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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
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Tack Ifo - 60 år.

IF Ifo
Kungsgatan 5
411 19 Göteborg

Ansvarig utgivare:
Ingemar Hjort
Telefax
Modem

b. 24 12 11
a. 12 17 30
a. 12 58 46
a. 14 72 50

Sektionsredaktörer:
Bordtennis:
Hans Westling
Handboll:
Jan Ferm
Volleyboll:
Magnus Moberg

b. 81 44 48
b. 52 37 68
b. 36 56 49

Nästa nummer utkommer:
När höstens spelprogram är klara.
Manusstopp:
Material som inte hänför sig till seriespelet:
Meddelas senare.
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.

I nära 40 år har jag haft förmånen att vara med i
ledningen för klubben Ifo som nu passerar sextio år. Det
är många år av minnen och i första hand glädjande
tilldragelser som fyller mitt sinne. Jag vill rikta ett stort
och hjärtligt tack till ”kamratföreningen” Ifo, som i alla
lägen har motsvarat mina ofta citerade ord att ”vilken
bracka som helst kan vinna en seger men det fordras en
gentleman för att förlora”.
De växlande sportsliga resultaten har för alltid lämnat
ett bestående minne kvar i hjärteroten. Än en gång tack
för många år av tillfredsställelse och ljusa minnen från
såväl tävlingsbanor som trivsamma tillställningar i klubblokalen. Såväl handboll som volleyboll, vilken jag hade
nöjet att introducera, har kanske inte tillhört de sporter
som jag sysslat med men ändock följt med intresse.
Däremot har pingisen sin givna plats i mina tankar och
det är därför jag med tillfresställelse konstaterar att den
nya pingisstyrelsen innehåller tre föräldranamn. En
utmärkt sammansättning av gammalt och ungt. Äldst är
Gösta Liljekvist, 77, och yngst Christopher Andersson
enbart 16 år men ett givet framtidslöfte i ledningen.
Ordförande Gillis Åström, far till våra unga lovande
pingisflickor, kassör tvillingarna Adam och Peders pappa
Jan och sekreterare Anna Olsson, mor till bl.a. dubbelfinalisten Martin i Nordsjö Cups yngre drengeklasser.
På denna återkommande träningsresa tog klubben
såväl segern som flera topplaceringar i herrar klass 3.
Samtidigt kom glädjande budskap från Nordiska Mästerskapen där Gösta Nimmerfors blev mästare i såväl
singel som dubbel i veteraner 60 och våra säkra oldboys
Bosse Thorinsson och Hans Westling nordiska mästare i herrdubbel 50.
Stora sportsliga framgångar sedan jag lämnade ordförandeklubban i pingissektionen. Jag önskar såväl de
unga spelarna som den föräldrarika sektionsstyrelsen
lycka till efter klubbens 60:års jubileum som ägde rum
den 23 april med stor uppslutning av medlemmar med
sällskap.
Ingvar Anneling
Hedersordförande
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Dagordning för
1.
2.
3.

Mötets öppnande.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av mötesordförande.
Förslag: .......................................................

4.

Vald:

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

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Val av mötessekreterare.
Förslag: .......................................................

5.

Vald:

Vald:
Vald:

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

Vald:

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

Vald:
Vald:
Vald:

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

Godkännande av årsberättelsen.
Godkännande av ekonomiberättelsen.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
Fastställande av årsavgiften.
Fastställande av verksamhetsplan.
Fastställande av budget.
Val av ordförande (1 år).
Förslag: .......................................................

14. Val av tre ledamöter (2 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

15. Fyllnadsval (1 år, därest så skulle behövas).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

Vald:
Vald:

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

Vald:
Vald:
Vald:
Vald:

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

Vald:
Vald:

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

Vald:
Vald:

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

16. Val av suppleanter (1 år).
Förslag:
Förslag:
Förslag:
Förslag:

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

17. Val av två revisorer (1 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

18. Val av två revisorsuppleanter (1 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

19. Konfirmation av valda sektionsstyrelser.
BTordf:
BTsekr:
BTksör:
BTled:
BTled:
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Gillis Åström .................................
Anna Olsson ...................................
Jan Lindgren ..................................
Christopher Andersson ..................
Gösta Liljekvist ..............................

VBordf: .........................................................
VBsekr: .........................................................
VBksör: .........................................................
VBusf: .........................................................
VBusf: .........................................................

HBordf: Jan Ferm .........................................
HBsekr: .......................................................

HBksör: Claes Oddhammar ..........................
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årsmötet
20. Val av honnörsnämnd (1 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

Vald:
Vald:
Vald:

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

21. Val av ordförande i valberedningen (1år).
Förslag: .......................................................

Vald:

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

22. Val av två ledamöter i valberedningen (1år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

Vald:
Vald:

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

23. Övriga frågor.
a)

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

b)

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

c)

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

24. Utdelning av Ifo-bollarna.
25. Utdelning av övriga utmärkelser.
26. Mötets avslutande.
Därefter kaffe med mera.

Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie

årsmöte
för verksamhetsåret 1992/93 i
klubblokalen Kungsgatan 5
Tisdagen den 25 Maj
klockan 19:00
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Jubileumsbanketten
Ifo 60 år
firades med en trevlig bankett på Restaurant Gripsholm den 23/4. 70 st festglada
ungdomar i alla åldrar gjorde den till ett trevligt minne. Duktige toastmastern Magnus
Moberg lotsade oss genom hela kalaset på ett mycket trevligt sätt. Ordförande Per
Svensson hälsade välkomna, speciellt våra inbjudna gäster: SBTF, GBTF och GDIF som
representerades av Ingemar Adelin med fru Inger, GHF som representerades av Gunnar
Bengtsson med fru Ulla. Avgående ordföranden i bordtennis Ingvar Anneling med fru Irene
hälsades också särskilt och fick en portfölj i gåva för allt han uträttat för klubben.

