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IDqo första börierilr

Fn r:j__11 flora av pojkkil_r;bhar slog roti ÅSe'irr iLr-r,ler 1?!O-t., 1,",r;- tr:.:?.-+rji åi,wå,:ra löst trganiser.arie. oeh rnc,i kort blom-ningstid. Andra med €asta,re orsanisaii-
onsformer och mera 1ånglivarie,

- ,Tre av klubbarna. (ttå-xtrol-ns SK, 0X
Ta-l,lbacken ogh Viki.ngarnas CK) rek.:ryrte*
rade i huvrlrlsak sina med.lemrna:r från

'tstadsdelentt K€råot-n, ri v .s områ,let gö-
ler om järnvägairna i åseCa, Sa.rnma srab-irar spelarle ishoekey orlh fotbo'l l. i Ke:r-
hclms SK, o::i+nteri:.de i 0K Tallbaeken
oeh å.kte cykeleross i yåkj.nsa.:.nas CK,

idär: tankarna, pä, en s"**.l_c.l a.qning
väektes fa_nns de+ ringa el. ler ången oprr*
r*ition. 0K Tal-lbaeken oeh Vi_kingarnas
CK Srnparlas in i KexhoJ-rns SK. Fcr.ne1lt
bl-ev ,let hela klart i ?rörjan a.r -1 95F oc..
i ol<tober '"samna år va.r kl.urrbe:r merllem i.
Riksiri rot t s Förbun.d et .

I Rf gjorde KSK entr6 lned pr st;rralr
där ordföra.nd en Lal,s-#u::na:: Xrl.;lnil son
o,eh vi.ce ordföranrJen J*n-0J-of Äspengr:er,
var älrist rnerl, s-ina 16 är.

41.1a såg inte merl b1ida ögon på ie',
nya föreningen. Ans'rariga le,lare i rLen
etablerade irirottsföreninpen i. Åserla,
försökte oå olika sätt fö;svå:ra verk-
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ganheten.
Aven i= 4e kommrrnal-a ingtanserna farr,-,..

ilet misstänksamhet. Den kor,: i. rlasern in*

skolans g;rmnastiksal. Äseda köpings skolsty-
relse avslog först ansökan. När sedan skol-
rtyretrsen after förnyad ansökan upplät loka-
l.en var riet med nånga maningens ord: en sam-
l ing tonåringar trodrles inte om att kunna
rköta sig.

Men ilei :fayrns oekså mänga äldre som realan
rrån början upprtruntrade deä rmga klubben. S,:;*
väl- inon- Åseda fI' som inom d-e *onrnuna,la orre.-.en mju}nrade motständet efterhanrl . Efterson
iyngdpunkten i Åseda IF:s vå::ksanhet 1åg på
3-agirlro-tterna framhärdad.e entusiasterna i Kf,,,j i.sikten att ett konplement behövrj"es" Tidonh'lr visat att det va? en riJrtig uppfattni:rE.

Mötesak*ivitetea var und.er XSf :l första. /,::
'ri:l.rcket 1iv1ig. Under 1955 fi.ck klubben åin-trijrsta fasta lokal - i Ljuagqrrists kä}lare n:
Kc:,:agatan. Som fondrnålning fanns där ganska
sriart d.et emblem som ännu är KSK:s s;rm.bo1

NYTJINDNINGEN
3n efter en flytiarJe medlemmarna i den ur*

lorrmgliga styrelsen från Äseda. Detta sal-rre
:,ina spår I klubbens verksarnhet. Åren 1g5g-
1961 var aktiviteten 4yeket 1åg. Ett tOråOk.
t-il1 nytrind.ning ejordes tidigt 1961. Men ri_],:rig fart blev det inte förrän 1962. Då kop (l
or:ienteringen och bord.tennisen igång på af:*
.ra?. Sa"ruaa år teoknades avtal med Klialan-
holaget om hyra av HackLylte, som rläräFter

-3-

tn mi.ns* ,r.i.r: {iE n.t:nök*e on. n.tt cå ;layra

Vikingarnas, CK var en av ile tre bestånd!-
delarna när KSK bi'l-dades. Cykelcrossåkar-

Karlsson, Wi1ly Karlsson,
Nils Arfwidsson, Bertil
Karlsson oeh Lars tjuag-

na fr v är Stis
Hans-Åke Banckl
Lindstedt, Göran



va,rl-t Kexliolms
k.luhbstuga. Nuner.a'
är hlrset klubbens
eget. I anslutnj,nq
til1 klubbstusan
håller också än
bastuanl-äggning n:i
att uppföras i e-
gen regi.

Med Kexl:olns Sll
son påslgrndare
byggdes eltjusspå-
ret i Åseda 1968-
1969.Fromkom-
manile årsskifte
ansvaral lklubben
också för bkötsel'c
av spåret r gorni u-
tan tvekan betyder:
myaket för alla
motionsi:t.tressera*
de i sailhäl1et.

Itt populärt
breeJ.darrangenå.ng
und.er 1960-tatet
var feraklubbigtäv-
lingen, där KSK
deltog tillsa.n-
måns med Näshults.

x.1-t', urJanskl.ubben,
teronhults SK oeh
Farstorps IK. Täv*
lingsgrenarna var
bordtennise ter-
ränglöpniag och
skidålaring. Det
gä11de att aktive*
ra så många som
nöjligt eftersom
varje deltagare
samlade präng tiIl
sin k1ubb.

Trots en stark
nobilisering l"non
KSK-led.en blev
Näshult, där Lars*
nvert Ejör1k, var
entusiastisk fero-
klubbsgeneral, a1-l*
tid för svåra.'

Det mttionseve-
nemang som uniler
senare år sa.rnlat
störst skaror är
Uppvidi.:rg enar g chel rDen6majiår
(lgZg) sä*].,1" ,1e"
femte upplagan rm-
kring 400 deltaga-
re. Till traditio-
nen hör att korr:m
hålls, före starter:
vid Granhults kyr-
ka. Därifrån till
nålet i Åseda är ;

avståndet 25 lr:l.

,. "q,_
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KEXHOII'4S SPORTI(LUBBS TOTTERI T956

Lotterier har va-
ri-t ef,t sätt att
9inansiera ver.ksanr,
heten under åren,
1955-56 krmde man
vinna en fåtö1j,
sypuff, kamera etc
På senare år har
4et mest handlat
om tonbolalotte-
rier

Kexhötm s'SK fin rekrytskola
poilmr

Pr wkttu
' å;$,edarhluhh,

i , rt.:).. :, .,,.
Kexholms Sportklubb i Åsedg

ha"r hnft llremöte.. Ny ityretso
veldes och klubben boelöt in-
tonstfipro verksemhet€n inför
detta år< Mötosordlör&nde, var
Stig Viktonaon, B(xn ockeå in-.

i veld€s t Ftyrolseå gom vlco ord-

I förande. I övrigt b€står denns

{ ov unga poj$år salip$ föIJaado:
I Loil Ahlgvflt; oril.f, r.Eonnet$
I frn"r""oo, sekr, Lars Erik
" I(arlsson, kaEsör; Jan Anders-

son, vice sekr. filI bordtennis-
roktion *"ntrdes: Åke Wlehel1iren,
lflfr Ahlqvitt och l^ore Drik

1 f,erlsson-
lr 5614{easisverksd.nhel bth det
tvÄ trv8ltar I veckaJl i S'outotd hrrs
och reden Seä-i'tå soclrs: ståtrår
man; årsgrötet drskutefirds,-rr ealuqd! ar il[v!5! wrEqlq 4qs Eu I

. i.lmt+snf&rD odt tresltlf, ett fll*frå-l
11961 drogs verksamheten
ta1 rii"la. Men det skufle

Lottpric: I krona.

POJKKLUEtE}EN

VI N STPLAN

1. Fötöli ..75.-.
2. Sypuff . . 35. -3. Presentkort .. ... 15,-

KEXHOLM SK:s
VÅRLoTTE R I 1955

Drogning senost den I juni.
Kontrollont: Ake Wickelgren.

Vinnornq kommer ott medde-
los sö fort drogning öEt rum.

skjuts på det he1a.
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1 953-54 en
j.gbe"na [.r/ pr:]ikir.y ul:
Kcxholnn SK. Be,lri Ften-
u'nnm,?lrks."nna'icS bl a
a:r iignaturen Mr G i
\.),1.-. :t:tb:".aået. Me.:1. irjä]_p
av 'li"verse 1ån Lyeka-
d. :: {liKl s i.shotkeysl4-
]': rr !,. r.-s?.. '. -i :'; *-... r-
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och
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förrs 6fu136e1;
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'leC_s'Lora svår.igha-
ier 'för ungdr-
marna ! KSK.],I:::

sitt rnedgir,-anrJ +
Bilder är rrå:r
en rthelåagtt 1
gylnnast iksa:Le?..
Ir v Stig Karls
son, Lennart
Aspengren, Sv:::
Erik Johar,ssor,
Lars- 0l- c-{-' Gu:rn-
skog, Bert 1{i11-

, 011e Asper:-
g3en och Lars-
Grrnnar Erlaad.so:r

Vi l t T.'1 'l ii f r, 
" 

|, r'..\ j,r,
11 '.it ;[11.:t. : " ",t,..":...t-":?k

för1rl"es, or.4n:Lrle l"$K
:r).pi,na tä'rL j.ngar 

"
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I lrlr:i:h-l.olca.]cn i
l,jungquists käl-
l-are var aktivi-
teten stor. Yid.
ett av t1e nånga
mötena deltog
ståenrle fr v Sve
Xrik Johanssotl,
Lars-Åke Ma)-rnqvist
fngemar Erlanelson,
Irars-0unnar nr-
landsonfi Ul_f Jo-
hariåissonr Sittar.-
de fr v Per-Anrl
Berglurr,i, Jan-O1o
{strengren, Sengt
Johansson och Ilå-
llån LårSsonc.

;(t@)
'iu6,t1

{ilit
:::a:: ,i
nii,lt il

En oojhlaeesort€ t fotboll her;
Itartati-t Äsedå och I tisdegs
inleddeF, måtcn&6det. 

I

T-oxhl?lmt 
sK-Bom{-l

(2-0).
Kexhohng SK kunde i*'

rtörre svfutghet slå Rome.
KSK:s öYert'eg vår stort oeh om
de tått in ett tvåstffriSt antali
mål hade det lnte varit orLtt-i

flolÄrstegrarna Inter hede
tnsihi atörle cvårtghet ått tla
Juventus, men kanskc var Ec-
gern något Påt för stor eftcr
ioetföruelning'en. Inter har eti
siarkt rörivrr med Bosse Dell';
mlug som Prlmus' Inter'mllenl
gjoräes av RonnY Hiillgrcn t+ i

iGnn Roos I och ett var siffii
mll, Juventus store kåmpe;'iill$l

*l'Hl"*-* Ävcn *' ffii

l*
: ."i

"l ",,'" d,

l:':''r'l slela'.. es med-s*rr framgång 'under 
fiexhol-rns SK:s första år. Men det gälldeer:?:art spel med. sjumannalag, rtt av de K$K:lagrsorn vann Årpls po;ts"rie va.rstå.en4e fr v stig KarLsson, Eärr wiltmano Håka" i";;;";;'ilä; ä;iil;;å;. "ftäa-

ståen,Je fr v Kenneth Johanssonr Lars Ljungquist, Sven-Xiik Tohansson.



UppvidingemaT-
schen arråJrge-
ras ti-11sa,t!man,q
ned. Marhul--Lq
SoFK. Starter
vid santliga
fem upplagor
har kyrkoherd.e::
i Nottebäckt
Kår1-Anders
Hjortskullrva-
rit, i{är ska-
kar han t.b.
hand med äk1ste
deltagaren Mar--
dus Nilsson.

Starten (nedani
lnar gätt. 2J
jobbiga kilome-
ter väntar del-
tagarna i'Upp-
vidingemarscher.
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I1ackl:ylte har sredi;n
byggaad som är unrler rrppföra.nde.

