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Klubbtidning för IF Ifo

1933

Nr 3-92

60-års jubileums-
fest

23 april (se sidan 5)

Årsmöte
25 maj kl 19:00 i klubblokalen

Reservera dagarna i din almanacka redan nu.
Mer detaljer kommer under våren.
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Prova redan i kväll! Göteborgarnas nya favoritbröd:

Polarkakan
som tack vare en unik chockfrysningsteknik

(brödet styckefryses hypersnabbt ner till det gradtal där allt åldrande i brödet avstannat)

kan levereras så gott som ugnsfärskt till din butik.

Har du inte redan provat så väntar dig en
smaksensation av sällan skådat slag.

Polarbröd AB, 942 00 Älvsbyn
Distribueras av
Harald Högfors

Partihallarna
Box 360 71
400 13  Göteborg
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ISSN 1100-200X
December 1992
Årgång 46
Nummer 3

IF Ifo
Kungsgatan 5
411 19 Göteborg

Ansvarig utgivare:
Ingemar Hjort b. 24 12 11

a. 12 17 30
Telefax  (och modem) a. 12 58 46

Sektionsredaktörer:

Bordtennis:
Ingvar Anneling b. 24 96 24
Hans Westling b. 81 44 48
Handboll:
Jan Ferm b. 52 37 68
Volleyboll:
Magnus Moberg b. 36 56 49

Nästa nummer utkommer:
Inför jubileum 23/4 och årsmöte 25/5.
Manusstopp:/
Material som inte hänför sig till seriespelet:
Måndagen den 5 april (före påskhelgen!)
Seriespelsredovisning omedelbart efter
seriens slut.

Manusoriginal:
Macdiskett, text, pict, MacWrite m. fl.
PC-disketter 3,5" , .TXT, .WRI.
Även pappersmanus fungerar, helst
maskinskrivet, inget krav på rättstavning.

Annonser, grafiskt material:
Helsida önskvärt 170x260mm.
Pris 1000:- för fyra införanden
Halvsida önskvärt 170x125mm.
Pris 400:- för fyra införanden. Vi förbehåller
oss rätten att töja halvsidesannonser både
större och mindre beroende på
manustillgång.
Textens yta 167x247mm.
Större än 189x276 blir beskuret.
Alla annonser bearbetas grafiskt på
Macintosh.

Fotografier:
Helst vanliga färgbilder.
Storlekar för foton:
Alla vanliga format kan användas.
Fotona returneras oskadade. Bilderna läses
in i datorn med en bildläsare, redigeras
digitalt och skrives ut på laserskrivaren på
samma gång som texten.

Med hopp om nya segrar och förlustelser
Per Svensson
PS glöm inte årsmötet den 22 maj.

Anrika Ifo ännu ett år äldre.

Rubriken kan tyckas vara självklar. Men i dessa
dagar fylls tidningarnas sportsidor med illavarslande
artiklar om idrottsklubbar med problem. Holmsund,
Öster, Hammarby är exempel på klubbar som råkat illa
ut. Holmsund har till och med upphört som klubb efter
konkurs, i flera fall ställs styrelsemedlemmar till juridiskt
ansvar. Den sportsliga ambitionen har inte i alla fören-
ingar stått i relation till den faktiska utvecklingen av
ekonomin. IF Ifo har sedan flera år en liten men mycket
stabil ekonomi för att vara en mindre idrottsförening i en
storstad. Stabiliteten kan vi tacka ansvarsfulla ledare
för, som inte dragit på sig för stora utgifter innan
inkomsterna varit ”hemma”.

Föreningens inkomster kommer från två håll.

Från medlemmarna. Medlemsavgifter, lotterier, ar-
rangemang, ideellt arbete, gåvor med mera.

Från samhället genom stöd i form av bingo, aktivitets-
stöd, lokalbidrag med mera.

Uppenbart är att den sista punkten minskar, detta
måste innebära att medlemmarna själva, enligt ameri-
kansk modell, får bära en större del av kostnaderna
själva i någon form.

Har vi råd med klubblokalen? Frågan har ställts efter
skattereformen, hyran ökar medan bidragen står stilla.
Styrelsen har med denna anledning beslutat att
stadgeenligt ta upp frågan som en diskussionspunkt på
årsmötet.

Sportsligt bra Ifo-år.

Sportsligt finns mycket att glädja sig över.

Bordtennisgrabbarna har etablerat sig i div 3.
Veteranerna skördar medaljer i SM och andra tävlingar.
Ungdomssatsningen rullar på. Glädjande är att volley-
bollen följer BT i spåren och har börjar starta upp
ungdomsverksamhet samt egna arrangemang.

SYNVINKELN
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IF Ifo
Kungsgatan 5
411 19 Göteborg

Tel. Klubblokalen 11 74 66
Ive Hjort (intendent) b. 24 12 11

Registreringsnr. 857200-7790
Bankgiro:
Volleyboll 7 01-69 42
Postgiro:
Huvudstyrelse 4 89 14-6
Bordtennis 84 57 08-7
Volleyboll 24 42 63-0

Ordförande Bordtennis:
Ingvar Anneling
b. 24 96 24

Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Magnus Moberg
b. 36 56 49

Huvudstyrelsen:

Ordförande, tf Kassör:
Per Svensson b. 36 09 32

Sekreterare:
Henrik Dahlgren b. 84 29 29

Ledamot:
Pär Flyborg b. 26 28 29

Ledamot:
Henrik Migell b. 19 98 36

Ledamot:
Ingemar Hjort b. 24 12 11

ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN

VILL DU VARA FUNKTIONÄR UNDER VM I BORDTENNIS

Kontakta snarast Ingvar Anneling 24 96 24

NY LAGLEDARE FÖR H35 Hans Westling ersätter Björn Widen
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Årets jultävling nr 23 i följd.

