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Hej.
Som Ni har märkt kom ingen ”Fif(l)are i
juni. Nu kommer istället ett extra stort jubileumsnummer. Därför kanske en del reportage känns lite gamla.
Många saker har hänt, vilket ordf. Stefan
Lundberg nämner i ledaren här intill.
Det största tycker jag är den nya kiosken
med den fina uteplatsen framför. Utbyggnaden av klubbstugan som snart ska ta sin
början är också väldigt spännande.
red.

Älgarås
Tryckeri

Utgivningsplan 2004
Nr. 35 Manusstopp 1 mars
Utg. dag 20 mars
Nr. 36 Manusstopp 1 juni
Utg. dag 20 augusti
Nr. 37 Manusstopp 15 nov.
Utg. dag 15 december.

”Rik och vacker” räcker inte
Efter den intensivaste och aktivaste perioden under min tid i FIF pustar jag nu ut
och har börjat fundera över vad jag varit
med om och vad det innebär.
Arrangemanget med företagsdagar i slutet
på April och början av Maj var både kul
och utmanande. 80 personer från ”TopFlight” hade kick-off på Fagervi med FIF
som arrangör för en heldag. Ett nytt sätt att
utnyttja vår fina anläggning och vår kunskap kring arrangemang som blev mycket
uppskattat och även visade sig vara en god
intäktskälla.
Därefter klassfotbollen med 450 deltagare
som gav oss mycket uppmärksamhet och
som omtalats som en succé. Vi har firat 80
år, genomfört midsommarfirande, landslagets fotbollsskola och dessutom genomfört
klassikern Hantverkscupen för 10-åringar.
En cup där jag hade förmånen att delta i

Gamla Gulingar

som tränare för våra 94-95:or och som jag
håller som sommarens roligaste helg!!!
Ja, det har verkligen varit en aktiv FIF sommar som visat nya möjligheter för Fagersanna IF såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.
Ändå har det varit en period av betänksamhet hur vi skall hantera framtiden. Då
vi pga för lite intresse tvingats lägga ner
juniorlaget och vårt P14-lag så har vi bara
ett 11-mannalag på ungdomssidan, F14.
Ser vi i yngre åldrar är det möjligtvis ett
fåtal årskullar som är tillräckligt många för
att hålla ett 11-mannalag. Utan 11-mannalag på ungdomssidan, hur klarar vi då av
att på sikt hålla oss med seniorlag?
Vi är en förening med god ekonomi, en fantastisk anläggning men idag utan möjlighet
att kontinuerligt hålla oss med 11-mannalag.
Vi behöver hjälpas åt att se lösningar på
detta inför framtiden. Sätta denna fråga
högst på alla dagordningar i klubben under
det närmaste året.
Samarbete eller offensiva satsningar för att
locka ungdomar till oss?
Det jag vet är att det räcker inte med att
föreningen är ”rik och vacker”.
Vi behöver fler aktiva också.
Stefan Lundberg
Ordförande och tränare P95-96
(som är för få för 11-manna…)

Posten i Tibro
Är med och sponsar

FIF(L)AREN
FIF bjöd in ett gäng gamla spelare till fika och genomgång av tränare Jonas Ottosson
inför matchen mot Jula BK. De fick tillfälle att snacka minnen, men fick också en uppgift.
De skulle utse dagens bästa spelare i de bägge lagen.
I Fagersanna utsåg de Olof Johansson och i Jula Ola Ohlsson. Men det fanns givetvis
ingen som hade platsat i deras lag.
Di gamle är fr.vä: Åke Arthursson, Kenth Ragnarsson, Ingvar Aronsson, Bengt ”i Hamna”
Johansson, Rolf ”Vitus” Waltersson, Rune Broo, Kalle Ohlin, Janne Strålman, Lennart
Johansson, P-O Lundberg. De hade hörde jag lite svårt att enas om vad de skulle kalla
sig. ”Gamla Gulingar” var visst ett förslag, men bättre kan dom väl

Det tackar vi för

Vildmarkspromenad
Efter lördagsmatchen mot Assyriska, stod Vildmarkspromenaden
på programmet. Där delades man upp i lag med 4 i varje. Därefter
bar det iväg ut skogen på en runda c:a 8 km. med avbrott för olika
stationer.
I år var grenarna: Drickahävning, yxkastning, bårhopsättar o bårbärningstävling, orientering, stövelkastning och luftpistolskytte.

Magnus Ohlins lag var överlägset i orienteringen, här bogserar han
in ungtupparna Jimmie Ingvarsson och Fredrik Gustavsson

Ganska misslyckat hopsatt bår, borde väl igentligen ha diskats, men
Mattias Johansson, Fredrik Larsson och Mats Hasselqvist kom imål.