Taiaitffi,ilYiiiiit

1--l ,.\"L^+,,*-ra-.!i4rjrri) vi46o.. I bikgr"r:tl:n i rl<;r:lt:r.l" len i:es'Lu-

uppstått och dött igen.
Kur:ir från 1 958 "

-" 
j:;,;-'iFi'1;_|u,.,;i,Xiåli:#,ir,{z-,1;/::i"..

ln,gg*ffi*ffi

il' rt , itU{*,(

" , ). ,t : , .,, .. ,-,,.,',.1r,1o,6i.

KJ-ubbtiriningar har fötts, avsonrat,
Bladet frän 1955 och Kexholms Sport
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' omFöRANDxf 19j5-195? t La.yit-Gunnar
Erland.son. 1958-1 959 z Tns,enar Erlanri-
son. 1!51: Leif Ahlqvist. nAZ-: Sti.s
Wilrtorsson.

SXIRXTERARET 1g5t-195? z Lars tjung-quist. 1958-: Kenneth fvarsson.

K{SSöR: 1955-1959: Sven-Erjt< Johänå*

IDe slaltn stgrt
övRTcA sryRnlsxrmarqörnn: D55-195? t

Jar-Olof Aspengren. 1956: Bob Nilsson.
1957t Jan'Johanniison. 19612 Stig Wik-
torsson, Jan Andersson, 19622 Sven-E'rik
Johangson. 1962-1968: Insenar Erlardsorn
1963-: nl.c,f Eriksson. igög-i9?32 Arne
Äl:nefa1k. 1974-z Kurt Johansson.

. 1961-1977t l'ars Karl-sson. 19?8-t
a Älmefalk.

Den friid.rott sorn be-, 
-,drivits i Kexhol-ns SK

och 1956 anotdnades
klubbrnästerskap i flera
grena" på Åseaä idrotts-

Flf'lld,rott - noesJ ö temöngen

plats. hr klubbmatch ut- *.
kämpades mot lK Royal - I

KSK va;nn. Sarnma år hölls
också l-noilhusmästerskap,
i stående 1ängd- och
höjdhopp i g;rnnastiksa-
}en. 1957 vann KSK en
klubbmatch i friid.rott
på Odenplan i Norrhult {.
mot ett'rrh.oppl,ockarlagrt
från Norrhult-Klarrr e-
gtröm..

av Jan Andersson. lYl van-ng av Kexholms SK genom fr
dryg nånacl senare utma- l Johansson och Lars l,jungquist.

v Ingemar Erland.son, Conny
Den sistnåimnde blev också

nades SK Tigrarna ti11 Ltndilli'lrte1.l serora.re"

0//,m/pWiaÅ#eLeilf/arFwfu*/a-
T'otail* 

-qryil+ %-@ q ?,il't/4*/ ua

W 9J46,*a-^_[sr1'1. T*"
o# 

"$/"",J,4,vzs,2rrc, rfu-U/b'/mr,zy,ec ,w*
=:n'Ut/1/1/ v?rrurltZn 0 1-/-

Ständiga namnbytea hos kankurrentklubbarna i Äseda gjoråe att
inte a1ltid var helt säker nå vilka man tävlade not. -3-

,tffi ';3:ra

dU4 4. s-, | (t'/

ttl;!,FW
vid Ulvaskogsterrä::gen 1957

nan i KSK

1'/.Ur



klubbmateh i terräne.-
Iöpning. i"ien endcst
en 'rtj-gert' stä11-de
upp. Det var Veikkc
Virkkio som blev *vår
i tävlingen efter
lars Ljnngquist,

Vid tävlingar i
Braås oeh Värja hade
frnmfÄr c11* T.--,*.* - ",-' s
Ljungquist fra,ngå:rgar
1956 döndes han som
tvåa i Parkl-oppet,
Växjö, efter en bröst
mot-bröst-strid me,j
blivande Errropa-rnäst
ren på 200 m Ove Jon..l
son. 1957 r,'ann J:åsse
ungdonsklassen i sam*
ma tävl-ing. I Ulva-
skosslonpet, Eraås,
vann L&sse 1957 och
bfev tvåa 1956" De.r
triumferarle sekså
Keo1.o l.n i lagtävlin-*
err 'både 19\$ (1,51;1

;

Ww
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'ri'i.'i;-i,',,. 16116,f 197? l"l,äL,rii; :r1 fl hi:.y i j :--,.,t,

ri.en :Fr' v iir.c:r lr,l-r'i.k:rsi-,r:, Fi."r':,jri-.k li=il p:,ri:r - i'

sor:o Hel,en:r 3'rlanrlsc:n ji,i:r;4eit .1 ,.:-L::lrngs.::, i i'i.ii,:
vM,.lri"aPei:ersson,$iiriil.clj*iil:i::::::-,
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',,1r

!;-,:.:,;:,;t1.,.1;
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tare.i 'terräng1öp:.rir-g. peter enh. Inge- ^ e

i:*:li-:,3'i fii,i:.::iäge'r' 
1e?e brev" 

-", '. , ^"r. ::);,

';åiÅläiäIfrtr-TTiäH';fi*"rz195|,r"i,-1':,tr--ffiWwE:ffi{fffi:!
+:äi::i::LT :I;;Z?å' ;":m.t*;r*;i:;: i;'', * ^, 

:ffr'Wffif;iffiWfr;3ffiYu'

n""f?"{: tåH: ;:iT;;"13??;"f"Tö,å, ..." ",ru.. Y!:)Å "1,

: fr.)

;: :, @i':q'

x.t,

Benny Äkerblon.
1O0O M: Äld.re pojkar: 1)JJt l_a"rs u,_ -W,3,,,Ljungquist. l9r6t Iars Ljungquist. @; W'":;

1957 i Lars Ljungquist. 1ffi f /' 'fi|
f,ilmClitOpp: Äiare pojkar: 19552 | Gero"' r1i].r,r4{1r*er 'r'r,ä,ni:rg har Stefan Nilssonrars-Gunnar Erl-andson. t!56; rers I y=,1:: 1970-talet..blivit än allt uåti""-iä"g,-

distanslöfrår*r Här unåer aktion i Hultanäslor_per 1979

Ljungqulst, 1957 t Jan Johanniison, Yngre poj- .

kar: 1956: Ienna::t Aspengren. 1957: Håkan Lars-
son.
.'X-*--^-- Te 'HOJDHOPP; Aldre pojkart 1)JJt lars-Gunnar Er-
l-andson. 1!)5; Jan Johanniison. 1957 z la.rs-
Olof Gunnskog. Yngre poj-kar: 1916t Lennart
Aspengren. 1957: Håkan le.rsson j

,,,ffi

*å ittfaill

ilatll

t!!l!l

tr!4,

I lP)

@o

@,!.

i"@.).

iplTÅ;t

Fttl @.=4t

iiitrl-@)

ttt l.:l

1!:!,t ?,::

iit) ?.1)

::a:::. aa::

tin)) !::.1

:.::.::: ::::

?/t,

t'lli

(at

t?.. rulsnÖrJime , ;ira"* 
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po j kar : 1955 2

blom. 19562 Senny Äkerblom. 19572
bLon. Yngre pojkarz 1956: Iennart
1957 z Jan And.ersson.
SPJUTKASTNfNG: Ä:.Cire pojkar: 19562
blom. 19572 Benny ÄkerbLom.

Benny Åtter-
tSenny Äker-
Aspengren.

Senny Aker-

STAIII{OPP: Äl"are pojkar: 19552 Iars-Olof Gunn-
skog. 1956e ,ltie Kar1sson, 1957r lars-
Olof Gurunskog och Le.rs Sergmo. Yngre
pojkar: 1S!6; lars Karlsson. 19572 Björn Engu
tahl"-ff*

Jlu arl *-_T_g;i tr"*gårrgsriJ<a Smgre t_ö-
lnårna i KSK är InEela Erlandsoir .sorn

I här slurtar mot sin tredje raka se-,
tSSf 3. i1?{*rs-}-o:ee!-:-_



M)PVI}T}TGNVIÄSTARN

TXRRiiNGi,ÖFlIIliG: Seni.orer: 1976r Leif Johanssollo 19772 011'e Olofssonr 1978: i'eif
Johansson.

Oldboys: 19781 Elof Xriksson.
Juniorer: 19752 Ä1lan Leandersson' 1979t L]]an Leanclerssollo
Pojkar 12-14 år: 19?9t Janas Mattsson'
Pojkar 11 år o yxgret 19?7: Joras Mattsson'
Iaraer: 19?9t Fra. Älmefalk.
Fliekor 12-14 år: 19792 Tngel-a Erlandson'
Flickor 11 a" " yng"å, $7it Ingela Erlanåson' 1978: Ingela I'rlandson

I(e xlwl,ms Sör |r,lrr'n s|gro- l(olrtor
Orienteri:resklubben Talfbaeken var en av rle tre

heståndsdelaria när Kexhohns SK bildades. De första
intelna tävlingarna hö1ls 1953, det första klubbmäs-
terskapet 1954. ,tlnaå drti5,ie rlet frarn ti1l 1962 i:n-
'ra.n de första starterna gjordes i en ilriktigrr täv-
-1 ing. Det var i Alvesta i augusti må4ad. Lejonktron
',"isades direkt. EL a senorn klasseAra.r av Elof Eriks*
son ceh Lars Karl"so.l

Seåan 196? ha,r 83 orier:tera?e i. olika sannnanhang
representerat KSK. Allra flitigast har tars Kar.ls-
son rrarit med 1B0 starter.

Några av de 83 aktiva har varit rl6v frangångsri-
ka än de övriga. Klubbens nest narnkur:nige oriente-
rare åt 011e Olofssolr'som numera täv1ar för Hagaby,
örebro. Ife:t tyvärr hann han inte etablera sig i
svenska eliten innan han översav KSK.

Under en fot5a av år var EIcf Erikssor en stänrii,''
gäst viå prisborden" Stefan Lundgren til"lhörde i
slute* av 1960-ta1et Snålands bästa juniorer. Lars
Ljrmgquist har som oldboy visat en imponerande sä-
l;erhet.

Två DM-teeken i crientering har erövrats. Karl-
n::^' rr.."l r.-^sd-^* "..."a ir 1,j i ,: :.,..i n'-: )e ..,.1^l

'j,',)e.l"tagare I d.en allra första
ori-en.^lr cringstäv1ing er- 1 953 .P ä
takåsen BertiL Lind.stedt" T me1
lanraden Åke Karlsson oeh Stig'
Karlsson. tr nedre raden Astor

Banan rvi.ri. f örs"[ra,
skapet 1954.

1..' L'\f i- {tDSsQ
]:-l rrlr'hriicf-or-

-l/-

195' blev Stig rt"leegJ



trion Peter Mattsson,
01a llalmquist, Jonas
Mattsson vann det för-
sta mästerskapet i
budkavle för klass
H -12 i Oskarshaan
1978. Medaljer vid lli
har också erövrats a.rr

!.
l Lars Ljungquist oeh E-
J Lof EriksSonr De båda
har även rned framgång
nepresenterat Smålanri
\ +\. UUr I.

lrygt 3000 starter
har gjorts vid de ått:'
tävlingar L orienterj.r
KSK amanserat:

19632 Nationell tä.;
linE i Kullebo.
. 1965; PåsHräffen i
Asecla.

1966t Höstori.ente-
ring i Kulla.

1967t ]{att- cc}r dl
tävli:rg i Åseda ocb

Påekträfren 1965
teringstävii-ngar.

var clen andra av KSKtg orien-
Målet var belåiget vitl dåvaran-

19?1 z Dlstrilrtstävling i Ekefors.
19?72 Llul-dagen ! 3o.

. 19?8: Sydsvenska mädterskaPet i
Asetla.

19?92 Natt-DM i Åseda.

