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Årets fritidspristagare
är en verldig eldsjäl

och bangolf till bordtennis
och gymnastik. Tipspro
menaderna har funnits
med sedan starten 1967
och på senare år har häst - .
skokastningen blivit den
största lagsporten. Kor
pens största arrangemang
är det årliga cykelloppet
Uppvidirigetrampet, som
senast hade 340 deltagare
från olika delar av landet.

- Så många deltagare
gör inte bara loppet känt,
utan också samhället och
vi brukar få en klapp på
axeln från handlarna som
ökar sin försäljning då.

Korpen har planer på att
bilda en ungdomssektion,
där ungd0!llarna själva

- Förr spelade jag fotboll ska sköta arbetet. Man har
och hockey i ÅIF och när gjort en enkät i skolan, där
jag blev för gammal bör- eleverna har fått skriva
jade jag med Korpfotboll. önskemål om vad de skul- Korpen har också ett sam-
Idrotten och tävlings- le vilja göra. arbete med SPF och PRO,
andan blir som ett gift i bland annat inom bou-
kroppen, det är något man Bowling finns med högt upp len. Ett par gånger om året
behöver. på listan och på sportlo- arrangerar man också lop-

Korpensverksamhet har vet planerar föreningen pis för att finansiera verk
vuxit och idag har man tio därför att ordna en resa samheten.
sektioner, allt från bridge till vetlanda för att bow- - Vi har ~,od ekonomi

Stig Karlsson får Uppvidinge kommuns fritidsprts 2009.
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INSPIRATÖR. Han beskrivs som eld
själ och inspiratör som lyckas få med
alla i aktiviteter. Korpens ordförande
Stig "Stickan" Karlsson är årets fri
tidspristagare i Uppvidinge.

- Ser man vilket rikt för
eningsliv som finns i
kommunen och så många
ledare som är berättigade
till priset så känner jag
mig stolt. Men jag är inte
ensam i föreningen, jag
har många att tacka' för
att jag får priset. Och det
är många som gör ett fint
jobb.

StigKarlsson, eller Stick
an som han är mera känd
som ute i samhället talar
sig varm för Korpen i alla
sammanhang. Sedan 1987
är han föreningens ordfö
rande men har varit med
betydligt längre, sedan i
början av 1970-talet.

la. Innebandy är ett annat
önskemål och många tje
jer har önskat dans och till
det jobbar man nu med att
hyra in en ledare.

- Kontakten med ungdo
mar är viktig och genom
ungdomarna får vi också
kontakten med föräldrar
na.

och vi skulle kunna göra
mycket mer, säger Stig.
Friskvård och motion
finns nu i allas medvetan
de och där ligger Korpen
väl framme men vi har
svårt att hitta ledare.

När han inte är engage
rad i arbetet med Korpen
spelar Stig Karlsson gärna
bordtennis eller bridge.

- Det är roligt, men jag
är inte bra.Men det viktiga
är att delta, inte att vinna.
Det är lite grand det som
är Korpens grundtanke.
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