Historisk pj äör?-aa'P?
i Kinnarpsskolan

Munken och nunnan, Ulrika och Maria, en scenbild ur den histo'
riska pjäs, som klass 4 B i Kinnarp spelade upp'

Klass 3 b i Kinnarp dekorerade såväl bänkarna sorn katedern åt sin
frtiken, Berit Nordenberg på examensdagen.
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Klassrummen var pyntaåe med
försominarens alla blommor;. - det
var en ljus och glad ståmnirrg når
Kinnarpsskolan i går avslutade qitt
läsår. Liksom under senare -åt fiek
anhöriga'och andra intresserade
iara med om en gammaldags ex-

amen, med lite lagorn lätta förhör'
en del klasser hade magistern eller fröken lagt in ett litet tävlingsmoment. Så var del bl'a. i klass 5

I

A, diiir vikarierande Ivan

Gus-

tavssonbl'a' låt eleverna tåvla i oäkunskap. Och den ävlingen blev

tT. öÄ-

r,1

Slutarp skukad,e Mullnjö
Cd,m,i,n$en, taå

gå,nger!

IF lämnade igår kväll Bertil Abråhamsson var den sorrr Martin Lindroth i anfallet var två
i div' . vl .organiserade gåsternas spel, men spelare som det hände mYcket
,sie iumboplatsen
Muilsjögruppen genomått mot just dei farns måriga duktiga spelare i kring framåt.
U"4pj?, serieledarna, fixa en Po- både anfal oå försvir. åo SjöEfter 15 minuter kom 1-0. Roäng' i en mycket spännande gren i backlinjen var framträdande ger Anderssons väl avvägda fri
2-?Lmatch.
hela tiden och på mitten var ener- spark gav inie Mullsjömålvakten
Slutarp repade sig alltså snabbt giske l1åkan Målirr.., tillgång;
någon chans. Efter halvtimman
efter överhalningen i Folkabo se- Mot detta mönstrade Slutaro ett kom kvitteringen. Royan Lindh
nait och fightades nu rejält. Det 1rn som var tänt till t.r""r-r. Si.f"r, stod för den. Slutarps ledningsmål
blev också en framgång och.laget pJtu"r.o' i målet gjorde flera ut_ efter 14 minuter av andra halvlek
s!ffrta"p"

1tJai1

lyckades hålla Mullsjö i schack riktigt bra, även om serieledarna ko-

märkta räddninear och anfallets var en långlobb från en MullsjöspeRoe., A'd."ssoi ersatte Ulf Kar- lare i egen bur. Efter 20 minuter

fram i samlade attacker med,bra len"på mittbacken med mästerligt
breddspel. utöver målen
Ja, hela backlinjen övertyga-sp.elade
sig båda lagen fram i flera farlighe- "p"1.
de Tony Skoglund på mittfälteroch
ter.

fastställdes slutresultatet 2-

nom Håkan Melin vid
framför Slutarpsburen,
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Kail-Erih Lundin som \iälper. Bengt Carlrson fråq Timmele att få
med sig en bunt med bör:lrer.

Gott orn varor och bra med folk
hade rnan fått ihop i Slutarp, till
den loppmarknnd som idrottsförKlätterställning med rutschbana har blivit attraktiv i Kinnarp.

eningen och såmhällsföreningen

gemensamt arrangerade. Vådret
var kanske inte det alh'a bästa,

men afltlrelna gick bra
På initiativ av Hem qch Sk-qla- ;." nåt pa
=ii'r,aAj.r, oa;13$ip.
Iöreningen i Kinnarp har barnen Många föriildrär
har ställt upp
i Kinnarps skola fått tifgång till och lagt heD. &i$iB.E ' i.,UruS-_
ett attraktivt och bra sysselsätt- timmar på att barnen skall få ro_
ningsredskap. Två s

k bygglek- lig

platser med klätterställning och
rutschbana har byggts upp på
skolgården av medlemmar i föreningen. Lekplatserna är glorda
så att de går att komplettera och

sysselsättning

på raster

och

annan ledighet.

- Jag vill gärna ri[ta ett tach
till alla som på ett eller annat sätt

sällt upp och hjälpt till. Företåg
har stållt lokaler till förfogandä
det är meningen att eleverna själ- och hjälpt till med transpirter,
va ska få göra så småningom. yrkessnickare har jobbat gratis
Två ställningar har byggts upp . och många föriildrar har \iälpt
som sagt, en för mellanstadiet till och byggt, säger ordf.i ftiroch en för lågstadiet.

eningen Janne Brissbo.
bidrag har Hem och SkolaföNåsta stiirre insats som Hem
reningen fått 4.000 kr av kommu- och Skola hoppas skall ftirverkl!
nen. Resten har man fått klara gas snart är regnskydd,. Och
själv. Det har gått bra tack vare även om det är kommunen som
välvilligt instiillda företag och ska svara för det får vi.vål hophantverkare och geggm det gen- pas att det inte tar så lång tid
svar från föråldrarna som styrel- förrån även det är på plats.

I

åndå.

Mycket fanns att vå[a på, och alla
kunde finna något av intresse" Och
priserna passade ju alla. Vad sägs
om en krona för en ytterrock, eller
en tia för cn hel kartong med pors,
lin och böcker.

Astor Lindblad blev så hår
glad när han fann en kålke

mitt i sommaren. Man
alltid ge framÅt.

måste

KIaSS 5 B vid Kirnarps skola har som FT tidigare berättat om gjort en förnämlig insats i kampanjen mot rökning. I den landsomfattande tiivlingen om båsta anti-rök-tidning prickade Kinnarpsklassen in en femetta genom att bli landets bästa klass i tävlingen om mittuppslag. Fengar hai'centr'Jt kommit klassen till del och därtili har. den varit på Sltar,sen ocir fröjdat. I går uppval:tade F'I sr:m
lokalt varit ansvarig lör att karripanjens tidåingnr skickats vidare för slutbedömning. Eva-Lis Larsson,
klasslärare, fick ur redaktionssekr. Båsse Johanssons hand motiaga ett kuvert med 500 kronor från
FT samt en FT-väska. GRATTIS, säger vi till den duktiga

klassen.
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Smölltl{örrlrr'lur3l tölU
mot iumhonffiöitefie
Klnnarp upptröddo verhllgon Into rom nÅgot
vlnnarla5 I lördagene bortamatch mot Jumbon
Götene. Hommaloget kunde domlnera rillrtållnlngen gancka pftertryckllgt och att man redu.
cerat Götenoc 2-0-Iedning' men,om Klnnarp
fårt poång denna gÅng hade det Into alle etiimt
överenr mod matchbildon.

lexråddadc rknttot, men pÅ roturen kunde
"Smia" rulla ln l-0.
Den andra hslvloken var btra tre mlnuter
gammal niir Götenes Kent Claeecoir rköt en hård

friapark, aom etyrde på on Klnnarpafönvarare
och helt etÄllde Arnc Ekbom. Götenoo

$*l.mål

tillkom på erraff, todan "Smiatt trÅcklsr

och

ramlat inne i Kinnarpe etraffnmrÅdo. Många elomare hado nog frlat I don cituationen, mon dot
gjorde inte Cl*ea Hofuereeon, Vargön, eom på
det hela taget gjordb en bta domarlnråt6, utan
pekado på ctraflpunkton. Kent Claerton ttegade
fram och giorde eitt andre mål;för drgen.
Hoe Götene farrna många bia rpelare clenna
nör Roland Jsnccon'tos elg I lägo och placerade
'bollon ulom rÄckhåll för hemmemålvakten. Ef.' gÄng, och förutom "Smlet'rkall hols försvsret
tor dotta roducerlngrmÅl hade Klnnarp några hn beröm. Klnnarp spolade slltl'ör-rnållt och
re.ra åttåcker, mcn hemmalaget hade mÅnga utan den råtta aggre*lvlteten,.ttBleekatt Goorgo.
flor. och frsmförallt ve..aro.
.eon fung'erade eom bra bnllhållaro och epelför.
Götene tog lednlngen efter 30 mlnrrtcr, når dolsre'fhomaå Wosterb€rg var den onde I enfal.
planenr börte apelare, Inge t'Smia" Johoneeono let. eom någon gång kundc oror hemmsförsvs.
ryokto rlll ålg €tt frilög6. Klnnarpc mÅlvakl ref. r€t.

Klnnarp hade under den för'cta halvleken en
ordentllg mÄlchanr. Bengt t'Blecka" Georgeron
var på vög ln I Götones rtraffområde, men fäll.
dcr metern utsnför. Den eflerfö[ande frieparken cllcksde ribbanr övorkant.
Den andra hslvleken var 2? mlnutor gnmmal

.o Å'- l,

I{rtpperr öI(inrn,alrp1

Den huskvarrr*bo i

S0-åeål-

dern som etal två.:plsetråekoi

med tillhopa f02.OO0 kr frÅn.
Kinnarps Lagerföiiålining i
förra veclgin, häkradea på rors.

5OåNIITG
HAKTADES
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dagen av Falköpirrge tingerött.

M.&rrnen är på i'' sannolika
. grunder misstånkt för grov
atöld. Tingeråtten motiverade

sirt häktningsbeslut med att.
riek för fodEart brottslig verk'

såmhet ansee föreligga. Ätal

skall vara våckt aenael toreda'
gen den

2l juni'

t9lcr- 06-i$

Mera motvind för Kinfiäitp
Hova blev ftir svåra) 2-4
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Kinnarps l-3-mål på väg: Thomae \festerberg har fricpelata av Tommy Fredrlkason oeh rullar ln bollen.

Det vill sig inte för Kinnarp

i åreta div. IV-lek. Kinnemo i vår.

Söndagens hemmamöte med Hova slutade rned en
förlust pä 4-2 (3-2), en matchutgång eom får betraktas som fullt rättvieo trots att Kinnarp inte stod

Stundtale, speciellt i företa halvlek,
snumade Hova-grabbsrna iriskt omkring i Kinnarpsförevaret oc-h fAlsaktligen hade man redan efter B? minuter tlllskangat sig en 3-O-ledningo som
Kinnarp sedan inte kunde f,ä-t. in längre än till
3-2, som ställningen.hastigt och luetigt blev innan

gäeterna'långt efter då det gäller målchanser. Dänemot vieade ffova upp ett betydligt bättre oeh piggare spel - kanske det bästa Bom preeterats på paus.

*

Det värsta Kinnarp vet är att
ha skadade spelare. Reservmaterialet år tunt och dårför drabbas
laget hårt, Så var det den här

Kinnarp hade svårt att över-

tyga i den förstå hålvleken, fram
till man fick sina mål, Dåremot
öppnade man bra i den andra,
med "Blecka" som "hoppingivande inhoppare", och skapade
en hel del farliga chanser, innan
Leo Persson punkterade tillstiillningen i den 20:e minuten. Efter
det målet kom aldrig Kinnarp tillbake - man orkade helt enkelt
inte resa sig ir underlåget, något

gången, då bl.a. Tony Persson
och Thornas Carlsson saknades.
Dessutom inledde "Blecka" Georgsson matchen på bänken och,
giorde inte entr6 förrän.efter fem
minuter i andra halvlek, då han
snabbt spred oro i Hovas bakre

I

linjer.

*

som ånnårs blivit något av en

Hova var som vanligt en trevlig

3pecialitet i tidigare matcher.
Förgrundsfigurer i söndagens

bekantskap. Laget spelar en
'pigg och trevlig fotboll och särskilt framåt är man vassa. Vilket
lag i serien kan visa upp en anfallstrio i klass med Leif Arons-

son - Leo Persson -

Peter
Fröjdh? Leif med sina precisa in-

lägg, hörnor och frisparkar och

de två övriga som hyperfarliga
och målhungriga forwards på

topp - det är en fin kombination, det ! Bakom dem domrnerade reslige Thomas Karlsson mittfäJtet och som centralfigur i försvaret fsnns som vanligt Kent
Andersson, lagets andre ex-allsvensk vid sidan om Leif Aeronsson. Det var någraåv flera duktiga spelare i ett lag som, om man

upprepar spelet från Kinnemo,
blir att råkna med i fyran i år.

