
I(innarp kan Peka
på bra vårresulht
Göran oeh 'esluhloe,n)e nya

Ska Kinnarp rusa igenom femman och åter-
komma på direkten till fyran? Ja, den frågan ställer
man sig efter att ha sett laget spela oavgjort 2-Zmot
div lV-laget Tibro på långfredagens mid-
dag. - Sakta i backarna. Vi ska naturligtvis för-
söka hånga med dår uppe. men det blir många om
budet. FBK och Sandhem år mina favoriter, men
vem som helst kan ta hem spelet i den här derbybe'
tonade gruppen.

Det säger lagledaren Uno Carlsson och blickar ut
över slagfåltet samtidigt som han konstaterar att
hans manskap hittills i vår skött sig fint.

- Vi kan peka på bra matchresultat och på trä'
ningarna har det varit full fart under ledning av vår
nye tränare Göran Johansson från Grimsås.

snx cnnvrsÅsÅn
- Det är ett fint gäng attjobba

med och jag tror säkert att det
ska gå bra framöver.

Göran trivs i sin roll som Kinn-
arpstrånard. Efter sex säsonger i
Grimsås tycker den 29-årige Ulri.
cehamnsbon att det får räcka
med elitfotboll. De sex säsonger-
na delades upp På två besök i ka-
bellaget. Först fYra såsonger, sen
två som tränare i moderklubben
Timmele och\ så Ytterligare två
spelår för Grimsåslaget.

THOMAS W.
mÄr,sxYrr

I gårdagens match mot Tibro
saknade KinnarP Bengt "Blec-

ka" Georgsson, som var bortrest.
Efter en ganska jåmn uPPgörelse
lyckades Kinnarp härnta in gäs-

ternas 2-0Jedning genom två
fullträffar av Thomas Wester'
berg, det ena på straff och det
andra på fråsigt sliott i nåttaket.

BNATT MATENIAL
Kinnarp har ett brett material

atf välja på inför seriestarten. Ro-
ger Gustavsson har försvunnit till
Norrahammar och Kent Bengts-
son till FAIK, men det finns ung-
domar som tåpper till luckorna'
Ny utifrån är endast Dan-Ola
"Stubben" Sand6n, men inte hel-
ler han är långvåga ifrån. Han
hämtades från grannklubben

SlutarPs IF och ser ut att sPela

till sig en ordlnarie backPlats.
-- Vi var 23 På tråningen i tis-

dags så det år öPPet för vem som

helst att kvalificera sig för
A-laget. Problemet tror jag blir
vårt rnittfåit" Vi har ingen som

kan hålla i bollen ordentligt, men
det får väl komPenseras På annat

: sått.
Det såger Uno, som i gårda'

gens match använde sig av föl-
jande nranskaP: Arne Ekbom'
Per-Ola Westerberg - 15 år och
ytterst lovande - Dan-Ola San-
ddn, Tommy Fredriksson, JonnY
Karlstedt, Torbjörn Äkesson, Be-
rne Svensson, Bengt Kjellström,
Tommy Berglund, Göran Jo-

hansson, Thomas Westorberg,
Thomas Carlsson och Roland
Moberg.

MOIIERGS 19:e

Ja, ni ser faktiskt rått. Roland
l\{oberg är På gång igen' Han
står inför sin 19:e säsong, men år
med sina 33 år inte lastgammal
utan konkurrerar med de Yngre
om en plats i solen. Roland har

'av och till haft Probiem med isc-
: ,hias sedan 1972 och undel de se'

naste åtta åren har han inte med'
verkat i A-laget.
. - Lugn i storinen. Jag råknar

Roland Moberg gör sin 19;e sösong. Hö,r tillsammans rned lag'
led.aren Uno Carlsson.

N uföroiid'tt et D an-Ola S ondön' tillsanTm&ns ried' ny e triirwren
' 
G;r;:^ i ;;"*s s on m ed, f otb oll snfi in ffin Grinr'sås'

inte sjålv med att ta en A-PIats'
Det säger Roland, som fick sin

fotbollsuppfostran i grannklub-
ben Slutarp, men är KIF:are se-

dan tio år tillbaka. .
Utöver dem som sPelade med i

går har Uno flera starka kort i
bakfickan. Hår år några namn:
Blecka naturligtvis, Lollo Jans-

son, fony Persson : skridad mot "

FAIK i septernber i fiol, men nu
på gång igen - Steve Karlsson,
Conny Qvist samt Thomas Wen-
nergren,

Men Uno understrYker att det
iinns säkert fler som vill ha ett
ord med i laget. Eller om laget.

Åsarp på Kinnemo är Premiår-
seriemotståndare för KinnarP'
som innan dess skall möta Borås
GIF, Aplared och DalstorP' Föl-
jande resultat har hittills nåtts:
mot FBK l-2, rirot Rapid 0'0' mot
Tomten 7-2. mot IFK Skara 3'2,

rnot UIF 2-1 mot ÄsPered 1-2

samt mot Tibro 2'2. IIår gjordes

Tibromålen av Sören Mårtensson
och Carry Johansson'

Gårdagens fotbbllsunderhåll-
ning på grusplanen i KinnarP ac-
kompanjerades av visselsignaler
från domaren Douglas Janssons

PiPa' l.?go- a\,ag
BÅSSE
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, | *trru"a 
e6s, ram' k-G Ahl

I lti; B winggren 885, ram.

I H Göransson 882, fam. K Carls-

Final.
1. Fam. B Winggren 1330,2.

Fam. H Görarrsson 1327, 3.Fam.
K Carlsson 1312, 4. R Hermans-
son 1311 p.

S-O Berglunds vandringspris
till bäste skytt individuellt:

Roger Carlsson.

YRKESKOBP
Div. 1.
1. Kinnarps Kontorsmöbler 1.

1203 p (Hans Centerstig, Elof
Jonsson, L-G Knutsson).' 2. Kinnarps -Kontorsmöbler 2.
1191 p (Claes Äkesson, Ingemar
Jansson, Roland Jånsson)

3. Lantbrukarna' 1. 1110 p (Bo
Johansson, Ronny Claesson, Stu-
re Hermansson)

I
Div2. ^ Il. Kinnarps Kon-torsmöbler 3. .

1l?2 p (Torbjörn Äkesson, Uno I
Carlsson, Waldemar Svensson) I

2. Fredahl 1. 1119 p (Ann- '
Katrin Alfredsson, Kjel! Dahl- I
strand, Våge Henriksson) r

3. Fredahl 2. ll02 p (Rune I
Claesson, Rune Andersson, Cris- |ter Runesson.

Div 3. I
l. Hallsängs Ladugårdsinred- I

ningar 1222 p (K-G Ahl, Tommy ]
Berglund, Jonas Hjortsäter) I

2. Studerande l2ll p (Anders I
Hermansson, J-O Overgård, Per r
Flermansson) I

3. Jågarna l21l p (Gundö Jo l
hansson, Lars Lindgren, Stig I
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Lindgren)

Två klubbmåstare: Per Hermanqson och Roger Karlsson.



Hå,kan Siluander

"ft", 
E. Sand6n

i "uögstYret"
KinnarPs-SlutarPs Vägförening

har haft årsmöte i Lokal Frökind'
Stämman inleddes med Parenta-
tion då ledmoten av stYrelsen

Evert Sand4n avlidit under verk-
samhetsåret. I ett fyllnadsval ersät-

ter.nu Håkan Silvander den bort-

sångne. I tur att avgå var ordf' Bo

iohåttsson och kassör Inge Ecker-

lid, både ornvaldes'
Stvrelsen bestårr nu av de tre

nåmnda jämte EIof Rehn, sekr"
och Arne Andersson. NY suPPl' i

stället för Silvander blev Valdemar
Svensson' Frank Henningsen om-

valdes och kvarstår gör Anders

Andersson, Karl-Gustaf Johansson

sarnt Sven-Olof Johansson' Reviso-

rerna Arne Persson och Erik
Svensson omvldes samt rev' suPPl'

Olof Nilsson och Tord Torstensson'
Bengt Samuelsson och Nils Jo-

;;;;" utgör även 1980 års valbe-'

redning.
Ur verksamhetsberättelsen kan

nämnas att styrelsen sett till så att

arbetena med ombYggnad och för-

tätning av gatubelysningen fortsatt'

Undei rgSo kommer ombYggnaden

att fortsåtta utmed Villagatan, Slut-

arp och del av FalköPingsvägen
Kinnarp.

Liksom tidigare kommer Gustaf

Antonsson att svara för Parkarbe-
ten som ingår i föreningens åtagan-

den.

Slutarp-Lerdala
4-2 (2-2)

Trots att några av SlutarPs

nyckelspelare inte fanns med i
lördagsmatchen, visade laget {in
vårform /mot Lerdala och vann
med 4-2, Tränaren Ingemar
.Ung har i år den angenåma UPP-

giften att plocka fram ett A'lag ur
en större sPel,artruPP' ån På
många år. Det ser oneklige-n io-
vande ut för SlutarPs IF, som i

den hår sista. uPPbddnings-
matchetlr hade 2-2 i Paus efter
mål av TonY Skoglund och Mar''
tin Lindroth. I andra halvlek sva-

rade Skoglund för 3-2 och Ken-
neth Fingal för 4'2. I ett Piggt
laq bör särskilt mittfältets Håkan
Aidersson och TonY Skoglund
nåmnas' ltq,a'n],+ -/tl

Syföreningsståmma
Slutarps kyrkhga syförening har

ha& sin auktion som återsommer
varie år vid fastetiden. Kh Hagne-
.ud inledde med andakt som Präg-

mal teaterråv från FalköPing'
som senast bl.a. stått bakom re-

vyerna på FalbYgdsklinikerna'
Iian talade till ungdomarna På

sården hur det går till att sPela

t=å"t". - vad det då år att tänka
på för att få det hela att rulla.

