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Hej i sommarvärmen
Så var det dags för en ny Fif(l)are,
det har som vanligt hänt en hel del i
vår. Efter en lång vinter, kom så sakteliga verksamheten igång på Fagervi.
Vårens höjdpunkt var Orienteringen
med världseliten i skogen ovanför
Fagervi. Enmilavandringen ett annat
stort arrangemang. I dagarna väntar
Klassfotbollen, som slår nytt rekord
med 700 deltagare, det blir en riktig
fotbollsfest.

Vi ses på Fagervi

Posten i Tibro
sponsar

FIF(L)AREN
Det tackar vi för

Ett gäng glada tjejer, frågan är varför är dom så glada, är det för att dom har så kul på
gympan eller för att slitet är slut och det är sommarlov. Våra duktiga ledare Anki Lövgren och Malin Lindberg är nog glada för blommorna. Fotograf till den fina bilden är
Sofie Lindström

Wembley, mannen som inte gjort ett inhopp på 8 år
Originalserie för Fagersanna IF:s medlemstidning Fif(l)aren av Andréas Sjölander. På FIF:s hemsida finns
ytterligare c:a 25 Wembley, www.fagersannaif.com Wembley är bänkad i Allsvenskan också, finns numera i
Kalmar FF:s medlemstidning.

1-milavandring i Fagersanna

Den sena våren har varit prövande för
arrangörer av utomhusevenemang. Så
också i Fagersanna. För 2 veckor sedan
låg 40 cm snö på stigarna där 1-milavandringen skulle gå. Skogarna ovanför
Fagersanna ligger högt och våren är alltid
lite sen här.
Med hjälp av en entusiast med traktor
fick vi uppspårat och stigarna blev gång-

bara. Natten innan start ösregnade det
och vid start var det kraftig blåst, +2 grader och snöblandat regn som höll på under hela förmiddagen. Kan det komma
någon till 1-milavandring under sådana
förhållanden?
Jodå! 158 pigga vandrare kom och gick
1 mil på slaskiga stigar.Otroligt! En stor
del pensionärer som funnit ett sätt att förbli pigga och friska genom att vara i
gång.
Inte en enda tyckte på vår fråga att
vandringen varit besvärlig.
"Det är bara att klä sig rätt" var svaret.
Om vandringsvägen. Första 4 km följde
gamla Skövde-Karlsborgsvägen, så 1 km
skogsstig till gammal väg Mölltorp - Brevik, därefter 3 km skogsstig och hem till
Fagervi. Vi hade tänkt bjuda på många
vackra vyer. Detta lyckades ej på grund
av vädret. Som någon vandrare sa: "Då

tar vi de vackra vyerna nästa gång".
Efter avslutad vandring var det många
som samlades i FIF:s nya klubblokal för
en fikastund.
Reflexion: 1-milavandring måste vara
den nästan perfekta FRISKVÅRDEN.
FiF:s motionssektion stod som arrangör.
Text Per-Erik Sjölin
Foto Ingemar Berg

Show-Dance uppvisning.

Under våren har ett 20-tal barn i åldern 10 - 12
år tränat showdance i Ransbergsskolan.
I lördags var det dags för uppvisning. Ett stort
antal föräldrar, far/mor-föräldrar och vänner fyllde
gymnastiksalen för att ta del av resultatet av vårens träning.
De ambitiösa ledarna Camilla SöderbergWiktorin och Lena Edman hade tagit fram ett
dansprogram som de 11 flickorna och 4 pojkarna
framförde mycket bra.
Publiken visade sin uppskattning genom en lång
slutapplåd och fick också fram ett extranummer.
Text: Per-Erik Sjölin
Foto: Camilla S Wiktorin
och Susanne Waltersson

Fagersanna IF en pigg 82 åring
Lundberg, 1931 Sven Larsson, 1932
Sven Larsson, 1933 Sven Larsson, som
därmed tog hem vandringspriset för alltid. Något nytt instiftades inte.

Den livaktiga lilla föreningen Fagersanna IF, vid den idylliska sjön
Örlens strand i Tibro Kommun,
har haft ett händelserikt år. Mer
om det senare, först lite historik
från svunna tider.
Redan vid det första sammanträdet med
de som var intresserade av att bilda en
idrottssammanslutning i Fagersanna lämnades förslag på namn. Man nämnde
Fagersanna Idrottsförening, Idrottsklubben Ran och Idrottsföreningen Fram. På
allmänt möte den 11 augusti 1924 beslutades enhälligt att föreningens namn
skulle vara IK Ran.