Kinnarp var högerbacken Kent
Bengtzon,

.

för dagen

lagkapten
och mycket duktig, särskilt offensivt. På innerbackarna Jonny

Karlstedts och Roger

Gus-

tavssons insatser finns heller
. inget att anmärka. Mittfältsbåst
var Conny Qwisth, så länge han
orkade, medan anfallet denna
gång inte kom någonstans, förrån

"Blecka" giorde entr6,

*

Matchen var mycket håndelserik - inte bara med tanke på de
många målen. Här år ett axplock
av vad som hånde:

Förets halvlek:
Nio mlnuter: Leo Persson fålls
av Roger Gustavsson och får
straff. Leif Aronsson slår säkert
straffen i nät. 0- l.

l9 mlnutert Peter, Fröjdh
i ribban och in

nickar bollen

bakom målliqjen efter hörna av
LeifAronsson. 0-2.
2l minuter: KinnarPs bästa
chans så långt i matchen' l9F
Bengtzon är framme och sffiuter
från nära håll - rätt i ansiktet På
Hova-keepern Kqj Staf' som 8år
ner för räkning några minuter.
37 minuter: Peter Fröjdh slår

till på nytt. Nu med ett skott ur
vänstervinkel. 0-3,

38 mlnuter: KinnarP går direkt upp och kvitterar pA en
kontring, Tommy Fredriksson
fnispelar Thomas Westerberg,
som såkert rullar bollen i nåt.
1-3.

44 mlnuter:

Conny Qwisth

vinner före utrusande Staf På en

långboll och lobbar från långt
håll i öppen bur.

Andre halvlekt
l8 minuter: Roland Jansson
skjuter en hård frispark som Staf
tappar framför fötterna på Tho'
mas Westerberg. Thomas rullar

dock bollen förbi målet.
20 minuterl Leo Persson slår
tilll Först skjuter han så att Arne
Ekbom kan göra en fotparad, sedan såtter han själv rehren i nåt.

2-4.

Så till sist några ord om domaren Bernt Claesson, Limmared:
Han gjorde en övertygande insats, och stävjade snabbt alla tendenser till otrevligheter på plan.
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Cirkd 200 personer kom till mid-

ren i Slutarp till festen, som inleddes med dans kring midsommar-

Tångavallen i Slutarp. Arrangörerna hade tur med vädret - bara en
kort stund efter festligheternas slut
kom åska och skyfall över bygden.
I lövade skrindor dragna av txaktorer fick barnen åka I'rån ICA-afIä-

Ädarp var lekledare och Såmuel
Hultin spelade dragspel,
Fortsättningen av festen bjöd på
-'

sommsråftonens fami$fest på

Vid F{ikindsgården

slången. Bengt Fransson från

fotbollsma0ch mellan knattar och

tiejer

*

här vann knattarna med

i

2-0, Domare matchen vsr LiUGarvis Carlsson, på tillftilligt bes<iki

trakten. Magdeburgana underhöll
med musik - dragspel och fiol
skämttåvlingar, ponnyridning, pilkastning, choklad\iul m,m. hörde
också till attraktionerna den hår

festeftermiddagen på Tångavallen,

i Kinnarp

firar man midsommar rejått. Traditionellt samlade
man till kaffedrickning med anhöriga och bekanta unäer midsommaraftonen, och dårefter underhållning
form av musik och lekar runt rnidsommarstången, som stod rest och fiirdigklädd och väntade ute i trdc
gården. Och på midsommardagen hade man så nöJet ått få njuta till Falbygäens Folkdansgille, som gav en
tqevlig uppvisning i folkdans ochJolkmusik. Med sol och vårme dårtill blev det en åkta svengk midsomrndr-

helg'
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En av midsommarens gamla fina traditioner är
folkdaneer oeh folkdansmuslk. För Falbygdene
Folkdanegille är helgen årete brådaete tid. Då föraöker rnan hinna m.ed eå många uppvisningar som
rnöjlig!, och glärljå eå nrånga tnännlekor rnån han.
I år hade man inte mindre än eexton olika platser
på sitt program. Åtta på midsommaraftonen och
fyra på vardera mideommardagen och eöndagen.
Med fyra spelmän och ett tiotal danspar ställde
* I : .:,:'

'l,lflt'!.

:.

man upp oeh presenterade ett nykomponerat progfam, där man kanske speciellt rninne en österikiek
folkdanso Agat-tanz, med rnånga trevliga turer.
En rnycket trevlig entr6 slog an rätt ton, då man
danrfcle lr+ill-Ev-err Tån'res "{ngriCf Tfardels pols\
ka". Även sortin ifjärdes till denna melodi.
På vår bildo sorn är från Frökindsgården i Kinnarp dansar Håkan Llddenstig oeh Helena Lööf ut i
spetsen för folkdanslaget efter uppvisningen.
ii.'iilr..+iliti$9,,l.!. .;a"::..:lrrj::.iårl}:,..
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HOS KIITI\ARP

T.frolas Westerberg hade två
iiittechanser i matchen. Här, i första halvlek, smet dock hans
närskott strax utanför. Foto: JöRGEN
GUSTAVSSON

vårepilogen på Kinnemo blev en enda lång gäspning. En rröet i
bedröveleen

var kanske att Kinnarp lyckadee rugga skövdelaget

våmi på ;;;i"fr*ärriä"
IV-pinne.
lagledare Uno Carlsson analyserar också marchen perfekt nÄr
han ef.
.-5:T*1
rerat ragef:
.;:
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Dålig fotboll mellan två dålige lag.
Behöver vi tala orn art matehen sluiade mållöe...
Kiirnarpr'trar'

på'.,våFsåuonger1i

skrapat it_rop åtta pering. Det låig..
ger la61elrp$ 'nflst sistq plats, men
med uamma poäng som lokalkollegan Falköpings BK. Nedflyttningsspöket vakar alltså nogå

Torbjörn Äkesson håller jämna steg med en våmbspelare i en närkamp. Signifikativt för
matchen, förresten. 0-0 blev det till slut och spelarna gav varandra inte mycket utrymme
till ordnat spel - precis som på bilden. Foto: JöRGEN GUSTAVSSON

över Kinnarp.
- Men det är ingen panik, lugnar Uno Carlsson, kinnarpsbossen. Det är ju så våldigt jämnt.

-o-
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Kinnarp kunde mycket väl
vunnit torsdagskvällens match
mot Våmb, som fortsätter att göra sina fans besvikna. Nu kom
visserligen Våmb till spel utan
fyra ordinarie man och framför
allt märktes Bosse Westerbergs
bortvaro. Bosse är play-makern
och en sådan saknade skövdelaget den här aftorien.

Wtr.

I[u

WSSer

Kinneund,rtffi#ribt

trrlb'

men bägge lagen hade samtidigt
väldigt svårt att skaPa några far-

ffi

ligheter. Nårmast var Thomas

Westerberg efter tjugo minuters

spel. Helt fri, efter fin

Passning

av Berne Svensson, sköt

{

han

dock utanför Bosse StråImans
högra stolPe. Det är inte likt Tho-

{.

mas att missa

,1,1w""i,':'i1"'ti

i

i ett sådant läge' I

'matchens slutminuter hade han
också en hårresande miss, sedan
han rundat Strålman'
- Det har inte lossnat för Tho'
mas ännu, menar Uno Carlsson

'.ir,,.',11,'11

-o-

på mål.

Första halvlek blev KinnarPs'
Man hade det mesta av sPelet,

nfii

ilftt

. Men mlsse,"r i slutet berodde 1 den på en våmbförsvarare efter
*nqyckeb."pål att ',!Blec&a" ropade' inlägg - av Tommy Fredriksson,
ufier "bö[eni' Thomaqr-r,fötsökte men domaren Sten-Ake Karls.oå. hono* istiillei för att skjuta son, Sandared, låt spelet fortgå'

I

-o-

Vå*t hade också några feta
chanser, det skall villigt erkännas.

I första halvlekens

slutskede

nickade Kjell-Åke Johansson i
I burgaveln och i andra aktens

tionde minut hade Janne Fryd6n
fritt fram, men skottet smet pre-

cis utanför Arne Ekboms

ena

stolpe.

Thomas Westerbergs friläge i
andra halvleken har vi nämnt. Så
mycket mer blev det inte, frånsett en misstänkt straffsituation
efter en halvtimmas spel' Tho-

Kinnemo-matchen var juste ändå tvingades domaren visa två
spelare av planen. Harald Stomberg i Våmb åkte ut efter 29 minuters spöl efter en handpålägg-'

ning. Harald hade då redan en
varning från första halvleken för
samma förseelse. Tio rninuter se-

nare fick hemmabacken Roland

" Lollo"

Janssson låmna planen,

sedan han sparkat på en motspelårä' Den"{örseelqen betech.
nades s6m grov. . . .ii

-

,qpC$qfu+" "LoJlo", tyckftr

Uno Carlsson, men domareP
borde nog ha blåst i första mc*

mas Westereberg träffade han.

mentet, då det var våmbsPelaren
som började.

-o-

Spelarkritik i

Sex rnånaders

fängelse

för

kinnarpskupp
, ,*,

.':':i:i:

KinnevedsSkytteförenings "byggmåstare" iluilt arbe;. Fr.v. Claes Åk..sott, Tommy Berglund, Niklas Ahl, Benny Brodd, Peter Ahl, Lennart Blom och Karl-Gustav Ahl.

Kinneveds Skytteförening har'
som bekant, under ett drygt år, inte fullständigt kunnat utnyttja sin

I

skjutbana. ruqj 1978 stängdes banan av, sedan ortsbor klagat till
hålsovårdsnämnden. Föreningen

fick då ingen tidsfrist att
bullerproblemet, utan

åtgärda
banan

stångdes nied omedelbar verkan.

Ifiol byggde man så ett bullerdämpande skjul vid 2O0-metersvallen, och nu fortsåtter man att bYgga ett även vid 300-metersvallen'

-Det kostar nårmare

30.000

kro-

nor att bygga, men vi har fått en
hel del material till skänks av
skogsägare. och det Pressar ju ner
summan. Dessutom bidrar kommu-

nen med 35-40 Procent, berättar
ordföranden Karl-Gustav Ahl'

-Vi började jobba med det hår
skjulet i vintras, och beräknar ha
det ftirdigt innan juni månads slut,
säger Karl-Gustav Ahl vidare.

Och sedan skall man vål kunna
skjuta som vanligt i KinnarP igen får vi och skYttarna hoPPas!