Borgunda - Slutarq
r-r (o-r)

Dåligt genreP, bra Premiår, bru-
kar det ju heta.-Vi 

fåi noPPas att det ståmmer in
nå både Börgunda och SlutarP'
lom i den häi sista förberedelsen
inte lick mYcket att stämma'

Laeen häde var sin halvlek, gäs-

terni den första och hemmalaget
den andra.

Borqunda sPelade med en ex-
trem "off-sidetäktik, vilket glorde

ati matchen var full av avblås-
ningal. Därigenom blev det mest
stäilningstrig på mittplan och inte
mvc ket"till fJtbolisund erhårllnin g'

"Kiell Karlstedt gav SlutarP led-
' 

r ninäet och Jan Laisson utjämnade
i dEn andra akten och så har vi

r präg-
fastetilades såvål i tal som sång av fasteti-

dens och påskens budskaP. Efterdens och påskens

Boråe GIF-KirrnnrP
o-2 (o-r)
I matchen mellan Borås GIF

och Kinnarp, som spelmå88igl in-
te vår.av båsta. sort, segrade
Kinnarp -med två mål mot noll,
ett råttvist reeultat'

Målgörare var Tomas Wester'
berg som stod för bågge "strutar'
na". Resultatet var dock råttvist'
Spelare som bör framhåvas i
Kinnarp år Per'Ola Westerberg
och Tommy Fredriksgon.

llgo- ela-lil

I

Genom att anvånda falska sed.
lar har någon bilist lyckats till.
skansa sig 40 liter bensin till ett
vårde av ll0 kr från en måck i
Slutarp nyligen. r

l18o -a1.';e;

Under natten mellan den 25
och 26 april försökte någon stjåld
en personbil i Slutarp. Tjuven
förutsatte att bilen var låst och
började bryta upp ena fram.
dörren och åstadkom dårmed ska-
dor på dörren. Men bilen var
olåst och {iuven lyckades inte få
igång motorn. ,a,e.^

' 
t 

'g('

sammanfattat målfabrikationen'
å1" dock bågge lagen hade chan-
ser till fler fulltråffur.

Borsunda hade sina bästa sPe-

lare i"kedjespelarna Jan-OIof Fri-
bere och K.nt Rosenq.tist samt för-
svaiets Lennart Standberg' I Slut-
arp höide sig come-backande nY-

förvärvet ingema" Andersson samt

-ittb."k.tt 
'Conny Johansson lite

örrer mångden. fi g o. e*l-.&8
kaffeservehng vidtog utroP av för'
fiiq'digade och skänkta arbeten
bröd o påskris m.m., som till'
sammans-med lotterier inbringade
den nya rekordsumman 10.400 kr'
ett mycket gott resultat av den lilla

Fritidsgården i SlutarP
Bvgsn;dsnämnden ger fritids-

tta-ttä.tt Positivt besked På en

förfrågan om att inreda SlutarP

Backgården 5:36, f'd' industri-
tot<at,-titt fritidsgård. men endast

under förutsättning av att samt-

liga grannar ger sitt medgivande'
| - a.-.-- -- a--l-rl-

syföreningen i SlutarP.

Fritidsgården Slut arPj

F yra mtmnre uPPtrtidd,e
p& teaterafton
Fyra glada fotbollstjejer från'

Stenstorp som mimade till musik

- ihopkliPPta bitar ur schlagers
oc\ poplåtar - var sjålva under-
hållningen nå1'man i fredags ha''
de teaterkvåll' på fritidsgårderi i
Slutarp. Tjejerna mimade (rörde
på låpparna så att det såg ut som

om de sjöng) och med olika klå-
der som de bYtte i flYgande fläng
under tiden underströks innehål-
let i musikkavalkaden. Det hela

blev en blodig drift med de enkla
lgårta-smärtabudskaP som schla'
gervårlden tillhandahåller'

Annika Ahl, Katarina Sten'
nert, Yvonne Storm, Annika Wil-
helmsson år namnen På de frejdi-
ga artisterna, De har hållit På
med detta i några år nu, och uPP'

tråder ibland på fritidsgårdar och

i skolor hår i trakterna, beråttar
de. Fotboll sPelar de också och

före upptrådandet i SlutarP kom
de direkt från en match (som de

förlorade)

TeaterPrat
Teaterkvällen för ungdomarna

i SlutarP ågde rum På initiativ av

föräldrarna som har förhoPPning
att ungdomarna där ska kunna få
igång någon form av teaterverk-
samhet.

För att ytterligare u{veckla de

hår tankegångarna hade man in-

bjudit Nils-Owe Englund - gam'

Fyra Stollar fr&n Stenst;orp upptriidd.e och mimade till musik

fir ungdomarna på' fritidsgö"rden i Slutarp i fred'ags'



Omkring 260 personer hade hör-
sammat inbjudan till familjefesten i
lokal Frökind, då den aktiva Hem
och Skolaföreningen ordnat under-
hållning.

Den kommunala musikskolans
elever bjöd på storbandsjazz ogh
spelade som vanligt mycket lint
och njutbarf. Mera i sång- och mu-
sikform blev det senare när Marga-
feta Thor och Ebba Persson ledde

Slutg,qpeJF,,
-Jag tror':ått^,årete "serie blir

järrinare. oqh,hårirdåiq | {ir den vl
spelade i förra året, såger Slut-
arpstrånaren Ingeniår Ungh.

Slutarp har åter flyttats till Fal.
köpingsgruppen. Ifiol spelade
laget i Mullqiösexan, där man in-
tog en femteplats vid såsongens
slut.

,-Vi siktar högre i år. Jag
tycker att vi har materlal till det,
menar Ingemar Ungh.

Slutarp har förstårkt sin spe-
lartrupp med några spelare inför
denna såsong. I de flesta fall
handlar det om killar som hållit
upp något år med fotbollsspelan-
det. Detta gäller dock inte In-
gemar Andersson, som kommer
direkt från spel i FBK. Övriga
nya år Håkan Persson och Jan
Johansson, senast i IFK Falkö
ping samt Rune Johansson, Val-
torp och Per Johansson, Stens-
torp, På minussidan noleras Dan.
Ola Sand6n, som gått till Kinn-
arp.

Slutarps premiårmatch mot
Sdsvåra har stållts in, I Edsvåra
kan man i alla fall inte spela.

Ingemars favoriter till serie.
segern heter Floby och Grolan-
da. Men åven Axvall kan blanda
sig i tåtstriden tror han. Och nå-
gonstans skall vål'också Slutarpin". r9fd-o9-åt

Lyckad hem och skola-fest

HoS-oldfiranden Janne Brisbo f&ngar in sooren ffin ette'rw,
saa,ren på, d,e frå,gor son den frågoise Ioan Gustoosson stritlde
nedan enoiildige doma,ren Bengt Kjellström noterar full po-
öttg.

årskurs 2 i en sångstund efter kaf-
fepausen. Frågesport var det oek-
så under kvållen mellan ett lag
från vardera årskurs 1-6 samt ett
lag bestående av två lårare och två
föräldrar. Ettorna Ulrica Jarlsson.
Mattias Johansson, Annika Svens-
son och Fredrik Holmström tog full
poäng och gick alltså segrande ur
tävlingen.

Slutarp vill ha
fler turer
t.o.r. Falköping
Bättre förbindelser med Falkii-

ping söderut mot Ulricehamnshä-
let på söndagar vill Slutarps Sam-
hällsförening ha och påpekar i sina
önskemål i en skrivelse till kom-
munstyrelsen i Falköping.

Samhällsföreningen är tåmligen
nöjd med utbrrdet av kollektivtrafik
- tåg och buss - under tiden mån-
dag - fredag. Men en senare tur ån
nuvarande kI. 18.40 vore önskvärd.
anser föreningen.

Men under veckosluten år det
sämre stäIlt med trafik-servicen.

Samhållsf6lsningen skriver:
- I veckoslutgn är det betydligt

sämre ställt då trafikutbudet onrfat.
tar två dubbelturer,.en. spårbun.
den och en med landivägsbuss
vardera kirdag -söndag. På sönda-
gar går första förbindelsen från
Falköping kl. 15.41 och första för-
bindelsen söderifrån anlånder Fal-
köping 18.20.

Detta år helt otillfredsståillande
med tanke på att lågpris och kom-
mande lånskort ska bidra till ökat
kollektivt resande, skriver för-
eningen som uttalar önskemål om
att nuvarande förbindelser på sön-
dagar kompletteras rned en dub-
beltur på förmiddagen med anslut-
ning til och från tåggruppema vid

FALKÖPINGS TIDNING Måndagen den 5 maj 1980

FRöK|ND

Prerniär för
bilturen

riii

Brttt-Marte Ernstsson och Kent Holmbiick från Luttra oid en

au pronle naden s fr å'g or.

Bilturen med KinnarPs lF
hade premiär i söndags.
Starten skedde som tidigare
vid FT, åven om arran-
gemanget numera helt och
hållet är KIF:s eget. Kör-
sträckan var lite kortare än
förut, bara 2,3 mil och målet
var förlagt till ICA vid Var-
tofta, där en promenad var,
anordnad.
?5 startkort såldes vid premr-

ären. En enda fulltråff med 20 rätt
prickades in och för den stod Kjell
Moberg, Hjelmarsrörsg. 24, Falkö-
ping. 19 rätt hade flera och med
skiljefrågans hjälp utsågs Anette
Hellman, Hjelmarsrörsg. 24, Falkö-
ping, 420 cm, Anneli Josefsson,
Hög,. Äsarp, 302 cm, Inga-Maj
Claesson, Korsg. Äsarp, 280 cm, till
2:a , 3:e och 4:e vinnare. Anita
Svensson, Slutarp, 5?2 cm hade 18

rätt.

