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När det gäller Redovisning…

Mölndals Bokföringsbyrå

Besök
Bo Thorinssons

Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20

Telefon 16 19 19

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

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till
verkligt låga priser!

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

Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal
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Nästa nummer utkommer:
Inför årsmötet.
Manusstopp:
6 Maj 1994, efter BT-VVM.
Denna gång innehåller tidningen ingen
kallelse till årsmötet.

Manusoriginal:
Macdiskett, alla filformat
PC-disketter 3,5" , ren text
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.
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Macintosh.
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Alla vanliga format kan användas.
Fotona returneras oskadade. Bilderna läses
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Jag har under ett par underbara veckor strosat omkring
i söderns sol och kopplat av under palmerna på stran-
den. En avkoppling från den grå vardagen, som normalt
präglas av ett arbete som är fyllt med ständiga
förändringar, övertalighet och uppsägningar. Avkopp-
lingen gav samtidigt möjlighet att ladda batterierna och
några tankar gick även till vår föreningsverksamhet.

Vår förening liksom alla andra ideella föreningar drab-
bas ju också av förändringar. Ständiga propåer om
minskade föreningsbidrag och samtidigt ökade kostna-
der, en patiens som inte går ihop. Det ekonomiska
trycket ökar på styrelse och ledare och det krävs förståelse
från de aktiva, då det måste ske en stark ekonomisk
prioritering när det gäller satsningar på olika aktiviteter.

Dåliga tider drabbar även vår föreningsverksamhet
och våra medlemmar, vilket gör att vissa ekonomiska
satsningar som kanske vore önskvärda måste få stå
tillbaka. Därför en vädjan till dig som är aktiv om en ökad
förståelse när styrelsen eller din ledare måste säga ”nej”
till vissa ekonomiska satsningar. Givetvis känns det
dystert för vara ledare att behöva hålla igen på aktivite-
ter, som kan ge bättre idrottsliga framgångar, men som
också betyder ökade ekonomiska satsningar. Jag har en
känsla av att våra ledare måste ”trolla med knäna”
emellanåt.

Glädjande för en gammal Ifo-are var att så många
äldre Ifo-are hade hörsammat vår kallelse till ett sam-
kväm i klubblokalen. Det tyder på att många fortfarande
har kvar sina hjärtan i föreningen. Genom ökade kontak-
ter och aktiviteter tror jag att de äldre på olika sätt kan
stödja sin gamla förening. Vi är några stycken som skall
försöka att utöka denna kontaktverksamhet.

Med hopp om bättre tider och ökade satsningar.

Claes Oddhammar

Det finns klubbnålar att köpa för 20:-
slipshållare med klubbmärken kostar 40:-

Ring Ive Hjort 24 12 11 och beställ.
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Veteraner

En sammankomst för äldre Ifo-are, numera sponsorer i olika omfattning, avhölls i klubb-
lokalen i slutet av oktober. Bland gästerna syntes, från vänster i bild, Eddie Werner,
Lars-Erik Arnewid, Nils Kimfors, Rune Svensson, Lennart Wernerstrand, Lars Lager-
wall, Kurt Carlsson, Ebbe Hallgren, Leif Stigsjöö. Foto: Ingvar Anneling.

För att vi skall kunna hålla igång vår verksamhet behövs det en hel del stöd både
ekonomiskt och praktiskt.

Vi vädjar därför nu till dig, som kanske inte direkt deltar i den aktiva verksamheten,
men som kanske känner litet för Ifo och kanske någon gång känner att du skulle vilja
bidra med ett litet ekonomiskt stöd.

Som passiv kan du t ex betala en medlemsavgift på 100:- som då även inkluderar
tidningen Ifo-aren eller vill du bara ha tidningen så betalar du minst 50:-.

Avgifterna kan du sätta in på vårt postgiro 48914-6.