Sex månaders ffingelse blev det för den små'
länning sorn för en tid sedan stal 102'OOO kr
ur ett åta"t kassaskåp hos Kinnarps Lagerför'
säljning. Försvaret vädjade till rätten att otrr
tna;ngi döma skyddstillsvn rnen med hänsyn
till det stora beloppet sorn mannen stulit, val'
de tingsrätten ett frihetsberövande'
Det var den 6 juni som som blev avslöjande' På elt
mannen besökte lagerför- par dagar festade han upp
Jit;;g".. I ett obevakat l8'0O0 kronor och när han
asätrUlrck tog han ur det en dag kraftigt berusad be'
oiästa kassa.kåput en pen: fann sig på Axamos flyg,rirrg"atX" ovetande oin att plats och delade ut 100-lapden-innehöIl en så stor surn' par till höger och vänster
greps ha1 iör fylleri' Han
ma pengar.
påf""tt hade först inga hade då 30'000 kr på sig
spår efter förövaren och det och erkände vid förhör ratt
bi"" månnens aätt att det var han som låg bakom
handekas med pengarnå kuppeniKinnarp'

n ff 'a{,,'3c,

hemmalaget

överlåter vi åt Uno Carlsson:

- Arne Ekbom i mål höll nolIan för första gången i år och det
är ju ett plus. Vidare var JohnnY
Karlstedt bra i fyrbackslinjen.
Tyckte också Conny Qwisth var
duktig.
Våmb hade sina bästa i Harald
Stomberg, så länge han fick vara
med, samt Arif Redzic, målvak'
ten Bosse Strålman och Janne
Fryd6n.
Slutligen kan sägas att KinnarP
skall ha ett träningsläger i Höör i
sommår. Man kommer alltså vä
förberdda till höstsäsongen. Då
är det också meningen att nYför:
värvet Thomas Wennergren änt'
ligen skall få division lV-debute'
ra efter en lång tids skada. Haq

kanske kan bli en injektion I

kinnarpskedjan.
Domaren i torsdagens match Sten-Åke Karlsson, Sandared ' tappade gteppet lite i den andra

halvleken, men får på det hela
tagetgodkäritbetyg., .:
HÄKAN
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En koloni tranor syns ibland gå lugnt betande på vägen mellan Floby och Slutarp närmare beståmi just då
rnan kört förbi Mellomgården från Flobyhållet och mot
vågskålet vid ttlOnarp mot Falköping. Har man tur kani
man komma dem nära då de inte tycks skrämmas av
bilar eller andra åkdon. Med traktorerna går det t.ex.

att komma'dem nära, på mossarnr, *urr-gå" man ur
och närmar sig, flyger de. Man har räknat till inte
'mindre än 24 tranor som funnit rnossmärkerna vid Mönarp så bovänliga att de valt att stanna istiillet ftir att
uppsöka Wgga Ryrtr, långt borta i Lapplands mar'
ker. Sä'krast syns de -l - kl,17 oeh:20, ,

Bror i kvarna i Slutarp iir även den här sommare:r
ute och roar folket på bygden. Häromkvällen gästa,de hatt Giiteve hembygdsftirening och visade hur det
'gÄ"-tiff att gå genom ää tt.rcmppä. Det fordras både
styrka.och vighet för att klara det Det 2in en mycket
gammal lek sorr ungdomeproadg, ig med,fiirr:i*.ärl.
den.

ao

ao

OYERSVAMI\II\GAR
Centrurn livs i Kinnarp drabhades av
översvärnning i går. Det var när gårdagens regnoväder var sorn intensivast och
det föll 30 mm på kort tid, som vattnet inte hann sjunka undano utan rann in genom affärsdörren och lagerdörren. Gol- Jag tror inte att termiddag föll det
de är allt för stora, 28 mm regn. Det är
säger han, eftersom tydligen för mycket
vi hade allt uppstap- för
avloppsnätet.
lat på hylloro så det Följden blev att klomesta har nog klarat

sig. Lagret har vi inte hunnit gå över än.

akblandat

lare som vattnet hade stigit ända upp

säger Rune Carlssorl

Rune Carlsson på
Dalavägen 5 i Kinn-

dagns kraftiga regnväder över bl.a. Slut-
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GåT.

ger:

,arp oeh Kinarp
medförde att tre vil.
,lor oeh affÄr.on i

- Under inte fullt
två timrnar i går ef-

av

arp är en ay de
drabbade. Han sä-

nit ee över,

vatten

trängde upp genorn
en golvbmnn i vår
källarb oeh stod c:a

Yuerligare, tre
översvämningar i 15 cm högt. Därmed
Kinnarp larmades står det ju klart att
till brandkåren. Det avloppsnätet äi unvar i några vi[äkäI- derdirnensionerat,
till 15 cm.

vet i affären och lagret täcktes med vatten. Bandkåren larmades och man fick
pumpa ut vattnet.
Hur stora skador det har blivit har affärsinnehavaren Åk" Gå"dh ännu ej hun-

lSlutarp drabbades
vattenskador.
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KinneVeds ROd.koo"krets arrangerade under onsdagen utfärd.för de ddre. Till Hjo ståillde
man färden i buss, och 45 hade anmält sig till resan. Man besökte Röda Boden och Stadsparken, och
samlades så smånirgom till kalfs5hr6 på Folkhögskolan. På vår bild är embarkeringen för avlärden i
full gång. med hjiilp av bland andra kretsens ordf. Giiran Andersson.
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Frökihd
tar ton
Ljuveliga toner till mitt öra når.

.

. An:

dreas Carlsson, ?, lyssnar.tilt Gunnar eai'lsson och John Karlsson, k{nda "magdebur.
gare" når de klåmmer i med "Bränn-Pers
vals" vid FT:s sommarredaktion, som i tisdags hade nått till Kinnarp-Slutarp och Lo.
kal Frökind sorn högkvarter. FT-teame$
träffade inte bara Gunnar och John utari
många andra, trevliga oeh glada människor. Vi presenterar övesvämningsproblerq
denna regniga sommar i Kinnarp och låter
er möta två femtedelar av 'lmagdeburgar- . .:
na'|, samt nämnde Andreas; självutnämnd .i , lii,i'.,,:'
pryo vid FT-redaktionens tillfälliga hög. .,;: ,..1r
;a;;jr,.

kvarter Lokal
.,,

-
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l.:ir

Frökind
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Vi hann knappt slå
upp parasollet och ställa
ut de tre stolarna vid Lokal Frökind på tisdagsmorgonen förrän han
dök upp. En liten pigg och nyfiken - krabat på
sju år. Han berättade att
han heter Andreas Carls-

son - efternamnet skull
stavas med C påpekade
han - och han hade fyllt
sju år och bodde i närheten "av lagerfOrialjninga" i Kinnarp. Det
var en trevlig bekantskap vi
d.v.s. FT:s
sommarpåtrull - giorde.

Andreas berättade och

visade än det ena, än det
andra som hå tyckte att

vi skulle skriva om. Han
tyckte t.ex. att vi borde
visa var gränsen gick

Andreas var mycket intresserad
av våra kameror och fösökte själv

ta bilder nied F'I-reporterns ka:
mera.

mellan Slutarp och Kinn-

arp. Vi borde ta en bild
på Kinnaryis skateboardramp och naturligtvis

skulle vi "plåta" Andreas
när han balanserade ett
hallon på näsan.
iiirii;:,.
g;i,11.1+.,.ri

Andreas

Hår går gxänsen mellan Kinnarp och Slutarp, håvdar ?-årige An-l
dreas från Kinnarp.

Kinnarps

Kom, så plockar vi hallon, för6slog A.iidreas och satte ett stort, rött
vildhallon på sin egen näsa.
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Det är inte sPeciellt
mycket som de skollediga ungdomarna" i
Slutarp och KiirnarP
kan ägna sig åt under
sitt sommarlov. Men
det finns i alla fall två
utmärkta tennisbanor
vid skolan i KinnarP -

ses fr'v' conny
Tennisbanan i Kinnarp freku.rrt""", livligt under sommarlovet. På bilden
Andersson'
Tomas
och
Svensson
Christer
Friberg, Sören Friber!, U"b"tr Westerhag,

banor som i
"Björn

dessa
Borg-tider" an-

vänds flitigt. När FT:s
sommarredaktion besökte KinnarP häromdagen pågick en "dubbel" på bana'2 mellan
Conny Friberg/Urban
Westerberg och Sören
Friberg/Tomas Andersson. Domare var
Crister Svensson. "
Conny Friberg .berättade att det brukar
vara ett tio-tal grabbar
från Kinnarp och Slutarp som sPelar tennis-

dagligen. Conny

skulle

:

gärna se att det bildades en tennisklubb i
Kinnarp men är medveten om att detta kostar en hel del pengar.
Och någya pengar har
vi inte, förklarade
Conny.
Men oavsett om ungdomarna har en egen
tennisklubb eller inte
så tycktes de trivas förträffligt på den fina
tennisbanan.

I
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Kinnarp-Slutarp:
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detrrnns ju *tia
"v"""lgq
KjelSerg målade fönster under fru lftx
nipg i en egen villa. Per-OIof "ffiå-ii'och
nikås överiirsee-nde. Familjen f3äilbe"g bor i Kinnarp och Per-Olof är
till vardag chef för Tempo i Falköping.
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grrrrr'd *r ai6 ä"1{!F!}snätri ixr{f
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}r}ir}st 15.$t}8 kr, Run*

K*rls;en i*g fiir givs:{ rntq å!*1?g
försåkring tÄ*årte dcttre. &{ee
nir h*u &riir,ixr{c irrrrie:rök*
nrc<l sitt i:rlrsål:rin{shcååsr $r*!
än i-.iixrfiilrji{rricger" frlol!*r{et
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-,:t.,1!.ti

:,
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Pr:ts rals;" och "Viggen" iör o::.
- I)et iilriildigl r*ligt atl f ::ra rll;

l,r.rnCh i..3:r $iiirlra. I{arr iir T8
r:ch siiil gri.ns-: slr.\ntj vid irar<ikla-

ffff

*

- Far .:iu' r:rusikr:iiish cc!r dei
!*irikiät

r-rt

pir rnig och på .lohn

Karlssol sr-rs iir tnin siiiktitg, En
::nnnn siiiktixg vl har'. Siitre ÅrCcrss'rn soni hor i Faikö;:itrg är
,:ck*å nr-rsikb*gåviiri" X{on sp*lar

l:åil* *lragspe}" giltrr *ch elcrr6lr:rl
rreh rir viildigt. r!ikii1; pli alia ir*

*:än*en ingår Åxei Srenkl*rl,
Iralki\Ling, och Eval* K*':'!s.-tn,
l.ir:dhem. Såitningnr är lirrä
dr:rspd rcli *n tir:i q*h r(iilerion:t"; ar iti,; ,"rrrrr{:e ' Lh. Magric
hurplarna epelar bilrit: eilnirir;ll{
o*h ir:r<ierrrl. O*l-r eiirii'ii5i:n lrir
desså ii'ålb\:gdsspelmiin iil srr:r.
- V'i är bokarl* ånd:l riii ,iti.l
rrt, sii61r.:r .Iohn Karlsscrr lili FT.
idan &r ierigre liir orke:inrn och
li{vt förklnrnr ått mixl liir' ,å

ini:trullunl*fi, ::ligcr liunnar"

:nånga *ngagerrla.ng, sol't1 I)rcdlernm*rrtr hinns' och orkar mtrl.
På olilca håll i Skai'abrrg ti-rrn*r*r fi.agdeburg;*r:c ,:ih ;;å re-

{årn&

Ciunr:ar ]ral v;rrlt lernltrruk;rre
*ch då blcv d*l into så rnYthet
<p"lnnde. {:{tit :}' s ! !ir f,;,, går'
den or:h böri;rde ph Slui:nr;;s ltö-

,

belll;lbrik, riåt" ir:rn .lohbadt liils
,nhril:rn 1r13pp 1,rr tJl g.,.t',,i' ,,
{'tir *tt antal;ir s*,:ian.
Men m,:siketr l:,'r föi.si irunr,r,r
alla år. Pai 5l)- ':cli {iii.ta,!wr rpelade han mr:tl i !';:i!kiriis ]'4,:liih'
klui:b r*h nu hlir dci &9agcicl:l:'
{

s{}n1
rremvlsten.

är den ruusikalis}:a

fi,rlig::rst är r{611 ;ltt 1P1:la
p*ns!cnär*r, l-*-.*ker Gutrtt:rr.