Stövelkastningen är en svår gren Jocke Pettersson visar talanger
det fick Daniel Dahlqvist och med yxan, hörde också att han
Flemming Bengtsson erfara.
bangade på årsfesten för att hugga ved.

Tobbe, Olof Johansson o Jocke Pettersson har bråttom iväg inte
lika bråttom tillbaka. Vissa brister i kartläsningen.

Totalvinnarlaget bestod av två nyförvärv Flemming Bengtsson,
Daniel Dahlqvist. Gamle räven Marko Nurkkala och junior Martin Fredrik Larsson visar skyttetalanger, passa er för att ta springnota
på ”Bilisten”
Hansson

Även små bollar rullar på Fagervi
Nu är det inte bara ”långa bollar på Bengt”
som gäller på natursköna Fagervi. Nu handlar det även om att ”kasta klot”, d.v.s boule.
En av de motionssporter som ökat mest i
Sverige de senaste åren. Som den framsynta
och breddtänkande förening FIF är finns det
numera även en bana för boulspelare i alla
åldrar.
Pionjärerna har inte låtit vänta på sig.
Flera dagar i veckan kan man se den gamle
centertanken Rolf ”Vitus” Valtersson tillsammans med hockeykämpen Benke Gustavsson, norske invandraren (eller utvandraren) Knut Johansen och Stig ”Snutt”
Johansson kasta sina små klot.

Norsk glädje.
Men Knuttes glädje över lyckade kast kan
ingen ta miste på. En glad gutt, skulle jag
kunna påstå.
Även (eller trots att) om Johansen är norsk
blir det aldrig några landskamper. Kanske
det kommer så småningom.
Vi har ju fler norrmän här i trakten.

Men man kan även spela individuellt.
- Ingen är bäst, alla är lika dåliga, skrattar
han.

Alla kan spela boule.

Inga röda kort

Antingen du är överviktig eller underviktig.
Ung eller gammal. Tjej eller kille. Boule är
ju en sport för alla åldrar. I det här fallet
spelar man för att det är roligt och för några
timmars motion. En omgång över 3 serier
tar ca 2-3 timmar.
Man spelar i lag med två spelare i varje,
får vi veta av Benke.

Dessutom är det billigt. Ett amatörset kostar kring hundralappen. En hundring du kan
ha stor glädje och nytta av. Risken för skador är heller inte särskilt stor. Och till Fagervi kan du åka när du vill för en omgång.
Reglerna är dessutom enklare än för t.ex.
fotboll och många andra sporter. Och ännu
har ingen fått gult eller rött kort på Fagervis
boulbana.
- Alla är välkomna. Dom som inte har egna
klot kan kontakta någon av oss, säger Rolf
Valtersson.
Salig prins Bertil kunde förstås inte ana att
han förde boulen ända till lilla Fagersanna
vid Örlens östra strand.
Och kunde han så kan väl vi...
Än så länge är det bara Vitus, Knutte,
Benke och Snutt.
Det finns plats för betydligt fler.

”Vitus” och Benke diskutterar hur de ska reda upp detta läge som ”Snutt” med ett elegant
kast skaffat åt sig och Knutte.

Rolf ”Rållo” Ahlrik
Ingemar Berg (foto)

Norske invandraren Knut Johansen, har fått
fart på boulen i Fagersanna, och när han
inte spelar hjälper han till med att klippa
gräset på Fagervi

Intresserad av Boule
Kontakta någon av herrarna i reportaget
Eller ring
”Vitus” i lägger in ytterligare ett klot
i röran

”Vitus” 203 26

Inspirationsresa till IFK Göteborg
Tisdagen den 4 maj gjorde delar av Fagersanna IF en busstur till Göteborg.
Dagen var ämnad som en inspirationsdag inför säsongen för alla som jobbar
i FIF.
Inbjudna var styrelse, sektionerna motion, Fagervi, senior och ungdom, alla
tränare/ledare i gymnastiken, senior och
ungdom, detta kryddat med våra "gamla
gulingar". Totalt var drygt 50 personer
inbjudna och av dessa var det glädjande
nog 43 stycken som kunde ta sig ledigt
och tid att följa med. Alla delar i föreningen var representerade vilket var syftet och ett led i sammansvetsning till en
"hel förening".
Resan skedde i samverkan med SISU idrottsutbildarna och ingår i projektet ledarfokus som vi har tillsammans med SISU under 2004. Dessa var representerade av vår
SISU-konsulent Bengt Palmer. Utan SISU:s
hjälp hade resan inte blivit av.
Man kan dela in målet med dagen i 3 delar:
l: Alla delar i föreningen umgås och lär ytterligare känna varandra.
2: Besök hos och information av en framgångsrik elitförening.
3: Uppleva en av säsongens, publikt och
massmedialt, största fotbollsmatcher.
Att få deltagarna att umgås under dessa trivsamma former var inga som helst problem.
Hela dagen genomsyrades aven härligt positiv och upprymd stämning.
Besöket hos IFK Göteborg var såväl trevligt
som intressant.

