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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

När det gäller Redovisning…

Mölndals Bokföringsbyrå
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SYNVINKELN
Föreningen har en ansträngd ekonomi utan att för den

skull stå på ruinens brant. För att fortleva måste vi
hushålla med, och öka våra tillgångar. Detta är ett av de
primära målen som jag tror hela föreningen står bakom.
Ett annat mål är att bedriva verksamhet i sektionerna så
smärtfritt som möjligt utan att de idrottsliga skall lida för
att samhället ser ut som det gör med indragningar av
bidrag som varit delar av den grund som vi står på. Det
är ju fina ord men ord ger inget klirr i kassan. Hur skall vi
realisera dessa ord och öka välståndet för att kunna göra
de aktiviteter som hör en idrottsförening till. Vi skall se
över våra lotterier och bingoverksamheten för att den
vägen försöka att öka inkomsterna. Detta är inget
revolutionerande, därför försöker vi också att finna alter-
nativa ideer för att öka vår kassa.

Populärt är att skära i kostnaderna vilket vi också
måste göra för att få det att gå ihop utan att för den skull
dra ner på verksamheten. Det kommer att bli ett tungt år
ekonomiskt för vår förening, men jag tror vi klarar oss
från ett betydligt svårare läge om vi nu börjar se om vårt
hus. Att hålla på med pengar, bekymmer och allt annat
är kanske nödvändigt men det är inte därför vi håller på.
Det roliga är idrotten, med träning, träffa kompisar, få lite
framgång, utvecklas till en bättre spelare eller ledare, det
är meningen med Ifo. Strävan efter att bli en hel förening
utan sektionsgränserna var en av de stora käpphästarna
under den tidigare perioden jag satt och höll i klubban. Vi
skulle umgås mer alla sektioner tillsammans. Som det
ser ut idag har alla så mycket att göra så engagemanget
blir lidande, idealismen finns inget utrymme för. Konkur-
rensen är mycket hård mot alla aktiviteter som fritiden
skall räcka till. Jag vet och känner själv hur svårt det är
att få tiden att räcka till.

De idrottsliga framgångarna under det gångna året
var väl inte de mest Iysande i Ifo:s 60 åriga historia. Men
med träning och talang så flnns möjlighet att göra
resultaten vi är så väl värda. Vi andra som inte har
talangen får väl fortsätta med träningen för att träffas och
ha roligt, eller på annat sätt bidra för att kanske få en
meningsfull tillvaro inom vår idrottsförening.
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Juni 1994
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På omslaget ses de flesta av våra pingisungdomar på Jullovets träningsläger med Mats.
Från vänster: Charlott Åström, tränAren Mats, David Andersson, Martin Jönsson, David
Lidén, Ola Jönsson, Viktoria Åström. Sittande på bordet: Christopher Andersson, Jack
Magnusson, Adam Lindgren, Jens Strand och Peder Lindgren. Foto: Anna Olsson

Magnus Moberg
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INGVAR ANNELING

TILL MINNE

* 5/5 1926  † 29/1 1994

Vår hedersordförande - en stor idrottsledare har lämnat oss. Efter en längre
tids sjukdom orkade Ingvar inte kämpa längre. Vara tankar går i första hand
till Ingvars anhöriga och vi förstår, att han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Ingvar lämnar också ett stort tomrum efter sig i Ifo, som blir svårt att fylla.
Att försöka ge en rättvis och heltäckande bild av Ingvars arbetsinsatser för
Ifo, är dömt att misslyckas.

Vi vill dock framhålla hans insatser som ordförande i många år. Detta förde
med sig kontakter och uppdrag i olika förbund och föreningsanslutningar
utanför Ifo. Ingvar var en kunnig föreningsmänniska och han blev ett välkänt
och aktat namn i dessa sammanhang, vilket också förde med sig att vår
förening blev känd som välskött och seriös.