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

Ordförande Bordtennis:
Gillis Åström
b. 24 89 43

Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Magnus Moberg
b.774 29 50

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
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Bordtennis

Herrar C-lag div 9

RBU/3V A 9 9 0 0 71 - 35 18
Lekstorp B 9 8 0 1 69 - 30 16
Fjället A 9 6 1 2 64 - 43 13
Rudalen B 9 4 3 2 60 - 52 11
Gårdsten B 9 5 0 4 55 - 47 10
IF Ifo C 9 3 2 4 53 - 54 8
Skepplanda A 9 3 1 5 58 - 55 7
Alvhem C 9 3 1 5 42 - 57 7
Hisingstad B 9 2 1 6 38 - 64 5
Hålta A 10 1 1 8 32 - 75 3
Knippla B 9 0 2 7 39 - 69 2

Herrar B-lag div 6

Lerum A 9 9 0 0 72 - 22 18
Råda/Hindås B 9 8 0 1 68 - 19 16
Höjden B 9 7 0 2 65 - 36 14
Askim PK B 10 6 1 3 61 - 44 13
IFIfo B 9 4 2 3 60 - 49 10
Bohus B 9 4 1 4 49 - 58 9
IF Linné B 9 3 0 6 35 - 58 6
Torslanda A 9 2 0 7 37 - 65 4
Warta B 9 2 0 7 35 - 64 4
Bison B 9 2 0 7 26 - 62 4
Kannebäck B 9 1 0 8 33 - 64 2

Herrar A-lag div 4 vsv sydvästra

Laholm 8 7 1 0 63 - 27 15
Höjden 7 4 2 1 49 - 36 10
RådaHindås BTS 8 3 2 3 51 - 49 8
Askim 8 3 1 4 52 - 51 7
Stendy 8 3 0 5 43 - 50 6
IFIfo 8 2 1 5 43 - 57 5
Lerkil 7 2 1 4 31 - 51 5
Tvååker 6 2 0 4 28 - 39 4

Herrar 35-1

Höjden 5 5 0 0 22 - 3 10
IF Ifo 5 4 0 1 20 - 5 8
Linné 1 5 4 0 1 19 - 6 8
Stendy 1 5 3 0 2 16 - 9 6
Stendy 2 5 1 0 4 6 - 19 2
Landvetter 1 5 1 0 4 6 - 19 2
Torpa 1 6 0 0 6 1 - 29 0
Wasahof utgått

Pojkar 15-1

Bohus 5 5 0 0 40 - 10 10
Gårdsten 1 5 4 0 1 38 - 11 8
Partille 4 4 0 0 32 - 9 8
RådaHindås 1 4 3 0 1 30 - 10 6
Kindome 1 4 2 0 2 20 - 21 4
Romelanda 1 5 2 0 3 24 - 26 4
Linné 1 5 2 0 3 20 - 26 4
Mölndal 1 5 2 0 3 20 - 33 4
IF Ifo 4 1 0 3 12 - 27 2
Gunnilse 4 0 0 4 5 - 32 0
Ahlafors 1 5 0 0 5 4 - 40 0

Tage Holmström, kanslist på GBTF, har
uppnått pensionsåldern.
En delegation från Ifo uppvaktade.
Foto: GBTF
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Modern Pingis av SIA-ungdomarna.

Spelstandarden bland våra ungdomar, inom SIA.pingisen på Oscar Fredriks Skola,
har under de sju terminer som jag har haft nöjet att vara ansvarig ledare genomgått
en fantastisk utveckling. Hösten 1990, då jag första gången stiftade bekantskap med
pingisungdomarna från SIA, kunde jag omgående konstatera att med undantag av ett
par tre pojkar, så var övriga rena nybörjare, som krävde åtskilligt av hjälp med både
det ena och det andra under pingisutövandet. Idag är situationen helt annorlunda. Av
de ungdomar som flitigt besökt tisdagsträffarna på OF-skolan har nära nog alla
tidigare på ett eller annat sätt varit i kontakt med bordtennisspel. Totalt har under
höstterminen 19 pojkar betalt in gällande deltagareavgift (50:- kronor) för 11 träffar.
Tyvärr saknar vi i år våra trevliga flickor. Främst Katinka Wademark som visade sig
ha bra bollsinne och blick för BT-spelet. En lovande pingisflicka med andra ord, som
tyvärr fått andra idrottsintressen.

