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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

Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal

När det gäller Redovisning…

Mölndals Bokföringsbyrå
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SYNVINKELN
Tack Ingvar- 40 år!  Jag ber att få framföra allas vårt

tack för de 40 år av inspirerat och idogt arbete Du lagt
ned i vår förening! Vi börjar så smått att förstå
omfattningen av detta nu.

Sommaren är nu äntligen över och hösten är här med
nya friska insatser, inomhus tack och lov! Vi nya i
styrelsen börjar sakta men säkert att sätta oss in i våra
sysslor. En del problem kan säkert uppstå på vägen.
Vissa av Er tycker kanske att ni får för lite information.
Hav tålamod, vi lär oss. Om inte hör av Er.

Ifo är i många avseenden en Iyckligt lottad förening.
Här finns många, inom och utom styrelsen, som utför ett
engagerat arbete. Vi har många aktiva som bidrar till att
göra Ifo känt, i synnerhet våra veteraner. Andan i fören-
ingen är mycket god. Ekonomin är också förhållandevis
bra.

Inom bordtennisen har det sen flera år ägt rum en
satsning på ungdomar som förhoppningsvis skall utgöra
stommen i våra framtida representationslag.

Det är emellertid ett mycket stort och svårt steg att gå
från spel i pojklags- och juniorserier till att spela i de
serier som A- och B-lag spelar i. Vi får därför inte spara
på någon möda för att ta vara på och skola in de
ungdomar vi har i våra representationslag. Detta tillsam-
mans med att ytterligare bygga på med yngre spelare via
bl.a. SIA- verksamheten blir några av våra viktiga arbets-
uppgifter.

Tyvärr vet jag för lite om övriga sektioner för att kunna
yttra mig om Era göranden och låtanden. Jag lär mig väl
så småningom. Lycka till med den nya säsongen!
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Personnytt.
Bordtennisen

har fått ny styrelse när nu Ingvar har avgått efter lång och trogen tjänst. Ny ordförande
är Gillis Åström, tidigare mest känd som pappalagledare, en egenskap som han delar  med
större delen av styrelsen. Ny kassör, också efterträdande Ingvar, är Jan Gunnar Lindgren.
Han är far till tvillingarna Adam och David. Sekreterare är sedan tidigare Anna Olsson,
mamma till Martin och Ola Jönsson. På ordinarie platser återfinns också Gösta Liljekvist och
Christopher Andersson, om inte far så i varje fall äldre bror till David.

Handbollen

har också förändrad styrelse med Jan Ferm i täten sedan länge, flankerad av Claes
Oddhammar och, nytt för i år, Magnus Knape som sekreterare.

Volleybollen

har idel nya namn på listan med Juraj Mihalicek som ordförande, Anette Ekholm som
sekreterare och Jerker Sandberg som kassör. Ledamöter utan särskild fuktion är Jalle
Kindmark, Camilla Skoog och trotjänaren Magnus Moberg.

Huvudstyrelsen

har äntligen fått en kassör, nämligen Juraj. I övrigt var det omval enligt rutan nedan.

Ifoaren gratulerar

                    40 år Anna Olsson 930924
                    50 år Leif Linnander 930624
                    60 år Gertrud Brestan 930618
                    70 år Gösta Nimmerfors 930908

Besök
Bo Thorinssons

Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20

Telefon 16 19 19
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Pingis-VM en framgång for Göteborg.

Göteborgs pingisledare och spelare gjorde återigen en fantastisk insats under pingis-VM.
Ett flertal Ifo-medlemmar gjorde många dagsverken före och under VM. Detta visar vilken
kultur pingis Sverige/Göteborg har, mer om detta på annan plats.

Lågkonjukturen bra för idrotten?

Flera idrotter har minskat antalet licenser och klubbar under senare delen av 80-talet och
90-talet. Detta gäller tex vår huvudidrott Pingis, trots två VM och ett EM på hemmaplan
under 8 år! Tror att även vollyboll och handboll har haft negativa trender trots internationella
framgångar. Var högkonjukturen en bov i dramat? Hann vi inte idrotta ? Blev spelarna för
heta på förmåner? Var vi för bekväma? Undertecknad tror att nuvarande konjukturer är bra
konjukturer för breddidrott och ungdomssatsningar. Inte minst i våra idrotter som är ”billiga”
idrotter. Gott om tid för ungdomar, kanske för vissa presumtiva ledare, mindre krav,
möjlighet för samhällsstöd på ledarsidan är faktorer som talar för vår förening. Att fallet inte
är samma för elitidrott är en annan femma.

Hur kan IF Ifo utnyttja konjukturen ?

Självklart är det ökad satsning på ungdomsverksamhet. Har tidigare framfört tanken att
på samhällets bekostnad knyta en resurs till IF Ifo. Andra föreningar av vår storlek eller
större har detta. Rekrytera ungdomar i skolor, tränare, lagledare, administration, arrangera
tävlingar, följa upp ungdomar på tävling, möten och protokoll. Inte räcker arbetsuppgifterna
till en normal heltid, men undertecknad kan bara konstatera att andra klubbar har en sådan
funktion. ALU eller vad det nu heter, borde vi inte pröva? Vi kan ju inte förlora något. Om
vi hittar ”rätt” person får personen i fråga en fördel och klubben vinner en resurs plus
spelare?, samhället betalar resursen och Ifo får högre aktivitetsstöd och får behålla
bingotillstånd. Inte minst på tanken hur svårt det är att ragga ledare till olika uppgifter i
föreningen !

Vill med detta få till en förnyad debatt om fördelar och nackdelar med detta. Det är ju ytterst
sektionsarbetet som ska efterfråga resursen.

I övrigt Heja Ifo friskt humör, det är det som susen gör!

Per Svensson.

Ordföranden har ordet.

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:
Gillis Åström
b. 24 89 43

Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Magnus Moberg
b.774 29 50

Huvudstyrelsen:

Ordförande:
Per Svensson b. 36 09 32

Kassör:
Juraj Mihalicek b.778 47 21

Sekreterare:
Henrik Dahlgren b. 84 29 29

Ledamot:
Pär Flyborg b. 26 28 29

Ledamot:
Ingemar Hjort b. 24 12 11
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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

PO
LARBRÖD ALLA G

ÅN
G

E
R



Ifo-aren nr 2 1993   7

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

För att stimulera och upprätthålla kontakterna med ” gamla Ifo-are” kommer vi att anordna
en träff i vår klubblokal den 21 oktober kl 19.00. Träffen skall ses som ett första steg att få
igång kontakterna.

En förutsättning för träffen är givetvis att det finns ett hyfsat intresse.

Vi är några, som kommer att ringa runt och försöka nå så många som möjligt. Vi har dock
en känsla av att vi inte kommer att lyckas med att nå alla. Vi vädjar till dig som läser detta,
att söka kontakt med någon eller några av dina gamla Ifo-kompisar och förmedla denna
information.

På träffen kommer vi att fixa litet förtäring och dryck till självkostnadspris.

Anmälan till träffen gör du lämpligast till oss nedan angivna eller till den kontaktperson
som söker kontakt med dig. Dröj inte med din anmälan, som vi gärna vill ha senast den 15
oktober.

Vänliga hälsningar och möt upp

Olle Lagervall Ive Hjort Claes Oddhammar Eddie Werner

0300-25763 24 12 11 57 32 78 26 40 30

Träff för ”gamla Ifo-are”.
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Pingis-VM
Bordschef ett ”toppenjobb”!