Vi tackar dig Ingvar för ett omfattande och gediget arbete, som du har lagt
ner på vår förening under många år. Du lämnar ett ljust minne efter dig och
den minnesfond, som nu är instiftad, kommer att göra att du även i
fortsättningen kommer att finnas mitt ibland oss.

Dina idrottskamrater i Ifo
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Ingvar Annelings Minne

Ledarstipendium
Postgiro 48914-6 IF Ifo
Följande föreningar, släktingar, vänner och klubbkamrater har bidragit till den generösa
summan av 11645:- kronor till ovanstående minnesstipendium.
Föreskrifter för detta håller vi på att formulera i samråd med Ingvars son Claes.
Vi framför vårt varma tack
If Ifos huvudstyrelse
Det går fortfarande mycket bra att skicka in bidrag till detta.

Föreningar

Göteborgs Bordtennisförbund
Bridgevännerna SPF, Linnestaden
Centern i Centrum Göteborg
Sällskapet Hallsvikarna Styrsö
IF IFO
Stadsdelsnämnden Linnestaden
Sveriges Pens.-Förbund,SPF, Göteborg
SISU Göteborgs distrikt
Volvo Transport AB, Rune Svensson

Ifoare

Agneta Cormin-Albo
Rolf Berg och Eva
Gertrud Brestan
Ture Börjesson
Lena Engström-Larsson
Lars Hansson
Familjen Ive Hjort
Arne Johansson
Olof Lagervall
Gösta Liljekvist
Annica Mellgren
Leif Morqvist
Åke Nilsson
Claes Oddhammar
Tomas Ryd
Lennart Rydhed
Per Svensson
Familjen Bo Thorinsson
Lennart Wänerstrand

Släktingar, vänner

Berit o Johannes, Ann o Bengt
Tant Ingeborg o Barbro
Kusinerna Inger, Ivan, Lilly, Arvid, Stina
med familjer
Margit o Ivar, Martin o Stina
Bengt Andreasson
Letty Börjesson
Gunnar Dahlqvist
Lilian Hallberg, barnen med familjer.
Willy Halvardsson
Brita o Olle Keyling
Astrid Linderum
Hans Manneby
Inga Lill Persson
Susanna Stockheden, Itte, Harald, Kata-
rina
Elsa o Gösta Svensson
Tibor o Marja Szabo
Rune Torwald
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Debatt
Just nu pågår i skolorna över hela landet ett intensivt arbete på att utarbeta timplaner för

den nya skolan. Riksdagens beslut i vintras innebar en ordentlig nedskärning av antalet
idrottstimmar, men samtidigt stora möjligheter för den enskilda skolan att profilera sig
genom att flytta timmar mellan olika ämnen och skapa olika tillvalsalternativ. Genom
införandet av skolpengen har elever och föräldrar blivit viktiga påtryckningsgrupper. Skolan
är mer än tidigare tvungen att lyssna på vad deras ”kunder” vill ha för att få behålla
elevunderlaget. Därför tror vi att det är viktigt att bilda opinion bland dessa grupper för mer
tid till idrott i skolan.

Riksidrottsförbundet genom Fredrik Rohde

Kräv mer idrott i ditt barns skola.

Nästa år införs den nya grundskolan över hela landet. Den kommer att innebära stora
förändringar, inte minst för idrottsämnet. Riksdagen har beslutat att ’’Idrott och hälsa” i
framtiden ska minska med nästan en timme i veckan. Dessutom ska idrottsdagar tas från
ämnets ordinarie timmar. Det här beslutet har tagits trots att vi vet att

• barn och ungdomar behöver regelbunden motion for att må bra.

• barn och ungdomar behöver regelbunden motion för att orka med det teoretiska
skolarbetet.

• barn och ungdomar i allt mindre utsträckning är fysiskt aktiva på egen hand.

• idrottsämnet tillhör skolans populäraste ämnen.