Liksom tidigare år blev det ekonomiska resultatet givande och även domarfrågan
löstes bra av Christopher Andersson som i sista veckan fick besked av Björn Widen
att det behövdes domare även i poolspelet. Med hjälp av Gösta Liljeqvist klarade han
provet och har all heder av sin insats.

De sportsliga framgångarna blev Dennis vinst i Handikappklassen och fram stående
placeringar för Jens Strand, Peter Appelquist och Leif Linander. Det var första året vi hade
poolspel som har kommit för att stanna även om Björn fick återsända anmälningar från ett
10-tal föreningar tack vare fullbeläggning på de olika dagarna. Fredag och lördag drog ut
på tiden men söndagen avslutades redan klockan 16.00 Både överdomarna var helt
belåtna och fick vi många lovord för en väl genomförd tävling.

Ifo en stark oldboysklubb

Vid genomläsning av GBTF:s ranking nr 3 1992-93 finner jag att Ifo i alla veteranklasser
har framstående rankingplaceringar. I Herrar 35 återfinns Bosse på 7:de och Leif Linander
på 10:e plats I herrar 40 är Bosse placerad som sexa och Leif som nia. Herrar 50 toppas
av Ove Nilsson, BTK Linné men sedan följer Bosse T, Leif Linander och Hans Westling som
nr 2-4. Herrar 60 har Gösta Nimmerfors som fyra, Tage Lundquist som sjua Ake Andersson
som nr 8 och Rolf Berg på 10:de plats. Jag tror knappast det finns starkare veteranklubb
i Göteborg, ja kanske inte i Västsverige för att inte gissa på hela Sverige. JENS STRAND
är den ende icke oldboys som rankats och han får en hedrande femte placering i det starka
pojkar 11. Vi hoppas på fortsatta framgångar för våra "gubbar" men ser helst att andra
ungdomar kan komma med i nästa års ranking.

Äntligen bygger man om
Oscar Fredriksskolans

”Gympa”.

Vid telefonsamtal med nya rek-
torn Lars Henriksson avslöjar
denne att gymnastikslokalen skall
byggas ut och renoveras under
våren för att kunna nyttjas redan
vid höststarten -93. Vi lovade att
vid behov avstå från några dagar
på vårt hyreskontrakt som löper
ut 930402. Lars Henriksson är
gammal pingisspelare och ville
gärna komma och uppliva gamla
minnen på någon av våra
träningskvällar. Han är givetvis
mycket välkommen.

Ingvars blandning
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har bestått av: Muhammed Sabri, Kam-Sing Leung, Lars Molin, Peter Appelqvist, Rikard
Migell samt Magnus Kilander

Trots att vi har varit sex stycken i laget har seriematcherna varit jämnt fördelade på de
olika spelarna. Bäst av oss så här långt har Kam-Sing varit, med mer än dubbelt så många
vinster som förluster. De övriga spelarna har en matchkvot på ungefär ±0, utom lagledaren,
vars kvot ej är värd att skriva i Ifo-aren. Däremot är han mycket duktig på att ”coacha” laget
till framgång, samt gör en del lyckade inhopp i C-laget. Trots att vi aldrig tränar dubbel
speciellt, så lyckas vi väldigt bra i serien när det gäller just dubbelmatcher. Det kan ju bero
på att vi har två vänsterhänta spelare i laget.

Vi startade hösten väldigt bra med fyra raka vinster. Sedan har det varit si och så med
resultaten. Ifo B mot Godhem 8-1, Bison B 8-2, Råda/Hindås B 8-6, Partille B 8-1, Partille
BTK B 2-8, Bohus B 4-8, Stendy B 8-2, Landvetter A 4-8, Höjden B 5-8, alla resultaen
redovisade med Ifo som ”hemmalag”. Träningen är bättre än förra året, men med ännu
flitigare träning kan vi se fram emot våren, för att till slut hamna i toppen av div 6.

Magnus Kilander, lagledare

(Lätt putsat av Ingemar Hjort)

BT B-laget

ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN



8 Ifo-aren nr 3 1992

Bordtennis
Pojkar 11

”Smågrabbarna” må vara kortväxta (nästan alla människor är kortväxta jämfört
med lagledar’n. Reds anm.) men när det gäller seriespel når de oanade höjder. Efter
tre matcher är de obesegrade med två 11-3-vinster och en oavgjord bakom sig.

Vi fick en smakstart mot Askim 3. ”Frippe” Asklund ringde mig och meddelade att man ville
ändra matchdatum, vilket innebar att grabbarna fick börja med en hemmamatch i O.F. Jens
och Martin knep samtliga matcher medan Foad och David fick nöja sig med 1 respektive
2 segrar. Dubblarna var dock inga problem.

I nästa match mot Råda/Hindås 4 fick ”nyförvärvet” och arbetshästen Johan Bloom rycka
in för den sjuke Martin Jönsson. Lite nerver och missflyt gjorde att det fick bli 7-7 i den
matchen. David och Jens tog hem sina och lagets matcher.

I den senaste matchen mot Torslanda 1 spelade grabbarna över sin förmåga. Mycket
koncentrerade och ambitiösa i sitt spel, och det gav dem ytterligare en 11-3-seger. Foad
gjorde en bra match mot deras 2:a och vann den, de andra vann alla singelmatcher plus en
hårresande dubbel där det gick till skiljebollar i det andra setet.

Seriefinalen mot Mölndal 2 väntar den 23/1-93

Christopher Anderson

SÖKER DU TANDLÄKARE I CENTRUM?