Första cykeltävlingen Örlen Runt 1928.
Deltagare fr.vä. John Hammarström,
Allan Olsson, John Johansson, Bernhard
Gustavsson, okänd, Karl Johansson, Helge Tornblad, David Johansson, okänd,
Bengt Wahlström och Gustav Larsson.
Men…..
Vid styrelsesammanträde den 9 juli -25
fick man reda på att inträde i Riksidrottsförbundet ej kunde bifallas under namnet
Ran. Styrelsen beslöt då att utlysa ett
allmänt möte och föreslå namnändring
till Fagersanna Idrottsklubb. Mot detta
reserverade sig Sigge Lindström och
Gustav Andrén, vilka föreslog namnet
Fagersanna IF och det namnet beslutades
vid ett allmänt möte den 16 juli -25. Det
vackra och mera romantiska namnet Ran
bestod alltså bara ett år.
Under de tidigare åren var föreningen
aktiv i flera sporter, allmän idrott, gång,
bandy, cykel, skidor t.ex.
Det finns inte mycket protokollfört om
dessa aktiviteter, men lite lösryckta delar
följer.

Medlemskort från första året när FIF
fortfarande hette IK Ran.
1500 och 5000 m, höjd, längd och stav,
diskus och spjutkastning bästa hand samt
kulstötning b.h. (Märklig benämning
numera är det väl självklart att använda
bästa hand. Dessutom arrangerades terrängtävlingar (5km senior och 2km junior) redan från start. Dessa tävlingar fortsatte fram på 40-talet, men inga resultat
finns bevarade.
Cykel
Cykelloppet Örlen runt arrangerades
sex gånger 1928-33. Gustav Larsson
vann första året på den utmärkta tiden
51,58 minuter. En tid som broder Sven
slog 1931 med 8 sekunder. De flesta deltagarna använde tävlingscyklar, men
dåtidens racercyklar var egentligen vanliga cyklar med bockstyre och tunnare
fälgar. Växlar existerade inte.
Segrare i tävlingen:1928 Gustav Larsson, 1929 Bengt Wahlström, 1930 Olle

Bordtennis
En bordtennissektion bildades 1970 i
samband med att den nya klubbstugan
blev klar. Man deltog i olika korpserier i
Karlsborg och Tibro, till i början på 80talet
Skidor
Två gånger deltog FIF i Skaraborgsmästerskapen, ett lopp på 3x10 km. och

Sven Larsson, Gustav Larsson, Henry
Sörman och Enar Larsson, här från en
tävling mot Tibro Cykelklubb någon
gång på 30-talet.

Schack
Schack spelades de första åren och ett
antal schackspel inköptes. Efter några år
hade det tydligen bildats en separat
schackklubb, för 1930 skänktes schackspelen till denna klubb.
Allmän idrott
På styrelsemötet den 4 augusti 1924,
beslöts att anordna klubbmästerskap i
följande grenar: löpning 100, 200, 400,

FIF:s första lag från 1925 då spelade man i rödvitrandiga tröjor och blå byxor.
Bakre raden från vänster: Gustav Larsson, Valter Lindström, Valter Johansson, Allan
Olsson, Evald Karlsson. Mellanraden: David Johansson, Kalle Johansson, Gustav
Andren. Främre raden: Kurt Lindström, Edvin Sköld och Bernhard Karlsson

Damsektion
Sektionen bildades 1969, där Ingrid
Johansson var drivande kraft. Sektionen
körde igång direkt med lotterier, försäljning, auktioner m.m.. För en del av intäkterna köpte man köksutrustning, dammsugare, gardiner och dylikt till den nybyggda klubbstugan.
I början drevs damfotbollen, som startade 1970 genom damsektionen.
Vidare började man med damgymnastik, barngymnastik, pensionärsgymnastik,
luciafester, julgransplundringar, bingopromenader, kaffeservering på Fagervi
på söndagar och tillsammans med Fritidssektionen motionscykling.
Sagostunderna är en annan aktivitet
som faktiskt startades av FIF damsektion.
År 1984 skänktes 1.500 kronor till vart
och ett av FIF:s ungdomslag
Bandylaget från c:a 1935. Bakre raden: Åke Andersson, Arne Andersson, Stig Lundkvister, Tore Gripenhag, Uno Åberg, Karl-Gustav Pettersson, Stig Lundberg. Främre
raden: Olle Norberg, Helge ”Biston” Carlsson, Evert Hasselqvist.
placerade sig på ungefär 15:e plats som
bäst. 1941 i Tibro och 1943 i Mullsjö.
Ransbergs-Mästerskapen startade 1947
och har åkts till 1990 (de senare åren
omdöpt till Fagersanna-Loppet, sen har
klena vintrar omöjliggjort genomförandet, men FIF spårar med egen skoter fortfarande när snö finns.
Ransbergs-Mästerskapen hade olika
klasser Seniorer 15 km, damer 5 km,
juniorer 10 km och lite olika barnklasser.
År 1947 vann Bertil Larsson på 1.23.51
före Bengt Levin 1.40.13. Samma år
vann Rolf ”Vitus” Valtersson klassen 810 år. Rolf även kallad Mr Fagersanna
blev senare en av FIF:s mesta fotbollsspelare och mångårig ledare, men även
Vasaloppsåkare över 20 gånger.
Bandy
Det började redan i slutet på 20-talet då
Nylycke och Sjöbolspojkarna m.fl. gjorde bandyklubbor av enbuskar och spelade tvåmål på Örlens is.
Tränade dribblingar och skott gjorde
man i E.W. Hasselqvists affär. Det hände
mer än en gång att burkar och paket flög
ur hyllorna. Men Evert var enda barnet så
det tilläts en hel del.
Mer organiserat blev det 1931 när man
gjorde ett stort inköp av ABC skridskor
(för 16 kr paret), som nyss kommit ut i
handeln och var det bästa som gick att få.
1932 började man spela i så kallade
Pokalserier. Där mötte man lag som Tibro AIK, Ulvåkers IF, IFK Karlsborg,
Forsviks IF och Skackans IF.
Det gick till slut så bra att det blev pokalvinst 1935. Då tyckte Tibro AIK att
det gick för långt och värvade över Fagersanna laget och bandyn lades ner. För