Men - det finns möjligheter att göra något åt situationen. Förutom den ”garanterade
minimitid’’ varje ämne får enligt den av riksdagen beslutade timplanen finns det också något
som kallas ”lokalt jämkningsutrymme”. Det innebär att den enskilda skolan kan fördela om
totalt 410 klocktimmar fördelade på grundskolans nio år mellan olika ämnen. Svenska,
engelska, matematik och språkval får inte röras, men i övrigt får man ta upp till 15% av ett
ämnes timantal. Här finns naturligtvis en risk att en skola plockar ytterligare timmar från
idrottsämnet. Men det finns också möjlighet för skolan att utöka idrottens tid så att det t o
m blir mer än idag. Dessutom har utrymmet för elevernas fria val ökats väsentligt. Det är nu
470 timmar fördelat på nio år. Det fria valet ska vara lärarledda timmar i ämnen som finns
på elevens schema. Rimligen kommer valet därför inte att vara helt fritt utan bestå av
tilläggskurser som skolan erbjuder eleverna. I och med införandet av ”skolpengen” har de
enskilda skolorna blivit betydligt mer känsliga för föräldrars och elevers önskemål kring
utbildningens uppläggning.

Ta därför kontakt med ditt barns skola. Hör efter hur
skolan har tänkt sig ämnet ”Idrott och hälsa” i framti-
den. Hur många timmar kommer det att få? Kommer det
att finnas utrymme för tillval inom idrottsämnet? Kräv
att ”Idrott och hälsa” får ett utrymme som motsvarar
ditt barns behov.

Inga Arfwidsson
Riksidrottsstyrelsen
Ansvarig för barn-, ung-
doms och skolfrågor.
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Debatt

Vidstående debattartikel ingår i en serie som distribueras av en grupp inom RF, för
publicering i klubbtidningar och liknande. Ifo-aren publicerar dessa artiklar i den mån de
behandlar ämnen som rör vår verksamhet. Tidigare ämnen har varit bl.a. läktarvåld och TV-
sändning av matcherna. De artiklarna publicerades ej.

Besök
Bo Thorinssons

Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20

Telefon 16 19 19
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Ifo gratulerar.

Årsmötesrapport
Val och utmärkelser på årsmötet.

I huvudstyrelsen fick vi en nygammal ordförande genom att Magnus Moberg åtog sig att
leda föreningen ytterligare en gång. Kvarsittare är Henrik Dahlgren på posten som
sekreterare och Juraj Mihalicek som kassör, alla tre från volleybollen. Ingemar Hjort
fortsätter att göra Ifoaren. Ytterligare en nygammal ledamot är Claes Oddhammar som
representerar handbollen. Bordtennisen företräds i huvudstyrelsen av sin ordförande, Gillis
Åström. Informellt utsedd att representera pingis-ungdomarna är Christopher Andersson.

Till revisor valdes Ingemar Adelin, kassör i GBTF, revisor i SBTF mm. Han har hjälp av
Ive Hjort med Hans Westling som suppleant.

Bordtennisen styrs av Gillis, Anna Olsson och Jan Lindgren på post och Magnus Kilander,
Christopher Andersson, Henrik Migell och Göran Malm som usf och suppleanter. BT-
styrelsen kallar in veteranrepresentanter m.fl. därest så befinns lämpligt.

Handbollen förvaltas enkelt och effektivt av Jan Ferm och Claes Oddhammar.

Volleybollen leds av Juraj med Anette Ekholm som sekreterare och Jörgen Nilsson som
kassör. Usf är Camilla Skoog, Jalle Kindmark och Karin Kron

Bland övriga excellenser kan nämnas: Honnörsnämnden med Claes Oddhammar, Ive
Hjort och Magnus Moberg. Valberedningen med Henrik Dahlgren, Ive Hjort och Henrik
Migell. Klubblokalens intendent Ive Hjort. Nytt är Ingvar Annelings Minnesfond som, på
begäran av Ingvars anhöriga, hanteras under Ifo:s paraply. I dess ledning finner vi Claes
Anneling, Claes Oddhammar, Ive Hjort och Magnus Moberg. Det torde gå att ordna
effektiva arbetsmöten i dessa grupper.

