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Posten i Tibro 
sponsar 

FIF(L)AREN 
Det tackar vi för 

Jag har upplevt den intensivaste 
tiden som ordförande (och träna-
re P10). Mycket har startats, 
genomförts och färdigställts un-
der denna vår. Låt mig berätta en 
del av vad som skett och sker; 
• Utbyggnaden av Fagervi är 
genomförd. Nu har vi en stor 
samlingslokal med ett fint kök 
och fotbollssveriges vackraste 
uteplats! Tack till alla er som lagt 
ner ett fantastiskt jobb! 
• Vi har skrivit ner våra rikt-
linjer för hur vi vill arbeta i före-
ningen. Tre års samtal har sam-
manställts i vår lilla skrift och 
kommer att vara till stor hjälp på 
sikt. Ha tålamod och läs den då 
och då. 
• Företagsarrangemang vid 
Fagervi med över 100 personer 
genomfördes med bra respond 
från deltagarna. 
• Utbildning med IFK Göte-
borg som i år besökte Fagervi för 
att utbilda våra tränare i 
”Änglarnas” utbildningsplan för 
fotbollspelare. Fortsättning följer 
2006. 
• Samarbete med Mölltorp/
Brevik kring Klassfotbollen inne-
bar en stor succé med 640 delta-
gare och över 2000 besökare på 

Älgarås tryckeri  
reklamplats 

Flera av Fagersanna IF:s ung-
domslag filmas den här veckan 
av Svenska fotbollförbundet. 
Då förbundet omarbetar sitt kurs-
paket för barn- och ungdomsar-
betet fick Fagersanna IF en för-
frågan om de ville vara med. 
- Vi blev rekommenderade av 
före detta kanslichefen på Väster-
götlands fotbollsförbund, Tommy 
Andreasson, och vi nappade di-
rekt, säger Janne Eriksson i Fa-
gersanna IF. 
Filmningen har pågått sedan i 
söndags då ett filmteam från 
Halmstad följde P10-laget i Hant-
verkscupen och fortsatte på mån-
dag och tisdag då några av de 
andra ungdomslagen filmades. På 
tisdagen kom även Tommy And-
reasson ut till Fagervi för att titta 
på filmteamets arbete.  
Fotbollsskola  
Utvecklingskonsulent Peter Bur-
svik representerar Svenska fot-
bollförbundet och han berät-tar 
om anledningen till filmningen i 
Fagersanna. 
Förbundet har förutom den ordi-
narie utbildningen också lilla 
landslagets fotbolls skola och det 
är materialet i den senare som ska 
omarbetas. Materialet kallas fot-
bollens lek och lär och innehåller 

En intensiv vår och sommar! 
Fagervi under en intensiv dag. 
Tibro´s publikmässigt största 
idrottsevenemang!? 
• Nystart av midsommarfiran-
de i FIF´s regi. I år förlagt till 
Fagervi och resultatet var övervä-
gande bra med mycket folk. Dags 
att marknadsföra den bättre? 
Besök av Idrottshistoriska före-
ningen som ville veta mer om vår 
förening 
Det blir en diger lista. Då väntar 
även augusti med Hantverkscu-
pen, Svenska Fotbollsförbundet 
som skall filma ungdomsträning-
ar för sina nationella utbildnings-
filmer (och för detta ändamål valt 
Fagersanna IF) och Svenska 
Landslagets fotbollsskola. 
Dessutom har det hållits ca 250 
träningar och 50 matcher på Fa-
gervi. Nog använder vi vår id-
rottsplats alltid…. 
 
Roligast har varit våra tjej-lags 
framgångar som började redan 
med seger i Vinter Ulven för att 
fortsätta med finalplats i UlvaCu-
pen och nu senast krönas med 
seger i Kalle Kaviars Cup. Detta 
av tre olika tjejlag! 
Respekt! 

Stefan Lundberg 
Ordförande Fagersanna IF 

FIF filmas av fotbollsförbundet 

svensk fotbolls mål och riktlinjer 
för. barn- och ungdomsfotbollen. 
Vi kommer att använda oss av 
filmsekvenser i utbildningsmate-
rialet, bland annat till barn och 
ungdomars utveckling och över-
gripande ledarskap, säger Peter 
Bursvik. 
Från tisdag till fredag den här 
veckan pågår Fagersanna IF:s 
fotbollsskola och den följs också 
av filmteamet. 
- Detta blir enligt min mening PR 
för hela vår förening och alla är 
positiva och ställer upp. Både 
ledare och föräldrar har engage-
rats, till exempel under Hant-
verkscupen i söndags. Då agera-
de också ett par föräldrar vid 
filmandet, säger Janne Eriksson, 
ansvarig för fotbollsskolan. 
Roligare studier 
Det som filmats på Fagervi lP 
kommer sedan deltagare i lek- 
och lära kurserna att få titta på. 
Det blir utgångspunkt för diskus-
sioner och samtal. 
I vanliga fall läser man ju ofta i 
en kursbok och diskuterar utifrån 
det men att utgå från en bild gör 
studierna betydligt roligare, me-
nar Janne. 
Filmandet kommer att resultera i 
en dvdfilm men också i en video. 

Börje Sahlen SLA 

Fagersanna IF  P-10 lag filmas under Hantverkscupen 



På Annandag Pingst gästade 
Englands U-19 damlag Fagervi, 
för att spela en träningsmatch 
mot Falköpings KIK damlag som 
är ett topplag i div. 1 Söder. Mat-
chen var en del av Englands för-
beredelse inför landskampen mot 
Sverige, som spelades på Guld-
kroksvallan i Hjo. (Den kampen 
slutade 1-1) 

Matchen på Fagervi IP vanns 
av England 5-2. 

Mål: England: Dunia Susi 2, 
Michelle Evans, Jill Scott and 
Chantelle Parry. Falköping KIK: 
Camilla Fredh 2. 

Falköping hängde bra med, 
men var betydligt tamare i avslut-
ningarna.  

Det är ganska otroligt att vår 
lilla förening får ta emot ett så 
fint besök, England kom med en 
stor trupp 20 spelare och head 
coach, ass coach, goalkeaper 
coach, 2 läkare, 2 fystränare, 1 
psyktränare, 1 videofilmare, 3 
tränarhantlangare som förberedde 
uppvärmningen, de var på plats 
med skåpbuss 1,5 timme före 
laget, dessutom var det några 
höjdare från förbundet med.  

Jag räknar upp hela truppen 
ifall någon av dem blir storstjär-

England U-19 Dam - Falköping KIK 5-2 (3-2) 

nor i framtiden och spelar i VM 
t.ex. 

Målvakter: Carly Telford och 
Danielle Mill. Utespelare: Nicole 
Emmanuel, Kylie Davies, Bonnie 
Horwood, Sophie Clough, Katie 
Holtham, Dunia Susi, Jill Scott, 
Chantelle Parry, Amy Kane, 

Michelle Evans, Stephanie 
Houghton, Fern Whelan, Becky 
Hall, Lianne Sanderson, Danni 
Bird, Heather Schzuber, Jess 
Clare, Sophie Bradley. 

Det var ganska mycket hysch 
inför matchen, ingen press fick 
informeras bl.a. FIF:s hemsida 
och Fif(l)aren var de enda som 

Jill Scott som gjorde Englands tredje mål har här vunnit en närkamp 
mot en KIK försvarare 

En farlig Falköpings hörna, som dock blir resultatlös Englands lagkapten Michelle Evans  försöker att vinna bollen.  