Tibro gick det sedan så bra att det blev
DM final. Men det är en annan historia.
Bingo
Fagersanna var en av de första föreningarna som arrangerade bilbingo. Redan i mitten av sextiotalet, det var bara
någon förening i Skåne som var före.
Efter några försök blev det FIF:s största
inkomskälla och bidrog till stor del till
byggandet av den nya idrottsplatsen Fagervi IP, som invigdes 1970 av landshövding Karl Fritiofsson.

Fotboll
Men fotbollen är och har varit den stora
delen av FIF:s verksamhet
De första motståndarlagen var Mölltorps IK och Karlsborgs SK föreningar
som inte existerar längre, några andra
motståndarlag från första året Wersåskamraterna, Tidans IF och Forsviks IF.
FIF har haft olika matchdräkter fram
till 1974 då slutgiltigt klubbfärgerna blev
gulsvarta. 1924-30 spelades det i rödvitrandiga tröjor blå byxor, 1930-40 lila
tröjor vita byxor, 1941-55 gula tröjor blå
byxor, 1956-73 röd/blått. Det verkar som
man spelade i de dräkter man fick tag i
till bra pris. Anledningen till att det blev

Damlag från 1975 som vann Klass III Skövdegruppen utan förlust med målskillnaden
47-5, före bl.a. Moholm, Tibro AIK, Skövde HF och Ulvåker.
Bakre raden. Yvonne Sörman, Barbro Arthursson, Anita Gustavsson, Anita Johansson, Yvonne Bergman, Tina Johansson, Aina Lindström och tränaren Stig Johansson.
Främre raden. Solveig Johansson, Annelie Ludvigsson, Pia Ingemarsson, Anita Borg,
Annelie Ragnarsson, Marita Eriksson och Birgitta Andersson

publik.
Damlag bildades 1970 första gången
och har med några korta uppehåll fortsatt
fram till 1999. Förhoppningsvis kan vi
starta upp damlag igen år 2007.

FIF år 2001 det ”bästa” laget i FIF historien som länge var med i toppen av div. 4,
hamnade till slut strax under mitten av tabellen. Bakre raden. Jens Andersson
(lagledare) Marcus Hasselqvist (lagledare) Magnus Ohlin, Daniel Eriksson, Martin
Apell, Joakim Andersson, Burim Tabaku, Andreas Sjölander, Jonnie Samuel och spelande tränare Jens Ström. Främre raden. Mikael Ingvarsson, Magnus Lagerin, Anders Johansson, Mattias Sjölander, Mikael Karlsson, Mats Hasselqvist, Marko Nurkkala, Patrik Sjölander och Peter Rydbom. Saknas på bilden gör Martin Strandell och
Mikael Andersson.
gulsvarta färger 1974 sägs bero på att det
i styrelsen fanns många som höll på Elfsborg,
FIF deltog i seriespel första gången
1929-30, det var ju spel höst/vår på den
tiden. Man placerade sig på sjunde plats
av tio lag i Västgötaserien Klass III B.
Lag man mötte var bland annat Madängsholmskamraterna, Karlsborsgkamraterna B, Hjokamraterna B, Falköpings
GIS B, Tibro AIK B. Tabellraden 16
spelade matcher, 5 vinster, 2 oavgjorda

och 9 förluster, målskillnaden 31-55.
Fotbollen har som för de flesta lagen
varit både upp och ner, på 50- och 60talet var fotbollen nedlagd i perioder.
Mestadels har det spelats div. 6 fotboll i
Fagersanna, men några fina säsonger i
början på 40-talet och från mitten på 90talet har FIF varit etablerade i femman.
Största framgången är seriesegern år
2000, när man gick upp i div. 4. stannade
där tre säsonger och slog bland annat
storebror Tibro AIK med 4-1 inför stor-