Ifobollarna delades i år ut till Magnus Kilander, BT, Mats Jansson, HB och Jalle Kindmark
och Irma Andersson från Volleybollen.

Leifs och Jannes pris utdelades för fjärde året  till en ungdomsspelare i pingisen. Den här
gången gick det till Peder Lindgren. Han har under året kämpat väl och krönte säsongen
med en gruppseger i Hirtshals.

Stadens Guldmedalj till Ifo-are.

Vår medlem Åke Nilsson var under olika perioder sekrete-
rare, kassör och ordförande på den tiden det inte var uppdelat
i olika sektioner utan allt sköttes av en styrelse. Åke har varit
lagledare för A-laget i handboll och för damlaget i handboll.

Han var även ledare för damlandslaget i handboll. Åke satt
i Göteborgs Handbollförbunds styrelse i över 30 år, de
senaste åren som ordförande. Han var även ledamot i
Svenska Handbollförbundet under 17 år och var kassör i
GDIF under flera år. Ännu idag anlitas han i
handbollssammanhang och deltog i arrangemanget i se-
naste VM.
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Årsmötesrapport

ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN

Huvudstyrelsen:

Ordförande:
Magnus Moberg a.  776 86 57

b. 775 28 20
Kassör:
Juraj Mihalicek a. 35 46 00

b.778 47 21
Sekreterare:
Henrik Dahlgren a. 37 01 20

b. 84 29 29
Ledamot:
Claes Oddhammar a. 62 32 15

b. 573278
Ledamot:
Ingemar Hjort a. 12 17 30

b. 24 12 11

Ordförande Bordtennis:
Gillis Åström
b. 24 89 43

Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Juraj Mihalicek
b.778 47 21

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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SIA-eftermiddagsverksamheten våren -94

Under våren har vi åter igen tagit emot skolungdomar tio tisdagar mellan kl. 1600 och
1700  för att ge dem en möjlighet att pröva på bordtennis och eventuellt bli nya storspelare.
De senaste åren har Gösta Liljekvist tillsammans med Leif Andrén tagit hand om
verksamheten, men den här våren bad Gösta mig (undertecknad) att ta över efter honom.
I höstas anmälde sig 22 ungdomar varav 12 även fortsatte under våren. En nyanmäld
tillkom. Av alla dem som har varit med under året är alla pojkar. Man kan undra vart alla
flickor tagit vägen? För klubben är det naturligtvis synd att det har varit så få deltagare, men
för ungdomarna och för mig har det varit bra. Det har så gott som alltid funnits bord lediga
så ingen har behövt vänta på att få spela. Uppläggningen av timmarna har varit som under
hösten. Ungdomarna har vid varje tillfälle blivit indelade i grupper. Sedan har de spelat alla
mot alla inom gruppen. Genom att dela in grupperna olika inför varje timme så har alla i stort
sett fått möta alla. Utgående från dessa resultat har sedan en SIA-mästare korats.

Avslutningen

Den sista tisdagen hade vi avslutning. Tack vare att vi fick hålla på till kl. 18.00 var det
möjligt att fullfölja det späckade programmet. Vi började med en femkamp bestående av
fyra sportgrenar och en tipspromenad. Jag var orolig för att frågorna skulle vara för svåra.
Det visade sig att de var mycket svåra då de flesta endast fick 4-5 poäng. Ändå lyckades
Sadig Owoeye pricka in 9 stycken. Efter femkamp som tog ett tag, främst pga att jag tog lång
tid för mig att utse vinnarna, började prisceremonin. Totalsegrare i femkampen blev Sadig
Owoeye genom att han förutom tipspromenaden även vann två av sportgrenarna. Tvåa
blev Axel Söderberg och trea Patrik Vaclavec. SIA-mästare blev Christian Vaclavec som
under våren endast förlorade 3 set. Tvåa blev Christian Folkesson och trea Thomas Illek.
Thomas Bengtsson fick också pris för fjärde platsen. Nikolas Okmark och David Berglund
fick ”närvaropris” resp ”tapperhetspris”. Vi avslutade till sist med godispåse, muffins och
Coca-Cola till alla. Jag vill välkomna Christian Vaclavec, Christian Folkesson, Thomas Illek,
Thomas Bengtsson och Patrik Vaclavec till IF Ifo (ni som var med till Hirtshals fick träffa dem
där). Dessutom hoppas jag att även de övriga som anmält sig från Sia-verksamheten
kommer att visa sig i Ifo:s färger till hösten. Jag vill även passa på att tacka Gösta och Leif
för hjälpen med drickat, godiset och priserna.