VI TAR EMOT NYA PATIENTER:

KRISTIAN BOOK

INGRID FISCHER

TORBJÖRN NILSSON

VASAPLATSEN 4 tel: 13 38 58, 13 90 70
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BT-damer-pojkar
Div 3 VSV

Lagledare Gillis Åström b.248943

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Lö 30 /•1 Skärhamn IF Ifo Munkedal Dam3 …… - ……
Lö 30 /•1 IF Ifo Partille BTK B Munkedal Dam3 …… - ……

Sö 31 /•1 Munkedal IF Ifo Munkedal Dam3 …… - ……
Sö 31 /•1 IF Ifo Ärtemark Munkedal Dam3 …… - ……

Lö 20 /•3 Linné IF Ifo Bengtsfors Dam3 …… - ……
Sö 21 /•3 IF Ifo Kix Bengtsfors Dam3 …… - ……

Junkl 2

Lagledare Clas Bergqvist b.189091 a.206958

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Må 11 /•1 18,00 IF Ifo Askim 2 Ex-Huset Junkl2 …… - ……
Må 25 /•1 18,00 Torslanda IF Ifo Ex-Huset Junkl2 …… - ……

Må 8 /•2 18,00 IF Ifo Hisingstad Ex-Huset Junkl2 …… - ……
Må 1 /•3 18,00 Warta 2 IF Ifo Ex-Huset Junkl2 …… - ……

Må 15 /•3 18,00 IF Ifo Knippla Ex-Huset Junkl2 …… - ……

Pojkar 11-1

Lagledare  Christopher Andersson tel. 425327

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Lö 23 /•1 12,00 Mölndal 2 IF Ifo Ex-Huset P11-1 …… - ……
Lö 27 /•2 12,00 IF Ifo Linné 1 Ex-Huset P11-1 …… - ……

Lö 13 /•3 12,00 Råda-Hindås 3 IF Ifo Ex-Huset P11-1 …… - ……
Lö 3 /•4 12,00 IF Ifo Tollered 1 Ex-Huset P11-1 …… - ……

Pojkar 13-1

Lagledare Jan Lindgren tel.119949

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Sö 24 /•1 9,00 IF Ifo Råda-Hindås 2 Ex-Huset P13-1 …… - ……
Sö 28 /•2 9,00 IF Ifo Torslanda 1 Ex-Huset P13-1 …… - ……

Sö 14 /•3 9,00 Hisingstad 1 IF Ifo Ex-Huset P13-1 …… - ……
Sö 4 /•4 9,00 IF Ifo Bohus 1 Ex-Huset P13-1 …… - ……
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BT SIA
Duktiga SIA-ungdomar framtidshopp

Aldrig tidigare under mina fem terminer som ledare for SIA-pingisen på Oscar
Fredriks skola, har IFO haft så många deltagare som vid den nyss avslutade
höstterminen. Totalt har 19 pojkar och 3 flickor betalt in gällande deltagareavgift,
vilket i praktiken motsvaras av en ökning med 7 deltagare, jämfort med tidigare
högsta siffra. Trion Leif Andrén, Christopher Andersson och Gösta Liljekvist, har
haft en jobbig men in tressant ledareuppgift, under de elva höstträffar som ungdo-
marna mellan 10-12 år strålat samman till "träning och matcher".

Ytterligare ett positivt inslag i våra tisdagsträffar var, att samt liga SIA-ungdomar visade
upp ett intresse som överträffade våra allra högst ställda förväntningar. Av naturliga skäl var
kunnandet mycket varierande. Här fanns glädjande nog övervägande riktigt lovande pingis
ämnen, vilket tydligt bevisades vid den sedvanliga avslutningsträffen.

Christian Folkesson SIA-mästare

För att om möjligt åstadkomma lite mer intresse för samtliga SIA ungdomar i den
avslutande pingis-tävlingen, indelades dessa i två grupper, A och B. I den förstnämnda
gruppen återfanns de mest lovande spelarna, medan grupp B innehöll en blandning av
både lovande och mindre rutinerade spelare.

Spelet i Grupp A blev av absolut högsta klass. Kvartetten Robin Harnesk, Christian
Vaclavek, Björn Nilsson och Christian Folkesson visade prov på många fina dueller.
Gruppsegraren Christian Folkesson fick kämpa hårt för slutsegern. En hård tresetare mot
Robin Harnesk och i finalen 11-9, 11-8 mot tappert kämpande lille knatten Björn Nilsson.
Den sistnämnde en grabb som säkert låter tala om sig när han blir lite längre i strumplästen.

I Grupp B

blev det betydligt fler tresetare. Jo-
nas Carlsten, Sadig Owoyeh och Os-
car Nathorst lyckades gå vidare till
semifinaler på så sätt, medan Patrik
Vaclavek nöjde sig med två set t.o.m.
i finalen mot Sadig Owoyeh som han
besegrade med 11-2, 11-4.

I mötet mellan segrarna i Grupp A
och B var som väntat Christian Folkes-
son omutlig. Segersiffrorna skrevs till
11-6, 11-7. Gustav Larsson vann
"Trösten". Tröstturneringen med sina
8 deltagare blev en spännande och
oviss historia. Tresetare dominerade,
med undantag av semifinalerna, där
Gustav Larsson och Katinka
Wademark besegrade Mazdak
Rasouli resp. Axel Söderberg i två
raka set. Finalen bjöd på riktigt bra
spel fran såväl Gustav L. som Katinka
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BT SIA
W. Slutsiffrorna 11-9, 11-8 talar om en jämn och spännande fight. Grattis!

Sedvanligt förnämligt prisbord

Förväntningarna på årets prisbord var precis lika stora som tidigare år. Förhoppningarna
kom inte på skam. Här fanns allt enligt gammalt mönster: segrarna i Grupp A och B fick
vardera 6 glas (Pripps eller Sofiero Bryggeri). Övriga pristagare hade att välja bland mycket
annat smått och gott. Ingen gick lottlös från avslutningen. Samtliga fick gottepåse, Coca-
Colas populära väggalmanack, 1 burk Coca-Cola, muffins m.m. Förutom detta fick samtliga
segrare emottaga färglagt pingis-diplom. Ett uppskattat hederspris.