Förtjänsttecken delades ut.
Ingemar Adelin delade ut förtjänstmärke från SBTF, i guld till Ive Hjort, silver till Hans
Westling och brons till Bo Thorinsson, från GBTF i guld till Hans Westling, silver till
BoThorinsson och Jan Hultbäck, brons till Peter Appelqvist och Björn Widen samt diplom
till Gösta Liljekvist , Bengt Skarin och Per Svensson. Flitige Ingemar delade sedan ut från
GDIF, förtjänstmärke i guld till Hans Westling, silver till Jan Ferm och Bo Lifvenborg samt
förtjänstdiplom till Magnus Moberg och Ingemar Svenberg. Gunnar Bengtsson delade ut
från GHF förtjänstmärke i guld till Jan Ferm. Från Ifo belönades Magnus Moberg med Ifopokalen och Jan Ferm erhöll Ifo-standaret, båda mycket välförtjänta. Ingvar Anneling höll
en liten resumé över åren som gått. Leven för klubben och medaljörerna utbringades av
samtliga talare.

Sång och musik.
På bordet låg ett innehållsrikt allsångshäfte som vi sjöng igenom det allra mesta. Från
volleybollen underhölls vi av en trio som lovsjöng ”lök i mitt kök”. Juraj Mihalicek framförde
även ett solonummer, en hemvärnsvisa på skånska. Musik är svårt med både ungdom,
medelålders och äldre, men då det gällde att fira 60 år blev valet musik för de lite äldre. Med
ungdomens musiksmak kan man ju inte samtala med varandra längre när ”dunka-dunka”
har börjat. Stämningen var fin kvällen igenom och de yngre fick ”promenera” runt med sina
damer så gott det gick. Alla som var med tyckte säkert att festkommitten hade uträttat ett
mycket bra arbete.
Elvy Hjort

Huvudstyrelsen:
IF Ifo
Kungsgatan 5
411 19 Göteborg
Tel. Klubblokalen
Ive Hjort (intendent)
Registreringsnr.
Bankgiro:
Volleyboll
Postgiro:
Huvudstyrelse
Bordtennis
Volleyboll
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11 74 66
b. 24 12 11
857200-7790
7 01-69 42
4 89 14-6
84 57 08-7
24 42 63-0

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

Ordförande Bordtennis:
Ingvar Anneling
b. 24 96 24
Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68
Ordförande Volleyboll:
Magnus Moberg
b. 36 56 49

Bordtennis
Den berg och dalbana som avslutade 1992 fortsatte även under 1993. Vi slog t.ex.
topplaget Bohus men fick stryk av bottenlaget Godhem. Ingen i B-laget spelade på
toppen av sin förmåga i början av det nya året. Det var i och för sig ingen
överraskning, träningen hade det ju varit lite si och så med.
Mot Partille B vann vi med 8-0. Vi fick gå in och duscha redan efter en timma. När vi skulle
möta det andra partillelaget, Partille BTK, borta fick vi se oss besegrade med 1-8. Då var
det bara Rikard Migell som lade beslag på en seger mot ”självaste” Kurt Moll. B-laget har
bestått av Peter Appelqvist, Rikard Migell, Lars Molin, Muhamed Sabri, Kam-Sing Leung
och Magnus Kilander, men har ochså haft Tage Lundqvist och Göran Malm som ställt upp
för laget med bra spel. Peter, Lars, Tage och Göran skall tackas för att de ställt upp med
bilkörning till bortamatcherna. Jag hoppas att det blir en regelbunden träning för samtliga
till hösten. Den nyrenoverade träniongslokalen kanske kan bidra till ännu fler framgångar
under 1993.
Magnus Kilander
PS. Vad sägs om ”B-lagskillarnas” framgång i Hirtshals klass 3 med placeringarna
1:a Lasse, 3:a Kam-Sing, 5:a Rikard, 6:a Muhamed. DS

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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Bordtennis
Storsatsning på BT-ungdomarna.
Ingen träningslokal, ingen SIA-verksamhet, A-laget till divIV, mångårige ordföranden/kassören inom BT-sektionen, Ingvar Anneling, tackade bestämt nej till återval
inför kommande arbetsår! Onekligen en till synes svår nöt att knäcka för att rädda
Ifo:s position inom pingis-sporten!
Trots ovanstående, var situationen inte helt nattsvart, eftersom ekonomin visade att det
fanns en hel del pengar på kassakistans botten. Tack och lov för denna ljusglimt i allt
mörkret! Naturligtvis har ingen möda lämnats ospard. Alla som sysslar med pingissporten
inom Ifo har dragit sitt strå till stacken för att återigen få fart på seriespel, tävlingsspel m.m.
Huvudtemat är att bygga upp pingisaktivitéten nerifrån, d.v.s. våra lovande ungdomar och
juniorer skall beredas möjlighet att aktivt få deltaga i lämpligt seriespel. Starten bör ske i Claget, för vidare avancemang när så anses lämpligt av lagledaren, till B-laget eller varför inte
A-laget! Ansvariga för att ovanstående kommer att fungera åvilar respektive lagledare, som
inbördes måste ha ett gott samarbete och mycket god kännedom om ungdomarnas/
juniorernas spelkunnande.