Johan Wadman, Ulf Andersson och Stefan
Waltersson bekvämt i blåvittsoffan.

Guldtränare Roger Gustavsson och meste ”blåvit” Mikael Nilsson, med FIF standar och
blommor
På Änglagården, IFK Göteborgs ungdomsanläggning, togs vi emot av IFK:s "meste"
spelare Mikael Nilsson, som även varit med
och fixat dagen, och Roger Gustavsson en
av landets mest meriterade klubbtränare och
numera ansvarig på Änglagården.
Efter att vi ätit gemensamt på Änglagården
så var tid avsatt för att lyssna på Roger vilket
var, minst sagt, både intressant, lärorikt och
underhållande.
Inför träffen uppmanade Micke mig att se
till att det ställdes frågor. Det var inga som
helst problem med detta gänget….
Efter föredraget fick vi även en guidning
på Änglagården som var en imponerande anläggning. Vill understryka det ödmjuka och
fina bemötande vi fick av IFK Göteborg med
Micke och Roger i täten. Det kändes som
de hade all tid i värden för oss, härligt, inga
höga hästar här!
Under all den tid vi vistades inomhus var
det busväder utanför men så fort vi satte fötterna på avenyn så sken solen värmande på
alla Fifare och trots att mörkare himmel och
hot om oväder kom smygande då vi gick
mot derbyt så sken det upp igen när det var
dags för avspark på Ullevi. Detta var tydligen vår dag!
Derbyt mellan IFK och Öis var underhållande och innehöll det mesta, framförallt var
det en härlig inramning på ett i stort sett fullsatt och soldränkt Ullevi.
Efter matchen gick så bussen hemåt igen,
förhoppningsvis inte bara fylld med Fifare
utan även med många intryck från dagen.

Kvar var bara prisutdelningen i vår tipstävling som vanns av Mikael Karlsson, utöver
pengar fick han en landslagströja skänkt av
Micke Nilsson.
Jag hoppas att dagen var uppskattad och
intressant, för egen del var det en toppendag.
Vi planerar nu en eventuell fortsatt kontakt
med IFK vad det gäller utbildning av fotbollsungdomar vilket vi återkommer till.
Det är mycket tacksamt att arrangera för
ett sånt här härligt gäng, bara positiva och
glada miner från samtliga under hela dagen.
Tack skall ni ha allesammans,
DET ÄR "GÄSTERNA" SOM GÖR
FESTEN!
Tojje

Ett av ”blåvitts” anfall mot ÖIS. Matchen
vanns av IFK med 3-1 inför drygt 40.000
åskådare.

10 frågor till Olle
En av de flitigaste besökarna på Fagervi är
Olle Edh, eller Olof som det står i telefonkatalogen. En glad och go gubbe som har
synpunkter på det mesta. Inte minst på FIF.
Och som f d karlsborgare håller han ett getöga på gamla anrika BK Trix.
Visste ni förresten att Olles mamma var kusin till legendariske ”Svarte Filip” Johansson i IFK Göteborg? Jo då, visst finns det
påbrå så det duger i det här fallet.

Man låter alla vara med utan utslagning.
Beundransvärt helt enkelt. FIF är en stolthet för hela Tibro kommun.
Hur går det för FIF i år?
Jag tror på en plats på den övre halvan. Bra
att man ger de unga grabbarna chansen.

Idrottens sociala betydelse?
Mycket stor. Både för tjejer och killar.

Fagersannas framtid som ort?
För ortens överlevnad har Fagersanna IF
mycket stor betydelse.Utan FIF skulle Fagersanna snart somna in.

Favoritlag i allsvenskan?

Jag ställde 10 frågor till Olle och IFK Göteborg och Elfsborg.
så här lät det:
Vad gjorde du 1959-1960?
Vem är Olle Edh?
Smålänning från Kronofors utanför Nybro.
Född 1927 och tog värvning vid LV 1 i
Karlsborg som 16-åring.

Jag var sergeant vid LV 1 i Karlsborg och
utbildade bl a 615 Ahlrik i bilkörning. Den
killen var lovande i fotboll och handboll.
Han blev tydligen tidningsmurvel sedan...

Dina intressen?

Vilket land vinner fotbolls-EM?

Förutom fotboll är det jakt m m. Viltvård
har alltid intresserat mig.