Tävlingen i Kull-a den 1 sePtember
1963 lnöAl-s på ganla generalstabskar-
tan i skalalttiOO.OOö, TiI1 ?ås$räf-
fen 1965 vai deii nya egenritade kar-
tan i skala 1:25.000 k1ar. Den fick
ett nycket entusiastisH mottagande
av ile 700 srienterare som ställde
u.pp' B"a egenritade lkartor har lsedaJr
.{ess blivit en signatur för KSK.
Största förtjänsten av.detta har
i,ars Lrjungquistr som svarat för mer-
parten av jobbet vid framstäIlnirgat
av klubbens kartor.

Efter 1965 lr;,;t följande orien*e-
ringskartor produeerats :

1970t Svenshultsbladet i skala
1:20.000.

1976t Faekhylteblad.et i skala
1:10.000.

19?72 Åsedakartan i skala' 1t10.000
Bo-kartan i skaLa 1:20.000,

19782 SSM-kartan L skala 1:15.000
1979t Natt-nM:karlant i skala

1:15.000.

ww.
'%te

,Å n6:

,,. .:

Sojklaget i budkavle 1962. Fr v Peeter Maripuur Björn Palmqv1s
ch

Den första egenritade kartan är k1ar. De s
granskar den är fr v Xlof Erikssonr Lars
Karlsson, Karl- Petterssonr Stig Witrbo?ssoll

"1"ijJ"l.e.

i\dt$)
... vl

il
'*1),1"91;ir'dll
;=L 16\l

h IrarE uigt. -t?-



ORTMITERIJ\TGNNS KLUBBMÄSTARX

DÄGORIINTIRI{Gl Seniorer: 1962t nlof Erikssono 1973r våren:
Lars Ljtmgquist. 1963, hösten: El-of E'riksson, 1964: Elof Xrikssorlr
19652 Elof Briksson. 19662 Ever* Fransson, 19672 l,ars Ljungquist.
19682 Elof Eril*ssonr 19??t Lars Ljungcluist. 19782 Leif Johansson.

Juniorer: 1964; Matz Tidblom,. 1966: Matz fLrLbloln. 1957: Stefan
lundgren.

Pojkar: 1954: Lars Ljungquist. n955: Stig Karlsson' 1962t Pee-
ter Ma:ripuu. 1963t vår: Björn Palmclvist. 1963, höst: Matz Tiåb14".
1964: Stefan lunCgren. 1966: Leif Johansson. 19672 Leif Johansso'.'o

Daner: 1966t 5"va Ä1nefa1k. ^96? z Bireitta Sanilberg. 1958: Bir-
gitta Sandberg.

NATTORIII{TERTIIG: Seniorer: 19622
riksson. 19642 Elof Erikssorio 19652
Ljr-rngquist. 196?: Elof Eriksson.

Elof Eri]cssono 19632 Elof E-
Elof nriksseno 1966t Lars

illcst r",i.nqer
l-r:.bb ästare:
of E'riksson

Juniorer: 1962: Jnsemay Xrlanrlson. 1963: Lars Karlsson : 't964: Stefan Lunilgren.
1966t Feeter Maripuu. 1967 z Tomas Karlsson.

1 966 rrlav Kiili
13:c lag å :lnii-
landskavlennDet
är fö;reningens
bästa budkavle-
prestation i se-
niorsarnmanhang
genom tiderna.
tagrred.lernnarna är
fr v Elof Eriks-
son, L,ars Karlssor
Lars Ljungquist
och Evert Fra:lssoi,,
I laget ileLtog
äo'sn Tngemar nr-
lanclson.

ffi

ww,

vj.r- I "1r.n n.l

natten. EIof
nrikssor liim-
nar över tiIl
Ingemar E'rla
son vi"d Snil
landskavlen

tr'-rk ori. ent e-
rl_r1gsJrl-nr-or ].
lutet av 196A
alet: Stefan
undgren.

-il -



Först beslutades att Kexholms SK skul-
Le atrang,era sydsvenska mästerskapet i'
orienterlng 1966. Setian gjorrle S;nålan': I

0F reträtb och gav.uppdraget till 0K

Stigen, Värnamo.

i9?a ttev det i a1-
1a fa1l SSM i Ase-
d.a och med KSK som
arrangör. Med kort
varsel ställ,te
klubben upp oeh
ordnarle en tä.rIing
som orienterings-
journalistikens
nestor llarolrl Pers-
son ?reskrerv gom

sueeå I seniorkl
sen vann Ernst Jö
sotl, gom nerian gri-

ranrle-spu:rtar
in not nålet på
idrottsplatsen.

Horold Persson:

- Vi €nddr alt små.l6dd.s orieqt€-
ringsförbund handlEit mycltct o'
spoddtgt tlå de fråntegif oås d€t ti.
dfgare tilidel&d€ af,rangö$kapet. ttt
Sydr6hsl{å mäst€ttkåpet ol{€tlte-
ring, såiger Kexllolms SK, oftff. Stig
wrt torsson,' &€då, Meddelanddt
kom som 

'en chlrck lör oat' rottr.$stt'

SSM biöd på sensationer

SSM - den årliga höstuppgörelsen mellan det
representativa orienteraruppbådet i de fyra dydliga
distrikten - södra regionen på nutida svenska -skulle man kunna likna vid de gamla julkalasen i en
by med fyra gårdar. Där gällde det för värdfolket
att i tur och ordning bjuda det bästa, som huset
förmådde och gärna hitta på något speciellt extra.

Tankarna kom i Åseda, när man nu passerat en
4-årsrunda och arrangerandq Kexholms SK på di-
rekten trädde fram i rampljuset.

Kexholm lät på något sätt så främmande, att man
fick gå tillbaka till historieboken för att få täckning,
erinrande sig att det en gång i tiden fanns ett svenskt
Kexholms län i Finland, som avträddes delvis till
ryssarna vid f.reden i Nystad 1721. Sedan har det
varit tyst om ordet, tills det det dök upp i inbjudan
till ssM.

Den kom från Kexholms SK. Åseda. Eftersom
södfa delen av Åseda kallas för Kexholm tog poj-
karna därifrån namnet med sig i bagaget, när de
började spela fotboll i gängmatcher. Nu är man en
stark förening med 200 medlemmar och flera sek-

Ernst fick uppsiö av gratulationer

Aseda får syrdsaensht

ron blov ufucild att rvara ffo crp-
niictearkap I orienterhg t rghc[
SkåDc' EfoHngo, Edfand och 8ilö-

OK Sttgen fick Sydsvenska
Kexholms SI( fiek baekn ut

I en Dotis BEdo.låd€3 hYllgcrt i
några smålandstidoingar rtt SYd'
sveilk]! mårtå$ktpGt. t olientorlng t

år $rau ånocdnrr åv QK Stl8iåfl,
Vänamo, i stiillet för K€rhölnlr.gK'
Äseda. som backat ur.

Med anledning hälåv bå,r vl vånt
oss tlll' sistnätnndå förerrlnSon ltr
att efterhörd ånloatntngEn tlll Llub'
b,€nr frånffätlånde äv 'dettr äerltÖ-
!rr1d6 UppdfsS, rorn enda{t tiudolat
'en arrangör i Småland våt{ lJårde
å-r;,alå ELkingö, gkå4e ocll Balllhd
turåt öm ått enoratnå tlenire ellttåv'
llng för orlsnterrro,

- ,5-



:å,

Dc'li' J':1gre or-i.en-
terinqr-,:.y,1 of på
träningsläger i
Eackhylte sotlJra-
ren 1979. Fr v
Peter lvareson,
Mats Ljungquist,
Tonqr ljirngrluist, 

.

01a Ma-!:nquist, Jo*
nas Mattstion, M&,,:1*
nus Peter$soni
Peter lYlat tsson"

"i-" 
I 1- rt..lsrn.rinJ;lr,re :i

budkavleoriente-
ring för klass
tl -12 blev 19ZB
'flr v Peter l{atts*
son, Jonas Matts-
son oeh 01e YaLr-
clui.st 

"

;g:e

,#'
.W

-t6-



ORIENTERI}TG5]\TS MNST AIfTIVA

. 180 starters I",ars Karlsson 1952-79" 17?: Karl pettersson
196?-79. 1?2t L'ats Ljungquist 1962-79. 1?1: Elof Eriksgon 1962-
79. 157: l,eif Johansson 1966-?9. 140: Ingema: Erlanrlso:: 196?--
79, 119: Stefan Lrmrlgren 1963-7'1. 1OB: 011e Olofsson 1966-?5"
78: Mats L,jungquis+ 1974-79. ?5r Matz [iri.blora 1962-58, .?Zt Kar].*
Axel- Melkersson 1965-79. 63: peter Ivargson 192?-?9. JZt Jan-
Erilr Carlsson 1963-6?. Lars Olcfsson 1968-?9. 4?z peeter }Iari-
pa'e 1962-65. OLa Malmquist 19TT-?9. 44: Eirgitta Sanrlberg 1966-
69. njorn Palmqvist 1962-65. Tomas Karlsson 1964-T). Kenneth
Gustafsson 1962-66

Flest starter för
KSK: J,ars Ka.rlrrnon

0l1o 0-.'t.ofsso:1 ,
själv en gång
klassegrare i
täv1ingen, tj.'1.1
hörde arrangör.s
staben viå 1979
års Femd.agars.
1966-1975 täv-
Iaåe 011e för
KSK. Unrler 19?9
har han tagit
steget upp i
gvengka orien-
teringselitea.

-t7-



I Ugrpotdönges oehfödrerlts ryfir
Vintrarna på syd-

svenska höglandet är
inte alltici helt påIit-
liga för dem som vill
ägna sig åt regelbuniler
skidåhiing. Men trots
allt har de verkliea
barmarksvintrarna öa-
rit mera rnrdantag än
regel under det kvart-
sekel Kexho-]-ms SK exi-
sierat.

I Åsedas tmgdoirsspel
1!!! stod b1 a de aL-
pina grenar:na g1a1on
och störtlopp på pro-
graamet. Det var Lnga
svinålande stup de r:nga
del.tagarna kastade sig
utför i Botragsskogen

men det krävdes goä
skidtelqriJ<. Lars Ljrmg-
quist vann ile båda ut-
f örstävli"rgarna likson
han vann låtngclåtaringen
i sarnna wrgd.onsspel.
Red.an 1954 baee lasse
f ö blivit klubbnästare
i längdåkning. Unde:r de
nänmst föLjande vint-
ralna nåilde han oekså
flera goda placeringar
vid tävli:rgar utanför
Äseda. 31 a vann han
pojkklassen i lj:rdsh,?ra*
marsloppet. 1956.