I motionsbingon utföll vinsterna
ä l0 kr på Annika Johansson, Var-
tofta, Maj-Lis Quisth, Slutarp, Ann-
Marie Persson, Kinnarp, Ingrid

'Persson Torhemsg. 13, Falköping
och Märta Ahl, Kinnarp. Vinsterna
kan avhämtas hos FT vid nåsta
start.

Rätt rad: x I x, I 2 I, x 2 2. | 2 2.
x 1 1, x x 2, I x. Skiljefrågan 477
cm.

Rätta svaren: Fotofrågorna: l.
Luttra kyrka, 2. 2 silstorn, 3. I km,
Ovriga frågor: l. utrikesminisier, 2.
Mönsterås, 3. sin egen lyckas
smed, 4. barometern, 5. Richard
III, 6. Anders, 7. Just Nu, 8. Mona-
co, 9. Kikki Danielsson, 10. Japan.
11. Jan Möller, 12. Siv Malmkvist,
13. arken, 14. avdunsta, 15. H Sät-
herberg, 16. Katarina Taikon, 1?,
Portugal, 18. musiker, 19. Liza Mi
nelli, 20. IFK Göteborg.

Vätterr:utten
åt Vartoftrc,
Kinnarp- Slatarp
På gaiukontorets onrråde gåi-

ler den största satsningen under
femårsperioden vätte:rvattenled-
ning till Vartofta och Kinn-
arp-Slutarp. Den byggs
re81-82' 

]1ger.o'11*d

40 rullar med galvaniserad tagg.
tråd har stulits från en affär i
Kinnarp. Stölden intråffade hår-
omnatten och rullarna låg stapla-
de under bar himmel strax intill
affåren. Rullarna år vårda 2.800
kronor. Av tjuvarna linns inga

1_ 
spår. lggå -rx,jl-lt$:

FalköpingsC. t,oo.r -
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il,Idfust i Slutarp Flobys bösta spel

Hemmasegerr 4-3 gaa 2-O m,oi Slutarp
ta(f-w.

Det blev uddamålsseger med
4-3 för Slutarp i måndagskväl-

. lens hemmapremiär i div. VI mot
Härlunda. Första halvlekens en-
da mål gjordes av gästernas Tho-
mas Holmberg efter en kvart.

I andra halvlek blev det en or-
dentlig måldans. Mikael Ungh
kvitterade efter Ingemar Anders-
sons hörna i åttonde minuten och

. .svarade två. minuter senare för
ledningsmålet. Harl&rda kvitte-
rade eftei 20 minrlter genom
Hans-Ove Johanssonf -"tt Slrr
arp återtog i 25:e minuten led-
ningen gbnom Stefan Ekman,
återigen efter hörna. Hans-Ove
Johansson kvitterade på nytt ef-
ter 32 minuter. Matchen avgjor-
des i 39:e minuten av Martin
Lindroth, som minuten senare
ordnade en straffspark. Han höll

1"sig påpassligt framme vid en mål-

vaktsutspark och fälldes till mar-
ken av en schabblande gästmål-
vakt. Straffen sköt dock Håkan
Persson utanför målramen.

Det var ett något virrigt för-
svarsspel från båda håll. och det
missades en hel del i markering-
arna. Hans-Ove Johansson och
Lennart Staberg ställde till pro-
blem för Slutarpsförsvaret och i

.rnof54.'prands, grad,.var Martin
Lindro',h, andra halvlekens in-
hoppare Mikael Ungh samt även
i viss mån Stefan Ekman de som
stållde till problem för Härlunda-
försvaret. Skall man i övrigt näm-
na något kring spelarna, får det
bli en,stjärna i kanten för Håkan
Perssons backspel i Slutarp i
andra halvlek.

'Kenneth Fredrikssons domar-
insats ger honom ett mycket högr
bötyg.

- Det här var mycket bättre
än förut i vår, och den klart bästa
insatsen hittills i serien. Det sade
Flobytrånaren Lars-Erik Svens-
son efter segermatchen 2*0 mot
Slutarp i går kväll på Ekvallen.

Det blev i spel annars en tämli-
gen jåmn uppgörelse, åven om
Floby i andra halvlek blev star-
kare och starkare och kom oftare
"etta" på bollarna ån Slutarp.
Allra fråmst var i FIF och båste
spelare på plan var Ove Ryd-
berg, som hann med både offen-
siv och defensiv uppgift. I bakre
ledet högt betyg också till backen
Rune Jonsson. Framåt var Roger
Axelsson ett starkt kort -och en
intressant spelare för förtsätt-
ningen blir blott 1S-årige Per
Larsson, sorn med rått matchnine
går en fin bollkarriär till mötes.

Tycker nog att Floby på många
platser hade en något starkare

besåttning än Slutarp, vars anfall
saknade tyngd och förmåga till
rejåla skott. Det var istället fyr-
backslinjen som framstod som
båsta lagdel och där gjorde mitt-
backarna Ulf Karl6n och Conny
Johansson fina insatser'tliksom
backarna Per Johansson och Hå-
kan Persson.

Flobys ledningsmål kom mrnu-
ten före pausvilan. Ett ojuste an-
grepp - en Slutarpsspelare tog
tag i tröjan på en Flobyspelare -
resulterade i straff och l+0 ge-
nom Hasse Kanlsson. Samme
man svarade för 2-0 efter 18 mi-
nuter i andra halvlek med ett
skott stolpe och in i nåtmaskorna.

Bengt Lindberg, Fröjered, sva-
rade för en fin domarinsats och
rörde sig åtskil{igt smidigare ån
fier av banans yngre akiörer.

BÄSSE

)18o: ().r-rJ.
Maskerad i Lokal Frökind.

På torsdagskvällen var medlem-
mar ur samtliga grupper ur KYr-
kans Ungdom i Kinneved samlade
till avslutning i form av en maske-
lad. Man fikade, lekte och hade
allmänt en trevlig kväll och avslut-
ning tillsammans. Kvällen avsluta-
des nied aftonbön.

Tidigare på eftermiddagen hade
de tre grupperna ur kyrkans barn-
timmar i Kinneved avslutning med
utfärd till Mössebergssgården.
Trots att vådrets makter inte var
som de skulle, samlade den här ef-
termiddagen ett stort antal barn
med föräldrar.

Vid ankomsten serverades kaffe
och saft. Därefter lekte och sjöng
barnen en stund.

Till slut uttalade kyrkoherde
Sven-Erik Hagnerud ett tack till le-
darna och barnen med föräldrar
för det gångna året varefter en
kort andakt hölls.

l?so-"ött'oI En familj i Kinnarp har be-
stulits på en större summa
pengar och flera bankböcker. 

'Stölden har förövats någon gång
mellan den 25 paril och 2 maj. På
obekant sått har någon stulit en
plånbok innehållande 3.600 kr i
kontanter, varav en del ovikta
femmor och tior. Dessutom har
stulits sex stycken bairktröcker
samt ett checkhäfte.
.1r Det finns enligt polisen inga
tecken som tyder på inbrott i vil-
lan. Mojli# år att huset gåstats
av tjuvar under någon tid då hu-
set stått olåst.

Familj i
KinnarP
hestals På
3.60O kr



I{YA KOIYFIRMAT\TDER

ffi
25 ungdomar konfirmerades i Kinneveds

Hyrka på söndagen. Processionskorset bars
av Svante Svensson och vid nattvärdsguds-
tjånsten tjånstgjorde konfirmandläraren kyr-
koherde S E Hagnerud tillsammans med kyr-

koherde Olle Martl6n. Konfirmandförhöret
hölls på lördagen i Börstigs kyrka. Båda hög-
tiderna var välbesökta av anförvanter och
andra gudstj änstbesökare.

&o-ai',å

olyckligt, Berne Svensbon blev
skadad - benbrott - och i anfal-
let därefter kr itterade FIF.

Förutom Thomas Westerberg
märktes i Kinnarp "Blecka" Ge-

orgsson för flera framsPelningar
och i försvaret mittbackarna
Thommy Fredriksson och JonnY
Karlstedt.

Målgörare, Kinnars IF: Tho-
mas Westerberg 3. 

^Roland 
Jans-

son och Torbjör4 Äkesson. Frö-
jereds IF: Kent Svensson och
Osten Johansson,

BILTUREN ,'180

söndagen den 18 maj med start 9.30 - 12trän
Falköpings Tidning.

"fa en tur på vårfagra Falbygden. Tipsfrågor. även foto-
frågor. Vid målet tips- och bingopromenad.

. Startavgift 4:-. Korv och Festis. Trevlig söndagsutflykt.
Kinnarps ldrottsförening

Kinnarp mi;nst{e8a"os''7

d,å,l,iga, mot F röj ered
Med tre mål kom Thomas Wes-

terberg att fålla avgörandet i
matchen mellan Fröjereds IF och
Kinnarps IF på Fröjevi i går
kvå1l. När domaren blåste för full
tid stod gästerna som segrare
med 2-5 (1-3) och det'kan man
tacka Thomas för. Av två dåliga
lag var KIF det minst dåliga och
Thomas den ende som visade eg-
na initiiitiv och kunde utnyttja
hemmalagets blottor i försvaret.

Trots att Kinnarp gjorde inled-
ningsmålet började matchen

KINNEVED
irör'kannedom till gravägare å

$inneveds Kyrkogård under
$ommaren kommer om-dubb-
åing av gravstenar att ske, där
då erfodras.
Kyrkorådet t?d.:



I(innarp tänder på, alla cylindrarrlcl,
och FBKfå, ge sW på Kinnemo ryen

?