Italien eller Holland. Men Sverige är en farlig uppstickare som kan överraska.
Jag tackar Olle för pratstunden som han
bjöd på innan Sverige körde över Bulgarien. Innan dess hade han haft några svettiga timmar bakom sin gräsklippare som har
en förmåga att trilskas litet då och då. Här

Din favoriträtt?
Hare med vinbärsgelé och gräddsås.

Din syn på Fagersanna IF?
En mycket fin ungdomsverksamhet som
betyder oerhört mycket för hela bygden.

Om hjärtinfarkt och diabetes
I hela världen – mest i den industialiserade
västvärlden ökar sjukdomarna diabetes och
hjärtinfarkt. Överallt forskas kring sjukdomarna och många försök pågår för att minska ökningen och nedbringa förekomsten –
hittills utan framgång.
Några fasta samband mellan vårt sätt att
leva/äta och förekomst av diabetes/kärlsjukdomar finns.
A: Fel mat = för mycket socker och fett.
För lite frukt och grönt.
B: För lite kroppsaktivitet. Våra kroppar är
konstruerade för ständig fysisk aktivitet.
Alla känner till punkterna A och B, och alla
vet hur svårt det är att ändra mat- och
aktivitetsvanor. Alla behöver knuffar för att
komma upp ur TV- soffan. Men för att behålla en god hälsa eller förbättra sin hälsa
måste man komma igång. Du som bor i Fagersanna-området har det väl förspänt vad
gäller möjligheterna till fysisk aktivitet. Förutom den vackra naturen som inbjuder till
vandringar/löpning/skidåkning/cykling
känner du säkert någon som deltager i Fagersanna IF:s motionsaktiviteter. Det är lättare att starta/komma igång om man får lite
draghjälp av någon vän/granne som redan
är med i någon aktivitet. Du känner säkert
någon???
Eftersom kondition är färskvara behöver
kroppen kontinuerlig rörelse, helst riklig
daglig portion.
Här är ett ”recept”-förslag för att Du skall
må bra:

hjälper inte ens det gamla befälets stränga
order.
- Jag brukar sparka till den och då brukar
den starta, skrattar Olle Edh.
Rolf ”Rållo” Ahlrik (text)
Ingemar ”Postis” Berg (foto)
Nån vidare EM expert är inte Olle av hans
vinnartips att döma, men vem var det.
Hälsning Per-Erik Sjölin
Tel 0504-20218

1. Daglig promenad – minst 30 – 40 minuter.
2. FiF:s motionsgympa* 1-2 ggr i veckan.
Passar alla åldrar/kroppar.
3. Mat - ring undertecknad för idéer om
mat.
* En stor medicinsk undersökning som
Köpenhamns Universitet har gjort på
Grönländare visade:
A. Grönländare som blivit stadsbor: hade
diabetes /hjärtinfarkt i ungefär samma stora
utsträckning som Köpenhamnare.
B. Grönländare som levde traditionellt
(jakt/fiske) var nästan helt befriade från diabetes/hjärtinfarkt.
Förklaringen till skillnaderna; Grupp B använde armar/överkropp mycket i sitt arbete
vilket var den väsentliga skillnaden mellan
grupperna.
Även vi Fagersannabor bör alltså leva som
Grupp B-Grönländarna dvs använda armarna mycket mera. Hur då? I Stavgång använder Du armarna. I Motionsgympan använder Du armarna mycket, förutom att även övriga kroppen får en genomgång.
Nu tycker Du att jag gett mig in på ett problem-komplex – utan att vara medicinskt
kunnig.
Så är det. Jag har bara min praktiska erfarenhet att hänvisa till. Håll igång Din kropp
på ett för Dig trevligt/passande sätt, så får
Du bättre kondition och mycket i vardagen
känns lättare.

I artikeln propagerar Per-Erik för att använda armarna och överkroppen.
Ett litet annorlunda sätt gymnastisera
armarna att visar han när han öppnar
gamla kiosken, efter inbrottet.

”Cykelpromenaden” – 20 maj
”Vitus” Valtersson, Stig Johansson och Ingvar
Aronsson hade som vanligt tur med vädret när de
arrangerade den traditionella Vår-cykel-promenaden. Tyvärr kolliderade årets promenad med flera
bortamatcher för våra ungdomslag, varför antalet
deltagare blev lite färre än önskat.
Det var 35 startande som cyklade och gick den 5
km långa banan. Även om sträckan inte är lång behövs en fikapaus i den sköna skogsmiljön – där
kaffe/läsk och hembakad bulle smakar som allra
bäst.
I paus-stoppet var två lektävlingar inlagda:
4 på en stubbe
4 personer skulle stå samtidigt på en stubbe (ca 60
cm i diameter) så länge som möjligt.
Lag: ”W-döttrar” – Susanne W, Amanda W, Hanna
Lövgren och Josefin Sorvari – var suveräna och
klarade 10 minuter.
Lagen ”Mountain Lions” och ”W-brothers” var
också duktiga – 3,50 resp. 4,33 minuter.
Lag ”Winners” – Anita Wallin, Ulla och Arne Flink
och Anki Lövgren skrattade för mycket och klarade
endast 24 sekunder.
(Men det var ju förstås meningen att ha kul.)