Slutligen vill jag tacka för mina år med Ifo. I mitten på maj flyttar jag till Borlänge för att
arbeta där. Tack för all glädje och sorg (fast så många matcher har jag väl ändå inte
förlorat???) jag har fått tillbringa med Er. Jag antar väl att det blir att ta på sig Borlänges
färger. Mitt mål är dock att fortsätta följa med till Hirtshals varje år. Vi ses!

Rikard Migell

Bordtennis SIA
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Så har då ännu ett år kommit till ända. Efter en fin avslutning i Hirtshals kan vi sätta
oss i lugn och ro och reflektera över säsongen som varit.

Som lagledare för P13 kan jag inte vara annat än nöjd. Trots att vi slutade sist i tabellen
med 0 poäng! Efter en bra inledning fråntogs vi våra poäng p.g.a. strul med licenserna. Efter
det har grabbarna tappert kämpat, tyvärr i en uppförsbacke som visade sig vara alltför brant.
Mot många av motståndarna spelade vi mycket jämnt. grabbarna verkar ha utvecklats i sitt
spel, inte bara fysiskt utan också mentalt. Det har framförallt visat sig i det faktum att jag inte
under hela säsongen sett det minsta spår av uppgivenhet hos spelarna. Trots upprepade
förluster, nätrullare på matchboll och brutna fötter (man skall sitta i pulkan Martin, inte under
den!) har spelarna med berömvärd glöd tränat intensivt för att kunna ställa sig vid borden
förberedda, något som de alla lyckats bra med och kan vara stolta över! Jag ser fram emot
nästa år och hoppas finna ”gubbarna” på plats igen.

Slutligen vill jag innerligt tacka Mats Hedin, som enträget och ambitiöst gjort
pingisen till något roligt och meningsfullt i Ifo. Utan honom vet jag inte var vår
ungdomssektion hade befunnit sig, och jag önskar honom all lycka i framtiden

Trevlig sommar

Christopher Andersson

Bordtennis P13

Mats i instruktionstagen, här med David Liden. Foto: Gillis Åström.
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Idrottsåret som gått

Vi har lagt ytterligare ett tävlingsår (det 60:e) bakom oss. Ett år, som som vanligt blandat
strålande framgångar med mindre lyckade resultat. De främsta resultaten ståtar som
vanligt våra veteraner med. Bl.a. kan nämnas att Bosse Thorinsson vann Veteran-SM i 50-
årsklassen i mixed tillsammans med Birgitta Tegner. Vidare vann Gösta Nimmerfors 70-års
klassen i dubbel i Pensionärs-SM tillsammans med Stig Nilsson. Men även våra juniorer har
har varit framgångsrika och överraskat, även sig själva, med att bli tvåa i juniorer 1, på
samma poäng som segraren. I övrigt har tävlingsresultaten inte bjudit på några större
överraskningar.

Vårt ”medaljtyngda”
juniorlag Christopher,
Jack, Adam och Ola till-
sammans med sin
framgångsrike lagledare
Claes, foto taget utanför
Idrottscentret i Hirtshals.

C. el. P
Vaclavec,Thomas
Bengtsson, Tho-
mas Illek och
Christian Folkes-
son här tillsam-
mans med Rickard
på Sia-avslut-
ningen.