Cuper
Möbel-Cupen inomhuscup för seniorlag startades 1982 och har blivit Skaraborgs största seniorturnering, med som
mest 72 lag. De senaste har drygt 50 lag
varit med och det är lite mer hanterligt,
för att hålla bra kvalitet.
Hantverkscupen för 10-åringar har
arrangerats sedan 1997. Endast 12 lag får
vara med, upplägget är mycket fotboll,
men även ”kämpalekar”. Lekarna har de
senaste åren varit dyngkärrekörning, kanotrace och kampsångtävling. Några lag
som brukar delta är Hammarby, som tagit
hem ett vandringspris, V:a Frölunda IF,
Örebro SK, Reymersholms IK och Holmalund t.ex. Förra året vann Brommapojkarna.
Fif(l)aren
1986 kom första numret av FIF:s medlemstidning Fif(l)aren ut, i mars kommer
nummer 40. Den innehåller förutom det
vanliga en egen fotbollsserie av Andrèas
Sjölander. Den heter ”Wembley, mannen
som inte gjort ett inhopp på 8 år”. Ett
smakprov finns med i detta nummer.
Andréas är son till Manne Sjölander, som
är känd i Tibros Idrottshistoriska kretsar.
Historiken nedtecknad av
Ingemar Berg
Fagersanna IF av idag….
Fagersanna IF av idag är en lokalt förankrad fotbollsförening med barn- och
ungdomsfotboll i fokus. Utöver fotbollen
spelar klubben en socialt viktig roll i sitt
närområde genom diverse olika motionsaktiviteter och olika arrangemang. Med
en sund ekonomi och stort engagemang
genomförs en mängd aktiviteter under ett
år och verksamheten kan delas upp i tre
olika delar;

Fagersanna IF Juniorlag 1951. Bakre raden: Kurt Lindström, Jan Karlsson, Rolf Valtersson, Anders Lindström, Olle Johansson. Främre raden: Ingvar Aronsson, Sten
Blomberg, Leif Ragnarsson, Lars Brandqvist, Rolf Karlsson, Sten Karlsson

Fotbollen
I klubben finns över 150 aktiva fotbollsspelare varav 120-130 är barn och
ungdomar i åldrarna 6-15 år. Självklart
bedrivs både tjej och pojkfotboll. På vår
egen fina fotbollsanläggning Fagervi
genomförs varje säsong mellan 80009000 träningstimmar bara inom vår ungdomsfotboll. I ungdomsfotbollen är ledstjärnan att alla skall vara välkomna att
delta oavsett talang, kön eller etisk bakgrund, samt att vi skall vara duktiga på
att utbilda dem till fotbollsspelare. Vi
försöker hela tiden utveckla vår verksamhet bl.a. genom ett samarbete med IFK

Göteborg och deras utbildningsmodell.
Under 2005 hade vi även sportsliga
framgångar och då framförallt på tjejsidan med lag som avancerade till finaler,
och i några fall även vann dessa, i olika
cupspel. Klubben uppmärksammades
också från förbundshåll genom att väljas
ut som en av de representativa klubbarna
kring vilket nytt utbildningsmaterial för
ungdomstränare tas fram.
Vår fotbollscamp, Fagervi
Vi äger själva vår anläggning som är på
ca 25 000 kvm fotbollsplaner. Redan i
början av April (tidigt i våra trakter) börjar vi spela på gräs på vår träningscamp
och hyr även ut till andra klubbar som
vill komma på gräs tidigt. Våra huvudplaner håller sedan absolut svensk toppklass under sommaren och hösten. Vår
stora camp innebär att alla lag får absolut

bästa förutsättningar i sin träning genom
att kunna träna när de vill och hur mycket de vill.
Under 2005 byggde vi även om vår
klubbstuga med en gemensam lokal, kök,
kontor och en fantastisk veranda. Detta
för att kunna hålla fler tillställningar vid
våra egna lokaler. Ett bevis på anläggningens kvalité var att vi fick arrangera
en match mellan Englands F19 landslag
och Falköpings KIK under 2005!
Våra arrangemang
Här har vi en viktig del i vår sociala
verksamhet, men även för vår sunda ekonomi. En av de viktigaste aktiviteterna
hänger intimt ihop med fotbollen, nämligen våra cuparrangemang.
Det börjar i Maj med Klassfotbollen
där 600-700 barn i Tibro och Karlsborgs
kommun deltar i ett av de största arrange-

mangen i dessa båda kommuner med
över 2000 besökare. I augusti genomförs
sedan Hantverkscupen som redan omnämnts, för att i början av December
avsluta med Möbelcupen, en inomhusturnering för seniorlag. Lägg till skolfotbollen för vår lokala skola och vår kalender
är full med fotboll!!
Vi har även rent sociala händelser som
vi arrangerar som midsommarfirande,
barnolympiad, tomtepromenad mm. Lägg
därtill vårt motionsprogram för att hålla
närorten i rörelse som vuxengympa,
barngympa, lättgympa, enmilavandringen, skötsel av skidspår och motionsspår.
Det som händer i Fagersanna med närområde händer genom Fagersanna IF´s
medlemmars engagemang!
Stefan Lundberg
Ordförande

Fagervi i Vinterskrud

Sture Hasselqvist 60 år

Visst glömmer man fort, det är inte länge sen det var så här
mycket snö och öde på Fagervi.
Nu är det full fart på fotbollen och anläggningen utnyttjas till
fullo. Man blir imponerad av den stora ungdomsverksamheten.
Var kommer alla barn ifrån och vad duktiga alla lagen är. När
detta skrivs 10 maj har jag bara sett vinster.