- Vi kan helt enkelt inte vinna hår ute i Kinnarp.' Göran Olofsson sitter i omklådningsrummet och
ser allt annat ån glad ut.

Falköpings BK ligger inne med ett ordentligt "Kin-
nemo-komplex".

I går vann Kinnarp igen. 2-1 (l-1) blev segersiff-
rorna i håndelserik, men fiiga vålspelad match.

- Nu skall vi vara med dåruppe, säger Uno Carls-
son, lagboss i Kinnarp.

- Vi skall vara med dåruppe vi också, kontrar Boll-
klubbens trånare Bosse Jansson.

ti171t;iil.r;;;l1i:t:,:

:t:::)tltlit 
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FBK och Kinnarp är nedflytta-
de från division IV fr.o.m den
hår säsongen. Båda tillhör för-
handsfavoriterna, når det gåller
division lV-spel nåsta säsong.
Kinnarp inledde dock lite oväntat
qred förlust mot Mullsjö, medan
FBK kom till I(innemo med två
vinster i ryggen.

Nu blev det aldrig någon vål-
spelad match. Det gållde helt en-
kelt för mycket och ingen vågade
ta tag i håndelserna. Bollen for
mest som en jo-jo fram och till-
baka. Så småningom började det
också hetta till. Domaren Petter
Gustavsson, .Borgunda, viftade
rirycket och ofta med det gula
kortet. Sammanlagt fem var-
ningar, men det borde faktiskt
varit fler. Petter släppte igenom
mycket tjyvnyp i den andra ak-
ten och då blev det faktiskt lite ir-
riterat.

HÄNDELSERIKT
. FBK började båst. Hade grep-
pet om första kvarten, men se-
dan tog Kinnarp över. Och det
hånde mycket, vilket var tur. An-
nars hade den här matchen blivit
riktigt tråkig.

Ove Svårds stolpskott eftet fem

gens derbymatch på.
FBK tog i alla fall ledningen.

Christer Claesson utnyttjade en
försvarstavla i Kinnarp och slog
bollen enkelt i måI.

FRIA TYGLAR
Hade FBK sedan kunnat hålla

trycket mot Kinnarp halvleken ut
hade matchen säkert fått ett an-
nat ansikte. Nu gav man Thomas
Westerberg, Tobbe Akesson och
de andrå kvickfotade kinn-
arpsspelarna lite för fria tyglar.
Det var så kvitteringen tillkom
dch då hade Petter Gustavsson
lagt till drygt en minut på sin
klocka, p.g.a skada. Kinnarp fick
en dubbelhörna och på den sena-
re hittade P-O Westerberg bror-
san Thomas, som snyggt nickade
in kvitteringsbollen.

- Psykologiskt mål för oss, me-
nade Kinnarps lagledare Uno
Carlsson. Meq i dag tog vi vara
på våra chanser, därför vann vi.

Det blev fortsatt händelserikt
spel i den andra halvleken, men
samtidigt hårresande missar så-
väl i de främne som bakre linjer-
na. Kinnarps segermål får FBK:s
försvar verkligen ta på sig. Hans-
Ove Loodus gav Thomas Wester-

Vi'ljan och kampglöden augjorde mycket tiII Kinnarps för(tel i gårdagens derbgmatch mot FBK i diuision V. Och ui,sst ser
Ki,nnarps centerhalu Johnny Karlstedt laddad ut i den nrirkam,pen tillsammans med. FBK:s biiste spelare Göran Olofsson.

'nih,,+-- L^-l^ -^-..1.^-^.



FBK spände sig i avslutniun[ar-
na den här gången.

- Ser man till våra chanser,
borde vi haft minst en poång med
oss hårifrån, konstaterade Bosse
Jansson, FBK-trånaren. Men jag
vet inte vad som flögi i oss i dag.
Det knöt sig helt enkelt.

Nu missade Kinnarp också
framför måI, men det var mer
tålrdning i laget och man hade
förmågan att resa sig och komma
tillbaka. Det vann man gårda-

Ask rusade ut och Thomas kom
runt Stefan. Dårefter missade
Börje "Nåsström Thomas inlågg
efter marken och Roland Jans-
son hade bara att bredsida bollen
i ett tomt FBK-måI.

- Jag var tvungen att rusa ut,
suckade Stefan Ask. Men vi hade
otur också, bollen studsade på en
tuva och lurade Loodus, vilket
gav Westerberg fritt fram.

HÖLL DISTANSEN UT
Kinnarp höll sedan distansen

ut. Men FBK pressade och Arne
Ekbom i Kinnarps mål ställdes
på många hårda prov, prov som
han emellertid redde upp galant.
Speciellt minns man en hårlig
reflexräddning, då Thomas Fred-
riksson frispelats.

Arne var duktig i mål i ett
kinnarpslag som saknade Srate-

- gen "Blecka" Georgsson och fick
avvara Tommy Fredriksson, se-

dan denne kolliderat med Tho-
mas Fredriksson i slutet på första
halvlek, Men Kinnarp var tända
på alla cylindrar. Thomas Wes-
terberg var alert och fick pris
s"om bäste spelare, Torbjörn
Akesson jobbade och slet och i
försvaret spelade Conny Qwilth
och unge P-O Westerberg ton-
givande roller.

f ?So-t>:i"å./ Still:sti:ffigl?8a -ns'- t1'
Derby i
Kinnarp. .
Den från premiåromgången

uppskjutna matchen i div. V mel'
lan Kinnarp och Äsarp spelas i
kväll på Kinnemo. Det handlar
alltså om något av en derbY-
match mellan de två grannlagen.

Både Kinnarp och Äsarp har
fyra poång inför den hår
måtchen och det lag som vinner
har chansen att haka på i toPP'
striden. Kinnarp har slagit Falkö-
pings BK och Fröj,ered, men för-
lorade i. Mullsjö. Asarp. har be'
segrat Norra Fågelås och Vreten
medan man föll i Sandhem.

LAGEN PÅ KINNEMO:
Kinnarps IF: Arne Ekbom'

Dan-Ola Sand6n, Thommy Fred-
riksson, Jonny Karlstedt, ConnY

Qwisth, P-O Westerberg, Göran
Johansson, Torbjörn Akesson'
Roland Jansson, Bengt Georgs-
son, Thomas Westerberg, Tho-
mas Carlsson, Thomas Wenner-
gren. Samling Kinnemo 17.45.

Åsarps IF: Leif Karl€n, Jörgen
Seveborg, Göran Karl6n, Sture
Gunnarsson, Conny Johansson,
Lars Karl6n, Miomir Milicevic,
Svgn-Åke Larsson, Inge Eriks-
son, Sören Wilgotsson, Ulric
Gunnarsson, Torbjörn Nilsson,
Frank Joelsson, Anders Petters-
son. Samling IP 17.

Kl,adinsamling
i Frökind
Kinneveds Rödakorskrets an-

ordnar under tiden 19 - 24 maj klä-
dinsamling. Skor, klåder, speciellt
barnkläder är det stort bghov av.

Svenska Röda Korset sänder ut i
snitt 100 ton per månad till lånder i
nöd. Oljekrlsen slår hårt'mol dessa
länder. r

På senare år har det upptnått fle-
ra firmor iom under täckmantel av
att de tjånar ide6lla organisationer
lockar folk att iåmna bra klåder till
deras texl,ilinsamlingar. Dessa fir-
mor sorterar upp klåderna och sål-
jer sedan det båsta till uländerna.
Låt inte förleda er att sända bra
klåder till dessa textilinsamlingar.
Stöd Röda korsets insamlingar.

J?8t)-ö:i. rf
Naturstig

Kinneveds CUF anordnar natur-
stia oå Kristi Himmelfärdsdags ef-
iui-iaane med start från Arvids-
sons affär i KinnarP.

Naturstig i Kinneved
Kinneved CUF har haft naturstig

metl. start vid Arvidssons affär"
Trots det fina vädret var det bara
ett 30-tal deltagare.

Första pristagare blev Göran An-
clersson. NaglarP. som hade.11'
rätt. 9 rätt hade både Sten-Äke
Wästelbrs och Kerstin Lennartsson
men de skiljde sig på skiliefrågan.
där Sten-Äke var närmast och där-
för kom på andra Plats.

Rätt svaren: i) Rast. (1). 2) Ett
slags bröd (l). 3) 6000 (2t. 4I Tur'-

kiet (2).5) Sparvuggla (1i.51 (21.7)

3,1 (x). 8) Hjärtat 12r. 9) Alex Haley
(2). l0) Bil (1). 11) 25.4 \r\. 12J 2.62

liter (x).

1,, ,,, /r/d': -si'. i I
Bllturen

'Söndagens biltur, med KinnarPs
IF som arrangör, vanns av Birgit
Johansson, Box 25, Vartofta' Hon
hade l7 rått på frågorna och var
ensam om bravaden. Två tiPs-
lappar med 16 rätt noterqdes och
skiljefrågan avgiorde placcringen.
Vinnare blev Karl-Axel Johansson,
Box 25, Vartofta, 273 st som svar
på ski{lefrågan, och Hans Anders'
son, Floby. 102 st. Vinsterna På 30,

2o oätr to'tr kari avhämtas vid FT
eller vid nåsta biltur.'

Turf,am soger
fiir llinnnr:P !

kinnaip iltig N Fagclås med
S-l (l-l) På bortaPlan I går

kvåfl'.
!lålskyttar våi Göran Johans'

son oeh Thomas lTesterberg 2.

Göran slog ilr en straffspark ef'

ipp det att "Blec$a" hqdP bfivit
tölld.' thomqs bådq fqlltraiffar I den
andra halvleken lar bada sPe'

imal. det förita efter ett inlÄss
'fiån "Fleeka" och det a{dra På
en snabb kontring.