UnCer anilra hälften
av 1950-ta1et blerr dot

. Efter mellrn 700 oeh 800 frivilliga
Erbststimmar vaf det dagr för.invig-
nini av Åeedrs EUjusspår,på o*.
dagskvällen, Ks:*holmr SKrr ordtör.
ande Stig Wiktormon kr+nde håilla ett
50-tal pereoner välkomna till själva
invignirigscerenronin som gick av rta-
peln vid deD två.kilorngt€r långa baj
mns rtart. Invlgniggrförröttåre var
kommunqlnämndsns- ordf{irande i kö-
plngen, trindstiagsman Thorc Pers-
tob. I sitt isvigningstal sade hln
bland annat:

och resten-.har gjorts på-frivillig v*$,
&i vill tacka auä rorn på något sltt
dr€dverkåt tiil eluusrpåibtr ttlumnlct

Åsedae ;iq"sspå; in*igt t */ 1?tf:zxj\åli-i 
äri.'å,:l'i;-

' eojrrai 2 km; 1) Ola K4rlsson u.5o.Fra.:rSson.
Damer Errm:1).EvaElmefalk 12.qq: Eua Äknefalk S*od ur*Efter avslutad tävling ramlader ailt, -:; .*- '"

r"Ju,"--o-".tää'åli' t[r"-iiäi iit;der flera säsonger i
få rpåret tiU ståqd titt dt taffesaqr-;särklass blanä clamerna

- D€t iir ing€t lit6t arbete lom
3Jortr för tillkomstcn av dottr el[ue:
rPår. JBg tyci.er +tt det ir mycket
fliidjaride ett. dot inu, står ,klrrt föi
rDx"ändning. För färdiSställendet av
detta spar har A!6da 1{öIEnS tiUshjU.-
tct 1l8m kronor, *etrbidreg..6.m0l.r

i""ål"itXåli"'!" fS; ffi;lt'-Sff:i.1anet. Mats Röed - oclr
etsson. 3rågot senare Seppo Tou-
, Å+dq, ldrdttrörentngs ord!örqndesisen - tillhörrle d.is-
L,ennart Åberg tackade gua som på,
4{g9t sätt tratl sltt n.,cc}.åä] fitriktets mera lovand'e
lJusspårets tlllkomst. Såirsktlt viiq4gJXlAdOmaf .
hEn.sls tlu Ärnc-4lqefglh ffijg:, Vid tre tillfällenganiserpt det bcfsi-llot. prtkffonuö* r .^):* :'^;^ -^_-\iå"'ffil'l# älXbå'll.tråXl*f r r gåä,,)åg,- i;ia)- ;;-
Lennarr H€€BiDg.sm rtrtr ts[FFordnarles e*t skidlonn,-

Klagsegrarnw | .Nge-tiir:tingen, stäenila lrän ns. &olanil Ahlstrand., Fo'rstor'p, Berlnt Altlstru|d, 
-F@t'*'-

torpt, itsort.Franaaotr, Ne&lloln:,, och Exa 6ustan:s:on, Farstorp-eant sijtande lrene Karbt@Lt Lamrk

i"t :f e:'rklubi:stävlingen i Nyc 1966 vann b1 a Evert I'ransson
Joh:: Ti,ibl.on från Kexholms SK sina klasser.

och Jag hoppaf att tlet bl{åll bli ttll
nytta för köpiugaboina

Från början var det $rentrten att
2.000 kronor skulla "skrs'paq ihop"
genom frlvllligt ärbete.på spåret. Det
ingick i ddn finansleringspleh. som
gjorales upp. Nu överträftad€r dess8
2.000 kronor med en lreldel. Då det
som sagt blev mellan ?00 och'!00 ar-
bet6tlmmar som utfördpc

Efter sJålva lnvtgnlngen startade
en tfäningstqvlint I ollha kLa. er.r Rb-
sultaten där blev följande:

Eenlorer E km;
l): Evert Franrron i2.50, ?) Elof

Erlkgron !ti,46,3) Evald prtfrsson 34.85,
4t RoU Mettsson f4.46, dr'stdan Lund
gre*dl.zo, c.) Matr Röed 1550.-s&i"'"i€+-wo, il: .rå rc"u*',
10.50, .', ;.-ö** i dh: il #tgl'eHfiFon s.m
!) I,otl Johdn*on ä"ir. ä).flare Ce-
dci$l 21.30..{} Tsrner Arncrron ä1.I5.

! ä"" rr"*rr" di-t6pins"n-4q6 qfi: Den 21 januari 1969 in
I :'$E'9.T:'1'Yåfit':1åT'11 "ig.ues 

ellj usspåret' Et
| "i*""p"*m 

gertcit ötir'fH;ffåäj'rälkommet tillskott fö
laa MetaltinAu*r!.. .' ., .,i a1la motionSintregse-'-13' c'€ln"' racle åsed.abor.
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-li:11ij:r. Vasaloppsåkare, Carl-Erik 0er1er1öf t v och Lars Irjungquist assirlte-
varandra under omvallning på viigen mellan Sä1en oeh |,[s].s.

tt:ii,#

,t' i

.;

rneJ- l.l.n. -l1s e:1p. c,:h li;i.shult. KSK ar:ran-
gerade tillsa:nroans med Näshults IF.
Det första och tredje loppet vamls
av Stig Job.ansson, Klavreströns IF
1968 och Växjö AIS 1970. Mellanåret
vann Evert Fransson, som d.å tavlacle
för Stoelåolm.spo1isen.

Elljusspåret, som i:rvigdes lagorn
tilI 1959 års'skidsäs'ong, var för-
stås qycket välkornmet. Genom att
också de ögriga tätorterna i d.en ny-
bildade kommunen Uppvirlinge begå-
vats med belysta spå"-skapad.es för-
utsättningarna för rrllljuskaruseL-
1€:lfl. När inte vädrets makter satt
käppar i hjulet har karusellen snur-
rat varje vinter sedan 1972. De se:-
naste säsongern4 har KSK:s Lej"f Jo-
hansson varit stor dominant i dess;r.
träningstävlingar.

Vid fyra tillfä1len urlder 1970-
ta]-et har kornmunmästerskal i skid.-
ålaring arrangerats. KSK vär värd
för mästerskapet 197?. Då likson
1979 blev teif Johanssoa Uppvidinee-
mästare i seniorklassen.

f fädrens spår rnellan Sä1en oclr
Mora ålste Lars T,jrmgquist och Carl-
Erik Cederlöf som första KSK:are

Ya

th
t:l!:q.irl

tE:t',

E;iä

*:

Starrdr-gt pa
lingar ancler
ÄImefalk"

prisplats vid skidtä
196}-taLet var Eva

-,9-
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I ået !O:e Yasa-
loppetl '|973t
s-ua.Llcte tva ltlj]l:
are ulpe Båd.e
Jörgen Caverdn
(tilaen) oetr
Rolf Mattsson
klarade kraft-
provet på bra
tider ltrots att
vintern i Su:å-
land varif allt
annat än skid-
än1ig"

Seppo To,.:-rinen t h hann under
sin ticl i Åse'la oeh Kexholms
SK avslöja stora tala'ngern Nu-
mera tillinör ha'n Östergötlands
elit.ÖnniRiiPitvrfd
landslagsman i Finfand tävlade
en säSong för KSK.

-:'

/u

Lovande son pojk- oeh junioråka-:
re va.tr Mats Röedo Som senior har
han täv1at mera sParsamto Här
under aktion vid UPPvidingemäs-
terskapet 1977.

^1It
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blev Jörgen Caver6n
cr:h Rolf Mattsson*
fc båda ingick även.
bland de åtta delta-
gare från KSK som
ställde upp i 1929
års Vaealoppet.I detr?öppnstt Yasaloppet
åkte ookså tre rlelte*
gare från KSK, Bland
dem Eva Älmef,alk, sor.
en av rl.e första rtle-
gitimatr darrrerna i d.er-.
na för manliga kraft-
prov tid.i-gare helt
Teserverade tävli:rg.

T b1ötsnöföre oel:
på generalstabens
1 00.00O : clel_ arrangera-
.es 196T Di,1 i skiåo_
rientering. Det var
före snöskotrarnas ti,r.
Spårningsjobbet var
båae trmgt oeh otar.rk-
såtrrto Vid premiärtäv-
lingen 1966 iniräffa-
de oekså det fataLa
att de först startande
hann ifatt kontrollan*
terna, stm var på väg
'.rt ned första kontrol*
1en n

Några aktiva nerito.,:,
från skidorienterinqe,.
'irns att redovisa" E*
1cf Eriksson vann så-
lunda seniorklassen vid
l,anrnhults täv1ing 1g66.
ViC samma tillfai1e
vann Tomas Ka:.1sson
lo jkkl.a.ss etn. Tr-,r s -:anr

1)

2"

&

l7'.?

Den yngsta generationen n " ?

rar också med i trelljuskar' 
;

är fr v Helena E'rland.son,
lin Caver6n.



KT,uBBMÄSTARn I ST{TI ÅKr{Ti\TG

ieniorer:'i958: ELcf
, rr.ttsson.

ingre oldboys: 1968:
1972r turi Riipi.
.+.1dre oldboyst'!968:
Juniorer; 1968t tUats

;iof,sson.
itare pojkar: lg56z

1?681 011e O]of$$er!o

Eriksson 1972: Rotrr'

Oarl-Erik Cederlöf.

Jan Karlsson.
Röed. tr972t 011e

Irars lrjungqu-ist.
1972:. Seppo Tou'irj.Re:1"

Yngre pojkar: 1914? LarsiLjungquist. 1963
L,ars Cederl"öf. 1972t Per 0lofsson.
TI 12t 1972t Stefan ldinsth.
1{ '10: 197?t Cl.of Johansson.
Ianev: 1968: Eva. Äl-mefa1k. '19?22 l,\ra Äl-:'':

'1'a1k.
'Ä1dre flickor: 19681 Moni.ka Cerlerlöf .
Yngre flickor: 1968: Christina Klasson.

19722 l4aila Touvinen"
D 10: 1i9722 Carina Karlsson.

Plo,e|rc ur pnngrtsproto|r,ollein
19562 åsc'n 3TK går upr

å Kexho"l.r:r"s SK. &nsående
si;artar en }-lvlig verk-
sanhet med bl" a fritåcis-
Srutler. Srö{erna Bo oeh
Åke liiekel,qren *ävl"ar fl ''

tigt onh, uäd fraagång.
fill.lM 1956 åy trion Bo
oeh Äke 1,,*'ickelgren sa$.t
Lars-Olof Gu::nskog an-
näl.rl. Bilförbudet på
söndagar (suez-kriåen )
stoppar dock d.eras d.el"-
taganeLe.

1957-99: Med väx].ande
framgång deltar KSK i
seriespel. Klubbens bäs*':r
seniorspelare uneler des-&:r
år är Svante Kullberg

'!96'l deltar KSK å en 1o*
ka.lserie, vilken över.l-ä.g*
set vinns av klubhe.n.

1962: Ett 1ag deLtar i
Smålandsserien Civåsion
II Södra.

1963 : Arrangeras Åseda*
rnästerskap i pingis ned"
2! cleltagare. Segrare i
seniork]-a,ssen hlir Chrirr
ter AnderssoRrå pojkkLal
sen Feter Gu-nhrinp.. oeh i
rrrrbbel Åke 'n;ict el-gren/
Per-Årne 01sson.

19642 Ivå .-:ag från KSf
med.verkaridenskNäs*
hultsgruppen. 3örstal-a.-
get henför överlägset
seriesege4n rned andrala*
get som gorl tvåa" Genorc
segern blir det åter
åvå"neettl?ng till divisj"orr
trI. Segrare vi.d. ÅserJa-
mal.st erska,3ret : Per-trrne
01sson.

tr9652 Kluhhe:: står son
ar:ran.gör för den största,
borrit ennistävf ine som

FcstEalen i 3o1-
kc'""b$ Hus var un-
der ett par sä-
scnger centnxn

oah vid bordet i.
bakerunden Bertil
Lindsterlt ooh
bert Elvnert. Å-
skå.åarna närmast
ä.r Jan-nrik Sven
son oeh ]rars-01o
Gunnskog.

eda-rcästerskap
'1963 som det skil'i
ras i lokalpresser

;, tit#ffii.ffi

"1,,!,
)1

Åseda-mästersk"p Ii BT

för pingissport
.iL Asecta. I'e \"ai
nötta bord sle-
lar r:.ärmaef, Lars
Ljru:grluist oeh
Bemy Akerblon
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I Lars-0iof iii.i:.,i
,.;k*g t h hå.:n-l::-
i:cl-:l-en 1år n!.11 l..,
''v'"i-d anrlra E:i',iai.
'1,-.rrJ et Bgnr."." ,i.,
i:-i.orn " Äs}:å,1a.,-.,
:i. l' fr v I{iri:i:.-:=,
i:: i.r.q-gå.st . -.'l'.
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,:, ri.k 1{,".r1-sser..r ..

f ,iDert jJl1ot-
E%q-_

:'
l::,::

i{i}ael Olsson
s1år till.



iflipp rran
seriespel
och fen-
klubbstäv-
1ing.

h:'r-i.lits i Åseda.
Det är den populä-
fa fenklubbstäv-
li:rgen mee i:rte
mi:rdre åin 400 star-
tancle.

1966r Föreni4gen
deltar för första:
gången i bord^ten-
nis-DM i 1ag.

1967t Reservlaget.
vi.:rner reserrrserLen
A Vetlanda. Det
segrande lagetl
Sven-Brik Petters-
gottr Då."1 Johansgon
ooh U1f Ståh1.