Jag har svårt att föreställa mig, att det någonsin har funnits ett så rakt igenom
välorganiserat VM i bordtennis, som det vilket arrangerades i Göteborg under tiden 11-23
maj 1993. Inte minsta lilla longör, under alla de tävlingspass som genomfördes, kunde man
upptäcka. Detta gällde såväl huvudarenan Scandinavium, liksom också för intilliggande
Valhalla med spel såväl i A- som i B/C-hallarna. Högsta betyg utdelas till alla de omkring
500 frivilliga, som medverkade till ovan nämnda fullträff! Spelmässigt blev VM-arrang-
emanget en succé. Pingis av absolut bästa världsklass presenterades både på herr- som
damsidan. Att våra pojkar, för tredje gången i rad, lyckades kamma hem guldet i lagspelet
genom 3-1 mot Kina, var ingenting annat än en bragd! Jan-Ove Waldners bronsplats i
singelspelet är inte fy skam i den jättehårda konkurrensen.

Väldukat bordschefsbord.

Att ingenting lämnats åt slumpen i fråga om organisatorisk information, kunde man
snabbt konstatera när man slagit sig ner på sin arbetsplats. Arbetsbeskrivningen för
bordschefen omfattade 12 viktiga moment, däribland bordschefens fyra viktigaste aktivite-
ter, d.v.s. följande:

•   Att till tjänstgörande domarlag lämna ut: i lagtävlingen matchprotokoll, nations-
skyltar, siffror utvisande ställningen och bollar. I de individuella klasserna
enbart domarprotokoll. Allt detta kommer med ordonnans från hallsekretariatet/
datacentralen.

•   Att per telefon rapportera resultatet i varje set till ovan nämnda funktionärer.

•    Att i lagtävlingen kontrollera att nationsskyltar och siffror utvisande ställningen
i lagmatch är korrekta och rätt placerade.

•  Att tillse att ifyllda
lagmatch- och
d o m a r e -
protokoll omgå-
ende kommer till
sekretariatet, lik-
som i förekom-
mande fall
nationsskyltar
samt bollar.

Gösta på väg till sitt
bordschefsbord.
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Pingis-VM
På bordschefens ansvar vilar också att kolla att tjänstgörande domarelag finns på plats

på föreskriven tid enligt tjänstgöringslista, att kolla att lag/spelare finns på plats på angiven
tid, att kolla att matcherna kommer igång på angiven tid enligt matchlista, att förhindra
träningsspel under otillåten tid. Åtgärd: demontera nätet. Slutligen att kolla att antalet
ledare/spelare vid hagen inte överstiger 6 st/nation i lagtävlingen och 2st i individuell klass.
På bordschefsbordet skall finnas: telefon, tjänstgöringslista för domarelag samt spel-
schema. För undertecknad löpte arbetet utan minsta problem. Samtliga medverkande inom
mitt ansvarsområde skötte sig med den äran! Telefonkontakten mellan mig och sekretaria-
tet/datacentralen, under chefskap av klubbkompisen Ingemar Hjort, löpte helt friktionsfritt.

Förmånen att få medverka som bordschef vid större pingisarrangemang kan
knappast beskrivas i ord. Det måste upplevas. Eftersom arbetsplatsen befinner sig
helt nära händelsernas centrum, kan man med lätthet följa spelets gång, liksom
också funktionärernas insats för att allt skall ske enligt ritningarna. Jätteroligt att få
hjälpa till!

Gösta Liljekvist.

Per Svensson var medlem i tekniska kommitten som det så vackert hette. Uppgiften var
att vara bordchef, dvs se till att arrangemanget gick enligt planerna och inget hänger upp
sig på borden. Kontrollera att spelare och domare infann sig vid rätt tid, hålla reda på
utrustning, lösa eventuella arrangörsproblem och framför allt se till att resultaten rapporte-
rades in snabbt och riktigt. Detta gjordes till dataoperatörerna, där Christopher och Ingemar
utmärkte sig. Uppgiften var inte speciellt betungande. Antalet arrangörer var nästan
överdimensionerat, tanken var väl att man skulle tåla ett visst svinn eller små problem.

Detta gav stora möj-
ligheter att följa spelet
på nära håll. Den största
favoriten för Per och
Christopher blev inte J-
O eller Gatien utan
Adriane från Österrike.
Pingismässigt ingen
medaljaspirant men
ändå mycket sevärd !

Per Svensson

Pelle studerar data-
programmet.
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Hade nöjet att tjänstgöra i VIP-rummet omgiven av flera av våra trevliga ”flickor”. De
ansvariga hade möte varje morgon med ordförande Ulf Lönnqvist i spetsen. Det uppstod
ibland små problem som löstes i bästa samförstånd och under trevliga former av stockhol-
mare, göteborgare, skåningar, norrlänningar och personal från Scandinavium.

Vi fick god mat varje dag och särskilda ”uniformer”. Vi fick se många fina matcher med
svenskar inblandade.

Jag ser fram emot nästa VM! Ive.

Pingis-VM

Medan ”Hjärntrusten” höll till i
VIP-rummet hade jag helt säkert
mycket roligare än dom. Först var
vi några som packade väskorna
till spelarna. Det gick som på räls.
Nästa uppgift var att dela ut kläder
till alla funktionärer. Det var ännu
trevligare att se dem alla i enhet-
liga kläder och den roligaste upp-
giften av alla var att arbeta i
souvenirshopen. Där var full rulle
hela tiden och att inte veta vilket
språk som talades av kunderna
gjorde att det blev mycket pe-
kande och gestikulerande. Men

det löste vi tillsammans. Det slutade med att vi inte hade någonting kvar när tävlingarna var
slut och det blev rekord i försäljning, vilket gav extra krydda.

Tack för den trevliga upplevelsen

Elvy Hjort

PS
Får väl inte glömma att nämna den fina supén som vi fick vara med om som tack för alla

gratistimmar. Det var mycket gott att äta och dricka, trolleriuppvisning av Lennart Green och
musik med dans till sena kvällen. Sedan kunde vi återgå till vardagen, ett trevligt minne
rikare.

DS
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Pingis-VM
Hall och materiel.

Jag och Leif var med i Hall och Materiel-gruppen. Gruppens ansvarsområde sträcker sig
mellan färgen på golvet till lamporna i taket. Bord, stolar, räkneverk, barriärer, domarbord,
speciella domarstolar,
handukskorgar, allt
upptänkligt måste vara på
plats innan någon hög
gubbe märker att det sak-
nas. Vi började redan på
torsdag den 6 maj med att
lägga en röd plastmatta i
Scandinavium och att
ställa ut barriärerna. Vi job-
bade hela fredagen och
lördagen för att allt skulle
vara klart i god tid före tis-
dag den 11 maj, öppnings-
dagen. Sedan var det ett
slit utan slut för att flytta
omkring plastmattan,
barriärerna med mera en-
ligt instruktioner från Sve-
riges Television och andra
nästan lika höga dignitärer.

Dricka och bananer.

Det var varmt de första tävlingsdagarna och mycket dricka gick åt. Det var ännu varmare
de senare tävlingsdagarna, men då var drickan slut. Det var mycket spelare och personal
i Valhalla när vi kom med dricka, och alla var törstiga. På vägen mellan bakdörren, genom
spelhallen, fram till drickakylen i entrétrappan gick det åt två lock med Ramlösa och en halv

låda bananer för att
spelare och ledare
skulle låta oss pas-
sera. De fåtaliga
burkarna som var kvar
hann aldrig bli ens
svala innan de var
urdruckna.