- Det i'ar en ttlrsanl seger'

meddelar Betrlt CarlsqoP från
Fagelps. HenrFalaget kttrrde

liört-barde 2-l och 3-l innan
Tho$ai gal' oss ledhingen efter
l0 min ar: den atrdra halrleken'

Kinqarp sppfade bra fqtbqll
under de första !0 nrirruterna

nrbn dårefier var det inget a\'

lqgeri'i'gm bjöd På någorr njut' -
bar nrrderhållrring.

Arne Ekbor.n. Bengt Georgs- 
'

son. thomas i{arlssorr o-ch fho'
mås llestgrberg skalt ha ett ex-

tra onrnånirnande."FåsglFs nrål gjordes ar In'
gemar Thil6tr.

FBK skall inte sörja. Laget
korrrry1sl igen, det vet vi. I går
kunde man inte utnyttja dina måI,
chanser, det blev lagets fall. Gö-
ran Olofssson håller vi som lag-
båst, det gjorde juryn som utsåg
båsta spelare också. I övrigt var

' det slätstrukel. Christer Claesson
och Thomas Fredriksson börja<ie
bra, men bleknade mer och mer
jp längre matchen led.

Det var derby-afton på fot-
bollsfronten i går kväll.

Frökindsderby - mellan
Kinnarp och Äsarp och
Wilskederby mellan Grolan-
da och Floby.

Domaren Petter Gustavsson,
Borgunda, började bra han ock-
så. Men i andra halvlek tappade
han lite av greppet. Petter slåpp-
te igenom mycket småfula saker,
sådant som han mycket riktigt
gav varningar för i första halvlek.
Nu lyckades spelarna hålla sig
någorlunda lugna och det hela
urartade aldrig.

HÄKAN PERSSON

t'i8c)- {75--i

Och som alltid målknappt. I
ovan nämnda ordning slutade
matcherna 1-1 och 0-1.
Kinnarps målskytt var evigt
unge Bengt "Blecka' Georgs--
son,

f 
.i3"t -'c);;'..J,
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Oavgjort på ltinnemo
det år en tr'tdition

Leif Karlön rir ute och röjer i straffornrå.det, Derbyt mellan Kinnarp och Asarp på Kinnemo
slutoÅe 7-1.

Når Kinnarp och Åsarp
drabbar samman på Kipnemo
brukar det bli.oavgjort. Det
var tredje gången i rad i går
kvåll och resultatet l-1 sPeg-
lar vål matchen spelmässigt'

Det var bud efter ytterligare
fulttråffar på båda sidor, frå-
gan år om inte Äsarp hade de
vassaste chanserna till ett se-
germål genom ett par fina si-
tuationer skapade av radarpa-
ret Sören Vlilgotsson - Ulric
Gunnarsson.

Spelmåssigt var den första
halvleken av hygglig kvalitd

medan den andra var nåstan
bottennapp. Ett par farlighe-
ter piggade upp lite grand
men inte i tilråcklig grad för
att glädja oss lite dry# 200 vid
ringside.

Miomir Milecevic gav gästande
'Åsarp ledningen efter 2l minu-
ter. För framspel stod Sture Gun-
narsson. Kinnarps kvittering
kom genom "Blecka" Georgsson'
En mindre rutinerad spelare ha-
de alerig upptåckt målvaktens
felaktiga placering. Men det gjor-
de alltså "Blecka" och med en
fräck lobb såg han till att 1-l-bol-
len seglade in i nät.

I sista matchminuten på den
här halvleken sköt Sören Wil-
gotsson l-2-målet. Men ett par
sekunder för sent. Domarens pi-
pa gick för pausvila när skottet
var på våg in i måI.

Kinnarpsmålvakten Arne Ek-
bom svarade för säkra ingripan-
den framför ett {'örsvar som top-
pades av Thommy Fredriksson
och i andra halvlek av P-O Wes-
terberg. Prestationerna framåt
var inte över sig denna afton.

- Äsarp markerar verkligt
bra.

Det var lagledare Uno Carls-
sons kommentar i slutminuterna
når matchen stod och vågde.
Uno kunde i alla fall packa trun-

(Foto: DctnNi.lsson)

ken och konstatera att svågern
"Blecka" Georgsson gjort den
allra bästa prestationen i anfalls-
väg och det var ingen tillfållighet
att han fixade 1-l-målet.

Sven-Åke Larssons storspel i
Åsarps-försvaret värmde i den
något kyliga vårkvällen. Lite för
mycket hasard är det fortfarande
över Leif Karldns målvaktsspel.
Nu var det mer tur ån skicklighet
att det gick vågen vid några till-'
fällen när Leifvar ute på "resa" i
straffområdet. Sören och "Ulle"
år nämnda som de tongivande
framåt.

Lars Andersson, Tidaholm,
dömde till sig ett bra betyg.
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1-l (0-0) sedan Kinnarp tagit ledningen efter 23

måinuter i andra halvlek genom Thomas Wester'
berg, men Sandhem gav inte upp utan kvitterade
sex minuter senare genom Claes "Lillent'Anders'
son.
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målet. Domare SGn Olsson,;Ax-
vall rusar till och konstaterar att
det är måI. Men då utbrytei for-
stås panik i Sandhem. Bollen kan
aldrig ha lagt sig dår, om den gått
rätt väg in i målet. Ena linjeman-
nen griper dock in och ser till att
domslutet åndras. Kanske kollar
domartrion måhäten bättre en
annan gång...

Mot detta sätter vi SAfldhems
straffspark i l3:e minutäå samt
ett skott av Claes Andersson från
nära håil i den 54:e. Arne Ekbom
stod dock rätt och fick bollen på
sig.

MÅL TILL SLUT
Men till slut blev det ju ett par

mål också. Kinnarps ledningsmål
var 'snyggt. "Blecka" spelade
löpboll till Roland Jansson, som
lyrade in bollen över huvudena
på Sandhemsförsvararna, så att
den damp ner framför Thomas
Westerbergs fötter. Och i sådana
lägen missar inte Thomas. Da-
vidsson hann inte riktigt ner på

det markskottet, Sandhems kvrt-
tering sex minuter senare. kom
på nick och vem gjorde inålet orn
inte Claes Andersson? Det var in-
te mer ån iätt, ty det var ju han
som haft de bästa möiligheterna
tidigare i matchen att överlista
Arne Ekbom.

Sten Olsson, Axvall dömde
matchen och kommer ifrån den
med Eodkånt betve. även om han
fick ta hjälp av linjemannen för
att se om Kinnarpsbollen hade
gått rätt väg in i målet eller inte...

MATS KARLEN

I
l'
I
t
I
I

t
I
I
I
I
I.
I

O au g i or d, femman.finul :
Ifinrrarp hade ehanserna
men Sandhem råddade poången

I
! *trrnarp hade de bästa målchanserna, men ilå
I rr,u., inte lvckades omsåtta dem i tillräckligt antal
I mål. fick man finna sig i att gästerna från Sand'

I hem plockade med sig ena poången hem och där-

I med år Sandhems marginal fortfarande två n1ä,ns

i tttt "ålmaste 
lag; Slutresultatet på Kinnemo blev

T
i O" här två var r:chså två av

! matchens förgrundsfigurer. Tho-
I mas och Claes tillhör seriens bättre

I spelare och var också inblandade i

I flera farligheter i denna match.
I Tho-as spelade till sig och Kinn-
I arp en rad bra målchanser, och

I "Ltllu.t" passade, förutom målet,
I oå att ordna till en stralT i första

I it.f"l.L, som han dock missade.

i Dut lr.t i 13:e minuten som den si-

t tuationen rullades upp' "Lillen"
I b*X.t vara säker På straffar, men

1 den här gången Prickade han stol-
lr oen. Kanske berodde det På att
I iran sjalt blivit fälld i momentet in-

J nan' 
TvÅToPPLAc

I P"t mårktes att det var två

I topplag som drabbade sanunan.

I eaaa lagen höll ett högt temPo.
I Någon stor match blev det aldrig'
I men det berodde nog till stor del

i på just det faktum, att lagen är
I såoass bra att de inte tillåter var-

I utd"" att sPela ut. Dessutom var

i underlaget lite väl slipprigt efter
I regnet.
I Lag"n hade var sina duktiga

i lagdelar. Mittfåltet är fortfarande
I Sandhems vapen. Här är Claes
I Attdu"".ott redan nämnd, men

] h...." Almvårn och Elf bidrog i
t hös srad till ett bra slutfacit.
I rrä^åt blev Kent Johansson

I ganska ensam, när både Gunnar
r Hartelius (lumpen) och Claes Da-

I vidsson (ståaad) saknades.

I Bakåt var målvakten Jan Davids-

! son, mittbacken Peter Davidsson
I och vänsterbacken Christer An-

I dersson bäst.

i -ttt".t det bästa med Sandhem
I är vår hårliga laganda, säger lag-

I ledaren Bengt Claesson. Idag låg

] vi under, men kämPade oss UPP
I till oavgiort. Det var starkt. En

I blomma också till vår Publik, som

I reste kom i buss och stöttade uPP

' 'bss så frnt.
l!i
r '' ', .{HoMAsfaRLrG
I Ho, Kinnarp var som sagt Tho-
I tn.. Westeiberg det stora

I tramnet. Det blev farligt nästan

I iamtrt när han fick tag på bollen.
I ervo Kuusk hade utsetts att Vak-

I ta Thomas, men fick sällan tag i
] Kinnarpscentern. I försvaret
I glorde Tommy Fredriksson en

I bra liberoinsats, medan mittfältet
I atarig frck något grepp' "Blecka"
I Georgsson visade sin farlighet
I några !ånge", liksom Roland

I Jansson, men kunde inte omsätta
' sina målchanser På rätt sätt.I

M"ÅLcHANSER,
Målchanser, ja. Det hade verk-

ligen hemmalaget gott om. En
provkarta koinmer här:

11:e minuten: Skott av Wes-
terberg - fotparad av Jan Da-
vidsson till hörna. På hörnan
skjuter "Blecka", och Arvo Ku-
usk får rädda på mållinjen.