1.':r

T'å

magci*rburga.re

drar *n iåt

fr r. fiunr:ar '.]*r!<sln ,'",. .' ''",

Xarl:srn^

Finns
irtget
att göra
Ingen ungdomsgård öppen på
somerna, ingen bio,.inget bad det finns ingenting här i Kinnarp
- Slutarp. Det var två klart negativa tonårspojkar som sökte
upp oss och som var starkt kritiska mot utbudet av förströelse och
fritidssysselsättningr. Anders
Malmgren och Ulf Brage heter
grabbarna och de är femton år.

De kom försiktigt körande

på

varsin blänkande moped, giordS:
några lovar kring vår redaktion
och kom så småningom fram till
oss.

Vad vill ni ha för några aktiviteter? Vad skulle ni vilja ha? Vi
frågade gtabbarna och uppmanade dem att komma med önskelista som vi kunde vidarebefodra
till kommunen och föreningslivet.
Men det visade sig att både
Anders och Ulf hade litet svårt
att formulera sina krav. De trivdes trots allt ganska bra i tvillingtätorten,

.'.'i.
::l:li::rti:

itlr,

i.i

Anders Malmgren och Ulf Brage, två gpabbar i Kinnarp - Slutarp som önskar fler aktiviteter till sin
ort. Gärna ett tempererat friluftsbad, eftersom båda är simmare och måste träna varje dag.

@

(ttft',
Det är ju inte så långt till stan
och dit åker,Anders och Ulf flera

gånger om dagen nu när det är
sommarlov. De kör in, tittar på
stadslivet, går i affärer och åker
hem igen.
På vintrarna hinner de egentli-

gen aldrig tiinka på fritidssysselsättningar. Skolarbete och läxor

tar mycken tid och än har de inte
Lagir steget in i disko-åldern.

Förresten har de sysselsättning
så det räcker.. Båda simmar och
simtränar varje dag i Odenbadet.
Det är den idrott som de båda
kompisarna satsar på och det är
ganska ovanligt med tanke på atti
fotbollen står högt i kurs i Kinnarp - Slutarp, sgm har två
idrottsföreningar som prioriterar
fotboll och två fotbollsplaner.
Men Anders och Ulf har över-

eftemom vi tränar i anslutning till
skolans tider, säger gtabbarna
och snuddar på det här sättet vid
den stora kontroversiella frågan

om Frökindsbadet. som beslutades i den gamla kommunen men
som,aldrigbyggdes av den nya.

gett fotbollen och trivs bättre i
vattnet.

- Synd att,vi inte har

någon

badanläggning härutq. Om vi ha-

de ett tempererat friluftsbad

så

behövde vi inte åka så ofta in till
Falköping ftir att träna. Det kunde.vi göra här på sommaren. på
vintrarna gör det inte så mycket
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I Rent hus gjorde

o.gny silvander, Kinnarp,

och Ingrid

Jonsson, Äsarp, i barnstugan Fyrhlövern, granne med Lokal Frö-,
1 kind, där FT slagit upp sin tillf?illiga somrriarredaktion håiromdagen.
! De tog förresten hela veckan på sig med storstiidnirtgen nåir barnstugan hade semesterstångt. Inte bara golven rehgiordes noga utan damerna gav sig på både väggar och fönster också. Ute på torskstrecket

I

[i;.::.lx+;t,,lt:l:*#'* lt,,:,::,.,':,,,
vre dennl ttvatteneug$ett, soln rnakonra Krrlelon fick

låna nv hrandkårenu lyckadea rnan få undan vattnet i källaren' På
bilden ees Råargareta och Rune K$r'leson suge upp de sigta vattendropparna' Men då vär ekadoma redan ett faktum'

Tack

fladdrade fiirgglada frottehanddukar. På måndag slår barnstugåns
dörrar upp igen och då iir det rent och fint i alla vrår. Det har Dagrry
och Ingrid sett till.
.

Iffi-ffi

I

Fömt geniröfr"'
aa l(önrn,o;rp1

l17i-cfr-au

"Bleckat' Georgsson, KinnarP:

Prelffin liige
men ai klarar oss

-

- Jag drar inga höga växlar
av den hår segern. Yi gjorde
helt enkelt mål på våra chanser, Tråvad gjorde det inte.
Bengt "Bleckat' Georgsson,
spelande tränare i Kinnarps IF,
ör försikrig i eina uttlanden inför höEtsterten på måndag.
Detta trots att hang mannar på

är i stort

sett
våreäsongen,

nöjd ined
säger Kinnarps spe'
lande tränare Bengt
Jag-

otBleckatt Georgsson. Så

torsdagen !'körde över" divi-

när sorn på att vi tagit
en poäng för liteo hade
kalkylerat med nioo för
att sedan ta ytterligare

sion lV-kollegan Trr{vad rned
hela 5-0 på Kinnemo. I halvtid var ställningen 2-0.
- Med tanke på en del änd-

ringar i laget får man

vara

nöjd, forteätter otBleckat', som

nio i höst.
- Jag tror nämligen
l8 poäng skall råcka för
nytt kontrakt.

Storförluet för Slutarp

Kinnarps IF är alltså i hög grad
inblandat i bottenstriden av divi

Slutarp fick {inna sig i en fQrlust
med hela 6-0 (3-0), nålr man på
fredagskvållen tog emot IFK Em-

röjer laget själva en viss oPti

.tunga i en htiningsmatch,

sion IV-fotbollen. Men åndå så

-Förlusten var kanske lite för

mlsm.

- Vi skall klara oss, det är
många lag med i bilden, menar
"Blecka" Georgsson' Men det
går ju inte att snacka bort, vi har
ett svårt utgångsläge.

Kinnarp har åtta Poäng, man
skulle haft nio, enligt de uPPdragna riktlinjerna.

- Matchen mot Gtitene, där vi
fick stryk med 3-1, var ju ett
streck i räkningen, säger "BIecka". Det var vår klart sämsta
match på vårsåsongen.
Nu har sPelet gått i vågor, för

visst har KinnarP giort bra
matcher också, en av dem smäl-

'ler verkligen

högt.

- Att slå IFK Skövde 5-2 Pä
bortaplan är bra giort, tYcker Georgsson. Det var utan tvekan vår
bästa match i vår.
Kinnarp har fått ordning På sin
skadelista och inför höstsäsongen
ser det riktigt ljust ut.

- Betyligt angenämare att ta
ut laget nu än i våras, såger
"Blecka", som dock får avvara

en av sina bättre sPelare, Kent
Bengtzon, en

bit in På

höstsä-

songen.

Nyförvärvet från Hällstad'
Thomas Wennergren, är i gengäld tillbaka efter en långvarig
skada.

- Jag räknar med Thomas i
AJagstruPPen mot Våmb, avslöjar "Blecka".
JAMNT LAG

Laget har varit i jåmnt i vår;
enligt "Blecka". Ingen har direkt.
höjt sig över den andre. Det skul-

le möjligen vara målvakten Arne
Ekbom.

- Han har varit jämnare i

än förut,. säger

år

"Blecka" Georgs-

son.

Kinnarp öppnar alltså höstens

spel mqt skövdelaget Våmb,
borta, En svår match.

- Absolut, säger "Blecka".
ju med att hånga

Våmb räknar

med i toppen i höst och de verkar

onekligen på gång. Vi är väldigt
nöjda med en poäng i den här
matchen.

Bengt o'Blecka" Georgeaon trönare i Kinnarp
Därefter följer en nyckelmatch,
enligt många. Falköpings BK
'gåstar Kinnemo för lagens andra
det
några nyckelmatcher, me-

dan.

till 6-0.

Dårmed var

Bäst i Slutarpslaget, som inte var

helt ordinarie, var Tony Skoglund
och Stefan Petterrson.

lika svåra.

Före avspark hölls parentation

dras.också

över bortgångne Evert Sand6n,
mångårig medlem och ledare i

Kinnarp med ett litet komplex.
- Det verkar ju som vi inte

kan vinna mot dern,

Emtunga ledde alltså med 3-0
redan i paus och efter bara fem minuter i andra halvlek hade man
långe,

finns
nar "Blecka". När man, som vi,
är i poängnöd så är alla matcher

I matchen mot FBK

vann med hela

matchen förstås punkterad sedan

- Själv tycker jag inte

Slutarps

avslutar

If.

Bengt Stenqvist höll

ett kort tal till dcn

"Blecka".

bortgångnes

;

vad. En match som Kinnarp

stor. Vi hade ett par bra iaålchanser och giorde en fin andra halvlek, såger tränaren Ingemar Ungh.

ökat på

derbymöte.

-Ttromes !Yent"rg".r, - tvåmåleskytr för Kinnarp mot Trå.

5-0.

vidare var belåren både meo sina spelare och matchen eom eå-

- Ingen föll ur ."-., o.rJ
matchen var srnåtrevlig och
helt fri från ojustheter,

kinnarpatrånaren.

säger

Thomas Wennergren giorde

två av Kinnarpe fem måI. åe tre
övriga ombesörjdee av Thomas

Veeterberg, Roland

Janeeon
och t'Blecka,' Georgaaon ejålv.

Mycket bra domare var Staffan Sivefäldt, Falköping.

minne.

11)V-0e{:7

Ki*narp

utan*chans-'

mot piggt Våmb: 2-5

ut för etr dessa var Bertil Bergludn som Efter pausen giorde Torbjörn
pisgt $orde tre av målen. Det första Åkesson 3-2 i 22.a minuten sedan
rpol och rcm_ akapade- TÅlc" 'giorde han efter lS minuter Just på han kommit in fyra minuter tidigamilchanget vid mötet på Söder- passning ftån Rolf Anderslon. Jan re från avbytarbånken. Därefter
melme idrdttsplats på mån!1qr- Ryd6n öhade direkt efter avapark radede VåmL upp flera målchankvöllen. VÅmb vann med rå kla- och så var egentligen dagen för- ser men Kinanri; försvar höll tiitt
ra aiffror eom 5-2 efter 3-l i . störd för Kinnarp, Visserligen re- till fem minuter före slutet då ma'
holvtid. I)e giffrorna kunde ducerade Thomas Carlsson till 2-l råkade ut för en tvivelaktigt straff
faktlskt ha vorlt ånnu stöffe i 20:e minuten efter ett par ordent- som Bertil Berglund slog in. Bergom inte Arne Ekbom i 11F, liga försvarstabbar hos hemmala-, lund giorde oc[.så 5-2 i slutminuvarit rå bra och Våmbe anfalls. get. Men 3-1 kom från Rolf An- ten.
epelare verit vänliga att rkJuta dersson bara tre minuter senare Arne Ekbom gjorde en utmärkt
borl så många chaneer.
efter ån snygg dribbling och skott i match i Kinnirpsmålet. Bengt
bortre
burgaveln' Under åter' "Blecka" Georgsson höll i det
Den dominerande spelaren
giordc Kinn' längsta ihop ftirsvaret väl men satuJ; va-i";;;;;*
ö;il;
':'j'l_tY,ll1leken
a,rp en jämna match och båista tes under den sista kvarten på svåhänaren Rolf ,,Ludde,, A;å;;;;;;
Kinnarp rdkade

Våmb eom vloode ovanligt

som serverade mågna f;;i;
:PT1
tem Tl-'-^In:;11t.-",T5"_::',
mlnuter tore nalvtldsvl- ""p.""y.,o"hi_ölrigtvarmålskyttarna de bästa i Kinnarp.
öppnande passningar till sina lm
l*'
114 åskådare sig på'
aääpter. Den som båst tog vara

på

_07

Slutarpsfrågor stora. DiHvar i Slutarp med orngivningår soin hah håde sitt $årta. Det var också i de
föreningssammahangen jag lärde
känna Evert Sand6n. Hån spånde
över ett brett register,: elförening,
vågförenin!, samhällsföterling och
.idrottsförenir.rg. I de båda sist*
nårnnda föreningilnå vat' han cen.
tralgestalten .- den allt kretsadä'
kring - under en lång fölcl av årl

.ördagen den 4 qugusti 1979

T

I

Evert"'Sarffd6n

död *

Han var synnerhgen ,aktlvrl

sam"

hållet och sparade ir\gen möda för
åtl ge det en skjuts framåt: j IIan
har. betytt mycket för Slutarp och
han vai i sina kralts dagat ec stötil
tepelate. Det finns mycFet söttr båi
Evert Sandörrs. signutn röch tack{
sarnheten för vad han uträttat i oli;
ka sammanhang är sior, :
Hån hade sett fram emöt ätt,få fi:
ra 60-årsjubileum med Slutarps IF'
nu ,i höst - men det blev inte så.