Sture hade avböjt uppvaktning, så vi var tvungna att uppvakta
honom där han alltid finns på Fagervi. Ordf. Stefan Lundberg
överlämnar biljetter till fri idrotts em i Göteborg.
Sture har jobbat med FIF sedan han var 17 år har varit kassör i
nästan 40 år. Är nu styrelseledamot från Fagervi sektionen. Stefan räknade upp en del av Stures meriter, vi har inte plats här.
Vi får göra ett specialnummer någon gång.

Årsmötesreferat
Fagersanna idrottsförening höll årsmöte
den 7 mars.
Stefan Lundberg omvaldes som ordförande. Styrelsen 2006 har följande sammansättning.
Ordförande Stefan Lundberg. Kassör
Jan-Olof Larsson, Sekreterare Susanne
Waltersson. Övr ledamot Pär Larsson.
Dessutom en representant från vardera:
Seniorsektionen, Ungdomssektionen,
Fagervisektionen och Motionssektionen.
Under året färdigställdes Fagervis
klubblokal, nytt kök, ny entré och en
underbar veranda och balkong. Investeringen slutar på 500 kkr vilket innebär den
största satsningen någonsin i FiF. Under
våren och sommaren utnyttjas lokalerna
ofta. Finansieringen har skett med bidrag
och egna medel, men även ett lån på 100
kkr.
Intäkterna minskar tyvärr. De "gamla"
intäkterna som Fagersanna-Bingon och
Bingo-Lotto ger ej intäkter som tidigare.
Vi fortsätter dock att vara duktiga i att
vara sparsamma i de olika sektionerna.
Vi behöver finna nya inkomstkällor för
att inte kvalitén skall bli lidande i verksamheten.
Fotbollsverksamheten utvecklas och

Susanne Waltersson, efterträder Per-Erik
Sjölin som sekreterare.
under året fick tränarna utbildning i Göteborgsmodellen under en heldag. En
metod vi hoppas skall utvecklas ytterligare under de närmaste åren och bli ett signum för FIF.
För första gången på många år hade vi
två ungdomslag som spelar 11-manna ett pojk- och ett tjejlag. Under 2006 kommer vi att få se tre elvamannalag förutom
seniorlagen. Det känns bra för framtiden.
Värt att nämna är också tjejernas framfart och framgångar på fotbollsplanen
under året. På tjejsidan ser det mycket
bra ut med tillväxten de närmaste åren

medan pojksidan har det besvärligare.
Målsättning är att kunna hålla elvamannalag i P/F14 och P/F15/16 varje år.
För att nå det målet har vi börjat samarbeta med Mölltorp/Breviks AIF. Ett utvecklat samarbete med M/B AIF kan
vara lösningen för båda klubbarnas långsiktiga överlevnad. Viktigt är dock att
båda klubbarna behåller sin lokala förankring och att de inte slås ihop. Ett samarbete som startade under året och fortsätter 2006 är Klassfotbollen som lockade över 650 barn att spela fotboll en dag i
maj på Fagervi.
Vi skrev under året ner våra arbetssätt
och våra riktlinjer i en skrift. Det blev en
sammanställning av tre års diskussioner
och kommer att vara ett bra verktyg för
FIF i många år om det vårdas och utvecklas.
Gymnastikgrupperna utvecklades såväl
i antalet grupper som antal utövare. Under året startade en ny grupp: Hopplösa
gympan.
Övriga "trivselarrangemang": Midsommarfirande. Barnolympiad, Tomteparad
utökades med 1-milavandrig(samarbete
med Billingens VK) och samtliga har genomförts med lyckade resultat.
År 2005 var medlemsantalet 466.

"Skid-OS" på Fagervi 26 februari
Efter många vintrar utan snö
som ligger kvar mer än en dag
har vintern 05/06 blivit en
riktig vinter att minnas. Massor med snö och minusgrader
nästan varje dag sedan jul.
Mitt under pågående OS i
Turin fick vi för oss att ordna
ett eget Vinter-OS.

Med erfarenhet från alla tidigare års "två-dagarsvintrar"
ordnade Stig Johansson och
Rolf Waltersson med två dagars varsel fram två fina skidspår på Fagervi.
Ett spår 600 meter för barn
upp till 6 år och ett spår 1200
meter för övriga.