26:e minuten: Westerberg fri-
spelar Roland Jansson, som från
nåra håll skjuter bollen i stolpen
ur helt öppet läge.

52:a minuten: Skott av Wes-
terberg tätt utanför.

56:e minuten: "Blecka" slår
bollen förbi öppet rnål efter in-
lägg från höger.

59:e minuten: "Blecka" lättar
en boll:i+toipen, DeiJässoö- får,l
deq p,å sig ocf le[6p gSatil hii,r- ,

na. Hörnan är egentligen ofarlig,
men följs av en upphetsad situa-
tion. Roiand Jansson skjuter från
låagt håll i burgavlen, men bollen
har letat sig igenom ett hål i nätet
och lägger sig tillrätta inne i

Hår sitter Sandhems kvittering, Claes Andersson har nickat och Arne Ekbom kan bara konstatera fak-

tum. (Foto: URBAN GUSTAVSSON).

{'{h
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Målskytten i Sandhem, Claes Andersson, i nårkamp med hemmala-
gets Tommy Fredriksson.

Kinnaru$ Gentrum-liUs
Tel.336 55

PREMIAR som SERUIGEBUTIK

FJ.O.M. SöilDAG I JUI{I HAR UI,

öpprr a[tA BAGAR g.|ltl-ztl.tltl

SPEGIALPRISER SÖNDAGEN DEN 1 JUNI:',..

.

I ii af; rarrölvArrEN iulDn såx*f,fflil*,"0 | 7.s,'5*
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KAFFE å"åfu'=t,: ii:*' 28?3
Hos oss kan Ni köpa cigar- 

1 Hos oss kan Ni handla,alla
retter tlll |CA-priser. 3:- ra- i varor till låga ICA-prlser 11
batt på hel llmpa. Ni kan kö- ! ttmmar rpr dygn, året orn!
pa Penning- och Bellmanlot- !-
ter, tippa, köpa tidningar - | Alla är lika vätkomna hos
veckotidningar, dagstid- .l oss. premiärdagen bjuder.vi
nlngar - och håmta bi!- | på Gränges Låsk.
paket. 

l. ROSTTA octr ÄXe cAnO

SIINDAGS.
TIPPET

I KINNARP

KINNARPS

Lagerförsäljning
Tel. 0515/332 63

SKOHUSET
Te|.0515/331 80

- AFFÄRERNA MED
LÄGRE PRISER -



Aftonsång
i Kinneved '' ': '1

På Beform&ionsdagen.s' kvåll
hölls i'KinnerieAs'Hyrkä aftonsåiig
enligt anglikansk tradition. Den in-
leddes med att Margareta Thor
spelade på orgel G. Thyrestam:
Psalmus vespertinus. Kyrkokören
framförde bl.a. J. Goss: Psaltar-
psalm 23, A. Runbåck: Magriiicat.
T.A. Walmisley: Nunc dimittis.
Stone: Fader vår som är i himme-
len. O. Gibbons: Gud, en av oss,
och till sist Ps. 449 sättning Schole-
field: Den dag du gav oss Gud år
gången kör och församling. Som
avslutning spelade Jan-Eric Jo-
hansson på orgel Egebjer: Den dag
du gav oss Gud år gången.

Som liturg tjänstgiorde kyrko-
herde R.udolf Johansson.

Barbro Dahlstrand ackompanje-
rade kören och Margareta Thor
körledare. l*{Ct. tl#,;i8

l,qgdr.,3"f-.$t
SkörstorPsträff

IOGT-NTO i KinnarP var an-
nandaq pingst inbjudna till en trev-
iie irårT i Skiörstorp. Ett 35-tal med'
t.-*-". samlades i Skörstorps kyr-
L., aat Ingrid Johansson hålsade
duit.e..tt. ualkomna varefter Yng'
lrå Joi.tt""o.t, Margareta Thor och

ro"u" tvttg"". speläde några vack-
ra musikstYcken På fiol' orgel och

Llarinett. 
-Gunilla 

Johansson be-
iåiiua" o* SkörstorPs kYrkas och

Luea""" historia. Vi fortsatte sedan
tiil-Klocka""gården' familjen Jo-

h"rrr.ottt heÅ, dar sonen ConnY
hade ordnat med en fin tiPsProme-
nad, vilken såkert hade varit ånnu
mera lvckad om vädrets makter
i't"J. tått oss bi. Men då smakade
ä"t tta.tig" kaffet som familjen Jo-
hansson bjöd på jättegott etter pro-
menaden i duggregnet'

Svstrarna Gunilla och Marita un-
deri'röll med vacker duettsång-in-
nan vi bröt uPP från den trevliga
."*uutot. OräL Sven Andersson'
ft"-iotau föreningens tack till fa-
Åitj* .rott."t.on öch överlämnade
en bok som minnesgåva' 

M_B.J.t

' t I o gick målvakten Svante Alfredsson'

Larvs vil-Ja gav rg;y:;#*å:r.:;;
med 1-2, de båda målen giordes

3-2 i Slutarp
de i 28:e minuten av andra halvlek'

Vad har hånt med Slutarps IF svårt att komma till rejäla :I::'.i: Martin Lindroth blev nergi-ord och

duktiga fotbollslag? I ga. tiäilif." tassade ornkring utan att vara till- Tonv Skoslund slog in straffbollen'

det en ny förlust efter .n t";'i;ot råckligt aggressiva och det duger Slutarp ..l.adt nu inte på offensi-

dår spelama var allt fö" f;,k;;;; inte oå dJskali bli poång , ven uiat' dtog sig tillbaka för att

au bjuda motståndarna t'i-i';;. ['arv uppträd.er -" l:::]: ::: försöka försvara 2-2' Det miss-

Det blev 2-3 mot L".r i "" 
*J"i *"d en keimpvilja **,1.1-d:^:T: lyckades eftersom Morgan Ivars-

som i långa stycken "*" h;;t;;- såtta.berg, därför var deras seger son skickade in 2-3 efter 35 minu-

gets, men .rrr.urrp.t.rrr"-^S{IaL råttvis' I spetsen för Larvs krigare ter' fJ80 - ö6- a.3

av TonY Martinsson efter en mrnut

och av Jerker Nilsson efter 35 mt-

nuter. Stefan Ekman reducerade i

den 37:e minuten' Slutarp kvittera-

Passa på tillfället att inhandla:

Rörstrands'porslin' 400 par skor, Plastmattor'

gamla Möbler, Böcker m. m.

XTILSHOP . MUSTKU['IDERHÅLINlNS - VALKOMNA!

div.

,@TE
Slutårps lF SlutarPs Samhällsförening
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Rättvis z-l'-seger
för lfuarp i Yreten

Kinnarp finns kvar i toppen av
femmanserien efter en säker se-
ger i bortamatchen mot Vreten.
på lördagseftermiddagen. Slutsif-
frorna kom att skrivas till l-2 ef-
ter 0-l i halvtid. Matchen får be-
tecknas som relativt händelserik

'och tillfällen till mål saknades in-
te.

Kinnarp fick en smakstart då
Thomas Westerberg redan efter
två minuters spel kunde slå in
1-0, Kinnarp fortsatte därefter

att trycka på mot nemmamåiet
men målvakten Tony Fredriks-
son var som en levande vägg.
Vreten tog sedan vara på en strö-
chans i den andra halvlekens
25:e minut då Sten-Åke Östh
kunde kvittera till 1-1.

Kinnarp kom dock hnt igen'
' och Bengt "Blecka" Georgsgp-n

kunde tio minuter från slutet slå
in segermålet.

- Jag är mycket nöjd med hela
laget, kommenterar Uno Carls-
son i Kinnarp. Det år alltid svårt

att komma tlll tals med Vreten på
deras hemmaplan. Overbetyi;
skall gå till mittfältets Göran Jo-
hanson och "Blecka" Georgsson
samt till hela kedjan som jobbade
verkligt bra matchen igenom,
tycker Uno vidarg.

I Vreten var som redan nåmnts
målvakten Tony Fredriksson
myöket bra tillsammaris med
Sten-Åke Östh. En tråkig sak för
Vreten hånde dock tio minuter
före slutsignalen då man fick Rolf

Ked6n utvisad för ojust spel.
Kinnarp finns alltså kvar i

toppen av serien och närmast
väntar ett par svåra derbyn
laget. På söndag gästar Rapid
Kinnarp och veckan därefter be-
ger man sig till Gudhem för möte

'med Tomten.
Godkänd domare i .vreten-

matchen var Rolf Eriksson från
Sjötorp.

o-06;o
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Vid en olycka på Klnnarpe

kontorsmöbler I tlsdags ska-
dadee en albetaro. Mannen
skulle rengörå valasrna på
en llmmaskin. Dessa roterar
på ett sådant sått att man
lnto kan dras ln framifrån.
Men mannen glck bakom
maskinen och. renglorde de
roterande valsarna med en
trasa. Han fastnade med ar-
men, och drogs lti I maski-
nen upp tlll överarmen ln-
nan en arbotskamrat kunde
stånga av masklnen

Mannsn fördes tlll bac-
sJukhuset I Falköptng, dår
man konstaterade klåmska.
dor på srmrn.

let80-0e-i&

ffi
Tfaditionell loppmafknad uar det i lör(lass uid Lokal Frökind. Det uar Stutarps
IF och Samhrillsförentngen som försålde gammalt och ngtt. Sozr synes uar det bra fart på, kornmer-
senuid.krims-krams-ståndet. l-.,3ryl .t;:-!"