Det var en härlig
grupp att arbeta med,
vilket var tur för det
var två mycket
jobbiga veckor.

Hälsningar Janne
Hultbäck/red.
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PINGIS

Så har då åter en pingissäsong startat upp, denna gång med vissa nyheter inom Ifo. Bl
a har en vitalisering av styrelsen genom rekrytering av några föräldrar redan givit positiva
resultat.

Div IV är numera hemvist för vårt A-lag och det är länge sedan vi befann oss
på denna nivå i seriesystemet. Med visst vemod minns man tidigare
framgångsrika år i div II och III, men nu gäller det att ta nya tag. Med
tanke på dagens ålderstigna representationslag har vi nog hamnat i
”rätt” serie och nu hoppas vi på en slutplacering på övre halvan.
Premiärkampen vann vi på hemmabord mot Askim med 8-5 och
närmast väntar RådaHindås om någon vecka. Pelle har dammat av
sin spade och kamperar ihop med Leif, Bosse och Hasse med
Richard och Mohammed i kulissen.

Lokalen uppe i Oscar Fredriksskolan har fått en välbehövlig ansiktslyftning.
Främst omklädningsrum och duschar har moderniserats och det
enda vi fortfarande saknar är gardiner. En pingislokal utan sådana för
de stora fönstren är bekymmersam vid solsken. Köp av två blå VM-
bord i kombination med lokalrenoveringen skapar bra betingelser för
vår verksamhet.

VM i maj blev i många avseenden en ”höjdare”. Fler nationer än någonsin
tidigare var på plats och omdömena om vårt arrangemang var
synnerligen positiva. Visst känns det trist för flertalet spelare att aldrig
få chansen att visa upp sig i Scandinavium (flertalet matcher spela-
des i Valhalla). Dock har konceptet att erbjuda publik och massmedia
uteslutande toppmatcher i en huvudhall kommit för att stanna.

Tävlingar av skiftande slag skall vi arrangera under året. Alla goda krafter
behövs för att dessa skall kunna genomföras på ett bra sätt. Viktigt för
såväl klubbens anseende som kassakista. Först ut är IFO VETERAN
OPEN (5-7/11), som är landets största återkommande tävling för
spelare över 40 år. Landets alla delar jämte Norge, Danmark,
Tyskland, Ryssland och ev Estland kommer att vara representerade.
IFOS JULTÄVLING (27-28/11) är distriktets i särklass äldsta pingis-
evenemang (24 år i rad!) och är numera en ungdomsbetonad tävling.
Slutligen skall Ifo efter årsskiftet (4-6/2) arrangera Veteran-SM till-
sammans med GBTF, Linne och Warta. Till detta stora evenemang
återkommer vi i nästa nummer av Ifo-aren.
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PLOCK

Ny ETTU-bas har nyligen valts och fd göteborgaren (och fortfarande Linné-
medlemmen) Nicke Bergström är nu ordförande i den Europeiska
Bordtennisunionen. Vi gratulerar Nicke, som istället för nedtrappning
nu får tänka om.

De äldsta spelarna i landet har nu begåvats med ett alldeles eget mästerskap
- Pensionärs-SM. Detta avhålls i mars nästa år i en av landets
pingismetropoler, nämligen Norrköping. Tillrättalagd för denna ålders-
kategori (vardagar, poolspel mm) kommer den att locka stora grupper
pensionärer från hela landet. Nu är det bara att träna stenhårt, Gösta
och Tage och Gösta m fl!

Australien ligger väldans långt bort men inte för avlägset för våra pingis-
veteraner. Melbourne står som värd för nästa års Veteran-VM och
över 300 svenskar har preliminärt anmält sig för de olika grupp-
arrangemangen. Deltagandet i mästerskapen är viktigt, men framför
allt är det chansen att få se en annan del av världen som lockar. Från
Ifo kommer ett antal spelare och medresenärer att delta, vilka är i
dagsläget inte helt klart.

Som vanligt har PINGIS-PLOCK mest handlat om våra äldre spelare. Nu är det bara för
er yngre att visa framfötterna och ge mig anledning att skriva allt mer om era bravader. Både
jag och övriga åldriga Ifo-are ser med stor förväntan och glädje fram mot detta.

Hasse Westling.

Ive och Nicke
i VIP-rummet
på VM

4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
4567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567



14 Ifo-aren nr 2 1993

Pingis-VM
VM enligt Ingemar Hjort.

Vis av erfarenheterna från EM för tre år sedan, då vi hade för många funktionärer så att
det var svårt att hitta något att göra vissa tider, hade eder redaktör sett till att ha fullt upp att
göra under detta VM, genom att anmäla sig som funktionär både som dataoperatör i
tävlingsledningen och som chaufför på transporten. Detta fenomen kommer sig av att
majoriteten av de ansvariga och funktionärerna är de samma som på VM 85 och Soc 83 och
delvis även på första veteran-VM, men att man ändå har fullt upp med folk för säkerhets
skull. Eftersom inga större problem inträffade flöt därför allt lungt.

Livat på landvetter.

Vissa undantag finns dock. Främst
Hall och materiel, som redovisas på
annan plats, men även Hotellfolket sli-
ter hårt vissa perioder. Björn Widén
berättade att man efter en hård dags
slit äntligen hade fått lite rast och hade
beställt upp var sin jätteräkmacka och
dricka. Då kommer ett plan med
oannonserade ryssar eller vad de var.
Efter ytterligare en timmas arbete med
att knö in dem i bussar och skicka dem
till rätt hotell sätter man sig ned för att
äntligen äta sina smörgåsar. Då finns
det inte en smula kvar på bordet. Rys-
sarna har gjort helt rent. Dom kände
sig nog väldigt välkomnade.

Datorerna igång i sista stund.

Undertecknad hade första passet vid datorerna i Scandinavium på första dagens
morgon. Klockan 8 fungerade i stort sett ingenting. Det gick inte att få ut matchprotokoll,
anslagstavlan var svart, programmerarna levererade version efter version som inte var
tillräckligt bra. 3 minuter i 9 kommer en version som fungerar. Skriva ut protokoll för alla åtta
borden, kopiera, springa runt med dem, spelet kan börja på utsatt tid. Vad gjorde det att
både damer och herrar hette Mens Singles i protokollen, det rättade vi till när de kom tillbaka.
I Valhalla var situationen samtidigt en helt annan. De hade ingenting och fick inte reda på
någonting. Ingen visade hur datorerna fungerade, och det gjorde de inte. Folk som var där
använder genomgående ordet kaos som allmän beskrivning på tillståndet. Själv hade jag
ju full kontroll på vad som hände eftersom det var jag som provade vad som kom upp från
källaren. När vi i huvudarenan hade sagt att det var tillräckligt bra fick programmerarna ta
varsin diskett och springa över till Valhalla för att installera där också. Då hade man därborta
redan skrivit protokoll för hand på vad papper som fanns till hands.

Björn i infomontern på Landvetter,som synes
vid ett av de lugnare tillfällena
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Allmänt lungt på transporten.