Alla tycktes vara nöjda och glada och önskade varandra God Jul och Gott Nytt År
ned ett glatt leende på läpparna.

Grupp A:
1. Christian Folkesson 2. Björn Nilsson
3. Robin Harnesk 4. Christian Vaclavek

Grupp B:
1. Patrik Vaclavek 2. Sadig Owoyeh
3. Oscar Nathorst 4. Jonas Carlsten
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Tröstturnering:
1. Gustav Larsson
2. Katinka Wademark
3. Mazdak Rasouli 4. Axel Söderberg
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Vid pressläggningen
hade vi inte fått tag i
något foto på Gustav.
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PINGIS

Säsongen 92/93 har nu kommit fram till halvtid och klubbens insatser har, precis
som vanligt, varit av växlande karaktär.

A-laget i div 3 har just startat andra halvan av serien med en knapp (och ytterst
viktig) seger mot Wartaiterna med 8-6. Sju poäng på åtta matcher är
väl godkänt, men med huvud konkurrenterna om fortsatt div 3-spel
(Kinna och Sjömarken) kvar att möta på bortabord är situationen
utsatt. Vi sak nar en stabil förstaman (hörde du, Örjan!) men har å
andra sidan ett jämnt lag med hygglig matchkvot för alla fyra. Kan
Dennis stabilisera formen tror undertecknad på en god chans till nytt
kontrakt.

Ex-husets framtid hänger, som ni säkert läst om, på en skör tråd som pingisens
högborg i stan. Idrottsmuseets vänner arbetar in tensivt på att ersätta
levande idrott med synnerligen passiv dylik och tycks ha fått med sig
vissa beslutsfattare inom kommunen på denna linje. GBTF har dock
på intet sätt gett upp, utan slåss för att få vara kvar. Inte minst
ungdoms pingisen skulle drabbas på ett dramatiskt sätt utan central
tillgång till spelhall för sina seriesammandrag. Med i de flesta fall
begränsad tillgång till egna lokaler, skulle många föreningar helt
enkelt få minska antalet lag vid borta hemmaspel.

Årets DM avgjordes, för första gången, på två olika håll. Ungdomar och seniorer
höll till i Lindome och enligt uppgift skötte pingisklubben på platsen
arrangemanget på ett förtjänstfullt sätt. För vår del var intresset mer
knutet till åldersklasserna från 40 och äldre, vilka spelades i Ex-huset.
Nytt för året var att varje ålderskategori hade sin kväll (över 40 på
tisdag över 50 på onsdag och över 60 på torsdag) under vecka 46. För
att populärisera mästerskapen avgjodes de i utslagnings form efter
kvalspel i pooler. På detta sätt garanterades alla spelare ett flertal
matcher. I 40-klassen gick Bosse och Hasse till semifinal, där dock
Höjdens starka duo Kent Jo hansson och Benny Lundberg blev för
svåra. Björn spelade dubbel med svenske veteranmästaren (och
numera producenten för BingoLotto) Lars Sverre Andersson och
paret semifinalbe segrade Bosse och Hasse. I 50-klassen, som blev
en mammuttur nering (start 18 och slut vid midnatt!) blev Bosse/
Hasse för fjärde gången i rad mästare, medan Linnes Ove Nilsson
vann singel över Hasse (semi) och Bosse (final). Gösta belade en
bronsplats i H60 i singel och en silverd:o i dubbel (med Linnes Knut
Lundgren).
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Ifos Öppna… avgörs fredag 2 april och kommer, som traditionen påbjuder, att sätta
punkt för veteranspelandet inom distriktet (NM i Århus 12-14/4
oräknat). Individuellt spel i handicapform samt middag a la Ive med
utdelande av priser mm är det populära receptet för säsongens
höjdare inom "gubbpingisen".

VM i maj kommer att avgöras i Scandinavium och göteborgarna är att åter
lyckönska. Att på hemmaplan få se världens bästa spelare under
närmare två veckor är inte alla förunnat. Du som vill hjälpa till kan ta
kontakt med GBTFs kansli (119351 eller 119261) snarast möjligt.

Det var allt för denna gång. Vi går åter mot Ijusare tider, både vad gäller väderleken
och verksamheten inom Ifos pingissektion…

Hasse Westling

Ebbe Nilsson och Oskar Granqvist, vinnare i äldsta dubbelklassen på Ifo Veteran Open,
se artikel nästa sida.
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Ifo Veteran Open
Ifo korad till årets bästa veteranklubb vid "IFO VETERAN OPEN" !

I månadsskiftet oktober/november genomfördes på nytt IFO VETERAN OPEN .
Start fredag kl 12, fortsättning under hela lördagen med avslutande spel söndag
förmiddag. Med åtta bord i Ex-huset erbjöds spelarna mycket goda förhållanden,
samtidigt son vi kunde öka antal åskådarplatser rejält.

Tidpunkten sammanföll dessvärre med det nordtyska seriespelet, vilket medförde
deltagande av endast en tysk. Sedvanligt gott deltagande dock såväl av svenskar som
danskar och norrmän. Jämfört med föregåande år tap pade vi ett antal starter, vilket kan
bero på kärvare ekonomiska tider och ett mindre lämpligt veckoskifte (Allahelgonahelgen).
Mycket talar för att vi byter tidpunkt under nästa säsong för att möjliggöra en ökning av
antalet starter (i år 120 st).

Trots att vi är "part i målet " kan konstateras att arrangemanget flöt fint utan komplikatio-
ner. Tidplanen höll perfekt med total överenstäm melse mellan planering och genomför-
ande . Bra förberedelser inom de olika kommittéerna är grundskälet till detta och inte minst
Christophers och Göstas organisation av domarna medverkade till att tävlingen fick högt
betyg av deltagarna .