Camilla Freedh i Falköping kvitterar här till 1-1 i fjortonde minuten. 
Hon gjorde strax efter 2-1 på straff. 

fick fotografera från matchen och 
på hemsidan måste texten vara på 
engelska. 

Engelsmännen var nöjda med 
arrangemanget och undrade var-
för har dom inte sådana anlägg-
ningar hemma. 

Text och foto:  
Ingemar Berg 



Ängel på  
besök 

Tränarna delades upp i grupper och varje grupp fick 
en uppgift, som de senare skulle utföra med de andra 
grupperna som övningsobjekt. Här diskuterar Tojje 
Ingvarsson, Stefan Lundberg och Helene Lindblad 
under överinseende av Roger. 

Ett av tipsen på uppvärmningsövning var ”tre-fotboll”, spelarna delades upp tre och 
tre i två lag, sedan måste de tre hålla varandra i handen. Såg faktisk ganska festligt 
ut. 

Bakre raden: Roger Fridlund, Stefan Arthusson, Ulf Andersson, Bengt Palmer (Hörnebo), Stefan Karlsson, 
Tojje Ingvarsson, Stefan Waltersson, Stefan Lundberg, Jens Andersson, Thomas Lindblad, Tommy Mård-
berg, Helene Lindblad. Främre raden: Stefan Pettersson, Stig Johansson, Tony Johansson, Henrik Siberg, 
Sebastian Ferm och Jörgen Waltersson 

Söndagen den 6 maj hade vi 
Roger Fridlund från IFK Göte-
borgs fotbollsakademi på besök. 
Syftet med dagen var att våra 

tränare skulle få en introduktions-
kurs i utbildningsprogrammet 
"Fotbollens hemligheter" eller 
"Secret of Soccer" som det ibland 

benämns. 
Dessutom fick vi en genomgång 

av det material, videoband och 
handböcker, som FIF samtidigt 
investerat i. 
Detta blev en heldag på Fagervi 

med såväl teori- som praktikpass 
samt även en del tjöt. 
Jag tror jag talar för alla när jag 

säger att det var en riktig kanon-
dag. 
Utbildningen var givande och 

Roger, vilken underbar ledare, 
bjöd verkligen på sig själv. Roger 
gjorde fin PR för såväl utbild-
ningsprogrammet som för IFK 
Göteborg. 
"Fotbollens Hemligheter" består 

av ett antal videoband och hand-
böcker som bl.a. innehåller över 
1 600 övningar rör ungdomar upp 
till 18 år. 

Det är skapat av Sveriges fram-
gångsrikaste klubbtränare, Roger 
Gustavsson. 
Detta är säkert ett av de mest 

kompletta och gedigna utbild-
ningsprogram som existerar och 
finns nu alltså att tillgå för våra 
tränare i Fagersanna IF. 
Programmet skall ses och an-

vändas som grund och stöd i all 
träningsplanering utan att hämma 
den kreativitet och det nyskapan-
de som våra tränare står för. 
Som bekant var en busslast från 

FIF på besök hos Roger Gustavs-
son och IFK Göteborg på Ängla-
gården förra året som en första 
kontakt med IFK och "Fotbollens 
hemligheter". Rogers besök och 
introduktionskurs hos oss var 
steg 2 och fortsättning följer. 
(Roger kommer gärna till oss 

igen!) 
Detta samarbete är ett led i 

FIF:s strävan mot vår vision. 
Denna typ av utbildning och 

utveckling sker parallellt med att 
vi följer vår utbildningsplan när 
det gäller fotbollsförbundets 
utbildningar. 
Avslutningsvis vill jag skicka en 

hälsning från Roger Fridlund som 
kom på mail dagarna efter hans 
besök hos oss. 
" Mycket trevliga och duktiga 

tränare ni har, tränarna är ju de 
allra viktigaste man har i klubben 
för att få ungdomarna att trivas 
och utvecklas. 

Hälsa alla kursdeltagare och 
tacka för en härlig insats" 

Så var den hälsningen fram-
förd. 

Vi är redan riktigt bra men vi 
kan bli ännu bättre! 

Text: Tojje 
Foto: Postis 



Jane Isacsson från TV 4 besök-
te FIF:s styrelsemöte i april och 
hjälpte oss med tips på hur vi ska 
gå till väga.  

Det viktiga när man tar kontakt 

Årsmötet 6/3 
Årsmötet hölls i Strandstadens 

klubbstuga och vi ser fram emot 
att 2006 kunna hålla det i vår 
egen nya klubbstuga. 
På årsmötet presenterades årets 

resultat, +25 kkr, vilket har kla-
rats trots stora investeringar i 
Fagervi med kiosk och klubbstu-
ga.  
Ökat antal träningstimmar och 

genomförandet av klassfotbollen 
var andra positiva händelser un-
der året som lyftes fram.  
Mötet var enigt om att de priori-

terade frågorna de närmaste åren 
skall vara att få fler aktiva till 
föreningen och även fler ledare. 
För att klara detta måste alla 
hjälpa till och marknadsföra vår 
förening. 
Till ny ledamot i styrelsen val-

des Susanne Waltersson.  
Nya i ungdomssektionen är 

Susanne Augustsson, Tord Lars-
son, Pam Hansson, Maria Karls-
son och Björn Svanell.  
Övriga sektioner omval. 
Avslutningsvis ett tack till alla 

er som under flera år gjort ett 
viktigt arbete i styrelse och sek-
tioner och nu lämnat era uppdrag. 
Ni har alla gjort en viktig insats. 

Stefan Lundberg   
Nyvald ordförande 

Ungtupparna Lill-Jimmy Ingvarsson, Hasse Carlén försöker dra med 
”gamlingen” Jacob Lindroth i orienteringen. De lyckades väl bra med 
det, men att hitta tillbaka var svårare. 

Micke Ingvarsson, ser stark ut i pistolskyttet, Martin Hermansson och 
Dennis Bustad är i alla fall imponerade. 

Vildmarkspromenaden 
Årets vildmarkspromenad gick 

till på ungefär samma sätt som de 
senaste åren, och genomfördes 
med gott mod. 
Grenarna var, drickahävning, 

yxkastning, orientering, stövel-

Vi minns Kent 
Ragnarsson 
Med sorg mottar vi meddelandet 

att Kent Ragnarsson har lämnat 
jordelivet.  Vi minns dig som 
spelare, domare och ledare i vår 
förening. Vi minns dina inlägg på 
vår hemsida och dina besök på 
våra matcher. Vi minns ditt stöd 
och din uppmuntran. Vi kommer 
att sakna dig i sommar 

Fagersanna IF 
/gm Stefan Lundberg 

kastning och luftpistolskjutning. 
Efter tävlingarna var det pizza, 

fotboll på TV, m.m. 
Resultaten från tävlingarna är 

bortglömda för länge sen. 

Hur får vi media att skriva om 
oss? 

med media är som hon ritar på 
bilden. 

”När, var och varför.” 
Det finns en del att tänka på den 
saken är klar. 