Thomas Illek SIA-mästare

Under innevarande hösttermin har varje tisdag tävlats i fyra grupper, med upp och
nedflyttning efter varje omgång/vecka. Intresset med denna spelform har stadigt varit i
stigande, inte minst på grund av att matchresultat och placeringar alltid redovisades vid
nästa träff. Inom samtliga fyra grupper omfattade totala antalet matcher mellan 18-22
stycken. Varje match gällde först till 11 i bäst av två set. Delad poäng var alltså möjlig!

I grupp A visades prov på pingis av allra modernaste snitt. Trion Thomas Illek, tvillingarna
Christian och Patric Vaclavec, hade många härliga dueller med både plock och offensiv.
Gärna på forehandsidan när det gällde toppspinn. Nästa år blir det backhandsspelet som
måste prioriteras! Lägg detta på minnet.

 Bröderna Vaclavec spelar modern pingis.

Thomas visade prov på sitt säkerhetsspel genom att vinna 17 av sina 18 matcher. Inte
illa då motståndet bl. a. utgjordes av de duktiga tvillingarna Vaclavec. Två lirare som även
de spelar modern pingis med bra toppspinn. Fortfarande saknas säkerheten hos de båda,
vilket resulterar i att många ”enkla” bollar förloras. Låt oss slippa se detta i framtiden.
Botemedlet: träning, träning och mera träning! Årets SIA-mästare har stora möjligheter att
bli riktigt bra med tiden (liksom bröderna Vaclavec). ”Efterträningen” med Ifo-juniorerna
dryga halvannan timme synes ge gott resultat. Ledarduon för SIA, Gösta Liljekvist och Leif
Andrén gratulerar inte bara 1993 års mästare, utan också övriga SIA-elever till deras
pingisframgångar. Förutom SIA-mästaren korades också gruppsegrare som fick diplom för
sina insatser:

Bordtennis SIA
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Grupp B Sadig Owoeye
Grupp C Martin Sahlmén
Grupp D Christian Folkesson

Den sistnämnde (fjolårsmästare totalt) hade med all säkerhet fått en bättre placering om
han haft större närvaro. Nu räckte denna inte mer än till 11 matcher av vilka han vunnit 58
stycken! Ett mycket bra resultat Vårt grattis till samtliga gruppsegrare.

Sedvanligt förnämligt prisbord.

Före den sedvanliga avslutningen med prisutdelning o.d. arrangerades i år en liten
”uppvisningsmatch” mellan Thomas Illek och Christian Vaclavec, d.v.s. ettan och tvåan i
grupp A. Matchen spelades i bäst av tre set med 21-räkning. Efter mycket bra spel från båda
parter lyckades Christian besegra årets SIA-mästare med 2-0 I finalen fick sedan Christian
finna sig i förlust mot ”gamle” ringräven/ledaren Gösta Liljekvist! Siffrorna har ingen
betydelse. Trots kristid och viss återhållsamhet bland våra tidigare sponsorer så märktes
inte mycket av detta. Här fanns allt enligt gammal tradition och mönster. Dricksglas från
Sofiero Bryggeri, Laholm, ett set dartpilar m.m. Coca-Colas stora populära väggalma-
nacka, gottpåse med julmust, choklad muffins pepparkakor och äpplen fick samtliga SIA-
ungdomar också med sig hem efter en trivsam avslutning.

Alla tycktes vara nöjda och glada och önskade varandra God Jul och Gott Nytt År
med ett glatt leende på läpparna. Från Ifo ett tack till Linnestaden Fritid och dess
ansvarige Leif Porseland, för ett gott samarbete under det gångna året, samt god
fortsättning på det nya året.

Gösta Liljekvist.

Bordtennis SIA

ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN
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PINGIS-PLOCK
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En rapport från pingisverksamheten i notisform, som vanligt en blandning av dur och moll.

A-laget dväljs som bekant i div IV, en serie som vi på förhand ansåg vara
lämplig för en slutplacering på övre halvan. Efter det att halva serien
har spelats kan konstateras att vara motståndare är duktiga och att
vi inte haft det rätta flytet. Ett flertal poäng har tappats i matchernas
slutfaser och nu handlar det om att inte ramla ner i div V (hemska
tanke). Men med matcher kvar mot bl a Tvååker, Stendy och Lerkil
skall vi klara av det hela!