1972t I komrun:rnä-
sterskapet li Herr-
åkra deltar Kex-
holm ned sju spe-
larar ltikael Ol-s-
son lyckas bäst
oab hernför ett lrä3-
terskal ti11 Åseda.

'1973t Lter konmun-
mästerskap, även
denna Sa+g i Eerr-
å}nra. Kexhol-n vin-
ner a1la titlarna
utom den i damklas-
sen. Vid. en rmgdoms
tävlibg i Vetlanda
vinaer Mikael 01sj
son ä1dre pojkklas-
sen. Lillebror II1-
rik blir tväa.
19742 A-laget vin-1

ner Snålandsserien
division II. Det
segranåe laget be-
står av Berae Srrnå-
löf, Per-Arne 01s-
son och Johnr:y
Carlsson.n
't975, inrik OLs-

ffi%
-uerter! frtglr e*nari Åxe$s6rla !qs6tginl!; ' '" ri "'''
E-- f,!i!+'- s o- tr t II iifipp frå.n Äseda*mästerskapet 1973. I

| :Fjorale llexholm! SK gerrom att i
I , iliv 2 stidra, SmAlend b.BeBfe

Rottne IF med 0.-1. DlirmeilJtck
ås€dåDoiksrnd €n lln lerfftiichåsedapoikarae en lin rrvdnrch
mot Rottne för 8-O-nederlrget

isena.st lagen rerlespclade. I In-
lleitnineen"slg ilet ånnagr mörkt
ut då.-!(exhofm! Per-Arnc Ol€ron

GARE eller 45 hå.d€ I(ext
med i femlat;tävllnEen I
där det öä lörcaaen-bch l
sreledes-bordteniilc. Mcr Ispelades bordtenni!. Mcr r
llgt var d€t inget ått g$re
hult som kammadä hem ti

örja,nsklubbens
niorkl'assen ech Kim
re ooikklas,cen mot Gcrt
eon, Nåshult, där dock.

ler ml*ed (med alaaröååiif6l 'Ah-

ntll Axclscon). Det var f;ö. förita
tåniel sen mästöriirapörl omfattå-
ilö 6ii lilixeal-t la*i.
Dubbelinåttärå blöv ia" och sdn.

Pör-Årrtå trb iilikaål ohlsson. Där-
måd vår dät döck iniå stut tqgd tu-
rliliån Oliissöns lråmgångår. I$ikael
;f yng;-l;alr" irirg -ies'å'ri-
åa* iåiam i vu Äih av de båda Pojk-

- 21-



son blir ultagea tilI Snålandslaget.för
poik?r t,-Ävea.ett.av KSK:s pojklag ttel_
"*".1 seriespel. Vl.tl 1änsnäsieiskafen J.Växjö medverkar fJrra spelare frrån KSK,3ästa plaoeri''gari en ändra-oi"i" i club_beI elit genom Bo l{Llsson/loaryv'CarLs_
9Ollr

19762 vicl tävLiagar I Karlgkrona sqr ur_rj& Olssoa till final L pojkar I d.år iZOspelare gtantar. I finalea får Ulrik gesig för svenske rnästaren Nilrlas perssön,
FaIkOping; L en tre-getafe.

1977 t Å-Laget vl:eaer Smålantteserien d.l_-vision I Södra efter b.årrl kanp ned fä-
vel-sås B[K. KSK:1aget: Bo Nilåson, Ulri_k
Olsson, Job:rny-Carlssonr I 1il1a iag-DMgår clet bra iiada fra^a till"Lfina1en åar detblir stryk mot Täve1såg med 4-!. D-1agei
vLnner division III Södra. Laså*: per-
Arne 0lsson, Nils-I:egvar Nilsäon, Mikasl
01sson.
1978t Å-1aget tar rnycket överraskande

en aadra plaeerizrg i clivlsion fV Syd_
svenska rmd.er sin första säsong L det na_tioaella s_eriesystemet. IILr{k ö1sson, .DoNilsson och l{ikae1 O1sson gpelar ned. i
J3e"l: ""Ttfrg" 

mateher. lItr Ctipper,
Nässjö1 vlnner seriea klart. Vid liinånas-
terskapen i Lessebo går Ulrik Olsson till
linaL nen ,diir blLr påter fhuvesson, iFrej, ,

för svår. i

1979t .Andra säsorr€en i clivlsion lli bLlr
.iate tik? \rckoso'n som. den första. Laget
barnnar på sista p1ats. I:rför 19?g-1ggöars gäsong drar K.SK sig ur seriespelet.
wsat(en ät a& ea.ntliga speLare från
det fraqgångsrj-ka
Ä-l-aget har flyt-
tat.

ASEDÄMÄ,STARE

I BONDEEN]fTS

I Seniorerr 195?:
I lhage JanäIv.
| 196?t rngenar b-
I lanrlson. 19632
| Gtlerister 4ndersson
| 196a2 Per-Årne
| Olsson. 1955: Jotn
I ng Carlsson. 1965:
I Per-Arne Olgsoa.
| 1967 t Per-.årne O1s,

il son. 19212 Jebaay
[t Carlsson. 19?Zt
l; Dan Joba,:rggoa.
f11973: Daa Joh"ang-
J.loa. 1974t per-
ftrrae O.Lsgoa, 19?6tpo ifilssoao 197Tt
GUlrik Olason.

Jieze: Irlrtk olsson
t
I
I

t
I

en O-lsson har liinge ilomfurerat
n i l,sede. Eär är-MllraeL. perlsporten i Äseda. Eär är-lilllraef, fer-i,rnä

Carlsson,



0ldboys: 1967t Åke wickelgren.
Jurriorerr 1957t I'arg-Olof Gunnskogn 1964t

Dan Jehanseorrr' 196r: Jobwry Carlsson.
1966t Gr::rnar Frrsbergn '39672 Pär Aspen-
grelr '1971t lreif Jo!.anssooo '1972r MåkaeL
O1sson. 19?4t l{åkaeL OXsson.
Ä1dre pojkar: 19rr. Lars-01of Gunnskog.

19572 Per-Göran Petterssor,.. 1962: Chris-
te:r åndergsotto 19632 Peter Grrbrf-ng. 1965t
Gtmnar Forsberg" 't967 t lreif Jobanssotu
19712 01a Lindah]... 1972'" Mikael Olsson.
19732 MikaeL Olssonn 19?4t ULr{k Ol-sson.
Yngre pojkar: 196& !,eif Johanseorl 196?t

Ehomas Svenssor:. '|.97'ts MikaoL OLgsoa.
19722 infikael Olsgoa" 1973t OLriS Olssoa.
Jr::riordubbel: 19?1t Thomag WeJ-derbergf

RoLf Palmqvist"
Pojkdubbe!'.'19?11 OLa i,indahl/Bo I Gastavs-

SOIlo

'Herrrlubbett 195?z fhage ie:rell./A*:e WLokel-'grerr 1963t Per-Arne Otsspa/Äke WlckeL-
1""o. 19642 Bertil Svensson/t'Iats Svegfors.
1965 t Per-årne Olsson/Svea-,fik Petters-
son. 1965: Grrnnar Forsberg/Pär Äspengren.
196? t Per-llr-:re Ölssonpobarry Carlesorl
19712 Johnrry Carlsson/Dan Johanason. 19722
Daa Johansson/Jort''raJt Carlsson. 1973t Pet-
Årae olsson/MiJcael OlssonL 19742 Johr4y
Carlsson/Dan Silva.nder.
Da"mer: 1966t &Va Nor6a, 1967s EVa J[Loe-

fa1k. 19712 Yvonae lliHorsson. 1973t Ln-
nelie Axelgsonn
Fliokor: 1965t Karln Soaeru.d. 1966t Yvon-

ne Wiktorsson. 19671 Kerstla .And-ersson.
1971t Susanr.e lii'rJesson, 1972: Kerstln
Anclersson.
MLxed: 197,3z. lenny Eolgersson/Waj leff-

*ing.

ffi,ttg, nurnJ kom - oeh gfre|r- 
i

åiGr.n1li"tå1i. vittn"o iir fr:v. Kexholms sKr ordförande stis wikt:rs: :lt ;;'-sådi;Aå ru" ÄImefallc sämt svskonen Tommv och Berit Pet- 
|

, tersson, ' ,.,)

Begreppet aii "g$ i skolarf' fick l 
intleserade hiigstacliee-lever beret6s 

I
.under ett pal dagar en något annor-|tllltra€le: - - -. "'!
. frrra! iorr"UA"d få, "leterÅ 

i Notte- | S"tatu på kvällen svrade,kons,u''l
bäcks- och Äsedaskolorna. Gångför-,llent Turesson for prograrnmer :Ttll
bundek rikskonsulent Axel Turesson, l en träff som arrangerats av lÅtxnolms-i1

Linköling, besökt Uppviding€ och I SK:s nybildad.e gångcektion- AYen: eqil

qr-äääi'bt'ti""Ja å"oB.e""aB för I sruFr ur. Mattrulls. .s{p1 r*ncffl$l
sin sport. l:hade mött trpp' '{tt döm&"dv d€t'in*i

*YåHi.tli:l'"tiåIy"'ilH::ll;;n"ilT",liälT*"#ffi |

Hiil;;iiåi;å'il-i#['j.'i^iråffi :;l:ilå::'"s"J1l"-#f;ä."'l"ff &uöffi i

'fr;""dd;l i Folkets"hus. tltL.a.' 
I 
einlci har ju redan visa! sld'dö*'l*e 

I'clåtlriirfni r förevisningen hade ävenr för. i :;:;.1 I

-KONSULENT åxel Turesson instruerar gångallöftet Anders J-onsson i I

"" t"t nitaut"tj. Vittnen iir fr:v. Kexholms SKI ordförande Stis Wiki:rs- I

.*n- gg"tlfua"tån Eva ÄImefallc sämt svskonen Tommv och Berit Pet- 
|

tefsson

Begreppet aii "g$ i skolarl' fick l 
intres-erade hiigstailieelever beret*

.under ett pal dagar en något annor- | tilltred'e: - . -.
. frrra! iorr"UA"d få, "leterÅ 

i Notte- | S"tatu på kvälen svrade konsu'

ililä-1ä;J"åät"r"""".-iå#;;-' I 
tu't'to"ui'* tli ::fllT*j,E'gå

Vl-ä årsmötet 1971 beslöt man att ta
upp går€ på I$K:s pfogra.:n' Då hacle re-
clan några Ke:&oLlo.are tävlat en säsong
för MarhuLts SotrX. Det var Svenska
Gångförbund.ets riJrsiastlnrirtö?' som
gjorcle besök på skoLan och väclrte ia-
tresse.

nea första tävlLagssäsongen bl-ev
aLLtså 1972 oclq lnleddes med ett week-
end.Lliger 1 Flybo tillsa"amans mecl gång-
are från MaLnö 4-T och MarhuLts SoFK.
Då shevs i en tidniag:li'46] ueter kcirv
giok åt på,regnigt neni!äiI tråinirgs-
1äger i Marh.ultrr 'Första året tävladej ett tiotaL KSK-
are" Några av dessa tleltog vidl Ban-SM
i örebro oeb.,Storal SU f Forås, Denna
säsong. gjorcles 82 starter. Ireif Karls-
son vånn eb tävling ovh Eva Älmefalk
nio, cläriblancl Götalandsmästerskapet..

läv1ir6såret 1973 lcunde,KSK:s Så4g;
are p g a för fåaga resavstån,I ejiaef-
ta i något SM., Eävlingaraa 1åg på tok
för 1ångt bort, t ex i Malmö, Lr:nd och
Gränum. Detta år gjordes 3O starter.
Mats Karlsson vann en täv1ing oeh Eva
Ä::ref,aLk tre. SmåLancld Gå.rrgförbr:nd fat
tade nu clet vtHiga beslutet att för-.
1ägga flera tävLigar på nära hå1L för
rmävikande av f-i!gå r€eo?o

Fuilande äåiongl tavrade KSr-g{ngar-
na a1ltså enclast inon Snåland. med. wrJ
dantag för dM ooh SM. Snål-ancl'skarusel-
len startades. Där b1ev det en fJärtte.plats. 14 KSKrare tävlatle rmder 1974
och ljorde 64 Etarter. Susaazro Pettere
sorx vann en tävliag, å.L1a,a lreaaclergson
tvån därav ett DM, UIf fiarlgsoa två,
rlärav ett DM roh Bengt I'ialmboo valln err
täv1ing.
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På Götalaad.smästerskapet blev det två
andraplaceringar oöh på SM en. Underåret arrangeracles Ban-DM på Åsetla Id_rottsplats.