Reslultat kämpalekar i Hantverkscupen 
Kanot Barn 
1.    Fagersanna IF 0,93 
2.    IF Heimer   1,09 
3.    Falköpings FK  1,17 
4.    Örebro SK vit 1,19 
5.    Örebro SK svart  1,33 
6.    Holmalunds IF  1,35 
7.    Onsala BK   1,50 
8.    Borås AIK   1,53 
9.    Götene IF   1,72 
10.  Brommapojkarna  2,24 
11.  V:a Frölunda IF  2,70 
 
Kanot Ledare 
1.    Holmalunds IF  0,56 
2.    Falköpings FK  0,58 
3.    Onsala BK   0,59 
4.    Örebro SK svart  1,00 
5.    Brommapojkarna  1,05 
6.    Örebro SK vit  1,14 
7.    Fagersanna IF  1,16 
8.    Götene IF   1,22 
9.    Borås AIK   1,29 
10.  IF Heimer   1,42 
       V:a Frölunda  1,42 

Dyngkärra Barn 
1.   Holmalunds IF  47,7 
2.   IF Heimer   47,8 
3.   Fagersanna IF  48,0 
4.   IF Brommapojkarna  52,4 
5.   Onsala BK   58,2 
6.   Örebro SK svart  59,0 
7.   Örebro SK vit  62,2 
8.   V:a Frölunda IF  63,9 
9.   Götene IF   64,0 
10. Borås AIK   67,9 
11. Falköpings FK  74,7 
 
Dyngkärra Ledare 
1.   Fagersanna IF  28,3 
2.   Falköpings FK  28,5 
3.   Onsala BK   29,5 
4.   IF Heimer   31,0 
      Örebro SK vit  31,0 
      V:a Frölunda IF  31,0 
7.   Örebro SK svart  31,5 
8.   Götene IF   32,0 
9.   if Brommapojkarna  34,0 
10. Holmalunds IF  36,0 
11. Borås AIK   37,5 

Stefan ”Bobo” Ordenes från Gö-
tene hanterar dyngan, som i år 
hade konsistensen lös. Det hade 
inte varit kul att välta. Banan var 
också mycket hal på förmidda-
gen. 



Vilka tjejer vi har i FIF, F.10 vann i vintras vinterulven, sedan följde F-
12 upp med att gå till final i Ulvacupen och som kronan på verket vann 
F-14 Kalles Kaviar cup i Kungshamn 
I Vinterulven slog FIF Hörnebo SK i finalen med 2-0, i semifinalen 
slogs Ulvåkers IF ut med 2-1, i kvarten IF Tymer 3-0.  

F-10 vann Vinterulven 

Vinnarlaget: som besegrade Hörnebo i finalen med 2-0. Bild: Ulvåkers IF 

Under två intensiva dagar i juni 
visade återigen våra tjejer framföt-
terna. Denna gång var det vårt 
F12-lag som visade att vår tjej-
verksamhet är bra och framgångs-
rik. 
Nog var vi många som trodde att 

de skulle lyckas bra då de har kros-
sat all verksamhet i sin serie och 
gjort 107 mål, samtidigt som de 
förra året kom till semifinal i sam-
ma cup. Men att leva upp till för-
väntningarna på det sätt de gjorde 
var mycket starkt. I gruppspelet 
dominerade de sina matcher och 
vann säkert. Tuffast motstånd gjor-
de Hovås-Billdals blåa lag och 
kanske borde vi sett detta som ett 
tidigt omen om vad som komma 
skulle. 
I Söndagens slutspel var tjejerna 

aldrig i några problem utan vann 
sina matcher övertygande med 
segern över Zenith (3-1) i semifi-
nal som spelmässiga höjdpunkten. 
Äntligen var tjejerna i en välför-
tjänt final!! 
Finalmotståndare blev …Hovås-

Billdals röda lag! Trots detta var vi 
många som trodde på att tjejerna 
skulle ta den första FIF-segern i 
UlvaCupen sedan 1972. Spelet gav 

oss länge rätt med ett stort spel-
mässigt övertag och ett flertal 
mycket bra chanser att ta led-
ningen. Så trots 0-0 i paus kändes 
matchen trygg. Men… Hovås/
Billdal visade varför de gått till 
final och på sin första hörna fick 
de sin första målchans som de 
förvaltade på bästa sätt. Trots 
intensiv press sista minuterna 
höll Hovås/Billdal undan till 
seger och stor glädje, tillika stor 
sorg för oss FIF are och framför 
allt tjejerna som var värda att 
vinna Ulva Cupen. 
Ett lag värt att vinna fick denna 

gång lära sig hantera en tung 
förlust men jag hoppas de snart 
ser prestationen som var stor och 
beundransvärd. 
 
Vi vid sidan fick lära oss att 

uttrycket ”bollen är rund, allt kan 
hända” inte bara är en fotbolls-
klyscha…men ett stort grattis till 
Hovås/Billdal som gjorde en 
storstilad kämpainsats. 

Vid pennan 
Stefan Lundberg 

A-Final för F12 i UlvaCupen 

Ulva Cupen P 10  
Efter en vår med nästan idel segrar 
i poolspel hade vi vissa förhopp-
ningar inför UlvaCupen. Efter en 
tidig start med frukost vid Fagervi 
06.00 (!!) och första match kl 
08.00 var det full fart. Killarna 
visade vad de kunde redan på lör-
dagen med tre raka segrar och en 
målskillnad på 11-1! Hela laget 
visade upp kämpatakter och kun-
skaper som gjorde att våra mot-
ståndare Ulricehamn, Karlskoga 
och Väring 2 inte kunde besegra 
oss. 

På söndagen ställdes vi mot Vär-
ing 1. Ett storväxt och i sin serie 
obesegrat lag. Efter en jämn inled-
ning tog vi över spelet och efter 1-
0 på straff av Rasmus Wadman, 
seglade killarna ifrån till en säker 

3-0 seger. Vi var bland de bästa 16 
lagen! För att ta oss in bland de 8 
bästa behövde vi besegra Häcken. 
Med en lång paus innan denna 8-
del var det svårt att ladda upp, men 
killarna bestämde sig för att de 
ville vinna för de ville möta fler 
nya lag. I en härlig match där vi 
stundtals pressade Häcken fick vi 
till slut ge oss då de gjorde 1-0 
med 5 minuter kvar. Slutligen vann 
de med 3-0 och vi får säga att det 
var rättvist då Häcken gjorde en 
bra match. 

En kul turnering med kanonduk-
tiga killar som både spelade bra 
fotboll och visade på fighting spi-
rit. All heder åt er och det resultat 
ni presterade killar! Vi och Fager-
sanna IF kan vara stolta över er 

Tränarna 

Fagersanna deltog med två 
lag i Ulva-Cupen, bägge gick 
till A-slutspel. 
 

P-10 resultat. 
FIF-IFK Ulricehamn    3-1,  
FIF-KB Karlskoga   1-0,  
FIF-Värings GIF 2   7-0 
16 delsfinal,  
FIF-Värings GIF 1   3-0,   
8 delsfinal   
FIF-BK Häcken   0-3 

F 12 resultat 
FIF-IFK Ulricehamn    3-0, 
FIF-Hovås Billdal   2-1,  
FIF-Jula BK   5-1 
8 delsfinal     
FIF-IFK Hjo   2-0,   
kvartsfinal   
Mölltorp/Breviks AIF  1-0 
Semifinal   
FIF-IK Zenith    3-1  
Final   
FIF-Hovås/Billdal   0-1  

Fina insatser i Ulva-Cupen 



Trots att vädret växlade från regn till solsken 
verkade det inte vara några sura miner någonstans.  