B- och C-lagen ligger i mitten av respektive tabell, vilket är godkänt. Glädjande är att
våra ungdomar (Jens Strand och bröderna Lindgren) har debuterat
i seniorsammanhang med mycket bra resultat och bör nästa säsong
vara mogna att ta permanenta platser i seniorlagen.

Oldboysen spelar som vanligt sina seriematcher i Ex-huset. Gösta, Tage och Åke
(50-klassen) är alla över 60 (Gösta t o m över 70!) och placeringen på
övre halvan av tabellen är verkligen strong! Även i H35 har vi ett
”överårigt” lag med Bosse, Hasse och Pelle i spetsen. En andraplats
efter överlägsna Höjden bör kunna bli slutplaceringen, i så fall ett bra
facit.

Jultävlingen har avrapporterats på annan plats i tidningen. Låt mig bara konstatera
att allt fungerade bra och att Anna, Gillis, Cristopher m fl  nu har alla
förutsättningar att själva ta fullt arsvar för framtida arrangemang.

Veteran-SM är nära förestående (4-6/2 i Valhalla) och Ifo är tillsammans med
GBTF, Linne och Warta arrangörer. Med sina 380 deltagare är
mästerskapen en av de största som genomförts och jag vill på detta
sätt vädja till alla medlemmar om hjälp. Vi kommer att spela på 28
bord, vilket ställer krav på bl a många domare. Ställ upp och hjälp Ifo
att med kvalitet fullfölja detta Svenska Mästerskap !

Kör hårt i såväl serie- som turneringsspel och hjälp till vid Veterar-SM, manar

Hasse W
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Bordtennis ungdom
Pojkar 13

Inledningen på denna säsongen har varit
strävsam. Kanske beror det på speltiden
(söndagar kl 09:00) eller att klassen blivit
bättre. Vi spelar nu som känt i en serie där
många spelare är äldre än Ifo-grabbarna.

Första matchen spelade vi mot Gårdsten
1. Efter att ha dominerat matchen släppte
koncentrationen och vi fick nöja oss med 7-
7. Viljan att vinna just denna match var
minimal bland spelarna, men de insåg detta,
och det är ju det viktigaste. Match 2 och 3
spelades mot Mölndal 2 resp. Rudalen 1. Vi
förlorade båda med knapp marginal. Senare
visade sig att dessa matcher förlorats med
14-0 p.g.a. en licenskontroll. David A. hade
inte giltig licens, varför vi (trots att vi inte
förlorade några poäng) nu ligger i botten på
serien.

Som lagledare anser jag att det viktigaste
inför de fyra resterande matcherna är att
moralen i laget höjs avsevärt. Görs detta
kommer vi tveklöst igen, spelet finns redan.

God fortsättning,

Christopher Andersson

Juniorlaget

Laget har i huvudsak bestått av Christoper
Andersson, Ola Jönsson, Jack Magnusson
och Adam Lindgren. Det har gått väldigt bra
för junior-laget under hösten. När säsongen
inledde hade vi inga förväntningar eftersom
det inte gick så bra förra året och vi räknade
inte med några större framgångar.

Vi inledde med att möta Gärdsmosse och
vi vann med klara 8-2. I nästa match stod vi
mot Kungälv och nu fick vi betydligt hårdare
motstånd. Vi lyckades vinna med 8-6 efter
Jack Magnusson gjorde en riktig kämpainsats
i sista matchen och vann med minsta möjliga
marginal i skiljeset. Sedan mötte vi Linné
och den matchen vann vi med 8-2 utan
större problem. I sista matchen innan jul-
uppehållet stod vi mot Mölndal. Dagen var
den 14 december, dagen efter Lucia, och det
märktes att en del av spelarna i alla lagen
hade varit uppe länge och många spelade
sämre än vad de brukar göra. Men vi lycka-
des vinna med 8-4.

Vi ligger på andra plats i serien efter
Torslanda och ser med tillförsikt fram emot
vårens matcher. Den 10/1 möter vi Torslanda
i en tidig seriefinal och när Ni läser detta så
vet vi hur det gick i den matchen.