Bordtennis

Våra egna tävlingar genomfördes på ett utmärkt sätt. Med Ifo Veteran Open som kronan
på verket. Vi deltog även som medarrangör vid Veteran-SM. Vid samtliga tävlingar var
uppslutningen från de aktiva och andra medlemmars sida mycket god. Sia-verksamheten
har under Göstas, Leifs, Rickards mfl. ledning fungerat utmärkt. Sammanlagt har 22
ungdomar deltagit mer eller mindre regelbundet .
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På årsmötet avtackades Gösta Liljeqvist, som nu lämnar sina uppdrag i klubben. Jag vill
ånyo framföra vårt tack till en ledare, som under . en lång följd av år har tagit hand om våra
yngsta spelare, på ett fantastikt sätt. Jag vill även passa på och tacka Mats Hedin för hans
insatser för våra ungdomar och önska honom lycka till med sitt framtida kall, som lärare.
Mats har dock lovat att hålla kontakten och försöka hjälpa till med uppläggningen av
träningen även i framtiden och kanske medverka vid kommande träningsläger. Vidare vill
vi tacka Rickard Migell för hans insatser i klubben, både som spelare och nu senast även
som ledare i Sia-verksamheten. Lycka till på Vägverket och måtte Dina broar hålla!

Året som kommer

Inför nästkommande säsong kan vi konstatera att vår seniortrupp ser en aning tunn ut.
Inskolningen av våra ungdommar i seniorlagen skall fortsätta, men avståndet till vårt A-lag
är ännu för stort. För att vi skall kunna skapa oss en uppfattning om omfattningen av vår
spelartrupp och hur den kommande säsongen skall läggas upp komer vi att ha ett spelar-
och ledarmöte onsdagen den 25maj. Antalet ungdomslag kan troligen utökas något till
nästa säsong m.h.a. våra nya ungdomar.

Bordtennis

Mats tillsammans med ett urval av våra ungdomar Ola, Charlotte, Christopher, Adam,
Martin, David A., David L. och Peder

I och med att Mats Hedin slutar som tränare måste vi se om vårt hus och agera inför
framtiden. Vidare måste vi hitta nya medarbetare som kan ta över Sia- verksamheten.

Text och bilder: Gillis Åström
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Säsongen 93/94 är avslutad och nedan följer ett försök till bokslut.

A-laget spelade detta år i div 4, som vi ansåg vara en lämplig nivå för vårt
ålderstigna lag. Vi hade dock oturen att hamna i en av landets bästa
(?) div 4-grupper och degraderingen till femman blev ett faktum.
Många jämna matcher förlorades och nu gäller det att stoppa den
trista utvecklingen med nedfyttning varje säsong. Med glädje konsta-
terar vi att Mats Jansson åter tagit upp pingisspelet efter några
skadeår samt att ungdomarna med Adam Lindgren i spetsen närmar
sig vår seniortopp.

Övriga lag klarade sig bra med B-laget på en fin fjärdeplats i div 6 (högsta
resrvlagsserien), medan C-laget hamnade i mitten av div 9. H35-
lagets andraplats i högsta serien efter Höjden är glädjande, då
tidigare år inneburit stora problem med att över huvud taget få ihop
ett lag.

Laget i H50 blev tvåa i grundserien, medan man hamnade på sjätte och sista
platsen i slutspelet. Vad hände? Våra juniorer gladde med en
andraplats i klass 1 och seriesegern var inte långt borta (minus fyra
matcher i kvot mot vinnande Torslanda). I Pojkar 15-1 blev det en
mittenplacering för Ifo, medan grabbarna i Pojkar 13-1 får ta nya tag
nästa år.