Mölltorp och Fagersanna, som arrangerade fot-
bollsfesten ihop blev som sig bör mästare i respek-
tive kommun i femte klass. 

Den mycket rafflande finalen vann Mölltorp, 
men det satt långt inne. Jag kan intyga att många 
mölltorpsföräldrar, hade hjärtat i halsgropen och 
ännu högre stundtals när Ransberg tryckte på och 
jagade kvittering i andra halvlek  

Totalt deltog 636 elever och 59 lag i årets Klass-
fotboll . 

Det innebär att nästan hälften av alla elever i 
Tibro och Karlsborgs Kommuner födda mellan -93 
och -98  deltog i fotbollsfesten! 129 matcher spela-
des och det gjordes 670 mål.  
Vinnare i olika utlottningar: 
Pizzafest: (San Remo Pizzeria) vanns av 
"Forsviks trea"  
Pizzafest: (Babels Pizzeria) vanns av "The win-
ners" Smuleberg 
ICA festpåse: (ICA Supermarket Tibro) 
"Lirarna" Ransberg) 
Glassfest: (Brostugan) "Kämparna" Mölltorp 
Glassfest: (Café Candela) "Barcelona" Småsko-
lan 
Ryggsäckar: (Nordea) "Spanjorerna" Småsko-
lan 
Bowlingfest: (Tibro Bowlinghall) "Änglarna" 
Strandskolan 

Till slut vill vi från Gruppen som jobbat med 
Klassfotbollen tacka alla inblandade, som rott 
iland denna fotbollsfest.  

Speciellt roligt är att samarbetet med Mölltorp/
Breviks AIF fungerat så fantastiskt bra. 

Klassfotbollsfesten blev lyckad igen 



Kommunmästare i Tibro Kommun för andra året blev Ransbergs Skola 

Mölltorpsskolan vann i Karlsborgs Kommun och vann dessutom den mycket jämna matchen 
mot Ransbergs Skola. 

En av många duktiga domare, Emil Klingström 

Ibland blir det lite sysslolöshet i matcherna. 

Wembley, mannen som inte gjort ett inhopp på 8 år 
av Andréas Sjölander 



Mera Gympa. 
 

Vuxengruppen, som leds av Malin Lind-
berg, Anki Löfgren eller Ann-Mari Sorvari 2 
ggr per vecka, har blivit mycket väl etablerad. 
Några gånger under våren har vi varit 40 del-
tagare (1 gång var vi 43). 

Fantastiskt bra att kunna stimulera så många 
att hålla igång. Så kan det bli när man har 
engagerade, duktiga och lyhörda ledare. 

Lyhörda! Dvs att göra program som tilltalar 
och ger en trivsam samvaro. Vi svettas och 
trivs tillsammans. 

Lyhörda! Kan också betyda något annat: att 
tex lyssna av, vad som önskas av personer 
som ej (f.n.) är med i gympan. Det är vad våra 
ledare har gjort. De har nämligen fått 
"undringar" om gympa, som inte är fullt så 
tuff som den nuvarande. 

En gympa med mindre spring och hopp, 
med mera stretch och mjuka rörelser. Övning-
ar som är mer anpassade till såväl lite "äldre", 

Gympa avslutning 
28/4 

Som kvällens överaskning var Peter Jons-
son, Friskis & Svettis inbjuden att leda vårsä-
songens sista gympa-pass. 

Flitigast av alla flitiga gympadeltagare var 
Marita Karlsson som har deltagit 28 ggr av 29 
möjliga under vårens pass. Hon förärades 
med en gratis gympa-termin. 

Totalt är det 50 st. som deltagit i vårens 
gympapass, med ett snitt på 25 st. 

Ledare har varit Anki Lövgren, Ann-Marie 
Sorvari och Malin Lindberg 

Text Susanne Waltersson 

Gympa-gruppen som var närvarande på avslutningskvällen. Foto Susanne W. 

Marita Karlsson får bamsekramen av gym-
paledaren Anki Lövgren, och får välförtjänt 
gratis gympa nästa termin. 

som till gruppen "icke hurtisar". För alla som 
provat den "tuffa" gympan men funnit den för 
tuff tar vi nu fram ett program som skall passa 
dem bättre. 

Vi är f.n. så lyckligt lottade i FiF att vi har 3 
erfarna ledare. Om tillräckligt många intresse-
rade finns och anmäler sig kan en gympa-
grupp med lite lugnare gympa starta redan till 
hösten. Ann-Mari har fått frågan och arbetar 
nu fram ett "lugnare" program. 

Nu är det upp till Dig!  
Välkommen! 

Ann-Mari, Malin Anki och Per-Erik tar 
emot Din intresseanmälan. 

Tisdag eller onsdag blir nya gympans dagar. 

Må bättre - motionera! 
Text: Per-Erik Sjölin. 

Ännu mera gympa. 
Ungdomsgympa - aerobic. 

Från och med hösten 05 kan vi ordna gym-
pa som är anpassad för ungdomar i åldern 7 - 
11 år.  

Två tjejer med erfarenhet som gympaledare 
och med Fagersanna-bakgrund -Sandra Wi-
berg och Lena Gustavsson har lovat att leda 
modern ungdomsgympa/aerobic en gång per 
vecka. Vi provar under hösten 05 och räknar 
med fortsättning. 

Om någon vecka får vi klart vilken vecko-
dag som passar våra blivande ledare och då 
går vi ut med information på FiF:s hemsida 
www.fagersannaif.com, och på anslagstavlor. 

Hälsning  
Malin och  Anki 

Sandra Wiberg en av de nya gympainstruktö-
rerna 



Överraskande mycket folk kom på mid-
sommarfesten, det var ju lite frågetecken 
eftersom den var flyttad från centrala Fager-
sanna till Fagervi. Största anledningen till 
flytten var ju att där finns redan fikaser-
vering och annat tillgängligt på ett smidigare 
sätt.  

 
Nu var det kanske ännu mer folk än van-

ligt, men det bidrog det fina vädret också 
till.  

 
Lillemor Eriksson och Sven Palmqvist höll 

i lekarna, dessutom fanns pilkastning, diver-
se bollkastningstävlingar, fiskdamm m.m. 
Här följer några bilder från festen.  

Lillemor Eriksson och Sven Palmqvist sjöng och spelade till dansen 

Fiskdammen var otroligt populär, det var fina vinster, stora vattenpi-
Danne visar klassen, med en fullträff i bollskjutningen, men bilden 
hade ändå inte kommit med om han inte mutat fotografen med en kola. 



Onsdag 29 juni klockan 14.00 vid KL-livs. 
16 st tjejer som skall åka på cup till Kungs-
hamn. Som vanligt när man skall åka på cup 
så tror man att tjejerna skall flytta hemifrån. 
Det finns väskor så nästan hela parkerings-
platsen är full. Efter lite tankeverksamhet så 
löser vi all packning och kan åka mot 
Kungshamn ca 30 minuter försenade. Vårt 
första stopp är vid Statoil i Skövde. Där skall 
vi plocka upp Josse A och Jessica G som har 
varit på ridläger. Det visar sig att det är bara 
Josse som kan åka med för tyvärr så har 
Jessica blivit förkyld och har feber. Resan 
till Kungshamn går som planerat och vid 
framkomsten packar vi upp våra grejor samt 
går och äter mat. Vi skall spela vår första 
match redan på onsdag klockan 19.40 i 
Smögen. 
 