Gillis Åström ny ordförande.
Som ovan nämnts undanbad sig Ingvar Anneling omval. Vi tackar honom för hans
grundliga insatser för Ifo:s BT-sektion under årens lopp! Vi hoppas att Ingvar ställer
upp med råd och dåd när så behövs.
När det blev bekant att pingissektionen måste få tag i en ny ordförande och dessutom ny
kassör, eftersom kombinationen av dessa båda styrelseposter inte ansågs lämplig, blev det
dubbelt upp att finna medlemmar som var villiga att ikläda sig dessa arbetsuppgifter.
Lyckligtvis fick Ive Hjort och undertecknad på ett tidigt stadium positiva signaler från Gilis
Åström och Jan Lindgren, vilket så småningom resulterade i att båda accepterade
styrelseuppdragen d.v.s. Gillis Åström ordförande och Jan Lindgren kassörsysslan. Sekreteraren Anna Olsson och undertecknad (vice ordförande) har ytterligare ett år kvar på
mandattiden. Styrelsens kompletta konstituering sker måndagen den 26 april. Fullständiga
namnuppgifter på styrelse, övriga ledamöter, lagledare m.fl. kommer i Ifo-aren nr 2/93.
Avslutningsvis vågar jag påstå att
bordtennissektionen med utgångspunkt
från ovanstående lösning av den organisatoriska delen och med all tänkbar
medverkan av alla medlemmarna kan se
framtiden an med stor tillförsikt. Inga
ekonomiska bekymmer, lovande ungdomar och juniorer, som med rätta
träningsmöjligheter och matchning, säkerligen kommer att bli stora glädjeämnen för Ifo:s bordtennissektion.
Lycka till med nyordningen önskar
oldtimern
Gösta Liljekvist
Arkivbild: Charlott och Gillis Åström.
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Bordtennis
Kära vänner!
Några ord från C-lagets lagledare.
Seriespelet är över för den här säsongen och C-laget har varken ramlat ur eller gått upp.
Laget har bestått av flera olika spelare. Tre har varit med i nästan alla matcher, en har lojalt
ställt upp i många matcher trots att han ofta haft svårt att komma ifrån och ett stort antal har
spelat en till tre matcher. Jag ber härmed att få tacka Er alla och hoppas att Ni är minst lika
spelsugna till hösten. I skrivande stund vet jag inte hur lagen kommer att se ut i höst. Jag
vet att det finns planer på speluppehåll hos vissa spelare. Min förhoppning är dock att Ifo
kommer att ha (minst) tre seniorlag med spelvilliga personer. Tanken på att ha fyra fasta
spelare per lag som själva ansvarar för att de får ersättare när de inte kan spela är mycket
god. Vi har även pratat om att slussa in de yngre spelarna i C-laget. De behöver rutin och
vi gamlingar är nog i behov av nytt blod i laget.
Ett stort tack till vår avgående ordförande Ingvar, med förhoppning att han även i
fortsättningen är villig att ägna klubben lite av sin tid. Välkommen Gillis, säger jag till vår nye
ordförande. jag ser redan fram emot nya stordåd med honom vid rodret. Utan att nämna
några namn vill jag även passa på att tacka alla som möjliggör Ifo:s existens som
fungerande idrottsförening. Ni vet själva vilka ni är.
Slutligen önskar jag Er alla en skön sommar och ser fram emot att få se Er igen i
höst.
Med vänliga hälsningar
Henrik Migell

Pojkar 13-1

Div 3 vsv damer
Ärtemark
Skärhamn
Torslanda
Munkedal
Linné
Partille BTK
Kix
IF Ifo

14 14 0 0
14 10 1 3
14 7 2 5
14 7 1 6
14 6 1 7
14 5 3 6
14 2 2 10
14 0 0 14

84 74 63 63 62 59 43 4-

21
47
53
57
59
60
71
84

28
21
16
15
13
13
6
0

Bohus 1
Kix 1
Råda/Hindås 2
Partille BTK 2
IF Ifo
Torslanda 1
Rudalen 1
Hisingstad 1

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
3
3
2
1
1

0
1
2
0
2
0
0
1
0

1
1
1
3
3
5
6
6
7

7
5
4
4
2
1
0
1

0
1
2
0
1
2
2
0

0
1
1
3
4
4
5
6

72 75 58 49 38 35 34 31 -

26 14
23 11
40 10
49 8
60 5
63 4
64 2
67 2

66 65 51 49 41 35 41 42 -

32 13
33 11
47 9
49 8
57 6
61 4
55 3
56 2

Pojkar 11-2

Herrar Jun 2
Partille BTK 2
Mölndal 2
Torslanda
IF Ifo
Hisingstad
Ahlafors 1
Knippla
Ahlafors 2
Warta 2
Askim 2 utgått

7
7
7
7
7
7
7
7

62 57 58 50 49 42 39 31 32

24
32
42
40
48
52
59
61
62

14
13
12
10
8
6
4
3
2

Mölndal 2
IF Ifo 1
IF Linné 1
Askim 3
Råda/Hindås 4
Tollered 1
Torslanda 1
Råda/Hindås 2

7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
4
2
2
1
1

1
3
1
0
2
0
1
0

0
0
2
3
3
5
5
6
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PINGIS
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Säsongen 92/93 är tillända och en summering är på sin plats.
Div III

trodde vi var rätt nivå för vårt något åldersstigna lag. Länge hängde
kvartetten Bosse, Hans, Leif och Dennis med sina betydligt yngre och
mer vältränade konkurrenter. I slutomgångarna gick det dock inte
bra: vi förlorade några jämna matcher samtidigt som övriga lag i
mitten/botten tog poäng av varandra på ett för oss olyckligt sätt.
Placeringen näst sist innebär att vi nästa år får tampas med bl. a.
Höjden, Grevedämmet, Partille och Kungälv i div IV.

Övriga lag

har i stort sett klarat sig med godkänt resultat. B-laget, som ju ligger
i högsta serien för reservlag (divVI), hamnade på den övre halvan i
tabellen. Våra veteranlag skötte sig bra: det exemplariska 50-laget
kom trea och samma placering blev det för mer ”struliga ” 35-gänget.

Öppna KM

för veteraner är en inbjudningstävling, som avslutar säsongen för
stan’s äldre spelare. Ex-huset var spelplatsen sista fredagen i mars
och spel i handicapform följdes av Ives lekamliga avdelning. God mat,
trevlig musik och ett stort antal priser att fördela. Mästare denna gång
blev Linnés Ove Nilsson med Bosse som knappt slagen tvåa. ”Årets
rackare”, dvs göteborgske veteranlirare, blev Knut Lundgren. Främsta orsakerna till valet var Knuttes SM-seger i mixed och DM-vinst i
H60.

60-årsfesten

redovisas säkerligen på annan plats i tidningen. Låt mig bara harangera festkommitén för val av lokal, förtäring och underhållning. Det är
svårt att genomföra en fest till allas belåtenhet med ett åldersspann
från 20 till 75 år. Festkommitén lyckades och det skall den ha all heder
av.