Tjänstgöringen på transporten var även den problemfri. Enda gången vi behövde kalla
på hjälp var när det kom in en kille från Zaire och ville prata franska. Inte kunde vi förstå vad
han sa. Jag körde folk från Trinidad &Tobago, Turkmenistan, Luxemburg, Kina, Tjeckien,
Slovakien, Lichtenstein (fast hon var tyska), Indien, Argentina och sist, men inte minst, herr
internationelle ordföranden Ichiro Ogimura. Att hämta honom från Falkenberg är väl en sak,
men från Scandinaviums huvudentre till Hotell Gotias dito är en annan. OK, det regnade på
hans nåd, men ändå. Det var ibland svårt att få någon att åta sig att köra honom, i synnerhet
efter att det hade blivit känt att han bett om att få en "något lyxigare" bil än en Volvo som
gått 45 kilometer, inklusive turen genom stan när vi hämtade den ute på Torslanda. Vid den
enda, häftiga, regnskuren under veckan glömde en av killarna att stänga bakrutan i sin bil,
så att baksätet blev dyngblött. Den bilen fick sedan heta "Oggis bil".

På datasidan allt under kontroll.

Efter den inledande morgonen fungerade allt som det skulle. Det rådde viss otydlighet i
vår instruktion om vem det var som bestämde vad, tävlingsledaren i hallen eller data-
operatören. De övriga, yngre, dataoperatörerna lade inte märke till att de förväntades ta
vissa egna initiativ, medan undertecknad, i kraft av erfarenhet och stort ego, tog över vissa
arbetsuppgifter utan att fråga om lov. Oftast var det rätt, en gång blev det fel, se nedan.
Dataoperatörens uppgifter, enligt min tolkning av instruktionen, består i att se till att
matchprotokoll skrivs ut i god tid, att domarna genomför lottningen och att den blir
underskriven av lagledare och spelare innan matchen börjar. Att med hjälp av bords-
cheferna se till att alla resultat kommer in i datorn omedelbart, samt att efter matchens slut
kontrollera siffrorna samt att alla namnteckningar finns även på protokollet. Därefter skall
papperen med ordonnans snabbt ned till huvudsekretariatet i källaren under Scandinavium.

Förändringar sedan tidigare år var att domarna skötte lottningen, inte varenda tillgänglig
person från tävlingsledningen som tidigare, samt att dataoperatörerna var utflyttade till
respektive hall från vår lilla skrubb i källaren. Båda förändringarna ledde till klara förbätt-
ringar, främst genom utjämning av arbetsbelastningen, men även genom att vi kunde titta
på lite pingis utan att lämna telefon och dator. Jag kunde nästan driva en hall ensam, med
domare och bordschefer till hjälp. Tävlingsledaren kunde då ägna sig helt åt strulet, folk som
inte kom och inte visste var de skulle vara m.m.

Hasse Westling, som jobbade
med priser och ceremonier,
får med milt våld knuffa ut JO
Waldner till prisutdelningen
efter lagguldet. Det gäller att
hålla tidtabellen, även om
man är nybliven världsmäs-
tare

Pingis-VM

Fortsättning på sidan 17
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Pingis-VM
VM kom och gick.

Under två veckor arbetade många
funktionärer febrilt för att få det att gå
ihop. Många av funktionärerna kom
från Ifo, och på ungdomssidan repre-
senterades klubben av: David A, Jack
M, Martin J, båda Åströmsystrarna
samt undertecknad. Förutom inten-
sivt autograf- och kortjagande utför-
des faktiskt ett mycket bra jobb från
alla. Kommentarerna efteråt var blan-
dade: ”det var kul, man hade ju rätt
mycket tid åt att titta på
matcher”,”ibland var det långtråkigt”
och ”de kunde ju  varierat kosten lite
grand i alla fall”. Över lag tror jag att
upplevelsen varit övervägande posi-
tiv för samtliga inblandade.

Mycket fin pingis, nya bekant-
skaper och ett minne för livet. Kanske dröjer det tills vi får ett VM i Göteborg igen, men
detta var en karamell som alla kommer att suga på ett bra tag.

Christopher Andersson

Martin, bröderna Lindgren och David passade
på att jaga autografer efter repetitionen av

invigningsceremonin

Jack känner sig sysslolös i sitt jobb
som ordonnans mellan Valhalla A och
källaren under Scandinavium. Uppdra-
get består i att sitta och se på pingis till
någon av oss äldre skriker till om att
papper skall flyttas.

Viktoria och Charlott studerar,
fyllda av beundran,  artikelförfat-
tare Christophers arbetschema.
Han hade placerats i den vikti-

gaste gruppen av alla, nämligen
dataoperatörerna.
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Ett par ord från ”P13-chefen”.

Dags igen för en ny tuff säsong för ”smågrabbarna” Förra säsongen gick otroligt bra, och
med vår senaste förstärkning David Lidén sätter vi i år ännu högre mål. Höga krav vad gäller
regelbunden träning kommer att ställas på samtliga spelare, då vi kommer att spela mot
grabbar som har ett år extra på nacken. Ju högre upp man kommer desto intensivare krävs
det att vi alla (spelare och tränare) går in för det vi gör helhjärtat. Klarar vi detta och har en
positiv syn på pingisen, har detta P13-lag potential att bestiga berg! Jag hoppas att detta
blir en lika rolig säsong som den förra, med fint spel, bra laganda och goda kämpatakter!

Christopher Andersson

Bordtennis

Kinesiska skriftlärde.

Apropå folk som inte visste var de skulle vara, kineser är ett lustigt släkte. En funktionär
berättade för mig att en kines hade kommit fram till honom och frågat något. När kinesen
insåg att han lika gärna kunde tala med väggen, tog han fram ett litet papper och skrev ned
vad han ville. På kinesiska. Kinesen såg mycket förvånad ut när svensken inte kunde läsa,
det hade han aldrig varit med om förut. IKina gör man nämligen så. Folk från olika ändar av
landet talar helt olika språk, precis som vissa europeer talar finska medan andra talar
grekiska, så förstår kineser inte varandras talspråk. Däremot är skrivtecknen de samma
över hela det stora Mittens Rike, så läsa varandras språk kan man.

Rakt motsatt hände när jag skulle skriva namnet på den kinesiska stad som arrangerar
nästa VM på ljustavlan. Jag skrev ned det på en liten lapp och frågade en kines, jag tror att
han var professor, om jag hade stavat rätt. Han kunde inte heller läsa! Vi fick tag i en person
från Tianjin som hade engelsk text på sitt visitkort, så det löste sig.

Aluminiumfeber.

Jag skrev ju förut att det hade blivit fel en gång när jag hade bestämt. Det var paus mellan
matcherna i Valhalla A, så tävlingsledaren passade på att ta en paus. "Du kan väl sköta
hallen medan jag är borta?" Jovisst, sa jag och fortsatte att avsluta papperen vid datorn.
Sedan tog jag en sväng för att se om allt var väl. Det var det inte. Det fanns en enda
papperskorg i hela hallen, och den var tom. Det såg ut som en svinstia. Tomburkar och
bananskal överallt. Jag bestämde att hallen skulle städas, och att jag skulle göra det själv.
Jag gick ut i trappan, hittade en städskrubb, tog en plastsäck och började samla ihop skräp.
Efter två och en halv säck är jag färdig. Rent och snyggt inför nästa pass. Strax därefter
kommer vaktmästaren in och skäller ut mig efter noter. Först trodde jag att han hade tagit
min städning som personlig kritik av hans i övrigt oklanderliga arbete. Senare fick jag reda
på att han hade skällt ut en av Hall och materielarna också, och då på ett sätt så att han hade
förstått varför. Han var ute efter tomburkarna! Tiotusentals aluminumburkar med Ramlösa
delades ut av Pripps till alla som ville ha, och vaktmästaren betraktade tomburkarna som
en skattefri löneförmån. Han var jättesur för att vi la dem i samma säck som soporna.