Minst lika viktigt som pingisspelet är kamratmiddagen under lördagens kväll. Bengt
Skarin höll i detta evenemang, som ägde rum i Nya Ullevis trivsamma restaurant. Under
välkomstdrinken visades ett TV-inslag från årets Veteran-VM i Dublin, varefter vi avåt en
god middag. Under kvällen delade vi ut ett antal priser, genomförde dragning i det stora
lotteriet samt dansade och hade i största allmänhet trevligt tillsammans.

Från tävlingarna kan nämnas att Ifo, för ovanlighetens skull, inte fick  någon klasseger
denna gång. Närmast var Gösta L, som kopplade ett stabilt grepp på Ebbe Nilsson från
Norrköping i 75-klassen. Trots livligt påhejan de av klubbkompisar lyckades inte Gösta
vinna matchen utan fick nöja sig med en fin silverpeng. Även Bosse föll i sin final (H50) mot

Bosse får sin silvermedalj under kamratmiddagen.
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Veteran BT
evige antagonisten Toni Borg. Göstas brons i 65-singeln och Bosses/Hasses dito i 50-
dubbel fullbordar uppräkningen av Ifos medalj placeringar denna gång .

Det bästa dock till sist: Överlägsen vinnare av "Nordisk Veteran Grand Prix 1992"
för klubbar blev IF Ifo! Med 108, 8 poäng (mot 61, 4 för Lynild från Oslo och 42, 9 för
Fellingsbro) hamnade den vackra utmärkelsen åter hos oss och kan betittas i vår
klubblokal.

Hasse Westling.

Herrar 35-1 Lagledare Hans Westling tel. 814448

Dag tid hemma borta plats serie Resultat
To 21 /•1 18,00 IF Ifo Linné 2 Ex-Huset H35-1 …… - ……

To 21 /•1 19,30 Stendy 1 IF Ifo Ex-Huset H35-1 …… - ……
To 25 /•2 18,00 IF Ifo Landvetter 2 Ex-Huset H35-1 …… - ……
To 25 /•2 19,30 Höjden IF Ifo Ex-Huset H35-1 …… - ……

To 11 /•3 18,00 IF Ifo Linné 1 Ex-Huset H35-1 …… - ……
To 11 /•3 19,30 Wasahof IF Ifo Ex-Huset H35-1 …… - ……

Herrar 50-1 Lagledare Tage Lundqvist b. 536986

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

On 20 /•1 18,00 IF Ifo Linné 2 Ex-Huset H50-1 …… - ……
On 20 /•1 19,30 Partille BTK IF Ifo Ex-Huset H50-1 …… - ……

On 24 /•2 18,00 IF Ifo Stendy Ex-Huset H50-1 …… - ……
On 24 /•2 19,30 Warta 1 IF Ifo Ex-Huset H50-1 …… - ……

On 10 /•3 18,00 IF Ifo Linné 1 Ex-Huset H50-1 …… - ……
On 10 /•3 19,30 Höjden IF Ifo Ex-Huset H50-1 …… - ……

Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal

När det gäller Redovisning…

Mölndals Bokföringsbyrå
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BT A-laget
Tredje oavgjorda matchen i div 3

Våra veteraner håller stilen mot motståndarnas betydligt yngre spelare och mot favorit-
tippade IF Linné vändes ett hotande neder lag vid ställningen 1-5 till 7-7 trots att vårt
"ankare" Bosse fick lämna bordet utan vinst i varken singel eller dubbel. När hände detta
sist? I första matchen mellan Jonny Sallander och Leif Linander blev set siffrorna 24-22, 20-
22 och 9-21. Bosse hade liknande mot John Celik 21-13, 10-21, 13-21. Dennis som fått
tillfälle till träning fick mot Michael Ljuhs 15-21, 20-22, 18-21. I tredje matchen mellan
Michael Jonasson och kämpastarke Hans Westling lyckades Hasse i en jämn match vinna
med 19-21,21-18 och 21-19. Därefter följde förlust för Bosse mot Ljuhs med siffrorna 7-21,
18-21.

Dennis och Leif vann sina matcher klart och även dubbel med 20-22, 21-5 och 21-11. Vårt
"första" dubbelpar Bosse och Hasse hade vi hoppats skulle göra matchen jämn men ack
förlust med 21-17, 14-21,15-21 och 4-6. När sedan Bosse även förlorade mot Jonny
Sallander och vi låg under med 4-7 var goda råd dyra, men såväl Hasse som Leif vann med
2-0 och avgörandet fick stå mellan matchvane Michael Jonasson och fortfarande lite
otränande Dennis. Första set blev Dennis men Joansson utjämnade. I tredje set visade
Dennis att gammal är äldst och 21-15 gav oavgjort 7-7. I nästa match möter vi Lindome och
det kan bli hårt om vi inte lyckas få Örjan Glans att träna och ställa upp.

Knapp förlust mot Råda Hindås, 5-8.

Leif Linander har tydligen funnit högformen och tog hem två jämna tre setare men fick se
sig slagen av Rikard Hansson efter dubblarna. Bosse vann över Rikard Hansson med 21-
15, 22-20 samt över Sven-Anders Benjegård med 21-14, 15-21 och 21-16. Varken Dennis
eller Hasse fick något set före dubblarna som sedan förlorades båda två med klara siffror
18-21, 18-21 och 19-21 och 17-21. 7-4 till favorittippade ungdomarna från Hindås. Hasse
och Bosse var chanslösa mot Patrik Hansson och Öyvind Flaberg och 5-8 får vi räkna som
ett lovande resultat mot ett av seriens två bästa lag, och i ålder ca 100 år yngre än våra
veteraner.
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Knapp seger i jumbofinalen mot Wartaiterna, 8-6.