Clas Bergquist

Herrar Juniorer 1

Gårdsten 5 4 1 0 39 - 20 9
Torslanda 4 4 0 0 32 - 8 8
IF Ifo 4 4 0 0 32 - 14 8
Kungälv 5 3 1 1 37 - 19 7
Kannebäck 5 3 0 2 29 - 18 6
Warta 5 2 0 3 26 - 24 4
Mölndal 4 2 0 1 23 - 21 4
Linné 2 5 1 0 4 21 - 32 2
Ahlafors 5 1 0 4 8 - 32 2
Gärdsmosse 4 0 0 4 5 - 32 0
Fjället 4 0 0 4 0 - 32 0

Pojkar 13-1

Gårdsten 1 3 2 1 0 30 - 12 5
Mölndal 2 3 2 0 1 28 - 14 4
Mölndal 1 3 2 0 1 22 - 20 4
Partille 2 2 1 1 0 15 - 13 3
Rudalen 1 2 1 0 1 16 - 12 2
Askim 2 2 0 0 2 11 - 17 0
IF Ifo 3 0 0 3 4 - 38 0
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IFO VETERAN OPEN med rekorddeltagandel

Vid sidan om Veteran-SM är vår årliga internationella tävling landets största
evenemang för spelare över 40 år. Denna gång infann sig representanter för åtta
länder under första veckoskiftet i november. Förutom gamla bekanta från Norge,
Danmark och Tyskland deltog för första gången spelare från England, Tjeckien,
Ryssland och Ukraina.

Inte minst satte vara gäster från det forna Sovjet prägel på tävlingarna. Två olika grupper
om totalt fyrtio personer gästade Göteborg under en vecka och trots språkförbistring
verkade man trivas gott i såväl Ex-huset som utanför detsamma.

Från tävlingarna kan meddelas mycket hög spelstandard, inte minst i 40-klassen. Bland
damerna vann fd landslagsspelaren Svetlana Feodorova (född Grinberg) över tyskan Jutta
Trapp i en otroligt spännande och välspelad match (23-21 i avgörande set). Detta inför en
stor vch entusiastisk publik, inte helt vanligt när det gäller damveteranpingis. Vår egen
världsmästarinna, Birgitta Rådberg, (Zagreb -88 och Dublin -92) föll med klara siffror mot
Feodorova i semi, vilket understryker den höga klassen.

Även herrarnas 40-klass blev spelstark med finalspel mellan Jaroslav Kunz (nu i Tyskland
med tidigare europamästare för Tjeckoslovakien) och ryske storspelaren Yuri Volotchkov.
Ende svensk på pallen var Höjdens Benny Lundberg.

Bland 50-åringarna skördade Ifo framgångar. Bosse gick till final, där ha föll med 1-2 mot
Wolfgang Lux från Berlin (en av favoriterna till medalj i Melbourne-VM i april). Dessförinnan
hade Bosse utklassat SM- och NM-vinnande Toni Borg, vilket bådar gott inför Veteran-SM
i februari. I dubbelklassen segrade Bosse/Hasse mot skåningarna Sandmark/Persson i
finalen efter att ha varit verkligt illa ute i semi (12-18 i avgörande set) mot Ericson/Hallberg
Oskarshamn/Bele .

Gösta var vårt stora hopp bland de äldsta deltagarna och resultatet blev en guld- och en
silvermedalj. I singel föll Gösta i finalen mot Tord Östner från Stockholm med 15-21,17-21
medan dubbelvinsten (med Svante Thorsell, Halmstad) ordnades via finalens -15,16,18
mot Granqvist/Nilsson från Stockholm/Norrköping.

Vid sidan av tre dagars tävlande genorfördes en mycket lyckad bankett i Nya Ullevisi
restaurant. Omkring hundra deltagare åt gott och roade sig under lördagkvällen. Speciellt
uppskattat blev våra ryska gästers framförande av sitt hemlands sånger.

En summering ger vid handen att

deltagarantalet blev rekordstort

spelstandarden aldrig varit högre

tävlingarna flöt friktionsfritt utan tidsförskjutning

det ekonoliiska resultatet blev mycket gott

deltagarna trivdes och hoppas på fortsättning

Hans W.

Ifo Veteran Open
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Ifos Jultävling
Den 24:e jultävlingen i obruten följd (som det stod i vår inbjudan) har genomförts. Intresset

bland regionens bordtennisföreningar för vår tävling är oförändrat stort. Många starter fick
strykas, främst i pojkar 11 och 13, för att inte maxantalet matcher skulle överskridas. Antalet
starter i tävlingen blev till slut 353.