Sedan -rgånga år är , han för:
eningens hedersortlförande och
under senare år bl.a. lnitiativtafa+-;
re till den s.k. Kökscupen
Helhetsbilden av Ever't Sand€n'
blir inte fullståndig om jdg'.inte
nåmner Svarta Örnsorden. Få lrar
dår utråttat så inycket om Evert.'
l{an trivdes på "sift kansli" i ny6,.'
fina Örnhuset - den kånslan fick:

fabrikör Evert Sand6n, FåIköping, avled på onsdagen i sitt ?7:e

år. Den bortgångne var född på
Mönarps gård i Kinneyed och har

under en lång föld av år varit
verksam vid eget företaf i Slutarp.
Under tiden 1924-49 drev han lanthandel och l946.startadd han en

jag vid de kontakter vi hade,

syfabrik som han överlät till annan

Evert

ägare 1968.
1943 flyttade'han till Faiköping
men låmnade därför aldrig sitt en-'

gagenrang

i föreningslivet i

* en man' mäd

tnånga

strängar på sin lyra er dö.d. Vi vill
minnas honom med tacl*'$åmhet.
BÅSSE JOHANSSoN

Slut-

arp. Han har tillhöit sämhällsför-

eningens styrelse sedan däss start i
början av 3O-telet och. han var

btand grundarna av Slutarps IF
när den bildades 191p. Han var
sjålv i sin ungdom en aktiv fotbolls-

spelare och var sedan'-verksam

som funktionär i idrottsföreningen.
Han har vårit både ordförande och
lagledare och var sedan 1951 Slrrtarps IF:s hedersordförande, För.
sina insatser för Slutatpsfotbollea
har han tilldelats SIF:s guldmedali,
VIF:s och VFF:s siJvermedaljer.
Videre har Evert Sand6n tillhört
Kinnveds Röakorskrets' styrelse
och tilldelats Röda Korsets silvermedalj. I gamla Kinneveds. kommun var han engagerad och han
har också varit leåämot av.SlutarpKinnarps vägföreriings--styrelse.
Han var en av iniiiativtagiarna till
Slutarps Byggnadsförening. . Det
kan också nämnas att han varit revisor för Falköpings pastorats kyr-

'

kokassor.

Svarta Örnsorden i Fatkdping
bildades 1939 och alitsedan dess
har Evert Sandån tillhört, de mest,
engågeråde medlemmarna i orden
inom logen. Han. innehade ordend

hrigsta grad och har tilldelats iimbelsmannatecknet för å5 år sor-n logesekreterare samt {fdens',,$uldmeda{i.

Den bortgångne sörjes. nårmqst
av rnaka Naemi såmt en syster,

,

-t*

Evert Sand6a

* en man med

,,;"grångn Strångan på,sin
,

lyra,'X€ or. "

'. den hanjag slirivit når: ,Ever,t jubile- :
rat. lrlu är han borta efter en sjuk" ".
dom som undan för undan tog på;'
krafterna, Vi är många sorn vill
minnas Evert Sandön som en engagerade föreningsmänniska.

ka

I

oli-

samt'nanhåtrg uträttdde hån
myckei av beståeende vården.
Trots utt han bodde.i'centrålorten
Falköping, vår håns engågerrång i

Kan det rnöjii8en vara Roiand Sandberg? Men han är sig ju inte likl Några av naturstigens deltagare trunde'rar
över fråga 8 i vacker terräng kring Åxiorp.
Tipsprornerraden i söndags i Äx- Elisabeth X,,agenstrand samtiiga Slutr:rp, Kinnarp, sorn arrangerades av tanp, Tony Gustavssori. och John
Kirureveds C.K.F. avd lockade 233 Blank, Floby, S&ina Elrborn och
v"uxna och trarn ut i naturen i ett sorr- Sven Ekbom, Luttra, Tyra Thor,
marfagert tr;andskap.
Kil'marp, Rune Karhson, T ,isa KalhÄv 20 rnöjliga poäng prickade fyra son, Vaåfrki K,arlsson, Axtcrp, Ånlta
in t8 paiing. Skilje&ågan avgör den I-undin, Bnoddarp, Astrid Ånrlersinbördes ord.ningen sch bestod av ett son, Trädet.
snöre vars läsrgd var 46.50 rn.
De rättå svaren: 1) Sommargylling
1.. Stefan ..Iohansson" Granet. ?) Vtatgiirs i i-ondon 3) Skåna upp
Kinnarp 4E,5 m, ?. Erik Gustavsson, kött 4) Ding, Dong 5) Stå1 n:rd en
tsackgården, Grclanda 49,35. 3. tun:r beläggning 6) OlTenbach ?)
"I.
Bnita Johansson, Gronei, Ki'nnarp 41. å6öre 8) Eoland Sandberg 9) Gevalia
4. Cajsa Vir*rotlu, .Aspångsvågen 12, 10) Italien 11) år 1350 12) Faratrlell
Fkp. a0 m. Annie Å,ivin, Äxtorp, korn " X3) tsekiäda med rnun'bruk 14)
närnlast på skiljefrågan rned 4S.15 Berusad 15) O&anlsnologe 16) 100 1.?)
ltt.
Blorruna l8) Årbetsmarknadens ftirDessa fern har priser att hämta hos säkringsbolag 19) tire 20) Sarnurel.
Dagny Si{vander, Sörby, Kinnarp,
Få den !ättare stigen {ör barn, där
utan inbiirdes ordning tr5 med tr? p. åven här skil,jefrågan avgör placeI"illy Kartdn, Signe Johansson, {,isa ringen, klarade ? de 10 möjtiga fråGustavsson" Marita Gustavsson och gorna. 1. .{nnika Åkerblori-r^
"{xtorp,

45 m, 2. Kent ,4,nderssail, Kinnarp,
43.50, 3. G<iran Tegehall, "Iåla, 43,
4, Morrica Dahlgren, Vartofta, 40, 5.

Catarina F'risk, Varto{ta, 39,

Claes-tlno Frisk, Varto{Ia, ?{,

6.
?.

T'ore Glrstavssr-.ra, Vartofta. 22.
Dessa irar priser att härnta i Stirby"

Kinnarp.
De råtta svaren: i) Icla, 2) C. Celsius, 3) Ännicka, 'fo-rnmy. 4) Eisa
Beskov, 5) Irländsk vanglrund, S)
Malrnö, ?) Ästrid fuirdgren, E) Kling
och Klang, $) Bloanma, 10) Isiandsponny.

Tiil ovan nåmnda uppgifter

crn

1ir.r det gick.i naturstigen skaE också
sågäs att arrangö:'erna hade ordnat

rned korvgrillning och festis-kalas
vi.d tr{rigagårdet i ;\xtorp, dår Firger
Åndersson r.rpplåtit gårdens iillstuga
1"ör den plomenerande aiimänheten.

DEILBY PÄ KIITITEMO:

,,Viktigt

l'

f

fö,

bå,d,e

v6*,

Kinryu\p,och FBK!

Sture lljelm och Jonny Karlstedt, till vardags poliskollegor, tar ett nappatag inliir derbyt, Då står de
p_å,v-ar sin sida, Sture som ledare, i FBK och Jonny som spelare i Kinnarp.

DERBY! Ja, så är det dags - blivit alldeles för grötigt och speigen ftir ett av många lokal- - larna har nästan markerat ut sig
derbyn i div.IV. På s<indag kväll sjålva.
är det nämligen rneningen att
-Naturligtvis måste man skylKinnarp och Falköpings BK skall la en hel del på skadorna, fortsät-'
drqbba samman på Kinnemo i ter Sture. I våras hade vi ju flera
ri.{got som inte bara är ett derby, nyckelspelare borta. Men nu är
utan od<så en ödesmatch'för de det egentligen bara Thomas
båda lagen, som i alla högsta Fredriksson som saknas, plus då
grad är inblandade i bottenstri- flans-Äke Eliasson, som blir
den. I våras blev det 1-1 på Fa- bortahelasäsongen.
levi, och det mesta pekar på att
-Det blir ett hårt och tufft derdet blq' en jänrn oeh spännande by på söndag, tror Sture. Jag
tillstållning åven den här

gången.

FT-sporten hal tråiffat två her-

rar som på olika sätt är

:
'
j
1

enga-

gerade i söndagens Kinnemoderby. Det enda de har gemensamt
(inte så lite förresten) är att de
dagligen jobbar ihop på polisen i
Falköping. Det handlar om Sture
Hjelm, känd FBK-profil på led61'sidan och Jonny Karlstedt, försvarsspeiare i Kinnarps lag.

För att börja med FBK och
.11 Sture l{jeim, så kan han inte

,l undgå att vara besviken över sitt

'

lags insatser i å:r. Inte minst mot

IFK lficl senast.
=Ddn svåra situationen

påver-

hoppas också att det skall bli en
bättre match från vår sida än mot
Hjo i måndags. Sämre än så kan
det knappast bli. Vi har för övrigt
haft tur och lyckats vinna i Kinnarp tidigare, så jag hoppas att
detta håller i sig.

*

år
pendlat mellan A- och Blaget i
Kinnaip. Nu se4 det dock ut som
om han kommit för att stanna: .
-Jag hoppas det i alla fall,
men det åir ju inte min sak att bedöma, säger Jonny. Jag trivs i alla fall bäst på den plats jag nu
Jonny Karlstedt har i några

har i mittenförsvaret.
Kinnarp hade, precis som

gerr får spela bredvid sin tränare
på söndag. "Blecka" spelar boligen libero då'

Jonny är optimist inför derbyt
och även inför fortsättningen av
hösten:

-Jag tror vi vinner på söndag,
säger han, och jag tror också.att
vi kommer att hänga kvar i serien.
I ett avseende är Jonny och

Sture överens: Båda

lagen

hånger kvar och det blir istållet
Tibro och Gtitene som ramlar ur.

Man kan ju instämma i deras förhoppningar!

*

Så här ser lagen ut på Kinnemo:

KINNARP: Arne Ekbom, To-

ny Persson, Jonny

Karlstedt,

Bengt Georgsson, Roland Jans-

son, Conny Qwisth,

Berne

Svenssoh, Thoriidtib Carlsson,
Thomas Westerberg, Roger Gus_
tav$son, Torbjörn Äkesson, Tom-

my Fredriksson, Thomas

Wen-

nefg"en. Samling Kinnemo l.?.

FBK; Per-Gunnar

Olofsson,

Börje Näsström, Leif Karlsson.
FBK Janne Johansson, Ove Svärd,

kar spelarna psykologiskt, säger svårigheter i våras, mycket på Per-Erik Pettersson, Anders An-

ordent- grund av skador. Tränaren
'Blecka" Georgsson hoppade
-Vi' måste försöka att spela med i leken igen och det betydde
vårt eget spel hela tiden och mycket:
framförallt användd hela planens -Det är klart att han vårdefull.
bredd. Som det varit nu,. har det för laget, såger Jonny, som troliShre.'Spelet går i baklås

h8t. , ,

dersson, Thomas Johansson,
Hans-Ove Loodus, Kjel-Åke

Hallberg, Giiran Gustavsson, Gti-

ran Olofsson, Äke

Lindberg.

Samling lokalen 15.30.