Arne och Ulla Flink trampar på uppför backen i Björkhultaskogen

Badminton – Varpa
Slå 2 badmintonbollar med badmintonracket mot
en pinne placerad 5 meter bort,
och komma så nära pinnen som möjligt. Båda bollarnas sammanlagda avstånd lades ihop.
Resultat:
Alle Waltersson
0,89 meter
Anita Borg
0,97 meter
Josefin Sorvari
0,99 meter
Ulla Flink
1.01 meter
Connor Hansson
1,02 meter
30 övriga inom 5,86 meter

Anita Wallin och Anki Lövgren i Badminton-Varpa

Vinnarlaget i Stubbståing, Susanne Waltersson,
Amanda Waltersson, Hanna Lövgren och visande
endast handen Josefine Sorvari

Promenaden ingår i FiF:s triaden, men även
deltävlingarna ger som bekant ett pris.
Tipstävlingen vanns av Tomas Lindblad som
får en klippning på Ransbo-Salongen.
Simon Arthursson vann barntävlingen.

Text: Per-Erik Sjölin
Foto: ”Postis”

Nästan 500 barn spelade 106 matcher och
det gjordes 444 mål under lördagens kyliga
men mestadels soliga väder. Första matchen spelades redan 9.20 och sista 16.30.
Matcher på 6 planer samtidigt. Matcherna
dömdes av FIF:s senior och juniorlag.
Det verkade som om alla tyckte att det var
kul.
Kommunmästare blev ”Vi i femman”
Ransberg efter vinst mot ”Kick off” Smuleberg med 3-1 i en mycket jämn och oviss
final.

Till slut vill vi från Gruppen som jobbat
med Klassfotbollen tacka alla inblandade,
som rott iland det knappt någon trott var
möjligt på så kort tid när vi drog igång för
några månader sen.
Fantastiskt vad många hängivna FIF-jobbare vi är. Jag vet inte exakt hur många in-

blandade vi var under dagen, men jag gissar
på c:a 75 personer. Men jag kan lova att
åtminstone jag somnade ganska tidigt (rätt
nöjd) lördag kväll. Hann knappt få upp
något på hemsidan.
Vi ses igen nästa år
Hälsningar
Ingemar ”Postis” Berg

Lite andra aktiviteter förekom också,
speedshooting bl.a där man kunde mäta
hur hårt man sköt. Där fanns 4 klasser.
Vuxen Herr vanns av Mikael Johnsson som
sköt 111 km/t. Dambäst blev Lina Lövgren
83 km/t, flickbäst lillasyster Hanna Lövgren 77 km/t, Pojk klassens vinnare Ewan
Shamshoon 80 Km/t. Ungdom: Anton Bohlin 85 km/t
Vinnare av Rättvisemärkta bollar 12 st:
Yvonnes gäng (Smuleberg), Kick on (Smuleberg), Björnligan (Häggetorp), Stjärnorna 96 (Häggetorp), MarcOhlin United
(Häggetorp), Häggetorp 4D lag 1, Änglarna (Häggetorp), Vi i femman (Ransberg),
Pilarna (Häggetorp), Stars 94 (Smuleberg),
Stars 95 (Häggetorp), Baloos gäng (Ransberg).
En bowlingfest (Tibro Bowlinghall) för
hela klassen vanns av Trullegänget (Smuleberg).
Pizzafest på Babels Pizzeria vanns av
Celtic/Arsenal (Smuleberg).

Finallagen i 92 årsklassen, där Kommunmästare skulle koras, det blev hemmaseger eftersom Ransbergs Skola tog hem finalen, efter
3-1 seger i en spännande match mot Smuleberg

Som synes mycket folk, fest, supporterflaggor m.m.