Hasse fick stryka på foten för Martin Axelsson 12-21, 14-21 men sedan tog Bosse och
Dennis två segrar var och Leif såg till att vi ledde inför dubblarna. Båda matcherna blev
tresetare men förlorades i avgörande set med 19-21 och 17-21. Ställningen var jämn 5-5.
Leif, Bosse och Dennis tog säkert sina matcher medan Hasse blev helt utan seger i denna
ödes match.

Ingvar Anneling

BT-seniorer

Div 3 VSS Lagledare Peter Appelqvist b. 208320 a. 471027

Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Må 11 /•1 Partille PK IF Ifo A Lexbyskolan Div 3 …… - ……

Sö 31 /•1 Kinna IF Ifo A Framnäs Div 3 …… - ……
Lö 13 /•2 IF Ifo A Linné Oscar Fredrik Div 3 …… - ……

Lö 15 /•2 IF Ifo A Lindome Oscar Fredrik Div 3 …… - ……
Lö 6 /•3 Sjömarken IF Ifo A Sjömarken Div 3 …… - ……

Lö 20 /•3 IF Ifo A Råda-Hindås Oscar Fredrik Div 3 …… - ……

Div 6 Lagledare Magnus Kilander b.826711

Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Ti 12 /•1 19,00 IF Ifo B Godhem A Oscar Fredrik Div 6 …… - ……

On 20 /•1 19,00 Bison B IF Ifo B Utmarkssk. Div 6 …… - ……
Fr 29 /•1 19,00 Råda-Hindås B IF Ifo B Furuhällsk. Div 6 …… - ……

Ti 2 /•2 19,00 IF Ifo B Partille B Oscar Fredrik Div 6 …… - ……
Fr 12 /•2 12,00 Partille BTK B IF Ifo B Lexbyskolan Div 6 …… - ……
Ti 23 /•2 19,00 IF Ifo B Bohus B Oscar Fredrik Div 6 …… - ……

Må 1 /•3 19,00 Stendy B IF Ifo B Nylöseskolan Div 6 …… - ……
Ti 9 /•3 19,00 IF Ifo B Landvetter A Oscar Fredrik Div 6 …… - ……

Ti 16 /•3 19,00 Höjden B IF Ifo B Ekebäckssk. Div 6 …… - ……

Div 9 Lagledare Henrik Migell b.38 88 10

Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Sö 17 /•1 12,00 Kungälv B IF Ifo C Nordmannask.Div 9 …… - ……

Fr 22 /•1 19,00 IF Ifo C Fjället A Oscar Fredrik Div 9 …… - ……
Fr 29 /•1 19,00 IF Ifo C Godhem B Oscar Fredrik Div 9 …… - ……

Ti 2 /•2 19,00 Gårdsten B IF Ifo C Långmossesk. Div 9 …… - ……
Fr 12 /•2 19,00 IF Ifo C Landvetter B Oscar Fredrik Div 9 …… - ……

Fr 26 /•2 18,00 RBU/3V B IF Ifo C SKF Kristined. Div 9 …… - ……
Fr 5 /•3 19,00 IF Ifo C Lekstorp B Oscar Fredrik Div 9 …… - ……

Sö 14 /•3 11,00 Knippla B IF Ifo C Knippla idrl. Div 9 …… - ……
Må 22 /•3 19,00 Hisingstad A IF Ifo C Backaskolan Div 9 …… - ……
Fr 2 /•4 19,00 IF Ifo C Alvhem B Oscar Fredrik Div 9 …… - ……
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Handboll
Som jag nämnde i förra numret skulle vi spela en träningsmatch mot Skepplanda

innan seriestart. Så skedde också. Där visade vårt nyförvärv Kent Lindholm upp sig
rejält. 7 mål och ett glatt humör. Vi vann rätt lätt med 24-18. Det var nog en nyttig
genomkörare för i år har vi, bortsett från ett riktigt bottennapp, startat bättre än på
länge.

Önnerediterna

i första matchen slog vi med 26-24 (15-12) i en match där vi var i ledningen hela tiden med
ett par mål. Det kändes säkert. GHS-91 kom med ett mycket strakt lag. Det är lite äldre
spelare från Sanna och Heim med allsvenska meriter och dom var för bra för oss. 20-26 (10-
10). Årets katastrofmatch kom mot Proletären en fredagskväll i Frölunda. Fredag är tydligen
kvällen då stora delar av laget har utegångsförbud för då är det alltid ett helvete att få ihop
lag. Billman ställde dock upp. Utan skytte och ork fick vi stryk med 18-10. Det var så
sensationellt att det tog förbundet 3 veckor att fatta vem som vann och därefter ändra
tabellen.

Veckan efter

gjorde vi en jättematch när vi slog Fjärås med 23-19 (11-8). Bästa matchen på väldigt
länge. Björken som inte var med mot Proletären gjorde 11 mål. Ribba slog vi sen av bara
farten med 21-16 (9-7). Vi inledde med 7-1 men sedan bedarrade det lite. Vi vann i alla fall
rätt lätt. Matchen mot Varberg var som siffrorna 25-25  (12-12) visar mycket jämn. Det
svängde fram och tillbaka hela tiden, men inget lag var någon gång före med mer än 2 mål.
Mölndal var alldeles för starka för oss. Vi höll emot bra till 9-11 i halvlek men sedan rasade
det till 14-22. Mot Kim gjorde vi en kämpamatch och vände 10-13 i halvlek till seger 25-20,
men det kändes på något sätt som om vi saknade flytet vi hade några veckor tidigare.

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till verkligt låga priser!