MATS

IDrolmg;tös|r;t d,er
Kinnarp har under Fenare år haft svårt att
behåIta poäng i sina hemmaderbyn mor Falköpings BK. Men i gårdagens mateh, som gällde
som något av ödesmatch för båda lagen, lyekades det för hemmapojkarna att ta båda poängen. 3-2 blev segårsiffrorna, sedan det

ffi

mesta gått Kinnarp i händerna, medan lika
myeket var otur som grinade FBK-arna i ansiktet.
En kort resum6 av matchen skulle kunna se
ut så här: Två målgivande straffar för Kinnarp; FBK-målvakten Pege Olofsson skadad vid
en av dessa straffar och fick föras till sjukhus
med hjärnskakning; FBK-mål bortdömt för
offside i första halvlek. Det där är FBK:s motgångar i ett nötskåI, typiskt för ert bottenlag
- all otur och allt elände kommer på en gång.
Annars finns inte myeket att erinra mot
Kinnårps seger. Det rörde sig om en, eupbeto,
nad match, där allt kunde hända och därför
fick man vara beredd på vad som helst, t.ex.
snabba växlingar i ledningen.
FBK började dock bäst

*

och

i vann fiirsta halvlek knappt på
poäng, trots att ställningen i paus

likvä var 1-1. Pege

Efter 35 minuter kom i alla fall
det 1-0-må1, som FBK-arna väntat på och som var ganska rättvist

Olofssons

skada skakade dock laget, som
inte riktigt stod. att kånna igen
när de gick ut till den andra halv-

i det läget, Gtiran Olofsson nicka-

{g-91 hörna mot måI, där Arne
Ekbom tappade bollen framför

leken.

FBK jublade för mål i den 2?:e
minuten, men där yinkade linjemannen Stig Ljung för offside.
Upprinnelsen var ett skott ur hö-

gervinkel av (l'iiran

Olofsson,

föttdrna på Leif "Sula" Karlsson,
som forcerade in bollen i måI.
r

I

Kvittering kom tio minuter se.
nare. I den 40:e minuten drog
Pege Olofsson ner Kinnarps ny-

som gick i stolpen och ut till en fri; insatte Thomas Wennergren, och
Ove Svgrd, som slog bollen i mål.l domaren.flöjtade för stralf. Här

Ljung menade dock att FBK-spelare stått i offsideposition när Gö-,
ran sköt, och eftersom bollen tog
i stolpen och inte på någon spe,
lare, upphävdes aldrig offsiden.

fick dock Pege en rejäl smäll och
fick.bäras ut på bår, för vidare
ambulanstransport .till sjukhus
med hjärnskakning. Ett fem mi-

nuter långt speluppehåll vidtog,

Mål för FBK, Thomas Johansson slår in 2-1 i mitten av andrahalvlek: Men det räckte inte
datrl)

och FBK fick sätta in Anders

"Knabe" Andersson i

målet.

Hans första otacksamma'uPPgift
var att försöka stoPPa Roger
Gustavssons straffsPark, men där

hadb han ingen chans.
därmed pausresultatet.

1-t

biev

*:

Efter en svag första halva av
den andra perioden, började vi

- Kinnarp vände till 3-2! (Foto: Kjell Cai-

nästan misströstä och tro att det "* 9:1, cltiran..olofssons skalle
som bäddade för fullträffen. Nu _
inte skulle btir fler _ä. M;; ;;;
nickade han ner en frispark till
blev det!.Efter ZC _l;"t* ,"fa"som pansamåI, och det skulle bli

9::ä.i.
som stod för det.

FBK

å$äiåi'åTsson'
Äterigen
t

u,

{V-fl) v,

Kinnarp i rikszonen

tö
FBK:s glädje blev dock mYcket

kortvarig, Två minuter senare
kvitterade KinnarP På nYtt' nu
genom Thomas Carlsson som såg

ått Atrd..s Andersson lämnade

en blotta vid ena stolPen och Iättade böllen ditåt. Anders sträckte

sig efter bollen, men nådde inte
riktigt fram, utan fick se bollen
dansa in i buren.

tt tl

-.d p- 3"r

"Smia'frölste Götene
med taå Kinnemo-7n,,ål

*

Tio minuter senare rullades

straffsituation nummer två uPP'

Thomas Westerberg, vass som
vanligt, fälldes av Hans-Ove Loodus och nY straff. Som vanligt.
bytte KinnarP straffläggare, och
' 'nU väi'det Thomas Westerberg !' sörr omsatte denna fina möjlighet
'''l'ledningsmål för Kinnarp.
Trots en interisiV jakt lyckades
'.'rinte FBK få'in någon k;,ltterings-

'boll, utari matchen avslutades
" 'snarare'på ett otrevligt sätt för
laget. Vid en utspark small det
- till mellan Anders Andersson och
'Thomas Westerberg och Stig
'' I,jung, söm såg förseelsen från

linjen, påkallade domarens upp"ii'iårkshmhet. Anders utsågs till
. .syndabock och visades av planen, för andra matchen i följd.
Dags för en tredje FBK-målvakt i
matchen, således. Nu var det
Hans-Ove.Loo9.*,1._po.p fick ställa
sig mellan stolparna de sista 20
sekunderna.

*

Domaren Kent Ragnarsson, Tibro och hans linjemän, speciellt
då Stig Ljung, Hjo, attackerades
efter matehen av FBK:are i besvikelsen. över nederlaget.- Men
kritiken var nog ganska Brundlös
- många runt .Kinpemo .fygkte
att domarinsatsen ."yar rrrycket
bra i en svårdörrd match.

Från domarkritik till spelarkr!
tik: I segrande Kinnarp skall alla

ha gott betyg för fina kämpatag,
men individuellt goda betyg måste utdelas till "Bleckat' ,Georgs-

son, Roger Gustavsson och Tor-

björn Åkesson; en kille

som

"kommer". En kille s6m "kommer" såg vi också- i FBK, nämligen Kjeil-Åke Hallberg, ung försvarare som kan bli en dominant
med tiden. Duktiga i BK var också Giiran Olofsson, Börje Näs-

ström och Thomas

Johansson,

som var anfallsbäst. Faktum
kvarstår dock att inget av de här
lagen får speciellt lätt i höst. De
är indragna i nedflYttningsstri-

den, och söndagsderbYt

gav

ingen större ljusning, annat än
att ett av lagen fick två Poäng.

MATS
*'@
tf? -p"g"u
f

1!"

Kinnarpsattack mot Götenemålet. Torbjörn Åkes8on, lång$ t.v. på bilden, har just s$utit i stolpen'

Det spelade upp tlll ödesmateh på Kinnemo I Klnnarp på måndagskvällen. Kinnarp och Götene, båda I riskzonen för nedflyttning, drabbsde samman oeh bjöd på en match med myelcet ners och llte epel. Trots att Kinn.
arp redan efter två epelmlnuter tog lednlngen, lyckades man inte vinna
den här vtktiga matchen. Götene vände I mitten av halvleken till 2-l på
bara eex minuter, lnom vilka lnge ttSmlatt Johansson, Götenee tunge anfallsman, slog in två bollar bakom Kinnarpemålvakten Arne Ekbom. Deesa
2 - I stod eig sedan tiden ut, och resten rf matchen bjöd också på mycket
få målchanser. Götenes seger var doek inte på något sätt orättvie, de få kvalit6ter som fanns på planen, ägdes av gästerna, Eom hela tiden var det tyngre och etarkare laget. Kinnaregrabbarna vägde helt enkelt för lätt den här
kvällen, oeh nu får man inrlkta sig på en bitter kamp för nytt kontrakt.
Drömstart är det minsta man Johansson, Dalsjöfors, en betyfortsättningen av serien. Faktum
kan kalla Kinnarps inledning i dande ro[. Han blundade för ån
åir, att de'båda kommunlagen
den här matchen. Redan i andra klar Kinnarpsfrispark på mittpla_
FBK och Kinnarp är såmst i seminuten drar man upp ett anfall, nen, där -W.rrrr""gr"r, flillåes,
rien just nu. Det kan man utläsa
där "Blecka" Georgsson driver och Giitene kunde kontraslå med
efter att ha sett två bottenfinaler
bollen inne i straffområdet, ner lednings- och segermålet som r"..
under de tre senaste dagarnq,
till kortlinjen och slår in bollen sultat.
Ljusglimtar i måndagskvällens
framför måI. Den går förbi ett
Kinnarp hade -sedan mycket
Kinnarp
var Roland "Lollo"
par spelare och hamnar framf<ir svårt att qnder fortsättlrhgån av
Jansson på vänsterbacken och
fötterna på frie Thomas We-nner- matchen få någon rejäl press på
inhoppande Torbjörn Åkesso.r.
Frgn, sop bara har att skyffla in gästerna, som alltså var fysibit
Men som sagt, laget saknade
ledningsbollen.
rtarkare och vann närkamjerna.
tyngd och riktigt skrek efter duk*
I samband med att tnan tappade tige Kent Bengtzon, som varit
Det målet trodde man

signar

t'l

-"r"il1"il f;:r::tffitåj::""åfi"it*:
men så blev det.in-

en bra

Kinnarpshåll,

på grund av skada, och detta be_

te.i Hemmalagets spelkvalit6t ivdåe såkert en hel del,
sjö-nk_ ju längre
.halvlek"". l_.{,_ . l,"Aa var det Kinnarp som nooch'Giitene'kunde överta \.nit- - årades
för de farligaste;A"t +
mandot. Full'rättvist kvitterade serna i
fortsiiltningen
man också efter 21 minuter. Mål- matchen. Torbjtirn Åk;;;" ,köt
"u
skytt var Inge "Smia" Johansson i stolpen efter

A6

minuter efter en

på,frispark. En patenterad sak, hörnä och ,'Blecka" störmede
medspelare lyfte bollen fram på ett inlägg och sköt råj<t i
och "Smia" slog till på volley och bröstet på Gtitenemålvakten Alf
bollen smet in vid ena
.Kinn- petterssän sju minuter in på and-

där en

arpsstolpen. Bara sex minuter ra halvlek." Kvitteringsmål ,för
därefter kom 2-1. det mål som Kinnarpdär. ochmatcienkunde
visade sig avgöra matchen. Mål- - fått en ånnan uWeckling.
;o
skytt var åter "Smia" Johansson.
*
Här spelade tyvärr domaren Stig.. Kinnarp får som sagt svårt i

borta från samtliga höstmatcher.

*

I

Giitene var "Smia" duktig i
början, för att- sedan falla till-

baka. Duktiga i övrigt var Alf

ff'5iäfi,:,ffi #å3i"åTJ

i anfallet. En blomma
också till vånsterbacken KurtÅke Bergsten, som spelade med
tavsson

gipsad. vänsterarm, och giorde
det bra,
Sig Johanssor.r, Dalsjöfors, var
inte konsekvent i sin bedömning. Domqluten som sådana
drsbbade lagen lika; även om

Kinnarp råkade värst ut indirekt
vid

Z-l-målet.

MATS

r

t?i?- r>3-å?

Kinna, fp spelar bru
r(ARLsBoRc (FT):
Det var två oerhört vlh.
tlga poäng, rom rtod.på
rpel I lördagent dlvlrion
IV.match på Mollden
mellsn Karlrborg oeh
Klnnarp. Bägge lagen
var I ctort behov av po.
ång och bpelet blev däp
efter. Nervöet, hafsigt
och med mängder av

felpamnlngar. När där.
ttll domaren Jan.Erlk
Johaneron, Ltdköptng,
hade en höget olycklig
dag; med massor av fel-

bedömningsr och ay.
blåsnlngar, så hunde
rpelet knappaet bll av

annan haraktär.