De tre tävlingsdagarna blev oerhört intensiva, särskilt för de av oss som medverkade i
sekretariatet för första gången. Under lördag förmiddag uppstod förseningar, till följd av det
pressade tidsschemat och att alla anmälda kom till start. Vi var dock ikapp igen redan under
eftermiddagen. Spelborden stod inte tomma många sekunder, vilket var mycket imponerande.
Inga sura miner kunde heller noteras bland de tävlande.

Bland våra egna spelares tävlingsinsatser noterar vi med glädje Adam Lindgrens
finalplats i Herrar kl. 5. Det enda negativa som kan sägas om årets jultävling är att den ägde
rum för långt innan jul och för nära veterantävlingen. Vi får hoppas att vi kan hitta ett bättre
datum nästa år, då tävlingen firar 25-årsjubileum.

Samtliga funktionärer skall ha ett stort tack för en utmärkt insats.

Gillis Åström

Prispallen i Herrar 50 Dubbel vid Ifo Veteran Open.
Foto Günther Hoffman, Bonn, även omslagsfotot.
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Säsongpremiär mot Warta.

Den 5/10 var det säsongspremiär för B-laget i divVI. Warta B var laget som gästade Ifo:s
hemmaarena. Det verkade bli en jämn match först, för vi följdes åt med 1-1, 2-2 och 3-3.
Men när klockan började närma sig 21:00 så hade vi vunnit med 8-3. Bäst i Ifo den kvällen
var Muhamed Sabri, som tog sina tre plus dubbeln.Nästa lag som skulle få känna på Ifo:s
hårtslående B-lag var Torslanda A som spelade i division V föregående säsong. Inte heller
här blev det någon dramatik. 8-2 till oss efter en och en halv timmas spel. Bäst i B-laget
denna kväll var Lars Molin ock så jag själv förståss. Mot Askim B fick vi bekänna färg.
Oavgjort eller vinst skulle innebära serieledning. Det blev en riktig rysare. Efter fem matcher
låg vi under med 4-1, först då vaknade vi. När dubblarna var färdigspelade så ledde plötsligt
vi med 6-4. Sedan var det Askims pigga juniorer som lyckades att ”sno” åt sig en poäng av
oss (7-7). Återigen var det Lasse och jag som drog det tyngsta Lasse(t). Den 29/10 match
igen. Ärkerivalerna Bohus B stod för motståndet. Vilket motstånd?, tänkte jag. Det såg
nämligen ut som ett C-betonat Bohus. Det visade sig snabbt att jag hade ”grymt” fel. Efter
dåligt spel av samtliga Ifo-spelare slutade det med 7-7. Enda trösten är att vi fortfarande var
obesegrade…

Seger mot Björklöven.

Hemmamatch nummer tre var mot IF Linné B. Lars Molin kunde inte vara med. Han fick
istället se Västra Frölunda besegra Björklöven med 2-1. Jag kallade då in en före detta klass
1-spelare, Per Svensson. Trots dåligt tränad tog han hem två av tre möjliga. Även Rikard
visade att han är på ”G”. Nu väntar vi bara på att Kam-Sing skall få fram det spel som han
visade förra säsongen. Men med så jämnbra gubbar i B-laget är det svårt att slå oss. 8-4
mot Linné säger väl allt… Den 16/11 kom vi åter ned på jorden med dunder och brak. Vi
mötte då Bison B som hade 0 poäng och endast sex vunna matcher. Det lät som två snabba
poäng till oss men Bison var mer tända än Ifo den här kvällen. Vi fick se oss besegrade med
6-8 trots att vi hade blixtinkallat vår junior Christopher Andersson. Vår första förlust var ett
faktum. Sista hemmamatchen 1993 blev mot serieledarna Lerum A. Lerum bestod av tre
unga killar plus en f.d. Ifo-are (före min tid) Stefan Johansson. 4-4 före dubblarna är ju okey
men slutresultatet blev snöpliga 4-8. Bäst i Ifo Rikard Migell som tog två stycken. Det
innebär att han nu äntligen har en matchkvot på plus (+1).

Juletraditioner.