Fri montering.
Kontakta Jan Ferm tel. 031-52 37 68
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Handboll
Kärra

ledde med 5 mål efter 20 minuter och höll det in i mål. 20-25 (9-14). Hönö borta är ingen
höjdargrej. Förra året fick vi stryk. I år blev det bara hälften så illa, 22-22 (10-11) En gnällig
och tråkig match där t.o.m. domarna var dåliga. Flatås-matchen var klart bättre och efter en
dålig inledning med underläge 3-7 jobbade vi oss ikapp och gav dem en match ända till
slutet. 20-21 kunde lika gärna varit tvärtom. Fyra dagar senare var det dags för Flatås igen,
för då vände serien. Fredag 20:45 i Frölunda lät oroande, men vi fick ihop lag kanske mest
beroende på att vi skulle ha vårt julbord efter matchen kl 23:00 i klubblokalen. Denna
gången kunde vi inte riktigt skaka dom. Vi var efter hela tiden. 10-12 i halvlek blev 19-23 men
vi var inte ledsna för det ty vi skulle ju på

fest.

Ive har ju trappat ner lite, men så länge han inte lägger av helt så fungerar det ju. Han hade
dukat snyggt och prydligt som vanligt, men maten hade Lasse ordnat genom någon kvinnlig
bekant och som transportör och uppvärmare av maten hade den från danmarksresan
välkände ”SPANAREN” ställt upp. Han är numera helt gipsfri. Vi åt, drack och avrundade
utan sång men med desto mer spel.

Innan julefriden sänkte sig

över bl. a. laget hade vi att möta Hönö i returen. Hemma skulle vi ju bara ta dem var det
sagt. Inte minst under julfesten. Då domaren blåste igång var vi nog inte lika övertygade då
avsaknaden av avbytare var total. De som var på plan gjorde dock en jättematch och ledde
med 15-9 i halvlek. I mitten av andra halvlek och lkedning med 20-11 tröt orken och Hönö
närmade sig mer och mer. Närmare än 23-21 kom dom aldrig, så vi kan ta en helg med
ytterligare 2p. En jättestark insats av dom som spelade. En icke lika stark insats av dom som
uteblev utan att meddela.

Nu har vi ingen match förrän 16/1 så vi kan som vanligt vässa formen med mat,
dryck och vila. Underligt nog verkar det fungera

Vi ses och hörs 93
Gott nytt år
Janne Ferm

Div 3

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Lö 16 /•1 14,10 IF Ifo Kärra Kärra sporth. Div 3 …… - ……
Må 18 /•1 20,45 KIM IF Ifo Kärra sporth. Div 3 …… - ……

Sö 24 /•1 11,00 Mölndal IF Ifo Mölndal Div 3 …… - ……
Sö 31 /•1 10,45 Varberg IF Ifo Varberg Div 3 …… - ……

Må 8 /•2 21,05 Ribba IF Ifo Kärra sporth. Div 3 …… - ……
Ti 23 /•2 20,50 Fjärås IF Ifo Kungsbacka Div 3 …… - ……

Må 1 /•3 19,15 IF Ifo Proletären Gårdstenssk. Div 3 …… - ……
Må 8 /•3 18,05 IF Ifo GHS-91 Gårdstenssk. Div 3 …… - ……
Må 22 /•3 18,30 Önnerediterna IF Ifo Gårdstenssk. Div 3 …… - ……
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Volleyboll
Hösten är över och vi går mot ljusare tider.

Vi har nu tränat och spelat halva säsongen, resultaten har varit blandade.Tyvärr så
fick vi inte ihop det antal deltagagare till vår Maximix cup som vi hade behövt för att
kunna genomföra turneringen. Men jag hoppas att vi istället kan genomföra den
under första delen av -93 istället. Den respons från lagen som fått det sorgsna
meddelandet att cupen var inställd var till 99% positiva att spela på senvintern
istället. De flesta av dessa positiva reaktioner kom från korpvolleyn, så det kanske
är där vi skall söka deltagarna istället för bland de etablerade. Om detta får vi säkert
anledning att återkomma.

Medlemsantalet har nästan aldrig varit så lågt som nu. Vad detta beror på vet jag inte.
Spekulationer kan göras om att vi inte är tillräcklit trevliga eller för dåliga. Mest tror jag att
vi inte talat om att vi finns till för dem som vill spela volleyboll. Redan nu har vi haft problem
att få folk till träningar och matcher. Resultatet blir som ni redan vet, att inte kunna bedriva
en vettig träning eller inte kunna ställa upp med samma spelare två matcher i rad. De som
lider mest är de som kommer på träningar och matcher. Tjejerna har försökt lösa detta med
en lista där de "bokar" sig för de matcher som de kan vara med på eller inte. Erfarenhets-
mässigt så brukar det bli svårare att få folk att komma till träningar och matcher på
vårkanten.

Nu till en liten tillbakablick på höstsäsongen.

Damernas facit när man ser på tabellen här nedan ser ju bra ut. Det är den senaste som
funnits i GP. Men som vi alla vet stämmer den inte helt för vår del. Enligt denna tabell så
har vi bara förlorat två matcher. Men för att vara ärlig så har vi förlorat mot de lag som är
placerade ovanför oss i tabellen. Vilket innebär att vi skulle ha fyra förluster och tre vinster.

Matcherna: Den första mot Sjövalla ska inte nämnas för högt. Ett darrigare lag var det
länge sedan jag såg. De förhoppningar som fanns innan säsongen började var högt
uppskruvade. Jag tror att de flesta ansåg att Ifo:s damlag skull hänga med i toppen av serien
och att slå Sjövalla hade bekräftat detta. Men tre mot noll i baken och inte mycket att luta
sig mot spelmässigt såg inte så bra ut. Med förlusten i bakhuvudet skulle Tuve tas hand om.
Tyvärr kunde jag inte själv vara med om att få se denna viktoria utan fick med fröjd mottaga
meddelandet om segern. Tångens VK: förra året slog vi dessa tjejer, vilket vi också gjorde
denna gång. Det satt lite hårt inne när vi börjat tappa klara set och övermodet tog överhand.
Vi trodde nog att vi skulle vinna med klara 3-0 men fick kämpa betydligt hårdare. Om jag
inte missminner mig vann vi med 3-2 eller var det 3-1. Wolf, en hård nöt att knäcka. Detta
blev nog den bästa match Ifo:s damer gjort trots förlusten med 1-3. Om vi spelat så här mot
de andra lagen skulle vi inte haft mer än denna förlust.
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Ännu en vinst blev det mot KFUM-BMÅ, något annat hade jag nog inte räknat med, vi var
klart bättre än våra motståndare. Men vi hade lite svårt att utnyttja överlägsenheten. Efter
detta kom två klara förluster. Mot Lövgärdet hade vi inte så stor chans, med för dålig block
och för dåliga anfall. Men man får skylla förlusten på att nästan ett nytt lag stod på banan
med spelare på nya positioner. Mot Lerum hade vi klara chanser att ta minst ett set, kanske
även två, men den lilla skillnaden mellan seger och förlust kan vara försvinnande liten. Den
här gången hade vi inte turen på vår sida och helt klart är att nästa gång skall vi stå som
segrare.