Match 1 mot Kungshamn. 
Matchen spelas på Havsvallen i Smögen. 
Tjejerna gör som vanligt en bra match. Trots 
att vi förlorar denna med 1-0 på en straff 
redan efter 2 minuter. Tycker att vi har spe-
let i 38 minuter av 40. Kungshamn skapar 
inget utan vi skapar 6-7 jätte bra lägen utan 
att göra mål. Tjejerna är lite nedstämda när 
vi åker tillbaka till förläggningen. 
Jag och Tomas berättar för tjejerna att det 
viktigaste på cupen är att vi har kul tillsam-
mans och att vi spelar bra fotboll. 
Efter matchen så är det sängdags direkt ef-
tersom vi har match tidigt torsdag morgon 
08.00 på Havsvallen. 
 
Torsdag  30 juni Väckning 6.00 för frukost 
klockan 6.30. Tjejerna är lite trötta men inga 
problem att väcka dom. Denna dag skall 2 
matcher spelas. 
 
Match 2 mot Bunkeflo. 
Även denna match spelas på Havsvallen. 
Denna match är en av dom bästa F14 mat-
cher jag sätt. 2 lag som vill spela konstruktiv 
fotboll. Matchen slutar 1-1 Tycker att resul-
tatet är rättvist. 
 
Match 3 mot Skoghalls. 
Matchbilden på denna match är ett lag som 
vill spela fotboll och det andra laget bara slår 

ifrån sig. 
Skoghall får 2 st skitmål och vi har jätte 
svårt att göra mål på våra chanser. Matchen 
slutar 1-2. 
Nu börjar tjejerna tycka att det här är inte 
bra och inte heller kul. Positivt snack om att 
det är viktigt att spela en bra fotboll i den här 
åldern och vara som bäst sedan vid senior-
lagsspel som vi hoppas att tjejerna skall göra 
och inte sluta i junioråldern. 
På kvällen är det fria aktiviteter med säng-
dags 24.00 eftersom vi har sovmorgon på 
fredag. 
 
Fredag 1 juli 
Dagen börjar med frukost och match kl 
13.00 mot Trollhättan på Havsvallen kl 
Jag och Tomas har kollat lite om det finns 
någon chans för oss att komma till A-
slutspel. För att vi skall bli trea i vår grupp 
måste Bunkeflo förlora sina 2 siste matcher 
vilket skulle betyda att dom slutar på 4 po-
äng och minus statistik. För att gå vidare 
från grupperna skall man vara 1:a eller 2:a 
samt bästa eller nästbästa trea. I dom två 
andra grupperna måste också resultaten gå 
vår väg. Vi far runt som tättingar denna 
eftermiddag för att kolla alla andra matcher. 
Utav 4 matcher måste 3 gå i vår favör. Bun-
keflo förlorar sina 2 matcher vilket betyder 
att vi är 3:a i vår grupp. Sedan får inte Åtorp 
vinna sin sista match vilket de inte gör så nu 
ar vi minst sämsta trea. Vi blir sämsta trea 
för den sista matchen går inte i vår favör 
utan nu skall vi möta Bovalls/ Hunnebo i 
kvarten som vanns sin grupp. På dagen ba-
dar tjejerna och på kvällen är det disco. 
 
Match 4 mot Trollhättan. 
Matchen vinns av oss med 2-0. Vi är klart 
bättre än våra motspelare och Jennie A gör 
sitt andra mål denna vecka. 
Det är nu som jag måste ytterligare en gång 
tacka LB för träningen i måndags. Ellen 
nickar i vårat första nickmål någonsin på en 
hörna från Sabina. 2-0 till oss kommer att 
visa sig vara ett perfekt resultat för vår del. 
 
Lördag 2 juli 
Lördag och kvartsfinal dags. Tjejerna är som 

vanligt glada och sugna på fotboll även den-
na dag. Jag och Tomas tjatar på tjejerna igen 
hur viktigt det är att dricka vatten. Matchen 
skall även idag spelas klockan 13.00. Kan 
säga att vädret var i varmaste laget. Idag 
innan match får Tomas som vanligt plåstra 
om en hel del skavsår. Vi talar även om för 
tjejerna att idag skall vi göra vårt jobb på 
planen så kommer detta att gå jättebra. Efter 
några inledande förluster har nu tjejerna fått 
tillbaka lite av sitt självförtroende. Vi poäng-
terar att detta kan vara sista matchen i cup-
pen men att det är av ingen betydelse utan vi 
är här i första hand för att ha sköj. 
 
Kvartsfinal mot Bovalls/ Hunnebostrand. 
Matchen skall spelas i Kungshamn på 
Kungshamnsvallen. 
Vi startar på ett utmärks sett och lånar 
knappt ut bollen dom första 10 minuterna 
och skapar 2 st jätte lägen. Sedan verkar det 
som om vi blir trötta. Då får motståndarna 
ett markant tryck på oss. Men försvaret och 
Carro lyckas hålla rent halvleken ut. Andra 
halvlek blir ett ställningskrig där våra tjejer 
jobbar helt otroligt och Jessica kan via ett 
långskott ge oss ledningen. Efter målet så 
var dom sista minuterna innan domaren 
blåste av matchen otroligt långa. Vinst med 
1-0 och klara för semifinal. Klockan 21.00 i 
Smögen. 
 
Semifinal mot Kungshamn. 
Matchen mot Kungshamn kändes som om vi 
skulle vinna lätt. Men här bedrog jag mig 
motståndarna var mycket mer aggresivare än 
vi. Uppladdningen innan matchen var väl 
inte den bästa med sol och bad. Vi tar led-
ningen med 1-0 och Kungshamn kvitterar 
och tar ledningen innan vi får en frispark när 
det återstår 1 minut. Sabina stegar fram och 
dänger upp den i krysset. Ställningen är 2-2 
och direkt efter avspark blåser domaren av 
matchen. 
Detta var väl inte vår bästa match men tjejer-
na jobbar fantastisk igen. 
 
Straffar skall avgöra denna match. Bägge 
lagen får sätta sig i mittcirkels och ta ut fem 
spelare. Detta är ju aldrig kul att en match 
måste avgöras på straffar. Vi har ju några 
gånger förlorat just på straffar i cuper så 
både vi ledare och spelare vet hur trist och 
sorgligt detta är. Vi pratar med tjejerna om 
att det inte spelar någon roll om man missar 
sin straff eller inte utan bara försöka att ta 
det lugnt. Vet ej vad som hade flugit i tjejer-
na har aldrig sett 4 st så bra straffar i detta 
nervösa skede. Vi behövde bara lägga 4 
straffar så var saken klar. 
Nu är det bara en match kvar i turneringen 
FINAL.   
Jag kan påstå att det inte var svårt att somna 
efter att vi hade duschat. Tjejerna somnade 
ganska snart efter att vi hade släckt och nat-
tat oss. 
 