VM

i Scandinavium står för dörren och mästerskapen är i år större än
någonsin: mer än nittio deltagande länder! I arrangörsstaben finns
flera Ifoare. Bland veteranerna kan nämnas att Björn jobbar med
värdar, Hasse med ceremonier, Ive återfinns i VIP-rummet och Rolf
i Check-in. Leif och Janne bär bord , Ingemar och Christopher sköter
datorerna och Per Svensson är bordschef. Vidare kommer vår
förening att vara representerad under invigningen, då systrarna
Åström kommer att bära ett par av nationsskyltarna (tisdag 11/5 på
kvällen).
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Styrelsen

har valts för säsongen 93/94 och inehåller en välgörande mix av
”gammalt och nytt”. Ungdomlig entusiasm (Christopher) parad med
lång erfarenhet (Gösta) innebär bra balans. Vidare har Gillis Åström
ställt sig till förfogande som ordförande. En lugn och trevlig person
som säkert kommer att leda vår sektion på ett bra sätt. Avsaknaden
av pingisbakgrund ser jag inte som ett problem utan med hjälp av oss
äldre pingisspelare och -ledare kommer Gillis säkert att få fart på
verksamheten.

Ha en skön sommar och kom ihåg att det inte är förbjudet att träna pingis trots att
säsongen är avslutad
Hans Westling

Herrar A-lag div 3 vsv södra
Partille
Råda-Hindås
Lindome
IF Linné
Kinna
Sjömarken
IFIfo
Wartaiterna

14 10 2 2 104 - 50
14 9 2 3 98 - 58
14 9 1 4 94 - 75
14 6 5 3 96 - 87
14 4 6 4 81 - 88
14 3 6 5 82 - 94
14 2 4 8 66 - 103
14 0 0 14 46 - 112

22
20
19
17
14
12
8
0

Herrar B-lag div 6
Partille BTK B
Höjden B
Bohus B
Råda/Hindås B
Stendy B
Landvetter A
IFIfo B
Bison B
Godhem A
Partille IF B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
11
11
10
8
9
7
6
3
1

2
3
2
2
5
0
1
2
1
0

1
4
5
6
5
9
10
10
14
17

139 120 124 113 111 110 97 82 65 35 -

42
95
88
80
98
100
105
121
128
139

32
25
24
22
21
18
15
14
7
2

71
77
83
106
106
108
116
141
135
142
149

34
30
28
24
21
21
18
13
13
11
7

Herrar C-lag div 9
Hisingstad A
Alvhem B
Landvetter B
Fjället A
Lekstorp B
IF Ifo C
Kungälv B
Knippla B
Gårdsten B
Godhem B
RBU/3V B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
14
14
12
10
10
8
5
5
4
3

2
2
0
0
1
1
2
3
3
3
1

2
4
6
8
9
9
10
12
12
13
16

149 145 140 118 121 105 110 86 79 105 76 -

Herrar 35
Höjden
Stendy 1
IF Ifo 1
Linné 1
Linné 2
Wasahof
Knippla 1
Landvetter 2

14 12 0 2
14 10 0 4
14 8 0 6
14 8 0 6
14 6 0 8
14 6 0 8
14 4 0 10
14 2 0 12

54 46 41 40 31 30 23 15 -

16
24
29
30
39
40
47
55

24
20
16
16
12
12
8
4

56 41 29 25 28 14 17 -

4
19
31
35
32
46
43

24
18
12
12
8
6
4

Herrar 50-1
Linné 1
Warta 1
Höjden
Partille BTK
IF Ifo
Linné 2
Stendy
Romelanda utgått

12 12 0 0
12 9 0 3
12 6 0 6
12 6 0 6
12 4 0 8
12 3 0 9
12 2 0 10
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BT veteraner
Framgångar för Ifo vid veteran-SM…
Under första veckoskiftet i februari avgjordes årets upplaga av SM för veteraner. Arrangör
var Stockholms Bordtennisförbund och spelplats Torvallahallen i kranskommunen Haninge. Mästerskapen har vuxit rejält under senare år och innefattar nu hela 30 klasser med
spelmöjlighet för nyblivna trettioåringar likaväl som åldrade lirare över sjuttio. De tjugofem
borden i trivsamma men trånga Torvallahallen utnyttjades rejält från kl 12 på fredag fram
till söndag eftermiddag. I stort sett bra arrangemang med ett litet minus för domarproblem
och ej avsatt tid för prisceremonier.
Hur gick det då för våra representanter i detta kvalificerade sammanhang? Bäst lyckades
Bosse och Hasse med en finalplats i H50 dubbel (f.ö. den första någonsin!) och en semifinal
i H50 lag. I dubbel blev, som vanligt paret Toni Borg/Per Magnusson alltför svåra. Klassens
suveräner (tre raka SM-guld!) fick dock denna gång hårdare motstånd och vann med 2115 i avgörande set. I lagtävlingen stötte vi på Stockholms-Posten i semi och var en ynka
poäng från finalen (1-0 och 20-19 i dubbelmatchen vändes till förlust). Bosse var utan
singelförlust i lagtävlingen och vi hade stora förhoppningar på honom inför singelspelet. Här
blev dock sega Pelle Magnusson alltför svår i kvarten och vann med 2-0. Hasse avancerade
till fjärde omgången, där Blentarps Josef Skultety inte gick att rubba.
Gösta hade ett (alltför) stort favorittryck på sig i H70 och lyckades inte nå ända fram. I
singel blev det omgående förlust i slutspelet mot Spårvägens svårspelade Gunnar
Sewerström medan det blev en bronsmedalj i dubbel tillsammans med partner Svante
Thorsell från Halmstad. En besvikelse för den gode Gösta, men klassens normalt bäste
spelare kommer säkert igen! För övriga klubbkamrater blev det begränsade framgångar
men syftet med deltagande vid SM är ju inte bara att nå topplaceringar utan minst lika
mycket att ha trevligt i gamla pingiskompisars lag (och det hade vi!).
Hans Westling.
Resultat Veteran-SM
HS50 1) Toni Borg, Fellingsbro
5) Bo Thorinsson, Ifo
9) Hans Westling, Ifo
HD50 1) Borg/Magnusson, F-bro/Mariedal
2) Thorinsson/Westling, Ifo
HD60 1) Forsberg/Österholm, Sigtuna/Posten
5) Nimmerfors/Lundqvist, Ifo
HS70 1) Svante Thorsell, HAlmstad
5) Gösta Nimmerfors , Ifo
HD70 1) Neidenmark/Mattson, Spårvägen
3) Nimmerfors/Thorsell, Ifo/Halmstad
Lag50 1) Blentarp
2) Stockholmsposten
3) Ifo