Ifo B’s formsvacka brukar tyvärr av tradition komma i slutet på november och hålla isig
en bit in på januari. Kanske kunde vi bryta trenden mot Höjden B den 7/12. Då var det dax
att gästa Höjden i Frölunda. Det brukar vara jämna kamper och det är inte ovanligt att man
får spela alla matcher innan något lag har vunnit. Men inte denna regniga kväll. 4-4 blev 4-
8 igen som om inte det var nog, Kam-Sing blev även bestulen på sin jacka i
omklädningsrummet. Han tog dock sina två matcher. Dagens bragd stod Lars Molin för när
han besegrade en före detta landslagsman, Kent Johansson, som bl. a. spelade med Hasse
Alsér i EM 1962. Allra sista matchen -93 är mot Kannebäck B 17/12. Den matchen måste
vi vinna om vi skall hålla oss på den övre halvan i tabellen.

I min blygsamhet vill jag gärna redovisa 93 års statistik för B-laget. (före Kannebäckmatchen)
Kolla lagledarens matchkvot extra noga. Jag vill även meddela att även A-laget får vara med
och träna med B- och C-lagen om de vågar…

Bordtennis B-laget

Sidan restaurerad 2003-01-03
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Handboll
Nu är vi halvvägs in i seriespelet och har väl inte direkt givit motståndarna skrämselhicka

av vår spelstyrka, men en och annan domare har däremot fåt veta vad vi kallar dom. När
vi är fullt lag är vi dock farliga för vem som helst i serien men tyvärr är vi det alltför sällan.
Det började med att vi mötte Flatås med bara 6 man, men gjorde en bra match ändå och
fick stryk med ungefär 25-18. Mot GHS-91 var vi fullt men fick oturligt stryk med 21-20 Det
kompenserades i nästa match mot Kärra där vi vann med uddamålet 29-28. Varberg var vi
inte bra mot och fick därför stryk med 26-21. Önnerediterna hade toppat sitt lag med en
massa A-lagsspelare men fick kämpa för att slå oss med 23-22. Här visade vi upp ett
nyförvärv. Göran Lohne från Borås med norska rötter och en osannolik skruv från
högerkanten. Hönö slog vi, efter underläge i halvlek med 9-10, med 20-16. Celtic mötte vi
med 7 man 9-20 i halvlek blev 16-39. Trampet mötte vi med 7 man + en halvskadad Hasse
i mål. Vinst ändå med 22-19. Dags för dubbelmöte mot Fjärås. Första matchen 7 man.
Förlust 26-35. Fyra dagar senare retur i Kungsbacka med 6 man + undertecknad. Det var
så jobbigt att jag inte ens minns resultatet, men förlusten var ungefär lika stor. På
vårsäsongen måste det bli bättre uppslutning annars får vi fundera över hur vi skall lösa
nästa säsong.

Gott nytt år

Janne Ferm.

Volleyboll div 3 damer.

Wolf 8 7 1 23 - 6 14
Gråå 9 7 2 25 - 11 14
Yoggi 9 7 2 22 - 11 14
V Frölunda FK 9 5 4 17 - 15 10
G 70 B 8 4 4 16 - 14 8
IF Ifo 9 4 5 16 - 19 8
Finlandia 9 4 5 15 - 18 8
Stenungsund 8 1 7 6 - 22 2
Tuve B 9 0 9 3 - 27 0

Volleyboll div 4 herrar.

Iran B 7 6 1 20 - 11 12
Annarogde 7 5 2 17 - 12 10
Wolf B 7 4 3 18 - 12 8
IF Ifo 6 4 2 13 - 11 8
Härryda FF 7 4 3 17 - 16 8
Gråå 6 2 4 10 - 14 4
Askim 7 1 6 8 - 19 2
Knasen 5 0 5 7 - 15 0

        B-laget
Magnus Kilander 12-7, Muhammed Sabri

4-2, Per Svensson 2-1, Rikard Migell 11-11,
Lars Molin 8-8, Kam-Sing Leung 6-8, Chris-
topher Andersson 0-3. Dubbel 9-7.

Med Ifo-hälsningar. Magnus.

Handboll div 3 vsv södra.