Engla Aling, Otto Aling och Tanja Lindblad tre av deltagarna
poserar framför OS-Flaggan

Startskyltar och målgångsportal fanns förstås.
Tappra små skidåkare prövade skidåkningens sköna
konst och fick efter genomfört
lopp varmkorv och dricka.
Här några bilder från en
gnistrande kall och vacker
vintersöndag.

Tanja Lindblad får draghjälp inför målgång

Orientering vid Fagervi, Tibrotrippeln
Jag skickade ett email till Stefan Arthursson som var en av de
drivande i vårt arrangemang kring tävlingen, här är svaret.
Hej ”Postis”.
Ja det var verkligen en
upplevelse att jobba med
detta arrangemang. Men
om vi börjar från början.
Vi fick alltså en förfrågan av TAIK/OK i höstas
någon gång om att ordna
parkering och logi
(camping) i samband med
deras tävling Tibrotrippeln, vi skulle även upplåta viss duschning på Fagervi. Vi tackade för förtroendet.
Annsvariga för de olika
delarna blev Per-Erik Sjölin (cafe, kiosk) Pia Palmér (omklädning) Gunnar
Lindström (parkering)
Stefan
Arthursson
(camping).
Efter mycket noggranna
förberedelser var vi på
fredagens kväll redo att ta
emot våra gäster. Husvagn
efter husvagn bil efter bil
rullade dom in på våran
arena.
Och så flöt det på hela
helgen. Till saken hör ju
också att vädrets makter
var med oss hela tiden.
Lite siffror på detta, det
blev 28 st. husvagnar inne
på Fagervi och totalt på
tre dagar hade det passerat
ca: hör och häpna 1300
bilar på våran camp. (Det

Några Schweizare som
förirrat sig in på FIF:s Aplan

motsvarar i pengar arrendet i fyra år).
Summa summarum drog
vi in c:a 20.000 kr på detta. Jättevälkomna pengar
rakt in i FIF´s kassa
Men nu det viktigaste av
allt, vilka var det som var
med och jobbade?
I kiosk och övrigt på
Fagervi, jobbade föräldrar
i U-sektionen. Parkerings
och campingvärdar var det
”gamla gardet”, som fick
träning inför Klassfotbol-

len: Gunnar Lindström,
Åke Arthursson, Rolf
”Vitus” Valtersson, K-G
Ohlin, ”Poppe”, Sture
Hasselqvist, Kenth Sörman, Martin Johansson,
Ulf Andersson, Steve
Svensk och jag själv Stefan Arthursson
Måste bara passa på och
tacka dessa ”gubbar” för
ett jättejobb hela helgen.
Skönt att ha några och luta
sig emot
TACK!! Lellen……….

Valentin Novikov Ryssland tävlande för
Delta Finland, anmäler sig till start i Elitklassen. Ryssen är en av världens bästa
orienterare och vann bl.a O-ringen 2004.

Kalle Ohlin har full kontroll på parkeringsplatsen, dit det slussades in 1300 bilar under helgen.

Vy från startområdet med delar av Fagerviparkeringen och Campingen i bakgrunden.

Vildmarkstur

Jörgen Johansson, satsar allt han har
och bollen flyttar sig 20 centimeter
om vi är snälla

Lördagen den 6 maj gick FIF:s traditionella
vildmarkstur, lite senare än vanligt, i mars/april,
som inledning på grässäsongen är brukligt.
I år låg det 40 centimeter snö i skogen vid den
tiden. I stället för tjocka kläder och kyla, blev det
kortbyxor och värme istället.
Vi drog ut i skogen vid halvtvåtiden, efter att Blaget slagit Forsvik med 5-3 och lite korvgrillning.
Där väntade några stationer med tävlingar. Orientering, bårbärning (inkl. hopsättning av bår),
yxkastning, stövelkastning och vid återkomsten
lite golf. Vid sista grenen hade inte tävlingsledare
Waltersson tänkt till så det blev lite regeländringar.
Det var förresten mycket protester och motprotester i flera grenar.
Lag Jacob Lindroth blev kraftigt anklagade för
fusk. Men blev rentvådda, eller blev dom inte
det??
Ja, det var lite oklart. Vann gjorde dom till slut i
alla fall.
Vid sjutiden var vi tillbaka i klubbstugan och
efter dusch, var det dags för käk och allmänt
”tjöt”.
Text och foto: Postis

Nicklas Harnesk, Erik Bustad och Nicklas
Thulin i orienteringen, blev klart sist i orienteringen, skyllde på att Jacob gömt påsen.

Överlägsna vinnare i ”båren” Jacob Lindroth,
Mikael ”Baloo” Johansson, Jimmy Ingvarsson
och Martin Hansson.

Vill ni ha lite ved upphuggen, ring Jacob

Mattias Fasth, briljerar och visar att
han arbetar på golfbana. Proffs alltså

Uppsnappad kommentar av tävlingsledare Hansson angående Thulins missnöje med att han inte
fick någon kompass:
- En del käkar ormar, vi har ingen kompass.