Nu

, blev det Karlsborg Eom
kunde dra det längeta

gtrået och reeultatet
2-l var väl inte gå

myeket att eäga om.
Karlsborg ågde hela första
halvlek och borde redan då skaf.
fat sig en betydligt större ledning
ån de l-0 man gick till pausvila
med.

Tur år att Karlsborg förfogar
öVer Jan-Ove Pettersson som ter

chanler och vågär sfg på ltte an.

norlunds såker, Det går hem
lbland, oom då vtd 1-0, dår
många andra spelare skulle låta

bollen te mark lnnan man för.
sökte slg på ekott., Jan.Ove satga.

de dock pA att kllppa:till direkt
på volley, mycket överraehanda
och bollen sått Bom kltstrad t
bortre burgaveln helt utan chåns
för Arne Ekbom i kinnarpsmålet,

SYNDOMKINNÄNP

Man kan inte ,annat ån tycka
synd orn Kinnarp, som i och med
den hår förlusten beflnner sig i
ett mycket prekårt låge. Laget
spelade ingen oåven fotboll den

hår gången och man

skapade,

speciellt under andra halvlek,
många fina målchanser, Men
man hade svårt med avslutningarna.

Kinriarp kom ut till andra ak.
ten som ett helt annat lag. Under
de första qjugo minuterna hsde
man en stabil press på Karls.
borg, Man var redan i första minuten beredd på kvittering, då
Thomas Westerberg ltom igenom
och slog bollen förbi Christer Johansson, men på mållir{en dök
Lennart Jönsson upp som en
råddande ångel.
Tre minuter senare kom dock
1-1. Samme Westerberg var på
nytt på väg igenom, men fälldes
och den efterföljande straffen
satte Bengt "Blecka" Georgsson
säkert i

Karlsborg tappade helt mlttfåI.

tet o'ch Klnnarp kom upp i den
'ena anfalltvågen efter den end.
ra. Men det hela reddes upp med

tur och sktcklighet, Allt eftereom
metchen led kunde sA Karlcborg

flytta upp sina positloner

och

kunde på sÅ sått shapa mAlchan.
ger,

Hemmalaget llck också 2-1 inBengt
Ohlsson arbetade fram en boll på
högerkanten, avancerade ncd till
kortliqien och serverade Jan.Ove

nan matchen var slut.

P€ttersson

ett perfekt

inlågg,

som Jan.0ve bara hade att raka
in i ett tomtmåI,
Resten av matchen förblev etrt
rent stätlningskrig, innan slutsiSi.
nalen gick, förkgnnande ått
Karlsborg genom dessa två po.

äng fått ett betydligt båttre ut.
gångsliige inför fortsåttningen av
höstens matcher.
I hemmalaget storspelade Len.
nart Jönsson och Lennatt Hag-

vall i fyrbacksliqlen, Framåt var
Jan-Ove Pettersson och Bengt
Ohlsson de båsta.

TONY STORSPELADE

Kinnarps mittbach Tony persson gjort{e en helgiuten insats
och i övrigt visade spelande trå.
naren Bergt "Blecka" Georgsdon
fin blick för spelet, Anfallete farli.
gåEtei Kent Bengtzon och Thomas Westerberg.

Domarens insats mår båst av
att inte

Ilngd,omar i Slutarp lKinnarp
söker sa,mlingsplats
Ett 30-tal ungdornar i åldern l2-L7 är var på torsdagskvällen samlade för att diskurera
igenom sina problem och ev, finna en Iösning på dern. Och problemet det är kort och gott
att de anser sig intita någonstans att ta vägen. Fritidsgården i all ära, rnen inte blev den
vad många väntade sig av den. Grannarna intill ogillar ungdomarnas högljudda spelande
av popmusik och mopederna som knattrar och komrner och ber dem vara tystaie. Ej het.
ler får ungdornarna vara där nät de har lust och stållet stängs dessutorn så tidigt på kväIlarna att dot på långt når inte är läggdags ännu. Vidare håller rnånga mindre barn till där
och tonåringarna tycker det är besvärande att jårrt ha dem inpå sig.
Veckoslutet innan hade ungdomarna haft en gemensarn fest i Lo-

träffen. Något måste göras. De behövde en egen lokal, där de kunde
kal Frökind, men man hade' få styra ochrställa efter hjärtans
egentligen nget roligt. En del missIust eller låta bli - ta hela ansvaskötte sig varför kraftiga klagomål
ret. Man vill göra allt själv, måla,

framfördes från den lokalvårdande
personalen som också menade att
de nu skulle bli portförbjudna.
Ungdomarna 3irsvarar sig"med. att
de ämnat gå dil. tidigt på morgonen
när det-6li\rit l5ust för -ättr Sda,
men inte fått lov till det.
Det var denna fest och fii[derna

därav som blev upprinnelse till

tapetsera ev. t.o.m. bygga och isolera väggar, liksom skaffa nödvändig utrustning i form av möbler
m.m.
Ungdomar:na hoppas nu på hjåilp,
från föräldryr och kommun och är

optimistiska'i sin tro att de skall
klara allt bara de får någonstans
att ta vägen. "Alla problem kom-

mer att lösas bara vi siipper att gå
ute och drälla utan må1." Får man
avånda sin energi

till något vettigt,

så behöver man inte gå omkring
och kicka till gatlyktor m.m. De
hoppas få höra från någon som tror
på dem och som också hår en stuga, lada eller liknande som skulle
passa dem,

Westergren

i Slutarp,

som tycker

om ungdomar, gårna ställer upp
för dem och som nu hoppas att de
skall finna något stiille att vara på
och meningsfull sysselsättning. De

De skall också anordna en ny här åren betyder så mycket för
..
' träff
dit man.hoppas många, helst

f dem och då bör man ställa upp 100
alla, föräldrar, kommunens repre- proc på dem, säger hon vidare.
IJA

ffiå*6

ldåiå5'fii? f,i,i. I'ifi: 09 - .:1

ValupPtakt

r'11'1-DE-irt

Reuarwch fö, Slutarp
Slog Folkabo, 5-2

,i lokal Frökind

IF frck revansch ftir
i Folkabo och tr!
umferade med 5-2 i måndagskvällens möte på Tångavallen.
Slutarps

Så sade alltså Einar, som också
hade beröm atbge åt några av sina spglare, nämligen Sören Johansson, Leif Bore, Kent Sand6hn och Kjell Johansson.
Utöver de ovan uppräknade
skall i Slutarp nåmnas Ove Karl6n och Mikael Ungh för fina

vårnederlaget

Det betydde också att lagen bytte
plats i tabellen. Det var en rättvis

seger tr.iumf ftir SIF, men det
skall 'samtidigt sägas att Folkaboförsvaret var t-iimligen frikostigt och bjöd på ett par fullträffar.

måndagsinsatser,
Här skall ni få en målkavalkad:

Folkabotränaren Einar Bender

1-0 Roger Andersson, 2-0 Tony Skoglund, 2-1Jan Albeman.
3*1 Roger Andersson, 4-l Mi-

hade beröm att ge Slutarps IF
och sade bl.a. så här:
- Det är sällan man ser så tek-

niskt fina spelare som

kael Ungh, 4-2 Torbjörn Ehn,
samt 5-2 Kenneth Fingal. I paus

i

Slutarp,
som spelar en trevlig fotboll. Stefan Ekman och Tony Skoglund

var ställningen 2-1.

Domare var Sture Arvidsson,

ärju lirare!

lq?4i-

oE-å*

Emtunga.

TEXTIL-SHOP, SLUTARP
Alfårrgatan t0

öppnar åter torsdag den 30.8

-

Modevaror till lågpris Välkomna
OBS Öppettider tisdag 14.30-20.00 och torsdåg 16.00-20.00
För ev. förfrågning ring affären 335 15, bostad 334 31 MerieLouise Karl6n. Klipp annonsen.

lq?]q ".öcf -

Det skall krökas i tid. Bengt Kindbom hade med sig sonen Thomås
och serveras här kaffe av Margot

Pettersson.

\

Falköpings kommuns centeror. altörnativ. Folkomröstnlngen, gä-'

ganisationer har uhder förra ller bara atomkraftan och där vet vi
veckan haft två upptaktsmöten, inte ens vad socialdemokrateöa.
dels på tisdagskvällen i Frigger- kommer att driva för linje. skall
åker för kommundelarna Frigger- man tolka Ingvar Carlssons uttaåker - Stenstorp - Gudhem och lande i "Dagens industri". så vet
Falköping och dels på toisdags- ,de de inte själva.

kvällen i lbkal.Frökind. Dennai Fråganomatomkaftenharockså
träff, dåir riksdagsman Bengt Kind-: direkta effekter på våra bggder,

bom och organisatiiren Bengt An- .Centern säger nej till uranbrytning
dersson, Tibro, medverkade, var loch i detta fallet finns det konieavsedd för att inform_era centenr kvens i hådiandet på såvål lokalinom de södra kommundelarna om som riksplanet. Bland övr.iga pardet förestående va]et.
tier har vi rnärkt hur lätt de svångt
Bengt Kindboms anförande be- sig efter valet. Att acceptera skifrörde dagens politiska låge och ferbrytning och vara bunden till
hans budskap kan sammanfattas kärnkraft kan få konsekvenser fiir

drygt 50.000 hektar mark i detta
. Om inte moderater och folk. område, därav åir häiften åker-

så här:

partister för'ra hösten värit så ange-

:

Slutarp

jag att vi inte skall få höra mer kri]
tik mot centern för att vår linje "ett
I Dåirför har vi nu också ön debatt kommunalt veto mot dkifferbryt'som gäller regeringsbildningen, ning" vann i berörda kommuner.
som hade varit helt onödig. Den
Efter Bengt Kindboms anföran'sft.yrnmer dEt?sbtn är myckLt mer de blev det.kaffepaus och diskusnåmligen d9! pqlitiSka sion över aktuella valärenden. Möef,ter valet., .,... .
tena har varit välbesökta. Det poliEnergipolitiken avgörs inte i den, tiska intresset stiger nu inom alla
komm*rde folkomröstningen, den partier inför den stora dagen då vi
styrs av vilket samhiille vi vill ha får veta onr vi skall ha borgerlig eloch dåir står centern för ett annat ler sociaiistisk r:egering i fortsättningen.

trots öuertag

3tt
mål tillverkat i vardera hdtJoh"rrrson. I Ekedalselvan ui.
vu rtiatcheii jä*" i*ktl;uiål äj"ä.':fff"-&:,
med ett visst Slutarps-övertag i e.ra."""o., o"i Xi"ff Anderssori,

leken.
--äp.ua"rigt

ÅNrrS SFTA MATcHI
Tångayallen, Slutarp, lördag kl. 15.00

IFK FATKöPililG

de de andra två partierna bara ett

rpar timmar för att följa efter,

.

föU

stutarp hade spelet men k_unde ilät""';å"1'L"äå;'nlilfärä
inte tillverka några mål t
"oldi
gens möte med Ekedalen.
'd; isilt*p vår Roger Ati:
2-O rp.elåtfiåi"darJ.päär".".;till hemmalaget slöt matchen
aÄs"", Uiiä""fe" o"li Corrrry

mark. Lägg därtill konsekvenserna

lägna att slippa centern i rege- för 100-tals och åter 100-tals jordringen, så hade vi i dag haft en brukare och boende inorrr.,olnråstark trepartiregering. Då behöv- det.
des tid för att beståmma om man
Vi kan nu konstatera att kommuskulle acceptera en folkomröstrring nalt veto nu är en acceptabel meeller inte. När socialdemokraterna tod för att förhindra skogsbesprutöver en natt besämt sig, så behöv- ning från flygplan. Därför hoppas

ö3
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FT.LAGET

med kommunens bästa div. V- och Yl-spelare

lFlt B-jun. mot komb. från Grolanda'och Slutarp
OESI Biljettprisernä: V,uxna 5:-. Barn under 16 år 2:-.
IFK Falköplng - Fatköplngs Tldnlng

ltl')-''l?'<?J
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mnurp tog aikrtg Poäng!
0 - 0, mo,t serieletd,arna,
Det var ingen bra fot'
bollsmatch sorn bjöde

den relativt stora
bllken på Kinnemo i
kväll. Men

eå

Pu-

går

var den Yt'

terrt viktig för
Kinnarp som, IFK

såväl

SkövaPelar som

de. KinnarP
bekant med kriiven På
rtrupon fiir ett hYtt kon'
trakt. IFK Skövde' aorn
allmänt har hållits som

redan kfara serietegraret
har på sietone fått grus i,
sltt maekineri och var i
behov av poäng.
Och följaktligen delade
man på poängen genom
att spela O-O. Men man
delade inte broderligt.
Det var stundtals en hård
och ful mateh.