Ingemar Hjort

Fortsättning från sidan 15.
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Handboll
Säsongstart

Återigen dags att släppa loss Ifo:s handbollgäng i div 3 södra. Motståndare och
domare bävar.

Det verkade ju mot slutet av förra säsongen som om motståndarna äntligen kartlagt oss.
Därför hade jag till årets träning, som försiggår några dagar innan Danmarksresan, varit
extra fiffig och givit lite olika besked om var vi skulle bedriva träningen, så att eventuella
spioner skulle få svårigheter att hitta oss. Själva hittade vi så småningom samma hall och
några spioner syntes inte till, så det verkade att funka.

Träningen började med att räkna in grabbarna och det var snart gjort om man säger så.
Sedan höll jag upp nio handbollar och en fotboll. När de flesta hjälpligt kunde gissa vilken
som var fotbollen lade vi undan handbollarna och spelade innefotboll. När jag skriver detta
är det dagen före den traditionella träningsmatchen mot Skepplanda och det är samma
problem att få fullt lag som det är att få folk på träningen.

Danmarksresan.

Om man betänker detta och inte varit så rutinerad som ledare för ”denna gängen” hade
nervkollapsen varit nära när man stod på Stenaterminalen en kvart före avresa med fyra
man för att åka till Sinatra Cup i Fredrikshavn. Nej, det är inte som den icke initierade läsaren
tror, att jag vet att dom kommer 5 min före avgång. Jag är så cool för att jag vet att
huvuddelen åkt redan 6 timmar! före ordinarie avgång. Detta är enda gången under
säsongen någon eller några kommer före utsatt tid, men då är det å andra sidan rejält
tilltaget.

Martin irrar runt.

Allt gick alltså nästan planenligt. Enda
malören var att Martin, som skulle komma
med båten kl 3 på natten inte kom till sitt
rum och fick sova förrän 7 på morgonen.
Det berodde på att Lasse som skulle ringa
och tala om för Martin vilket rum han
skulle bo på, mycket riktigt ringde, men
uppgav fel rumsnr. Martin fick irra runt i 3
timmar och leta och hade inte receptionen
öppnat då hade han väl letat ännu. Han
var inte lycklig när han väcktes 7:45.

27 måls underläge.

Matchresultaten var som vanligt upp
och ner. Vi började med att slå gruppens
bästa lag i en mycket bra match, fortsatte
med ett bottennapp mot ett medelmåttigt
lag från Norge. Det betydde att vi var
tvungna att vinna med 27 mål på sön-
dagsmorgonen. Och trots att motstån-
darna hade bankettat ännu hårdare än vi
nådde vi inte riktigt fram. Klar vinst men
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Handboll
utslagna ur gruppen på målskillnad. Ovanligt nog fick vi inga skador i Danmark och när DM
dessutom låg efter hemkomsten var vi återhämtade när det startade. Det märktes dock inte
i första halvlek mot Lorensvik utan där spelade vi som i plattmatchen i Danmark. 5-5 i halvtid.
En total uppryckning i andra gav 18-11 efter fint kontringsspel av Martin. Det fina spelet
hängde med i kvällens andra match mot Ve-eff. Ledning i halvtid med 8-6 var starkt. Vi
orkade dock inte hela vägen utan fick stryk med 13-16.

Lite ändringar har vi i truppen i år.

 Jan har ju flyttat till Stockholm och Björken funderar på om han har blivit för gammal för
handboll. Vi andra tycker inte det men han får ta sitt eget beslut. Bosse har fått hjälp i målet
av Magnus Falk som tillsammans med det andra nyförvärvet playmakern Mats Jansson
fördärvar den höga medelåldern i truppen. Men det kan ju vara roligt med lite ungdom i laget,
i alla fall ser dom väldigt roliga ut när dom drar på sig gamla hederligt sydda handbollströjor.

Nu börjar snart serien och som sagt, vi blir giftiga.

Janne Ferm.

Det finns klubbnålar att köpa för 20:-
slipshållare med klubbmärken kostar 40:-
Ring Ive Hjort 24 12 11 och beställ.

Div 3

Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Fr 24 /09 20,30 Flatås IF Ifo Fröl. K-hus Div 3 …… - ……
On 6 /10 19,15 IF Ifo GHS-91 Eriksbergsg. Div 3 …… - ……

On 13 /10 19,10 Kärra IF Ifo Lövgärdet Div 3 …… - ……
On 20 /10 20,45 IF Ifo Varberg Eriksbergsg. Div 3 …… - ……

Lö 23 /10 14,00 Önnerediterna IF Ifo ÖHK-hallen Div 3 …… - ……
On 3 /11 20,45 IF Ifo Hönö Lisebergsh. Div 3 …… - ……

On 10 /11 20,55 Celtic IF Ifo Lövgärdet Div 3 …… - ……
On 17 /11 18,05 IF Ifo Trampet Lövgärdet Div 3 …… - ……

Fr 3 /12 19,30 KIM IF Ifo Valhalla A Div 3 …… - ……
On 15 /12 19,30 IF Ifo Fjärås Lövgärdet Div 3 …… - ……

Sö 19 /12 13,15 Fjärås IF Ifo Aranäshallen Div 3 …… - ……
On 12 /•1 18,05 IF Ifo KIM Lövgärdet Div 3 …… - ……

On 26 /•1 20,50 Trampet IF Ifo Mölndals i-hus Div 3 …… - ……
On 2 /•2 18,05 IF Ifo Celtic Lövgärdet Div 3 …… - ……

Sö 6 /•2 16,45 Hönö IF Ifo Hönö Div 3 …… - ……
On 16 /•2 20,30 IF Ifo Önnerediterna Valhalla A Div 3 …… - ……
Sö 20 /•2 15,30 Varberg IF Ifo Varberg Div 3 …… - ……

On 2 /•3 20,15 IF Ifo Kärra Valhalla A Div 3 …… - ……
On 9 /•3 19,30 GHS-91 IF Ifo Lövgärdet Div 3 …… - ……

On 16 /•3 20,15 IF Ifo Flatås Valhalla A Div 3 …… - ……
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Volleyboll
Volleybollhösten är här.

Sommaren har säkert varit bra med mycket sol och bad. Vollyebollandet har snart
varit igång en hel månad med träning och uppladdning inför säsongen. Serie-
programmet har kommit och publiceras i denna tidning.

De två herrlagen har krympt.

Spelarmaterialet räcker inte till för två lag. Därför beslutades att dra ur ett av lagen, många
hade behövt dubblera med spel i båda lagen och det blir svårt när bägge lagen spelar
samtidigt. Därför beslöts att div. trelaget skulle träda tillbaka. Nu kanske vi får se Ifo i den
övre delen av tabellen. Division fyra kommer säkert att bli svår att vinna men försöka skall
vi göra. Speciellt GSIF vill nog vara med om att kämpa om den högsta placeringen, Wolf
och Gråå är inte hellre lätta att tas med. Men roligt vore att se Ifo vinna några matcher.

Damernas uppladdning har börjat.

Träningarna har kommit igång kanske inte så välbesökta som önskats, men dock
besökta. En del av uppladdningen har varit att deltaga i Lövgärdets turnering. Denna
turnering anordnades helgen 18/19 september. Med 12 deltagande lag fördelade på tre
grupper, spelades under lördagen gruppspel. Ifo:s lag började med att besegra Gråå i en
hård 3-sets match. Efterföljande match mot G-70 vanns lätt i två raka set.

