsminer. Några av !ästernas spelare ville för övrigt ha
målnicken till hands, men några
händer såg i varje fall inte jag . . .
Slutminuterna blev dramatis-

4-4, l-3 mot IFK

dubbelpoäng och radade upp feta möjligheter.

bergs uppryckning mot slutet

Kinnarp håller sannerligen sina supporters på sträckbänken.

Kent Bengtzon.

ka. Kinnarp hade chansen till

-*-

Det var tredje matchen i rad som
laget hämtade upp ett två-målsun-

Karlsborg i gar.

Karlsborg hade planens förgrundsfigurer i trion Lennart
Jönsson, Dennis Nickiasson och
Jan-Ove Pettersson i anfallet'

I Kinharp var profilerna färre'
Men naturligtvis måste "Blecka"
Georgsson och Thomas Wester-

premieras med ett Par stjärnor.
Genomgående bäst var annars

För en utmärkt domarinsats
svarade Åke Sundqvist, S!övde.
BASSE

t'11,1-

härskat via ena stolpen i nåt.

Skövde blev
mot

5-3, och så 0-2 till 2-2

a
t1l',| ob

fiskeutrustning

,'I
I

I

J

Camping- och trädgårdsstolar.
Och all övrig ut- ;
rustning för sport och fritid.
:l::::i':+]+ : r::.:::ti::.

Ät"
;;;*

:r': r.::: : : :::t::::i:

:

:l

presenterade en annorlunda
och Carina pai t"$utarp
stjålk farvr de i toppen
*v"5"1
ha."-a.e"i'
rt
å"
-e"-""
som bildade en liten bukett'

inte mindre ån

f"- *t"tt"oltio*mor

sPoftT- & F RrrrDSLAGRET,
SLUTAR,P

SKOGSVÄGEN '

öppet: Månd-fred 9-18

SLUTARP - Tel.335 92

Lördagar 9* 12
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