Bra första halnlek
aisad,e uägeru t:ill
Slutatps 4-z-seger

Slutarp hamnade på lite fasta-
re mark i div.Vl Falköpingsgrup-
pen efter sin 4-2-seger mot gäs-
tande Ardala på måndagskväl-
len. Bakom dessa siffror döljer
sig en bra första halvlek av hem-
malaget, som redan vid pausvilan
ledde med 3-0. I den andra halv-
leken ökade man på till 4-0, och
nu kände sig tydligen hemmaspe-
larna alltför säkra på segern, ty
efter detta mål slappnade man av
orovåckande, så att gåsterna
först kunde göra 4*1, sedan 4-2
och även skapa fina möjllgheter
att ytterligare reducera. Hade så
skeit, kunde vad som helst hänt.

. De 'här två lagen har tillhört
bottenskiktet av serien ftiititts i

år. "Det spel de visade upp på
Tångavallen igår inger heller
inget direkt hopp om bättring.
Båda lagen hade ett osäkert för-
svarsspel, Ardala mest före paus,
medan Slutarps bakre led svikta-
de klart i andra halvlek. Mittfäl-
te[ dominerddes av hemmalaget,
medan Ardala täktiskt hade ett
något vassare anfall, anfört av
Per'Olof Johansson, tung och
svårfångad center, som dock inte
fick ut ritkigt så myöket av sina
fina passningar oeh goda blick-
för spelet. Andra duktiga herrar i
Ardala var Mats Ljung och Tom-
my Svantesson. Slutarp var mer
en lagenhet och jämnare överlag
med extra pius till mittfältstrion
Håkan Andersson, TonY Skog-

lund och Stefan Ekman.
Ardala noterades faktiskt för

de flesta målchanserna. Den bäs-

ta hade man redan efter elva mi-

nuter, då bollen dansade på Slut-
arps mållinje en lång stund, men
ingen av gästernas spelare lyc-
kades få in bollen i hemmabur'en.
Strax efter spelades Per-Olof Jo-
hansson fri, men he_mmamålvak-
ten Stefan Pettersson räddade
med en fotparad. Direkt därpå
kom 1-0 till Slutarp genom Ste-
fan Ekman, som slog en en mål-
vaktsretur efter frispark av Lrlf
Karl6n. Tony Skoglund ökade till
2-0 efter 26 minuter, och han
gjorde även 3-0 tre minuter före
paus, ett mål.som Ardalamålvak-
ten Stig Axeisson. får ta på sig.
Han skulle brvta ' en crossboli
från Tony, spariade .undan den,
men inte båttre ån att den gick
tillbaka från Tony, som från 35
meters håll såg det öppna målet
och chansen att slå in kulan. Och
han prickade rätt, bollen smet
retfullt in undan ribban.

Slutarp öppnade bra åven i
andra halvlek, och når Håkan
Andersson i sjätte minuten gior-
de 4-O--efter fint arbete av Skog-
lund, trodde all€i att saken Var
klar. Minuten därpå kom dock
4-l genom Mats Ljung och,se-
dan började Slutarp att tappa
greppet om matchen. 4-2-målet
kom efter 23 minuter, då en helt
otnarkerad Lennart Luridgren
fick nicka in en hörna. Chanser
fanns sedan till ytterligare mä
för gästerna, men med tur ocxh
skicklighet kunde Slutarp värja
sitt mål.

Domare. rned'godkänt betyg
var Erland Molander, Tidaholrrf.

MATSKARLfN

IjKö* a6- ta
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Kinnarus Gentrum-Llus
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DRESSYR I KIIVIYARP
Det har varit tåv1ing i dressYr-

körning, (med håst och vagn) i
Kinnarp. Vartofta Lantliga Ryttar-
förening hade arrangerat tåvlingen
och på plats som domare fanns Alf
Olofsson från Körsällskapet Nord-
hallänningarna, Kungälv.

De 11 ekipage som ställde uPP

bestod av diverse olika hästraser
och vagnar. Man såg alli från små

shetland-ponnys till smäckra ara-
biska fuliblod. Det var nu inte utse-
enden man bedömde tävlingen På,
utan på hur kusk, häst och vagn
samarbetade i ringen. Det galler
att hållq tungan rätt i munnen som
kusk och se till att vändningar och
tempon fungerar perfekl.

Det var två grupper som täviade.
I ponny-kategorin segrade Mar;ta

Dahlgren med hästen Carino, tvåa

och trea i grupPen blev Eva-Marie
Filipsson, PeggY, och Lena
Äkå.skog med Millvi. I klassen för

-stoia håstar vann Annelie Olsson
med håsten SherrY BoY På andra
.och tredje plats placerade sig Ber-
til Gyllensvaan med Pioca och Karl-
Gustav Johansson med Czajka'

tL16-g0.

Midsommar i Slutarp
För trede året i följd anordnar

Slutarps IF midsommarfirande på
Tångavallen på mi^dsommarafton.
Bengt Fransson, Äsarp kommer
åven i år att leda lekarna kring
stången och Samuel Hultin har
med sig sitt dragspel. Det blir ett
midsommarfirande i all enkelhet,
men alla som år hemmavid den hår
dagen ilr vålkomna på eftermidda-
gen till vackra Tångavallen. i

ltl$cr'' tlti-,1'i
Tipsprömenad i Kinn'
arp

136 gick naturstigen med tiPs-
'frågan som Kinneveds CP och
CKF avd. arrangerade i AxtorP.
Trots många startande var det
ingen som besvarade alla de tjugo
frågorna rått. l

19 rätt hade Göran Te$ehall' Jå- i

la, följd åv Gunnar Tegehall 18 r, 
l

l? r. hade Karl-Erik Andersson, I

Kirrneved (4200), Gunborg Tege-
hall, Jåla (3.785) och Margot Pet-

tersson, Kinneved (2,050)' De tre j

förutnåmnda får prls. 
r

Stenen (skiljefrågan) vågde 4.01[ ]

gram.

Rått tisprad: X1X zXX X){I 221
22X trz2t.

. t{i30
De äldres resa
Kinneveds Röda Korskrets an-

ordnar de äldres resa torsd d
26 juni. Avresa kl. 12 från Frö-
kindsgärdcn.
Vålkomna är samtliga äldre
födda 1910 eller tidigare. Äkta
makar följas åt oavsett ålder.
Anmälan senast tisd 24 juni Pr
tel. 330 93,330 06

Kinneveds RK-krets

Miclsomwlar i Slutarp

Hdr öuerkimnar Lill-Garuis Qotlison trtinarpriset tiII Jörgen
Saensson och OIa Jollansson.

Sluiarps IF anordnade i fredags
traditionellt midsommarfirande på
Tångavallen med sedvanliga ring-
lekar. Lekledare var Bengt Frans-
son från Äsarp, och till sin hjälp
hade han Samuel Hultin på drag-
spel.

Många personer hade kommit
för att fira midsommar i Slutarp,
uppskattningsvis 150 stycken. Och

de roade sig med pilkastning, håst-
skokastning, ponnyridning och oli-
ka bollspel. Flera prövade också
lyckan på chokladhjulet. Unga och
gamla hade hjårtans 

.roligt 
kring

midsommarstången. Och sen bjöds
det på fotboll. Knattelaget ställde
upp mot tjejerna i SlutarP, och som

domare agerade vålkånde Lill-Gar-
vis carlsson' I'1.88- cl6-Ll

Mellan den 5 och.? juni bröt sig

nåqon in genom dörren till en

sommarstuga På Linnagården i
Axtolp, Kinneved. I stugan stal

-utr itt nickelservis, Uusstaksr'
ett kakfat och en serviettring i
nvsilver och eh indisk måssing-
kånna till ett vårde av 660 kronor'
Men tjuvarna ångrade sig' tYdli'
gen, för Polisen hlttade stöldgod-
set i sommarstugans trådgård'

to8å" å6' lq *



Tionde,rnålet av Thotnas
ftir lfinrr till toppen
- Nionde eller tion-

de, jag vet faktiskt in-
te vilket mål i ord-
ningen...

Thomas Wester-
berg, 23, är uppåt vär-
re efter Kinnarps der-
byseger i division V
mot Rapid.

Tio minuter före
full tid avgör Thomas
tillställningen.

Kinnarp vinner
med 2-0 och år med i
toppstriden.

Men det blir
Sandhem som vinner
serien, såger Thomas
nåstan bergsåkert.

Thomas Westerberg är en mål-
farlig he-rre, det är bekant sedan
länge. Är från år hårjar han i
toppen på skytteligorna. I FT:s
målltga har han för tillfället led-
nrnsen-

. TACKAR THOMAS
I går slog han tilligen! Mot Ra-

pid avgiorde han till Kinnarps
fördel. "Rappe" låg på hårt för
en kvittering, men då stack hem-
malaget emellan. Thomas var sis-
te man'på bollen och blev se-
gerskytt.

- Det är bara tacka Thomas
Wennergren, rnenar Westerberg,
Det var helt och hållet hans måI.
Jag hade ju bara att rulla in bol-
len, det hade vem som helst kun-
nat göra.

Innhopparen Thomas Wenner-
gren var duktig. Han vann en du-
ell nere vid höger kortlinje, hadq
bra kontroll på bollen och serve-
rade en fin passning till en- helt
friställd Thomas Westerberg,
sgm i tomt mål rullade in 2-0.