Gruppfinalen…

…kom att stå mot likaledes obesegrade Kungälv. Första set vann Ifo ganska komfortabelt
trots handicapregeln 6-0 i starten. Andra set förlorades ganska onödigt. Tredje och
avgörande set startades också med 6-0 underläge och på grund av ett missförstånd
spelades detta set med running score vilket är klar nackdel för våra tjejer. Men tjejerna
klarade även av detta och som det bästa laget vann gruppen. Priset för denna seger var att
de inte behövde börja förrän klockan halv elva på söndagen. Söndagen började med

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till
verkligt låga priser!

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

kvartsfinal mot Pallo. Ifo tog hem en ganska
lätt 2-0 seger och var därmed…

…framme vid semifinal.

Veddige, ett starkt div. 2 lag från Halland.
Trots handicapförsprång Iyckades inte våra
tjejer ta något set från dessa duktiga damer.
Med klara 2-0 i baken blev siffrorna trots
tappert kämpande. Nu blev det istället att
inrikta sig på en match om en hedrande
tredje plats. De ”gamla” antagonisterna Sjö-
valla stod för motståndet. Dessa tjejer har vi
fått stryk mot förut. Med trötta ben vanns
första set och en tro på en ganska lätt seger
infann sig. Men en förlust i tredje och skilje-
set behövdes. Till Iycka tog dock Ifo hem
detta set och var därmed klara
bronsmedaljörer. I det framgångsrika brons-
laget ingick Karin, Karin, Annelie, Camilla,
Maria, Annette och Sarka.
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Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Damer div 3

Lö 9 /10 13,30 IF Ifo Wolf VBK G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 16 /10 13,30 IF Ifo Gråå BK G-hallen Div 3D …… - ……
Sö 24 /10 15,30 VFFK IF Ifo Grevegården Div 3D …… - ……

Lö 30 /10 13,30 IF Ifo Tuve VK B G-hallen Div 3D …… - ……
On 3 /11 20,15 Gråå BK IF Ifo Berghalla E Div 3D …… - ……

Lö 13 /11 18,30 Kungälv Yoggi IF Ifo K-älv I-hall Div 3D …… - ……
Lö 20 /11 13,30 IF Ifo Finlandia G-hallen Div 3D …… - ……

Lö 27 /11 13,30 IF Ifo VBK G-70 B G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 11 /12 ? VK Westan B IF Ifo ? Div 3D …… - ……

Lö 18 /12 13,30 IF Ifo Stenungsund G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 15 /•1 13,30 Wolf VBK IF Ifo G-hallen Div 3D …… - ……

Lö 22 /•1 13,30 IF Ifo VFFK G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 29 /•1 15,30 Tuve VK B IF Ifo Skälltorp Div 3D …… - ……

Lö 5 /•2 13,30 IF Ifo Kungälv Yoggi G-hallen Div 3D …… - ……
Lö 26 /•2 16,00 VBK G-70 B IF Ifo Rosendal Div 3D …… - ……
Sö 6 /•3 11,30 Finlandia IF Ifo Skälltorp Div 3D …… - ……

Lö 12 /•3 13,30 IF Ifo VK Westan B G-hallen Div 3D …… - ……
Sö 20 /•3 16,30 Stenungsund IF Ifo Sundahallen Div 3D …… - ……

Herrar div 4

Lö 23 /10 11,30 Gråå BK IF Ifo G-hallen Div 4H …… - ……

Lö 30 /10 11,30 IF Ifo Härryda FF G-hallen Div 4H …… - ……
Sö 14 /11 15,00 Askims VK IF Ifo Askims I-hall Div 4H …… - ……

Lö 20 /11 11,30 IF Ifo GSIF G-hallen Div 4H …… - ……
Lö 27 /11 11,30 VBK Knasen IF Ifo G-hallen Div 4H …… - ……

Sö 12 /12 15,30 IF Ifo Annarogde Grevegården Div 4H …… - ……
Lö 18 /12 11,30 Wolf VBK B IF Ifo G-hallen Div 4H …… - ……

Lö 22 /•1 11,30 IF Ifo Gråå BK G-hallen Div 4H …… - ……
Sö 30 /•1 13,30 Härryda FF IF Ifo Mölnly. I-hall Div 4H …… - ……

Lö 5 /•2 11,30 IF Ifo Askims VK G-hallen Div 4H …… - ……
Lö 26 /•2 14,00 GSIF IF Ifo Hönö I-hall Div 4H …… - ……

Sö 6 /•3 11,30 IF Ifo VBK Knasen G-hallen Div 4H …… - ……
Sö 13 /•3 11,30 Annarogde IF Ifo G-hallen Div 4H …… - ……
Lö 19 /•3 10,15 IF Ifo Wolf VBK B Rosendal Div 4H …… - ……

Hoppas nu att denna tredjeplats skall vara så pass inspirerande så att vi får se
massor av segrar den kommande säsongen.

Magnus Moberg
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Dag 0 tid hemma............ borta ................plats serie
Må13 /09 IF Ifo A ............ Askim ..............Oscar Fredrik Div 4
Fr 24 /09 20,30 Flatås .............. IF Ifo ................Fröl. K-hus Div 3
Sö 26 /09 Råda Hindås ... IF Ifo A............. Furuhällskolan Div 4
Ti 5 /10 IF Ifo B ............ Warta B ........... Oscar Fredrik Div 6
On 6 /10 19,15 IF Ifo ............... GHS-91 ........... Eriksbergsg. Div 3
To 7 /10 IF Ifo C ............ Skepplanda A .. Oscar Fredrik Div 9
Lö 9 /10 13,30 IF Ifo ............... Wolf VBK......... G-hallen Div 3D

9 /10 Laholm ............ IF Ifo A............. Div 4
Må11 /10 IF Ifo A ............ Höjden ............. Oscar Fredrik Div 4
Ti 12 /10 IF Ifo B ............ Torslanda A .....Oscar Fredrik Div 6
On13 /10 19,10 Kärra ............... IF Ifo ................Lövgärdet Div 3
To 14 /10 Alvhem C ........ IF Ifo C ............Gläntevi Div 9
Lö 16 /10 13,30 IF Ifo ............... Gråå BK ..........G-hallen Div 3D
Sö 17 /10 9,00 Gårdsten 1 ...... IF Ifo 13 ........... Ex-Huset P13-2
Må18 /10 18,00 IF Ifo Jun ......... Gärdsmosse .... Ex-Huset Jun 1
Ti 19 /10 Lekstorp B ...... IF Ifo C ............Röselidskolan Div 9
On20 /10 20,45 IF Ifo ............... Varberg ........... Eriksbergsg. Div 3

20 /10 18,00 IF Ifo 50 .......... Lindome ..........Ex-Huset H50
20 /10 19,30 IF Ifo 50 .......... Linné 2 ............Ex-Huset H50

To 21 /10 18,00 Landvetter 1 .... IF Ifo 35 ........... Ex-Huset H35-1
21 /10 19,30 IF Ifo 35 .......... Stendy 2 ..........Ex-Huset H35-1

Fr 22 /10 Askim PK B..... IF Ifo B............. Askims R-hall Div 6
Lö 23 /10 14,00 Önnerediterna. IF Ifo ................ÖHK-hallen Div 3