Hur fasen gick det här till, tränare Lars-Börje Andersson, var helt
klart bäst i denna grenen.

En hånad Thulin, lyckas bra i stövelkastningen. ”Skrattar bäst som skrattar” sist är ett
ordspråk, Nicklas har ett eget:
”Det som inte dödar, härdar!!!”

Anton Eklund, Oscar Daggberg, Jörgen Johansson och David Larsson, lyckades inget vidare med hopsättningen. Alla sätt var tillåtna
men man bör nog inte vara allt för skadad om man ska bäras så här.

Nytt i FIF
På den här sidan presenterar vi nya spelare,
som kommit till oss i
år. I förra fif(l)aren
presenterade vi tre nya

a-lagspelare David,
Linus, och Nicklas.
Här kommer fler Alagspelare och många
nya Ungdomsspelare.
Mattias Fasth 32 år,
kommer från Lerdala
IF men har tidigare
spelat i IF Tymer och
Tibro AIK. En av stöttepelarna i laget. Jobbar som Greenkeeper
(Golfbanearbetare).
Jörgen Johansson 19
år, från Tibro AIK. Har
som målsättning att
vinna skytteligan i FIF
och varför inte, han
har gjort 3 av FIF:s 4
första mål.

Oscar DunermanDaggberg kommer från
BK Trix, fyller 16 i
sommar men slåss redan om en ordinarie Alagsplats. Leder skytteligan i B-laget efter 5
mål på de första 2 mat-

Matilda Anderson 14 år och Ellen Hult 13 år
kommer från Mölltorp. Matilda är syster med
Amanda i F15 laget. Två positiva, glada och träningsvilliga tjejer som kommer att göra livet surt
för våra motståndare. De har valt att spela för
FIF p.g.a. att det ej finns underlag för ett F14 lag
i Mölltorp.
Vi kommer att få stor nytta av dessa tjejer.
Vi välkomnar Matilda och Ellen och önskar dom
lycka till i Fagersannas färger

Hanna Lövgren är
ingen ny spelare, men
hon vill visa vår nya
träningsoverall.
cherna. Oscar började
sin fotbolls bana i FIF
som 5 åring men flyttade till Mölltorp 2002,
så han har gjort ett
antal pojklagsäsonger
här.

Två glada tjejer breddar truppen i F-12, de
har inte spelat fotboll

Från Tibro AIK kommer det här gänget duktiga fotbollspelare: Viktor Lejon, Kristoffer Andersson,
Jonatan Strålman, Johan Malmlöf, Carl Carlsson och Markus Andersson. De spelar i P-14.

tidigare, men handboll
i Tibro HK, som syns
på overallerna, de heter. Sanna Jacobsson
och Amanda Lundin.

Sofia Jarlhed 15 år.
Sofia är lite blyg så vi
fick ta detta fotot. Sofia
är en jätte förstärkning
i F15 laget där hon
med sitt fina spelsinne
kommer att bli en svår
nöt för motståndarna
att forcera. Sofia spelar antingen markerande eller libero. Kommer från Hörnebo SK.
Sofias val att spela för
FIF hänger på att hon
är kompis med Sabina
Vi är tacksamma för
det och önskar henne
välkommen till FIF

Begränsad eftersändning

A

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya
adressen på baksidan

Det är väl inte stora odds
på att två tjejer från lilla
Fagersanna är så duktiga
att de blivit uttagna till
samma landslagstrupp?
Nina Fellbrandt och Lina
Lövgren två fantastiska
Fagersannatjejer har lyckats med det.
Bägge började sin karriär i FIF,
men tog sedan steget över till
Hörnebo för att utvecklas ytterligare. Nina som är målvakt spelar
nu i Falköpings KIK i div.1. Lina
är kvar i Hörnebo, men börjar på
fotbollsgymnasiet i Borås till
hösten, då blir Dalsjöfors troligen
ny klubbadress. Lina spelade
med i FIF:s P-14 lag redan som
12 åring och var bland de bättre i
laget redan då.
Fif(l)aren har träffat tjejerna för
en liten presentation. Först lite
födelsefakta.
Nina är född 19 november 1989,
bodde då i Viken på andra sidan
sjön. Men efter att mamma Helen
och pappa Mats skiljde sig, är
hon bosatt i Strandstaden och
Viken. Har två storebröder Marcus och Fredrik.
Lina är född 1 augusti 1990 och
bodde då som nu i ett gult hus
ovanför Ransbergs Skola. Familjen är mamma Anki, pappa Otto,
lillasyster Hanna (som spelar i
FIF:s F-15) och katten Mozart
(17 år).
Favoritmat/dryck:
Nina: Kött, sås och potatis, samt
Idas Köttfärs m. spagetti, vatten.
Lina: Tacos och Redmos Köttfärs m. spagetti, vatten.
Vad gör dig glad?
Nina: Sommar och att träna.
Lina: Musik!!!! Och sommar så
att man kan leka med bollen
utanför huset när man vill och det
inte finns någon förb…. snö ute.
Andra intressen?
Nina: Vara med kompisar, hinner inte mycket mer.
Lina: Musik, både att skriva/spela och att lyssna. Spelar i bandet
The Conversation ihop med
FIF:arna Sebastian Ferm, Henrik
Siberg och Josse Sundman.
Önskesemester?
Nina: Brasilien och Australien.
Lina: Australien, Nya Zeeland
och så klart USA.