Resultat Veteran-NM
HS50 1) Toni Borg, Sverige
3) Bo Thorinsson, Sverige
9) Hans Westling, Sverige
HD50 1) Thorinsson/Westling, Sverige
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BT veteraner
…och vid Nordiska Mästerskapen i Danmark!
Våren 1985 tog Danska Bordtennisförbundet initiativet till Nordiska Mästerskap för
Veteraner. Bakgrunden var den lyckade uppstarten av Veteran-VM (Göteborg 1982) och
det alltmer stegrade intresset för veteranpingis. Reglerna blev nära nog identiska med de
för Veteran-VM och de första NM-tävlingarna genomfördes i Roskilde (nära Köpenhamn).
Sedan dess har Norge (Oslo-87), Sverige (Malmö -89) och Finland (-91) stått som arrangör
och nu var stafettpinnen åter i Danmark. Rutinerade Sisu/MBK i Århus hade åtagit sig årets
upplaga av NM och skiljdes från uppgiften med ett mycket högt betyg. De cirka 270
deltagarna bjöds på perfekta spelmässiga förhållanden med 1000 lux ljus, trägolv, nytt
material och generösa utrymmen i spelhagarna. Då även inkvartering, kamratfest och
incheckning fungerade oklanderligt är det bara att gratulera Sisu/MBK.
Ifo representerades av Bosse, Hasse, Björn och Gösta. Samtliga kvalificerade sig för
slutspel, vilket får sägas vara en fullt godkänd prestation. Björn, som blev pooltvåa, fick se
sig besegrad i första omgången av Kjell-Åke Andersson från Wargön i en hård tresetare.
Bosse motsvarade sin seedningsposition i 50-singel och avancerade utan problem till
senmifinal. Här stod gamle antagonisten (och klassens suverän under senare år) Toni Borg
från Fellingsbro för motståndet. Bra start för Bosse gav 17-12 i första set. Då inträffade en
incident som måhända avgjorde matchen. Bollen gick sönder och Bosse lät Toni välja ny
matchboll. Mycket rutinerat letade då Toni fram en mjuk boll som han bedömde missgynnade Bosses hårda slag. Orsak eller ej - Bosse vann inte en enda ytterligare poäng i setet!
Andra set blev en lång bollningshistoria, slagräkning och vinst för Toni Borg.
Brons i singel följdes upp med guld i dubbelklassen. För första gången någonsin
besegrade Bosse/Hasse paret Toni Borg/Per Magnusson och att detta skedde i finalen vid
NM gjorde ju inte saken sämre. Mycken dramatik innan guldmedaljerna var bärgade: Efter
säker vinst i kvarten mot starka Ingvar Jonsson/Per Stensson blev det tuffare mot
danskarna Werge och Riget. Underläge i avgörande set med 10-5 och 17-14 vändes efter
stor möda till vinst 21-18. Även finalen blev kämpig: förlust i första set med 12-21 och
underläge i andra med 17-20. vid 19-20 kom så matchens mest dramatiska boll. Nätboll från
Borg/Magnusson räddades mirakulöst av Bosse (normalt känd som ”mannen utan fotarbete”!) och setet vanns med 23-21. I skiljeset spelade vårt par helt prickfritt och segern
skrevs till 21-13.
Göstas relativa misslyckande vid SM i februari blev föremål för en rejäl revanchering.
Utan att vara i närheten av setförlust dokumenterade sig Gösta som 70-klassens suverän
i Norden och finalsiffrorna mot stockholmaren Tord Östner blev 21-16 21-16. Med partnern
Svante Thorsell blev det sedan en ny guldpeng i dubbelklassen, även här utan förlust av
ett enda set. I finalen stötte paret på Arne Neidenmark/Evert Mattson från Spårvägen i
Stockholm (21-7, 21-16).
Sammantaget ett stort mästerskap för vår förening med tre NM-titlar och en bronsmedalj.
Nu väntar vi bara på ett VM-guld, varför inte nästa år i Melbourne, Australien.
Hans Westling.
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Bordtennis
I min förra artikel lovprisade jag P11-laget för deras mycket goda insatser i
seriespelet och manade även till fortsatt god kämpaanda. Denna våren har grabbarna visat att målmedveten träning, ambition och just kämpaglöd lönar sig.
Matchen mot Mölndal 2, ”seriefinalen”, slutade inte helt oväntat 7-7. Nervositeten spelade
i denna match en alltför stor roll, men den kommer förhoppningsvis att avta med åren.Mot
Linné spelade grabbarna mycket bra och tog sig ur ett farligt underläge i början av matchen,
som slutade oavgjort. I det läget skulle väl vilken lagledare som helst vänta sig en viss
tendens till depression i laget efter två oavgjorda, mycket viktiga matcher. Inte ett spår.
Allihop tog sig samman och tränade mycket intensivt inför de två avslutande matcherna.
Mot Råda-Hindås 3 presterade alla grabbarna mycket goda resultat. Foad lyckades
komma igen mycket starkt i sin tredje singel, trots förluster i sina båda tidigare matcher. Vi
vann till slut med 9-5. Inför den sista matchen låg vi 2 poäng efter Mölndal. Skulle de förlora
mot Askim och vi vinna över Tollered 1 skulle vi vinna allt. Detta insåg grabbarna och
spelade oklanderligt. Foad tog 2+dubbeln, de andra vann alla sina. Jag måste säga att ett
så koncentrerat P11-lag har jag aldrig sett. De massakrerade Tollered med 13-1 och
säkrade därmed andraplatsen. (Delar av matchen finns tillgängliga på video.)
Som avslutning vill jag tacka David, Martin, Jens och Foad för en oerhört bra
säsong. Det har varit ett nöje att vara lagledare för ett så duktigt lag som detta faktiskt
är. Nästa ”år” tar vi nya tag i P13-serien, och då kommer hårdare motstånd. Därför
gäller det att vi nu ligger i och tränar. Ha en trevlig sommar!
Christopher Andersson