Från speedshootingen

Jubileumsfest
Lördagen den 2 juli var det dags för Jubileumsfesten på Fagervi. Vädret var som
vanligt när FIF arrangerar något ganska bra,
i varje fall för att vara sommaren 2004.
Det startade med välkomsdrink, sen följde
tipspromenad med lite annorlunda frågor.
Svaren på frågorna avgjordes av tävlingarna
senare på kvällen. Det kunde vara frågor
som t.ex.
Vem är mest huslig? 1. Kenneth Hansson,
X. Mats Carlsson, 2. ”Postis”. Här vek Mats
ner sig och en reserv fick inkallas, Benny
Borg, som också var bäst på att baka sockerkaka.
På bilderna på denna och nästa sida syns
fler av tävlingarna. OS-ringar, spikning, godisätningen t.ex.
Sen var det dags att inta partytältet där, Stefan Lundberg hälsade välkomna och höll
en historielektion om FIF fram till dags dato. Det visade sig att Stefan hade en anfader
som var med och bildade FIF 1924.
Priser och utmärkelser delades ut, lekar
lektes, innan det var dags för maten.
Verkligt gott var det, Jonsboda hade lyckats
igen.
Covertoones spelade i år igen upp till dansen, nu ännu bättre. Det blev bra fart på nya
dansplatsen, där det vanligtvis säljes bingobrickor.
Det enda som störde lite var knotten som
var lite envisa ett tag, men de lugnade ner
sig framåt natten.

Utmärkelser från
Västergötlands Fotbollsförbund

Ordförande Stefan Lundberg, uppvaktas och tackas för vad han med stort engagemang
uträttar för FIF, av Sektionsordförandena Per Larsson, Pia Palmer, Sture Hasselqvist
och Per-Erik Sjölin.
Marcus Hasselqvist, Martin Johansson, Peder Johansson, Mats Karlsson, Niklas
Lundh, Helen Mårdberg och Liselotte
Waltersson.

Stora diplomet:
Jan-Erik Apell, Jan Eriksson, Jan-Olov
Larsson, Thomas Lindblad, Stefan Lundberg, Helene Lindblad, Eva Siberg, Jörgen
Waltersson och Stefan Waltersson.

Förtjänstmärket i guld:
Stefan Arthursson, Kenneth Hansson, Mats
Hasselqvist, Per Larsson och Tommy Mårdberg.

Maten ser läcker ut och det var den också.
Levererad av Jonsboda.

Förtjänstmedalj i silver:
Lilla diplomet:

Kenth Sörman

Gerd Berg, Benny Borg, Torsten Ferm,

Mats Hasselqvist, Marko Nurkkala och
Jonas Ottosson var deltagarna i att äta en
rem med händerna på ryggen.

Det minglades lite framför den nya kiosken, innan det var dag att träda in i Partytältet

Bånita Kroon och Kenneth Wiberg lyckades inget vidare med att pricka in färgerna
på OS ringarna, 0 rätt

Efter påtryckningar var vi tvungna att ta
med en bild på Sture Hasselqvistpristagaren, Ingemar Berg, som passande fick en
Bluesskiva med Roffe Wikström.
Peder Johansson, Marcus Hasselqvist, Nicklas Lundh, Martin Johansson, Gerd Berg,
Benny Borg och Lisa Waltersson får diplom

Tommy Mårdberg tackar vördsamt för sin medalj, väntar på sin tur gör Per Larsson,
Mats Hasselqvist, Stefan Arthursson och Kenneth Hansson.

Spikningsmästare överlägset blev Pernilla
Lundberg, det märks vem som får sköta sånt
hemma. Undrar om fru Lundberg förstod
att detta var uttagning till att sköta snickeriet vid utbyggnaden av Klubbstugan.

Midsommar festen
Det kom mycket folk till FIF:s midsommarfest,
trots att vädret inte var helt perfekt. De mörka regnmolnen tog sig dock en sväng runt Fagersanna,
som tur var. FIF som nu arrangerar midsommarfesten, gjorde det på ett traditionellt sätt. Precis
som byalaget brukade.
Det började redan på torsdagskvällen när ett 60
tal personer, gjorde i ordning stången.
Resning av stången skedde 15.00 på midsommarafton innan lekarna tog sin början. Lillemor Eriksson och Sven Palmqvist, var som vanligt lekledare.
Kringarrangemangen bestod av pilkastning,
fiskdamm, bollkastning (2 olika), nallelotteri, fika
och framför allt fick man träffa varandra och
snacka lite.

Lillemor Eriksson och Sven Palmqvist skötte
danslekarna, som vanligt med bravur.
Som synes samlades det mycket folk på bollplanen vid Tennisbanan.

Fiskdammen skötte Robin Waltersson och han blev
en populär person. Det nappade fina ”fiskar”
Lisa Waltersson satsar på att vinna pilkastningen

Bollkastning var också en uppskattad aktivitet, här
I vimlet sågs ”Sportchefen” Nicklas Lundh göra en verkar det som att bollen slinker in i det minsta
insats för det uppväxande släktet. Känns tryggt.
hålet.