. l-0 av "LOLLO"
Kinnarp blir som våntat att

råkna med i toppstriden. Rapid,
gårdagens motståndare pi Kt.,-
nemo, hade chansen att haka på
i toppen, men försatte chansen. I
och för sig inget att säga om, Ra-
pid har inget där att göra i år.
Det framkom klart och tydligt i
går.

- Vår taktik gick hem, säger
Thomas Westerberg. Vi jagadg
på Arnes (Kinnarps målvakt, Alr
ne Ekbom) långa utsparkar sam-
tidigt som vi markerade ut var
sln man.

'Ja, Rapid kom egentligen
ingen vart. Hade svårt med att
hitta varann. Kinnarp låg på hårt
och gav inte sina gåster många
tillfälle_n att få igång något ordnat
spel. Andå gjorde Rapid en bra
andra halvlek, den ägde man,
medan Kinnarp hade greppet om
den första.

Hemmalaget tog ledningen ge-
nom Roland "Lollo" Jansson -
en 23-åring från samma fina ju-
niorkull som Westerberg. "Lollo"
vann en löpduell med Rapid-
backen Roland Pettersson, avan-
cerade inåt mitten och sköt hårt
och välplacerat förbi Jens Skyl-
deberg.

Två minuter senare hade
Kinnarp chans på 2-0. Thomas
Westerberg revs ned innanför
straffområdet, men "Blecka" Ge.
orgsson sköt inte båttre än att
Jens Skyldeberg kunde rädda.
Straffsituationen föregicks av en
misstänkt off-side, åtminstone
såg det så ut från sidan. Nu hade
matchledaren den uppfattningen,
att när passningen gick var inte
Westerberg off-side.

Andra halvleken blev spelmäs-
sigt trögare. Det var Rapid som
till synes hade greppet om spelet.
Möjligen var spelövertaget sken-

ingenting i anfallsvåg. Den sista
slutkvarten blev någorlunda hån- '
delserik, då bl.a genom Kinnarps
ovan relaterade 2-0-må1. I övrigt
hade Kinnarp bud på fler fullträf-
far. "Blecka" sköt i stolpen och
Tobbe Äkesson hade ett skott,
som blev svårfångat för Jens
Skyldeberg.

. SVÅRSLAGNA
Kinnarp är svårslagna på Kin-

nemo. Här ute har FBK gått på
pumpen, medan serieledande
Sandhem bara fick delad pott.

- Vi år inte låtta att tas med,
håller Thomas Westerberg med
om. Dagens match var en ren vil-
jeinsats från vår sida. Vi skall
hänga med i toppen, men någon
serieseger har jag svårt att tånka
mig. Vårt spelarmaterial är lite
för tunt i år, i synnerhet när vi nu
fått lite skador på halsen.

Thomas syftar i nuläget på Be-
rne Svensson, som hoppar om-
kring på kryckor. Tony Persson
har varit borta hela våren och i
går fanns heller inte unge kome-
ten P-O Westerberg, men där var
det bara en lägervistelse som

. \iq{rade spel.
Bäst i Kinnarp i går var vetera-

nen Conny Qwisth, som blir bätt-
re ju åldre han blir. All-roundkun-
nig är han, Conny. I går var han
högerback och släppte inte
mycket förbi sig. }'Blecka" Ge-
orgsson var duktig i första halv-
lek, medan Thomas Westerberg
och Thomas Wennergren - av-
bytaren - kom igång fint på slut-
tampen (se 2-0-målet).

Conny Pettersson gjorde ånnu
en gång en fin backinsats i Ra-
pid. Conny hade till uppgift att ta
bort Thomas Westerberg och lyc-
kades fint med sin uppgift.
Framåt hade Rapid det be-
svärligt. Spjutspetsarna Kjell
Fredriksson och Håkan Bivesjö
kom ingen vart den här dagen.
På mittfältet gjorde emellertid
Torgny Andersson en bra insats,
men han var på tok för ensam.

uÅr^Nr DFIIeea'rN

Thomas Wennergren soarade för ett piggt inhopp i Kinnarp. Hiir snuuw han så niir Rapid,s
målvakt J ens Skgld,eberg

Glo'da målskgttar på Kinnemo, Z3-å,ringarna Thomas Westerberg och Roland Jansson. FoTo:DANNILSSOJV.



Mids omma,r p å, F rökindsg&rden

d.amrnad,e ntir dansen gick öaer griismattan. z^lb - e$.

ANBUD
Axtorp-Flallagårdens diknings-
företag infordrar härmed an-

btrd på rensning av c:a 2.000 m'

dike. Arbetet är fördelat På två

sektioner och utföres med Pro-
filskopa. Anbud insändes se-

nast 15/? 1980 till Lennart Pet-

tersson, Hallagården, SlutarP,

521 00 FalköPing som även

lämnar upplysningar På tel.

. Vid festligt dukade bord, med
kaffe, kakor och tårta, firade per-
sonal, gäster och pensionärer mid-
sommarfest på Frökindsgården i
Kinnarp. Man föredrog att njuta
kaffet inomhus i det opålitliga väd-
ret och kunde samtidigt lyssna till
Roland Grehn som underhöll med
dragspelsmusik och sång.

Densamme ledde även lekar
kring midsommarstången när man
så småriingom och vådret tillåt be-
gav sig ut i det fria. Alla pensionä-
rerna kunde inte dansa med, men
de som orkade och ville deltos liv-
ligt i dansen.

Fem millimeter regn utsade regnmiitaren i förgrunden på, uilket garanterad,e att det inte

0515/334 86.

MidSOmmafafton firades på. Tångat:ailen i Slutarp med. bl.a. ringlekrir kräng mrd-
,som'marstå'ngen. Lekledare uar Bengt Fransson och för dragspelsackornpanjema.ng stod So-
muel Hultin. Vi bertittqde i,gå,rd.agens FT om,festhgheterna och hrir får nr en bikl fr&n dan_
sen kri,ng sti;ngen. Efter en.mUlen regnig *orgon kim,flet fina t:dctrei lagom till fgsien. 

--

Bra Slutarpsspel-
ändå frirlust, O-l
Trots att Slutarps IF gjorde en

av sina bästa matcher för sä-
songen då man på måndagskväl-
Ien tog emot Vedum på Tång-
avållen blev det förlust med 0-1
(0-0). Speciellt under den första
halvleken spelade Slutarp
mycket bra och kunde med lite
tur ha gjort både ett och två måI.
Närmast '.'rr' :r13t: Cå Mikael
Ungh sköt ett skott i stolpen efter
endast åtta minuter.

Den andra halvleken blev nå-
got jåmnare men det var inte alls
råttvist att Vedum gick upp och
tog ledningen med 0*1 efter tio

minuter. Efter lite schabbel i
Slutarpsförsvaret fick Dag Berg
en perfekt boll och hade bara att
skalla in den.

- Det är verkligen otur, det
här, menar Ingemar Ungh, trä-
nare i Slutarp. Vi hade ju allt i
den första halvleken och det
mesta, ändå förlorar vi. Jag vill
framhåiia hela laget, alla slet och
kämpade våI, men som sagt tu-
ren är inte med oss.

Domare var Erland Molander,
Tidaholm och han har setts bätt-
re.

. OLOFDARIUS
t"tgo- dd,- trt



IDags för tradötöonellt derbg-
Könnoarp -slutarp p å, I(önrr,,ernra
I morgon, fredag är det dags Lagen på Kinnemo fredag:

för en stor fotbollsbegivenhet i Slutarps IF: Stefan Pettersson,
Kinnarp och Slutarp. Då drabbar io.r.ry. Johu.r"son, Mikael Ungh,
nämfuen de båda lagen samman Martin Lindroth, Ove Kaflen, In-
i det årligt återkommande lokal- gemar Andersson, Håkan An-
derbyt som i och med att lagen dersson, Stefan Ekman, Bengt
spelar i var sin division rch serie Andersson, Kenneth Fingal, Jan
har en vänskaps-och tradi- Johanson, Håkan Persson, Ulf
tionskaraktär över sig. På Kinn- Karlen, Kjeli Karlste{t, Per Jo-
arfis-Fiemmaplan Kinnemo spelas hansson, Kenneth - Johansson,
matchen och som favorit får väl Sam.ling Tångavallen l?.45
hemmalagöt hållas, dä läget ju Kinirarps IF: Arne Ekbom, P-
har giort en verkligt stark vårsä- O Westerberg, Jonny Karlstcjdt,
song.i, {iy,,!.,SÖ.d.{a,.Skaraborg.'Tommy Fredriksson, Dan-ola
Doc\. får man inte på något vis Sanden, Tomas Karlsson, Göran
nonchalera "lillebror" Slutarp Johansson, Torbjörn Åkesson, .

som verkar att ha prickat in topp- Bengt Georgsson, Roland Jans-
formen tiU denna match. Spelet son, Tomas Westerberg, Tommy
som laget visade upp i måndags Berglund, Bengt Källström.
mot Vedum var trots förlusten Samling Kinnemo 18.

Ifinnarp i;-äää
lokalderhyt

1-0 "Lollo" Jansson' 2-0
"Blecka" Georgsson' I den andra
halvleken 3-0 Thotiras Wester-

bere. 4-0 "Lolloli Jansson' 5-0
Cöån Johansson På straff' 6-0
"Lollo" Jansson. 5-0 Göran Jo-

hansson På straff' 6-0
"Lollo"Jansson På straff' 6-I
Jan Johansson och 7-1 Thomas

Westerberg.
!._ffi

- Fredagskvållens lokalderby på
Kinnemo i Kinnarp slöt med stor_
seger 7-l för Kinnarps IF. Det
lelev en tillställning där Slutarp
gjorde ett hyggligt framträdandl
rore paus, men sedan kom. icke
minst på grund av en del ompla-
ceringar i laget, ett ras som var
onödigt stort.

Målens historia:


