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SPEGELN
EN SEKTION AV HOLSLJUNGA BYALAG
Tidningen framställs ideellt och utkommer 3 ggr/år

MANUSSTOPP O UTGIVNING 2007

30 Januari -  ca 15 Februari
30 maj - ca 15 juni
30  September -  ca 15 Oktober

PRENUMERATION

Delas ut gratis till alla hushåll i Holsljunga. 
För utomstående tas en avgift ut på 
100 kr/ 3 nummer.

BANKGIRONUMMER:

5463 - 8606 

Mjöbäcks Sparbank

ANNONSPRISER

För utomstående föreningar och personer .
Helsida  150 kr
Halvsida  100 kr
¼ sida    50 kr

ÖVRIGT MATERIAL

Publiceras utan kostnad. 
Material kan lämnas i Spegeln- lådan vid 
Anitas Handel eller skickas till Holsljunga Byalag, 
Spegeln 512 64 Holsljunga.

REDAKTIONEN

Camilla Ekman 0325 - 33 458
Lena Jansson 0325 - 33 060
Margit Johansson 0325 - 33 181
Eva Brolin 0325 - 33 919
Gun Björklund 0325 - 33 428

SPEGELN TRYCKS AV
 
ÖVERLIDATRYCK AB

Invändningar mot tiden för manusstopp kan skickas till 
Gun Björklund. Ring 0325 - 33 428  eller skriv. 
gun.spegeln@ telia.com

Jag tar tacksamt emot material.
Text: Handskrivet, epost, worddoc., works eller varför inte 
prata in Din text i telefon? Klista inte in bilder i word, 
skicka dom separat. Skriv ett nytt dok. för varje sak.

Foto: Original/ Digital eller papperskopior. Vill Du ha Dina 
foto tillbaka, skicka då med ett frankerat kuvert med namn 
och adress.

INNEHÅLL NR 3 2007

2 Annonspriser o manusstopp
3 Ordförande har ordet
4 Annonser
5 Annonser
6 Lucia o Tomtepromend
7 Info
8 Insändare
9 Lite kul tips
10 Borås Djurpark
11 Årets Skolresa
12 Sommargäst i Holsljunga
13 Troll och Tragedi
14 Holsljungamarschens resultat
16 Kryzzet

Hej på Er.

Ja, då är hösten här, känns inte som att sommaren 
varit här, så frågan är vart den tog vägen.
Är det sådant vårt klimat kommer att se ut i framti-
den? Varma vintrar och regniga, blåsiga somrar.
Man kanske måste gå efter almanackan, och skall 
man tro på den är det alltså höst, snart vinter.
För min del har det varit mycket datakrångel, men 
alla problem är till för att lösas, och det ser väl ut som 
att det skall fungera nu.
Men mycket annat som blir eftersatt p.g.a. det, och 
allt regnande. Ibland önskar jag att dygnet hade dub-
belt så många timmar och att jag var en bläckfi sk, då 
kanske man fi ck gjort allt man önskar göra.
Trädgården får jag väl ta itu med till våren igen, för 
det kommer en, det kan vi vara säkra på, men hur 
vädret blir vet man inte.
Men sämre än denna sommar kan den bara inte bli, 
botten är så att säga nådd.
Detta nr av Spegeln blev i mitt tycke, tunnaste laget, 
kanske upplägget för manusstoppet är fel?
Inte lätt för mig att veta hur Ni vill ha det om Ni inte 
säger något.

Hör gärna av Er om Ni har något annat förslag.
Nästa manusstopp är 30 Januari, och då hoppas jag 
att många skriver om Julen, och hur den varit. Hur 
klapparna sett ut, m.m. 
Det är säkert många hårda klappar i form av teknik 
i alla former.

Får önska alla (lite tidigt)

God Jul o Gott Nytt År.
Gun Björklund
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ORDFÖRANDE HAR ORDET…           

Eft er en avslagen sommar med 
mycket regn och rusk så har 

vardagen med skola och jobb kommit 
igång på allvar för de fl esta.
Men trots det så är jag ändå nöjd  med 
sommaren för jag har hunnit med att 
städat källaren och skänkt kläder till 
behövande i Estland. 

Städningen av källaren har jag nytta 
av länge, det vill jag lova. Jag tror 
faktiskt inte att jag var ensam om att 
röja skräp på semestern. 
Det var kö in till Änglarps soptipp 
fl era gånger i somras. Det var riktigt 
folkligt och festligt där, tro det eller 
ej. 
Vad har hänt här i byn den sista 
tiden då? Nja, NCC gjorde ju slag 
i saken och asfalterade både vägen 
till Sjögården och Håkanhult innan 
sommaren. Vad skönt för er som bor 
längs de vägarna. 

Nu kommer ni slippa guppiga vägar 
vid tjällossning. 

Midsommarfi randet vid Högelycke 
var trots ihållande regn välbesökt 
av många både stora och små. 
Arrangemanget var mycket 
uppskattat. 
Varmt tack till Hembygdsföreningen 
som var arrangörer. 
Campingen har som vanligt 
varit fullbelagd det mesta under 
sommaren. 
Kommunen har förresten för 
avsikt att under hösten ordna 
en deponeringsstation för 
trädgårdsavfall i Holsljunga samhälle. 
Det tror jag blir jättebra. 

Det är lätt att släpa sitt trädgårdsavfall 
och lägga det lite på olika ställen i 
byn. 
I våras startade Mjöbäcksparbank 
och Trivselbygden en dekaltävling. 
112 st. Holsljungabor var villiga 
att sätta upp en Trivselbygdsdekal 
på bilen. En vinnaren har utsetts i 
tävlingen. Undrar ni vem det är ?? 
Det får ni läsa om inne i Spegeln.

Nu har hösten verkligen kommit 
till byn. Träden börjar bli gula 

och röda. Det känns som vanligt 
skönt att kura ihop sig och mysa vid 
ett levande ljus i höstrusket. 

Men då och då måste man träff a 
vänner och kanske göra ett 
spinningpass. Det är urskönt att 
kunna träna och träff a folk här i 
Holsljunga utan att behöva åka långt 
hemifrån.

Ha en skön höst och en härlig jul!
Väl mött!

Margaretha Litzell

RÖDA KORSET 
INBJUDER

BAZAR !

Holsljunga Röda 
Kors anordnar bazar 
i församlingshemmet 

10 november 
kl. 14.00

Kaffe med 
dopp serveras. 
Underhållning

Välkomna !

Holsljungabor !

Röda korset tar 

gärna emot gåvor 

till bazaren i form 

av tombolavinster, 

samt bröd mm. till 

försäljning.

Kontakta Siw  

Tel 33 178
TILL BAZAR
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Höststädning på Högelycke

Arbetsdag på Högelycke

Lördag 20 oktober kl. 09.00

Ev. kommer vi även att behöva använda 

Lördag 27 oktober också.

Kom den 20:e, så vet du om du även 

behöver komma den 27:e !

Förmiddagsfi ka serveras !

Se annons vid aff ären och i BT

Välkomna !

JULGRÖT
Julgröt på Högelycke
Den 30 december anordnar hem-
bygdsföreningen julgröt i vår fi na 
julpyntade stuga. 
Alla är välkomna att njuta av gröt 
och julstämning. 
Se annons vid aff ären och i BT
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Försäljning Av Smycken
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Luciafi rande!
Alla daglediga och äldre 

inbjudes till Luciafi rande i 

Holsljunga skola torsdagen

13 december.

Holsljungaskolas lucia med följe 

uppträder kl. 9.00 i skolans matsal.

Därefter bjuder byalaget på 

Luciakaff e i trevlig samvaro.             

Varmt välkomna önskar Holsljunga 

skolas barn och lärare samt byalagets 

äldrekommitté genom 

Siv och Eila

Lördagen den 8 dec.
Start och målgång sker vid
 ”hantverkstugan” vid 
Holsljunga badplats.
Starttid är mellan kl. 14.00 - 16.00
Tipspromenad med glöggservering 
och korvgrillning m.m sker längs 
promenaden. 
Jultomtar dyker upp längs spåret.
Varmt välkomna önskar alla 
föreningsarrangörer:

Holsljunga 4H 
Holsljunga LRF
Hembygdsföreningen
Holsljunga röda kors
Hemmetföreningen
Holsljunga byalag

Tomtepromenad

Lokala hantverkare och odlare
 inbjudes att delta på julmarknad i samband 

med Tomtepromenaden 8/12.

Meddela Erik Liljerup före den 11/11 

om du vill delta vid ett marknadsstånd.

Mobilnummer: 070 - 31 58 440
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KSAU möter byalagen 

Den 4 september var höstens första möte mel-
lan kommunen och dess byalag. 
Holsljunga byalag var värd för mötet i klubb-
stugan på Stråvi i Holsljunga. 

På agendan till dagens möte som var extrain-
satt pga de många frågor som blev kvar sedan 
vårens möte stod bla Bo Lundbergs fl ygfoto-
bilder, fotoboken, boendegruppens frågeställ-
ningar, polisen, telia och mycket mer.

 Diskussionerna fördes i en behaglig ton där 
alla fi ck komma till tals och vi gick alla därifrån 
med en hel del svar på frågorna som ställdes. 

Kommunen pekade på hur viktiga byalagen är 
som en samverkanspartner i den kommunala 
utvecklingen av vårt samhälle. 

Det framkom också att man gärna ser både po-
litiker och tjänstemän ute i de olika byarna för 
att man skall få ett ”ansikte” samt kunna föra 
en direktdialog i frågor som rör just ”min” by.

Holsljungabor blev kommunens 
utvalda företagare i år!

Årets Företagare 2006 i Svenljunga Kommun
Bröderna Johan, Patrik och Fredrik Claesson, 
Claessons Mekaniska AB i Mjöbäck blev Årets 
Företagare 2006 i Svenljunga Kommun med 
motivering:
               
Genom ungdomlig entusiasm, gediget kun-
nande och stor innovationsförmåga har de lyck-

ats etablera ett företag i en kommun där denna 
bransch inte är traditionsbunden.
Företaget startades av bröderna Claesson hem-
ma i Årekulla 2001/2002 och har sedan starten 
utvecklats till att bli en komplett leverantör av 
detaljer inom skärande bearbetning. 

Företaget har en stark utveck-
ling och sysselsätter idag nio perso-
ner förutom de tre bröderna Claesson.                                                                                           
                      

Upprop till alla Holsljungabor !

Holsljunga byalag agerar tillsammans med 
Överlida och Mjöbäcks byalag mot förslaget 
om den eventuella nedläggningen av 
äldreboendet Toftalyckan.
(se BT :s artikel den 1 september). 

Så såg uppropet ut vid namninsamlingen i Holsljunga.

Vi i byalaget ser det som vår skyldighet att agera starkt 
i denna fråga om äldreboendet Toftalyckans vara eller 
inte vara. Vi vill tacka alla 221 Holsljungabor som 
skrev på namninsamlingslistorna som låg i aff ären. 
Totalt blev det 1500 namnunderskrifter som lämnades 
från Högvad till Kommunalrådet Eva Johansson, mitt 
under Socialnämndens möte den 18 september. Vi 
hoppas att denna åtgärd tillsammans med andra åtgär-
der kommer att göra så att våra äldre kan ha sin 

hemtjänst kvar i samhället och sedan när vårdbehovet 
blir större, kunna erbjudas boende i sin egen närmiljö.

Vi måste kämpa för att behålla den service som fi nns 
i samhället. Skola, aff är och annan service som hem-
tjänst och post m.m. är nödvändiga för att samhället 
skall leva vidare. Alla behövs!! Ung som gammal.

Byalaget genom Margaretha Litzell                 
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Grattis
Vinnaren från Holsljunga i Trivselbygdens dekaltävling 

blev Ingela Johansson som vann en weekend för två på  

Grand Hotell i Falkenberg.

Grattis, grattis Ingela! 

Hoppas att ni kommer får trevligt!

Dessutom kommer fler mindre priser att delas ut från 

Mjöbäcks Sparbank inom en snar framtid av byalaget, 

så övriga bybor håll ögonen öppna!

Ännu finns det chanser att vinna något om du har en 

dekal på bilen!

Byalaget

Vi från Hembygdsföreningen vill ha in en 
”ros” i spegeln, som tack till : 
alla som varit och hjälp till vid Högelyckes 
röjardagar. - ni som krattat, klippt gräs under 
sommaren, målat och allt annat som gör att 
stugan stolt kan visas upp för alla som 
besöker den.
 // hembygdsföreningen

 
och
..ett stort tack till Håkan och Susanne, 
Sanford och Inga- lisa som håller så fin 
ordning vid torpskyltarna rund 
Lundsdahl/ Skrötås.

 
// Hembygdens torpvandrande vänner..
 
 

Årets Ros
Vill vi ge till Ingela - Loa, Åsa och 

Roger för sitt engagemang på Puben varje 

Fredag trots att det inte kommer så mycket 

folk.

Hoppas att Ni står ut ett år till.

Kanske kan det bli ett uppsving. 

Vad gör vi sedan?

Tack för i år. Ses i April?

Ing- Marie och Lasse

o alla trogna besökare

veckans ros...

Till Peter Ekman som 

ställde upp med buss och tog 

ledigt för att köra våra barn till 

Liseberg.

Tack även till Thorwald som 

också tog en dag ledigt, så att 

våra barn fick en oförglömlig 

dag på Liseberg tillsammans 

med sin avgångsklass i 

Holsljunga.

 Barn/ Föräldrar.



03/07 Spegeln 9

FRÅGA: Kan jag genom att göra sit-ups få min mage lite mindre? 

SVAR: Defi nitivt inte! När du tränar en muskel, blir den större. 
Därför bör du inte göra sit-ups, såvida du inte strävar efter att ha en stor 
mage. 
_____________________________________ 
FRÅGA: Är simning bra för fi guren? 

SVAR: Tja, se på valar 
_____________________________________ 
FRÅGA: Jag har hört att idrott är bra för hjärtat och kan förlänga livet, 
stämmer det? 

SVAR: Ditt hjärta är programmerat till att slå ett visst antal slag under 
livet. Kasta inte bort dem på träning!! Genom träning slår hjärtat 
snabbare, och du förkortar livet! Vill du leva längre? 
Ta dig en tupplur! 
_____________________________________ 
FRÅGA: Borde jag skära ner på måltider innehållande kött, och äta mer 
frukt och grönsaker? 

SVAR: Här måste du försöka att förstå logisk eff ektivitet. Vad äter en ko? 
Gräs. Och vad är det? Grönfoder. Så en biff  är inte något annat än ett 
eff ektivt sätt att äta grönsaker på. Ät kyckling, och få i dig majs! En 
fl äskkotlett kan ge dig 100% av rekommenderat dagligt intag av 
grönsaker! 
______________________________________ 
FRÅGA: Borde jag minska på mängden alkohol jag dricker? 

SVAR: Nej, tvärtom. Vin är gjort av frukt. Brännvin är destillerat vin. Det 
betyder att de tar bort vattnet ur frukten, och så får du ändå mer av det 
goda, sunda innehållet. Öl görs av sädesslag, det säger allt. 
______________________________________ 
FRÅGA: Är choklad osund? 

SVAR: Är du tokig? Kakaobönor=bönor och bönor, linser o dyl är 
vansinnigt nyttigt, vet alla, eller hur? Det är den bästa ”feel-good”-maten 
man kan få!! 
______________________________________ 
FRÅGA: Är det viktigt att vara i god form? 

SVAR: Rund är en form, så god som någon! 

Några roliga frågor och svar om kropp och hälsa
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TACK, Holsljunga Byalag för att ni gjorde det möjligt för 
Tumlaren och Kajens förskola att göra denna resa till 
Borås djurpark.

Vi åkte den 11 juni och det var en mycket varm och härlig 
sommardag. Vi åkte stor buss, vilket i sig var mycket spän-
nande för många av barnen. 

Vi hade en härlig dag med fi ka, förstås! Många häftiga djur 
att titta på bl.a. ,elefanter, giraff er, buffl  ar, sjölejon och 
apor. 
Vi hann leka på lekplatsen under tiden som fröknarna gril-
lade korv ,vi åt glass och som avslutning på dagen fi ck vi 
åka tåget som kör runt i djurparken. 
Gissa om vi var trötta när vi sen satte oss i bussen för hem-
färd. Många av oss somnade gott på hemresan. 

Vi i personalen vill samtidigt passa på att tacka de föräldrar 
som hjälpte oss under dagen.

Hälsningar från barnen på Tumlaren och Kajens förskola 
och deras fröknar.

BORÅ
S DJU

RPAR
K
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Det var en gång en skola som fi ck extra pengar 
av sitt byalag, för att göra en resa. Det var vi!

Kl. 8.00 vanlig skoltid samlades vi och resan gick 
som vanligt mot hemligt mål. När vi närmade oss 
Öxabäck började många fatta att det var till Göte-
borg vi skulle.
Bussen var större än vanligt, dubbeldäckarmodell, 
för vi var väldigt många elever. Längst bak satt Vin-
cent, Albin, Elin och Jennifer och skickade låtar via 
”Bluetooth” till varandra. En del godis slank ner och 
värmen i bussen ökade ju närmre målet vi kom.

”Paddan” var första aktiviteten, Lisa guidade oss 
och Filip körde. Lisa var en bra guide som berättade 
mycket om Göteborg under trippen. Vi åkte under 
många broar, bland annat Osthyveln som alla fi ck 
ducka under, för att vi skulle komma igenom.

Den bron är alltid väldigt låg, men när vi åkte var 
vattenståndet ovanligt högt, så den blev extra låg. 
Under en bro såg vi en sovsäck och en massa prylar 
prydligt upplagda. Någon hemlös hade säkert sitt 
natthärbärge där. Många statyer passerades,  ”Läpp-
stiftet” och torrdockan i hamnen var coola. På väg 
från Paddan höll vi på att åka ifrån Agneta och sen 
bar det av mot Slottskogen.

Alla var jättehungriga. Baguetter, tunnbrödrullar, 
pannkakor, scones, risifrutti och vanliga mack-

or med ost åts glupskt och en del köpte efterrätt i 
form av glass också.
Vid Slottskogen ligger Naturhistoriska Museet och 
dit gick vi sedan och tog en titt på världens enda 
uppstoppade Blåval, Noshörning, Elefant osv. i 
naturlig storlek, Siamesiska tvillingar och kalvar. 
Dessutom, vilket en del tyckte var extra interessant, 
kunde vi också titta på en utställning om kärlek i en 
tunnel, kallad ”Tunnel of Love”.
Efteråt hade alla som hade pengar över tid att köpa 
souvenirer och ännu mera glass.
Efter en varm hemresa kändes det skönt att ha en 
extra ledig dag i form av Nationaldag. Dessutom 
kunde en del intresserade fi ra den med fotbollsvinst 
mot Island.
Vi hoppas alla i Holsljunga har sett vårt tack. Vi 
vårstädade nämligen byn som tack för resan!

Ett tack från oss alla/ årskurs 5 - 6.

ÅRETS SKOLRESA

Teckningarna gjorda av klass 5-6
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EN SOMMARGÄST I HOLSLJUNGA
Vi på Granvägen hade under 
sommaren en trevlig liten inne-
boende, som vi kallade ”Spike”.
Han hade sitt huvudsakligea bo-
ende under ett kaprifolsnår, men 
kunde också ligga helt öoppet i 
jorden i ett blomsterland.
Ibland tog Han en förmiddags-
promenad för att äta och dricka, 
men oftast kom Han fram i 
skymningen och kunde då, 
tillsynes helt orädd, promenera 
precis framför våra fötter.

// Britta Backfi sch

Problem med pussel

En blondin ringer till sin pojkvän och säger: 
”Kan du komma över och hjälpa mig. Jag har ett 
jättepussel. Och jag kan för mitt liv inte komma 
på hur jag ska göra.” Hennes pojkvän frågar: 

”Vad ska det bli när det är färdigt då?” Blondi-
nen säger: ”Enligt bilden på lådan så ska det bli 
en tupp” Pojkvännen bestämmer sig för att gå 
över och hjälpa henne. 
Hon släpper in honom och visar honom alla 
pusselbitarna på bordet. Han tittar på bitarna 
en stund. 

Sen tittar han på lådan. Sen säger han: ”För det 
första, det spelar ingen roll vad vi gör. Vi kom-
mer aldrig att kunna sätta ihop de här bitarna 
till något som liknar en tupp.” Han tar hennes 
hand och fortsätter: ”Nu tar vi en kopp kaff e och 
sen........” Han suckar. ” ..... sen stoppar vi till-
baka alla Corn Flakes i lådan igen.”
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Troll och Tragedi på 
Torp- och 

Historievandring 
i Skrötås

Söndagen den 19 augusti samlades 
vid Sjöviks skola ett gäng på ca 
40 personer som var intresserade 
av Skrötås med omnejd. Lennart 
Johansson på Lundsdal hade planerat 
hela vandringen så det blev en fi n 
hyllning till Lennart, som lämnade 
jordelivet just den 19 augusti.

Laddade med ryggsäckar med vårt 
eftermiddagskaffe startade vi vår 
vandring. Första stoppet var vid 
Sjöviks skola. Anita hälsade oss 
hjärtligt välkomna och sedan ställde 
de upp sig som hade gått i skolan i 
Sjövik. 
Det var en ganska stor skara. Alfhild 
bjöd på några härliga minnen och 
de övriga fyllde i med sina. Hasse 
på Lundsdal var med i den sista 
förstaklassen som började i Sjövik. 
Sedan blev det fritt fram att strosa 
omkring på skolgården och i skolan 
för att minnas. När Hasse steg in i 
skolsalen blev han mäkta förvånad: 
”Va, var den inte större?”. Några 
elever försökte också minnas sin 
skolväg.

Nästa del av vår vandring gick uppför 
backarna mot Kullen i Skrötås. Där 
stannade vi vid torpet Ekeberg. Torpet 
var bara bebott under 1800-talet. Här 
får vi berättat för oss om den stora 
tragedin när en ensamstående mor 
dödar sina ”oäkta” barn och gräver 
ner dem i ”Kattas håla”. För detta 
blev hon dömd till straffarbete i sju år 
i Göteborg. Tänk så hårt livet kunde 
vara för bara 150 år sedan. De som 
hade möjlighet trängde sig in i skogen 
och fann platsen. Den är fi nt utmärkt 
med en skylt.

Därefter gick vår vandring genom 
Skrötås 1:9 där Birgit berättade om var 

hon var född och växte upp. Där huset 
stod fi nns bara en gräsplätt numera. 
Det är lillstugan, undantagsstugan 
som står kvar. Nu var det återigen 
fl era som gick sin gamla skolväg 
och mindes. Den vägen ledde oss 
till Lugnet i Skrötås och sedan vek 
vi av mot Brunsö då vi åter kom in 
på skolväg för dem som vuxit upp i 
Hundhult, Björnholmen, Lundsdahl 
och Brunsö. 

Flera minns att vägen var ganska rolig 
och man var ju alltid fl era stycken 
som gick tillsammans. Dock fanns 
det några stora stenar efter vägen som 
Hasse mindes att han var lite rädd 
för. Han trodde absolut att det bodde 
troll där. Den här dagen såg vi inga 
spår efter trolltygen, men vi skyndade 
raskt vidare.

Längs skolvägen till Brunsö låg ett 
torp som hette Björkelund. Torpet 
var bebott från 1830 till 1907. Ingen 
av dem som gick vandringen hade 
något minne av torpet. De kunde 
inte minnas att några av de vuxna 

pratade om torpet när de var små. Är 
det någon som läser detta och minns 
något runt detta torp blir vi glada om 
ni hör av er till hembygdsföreningen 
i Holsljunga.
Nu började vi bli kaffesugna och då 
öppnade sig gläntan vi Brunsö. Vi 
möttes av en fantastisk syn då Inga-
Lisa smyckat trappan med en enorm 
blombukett. 
På Brunsö fi nns husgrunden och 
trappan kvar så vi slog oss ner och 
intog vårt kaffe. 
De som så önskade tog bilen vägen 
runt Hundhult vilket gjorde att 
alla kunde vara med när Inga-Lisa 
berättade minnen från Brunsö.

Dessa vandringar blir mycket givande 
då alla bidrar med sina minnen och 
upplevelser. 

Håkan i Skrötås och Inga-Lisa på 
Lundsdal var våra vägvisare under 
dagen. Det känns alltid tryggt att ha 
med sig folk som hittar i trakten.

// Inger Lindberg

Inga-Lisa och brodern Hasse (stående) studerar en gammal bild på       
Brunsö. Vid bordet sitter också Sanford.
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Nr Lagnamn Stn 1 P Stn 2 P Stn 3 P Stn 4 P

1 Helene och gänget 1.35 37,00 1.04.0 53 72 50 40 40
2 Batongbröderna 0.46 46,00 2.16.3 37 72 50 50 46,5
3 Team Balthazar 0.22 52,00 1.21.5 51 74 53 30 33,5
4 På spåret 2.13 25,50 1.39.1 46 62 29,5 30 33,5
5 Hulkeshults dragspelsklubb 3.20 5,50 3.01.8 18,5 72 50 60 53
6 Tommareds professorer 1.40 35,00 1.54.6 42 71 48 30 33,5
7 Hästtransportens blåbär 2.30 16,00 3.19.3 12 66 40 55 51,5
8 FFFF 0.29 50,00 1.31.7 49 63 34 -5 6,5
9 Jag sitter på toa vad vill du? 2.54 12,00 2.02.0 40 73 52 50 46,5
10 Top of the line 1.23 40,00 1.38.0 48 69 44,5 35 38
11 Team Bäckäng 2.39 15,00 1.38.9 47 62 29,5 45 41,5
12 Stigfi nnarna 1.15 41,00 2.20.6 36 69 44,5 5 11,5
13 Team Jööörgen 1.47 32,50 2.41.9 28 66 40 -15 5
14 Två fyra blir en 1.07 45,00 2.32.7 30 70 47 30 33,5
15 Dom onamnbara 3.12 7,00 1.21.9 50 67 42 50 46,5
16 5 myror är fl er än 4 elefanter 1.31 39,00 1.51.3 45 53 11 55 51,5
17 BOB 1.50 31,00 3.25.3 9 60 22,5 20 22,5
18 Fyra M 2.55 11,00 1.21.1 52 69 44,5 0 9
19 Tyskgryt 0.18 53,00 2.12.8 38 60 22,5 10 15
20 Jollifi cation 2.16 24,00 2.43.5 27 36 2 25 27,5
21 Negerbyns munspelsförening 1.14 42,00 3.11.2 13 66 40 35 38
22 Sex på gång 2.07 27,00 2.05.9 39 59 20 20 22,5
23 Galna dårar 2.13 25,50 1.51.4 44 54 13 5 11,5
24 Älvseredsgänget 2.22 22,00 3.10.6 14 62 29,5 25 27,5
25 Nån är i busken 1.57 29,00 2.22.9 35 60 22,5 50 46,5
26 Th e Beautiful Leif I Håkanhult Allstars 1.32 38,00 3.01.8 18,5 58 18,5 50 46,5
27 Danskabos stollar 1.57 29,00 2.58.1 20 64 37 45 41,5
28 Gott och blandat 0.27 51,00 2.46.8 25 46 3,5 -45 2
29 69:an 3.0 10,00 2.43.8 26 61 25,5 30 33,5
30 Myrphys lag 0.43 47,00 2.49.7 22 51 6,5 -5 6,5
31 Drängarna 0.39 48,00 2.47.8 24 58 18,5 10 15
32 Texas 2.29 17,00 2.29.0 32 61 25,5 20 22,5
33 Th e nuts 2.21 23,00 2.37.8 29 64 37 0 9
34 Th e Powerful Victorious Björn Larsson 3.09 8,00 3.06.6 16 62 29,5 35 38
35 Håkanhulta Lions herr 0.32 49,00 3.42.4 7 53 11 50 46,5
36 FJ Dika 1.12 43,00 2.26.8 34 55 14 0 9
37 Storegården 3.04 9,00 2.31.0 31 57 17 15 19
38 Håkanhulta Lions dam 1.08 44,00 2.52.7 21 60 22,5 15 19
39 San Miguel 2.43 14,00 2.01.2 41 62 29,5 -50 1
40 1kg Don Nino 3.42 3,00 3.20.0 11 63 34 25 27,5
41 Bira 3.46 2,00 3.20.9 10 64 37 50 46,5
42 Rickard and the Retards 1.37 36,00 1.54.4 43 62 29,5 10 15
43 Rövarna 2.26 19,00 3.04.1 17 48 5 50 46,5
44 Pippi & gänget 1.47 32,50 3.59.4 5 52 8,5 -25 4

45 Aborrarna 1.57 29,00 3.57.8 6 69 44,5 25 27,5
46 PRO 99 2.28 18,00 3.10.5 15 55 15 -30 3
47 Psycho 1.43 34,00 2.28.6 33 56 16 15 19
48 Samlaget 2.25 20,00 2.48.1 23 52 8,5 10 15
49 Direktör’n & CO 2.23 21,00 3.35.4 8 31 1 25 27,5
50 Fantastic Four 4.22 1,00 4.34.6 1 63 34 10 15
51 Snubblarna 3.30 4,00 4.24.2 2 51 6,5 30 33,5
52 Godismonstren 2.50 13,00 4.02.2 4 53 11 25 27,5
53 Jamesson 3.20 5,50 4.05.6 3 46 3,5 20 22,5

Holsljungamarschens resultat
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Stn 5 P Stn 6 P Stn 7 Poäng Tips Tips Karaoke Totalt

28,5 45,5 168 38,5 34,09 45 12 53,00 8,00 370,00

37,5 52 93 21 38,41 35 11 48,58 10,00 346,08
19,5 18,5 127 30 33,35 48 12 53,00 6,00 345,00
38 53 325 53 34,59 44 10 44,17 12,00 340,67
28,5 45,5 226 47 31,53 52 11 48,58 7,00 327,08
29 48 157 36 44,91 23 12 53,00  318,50
28,5 45,5 316 52 30,75 53 10 44,17  314,17
30 50 70 15 32,31 51 11 48,58  304,08
25,5 39 220 45 44,33 24 10 44,17  302,67
22 25 88 19 33,97 46 9 39,75  300,25
25 37,5 131 32 35,88 42 11 48,58  293,08
36 51 49 6 36,57 41 11 48,58  279,58
20,5 22 258 49 33,07 50 10 44,17  270,67
23 27,5 76 17 46,59 20 11 48,58  268,58
23 27,5 102 24 43,09 27 9 39,75  263,75
29,5 49 30 4 49,94 14 11 48,58  262,08
23 27,5 284 51 33,59 47 11 48,58  259,08
21 23,5 208 44 47,84 19 12 53,00  256,00
23,5 31 67 10,5 37,78 37 11 48,58  255,58
28,5 45,5 237 48 42,19 28 12 53,00  255,00
12,5 5 171 41,5 36,91 40 8 35,33  254,83
24 33,5 126 29 39,72 31 11 48,58  250,58
24,5 35,5 224 46 41,88 30 10 44,17  249,67
26 40,5 168 38,5 42,15 29 11 48,58  249,58
19 16,5 135 33 48,2 18 9 39,75  240,25
23,5 31 68 13,5 45,34 22 11 48,58  236,58
26,5 42 68 13,5 45,85 21 7 30,92  234,92
24,5 35,5 111 25,5 37,1 39 12 53,00  234,50
20 20,5 113 27 35 43 9 39,75  225,25
24 33,5 183 43 50,6 13 12 53,00  224,50
26 40,5 97 22 52,28 11 10 44,17  223,17
23 27,5 36 5 33,32 49 10 44,17  222,67
19,5 18,5 91 20 38,59 33 12 53,00  222,50
19 16,5 277 50 49,15 15 11 48,58  221,58
17,5 11 111 25,5 53,91 10 11 48,58  208,58
27 43 25 3 1,02,37 5 12 53,00  204,00
25 37,5 100 23 44,25 25 9 39,75  201,25
12 4 169 40 1,07,03 3 10 44,17  197,67
20 20,5 58 7 38,44 34 11 48,58  195,58
18,5 14,5 84 18 38,06 36 11 48,58  192,58
18 13 160 37 58,12 7 8 35,33  187,83
14 7,5 18 2 54,19 9 10 44,17  186,17
14 7,5 130 31 48,91 16 10 44,17  186,17
17,5 11 155 35 37,62 38 10 44,17  178,17

7 1 75 16 51,81 12 9 39,75  175,75
23,5 31 67 10,5 43,62 26 11 48,58  167,08
18,5 14,5 16 1 1,10,87 2 10 44,17  163,67
11 3 171 41,5 55,25 8 8 35,33  154,33
8 2 149 34 1,24,21 1 10 44,17  138,67
21 23,5 66 9 39,69 32 5 22,08  137,58
13,5 6 120 28 1,04,00 4 10 44,17  128,17
17,5 11 65 8 1,01,09 6 10 44,17  124,67
16,5 9 68 12 48,9 17 10 44,17  116,67

Holsljungamarschens resultat
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GRATTIS

Ni har varsin Penninglott att 
hämta i Anitas handel

Vi önskar Er alla Lycka Till 
med det nya Kryptot !

Ditt tävlingsbidrag skall vara 
Spegelns redaktion till handa senast 
vid nästa manusstopp.

Bidrag lämnas i Spegelns låda utan-
för Anitas handel eller skickas 
till Spegeln
c/o Camilla Ekman
Alvägen 5
512 64 Holsljunga

  Om jag vinner önskar jag få 
vinsten skickad till mig eftersom 
jag bor utanför Holsljunga

NAMN : ...............................................................................................................

ADRESS: ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Ordet är: NIANDE