Aven 1975 tävlades det uestadels i
Småland. KSK kon nu på andra plats i
Sruålandskarusellen, men så var aet
oekså 2J gängare som tävlade för klub-
ben. Sanmanlagt gjordes inte mindre än
97 starter. A1lan teanrLersson varul sex
tävlingar , varaa ett DI{, 'EVa ÄLraefalk
sju, därav SM 5.000 meter på landsväg
och två DM, sant Mats Job.ansson entävling. Till landskapsmateh mellan
Småland, Skåne och Hallan<1 var Allan
oeh Eva uttagna. Fen gångare från KSK
haile kvalificerat sig ti11 SM. T Åseda
arrangerades en snålandskaruselltäv-
ling.

1976 bLev den femte gångsäsongen.
Ett 40-ta1 gångare tävlade för klub-
ben och 91 starter gjorries. Även Cet-ta år blev det en andraplats i Snå-
landskarusellen, endast tre poäng ef-
ter segrand.e 1ag. Änn-Christine öus-
tavsson vann sex tävlingar. därav tre
DM, EVa Älmefalk sex (tre nU), Uff
Karlsson två, båcla DM, Bengt Malmbom
!yå, varav ett DM, A11an laäanrlersson,
Ohf Johansson och Lars Bengtsson var-
ilera ett DM.

Atlan Leand.ersson oeh .Aren-Christine
Gustavsson rrar uttagrta i Snålandslaset
och tävlade i Äppe16o. Fyra KSK-gånäa-
re var ksalificerade ti1l och täv1ade
i Sm. 5jä1va anorclnad.e KSK ett DM och
en Smålandskaruselltävline i Åseda.

Under hösten var Allan-oeh Eva av
Småland.s Gångförbund bjuitna till Iru t
Malmö i sa^reband. meil en kurs.
.. Efter 1976 ärs säsong slutade Fva
Älnefalk som gångledarel Eftersom nå-
gon efterträdare eJ kunnat spåras har
gången sealan dess i stort sett lesat
nere.

När Li11a DM arraneerad.es i Åseda
1974 tog KSK:s gån!"re tre titlar

!? g[ada ktassegiare uiil'gfrq:py i Åseda: Fiittt'. tltder. lr u:,
,l{q!å: N ptLer.tsatr, rWo .dtrAt,, t oa :, ÅtÅ fit*,' : ita*miä' oelt{r's".iErrtc Ärosr|Jsoa.Ng&.+o,.Bck:dm: Haras-c;iiron Kark$on" Vär-

FWffil Ylt"+o,n (31na* oeh Ann-chrisfiiitft.r*afrsoa,' 
1

:l;-il.i,li ,'.1 - I ,'*i ... i 1;r|.i::r r:.',.. l- 't:'.:.-.i'. i'.. ,. . 
i,ilIg;rbflrg.,tuuo. r

get Ufriv'rite UL stbholn fttrI*i' eiÄ - "t,i-*HlQ ';*fril*t"Hil*i: #;,*tll(år|-trrff $vellssfl ftlö,'

ffiffitrffiI iffiffiffi"ffiffiffil
ftOt pflen p{ 49,13 odh ltrix Då I : 9otlirÄ,r4p: tlgr{1itt,!fiqtrntgifuffiffi, it"3:THSj i ffiffil$riåSffiF"ffi,i6ibåE- "-_ -':- i ,#ft%Lhlrt,"r,1q**uF,nTr: i

. ä"p!' 0",r*.i5 gångare fra", i. q*g. t*'*'' trt* tl"3f :f I
Ieur tslubbaroch dessa tävlade i l r

#X sliks klass€r. Hemmaklu\- f i meta&. Kexholm ,s,so, ,l x""ro I
bco s8rEde i tre klasser. slitler- i Lars6on, Nybm 30,9:t. I

ffi| ågä;ry;ff,,r#'"*trffi-27 -



Bra ge,*$'&
h;a,rmspEEmru

Kronobergskluhbarna k@ i toBp
aön årets tiMå Sdlan{rk4|tpell
kom ffing snttudd i gårng ned
YErn&o cK r.xt &afr$u. !irr.
hults Eof'K ctrtr då .tt ttd Do"
äEgförspldng inliir hnrutde täv
tävlingar. lfvå btev Växjö AIS
och tree Kc:åolms sK. AsGde,

Bästö sÄr bilct lasfe Knil-
Erik fikruom- D$ hh !äsn v€fk
Itg+fi tåh gq sb H[I*,q|*al {i,r "stiu
{going Bttory. I lmiofie|en
tqrur lfådtoliuc Ållan l.amders-
esr cn ådgfå*rerdö o* hlar s*.
get. nasdtrt:
Fck € I lflrr 1) htr{r nas-

qturddq l&ftdt, O,(n, t) Fredrik
Iliflltrtq t{qweo, s.tt t) Mad-
nul iFagrma l<åffioltt 6Js, {)
Joe firrr&, ltru&dn. 6.J.{t, f)
R.trtny Sr'lkq ll&tl|ltt 8,21; 6)
l&cmr tr!'**ro" l{rrtuatt,- A.Sh

P.ffrd l, lt lil! 1) tr ,ns-Erito
m:bru, Xrtalt l-S,.

Jöegiå Oå$dI, 'v{i$it S,4.
trFrs' &ili!t?r, f @r l) &?s

Älntfifk, &''toun, l&ts, Darl|{c
&ni€tsar,r 5 &in: 1) ldric hfeAkerr

f t ;r.1,..,*-,ii
t,.t :i

+rfill f,q"q*lrm O*t *t *t f
Infclbru"
Jan I(rk*n; trdrrhult. til,l$. S)

I& lIå$bcn\ $r#toUq å[,{ö ,10)

eig,
10.59

It Merht*t xi,ls.
It?*# a 3 rs: 1D utll.

St$sel. Yäd,6, lT.tL el
5oådl€trfr. vilxs lt3?, 3)

tt ge *i#p',
, t) t*tiö Dåvids*xr.

fr,e,,2,
ZF: tJ
tr.iz, öt

AfflF.
3)

f ,s 1) r(ai{:
&.46, at

3) cldk
Cffii l{&rFb{låi, 18,81, {i Ssj6
eiretrt. Må{-rtdt,4.4,
r.lt** Å: t) nra l!in$*ert,

tu,tltj, 10,ff, $) Jåea'etre
ffå{fiult, &{t, qi L6n{

r*dEi, Sf$rllt. *1;S.
Foi&åiårtdfåE{ 1) M

$ vö**1 Äs; #, si r<

I hr 1) Ath x{äffu4t 4,S. 4) Ånn}kå

7) di lti4ffo b; el Vårnam*

'Iidningsurk-J-ippen vittnar 6m KSK:s
fina insatser i den s k Smålands-
karusellen. Sista gången klubben
deltog var n977 " Från premiärtäv-
lingen det året är klippet ovan
t v hämtat"

.. ..ii
'l rl;i,' : :, ,
r li:r r:r ] ,

,l'l ,,i .i,L

;I l;."''

*å8*"



,jn kvintett gång-
are på ma"sch
1974. Fr v Lei-f
Karlsson, Janne
Korpinen, XVa Ä1-
mefalk, Ånders
Jonsson och Gert
Karlsson.

Valbere_dning: Jörgen Caver6n, Lars
Ljunglui"st och Karl 

I 
pettersso.n.

. VNRKSÄ}ffiETTN

Styrelsen har und"er året hå1lit nio
protokollförda nöten. U4der året har fö_
:.enjngen vari,t ansluten ti.11 följancie
törbunri : Svenska Riksidirottsfö:nbuarlet 

n

'j.renska Bordtennisförbrm.rlet, Svenska O-

ri enteringsförbundet, Svenska Skid.förbun-
,"1 et, Svenska Gångförbundet, Svenska Fri_
i.drottsf örbunrlet,

ANLIiGG,NINGAR

På klubbstugan i Hackåy1te har en r1el
r:enoverings- oeh måIningsarbeten utförts.

Å""ts berättelser
HT]VT]DSTYRETSEIT

Styrelsens oeh selrbionernas sat:crnansätt*
ning:

Styrelsen; Ordförande: Stig Wiktorsso:r,
Vi.ce..ordförande: Kurt Joha""uärr. Kassör:
E'va Älnefalk, Sekreterare: Kenneth Ivars_son. Vice sekreterare: nlof XriJcsson.
Suppleanter: Karl-Axel Mel.keisson oeh In_
ger!.ar Erlandson.

Revisorer: Stig Forngren oeh Lars
'Karlsson. Suppleanter: Karl-pettersgsn
oeh Karl-.ixel i{el_kersson.

Skidselcbion: EVa iilnefalk, leif Jshans*
son, Rolf l{attsson, E1of, Xriksson oeh Jör*
gen CaverSn.

. 
Gångseirtion: Euvudstyrelsen har funge-rat som gångselrfion.-

- Orienteringsselrtion: Ingernar Erlanil.son,
Lars Ljungquist, Xlof ErikIson, Karl pet-
tersson och Eeif Johansson.

Bord.terrnisselrtion: Stis Wiktorsson och
Mikåe1 O1sson.
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KSK: s s'fyre lse
Eriksson, Xva

ui:.t],::r jubåle'.:xsåret- 1979. Fr v
Ä1mefa1k, Kurt Johansson, Stig

Kenneth Tvarssono Elo
'ldiktorsson.

Då dst visade si-g att rJen av ilppviriinge
kommun inköp'ba trastubaraeken var i så r 

j-
ligt skick att den ej giek att rusta, r:1r1;

beelutad.e sbyrel;;etr :r.*i fuyi1;rs. e:,:. j:elb r,:..1

anläggning innehållanrle tvi: orskl_ärlntngr*
ri-u'r, bastu o,:h t rrl el; iutryn::en.

hrbetet re,l byeaa:r,lat sker helt frj*
villigt oeh vi uppmanar ,1ärför :re'ilen-
narna. att stäl1-å Llpp merå ns.rgrant så

att vi får' ilen fiirdig"
Klubb,etugan ha:. {'örr.rf on e,"r klubb*ns

egna rne'llemmar ulr,ytt"rats rrv .lll,ranhe-

t en rrT r ,'l e r sk{- ci s ä n ,rn13 er-. 
"

åjIITYTT.'l!-R

Undef året kar k1.ubhen ståth ;:orn &:r-

rangör för Snål.rlnds li{ å ;rattoriente-
ring, nå vi fi-nk r.öjet, att hä1sa hela
der, nnÄ"län'lsk;r eliten me{ bl a Kjeil-
Lertri r"älkornmen bil l Åse,ia.

Tillsanmans meå Marhult o:relnarle vi "len
#aditionell.a llppviri i.nge.narsehen, för f,r,:r:-

te nå.ngen.

Föreningen deltog .virl fira.ndet av
Svenska. flagp'a"ns rlag.

lVär det gäl1er plaeeri"nger o*h rlyli_p1;

"'.iri. r:lj.ke tävlingår ka.n r:rännas att fina
resrrlta,t i *erränglöpntng nåtts av Inga*
la Hrla:rCson, Peter o,::h Jonas Matfsson
-lamt Stefan ldilsson.

f orientering har första.pla,.,eringl.r
:råtts av Lars Ljrmgquist oeh peter fv.:.::; -
rcn sa.rnt frarnskjutna plaeeringar 41' 'gf 

,r:"

'ir'r.ts Ljungquist oeh Ol-a Malnqr-rjsf,.
f övrigt hänvisas till de olika sek-

I. i"onernas berättelser.
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XKONOMI

I kon:nunalt anslag från llpp'yidinge
kormnirn har föreningen erhållit 2.699 kia*
nor sannt l4.O0O ti1l tryclrning av orien-
teringskartor och 300 kronor tiLl priser
vid tri:aorient ering.