Ungdomsfest
Spelarrådet anordnade tillsammans med
ungdomssektionen kamratfest med anledning av 80-års jubileet i FIF.
Alla spelarrådsrepresentanter träffades tidigt på fredagseftermiddagen tillsammans
med ungdomssektionens ledamöter för att
göra klart inför kvällen.
Man byggde hinderbana, monterade prickskytte i målet, förberedde välkomstdrink
och högtalarmusik.
Klockan 17.00 kom alla gäster 76 st, de
hälsades välkomna och fick var sin drink
innan de delades in i olika lag. För att tävla
på de i ordning gjorda stationerna , till dånande musik.
Efter tävlandet serverades det hamburgare
o dricka. Sen följde live-musik i partytältet.
Flera olika grupper spelade och sjöng, för
sina kompisar.
Ungdomssektionens ledamöter blev utsatta
för en kupp och fick sjunga ”Bad moon rising”.
Det var inte det bästa framträdandet den
kvällen, men vi lyckades nästan sjunga färdigt samtidigt.
Sen följde brännbollsspel och som avslutning samlades alla i mittcirkeln på fotbollsplanen för att hurra och smälla ballonger
för 80-åringen Fagersanna IF
Text: Gerd Berg
Foto: Ingemar Berg

Orkester nummer två bestod av Ida Johansson, Jenny Apell, Hanna Lövgren, Bobby
Johansson och Erik Siberg

Uppträdandena var uppskattade som synes av att inte publiken försvunnit ut i det gröna

Elin Ingvarsson i ”stövelavsparkningen”.
Det gällde att pricka rätt, för att få många
poäng.

Tanja Lindblad satsade på att dricka
många Coca-Cola

Ungdomssektionen försöker sig på ”Bad Moon Rising” Här är syns Åsa Wallin, Marita
Karlsson, Gerd Berg, Pia Palmer, Ewa Siberg, övriga som var med och sjöng men inte
kom med på bild, Tommy Mårdberg, Ulf Andersson, Katarina Aling och Stefan Waltersson.
Sebastian Ferm och Lina Lövgren i orkestern syns bakom, på trummor fanns dessutom
Henrik Siberg

Hammarby tog
en trippel i
Hantverkscupen
Bajen gjorde sensation och vann dyngkärrekörningen och kanotracet, sen fullbordades trippeln genom vinst mot Heimer i
finalen med 4-1.
Den enda grenen de inte vann var kampsångtävlingen, som söderbröderna Reymersholms IK vann, med en djungelinspirerad
variant.

Dyngkärra
1. Hammarby IF
2. Fagersanna IF
3. Falköpings FK
4. Borås AIK
5. Onsala BK
6. Frölunda Vitesse
7. Frölunda PSV
8. IF Heimer
9. Örebro SK
10. Holmalunds IF
11. Reymersholms IK

40,7
43,1
43,9
45,1
45,6
46,6
49,2
51,1
51,2
52,2
52,3

Kanotrace
1. Hammarby IF
2. Frölunda PSV
3. Holmalunds IF
4. Fagersanna IF
5. Borås AIK
6. Örebro SK
7. IF Heimer
8. Reymerholms IK
9. Onsala BK
10. Frölunda Vitesse
11. Falköpings FK

59,5
63,0
65,8
71,4
74,8
75,9
79,0
81,2
82,6
88,4
100,0

Kampsångsvinnare
1. Reymersholms IK

Resultat Grupp A
Borås AIK-Hammarby IF
Örebro SK-Falköpings FK
Fagersanna IF-Frölunda Vitesse
Frölunda Vitesse-Borås AIK
Falköpings FK-Fagersanna IF
Hammarby IF-Örebro SK
Falköpings FK-Frölunda Vitesse
Örebro SK-Borås AIK
Fagersanna IF-Hammarby IF
Hammarby IF-Falköpings FK
Borås AIK-Fagersanna IF
Frölunda Vitesse-Örebro SK
Falköpings FK-Borås AIK
Hammarby IF-Frölunda Vitesse
Fagersanna IF-Örebro SK

0-5
3-4
1-2
1-2
6-3
17-0
0-3
1-3
0-17
12-0
8-0
5-0
2-3
7-0
3-3

Lille EmilDanielsson i Frölunda blev utsedd till matchens lirare när Frölunda Vitesse
och Frölunda PSV möttes. Här omgiven av glada lagkamrater.