Två Fagersanna-tjejer i Landslaget

Nina Fellbrandt och Lina Lövgren, Fagersannas bidrag till
Ungdomslandslaget
Så går vi över på fotbollen Nina
är som sagt målvakt och Lina
spelar oftast vänster innermittfält.
Trots den låga åldern har de snart
spelat i 10 år och har några fina
fotbollsminnen. Ninas största är
landskampen mot Tyskland förra
året. Lina har ett lite udda minne,
det är från tiden med FIF:s P-14
när Gustav Redmo gjorde sitt
första mål. (Har aldrig sett honom så glad) + segern i Italien
Cup.
Landslagkarriär hittills och vad
kommer härnest?
Nina: Har varit på 4 läger och
spelat 1 landskamp. Kommer: 4nationsturnering i Norge och 4nationsturnering i Schweiz, Nordisk flickturnering i Finland.
Lina: Har varit på 2 läger, i höst
är det läger och landskamp mot
Tyskland.
Målsättning?
Nina: Årets: Att utvecklas så
mycket som möjligt för att konkurrera om en plats i F-17 landslaget. Livets: Bli en bra målvakt
och spela i allsvenskan och förhoppningsvis någon gång spela i
A-landslaget.
Lina: Att spela i Allsvenskan
eller div. 1. Bli en freestyler (en
som gör olika trix med bollen).
Vad behöver ni förbättra?
Nina: Spelet med fötterna.
Lina: Löpstyrkan.

Vilka tränare har betytt/betyder
mest?
Nina: Perka och Elisabeth Leidinge mv. Tränare i landslaget
och Peter Larsson målvaktstränare i Tibro AIK
Lina: Hans Redmo, the best
ever! Eva Siberg, som var min
första tränare om det inte var för
henne kanske jag inte spelat fotboll idag. Pia Redberg en av
mina distriktsförbundskaptener.
Skolarbetet hinns det med?
Nina: Ja, men det blir mycket
helger och på buss/tåg.
Lina: Har lätt för att lära och
behöver inte lägga ner så mycket
tid på skolan. Men när det är
uppsatser får jag kämpa lite mer.
Hur ser en normal dag ut?
Nina: Skola 8.00-9.20 fotboll i
skolan, slutar 14.00. Buss till
Skövde 15.20, tåg till Falköping
16.00 blir hämtad på tågstationen. Träningen börjar 16.30 först
1 timme målvaktsträning, sen 1,5
tim. vanlig träning, slut 19.00.
Sen tåg och buss till Fagersanna.
Tränar i Falköping 3 dar i veckan
och 3 dar med Tibro AIK:s Alag. 1 ledig dag i veckan.
Lina: Dagen börjar med buss till
skolan halv åtta, är hemma kl. 3,
käkar riktig mat. Pratar i telefon
m. kompisar eller sitter vid datorn i ungefär en timme. Sen gör
jag mig i ordning för träning med

Porto betald
Taxe percue
Sverige

Hörnebos damlag eller Tibro
AIK U-lag (killar). Hemma igen
halv åtta, käk dusch och läxor.
Vad gör ni om 10 år?
Nina: Spelar i en bra div. och
spelar i landslaget förhoppningsvis. Vet inte vad jag vill jobba
med.
Lina: Spelar i ett lag där jag har
kul och stortrivs. Sen skriver jag
låtar med min kompis Josse. Jag
bor inte i Tibro. (nej varför bo i
Tibro när man kan bo i Fagersanna) reds anm.
Till slut hur tror ni det går för
FIF i år?
Nina: Mittlag.
Lina: På övre halvan och att min
barndomskompis Oscar (Daggen)
gör många mål.
Utfrågare och foto:
Ingemar Berg
Lina har många favoritband:
The Sounds, U2, Cardigans, Arctic Monkeys, The Strokes, Håkan
Hellström, Lars Winnerbäck,
Marit Bergman, Lifehouse, The
Hives, Kristian Anttila, Blink

182, Death cab for cutie, Rooney, Millencolin, Caesars Palace, Sahara hotnights, Jimmy
eat world.

En bild på Lina som 11-12 åring
på Fagervi, som alltid trixande
före och efter träning. Som tolvåring trixade hon 1232 tillslag.
Men det slog hon i höstas och
rekordet är nu 1734.
En gammal anekdot är att när
Lina var liten, ville mamma och
pappa att hon skulle göra annat
än att leka med bollen. Då gömde
sig Lina bakom morfars hus och
trixade.