Söndag 3 juli 
Sovmorgon i dag också. Finalen skall börja 
13.00 på Kungshamnsvallen. Innan vi skall 
åka till Kungshamnsvallen skulle vi packa 
ner all vår utrustning och packa dessa i våra 

Cup-Segrare 
FIF:s F-14 lag vann Kalles Kaviar Cup, här följer ett fullödigt reportage om 

bragden av Tommy Mårdberg 



bilar. Morgonen flöt på och tyckte inte att 
det var någon som var speciellt nervös inför 
dagens match. I dag såg man att det endast 
var finalerna kvar. Förläggningen hade tömts 
på lag och man förstod att vi hade gjort nå-
got rätt bra att komma till final med dom 
förutsättningar som finns i klubben. Kan 
bara säga att Ytterby tjejerna var dubbelt så 
många som oss och endast flickor födda -91. 
vi har med både 91, 92 och 93:or. Otroligt 
starkt av tjejerna. 
 
FINAL mot Ytterby. 
Innan matchen fick alla spelare ställa upp 
framför huvudläktaren och bli presenterade 
för publiken. 
Kan tro att det kändes lite extra kul för både 
tjejerna och ledarna där man fick ta emot lite 
hurra rop från alla anhöriga som har varit 
med och stöttat oss hela tiden. 
 
Finalen spelades och slutade oavgjort 0-0 
efter att Ytterby pressat oss i andra halvlek 

mycket beroende på att dom hade medvind. 
Vi skapade 3-4 riktigt bra målchanser som vi 
inte kunde förvalta. 
Var straffläggningen mot Kungshamn ner-
vöst var det inget mot finalen. Vi börjar med 
att missa våra 2 första straffar. När sedan 
Ytterby skall lägga sin sista straff mot Carro 
måste hon rädda och vi måste sätta vår 5:e 
straff. 
Tjejerna visar en otrolig kyla och klarar 
detta. Oavgjort efter 5 straffar. Nu är det 1 
straff i taget. Ytterby slår sin straff och Car-
ro räddar. Nu behöver vi bara!!!! Sätta vår 
straff så är det klart. Vem skall våga slå 
denna avgörande straff. Då kom jag att tänka 
på att i vinterulven för 2 år sedan slog Josse 
S en straff och det såg lugnt ut. Frågar Josse 
och hon svarar ja jag tar den. Vi pratar lite 
om att deras målvakt gått åt samma håll på 
alla straffar så vi bestämmer att Josse slår 
den i andra hörnet. När jag ser lilla Josse 12 
år gå mot sraffpunkten och lägga upp bollen 
undrar man vad man utsätter spelarna för. 

Josse är hur kall som helst och slår bollen 
som vi hade pratat om. Mycket riktigt går 
målvakten åt fel håll och Josses mål är hur 
enkelt som helst. 
Tjejerna bara skriker ut sin glädje och kra-
mar varandra. Prisutdelning med buckla och 
priser till alla i laget. 
Efter prisutdelningen tackar tjejerna sina 
motspelare och är i denna stund mycket 
sportsliga mot sina motståndare och önskar 
dom lycka till i serien. 
Vi vill tacka alla föräldrar som har stöttat 
laget och oss hela tiden. Samt till tjejerna 
vill vi bara säga hur stolta vi är att få ha 
hand om ett så otroligt roligt gäng både när 
det gäller träning och matcher. Som vanligt 
när vi är ute på cuper sköter ni er exempla-
riskt mot er själva samt mot alla andra. 
 
Ha en skön sommar Tommy/ Tomas. 

Söndagen den 26 juni åkte lagen P14 och 
F14 på läger till Strandvallen i Brevik Vi var 
13 tjejer och 17 killar. 
Som samlades klockan 15.00 vid KL-livs för 
avfärd mot Brevik. Söndagens program 
bestod endast i fria aktiviteter. Vad tror ni att 
barnen gjorde? Jo dom spelade fotbollsten-
nis och 2-mål i fyra timmar. 
Maten denna kväll stod Eva S och Pia P för.
(mycket gott) barnen hade lite svårt att som-
na första kvällen men vid 00.30 denna kväll 
började det att bli tyst inne i omklädnings-
rummen som barnen sov i. 
 
Måndag morgon väckning klockan 7.30 för 
att sedan äta frukost vid 8.00. Första trä-
ningspasset mellan 10.00-12.00 spelade 
barnen 2-mål på stor plan samt att ena gäng-
et spelade fotbollstennis. 

Lunchen denna dag bestod av korv och mos. 
 
Eftermiddagsträningen skulle A-lagets träna-
re Lars-Börje ha hand om till barnens för-
tjusning . LB grillade barnen i 2 timmar och 
visade sin nickningskonst. (LB får tacka dig 
ännu en gång. För efter denna träning vågar 
flera av barnen att nicka.) Alla tyckte att 
denna träning var superbra. Tack LB!! 
 
Efter träningen kom alls vår superkock från 
Fagersanna Keaton. Han lagade pasta och 
köttfärssås. Mycket uppskattad även i år. 
Skall understrykas att jag saknade cykelbyx-
orna i år. 
 
Kvällen ägnades åt fria aktiviteter för att vid 
23.00 vara dags att lägga sig. 
 
Tisdag morgon väckning 7.30 frukost klock-

an 8.00. Efter frukosten skulle alla utrym-
men städas och packning plockas ihop innan 
träningen börjar 10.00. Efter träningens slut 
kl 12.00 var det några som ville bada eller 
duscha innan avfärd mot Fagersanna igen kl 
13.00. 
 
Vi tränare vill genom detta tacka alla som 
var med och gjorde dessa dagar till något 
helt fantastiska. Vi har i Fagersanna bevisat 
att det går alldeles utmärk att blanda killar 
och tjejer på träningar. 
 

Tack från 
Stefan, Jörgen, Roger, Tomas,  Tommy. 

Läger F14 och P14. 

 

Johan Wadman, tränar mun mot mun metoden på övningsdockan under överinseende av Maria 
Karlsson 

Hjärt och Lung-
räddning 

Två kvällar under våren har FIF:s ungdoms-
ledare fått utbildning i Hjärt och Lungrädd-
ning. 
Detta på grund av de många dödsfallen un-
der våren bland idrottande ungdomar. 



Lite bilder på byggnationen på Fagervi 

Kent Sörman och Sture Hasselqvist håller på med finliret på uteplatsen Det vill gärna bli många experter, här är det Nicklas Lundh och Tom-
my Mårdberg som försöker lära Marcus Hasselqvist hur man ska göra. 

Det går bättre när Marcus får vara ifred Nya köket börjar ta form 

Två bilder på Klubbstugan, som här endast har lite detaljer kvar. Våra killar har gjort ett fantastiskt jobb i vinter, vår och sommar 



Skolfotboll 
Reportage från Ransbergs skolas 

frilufts dag på Fagervi. 
Ransbergs skola var traditions-

enligt på Fagervi och spelade 
fotboll onsdagen den 1 juni. Det 
var det 5:e året i år som Fagersan-
na IF och skolan gör detta ihop. 

Vädermässigt så var det lite 
negativt när de kom till Fagervi. 
Vissa lärare hade jag ju lovat sol 
men det regnade just då. Men när 
första matchen drog igång så kom 
solen också till lärarnas förtjus-
ning. Fanns vissa lärare som sken 
ikapp med solen under dagen. 

Detta är ett lättskött arrange-
mang då det är självgående nu. 
Under förmiddagen så fanns det 2 
korvgummor (Ann och Mariann) 

på plats och serverade korv till 
alla deltagarna. 