Resultat Grupp B
Onsala BK-Holmalunds IF
Götene IF-IF Heimer
Reymersholms IK-Frölunda PSV
Frölunda PSV-Onsala BK
IF Heimer-Reymersholms IK
Holmalunds IF-Götene IF
IF Heimer-Frölunda PSV
Götene IF-Onsala BK
Reymersholm-Holmalunds IF
Frölunda PSV-Götene IF
Holmalunds IF-IF Heimer
Onsala BK-Reymersholms IK
IF Heimer-Onsala BK
Holmalunds IF-Frölunda PSV
Reymersholms IK-Götene IF

0-2
1-2
2-2
0-1
8-1
4-4
4-1
6-2
1-2
3-2
0-0
1-3
6-0
8-2
1-4

Placeringsmatcher
Frölunda PSV-Frölunda Vitesse
Falköpings FK-Borås AIK
Final
Hammarby IF-IF Heimer
3-4:e pris
Holmalund-Götene
5-6:e pris
Frölunda PSV- Falköpings FK
7-8:e pris
Frölunda Vitesse-Borås AIK

6-5
3-0
4-1
4-2
2-1
3-1

B-Slutspel
Semifinal
Örebro SK-Onsala BK
Reymersholms IK-Fagersanna IF
Final
Onsala-Reymersholm
3-4:e pris
Örebro SK-Fagersanna

1-6
5-0
3-0
5-4

A-Slutspel
Kvartsfinal
Hammarby IF - Frölunda PSV
IF Heimer - Falköpings FK
Holmalunds IF - Frölunda Vitesse
Borås AIK - Götene IF
Semifinal
Hammarby IF-Holmalunds IF
Heimer-Götene IF

5-0
8-0
4-0
0-4
8-0
9-1

Lagkapten Jonathan Hugolf lyfter
vandringspriset, som gjorts av Torleif Aiff
på Hantverkscentrum

Det spelade inte bara fotboll i helgen, kanot & dyngkärrekörning lek/tävlades det i
Hammarby vann bägge.
Götene och Holmalund var två jämna lag
som var med, matchen slutade 4-4. De möttes igen i match om tredja pris, då vann
Holmalund med 4-2

Frölundaskott mot FIF i matchen som
Frölunda vann med 2-1

Örebro kille hanterar dyngkärran som om han aldrig gjort annat.

Hammarbys vinnarlag: Jack Helmer, Andreas Holmberg-Kotsiopoluos, Andreas Bergman, Lucas Carlsson, Jonathan Hugolf, Basse
Waldenström, Victor Söderström, Jesper Frödén, Jonathan SybergTamimi, Nicklas Lindqvist, Viktor Heller. Ledare: Ovve Andersson,
Jonas Heller, Per Söderström

IF Heimers silverlag: Karl-Henrik von Elling, Martin Holmberg,
Simon Andersson, Emil Ohlsson, Alfred Ehn, Oscar Norlin, Ramo
Ligonja, Patrik Fogelqvist, Max Thuresson, Fredrik Larsson, Manne
Sirén-Florén, Erik Wengefeldt. Ledare: Jonas Norlin, Magnus Ehn,
Christer Holmberg.

Begränsad
Eftersändning

A

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med den nya adressen på baksidan

Porto betald
Taxe percue
Sverige

Returadress: Fagersanna IF
Sågvägen 5 B, 543 95 Fagersanna

Top-Flight på Fagervi
Om vi nu skall pröva detta med att arrangera företagsdagar, kan vi lika gärna
göra det ordentligt! Tänkte vi och tackade ja till Top-Flights fråga om att arrangera två företagsdagar då vi under två
dagar skulle ta emot och på ett givande
sätt aktivera deras 80 anställda.
Arrangemanget skulle vara en kick-off
inför deras arbetsintensiva sommar då
de har många säsongsjobbare som behöver lära känna de övriga på företaget.
Så under 8 timmar fick de vandra i naturen och kasta yxa (riktiga kastyxor...stora saker...), lagvis sätta ihop en
bår (låter lätt, är svårt..) och bära varandra runt en bana och skjuta luftpistol.
På eftermiddagen spela de fotbollsgolf,
snickrade fågelholkar på tid (en del var
svårbeboliga..) och körde dyngkärra på
tid. Allt med glimten i ögat men med ett

tävlingsmoment inlagt som gjorde att
adrenalinet rann till ibland.
I finalen bar lagen med sig sina resultat under dagen vilket omvandlats till
sekunder i tidstillägg till ledande laget.
I finalen gällde det att förflytta 10 st
puttekulor mellan två punkter med
hjälp av plaströr.
I gnistrande finaler korades där vinnarna med jordgubbschampange (alkoholfri), applåder och livslång ära.
Vi som jobbade hade kul, våra gäster
hade kul och vår förening fick en slant
betalt för vår kunskap kring arrangemang och för vår vackra anläggning.
Vi hoppas de kommer tillbaka nästa år!
Stefan Lundberg

Här gäller det att samarbeta, det lyckas
ganska bra som synes

Kan tyckas vara något farliga övningar,
men det kan meddelas att alla överlevde

Mycket stolta och lyckliga vinnare första fredagen

Tänk att det går att bygga fågelholkar på
så många sätt, med samma ritning