23 /10 11,30 Gråå BK .......... IF Ifo ................G-hallen Div 4H
Sö 24 /10 15,30 VFFK .............. IF Ifo ................Grevegården Div 3D
Må25 /10 18,00 Gunnilse ......... IF Ifo 15 ........... Ex-Huset P15-1
To 28 /10 IF Ifo C ............ Gårdsten B ......Oscar Fredrik Div 9
Fr 29 /10 19,15 Bohus B .......... IF Ifo B............. Bohussk. StoraDiv 6
Lö 30 /10 13,30 IF Ifo ............... Tuve VK B ....... G-hallen Div 3D

30 /10 Tvååker ........... IF Ifo A............. Div 4
30 /10 11,30 IF Ifo ............... Härryda FF ......G-hallen Div 4H

Må 1 /11 Hålta A ............ IF Ifo C ............Hålta skola Div 9
1 /11 18,00 Ifo står över ..... andra omg. ......Ex-Huset Jun 1

Ti 2 /11 IF Ifo B ............ IF Linné B ........Oscar Fredrik Div 6
On 3 /11 20,45 IF Ifo ............... Hönö................Lisebergsh. Div 3

3 /11 20,15 Gråå BK .......... IF Ifo ................Berghalla E Div 3D
3 /11 18,00 Linné 1 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset H50
3 /11 19,30 Linné 3 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset H50

Fr 5 /11 Ifo Veteran Open
Lö 6 /11 Ifo Veteran Open
Sö 7 /11 Ifo Veteran Open
On10 /11 20,55 Celtic ............... IF Ifo ................Lövgärdet Div 3
On10 /11 18,00 Kungälv ........... IF Ifo Jun ......... Ex-Huset Jun 1
Fr 12 /11 18,00 IF Ifo 15 .......... RådaHindås .... Ex-Huset P15-1
Lö 13 /11 18,30 Kungälv Yoggi IF Ifo ................K-älv I-hall Div 3D
Sö 14 /11 15,00 Askims VK ...... IF Ifo ................Askims I-hall Div 4H
Må15 /11 IF Ifo A ............ Lerkil ................Oscar Fredrik Div 4

15 /11 18,00 Linné 2 ............ IF Ifo Jun ......... Ex-Huset Jun 1
Ti 16 /11 IF Ifo B ............ Bison B ............Oscar Fredrik Div 6
On17 /11 18,05 IF Ifo ............... Trampet ........... Lövgärdet Div 3

17 /11 18,00 IF Ifo 50 .......... Linné 4 ............Ex-Huset H50
17 /11 19,30 IF Ifo 50 .......... Warta 2............Ex-Huset H50

To 18 /11 IF Ifo C ............ Hisingstad B .... Oscar Fredrik Div 9
Lö 20 /11 13,30 IF Ifo ............... Finlandia..........G-hallen Div 3D

20 /11 11,30 IF Ifo ............... GSIF ................G-hallen Div 4H
Sö 21 /11 9,00 IF Ifo 13 .......... Mölndal 2......... Ex-Huset P13-2
Må22 /11 18,00 Ifo står över ..... tredj omg. ........Ex-Huset P15-1

To 25 /11 18,00 Torpa 1 .................................
25 /11 19,30 IF Ifo 35 ................................

Lö 27 /11 13,30 IF Ifo .....................................
27 /11 11,30 VBK Knasen .........................

Fr 26 /11 Ifos Jultävling
27 /11 Ifos Jultävling

Sö 28 /11 Ifos Jultävling
? ? ? Rudalen B .............................

Må29 /11 18,00 IF Ifo Jun ...............................
Ti 30 /11 IF Ifo B ..................................
On 1 /12 18,00 Warta 1 .................................

1 /12 19,30 IF Ifo 50 ................................
To 2 /12 IF Ifo C ..................................
Fr 3 /12 19,30 KIM .......................................
Fr 3 /12 IF Stendy ..............................
Må 6 /12 18,00 Partille ...................................
Ti 7 /12 Höjden B ...............................
To 9 /12 18,00 Stendy 1 ...............................

9 /12 19,30 Wasahof ...............................
Lö 11 /12 ? VK Westan B ........................
Sö 12 /12 15,30 IF Ifo .....................................

12 /12 9,00 Rudalen 1 .............................
Må13 /12 18,00 Torslanda ..............................
On15 /12 19,30 IF Ifo .....................................

15 /12 18,00 Bohus ...................................
15 /12 19,30 IF Ifo 50 ................................

To 16 /12 IF Ifo C ..................................
Fr 17 /12 Askim ....................................

17 /12 Kannebäck B ........................
Lö 18 /12 13,30 IF Ifo .....................................

18 /12 11,30 Wolf VBK B ...........................
Sö 19 /12 13,15 Fjärås ....................................
Må20 /12 18,00 Lindome 1 .............................
On12 /•1 18,05 IF Ifo .....................................

12 /•1 18,00 Höjden ..................................
To 13 /•1 Knippla B ..............................
Fr 14 /•1 RådaHindås B ......................
Lö 15 /•1 13,30 Wolf VBK ..............................
Sö 16 /•1 9,00 Ifo står över ...........................
Må17 /•1 IF Ifo A ..................................

17 /•1 Skepplanda A .......................
17 /•1 18,00 Linné .....................................

On19 /•1 Warta B .................................
To 20 /•1 18,00 IF Ifo 35 ................................

20 /•1 19,30 IF Ifo 35 ................................
Lö 22 /•1 13,30 IF Ifo .....................................

22 /•1 11,30 IF Ifo .....................................
Må24 /•1 18,00 IF Ifo Jun ...............................
On26 /•1 20,50 Trampet ................................
To 27 /•1 19,15 Torslanda A ..........................
To 27 /•1 IF Ifo C ..................................
Fr 28 /•1 18,00 IF Ifo 15 ................................
Lö 29 /•1 15,30 Tuve VK B ............................
Sö 30 /•1 IF Ifo A ..................................

30 /•1 13,30 Härryda FF ...........................
30 /•1 9,00 IF Ifo 13 ................................

To 1 /•2 IF Ifo B ..................................
On 2 /•2 18,05 IF Ifo .....................................

Årets program Årets
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Årets program
................... IF Ifo 35 ....... Ex-Huset H35-1
................... Höjden 1 ...... Ex-Huset H35-1
................... VBK G-70 B . G-hallen Div 3D
................... IF Ifo ............ G-hallen Div 4H