Alla matcher dömdes av utbilda-
de ungdomsdomare de var Robin 
Waltersson Felicia Westerlund 
Ellen Mårdberg samt vår egen 
Goa Erland Persson från Hjo som 
blev tillfrågad att vara med. Han 
hör ju till Fagersannas inventarier 
hittills 8 Hantverkscuper samt ett 
antal matcher. Som avslutning på 
dagen så fick alla deltagarna glass 
från Hemglass som Ransbergs 
föräldraförening bekostar.  

Under glassätandet så fick alla 
elever se riktig elitfotboll nämli-
gen lärarlaget mot segrande lag. 
Undra hur många av lärarna som 
hade svårt att röra sig dagen efter. 

Text /Janne Eriksson 

Många med mig har undrat hur de ska få till avslutningen på Handi-
kapprampen, nu har vi fått lösningen och den är verkligen elegant. Nu 
är bara den sista lilla avslutningen kvar. Troligtvis blir det en asfalt-
kant längst ut. 

Brommapojkarna vann Hantverkscupen 
Brommapojkarna: Marcus Krantz, Jesper 
Karlström, Isak Nylén, Sebastian Gril-
hault des Fontaines, Kalle Rönn, Oliver 
Jernelius, Fredrik Marthinsen, Lucas 
Brikell, Pelle Blom, Kevin Bisse. Ledare: 
Pål Marthinsen, Claes Brikell, Pontus 
Rönn. På bild ocskså lagvärdarna Oskar 
Berg och Emil Klingström. 

Grupp  2 
IF Heimer-Fagersanna IF  3-1 
Holmalunds IF-Mullsjö IF  2-1 
Borås AIK-Onsala BK  0-6 
Onsala BK-IF Heimer  5-5 
Mullsjö IF-Borås AIK  1-3 
Fagersanna IF-Holmalunds IF  5-4 
Mullsjö IF-Onsala BK  1-6 

Grupp 1 
Falköpings FK -Brommapojkarna  0-12 
Örebro SK Svart-V:a Frölunda IF  1-1 
Örebro SK Vit -Götene IF  3-2 
Götene IF -Falköpings FK  0-1 
V:a Frölunda IF-Örebro SK Vit  2-0 
Brommapojkarna -Örebro SK Svart  18-1 
V:a Frölunda IF-Götene IF  4-1 
Örebro SK Svart-Falköpings FK  1-1 
Örebro SK Vit -Brommapojkarna  0-17 
Götene IF-Örebro SK Svart  1-2 
Brommapojkarna-V:a Frölunda IF  12-0 
Falköpings FK-Örebro SK Vit  1-1 
V:a Frölunda IF-Falköpings FK  2-2 
Brommapojkarna-Götene IF  26-0 
Örebro SK Vit-Örebro SK Svart  1-2 

 
Brommapojkarnas IF  5  5  0  0  85- 1 15 
V:a Frölunda IF  5  2  2  1  9-16  8 
Örebro SK Svart  5  2  2  1  7-22  8 
Falköpings FK  5  1  3  1  5-16  6 
Örebro SK Vit  5  1  1  3  5-24  4 
Götene IF  5  0  0  5  4-36  0 

Holmalunds IF-IF Heimer  1-1 
Borås AIK-Fagersanna IF  6-0 
Onsala BK-Holmalunds IF  3-3 
Fagersanna IF-Mullsjö IF  5-3 
IF Heimer-Borås AIK  2-2 
Mullsjö IF-IF Heimer  1-8 
Fagersanna IF-Onsala BK  1-7 
 

Onsala BK  5  3  2  0  27-10  11 
Borås AIK  5  3  1  1  17-11  10 
IF Heimer  5  2  3  0  19-10  9 
Fagersanna IF  5  2  0  3  12-23  6 
Holmalunds IF  5  1  2  2  12-16  5 
Mullsjö IF  5  0  0  5  7-24  0 
 

A-slutspel   kvartsfinaler 
Brommapojkarna – Fagersanna              13 - 0 
Onsala BK – Falköpings FK   8 - 0 
Borås AIK– Örebro SK Svart           4 - 0 
V:a Frölunda IF – IF Heimer   0 - 5 
Placeringsmatcher  
Fagersanna IF – Örebro SK Vit   3 - 2 
Falköpings FK - Frölunda            5 – 4   
 Straffar 
Semifinaler 
IF Brommapojkarna – Borås AIK   2 - 1 
Onsala BK – IF Heimer     1 - 2 
Final  
Brommapojkarna - Heimer  6 - 0 
3-4 plats Borås AIK - Onsala    1 - 2 
5-6 plats FIF – Falköpings FK    3 - 1 
7-8 plats ÖSK Svart - Frölunda     2 - 3 
B-slutspel  Semifinal 
Örebro SK Vit – Mullsjö IF    3 - 1 
Holmalunds IF – Götene IF    4 - 0 
Final  
Örebro SK Vit – Holmalunds IF   0 - 4 
3-4 plats Mullsjö IF–Götene IF  1 - 0 



Hantverkscupen arrangerades i år för 9:e gång-
en, vilket innebär att nästa år har vi 10-
årsjubileum, då planerar vi att ha några nyheter 
i cupen. En sak som redan är beslutad, det är 
att varm-korven på lördagskvällen byts ut mot 
ett riktigt mål mat. 
Upplägget på cupen i år var som de senaste 4 
åren då vi varit i skolan. 
Lagen bodde i skolan och församlingshemmet. 
De ankom vid 4-tiden på fredagskvällen, väd-
ret var inte lika bra som det brukar, det var lite 
småregnigt i början. 
Under invigningen höll det upp då lagen tåga-
de in på Fagervi under ledning av Pingstkyr-
kans Blåsorkester och ställde upp framför 
FIF:s nyutbyggda Klubbstuga. Mats Grennfalk 
skötte som vanligt invigningen på ett fint sätt. 
Nationalsången sjöngs unisont efter Blåsorkes-
tern. 
Därmed var cupen invigd, barnen togs omhand 
av våra mycket populära lagvärdar, som tog 
med dem till de ny grillade hamburgarna. Alla 
lagvärdar måste ha gjort ett kanonjobb, det 
kom superlativer från alla håll. 
Ledarna fick hoppa på bussen igen, som kör-
des elegant av Gillis Edman, ner till Fagersan-
na-Badet där Susanne Waltersson och Katarina 
Aling väntade med matkorgarna från Jonsbo-
da. Mats gick igenom hur cupen skulle genom-
föras medans kycklingen avåts. 
När ledarträffen var slut kom regnet på allvar 
och det blev bråttom till förläggningarna. 
På lördagen började fotbollen/kämpalekarna, 
våra duktiga mattanter serverade frukost strax 
före sju. Då var det många sömniga killar, som 
var väldigt matfriska i år, rapporterades från 
köket. Det gällde förresten samtliga mål. 
Första gruppen spelade fotboll 5 matcher skul-
le avverkas på förmiddagen, ett ganska tufft 

program 5 matcher 2x15 minuter, det blir två 
och en halvtimme effektiv speltid, endast 25 
minuters vila mellan matcherna. I år var det 
blandat väder lite regnigt i början och hala 
planer, men det sprack upp och blev bättre 
och bättre. 
Den andra gruppen hade kämpalekar på för-
middagen, de bestod av dyngkärrekörning i 
stafett hela laget, tiden delades sedan med 
antalet deltagare, så det skulle bli rättvist. 
Den andra grenen var kanot, det gällde att 
paddla ut till en boj och vända. Det var också 
stafett. Många hade problem med både rikt-
ning och att vända, det var en del som välte 
och fick hämtas med båt. Men det var ingen 
fara flytvästarna var på. 
Eftermiddagen bytte grupperna plats, innan 
kvällspasset tog sin början. Resultaten kun-
gjordes från kämpalekarna och ”kampsångs-
tävlingen” tog sin början, alla lagen fick gå 
fram till ”scenen” och framföra sin ramsa / 
sång. 
I år var det Frölundas goa gubbar som vann 
klart, de fick 4 röster. Det går till så att de 
andra lagen röstar, men de får givetvis inte 
rösta på sig själva. Tyvärr har jag inte deras 

Tack! 
Till alla som jobbat med cupen. 