.

Thomas Carlsson på våg genom Skövdelörwaret. G0 får anses vara
ett rättvist slutresultat i den viktiga drabbningen på Kinnemo.

Hemmalaget verkade vara

mest på bettet från start. Genom
en tuff och tät fore-checking med
hård markering På mittPlan fick

JÖRGEN

man Skövde att komma av sig

llan

alldeles.

men hann upp bollen själv.

Det ånnars så

välsPelande

Kamratgånget fick inte något uträttat när de skessades i uPPsPelen.
- Vi hade kommit överens om

att tuffa till oss lite grand, sade
Bengt "Blecka" Georgsson efter
matchen. Hitintills har vi sPelat

,

alldeles för snält.
Och i uPPsåtet att

spelupPlåggning lYckades
man alldeles förtråffligt. Ur det
stållningskrig som blev följden

skapade man också

en

del
framåt. Bl,a. hade Thomas Carls'

fritt läge

stra:t

framför mål men han fick aldrig
.

Kinnarps målvakt Arne Ekbom
hade också presenterat sig innan
haMekan var sut. Ett rYkande

skott från Christer Linusson avvärjdes förtjänsdullt och På en
nickprojektil från samme man
tippade Ekbom i ribban.

Det var vad Skövde hade i

målehansvåg. De inlågg som seg'

söra gäster-

nas

gon ett mYcket

lobbade över egen målvakt

ivåg nilgot skott'

*

Christer Linusson höll minuter'

na senere på att göra sjålvmål'

lade in mot Kinnarps straffområ'
de togs även de om hand av Ek'

var målchanserna sällsynta. En
enhandsräddning i högra krybset
signerad .Arne Ekbom grusade

definitivt Skövdes seger{tirhoppm4gar,

Istället hade themmalaget ett
par giftiga kontringar. "Blecka"
var vid ett tillfälle ensam med
Benny Johansson men rullade
bollen i stolpen, För ett fint förarbete och den friställande passningen stod Kent Bengtzon.

*

kontroll på sina nerver samtidigt

Men oavgiort får anses vara ett
rättvist resultat. Noterbart är att
man nu tagit tre av fyra poång
mot serieledningen, Och nu gick
Kinnarp förbi Tibro som tappade
bågge poöngen mot Hova borta.

som hemmalaget mattades något
i sin markering. Men något markant spelövertag, hade gästerna
aldrig, Även i denna halvl6ken

skall ha lika gott betyg för en gedigen kåmpainsats. Och att Arne
Ekbom spelade på topp och wa-

bom.

*

Den andra halvleken blev sPel-

mässigt bättre än den första.
Skövde verkade ha lite bäthe

Ett Kinnarp dår varje

spelare

rade för ett par avgörande rädd-:
ningar bör ändå frarnhållas.

I8K

*

Skövde verkar ha snedtånt på något sått. Laget vill d
våldigt mycket men det knytcr,
sig

ftir dem.

- Alla bara talar

chans

om vilken

vi nu har att gå upp, sade

målvakten Benny Johansson ef-.
ter matchen, Då låser det sig. Vi
har lnte $ort ett spelmål på fem
matcher!
Och då inget ståmmer blir man

väldigt gnå[ig på planen vilket

inte förbåttrar situationen,

Så

Skövde får passa sig framförallt
ftir 'Mariestad . som kommer
bakom.
Domaren Bertil Bank' Klnna
giorde ett gott helhetgtntryck,
Han höll denna lite "heta" match
under konholl.

Kombinationen innehåller föl-

Lörd,agslagen, på Tångauo,lle n
klara' 12 -årirr,g&r i förrnatch
FöRMATCII
En förmatch har också laets in
i lördagens program. Där spelar
IFK Falköpings D-junioref, d.v.s
12-årslag, mot ett FTJag i miniatyr, bestående av l2-åringar från

Grolanda IF och Slutarps IF.
.,. l!'K:s D.jun.: Niklas" Carlgren,

Magnus Ström, Claes Agren, Daniel Bergrnan, Niklas Ksrfsson,
Kalle Gissl6n, Thomas Bäckman,
Petri Nymari, Jens Ström, Magnus Henriksson, Johan Södep

hielm, Robert Almberg, Magtrus
Andersson II. Samling Odenplan
12J0. Ev. ,Lterb. Allad 152 19.

jande spelare: Patrik-Hedlund,

Lars-Ola Johansson, Jonny Andersson, Urban Svedberg, Petri
Svensson, Roger Hoverber( och
'Niklas Ölander, samtliga Slutarps IF, Jan Wiklund, Peter An-

deisson, Anilers Jonsson, Tor-

björn Jonsson, Jörgen Andersson, Mikael Östh och Christer
trIenriksson, samtliga Grolanda

IF..

I'ti'i- c>). /cr

Vävning visades

Sl,uturp

utan förlust
på Tå,nguaallen
Slutarp är forffarande utan 1örlust på Tångavallen i årets serie
genom att på lördagen besegra

Kåttilstorp med 2-l (1-0).
Matchen.började lite trevande med
spel mest på mittplan. Slutarp hade dock ett par bra framqötar och
ett bra skott av Roger Andersson
som strök tått utanför målramen.
.Efter tretton minuters spel fick
Slutarp en frispark som Ulf Karl6n
satte stenhårt i ena krysset. Nu tog
Slutarp över håndelserna mer och
mer men 1-0 stod sig halvleken

När fotografen ville klippa undan lite snönstumpar och "skråp" som
hängde i vägen blev det ett samfällt "nej" från trion på vävstolen, Ing-

ut.

rid Olsson, Dagny Silvander och Ingrid Kjell6n.

starkt, men Slutarps fyrbackslinje
spelade mycket bra och red ut
stormen. 2-0 kom därför lite överraskande. Återigen var det fr!
spark - där Ove Karl6n hittade

Föreningen Sörby våvstuga, en
samrnanslutning av damer som hyr

olika vävalster, och hade samtidigt

Sörby skola av kommunen för att

på tipspromenaden och tre hade

ha som vävshlga; visade i söndags
vad flitiga fmgrar kan åstadkomma
med hjälp av vävstolar och annat
Som hör till,
Ordf. år Margit Andersson, kassör Dagny Silvander och sekr. Ingrid Olsson. Föreningen har vävare
från bl.a. Luttra, Karleby, Giiteve,
Grolanda, Vårkumla, Brismene,
Smula och Äsarp. Ett femtiotal damer, herrar år sällsynta i dette
sammanhang, har under året turats om bland de sex vävstolarna
och åldern.varierar meilan 12 och
75 år. Varje vävstol har sin arbetsledare som ser till att det fungerar
med avbyten. När en väv på trettio
meter sätts upp, kan det.bli ett tjog
våvare som väver var sin bit. Tusen meter "löpare" har man hunnit
med för att nämna något av fliten.
I söndags så visade man lokalen,

tipspromenad. Ca 90 personer gick

alla tolv rätt nämligen Margot Pettersson, Carina Kä116n och Anitha
Nordheim. På skiljefrågan var Karin Aellig närmast och gissade 8.20

it

Andra halvlek kom Kättilstorp

Roger Andersson, som nickade i
nät, Detta hånde efter 16 minuter.
Kättilstorp pressade'nu på för reducering och i 3?:e minuten kom
2-1 efter självmåI. Resultatet stod
sig sedan matchen ut. Kanske ett
oavgiort resultat varit mera rättvist.

Planens bäste spelare var Ulf

Karl6n, men hela fyrbackslinjen
skall ha bra betyg. Mitiliiltet håller.
bollen alldeles för länge och det

blir kedjan lidande på, som inte får
de rätta bollarna.

Bäst i Kåttilstorp var Jan Jo-

i kedjan saint Alden och
Sandberg på måttfältet. Lån-gst
bak var D. Johansson och mv. Äblad duktiga. Domaren Bengt Lindhansson

berg, Fröjered, får godkänt betyg.
CARLOS

på varpen som var 8.25.

Penaionärsträff
med Röda Koreet
.

Kinneveds rödakorskrets anord'
nade på onsdagseftermiddagen sin
årligerr återkommande samm:rn''
komst för pensionärerna från Kin'
neved, Vårkumla och Luttra. Sammankomsten ägde rum På Kinnaros pensionat. Samkvämet inledaei rded kaffe och efter detta kåse-

rade kyrkoherde Bengt-Åke Öh-

qren, Valstad under rubriken
;Spännande

människor jag mött"

Ett gratislotteri där den tursarnme

hadö möjlighet att vinna en kruk',
växt fanns också med På Program'

met'

,1?r:

-
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- Vi är glada över att du vill kotrlitra till oss, sade Margot Pettersson
och Leif Lihnell, CKF-ordförande, resp. centerordförande i Kinneved
till riksdagsledamoten Elvy Olsson, när hon igår kväll anlände till Lo-

ffi.lag Olsson ö Loko,l Frölsiryil

kal Frökind.

Titl angrepp mot Friggebo
oföret?gsarrl? byråkratisk

Yh-7q'

Elvy Olson, f'd. centerPartis-

tisk bostadsminister i trepartiregeringen, gick till hårt angrePP
på sin f.d. kollega i dePartementet Brigit Fliggebo, när hon På
fredagen talade På flera orter i
Skaraborg, bl.a. Lokal Frökind

igår kväll. - Regeringen

har

markant försvårat för fastighets-'
ägarna att reparera sina hus i
energibesparande sYften genom
att man bl.a. tagit bort räntesubventi.onen, sade hon och t6g uPP
det ovanligt långa dröismålet På

flera månader innan tilllåmp-

ningsftireskrifter till det nya riksdagsbeslutet nådde lånsbostadsnämnderna. Det betyder att
många hus får stå oisolerade till

-

relseri?

- Det dröjde innän vi kom
igång inom centern, men nu är
det väldig fart på valarbetet. Jag

vintefn.
Husägarna har anledning att

klaga på eie oföretagsam

har inte visat några imponerande
opinionssiffror. Hur känns valrö-

och

byråkratik regering, sade Elvy
Olsson.

FT fick en kort pratstund med

Elvy Olsson innan hon började

tala till partivänner och valarbe-

tare i Lokal Frökind. Centern

tror att centern började

senare

än moderater och socialdemokrater och fick en sen start genom
att Thorbjörn Fålldin inte ställde
upp med de övriga partiledarna i

Almedalen. Karin Söder gjorde
ju ett fint jobb, men allt är tYvärr
så centrerat till partiledarna, så-

ger hon och tbrtsätter!
- Det har börjat bli personkult

kring partiledarna, som

själva

tycker att detta är svårt. Arbetet
inom ett parti år ju så uppdelat.

Elvy Olsson kom senare i sitt
tal också i'r på sysselsättningen,

skatterna och bnergipolitiken

samt boiiadsbyggandet och planeringsfrågor.
- Bostadspolitiken år krånglig
och lappig, det behövs en ny bostadsutreding ftir att få fram ett

nytänkande och ett kostnadsneutralt system, sade hon bl.a.