Herrarnas tabell stämmer tyvärr…

…och den enda seger som inbringats kom mot den gamla ärkerivalen Bergsjön som
äntligen fick se sig betvingade. Resten skall nog pratas tyst om. Undertecknad har inte fått
vara med mer än två matcher. Vid dessa tillfällen så har inte Ifo varit det bättre laget. Spelet
har inte varit så fruktansvärt dåligt mellan varven men de djupdykningar som förekommmer
allt för ofta är så djupa att damlaget inte skulle haft några större prblem.

Som tidigare år är manskapet individuellt bra, för att inte säga mycket bra. Men som lag
inte mycket att hänga i den julgran som snart skall kastas eller redan har kastats. Troligen
beror detta på det ibland undermåliga deltagarantalet på träningarna. Men nu stundar det
nya tider. Vad jag ser på träningarna har Mats, när han är där, god pli på sina adepter. Med
frenesi verkar de gå in för sina uppgifter. På onsdagarna har även vårt nya B-lag kommit
till, vilket säkert kommer att stärka våra tappra gossar. Denvajudins killar får konkurrensen
att bli hådare och säkert kvaliteten på träningarna att bli mer matchlika. Detta gör säkert att
laget blir bättre och kan ge motståndarlagen något att tänka på . Jag tror absolut på ett liv
efter jul för Ifo:s herrlag.

För Denvajudin, vilka hälsas välkommna till vår förening,

vet jag inte hur de spelat under hösten. Men den senaste tabellen såg jag att de i alla fall
låg på den övre halvan. Dessa gossar tror jag kan tillföra en hel del till föreningen, framförallt
att det kommer fler till träningen och att fler kan få spela matcher.

Detta var lite kort vad vi gjort under hösten. Julen är slut när tidningen är i din hand.
Hoppas att den var bra. Nu skall vi försöka arbeta bort julfläsket med hårda fysiska
övningar och försöka vinna lite fler matcher.

Magnus Moberg

DIV III DAMER

Sjövalla 8 7 1 23 - 8 14
Wolf 7 6 1 20 - 1 12
Lövgärdet 6 4 2 15 - 8 10
Lerum 6 4 2 15 - 8 8
IF Ifo 5 3 2 10 - 11 6
Gråå 7 3 4 12 - 13 6
BMÅ B 7 2 5 8 - 18 4
Tången 7 1 6 7 - 19 2
Tuve 7 0 7 4 - 21 0

Volleyboll

DIV III HERRAR

Lindome 7 6 1 20 - 7 12
Finngötar 5 4 1 13 - 6 8
SJövalla 5 3 2 11 - 8 6
Wolf 6 3 3 14 - 12 6
Lerum 6 3 3 10 - 11 6
Tuve B 8 3 5 12 - 12 6
Bergsjön 7 2 5 11 - 18 4
IF Ifo 6 1 5 5 - 17 2
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ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN

Avancerad teknisk fortbildning för

specialister-fackmän-nyckelpersoner
får Du hos

Sveriges största och mest allsidiga utbildare inom teknisk fortbildning.
Utbudet är circa 500 olika kurser och ungefär 20.000 kursdeltagare per år.

Kursinformation 033-16 42 00
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Volleyboll

Besök Bo Thorinssons Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20 Telefon 16 19 19

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Lö 9 /•1 15.00 Lindome B IF Ifo Almåshallen Div 3H …… - ……
Sö 10 /•1 13.30 Tuve B IF Ifo Skälltorp Div 3D …… - ……
Lö 16 /•1 15.30 IF Ifo Tången G-hallen Div 3D …… - ……

Lö 16 /•1 13.30 IF Ifo Finngötar G-hallen Div 3H …… - ……
Sö 24 /•1 11.30 Bergsjön IF Ifo G-hallen Div 3H …… - ……

Lö 30 /•1  9.30 BMÅ B IF Ifo G-hallen Div 3D …… - ……
Sö 31 /•1 13.30 Tuve B IF Ifo Skälltorp Div 3H …… - ……

Lö 27 /•2 15.30 IF Ifo Lerum G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 27 /•2 13.30 IF Ifo Lerum B G-hallen Div 3H …… - ……

Sö 7 /•3 12.00 Lövgärdet IF Ifo Lövgärdet Div 3D …… - ……
Lö 13 /•3 15.30 Gråå IF Ifo G-hallen Div 3D …… - ……

Sö 14 /•3 9.15 Sjövalla IF Ifo Mölnl. I-hall Div 3H …… - ……
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Funderar Ni på att sälja

Villa,

Radhus,

Fritidshus

eller

Insatslägenhet?

If Ifo har samarbete med:

Skarin Fastighetsförmedling
Kontakta: Ive Hjort Tel. 24 12 11

Skarin Fastighetsförmedling utför försäljningsuppdragen.
Utför även fastighetsvärderingar.

Bengt Skarin Pl. 862
430 50  KÅLLERED

Byggnadsingenjör Tel. 95 18 33