T,OTTERTER

För att finansiera verksamheten i öv-
rigt har ett antal lotterier fönsålts.
E'n tlel av dessa tillsanruans me4 Yerd-andi.
Finansieringen har även skett genom med-

lemsavgifter.. Beträffanris ekonornin. i. öv-
rigt hänvieas ti11 kassörens rerlovisning.

KURSSR

IVa Ä1neta1k har genongått en kassörs*
kurs. Peter oeh Jonas Mattsson har varit
på Iägervistelse i Västervilr, arrangerad
a? Dxl:11nn.ls I-b .

l:är vi nr: ti1l slut överllinnar årsbe-
rättelsen för huvuristy:relsen är rlet yår
förhoppning att Keråol:ns Sportklubb ska

gå en l.'ius fraro.tid til1 nötes oeh att
klubben skalI framstå som en aktad re'o-
resentant för idrottsrörelsen

Äsed"a l0 november 1979

Stig Wiktorsson Kurt Johansso:l

Kerneth Ivargsoa dlof Eriksson

Eva ÄLnefalk

BORDTEI{IWS
Verksanhetsberättel,se för Ke.xholrn.s

Sportklubbs I bordtennissek*ion verksa.m-

hetsåret 1 cleeember 19TB - J0 november

1979.
Sektionen har bestå.tt av Stig llilctors-

Ron oeh Mikael 0Lsson. Endast sju serie-
:atoher har spelats unrLer verksa:nhetså-
ret. Av dessa har sex slutat ned förlust.
f den sista, mot Oskarsha:nns BTK, blev
4et äntligeå en seger.

In-Pör rlen här säsongen fick KSK vid-
l.ännas flera spelarförluster. Sålunrla
r:i,ek Bo Nilsson över til_l Vetlanda BTK,

ir:hn::y Carlsson'til1 -ffiW,Ji5nköping och "

ti.l1 sist även Mikael 01såon till Vet-
'lanrla BTK. På så sätt försvan:r hela A-
}igef .

Med dessa förluste? fanns ået natur-
fågtvls i:rgen nöjlighet att stä1la upp
ned något 1ag i seriesystenet tävlings-
-qsongen 1929-80.

Men bnriltennisen ligger fön dea skull
"inte nere inom föreaingen. Två kvällar j.
''rr':kan spelas det för fullt, nu rned mänge,

nya ung.a förnågor ,. som vi hoppas skaI1
lrunna representera föreningen .om något år"
Lecare und.er iträningskväl1arna har varit
r,;nr\Jr Holgersson.

Yid'Uppvidingenästerskapen, son i år
a"rangerarles av JIerråk/a,BTK blev rlet
i.irqen framskjuten plaeering för klubben.

Iiär vi nu överllinnar årsberättelsen är
det y$p itOrtroppning att lden ti11 nästa å:r
visar ett bättre resultat.

Stig Wiktorsson

-3f-
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FRI.IDROTT
aver 50 ungrl-oma:' i ål-rlrarna V-1 4 är

b.ar regelburirlet d.eltagit å rlen träning
klubben berlrivit'i Samma:l1agt lnar 32

träningstillfätlen anordnats. letia be*

teclstar vi ssm r1et mest giädjanrle r:nde:r

'1979. Trlinången har ånte beririvåts för
att få fram elitresr.:1tat. Men rlet fak-
tun att ungdomarna återkonrnit t:roget

varje måndag oeh onsrlag visar att ,Je

har stimuleri:.ts tilL i.rlrottsliga ak-

tiviteter.
I täv)-ingssammanheng har föreningen

varit representerael vid 21 altka eve-

nema !g. JB rnedlernmar har qJort samlnen-

lagt 135 starter. Fliti.gast har Inge*

la Erlandscn varit rned 1 I starter
föIjå av Stefan Nilsson, '!3, o*h Må*

lcael Johanseon, 12"

Sex gånger har Ingela Frå;rnii'eon vun*

nit, sex eånger har hr:r. korarstt tvåa.

-l t - - .' l

klass
f l-c.ra

1 41 ) v,:.nn si-r'r
*ch note:"a'1e

,iff.knel Jolilnsson h.ar en seget och två

- andralrlaeet'inga.r, Jcrras lvla'*;"9sson har

vu'nnit två tä-rlilrrge.:r, ?eter l{zrttsson

f1 l-l o

T llpi,vi-rl i.nseter:'äneen t+gr k-Lasseg-

.r":l-r åv -Bve A.i:ne-::.lk, fi-'1-1.:rr: lr:frildersont

Jor:.as Mattsscln oeh lr:g'14 E::la.nåsono

Av rle älrlre löparne h:'rr iite:fan Nil,:*
.än svåråt {iir' fLera gocJ;r. nrn::'i;ationer.

v'i11 Stc;ekhol:ms l"la.ratkr:n bll-ev han 76:e

",r.n i klass 1 , i. iimirl,qniis i'lare'Lon..DM

llev han 5:e måri6 f Si'toEkhol:ns Maratho:r'

, ,ieltog även I'ra Äl:lre:fal-k or:h Lei.f

LJ1n r 0 e?q,

Xarin Nilsson kom på en nreriteran-
4e !1:a plats i l,idingöloppets danklans

foCa plaeeringar i l,ill-a Li,lingöloppet
rå,1 des av Ingela ErlanlNson (Z:a) lo-
ras Mattsson (15:e) och Peter Mattsson
(15:e).

L_

Vå! :-å"1 :.a. I'i,iing1äloniret stäl1r1r: feu ung-
,'lorn* frår f,iiX up*. E"!.

inr 425) son kom 16:e
': J''n:rs MaJ:tsso*

:" i. i kl irss 1'ojk:,

Jt.l'.l.: r I.j::ör i I.*

*3



28 orienterare
frän föreningen har.

under året gjort 246
stayter i 36 tävling_
ar. Antalet sta.rter
är rekord. i Keråolurs

. SK:s historia. peter.
Ivarsson har stä11t
uPp 31 gånger. Mats
Ljru:gqu-ist ocb. 01a
Malmquist ?J, Geil;
Knrlsoon oeh tars
Ljungquist 18.

Trots en rnängd

topplaeeringar har
segråt:na inskränkt
sig ti11 tre. Lars
Lju:gcluist vanr: !:lass
H 35 it vid Finan"eds-
träffen i Värna^no.

Peter fvarssorr_ vann
klassgll-i2tr.i.r.l

Ling. Lars Ljrar$quis* }.e.r d.essu_tom varj.t
tv;'ia ett par gårrger, 01a Malmquis* ha.r tv "

andra,_ oeh tre tre,t,ieplar,eri.ngat i. H 11_
12 A att rerlovisal teif Johansson en an_
draplats :. H 21 A rg m .

nfter starka insa*ser från fle:ra av
Ia.g:red.J-enmarna. nåddes en slutlig 59:e
plats I ?joget, Ilmabocl-a OII:s ceh Lessebo
OK:s 20 nannabud.kavle. Ib 14:e plats b1er.
slutfaeit från serietävl.ingen, där KSK
deltog i division III.

I Brunnskavlen, Ronneby, blev trion
Peter lva.rsson, O1a Malncluist och fngela
Erlandson sexa i klass HD _12. Vid Snå_

,landskavlen i Eksjö kor:a pojktrj.on Mats
Ljuagquist, Jonas Mattsson oeh peter Mat*,,

.son på 71ta frl.ats och blev därigenom bäs_
ta lag från Kronobergs 1än. Vi,t SmåLanrls

ORIEITTERIITG
lleter Inra.r*son har med "rirr* f 1 star,*ter varit K:Ki srr.l.i.*i.gas*e nri.ent**

'{'@'L'P
rrre unrler j979. I C.el
:-ri tfe. av dessa tävlinr"*

ar (vax.io CK:s) va**
l). +cter den rlyeket,iElr lrly uÄ.9 !1,årda H 1l-12 A-'ilassen. Killen pe*
-ier l"yfter upp ärrilas Karlsson,
lårdsby, seg?are i- lass H 10 rj..-l sa;r-
ra ti.1lfäl1e.

lli{ i budkavle hanmarle,laget i, klass H 35t
Ingemar Erlandson, Elof. EriJrssor, Lars
l,jrrngqui.str Få femte p1-ats.

01a Halnquist oeh peter,Ivarsson repre_
centerade- Kronobergs-tsretsen vid ?O-j-adensjistri.ktsfina1. 01a, var bara en hår.smån
'r.ån att kvalifj.cera sig ti_),1. regiansfina_
.1.9}1.

f rij-striktslägret i Våstervik deltrg
jorras Ma*tsson oeh peter Mettsson. I krets_
I ägret i Brittatorp deltog i{agmrs peters_
son, 01a Malmquist, peter lva.rsson, Torn:qr
Ljungquist.

Sex av klubbens orienterare stäIlde upt
i femdagarsorienteringen i Närke med blan_:..,
.iad framgång.

d
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'9
t.,,^,

!en 7 sept.j:i'ber arritl1g.tr:rl':i; 3.:-:l-:rr.C$

fM i ne.ttorienteri::g. Infö:" tär'lingen ha-

ri€ Lars l,jur:gquist utvidgat SSM-kartan

.lrån föreigåentle år. ,Kar*an banor s3! :rr-
angenang i övrig* -Fi-*lr r*yelret berön av rie

r i rk.". 5 OO J- äv] q.n'l q o

Ur"der hösten har Trirn-orienteringen
l.ockat ettr 6}-ia1 åsedabor ut i skogarrr:'.

Iitt ante.l *om boråe varit större" I deR

I k Sa:*ällsorienteringen stä1lr1e 60 fe:-
i'rdslle uf)J)o

idl-ubbens eg:ra r.mgdo:na.r har anordnat ett
ir'äningsläger'""i-rl k1.ubbstug+n i Harkhylte;

llbt nj:r4re entaL trlhingstävlingar å orier*
toi":r-ng har genonförts. llnder vå,ren orrina'-

los oekså en nybörja:rkr:r,q. Klubbmäster-

Kortaste banan

vid natt-DM

1${'T,

I det späekaåe p!'ograsn'e* har iiet eg-

:a kl.nt,trr.ästerska-pet för ljlQ ei råi"t'

rl-ats. Atsikte-' är att rletta ska hå1las

,rnder våren '1 980.

Äse,l.a 2 rJeer:rnher '19?9

Ii&rs Liungquist Karl lettersson

Ingennr ErJ-andson nlcf llriksson
Ieif JohanssolL

|t71..--\ui,%4f

\.;ö Yä,
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SKIDÅTnING
Vintern 1978-79 bjöd för

tredje säsongen i rad på gynn-
samna förhå11anden för skidåk-
ning. Snö i tillräckIig raängrl

fanns från den 20 ,leeenber fram
till i tr\€.rsr

Tävlar:.det har varit det f1i-
tigaste i klubbens historia.
126 starter har gjorts i Läng,t-
tävlingar, 78 starter i Uppvi-
dinges elljuskarusell oeh 28

siarter i skidorientering.
ivlagnus Petersson har meC si-

na 12 genonförda längrttävlingar
teh sju elljusbpp varit rien

flitigaste skirl.åka.ren. Av dessa
ltpp vann han två kretstävlingan
för r:::gdm i klassen H 11r Mag-
nus är en av KSK:9 rnånga dgktig.,
ur:gdona.r.

Ingela Xrlandson har hävda,t
sig bäst. Hon har i klass D il*
12 bL a en seger oeb. tre andra-
platser i nationella tävlingar
reh två segrar i kretstävIingar.
Peter Uattsson har segr.at 1 en

kretstävling. I Ålsternoloppet
beLade han i klass Il 13-14 en

stark andraplats. f sarnma täv-
ling och klass blev Iviats Ljung-
quist fjärde rnan. Mats vann
också sista e11jr:stävlingen.
Vid tirligare elljustävlingar
segrad.e Jonas Mattsson.