................... IF Ifo C......... F-lunda K-hus Div 9

................... Mölndal ........ Ex-Huset Jun 1

................... Lerum A....... Oscar Fredrik Div 6

................... IF Ifo 50 ....... Ex-Huset H50

................... Romelanda .. Ex-Huset H50

................... Fjället A ....... Oscar Fredrik Div 9

................... IF Ifo ............ Valhalla A Div 3

................... IF Ifo A ......... Nylöseskolan Div 4

................... IF Ifo 15 ....... Ex-Huset P15-1

................... IF Ifo B ......... Ekebäcksolan Div 6

................... IF Ifo 35 ....... Ex-Huset H35-1

................... IF Ifo 35 ....... Ex-Huset H35-1

................... IF Ifo ............ ? Div 3D

................... Annarogde... Grevegården Div 4H

................... IF Ifo 13 ....... Ex-Huset P13-2

................... IF Ifo Jun ..... Ex-Huset Jun 1

................... Fjärås .......... Lövgärdet Div 3

................... IF Ifo 50 ....... Ex-Huset H50

................... Fjället ........... Ex-Huset H50

................... RBU/3V A .... Oscar Fredrik Div 9

................... IF Ifo A ......... Askims R-hall Div 4

................... IF Ifo B ......... Kannebäcksk. Div 6

................... Stenungsund G-hallen Div 3D

................... IF Ifo ............ G-hallen Div 4H

................... IF Ifo ............ Aranäshallen Div 3

................... IF Ifo 15 ....... Ex-Huset P15-1

................... KIM .............. Lövgärdet Div 3

................... IF Ifo 50 ....... Ex-Huset H50

................... IF Ifo C......... Knippla I-lokal Div 9

................... IF Ifo B ......... Furuhällskolan Div 6

................... IF Ifo ............ G-hallen Div 3D

................... fjärde omg ... Ex-Huset P13-2

................... Råda Hindås Oscar Fredrik Div 4

................... IF Ifo C......... Garnvindesk. Div 9

................... IF Ifo 15 ....... Ex-Huset P15-1

................... IF Ifo B ......... Wartagården Div 6

................... Linné 1......... Ex-Huset H35-1

................... Landvetter 1 Ex-Huset H35-1

................... VFFK ........... G-hallen Div 3D

................... Gråå BK....... G-hallen Div 4H

................... Gårdsten...... Ex-Huset Jun 1

................... IF Ifo ............ Mölndals i-hus Div 3

................... IF Ifo B ......... Torslandask. Div 6

................... Alvhem C..... Oscar Fredrik Div 9

................... Gårdsten 1... Ex-Huset P15-1

................... IF Ifo ............ Skälltorp Div 3D

................... Laholm......... Oscar Fredrik Div 4

................... IF Ifo ............ M.lycke I-hall Div 4H

................... Partille 2 ...... Ex-Huset P13-2

................... Askim PK B . Oscar Fredrik Div 6

................... Celtic ........... Lövgärdet Div 3

 program
Lö 3 /•2 IF Ifo C ............ Lekstorp B ....... Oscar Fredrik Div 9
Fr 4 /•2 Veteran SM .... Ifo arrangerar . Valhalla
Lö 5 /•2 13,30 IF Ifo ............... Kungälv Yoggi . G-hallen Div 3D

5 /•2 11,30 IF Ifo ............... Askims VK ....... G-hallen Div 4H
5 /•2 Veteran SM .... Ifo arrangerar . Valhalla

Sö 6 /•2 Veteran SM .... Ifo arrangerar . Valhalla
6 /•2 16,45 Hönö ............... IF Ifo ................ Hönö Div 3

Må 7 /•2 18,00 Ahlafors .......... IF Ifo Jun ......... Ex-Huset Jun 1
Ti 8 /•2 IF Ifo B ............ Bohus B ........... Oscar Fredrik Div 6

8 /•2 18,30 Gårdsten B ..... IF Ifo C ............ Gårdstensk. Div 9
Fr 11 /•2 Höjden ............ IF Ifo A ............. Ekebäcksolan Div 4
Må14 /•2 IF Ifo A ............ Tvååker ........... Oscar Fredrik Div 4
On16 /•2 20,30 IF Ifo ............... Önnerediterna . Valhalla A Div 3
Sö 20 /•2 15,30 Varberg ........... IF Ifo ................ Varberg Div 3
Må21 /•2 18,00 IF Ifo Jun ......... Fjället ...............Ex-Huset Jun 1
On23 /•2 18,00 Bohus ............. IF Ifo 15 ........... Ex-Huset P15-1
To 24 /•2 IF Linné B ....... IF Ifo B ............. Gamla Ullevi Div 6

24 /•2 IF Ifo C ............ Hålta A ............ Oscar Fredrik Div 9
24 /•2 18,00 Stendy 2 ......... IF Ifo 35 ........... Ex-Huset H35-1
24 /•2 19,30 IF Ifo 35 .......... Torpa 1 ............ Ex-Huset H35-1

Lö 26 /•2 16,00 VBK G-70 B .... IF Ifo ................ Rosendal Div 3D
26 /•2 14,00 GSIF ............... IF Ifo ................ Hönö I-hall Div 4H

Sö 27 /•2 9,00 Mölndal 1 ........ IF Ifo 13 ........... Ex-Huset P13-2
Må28 /•2 Hisingstad B ... IF Ifo C ............ Backaskolan Div 9

28 /•2 18,00 IF Ifo 15 .......... Ahlafors 1 ........ Ex-Huset P15-1
On 2 /•3 20,15 IF Ifo ............... Kärra ...............Valhalla A Div 3

2 /•3 Bison B ........... IF Ifo B ............. Utmarkskolan Div 6
Sö 6 /•3 11,30 Finlandia ......... IF Ifo ................ Skälltorp Div 3D

6 /•3 11,30 IF Ifo ............... VBK Knasen .... G-hallen Div 4H
Må 7 /•3 18,00 Warta .............. IF Ifo Jun ......... Ex-Huset Jun 1
On 9 /•3 19,30 GHS-91 ........... IF Ifo ................ Lövgärdet Div 3

9 /•3 Lerkil ............... IF Ifo A ............. Div 4
To 10 /•3 IF Ifo C ............ Rudalen B ....... Oscar Fredrik Div 9

10 /•3 18,00 Höjden 1 ......... IF Ifo 35 ........... Ex-Huset H35-1
10 /•3 19,30 IF Ifo 35 .......... Stendy 1 .......... Ex-Huset H35-1

Lö 12 /•3 13,30 IF Ifo ............... VK Westan B ... G-hallen Div 3D
Sö 13 /•3 11,30 Annarogde ...... IF Ifo ................ G-hallen Div 4H
Må14 /•3 Fjället A ........... IF Ifo C ............ DjurgårdskolanDiv 9

14 /•3 18,00 Mölndal 1 ........ IF Ifo 15 ........... Ex-Huset P15-1
On16 /•3 20,15 IF Ifo ............... Flatås .............. Valhalla A Div 3
Lö 19 /•3 10,15 IF Ifo ............... Wolf VBK B ..... Rosendal Div 4H
Sö 20 /•3 16,30 Stenungsund .. IF Ifo ................ Sundahallen Div 3D

20 /•3 IF Ifo A ............ IF Stendy ......... Oscar Fredrik Div 4
20 /•3 11,00 Lerum A .......... IF Ifo B ............. Vattenpalatset Div 6

Må21 /•3 18,00 IF Ifo Jun ......... Kannebäck ......Ex-Huset Jun 1
Ti 22 /•3 IF Ifo B ............ Höjden B ......... Oscar Fredrik Div 6
To 24 /•3 18,00 IF Ifo 35 .......... Wasahof .......... Ex-Huset H35-1

24 /•3 19,30 Linné 1 ............ IF Ifo 35 ........... Ex-Huset H35-1
Sö 27 /•3 9,00 IF Ifo 13 .......... Askim 2 ........... Ex-Huset P13-2
Må28 /•3 18,00 IF Ifo 15 .......... Romelanda 1 ... Ex-Huset P15-1
Ti 5 /•4 IF Ifo B ............ Kannebäck B ... Oscar Fredrik Div 6
Fr 8 /•4 18,00 RBU/3V A ....... IF Ifo C ............ Kristinedal Div 9
Ti 12 /•4 IF Ifo B ............ RådaHindås B . Oscar Fredrik Div 6
To 14 /•4 IF Ifo C ............ Knippla B ......... Oscar Fredrik Div 9

22 /•4 Veteran VM..... Börjar ...............Melbourne
28 /•4 Veteran VM..... Slutar ...............Melbourne

Div3D och Div4H är Volleyboll
Div3 är handboll, allt annat är bordtennis.
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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