Önnerediterna 10 8 0 2 264 - 221 16
Celtic 9 7 1 1 229 - 165 15
Fjärås 10 7 0 3 251 - 214 14
Flatås 10 6 0 4 236 - 214 12
GHS-91 9 5 1 3 198 - 189 11
Kärra 9 5 0 4 194 - 203 10
Varberg 10 4 0 6 204 - 214 8
IF Ifo 10 3 0 7 214 - 260 6
Trampet 10 1 0 9 177 - 231 2
Hönö 9 1 0 8 158 - 214 2

Sidan restaurerad 2003-01-03
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Volleyboll
Nu är höstsäsongen avverkad och julledigheten har varit när Du håller denna

tidning i din hand.

Händelserna

Vad har då hänt under hösten. För att börja med en av de många trevliga händelserna
så gick den stora banketten Tröj-Aid av stapeln 11 december. Detta blev ett välbesökt
evenemang, med både gamla och ”nya” Ifo:are som gäster. En trio bestående av Jonas,
Sarka och Benny hade Iyckats mycket bra med festen, som var uppskattad av alla
deltagare. En välkomponerad meny och lagom mycket att dricka. Tävlingen om vem bland
de manliga deltagarna som hade de mest ”intressanta” benen, var egentligen redan på
förhand en självklar uppgörelse. Tjejerna som agerade jury håller helt med mig i min
bedömning. Min blygsamhet förbjuder mig att tala om vem vinnaren blev.

Herrarna

Nu till den idrottsliga delen. Vårt herrlag som i början av säsongen lade den ena vinsten
efter den andra till protokollen och var helt obesegrade fram till en tidig seriefinal mot Iran.
Denna match blev giganternas fall. Matchen blev en början på ett ras i tabellen med icke
planerade förluster mot lag som Ifo normalt borde slå. Förklaring… Ojämnhet i spelet där
topprestationer varvas med rena djupdykningar. Spelet kommer helt enkelt av sig. Misstag
som inte borde höra hemma i detta ärorika lag. Om det beror på okoncentration, möjligen
övertändning eller något annat har nog deras högt kvalificerade tränare Mats Bäckman svar
på. Den sista matchen mot ett så svårt motstånd som Wolf, en utav ”måste-vinna”
matcherna klarade dessa gossar av i en mycket tuff femsets match. Visserligen borde nog
killarna klarat av att vinna utan att behöva ta till alla dessa set, men starkt var det och den
massiva åskådarskaran var på helspänn under det femte setet. Med denna vinst i ryggen
ser vi fram mot våren då fler viktoria skall komma och än en gång få se Ifo:s käcka gossar
stoltsera i toppen av tabellen.

Damerna

Damernas framfart på planen har liksom herrarnas varit ömsom vin ömsom vatten. Till
min stora glädje kan konstateras att ledande Gråå:s enda förlust har Ifo:s tjejer tillfogat dem.
Denna match var nog inte vår mest välspelade, men kämpatagen var det inte fel på. Karin
K har nu fått klart med sina studier och beslutat stanna kvar hos oss. Det är nu inte bara Karin
laget står och faller med, utan tjejerna blir mer och mer samspelta och skall inte ha de
onödiga förlusterna mot sämre motstånd som kommit under hösten. Tjejerna har lite
problem med att hålla koncentrationen uppe, vilket jag tror är en av de större bidragande
orsakerna till att vi har förlorat så många set. Den sista matchen mot Stenungsund som vi
visserligen vann, men onödigt tappade ett set mot. Åtta poäng efter halva serien är godkänt,
men om Irmas målsättning skall hålla får vi nog lägga på ett kol under våren. Vi har idag ett
så pass jämnt lag med konkurrens på de flesta positionerna att utvecklingen borde stegras
och högsta nivån läggs på ett pinnhål högre. Jag tror att Ifo:s tjejer kommer att bli vårens
utropstecken i div. 3 damer.

Magnus Moberg
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Prova redan i kväll! Göteborgarnas nya favoritbröd:

Polarkakan
som tack vare en unik chockfrysningsteknik

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

kan levereras så gott som ugnsfärskt till din butik.

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

Polarbröd AB, 942 00 Älvsbyn
Distribueras av
Harald Högfors

Partihallarna
Box 360 71
400 13  Göteborg
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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