Pojkar 13-1. Berg- och dalbana!
Våra ”13-åringar” placerades denna säsong i 1:a gruppen. Det betydde hårt motstånd i
varje match. Ibland gick det bra - ibland mindre bra. Men så skall det vara! Det viktigaste
är att alla gjort sitt bästa i varje match och kämpat till sista bollen.
I laget har spelat Adam, Peder, Jens och David. Martin och Charlott har ställt upp i några
matcher. Totalt har 7 matcher spelats. Två vanns, en slutade oavgjord och fyra förlorades.
Detta betyder att laget slutade femma. Ett hedervärt resultat!

Lite glimtar från matcherna.
I första matchen mot Ruddalen var spänningen olidlig då efter en svag inledning, det så
småningom visade sig att det fanns chans till oavgjort. Ansvaret för detta resultat kom att
vila på David. I avgörande set låg han under med 16-20 men lyckades med bravaden att
vinna med 23-21! Vilt jubel från bänken! Matchen mot Torslanda blev en kassaskåpssäker
seger. Här vann Adam samtliga sina matcher inklusive dubbeln. I segermatchen mot
Hisingstad ytog Jens en fin ”skalp” då han slog en högre rankad 11-åring! Peder har spelat
”tryggt” och gjort många hedervärda insatser.
Laget och dess ledare är nöjda med placeringen och ser nu fram mot kommande säsong
med intensiv träning och spännande matcher!
Jan Lindgren
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Bordtennis
Bosse Thorinsson åter klubbmästare.
Årets KM spelades i år i form av poolspel och klar segrare blev som så många gånger
tidigare Bosse. I sin pool med Hans Westling, Kam Sing och Sabri segrade han utan förlust.
I B-poolen blev Magnus Kilander segrare före Göran Malm, henrik Migell och Janne
Larsson. I den hoplottade dubbelklassen möttes Kam Sing/Henrik Migell blivande dubbelsegrarna Leif Linnander och Magnus Kilander. På den nedra halvan vann Bosse och Janne
över Sabri och Göran men i finalen fich de stryka på foten för Leif och Magnus.

Endast en poäng på vårens fyra första seriematcher i div3VSV S.
Mot Partille PK:s favorittippade segrare var Peter Appelquist tvingad att ställa upp med
vårt B-lag och att resultatet blev förkrossande 8-0 var väntat. Poäng mot Kinna borta var ett
måste för våra veteraner och efter kämpainsatser med sex tresetsmatcher kunde Leif
Linnander i sista matchen mot Magnus Nordgren fastställa 7-7. Bosse som tycks ha
återfunnet formen tog sina tre singelmatcher och dubbeln med Dennis Pettersson. Leif tog
två medan Hans fick nöja sig med en seger och två tresetsförluster. Dennis likaså. Mot IF
Linné hade Göran Glans lovat göra comeback och han spelade med Dennis i dubbel och
visade gryende storform. Efter en hård tresetare besegrades Jonny Sallander och Jojhn
Celik med siffrorna 21-13, 23-25, 21-19. Leif tog två matcher men fick ge sig för John Celik
med siffrorna 21-14, 18-21, 15-21. Bosse tog två medan hans och Dennis blev utan vinst.
Båda dubbelmatcherna blev hårda tresetare med var sin seger.
Mot Lindome hade vi vissa förhoppningar då Örjan Glans lovat spela. Mot Kristian Mari
i första matchen blev siffrorna 23-25 och 15-21 men mot Joakim Feldt visade Örjan sin forna
klass och vann med 21-14, 21-17. Bosse visade mot Staffan Lunman att gammal är äldst
och vann med 14-21, 21-16, 21-9. Leif tappade båda sina matcher i tresetsmatcher. I dubbel
spalade Örjan och Dennis och tog set på motståndarna men i tredje set blev det 18-21 och
Lindome tog hem segern med 8-2. Två matcher återstår, Sjömarken borta och RådaHindås på vår tillfälliga hemmabana Gamla Ullevi. Det krävs kanske två poäng för att få
stanna kvar i div III om vi nu kan klara oss där i framtiden?
Ingvar Anneling.

Nordsø Cup, Hirtshals 17-18/4 -93.
Säsongens sista insats vid pingisbordet gjordes precis som föregående år, i Hirtshals,
Danmark. Vi var sex ledare, tio ungdoms- och fem seniorspelare med på resan. Alla med
Ambitionen att få en trevlig avslutning på pingisåret, men också med förhoppningen att få
klå upp dansken (i pingishagen förståss!). Allra bäst gick det för seniorerna som lade beslag
på 5 av de 8 första platserna i klass III, med Lars Molin som segrare. Ungdomarna då? Jo
då , de visade framfötterna de också, framförallt genom ett mycket bra och offensivt spel
och ett positivt uppträdande i matcherna. Resultatmässigt blev Martin Jönsson den främste
genom två andraplaceringar i Yngre drenger A resp. Yngre drenger B.
På kvällarna vilade vi ut oss efter dagens alla kamper och bussresor mellan de tre olika
spelhallarna. Kortleken blev ett 100%-igt alternativ till vilan och då spelades det Gurka, så
klart! Det pratades mycket om året som gått med alla dess bravader och upptåg men också
självklart om nästkommande säsong, som vi ser fram emot med stor förväntan och
entusiasm.
Mats Hedin
Ifo-aren nr 1 1993
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Handboll
Gamla ursäkter.
Flera gånger har jag ju klagat över att det blir svårare och svårare att skriva ner dessa
rader. Denna gången är sannerligen inget undantag från den regeln. Det måste ha kostat
Ive en förmögenhet i teleavgifter att få igång mig. Delvis beror det på att det är ändå
jobbigare när det inte finns något positivt att rapportera. Vilka orsaker det det dåliga
resultatet har är ju alltid svårt att veta, men förutom den vanliga oturen med skador, domare,
solen i ögonen, motvind och uppförsbacke, måste vi bli lite mer moderna och leta
psykologiska orsaker.

Ny ursäkt.
Jag tror jag kommit en bit på väg när jag nu lägger en stor del av skulden på
jubileumskommiten. Vår formsvacka kom i samband med att det började flaggas för Ifo:s
60-årsjubileum. I och med att åldern nämndes började många av grabbarna att tänka ”Ojdå,
är klubben så gammal, den var ju rätt nystartad när jag blev medlem, alltså är jag inte så
ung själv”. Detta har de inte lyckats komma över utan försjunkit i grubblerier över den
förlorade ungdomen och spänsten och därför inte kunnat ta ut max när det behövts i jämna
matcher. Därför menar jag att hade 60-årsjubileet kallats enbart jubileet, hade vi säkert varit
på den övre halvan. Det är också möjligt att det faktum att vi saknat avbytare och dessutom
varit tvungna att kalla in spelare, som velat stå över i år, för att slippa spela med kort lag har
haft en viss inverkan.

Spelet sedan sist.
Vi startade om serien i januari mot de blivande seriesegrarna KÄRRA utan avbytare.
Chanslösa 12-29. Fortsatte mot KIM utan avbytare 15-33. Sedan VARBERG med avbytare
19-19. Stark match. RIBBA 18-19 jämn match, jubileumssyndromet. FJÄRÅS 21-24 jämn
match, jubileumssyndromet. PROLETÄREN 11-27. Kent tillbaka halvskadad. Billman
inkallad, ändå utan avbytare. GHS 14-25. ÖNNEREDITERNA 22-23. Syndromet igen. Vi
har alltså inte fått till den kollektiva viljan som gör att vi vinner jämna matcher, men vi jobbar
på det dels genom en avslutningsfest i maj och en uppladdningsturnering i Danmark den
13-15 augusti.
Tyvärr försvinner antagligen Jon igen. Denna gång till Stockholm. Det är ju bara runt
hörnet med hans mått mätt, men det blir antagligen ändå för långt för att spela kvar. Vi
önskar honom lycka till.
Trevlig sommar

Handboll div 3 vsv södra.
Kärra
Flatås
Mölndal
GBS-91
Kim
Fjärås
Varberg
Önnerediterna
Hönö
IF Ifo
Proletären
Ribba

16

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
16
15
10
11
7
7
5
5
6
3

0
0
2
0
2
0
5
2
4
3
1
5
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4
5
4
7
10
11
10
13
13
14
15
14

592 575 507 562 526 507 454 473 468 418 397 469

449
447
417
489
522
510
488
541
519
502
497
567

Janne Ferm.
36
34
34
30
22
22
19
16
14
13
13
11

Volleyboll
Slut för i år, tack för i år.
Ännu en volleyboll säsong är över. Varför det gått som det gått kan diskuteras. En del
vinster har Ifo tagit. Men för det ärorika herrlaget har vinsterna varit allt för få. Det kommer
att bli mycket intressant att se i vilken division detta lag kommer att placeras nästa säsong.
Stenungsunds VK drog sig ur under pågående säsong och blir därmed automatiskt
nedflyttade. Men eftersom herrlaget inte lyckades samla ihop så många poäng och därmed
hamnade sist i tabellen skulle därför dessa kämpar flyttas ned. Denna nesa har dock Ifo
råkat ut för tidigare men lyckats på något underligt sätt klara sig kvar. Så vi får hoppas att
även denna gång de högre makterna klara Ifo kvar i 3:an. Vi kan annars råka ut för ett litet
problem med att vårt ”nya” B-lag ligger kvar i 4:an, vi kan ju inte ha två lag i samma division.
Det är konstigt Ifo:s A-lag tycks ha gått en ny vår till mötes. De spelar absolut mycket bättre
än någonsin. Spelet som pressteras är långt bättre än tidigare med många jämna matcher.
Men vinsterna uteblir. Matchen mot Lerum som Ifo förlorade med 3-2 var absolut jämn med
en liten fördel till Ifo, med de gamla reglerna i femte set och inte running score är jag
övertygad att Ifo hade vunnit den matchen. Grabbarna hänger med poängmässigt men inte
i antal set.
Bättre har det gått för B-laget som i alla fall vunnit en del matcher och hamnade i mitten
av tabellen. Ser man kritiskt på laget är det som att åka berg och dalbana. ena stunden finns
det inget annat lag som kommer i närheten av deras förmåga. men lika fort som uppgången
kommit så kan allt falla. Jag hoppas att laget består nästa år och att kontinuiteten blir lite
bättre, framförallt skulle lite mer folk behövas till matcherna. De båda herrlagens framgångar ( jag kallar även A-lagets matcher för framgångar ) beror säkert på en bättre träning.
Det har varit en välbesökt träning tyvärr så fick vi efter jul träningstid på fredagar vilka inte
varit så välbesökta. Men de vi haft på måndagar bedömer jag som sett dem från sidan som
kvalitativt bra och tycker Mats B har skött sig med bravur. Hoppas att tjejerna som varit med
och spelat, tränat har haft det lika roligt som jag haft det. en önskan är att alla kommer tillbaka
nästa säsong. Om inte annat för att få lite motion som det kanske ger.
Som jag skrev i något tidigare nummer av Ifo:aren där jag tyckte att detta är det bästa lag
vi någonsin haft. det tycker jag fortfarande. Med reservation för kommande år då jag tror om
vi får behålla vårt lag kommer att bli ännu bättre. Volleyboll är ett lagspel och den svagaste
delen märks mycket mer än i andra lagsporter. Med samspelt lag så kan man undvika vissa
rena slarvfel. Dessa slarvfel tror jag vi kan minska om vi får behålla laget till nästa år. Som
lag har tjejerna skött sig mycket väl. Med de kanske för höga målsättningarna som vi hade
uppfylldes inte helt. Men i det stora hela finns det inget att anmärka. Tjejerna förlorade några
matcher där vi borde ha vunnit men också kämpat sig in och spelat mycket väl mot svåra
motståndare. Placeringen i den nedre regionen av tabellen är väl en liten besvikelse. Vi får
se det som en utmaning till nästa år med en betydligt mer framträdande placering. Kvar av
säsongen är några träningar och Kal & Ada med förhoppningar om en bra placering.
Hoppas att få se er alla nästa år.

Årsmöte för volleybollsektionen
Plats
Klubblokalen Kungsgatan 5
Datum
Måndagen den 10 Maj
Tid
kl 18.00
Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga handlingar kommer att ges vid senare
tidpunkt.
Ifo-aren nr 1 1993
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Volleyboll
Jubileumskrönika för Volleybollsektionen.
”Äntligen ! Efter mycket planerande och ordnande har nu Ifo’s volleybollag för
damer kommit igång med träning och rustar nu sig bäst för att spela sin första
seriematch i Bergahallen (Bergsjön)”
Detta var den första meningen som 1981 skrevs av den nya sektionen volleyboll i Ifo:aren.
Författare var den den dåvarande allt i allon Göran Urde som gav sin syn på den kommande
säsongen. Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna. Spelare och annat folk har
kommit,försvunnit ur medlemsmartikeln. Ett fåtal finns faktiskt fortfarande kvar, dock inga
från det ursprungliga damlaget. Utan några nu mer ”gubbar” som när det begav sig började
som åskådare och statister på träningarna. Tjejerna som första året spelade i div 6 lyckades
ta sig upp till femman. Denna serie klarades även det av första året. Sedan dess har aldrig
damlaget spelat i lägre divisioner än fyran.
Det första herrlaget såg sitt ljus året efter damerna. Då som nu tränade tjejer och killar
samtidigt. Skillnad var att vi stundtals tränade på samma plan. För att lösa problemet med
olika näthöjd hade ena sidan av nätet herrhöjd och följdaktligen den andra damhöjd.
Givetvis blev det vissa svårigheter med detta arrangemang men träningsviljan var större än
problemen. De första åren kundes oftast räknas över tjugo tränande, upp till fyra mixade lag
skulle samsas om att spela på en plan.Som mest fanns inom Ifo ett damlag, två herrlag och
ungdomslag.
Om ni har vägarna förbi klubblokalen kan ni komma upp och titta på den digra
prissamlingen. Medaljskörden (2 st) har volleybolldamerna införskaffat genom att 82/83
och 90/91 vinna fyran.Vidare finns ett pris där Ifo tog hem LHS-cupen, för mixade lag.
Eftersom herrarna idag spelar i trean borde det rimligtvis finnas något spår av de seriesegrar
från femman och fyran. Om medaljerna inte är gömda så måste det vara någon form av
trolleri.Det är lätt att sitta här och bli nostalgisk när en jubileumskrönika skall skrivas och
tänker tillbaka hur bra allt var och hur roligt det var. Men man blir ganska subjektiv.
Skillnaden är nog att mitt eget spel bara kunde gå åt ett håll - nu har jag varit på min så
kallade topp och vänt.
Om dagens lag skulle ställas mot något utav gårdagens skulle de - föregångarna - inte
ha så stora möjligheter. Utveckligen av lagen har gått framåt speciellt individuellt Klart är
att vi stundom haft lysande stjärnor som fladdrat förbi vår förening. Den nuvarande
ordföranden i GVBF Lena Qvist (Johansson) kan vi säga blev fostrad och fick sin första
skolning i volleyboll av Ifo. Senare spelade hon även volleyboll på elitnivå. Lena är nog den
största talangen men vi skall inte glömma de herrar som säkert skulle kunnat bli något stort
om vi haft annorlunda träningar under åren. På dessa elva år har aldrig herrlaget haft någon
direkt ansvarig och utsedd tränare som med enda uppgift stått som tränare. Detta har nog
bidragit till det relativt klena resultat som herrlaget prestrerat. Men om vi bortser från själva
resultatet så har laget höjt spelarnivån, som jag tror mest tack vare de stora spelar flödet
i föreningen. Flödet har gett oss många duktiga spelare som var och en bidragit till att höja
standarden.
Nu ställer sig säkert många frågan varför vi haft så stort antal spelare som slutat.
Förklaringen är ganska enkel. Vi har alltid varit en sektion med många studerande.
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Besök Bo Thorinssons
Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20
Telefon 16 19 19

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till
verkligt låga priser!
Fri montering.
Kontakta Jan Ferm tel. 031-52 37 68

När det gäller Redovisning…
Mölndals Bokföringsbyrå

SÖKER DU TANDLÄKARE I CENTRUM?
VI TAR EMOT NYA PATIENTER:

KRISTIAN BOOK

Kontakta:
Leif Magnusson

INGRID FISCHER
TORBJÖRN NILSSON

Tel. 87 86 53
Fasangatan 4
431 63 Mölndal
VASAPLATSEN 4

tel: 13 38 58, 13 90 70

Studenter flyttar hit, gör sina studier, och sedan drar de vidare igen. Andra intressen dyker
upp, familjer bildas och åldern tar ut sin rätt. Volleyboll är dock en ganska hård fysisk sport
som fodrar en viss rörlighet. Detta vet jag av egen bitter erfarenhet och känner mig betydligt
mer sliten efter varje match eller träning .
I förhållande till Ifo:s historia har volleybollen existerat en relativt kort tid. Men som den
yngsta grenen har vi alltid blivit behandlade mycket väl. Vi är ett stort tack skyldig utan namn
nämnda, som gjort det möjligt att sektionen lever och kan fortsätta att spela ett spel som vi
tycker är givande och roligt. Till Ifo:s sjuttio års jubileum när denna krönika skall skrivas och
volleyboll sektionen fyller 22 år hoppas jag att den mer handlar om alla de seriesegrar och
andra priser som vunnits. Även att någon som ser på dagens medlemsantal och konstaterar
att dessa har mångdubblats.
Magnus Moberg
Ifo-aren nr 1 1993
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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
Byggnadsingenjör
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Pl. 862
430 50 KÅLLERED
Tel. 95 18 33