Ni har gjort ett jättejobb. 

Janne Eriksson kommer till Fagervi med mel-
lanmålet till hungriga fotbollspelare. 

Per-Erik Sjölin och Maria Wadman avverkar 
ett pass i kiosken och de verkar trivas 

Ludvig Fritzon blev 
matchens lirare mot 
Falköpings FK  i mat-
chen om 5:e plats som 
FIF vann t.v. 
Lucas Brikell och Ke-
vin Bisse från BP har 
svårt att bestämma sig 
för vilket håll de ska 
paddla åt. t.h. 

Rasmus Wadman blev matchens lirare mot 
Mullsjö IF och får ett gossedjur, som Spader 
AB skänkt, av Tojje Ingvarsson. 

ramsa, Fagersannas som kom delad 2:a var 
som följer; 
"Vårt lag har nu haft roligt uti dessa dagar 
två, 
vårt lag vill nu förlåta om ni andra blivit blå. 
Vi är "bönner" allihopa och vi brukar köra 
skit 
träffa "stabor" gör vi sällan så tack för att 
ni kom hit. 
Heja Fagersanna oh oh oh oh oh,  
Heja Fagersanna ah ah ah ah ah,  
Heja Fagersanna  oh ah!!!"  

Söndagens slutspel i strålande väder innebar 
tre matcher för lagen i A-slutspel och två i B-
slutspel. Brommapojkarna fortsatte i sin fina 
stil från gruppspelet mot FIF och vann med 
13-0, i semifinalen fick de dock tufft mot-
stånd mot Borås AIK. Som tog ledningen och 
BP kvitterade med första halvleks sista spark. 
I andra halvlek pressade BP på men BAIK 
hade några farliga kontringar och i slutminu-
ten avgjorde Brommapojkarna rättvist. Men 
en heroisk kämpamatch av Borås. I finalen 
mot Heimer som imponerat på söndagen gick 
det lite lättare 6-0 blev resultatet. 
Vi kan se tillbaka på ett lyckat arrangemang 
igen. Några mycket positiva mail och skriv-
ningar i hemsidans gästbok talar för att det 
varit uppskattat. 

Text o foto Ingemar Berg 

Vår trogne domare Erland ”kaffepetter” har 
finalmatchen helt under kontroll. 

Även publiken filmades av Joachim Ewald 
från Z-Vision i Halmstad. För projektet från 
Fotbollsförbundet ni kan läsa om på i början 
av Fif(l)aren. Här förevivigas Bonita Kroon 
och Barbro Arthursson. 



Begränsad eftersändning 
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med den nya 

adressen på baksidan 
 

Porto betald 
Taxe percue 

Sverige A 

Även år 2 har vi ansökt och beviljats medel 
från de handslagspengar som är avsatta till 
utveckling av svensk ungdomsidrott. 
För att få del av dessa krävs det att syftet i 

ansökan stämmer överens med något av de 
fastställda kriterierna. 
Ett av dessa kriterier var utveckling av flick-

idrott med målet att få fler tjejer att idrotta 
och idrotta längre. 
Just detta var det ämne som passade in på 

vår förening. 
Vi har valt åldersgruppen 11 - 15 år och 

ämnena kost, hälsa och trivsel. Projektet på-
går fram till 30 augusti. 
Under denna period skall ungdomar som 

föräldrar få information, utbildningsmaterial 
och praktik om kostens betydelse för vår häl-
sa, såväl för vårt idrottande som vår vanliga 
vardag. 
Vi startade upp det hela med ett par före-

drags- och diskussionsträffar som dietist Ni-
cole Runge (från Fagersanna) höll i på ett 
proffsigt och suveränt sätt. 
Till dessa träffar var både föräldrar och ung-

domar inbjudna. 
Vidare har ett par av lagen haft specialkom-

ponerade "matchluncher" gemensamt i vår 
klubblokal. 
Kosten har även varit en central del i arran-

gerade träningsdagar och läger. 
Det är några aktiviteter kvar som skall 

genomföras under augusti innan det sker en 
utvärdering och sammanställning som skall in 
till förbundet. 
Vi passa på att tacka de föräldrar som fått 

agera kockar. 

Handslaget år 2. 

Ni har skött detta på ett suveränt sätt och 
med mycket uppskattat resultat! 
År tre, av totalt fyra, i Handslaget kommer 

att ha fokus på utbildning och utveckling av 
ungdomsledare. 
Naturligtvis skall vi hänga på även detta då 

det ligger helt i linje med utvecklingen i vår 
förening. 
 

Text :Tojje Ingvarsson 
Foto: Tommy Mårdberg 

Motion - Spåren. 
"Gudrun" for hårt fram även i Fagersanna. 

Massor av träd har blåst omkull. Många träd 
ramlade över våra markerade vandrings- och 
löpslingor.  

Nu  är det mesta av  den nedblåsta skogen 
bortforslad. Vi har nu röjt lederna.  

Alla våra spår är rensade och alla skyltar 
reparerade.  

Glädjande många använder spåren. Fortsätt 
med det! 

Varning! Gå ej nära rotvältorna! 
 

Hälsar:  
Rolf W, Ingvar A och Stig J 

FIF-Tipset 
1. Kristian Hjerpe 
Säterrörsvägen 3, Skövde, vinner presentkort 
2000:- på Ica Supermarket i Tibro 
2. Marko Nurkkala 
Taffelgatan 8, Tibro vinner 1000:- på Bilis-
ten i Tibro 
3. Sven-Åke Karlsson 
Vekagatna 45, Hjo vinner varor för 500:- på 
SA-Maskiner i Skövde 
 
Samtliga hade 9 rätt, så målen fick skilja 
dom åt. På dessa 11 matcher, som tippades 
gjorde FIF 16 mål. Kristian hade18, Marko 
21 och Sven-Åke 27. 

Företagsdagar 
Två tisdagar i april har det varit full aktivitet 

på Fagervi, då FIF anordnat företagsdagar åt 
Top Flight i Tibro.  
Sammanlagt 90 personer har aktiverats. Dels 

med mat och diverse samarbetsövningar med 
ett marint tema, för att få deras personal att 
lära känna varandra.  
Två mycket lyckade dagar av deras reaktion 

att döma.  
 
Vi som jobbat med det hade också kul. 
 
Stefan o Pernilla Lundberg, Susanne Wal-

tersson, Per Larsson, Per-Erik Sjölin och 
Ingemar Berg 

Den nyttiga maten äts här i vår nya Klubblokal 