Ungdornarnas fra.ngångar är
frukten av ldogt tränande. Undr-
hösten har selrtionen utökat den

gemensanrna Iöp- och styrketrä-
ningen ti1l två gånger i vee-
kan. De fyra seHionsmed.lermal-

ii1.7r;;1s,1. 1sekre-
tari.a,t u-.^!rLer
snötyngda gre-
nar. Rolf
Mattsson och
Lars tjungquls
räknar tider.

lcä:upe i
e1.3- j uskarus el.-
en: Stefan
iksson.

'-W"'']'

L:f 
t..jrl ',.*:ri

;tr ;:; ),
w,,ffiffi

-!ft:
.;: *

säsongen 1978-79 agae
Magnus Petersson t h
och 15 grad.ers \y1a.

äe'
;.,:'.r ;i

i;

"1
rultt

ika

v :::?.ai:t t/4

,:!&ilq
,r::::l::Y

'6i1ii@
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rra tura,s <>m att leda trä-
ninga.rna. 

I

I konrnrrnmä st r-,r]<ap ^t ri lk
klubben fyra segr;lx€s Tltlg-
domalna Tngele. nrlandson
(l tl-ta) oeh. xats l,jnng-
quist (n l:*t+) sa^nt 'r.1:r-=i
Jinan.mall T^.:nlT.erf,. " ohrr.sson
, .l(Ii 21)f oef- EV.r .1A,f:ne+aik

6l lz).
liär Ev': j"'1.:er'. 1"1.1 stzktdc

i mål i i{ora efter att ha
avverkat rle 8r! nilen från
Säl-en gjor,Se hon det som er
av {s aLlrrr. första damerna

som legait åkt rlenna sträc-
ka. Antr -1-e tr Kexho-l-rna.re som

åkte Yasalonpe* 1979 var i.n*
te mindre än 10. Den j.nter:r,:

Vasaloppsneeialjktr"ubb, som

tidigare ba.ra beståt* av tvl
medlemmar, Lars trjungquiså
oeh Carl-Erik Cederlöfr fic,.
två nya medlEramar i år: Jör*
gen Caver6n oeh Leif Johans-
sol1o

teif Joh.ansson glvara4e

för ett f,lera goda presta-
tiorrer un.der säsongen. 81 r
1'v,1i1 1.r1.n :fer eJ I irrnti!r"l inr'-
ar i e1ljrrskaruse.I)-cir, rcom tia i 3åg- i

fridsloppe'b, f;rra i Linndlopf'et i. A1r:-

hul.t oeh s;1r:a.i. Alster:ro1-oppet"
Tär'krndet i skiåorienteri.ng är på

s*ark fr; marsgh. Och ået är som -.ra'i"l.i' t
u:lgdor*arnå eorn står för ,let mesf, nosit"i *
r,rs* Peler lversson, Tngele Erlzn4son,
01a l,ialnqnist m fI hö11. sig väl franme

vid ett trlertal tärlingar.
len enda segern i skj"dorientering

t;nde: åä,,qongen g\r!.ri -r.

'ör 1ier.e'l .:f+ r'i':lq <--

'i:liek.,Tl'l::- 
Ejor.le c,r.:si-

'.-i'l l}il i Fks;ii 'lär r::
p}e*s f, klass 5 35. '.'1 i
h"l ov T"'; rs I.i rr-eruis:rLj \+.:t].j

I

^*#

: "'*l

tr ei:f ,Ie.l,:anggon

5.1-of firikss+n
c 3Ii3I-

i,---qc^,

ii":, .:il,.t.t.rl
pn av Ce

'r.,',1 ill-ev $i-t-:, ::is---.
l1i p11 .f,ö-St"r it:rl:r :
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VTSAN CM KSK

Vi har K vi har S

vi har K

Vi har nånga ess

i KSK

Så, gå på, gå på

KSK

Vi }.ar nåL vi har väg
vi har Stig
Ja .rår egen Stig
T KSK

Så gå på, gå på

KSK

Vi har öst vi har väst
vi har norr
Åt atta trått
i KSK

Vi går på, går på

KSK

Vi har fart vi har fLåikt
vi har stil
Vi gör nånga lopp
i KSK

Så spring på, spring på

KSK

Vi har ping vi har pong

vi har boIl
Vi sIår ruånga slag
i KSK

Så s1å på, s1å på

KSK

Vi har. lagg vl har stav
ooh på snö

Yå gör nånga spår
I. KSK

Så åk på, åk på

KSK

i

I

I
I

I

I
It',*r-
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Trivsamt när KSK 2
Pojkklubben nu en etablerad ftirefiing,

En kvllll med trlvsam samysro
blev det då Xexhohns Sportklubb
på lördrgskvällen firade 2$Arsju-
bileum med familjefest. Ordforan-
den sedan 1962, Stig Wiktorsson
välkomsttrlade ocf erinrade bl r om
den lille pojkklubben som trots
besvärligheter i början blivit en''

etablerad ftirening,

Namnet Kexholm har väckt en
del und'run , när klubbmedlem-
marna varit ute och tävlat, man
har trott att de varit från Finlands
Kexholm. Men södra delen av
Äseda samhälle' delat av
järnvägarna har de senaste 80 åren
haft namnet Kexholm och därifrån
var grabbarna som bildade KSK.

- Men nu och sedan liinge är
många medlernmar med i klubben .

också från norra sidan järnvägen.
sade Stig Wiktorsson.

Ett kul inslag i'prolrammet blev
lngemar Erlandsons intervjuer
med. "gamla" Kexholmare, då
Ldrs Gunnar Erlandson, _ förste
ordförande, Sven-Erik. (Johans-
son) Linn€r, förste kassören bch
Lars Ljungqvist, förste sekreterare
var svarande, Många roliga epi-
soder kom fram om hur det mer
eller miridre regelrnässigt gick till -

under de första åren.

Nuoarande ordlfranden Stig Wiktorsson oih KSKI förile ordförande Lars.Cuttnar Etlandnn
flankemr klubberu !örcte rckreterare Lart l.juniqoirt oeh förste.kasiören Soen-årilr
(Johanraon) Linnör.

Efter e tt klubbmöte stod det , . -

;i:r['q#i"n:;""',',;l'l *iffi$d:.fi.Jil$i#id*i-iilil1i.*i1Tl,"Tfå?Ji::1,fJ;åff'Tfi#1',S"ogt
närvarande utom sekreteraren.,soFK, Lennart AberS tT-l"':ff 'Ut-'"i""äJ'"-,i"- ri,-iöää';:- :;;;";:-;.1T'-: ttJ^11.
Förklaringen var au han'i,iå';;iiq, r-ä-t-, tvta.ssek-i6i Norrhults styrelsen i:övrigt för 1980 be' nämnasdenfemte Uppvidinge-

mopedochsåspeladelrr'ilioäii ilti. .rarterir.. Andersson. för sttuav:Kennethlvarsson,sek- marschen (i samarbete med

i Ä'rs"h,iti 
-- -r- .- '"'"""1 

U:"9:irnl*.ffJ*".få*: iil?[T.åilJå#3::15ftr'tr] Marhult_s sofK) och smårand6
Utom att vara duktiga på, i"J.,;:;:ärääir riiir"r'r* nrl- a"r*tt i"e..arErlandson. natt-DM.i orientering. 

-
rävlinssbanan avslöjade iig ,in;i#;';öiil;|-ioir. Hair r"io -Äffi4ä;"$u-t"a"ätiJlau D.olikasektionernafick för
g'upf, KsK-ungdomar ".il'",!iil ffi;ö'fi "Näv r,s"au. enaååi;t1il;i;;;fi;i;;: le80följande sammansåttning:
sårigare då de .sjöng till -Lars mittö. I den Senare invaldes Orientering ,Lars Ljungl
Masseks pianoackompanj..Tll*- 

^ 
orf.fo,r-and1^willotlrol , "__ 

, l;;'ljungquist och Jörgen quisti Rolf Malmquist, Elof
Det var en för jubileet tfj:t:ll fra4förde eu varmt tack för ö;;r"n,. Käåple*ering sta se_ j Eriksson; Ingemar Erlandson

'författad visa som un*dllu::f, uppvakrningen. ä;:i; med'en repräsentanr oc!{gtPeuersson.
fick ta da capo omg.4ende, ochl 'rx- 

a.] .r^.r r,ärrrcfrr'r ,r**, 'läil] Friidrott: Ingemar Erland-
även senareturid., tuått"n.'-' 

"''. i För ett stort värdefullt arbete I fråndamsektionW,i'l .:r' son, Leif Karlsson, Lcif Jo1En trevrig ptou'u*ou1*1..":: rrr,^'ili'l]i{'ilä%1:.jr,Trl, 
"g,t"re1tJ}iJta . ,' Iäfffr;,H;1"iåäi"il; 

;ur+

ff:lLK,:tXifiiln,f,:å-ilål' ;få*J-"ffi,LTi,?-"11ål'll: *Ig:r ii:t!i'l g,ts:-'-tl Skidäkning: Leir Johansson,
ff rff tJf'ö:!{i'il,i;t";;iifii:l",,åäiHfi 'rf,,l'"$få.*iäl:nrr visede Månsa av södrfrri,ij{{i:fr;i{i'$j#thiiffi:r_,*1äjnnrf,,l'"::få. ffilä*å.trff'$'i$iörrä Sfliiffiiå.#lj#ru:,nu viiadel Många av södrf Sve'li<*si<rnuuUnal. tmanrsamDansmeo 

'ån,EvaÄImefalkochElofEr-
,ig., iåppiOpri.iom Kjell Lauri,li''"'' -'" 

-. 
representationvidtävlingar-sk-a itrion.

Kådn Gunnärsron oct, oan ct.ni j Plaketter för goda idrottspresta- anvånda 
-beteckningen KSK,

(åskådare) hade fångats in.ttjiil ltion.r I orienteiing. och påikidur Äseaa. Medlemsavg[fteq, lom Bordtannis:,Stii! Wiktorsson
;;;ä;ift;;å u",ilinu r"'l'qi I f lo:1lg:, U1,:"Lj#^e,:""1:l 

.?lii 
, le8o år .I5.respe[1iv9,r9m. rr9- och Benny sobålson. 

.'
var Iavllngcn ua uallutild ÄurDcvv | ""'------ -_ .,. ".,' - ^t_ 

wr! swurJ rrqE,qaJsrr.
såväl riksiäg som järnväg och SJ lMattsson.^ JEi: ,I11l1t_"";_Yii I nör, höjs l98I till 25 och tio Revisorer: Lars -Karisson,
i?a.itii'noi*gait"meaaitsänka]Malmqvist,Peter.lvarsson,-l'å:i1kronÖr.StigForngren.-:_-+*-r^"+:-rr-+an J Erlandson, Mikael Johansson' trva 

Itåghastigheten liliä1ffi:,'tööii#*ö;t1: De orika sektioncrnas berät- .^l"of::1.1t* ii:f" tit-t:

^ . . , r n ftFf6_ 
^ ^? | i1,i,ta;zi,ii iilräiii";t 

I "#e: 
"#,tå"'.'J'åll1lil TJff: ä*,,*:" Marms'ist' Lars

SAMARBETSTACK I qvist. ' I .rii.r iq?'e. f,iäiiää- ä_ Ä'äf!ss{}r.
_ vrsr. I samhet 1979, främit inom ori_

Representanter. från--en. rad 
Sup€ och en srunds dil avslu- å"'rtö,' f;id;;;'ril-;iid-

föreningar uppYaktade l)'anngen tade iubileumsfesren Lars Massek åkning. Sämre har aktiviteten
med erkännsamma ord lor oet 

. suara-de för musiken. dlternerande varit i bordtennis- odr gång- .

eoda samarbete de haft^-med ;å pil: i,urnronaorg.l och isporterna.*Kexholms 
SK: Även blommor.och I ilr*$;i, "' Igåvor överlämrtadgs. Majbl[t i,-----'-
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