Ifos öppna… KM för veteraner spelades 15 mars i Ex-huset. Som vanligt hade ett
fyrtiotal spelare inviterats och tävlingen avgjordes för tjugoförsta
gången. Efter kvalspel i gruppform följde utslagningstävling mellan
gruppettor, grupptvåor och grupptreor. I en spännande A–final vann
Hasse mot Wartas Kenneth Olausson med -19,22,22, medan Bosse
segrade i B- och Mölndals Rune Hjalmarsson i C-finalen. Efter spelet
bjöd Ive på välsmakande middag, under vilken bl a utmärkelsen
”Årets Gbg-veteran” delades ut till Bengt Nilsson från Höjden.

Veteran-VM har nyligen avgjorts ända borta i Melbourne i södra Australien.
Rekorddeltagande av 1809 spelare från 49 länder innebar ca 6700
matcher på 66 bord under fem dagar! Ifo var med i form av Hasse som
spelare och familjen Hjort som medresenärer. En fyllig rapport från
historiens i särklass största och mest välarrangerade pingistävling
kommer i nästa nummer av Ifoaren.

Hans Westling
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Med Ifo vid veteran-SM…

Ett av landets stora pingisevenemang avgjordes under veckoskiftet 4-6 februari i
Valhalla Sporthallar. Veteran-SM arrangerades av GBTF tillsammans med Ifo, Linne
och Warta. Hela 375 deltagare från Kebnekajse i norr till Trelleborg i söder fanns på
plats för spel i åldersklasserna 40,50 och 60 år med en uppskattad extraklass för 30-
åringar.

För att mästerskapen skulle kunna genomföras under tre dagar fick hela 28 bord
användas. Detta ställde höga krav på arrangörerna, som dock skildes från uppgiften med
gott betyg. Ett stort tack till de klubbkamrater, som bidrog till en lyckad tävling! Vid sidan om
slitet med domarskap, montering av bord och hagar, ut- spisning av funktionärer mm deltog
ifoare även i mästerskapen som spelare. En kort summering ger vid handen att

• klubben fick ett SM-guld genom Bosse i Mixed 50. Partner var Birgitta Tegner
från Mellerud och vinsten var helt problemfri

• Bosse och Hasse kom tvåa i Lag 50, efter finalförlust med 0-3 mot storfavorite-
rna Blentarp. Linne var nära att eliminera vårt lag i kvarten, men underläge i
avgörande dubbelmatchen vändes med möda till vinst

• Bosse och Hasse även avancerade till final i 50-dubbel efter bl a en tuff
kvartsfinal mot Johansson/Hallberg från Stockholm. Finalförlusten skrevs till
1-2, efter det att skiljeset avgjorts via slagräkning mot skåneparet Persson/
Skultety

• Bosse avancerade till kvarten i H50 singel, där Josef Skultety från Blentarp
denna gång var klart bättre. Övriga deltagande klubbkamrater (Gertrud, Björn,
Gösta och Tage) deltog med större entusiasm än framgång.

…och vid nystartat pensionärs-SM

Intresset för att delta vid de äldre ålderskategoriernas SM har vuxit sig så starkt, att en
uppdelning av mästerskapen visat sig nödvändig. För första gangen genomfördes i mars
Pensionärs-SM i åldersgrupperna 65,70,75,80 och 85 år. Närmare hundratalet deltagare
kom till Norrköping för att kämpa om SM-medaljer och ha trivsamt med likasinnade.

Ifo sände en liten med stark trupp till östgötametropolen: Gösta Nimmerfors och Tage
Lundqvist. Den sistnämnde erövrade en bronspeng i 65-dubbel tillsammans med Västerås
Knut Henriksson efter förlust mot blivande SM-vinnarna Curt Österholm/Rune Forsberg.
Singelspelet gav dock inte avancemang till slutomgångarna. Om bara örebroaren Erik
Lundgren besegrats (förlust med 17-21 i skiljeset) hade kvartsfinalplatsen varit klar.

En guldmedalj erövrade vår förening i det första Pensionärs-SM. Inte oväntat stod Gösta
för prestationen, då han tillsammans med Stig Nilsson från Linköping hemförde 70-dubbel.
Paret Mattsson/Härnström från Spårvägen stod för finalmotståndet (23-21,21-13). Tuffare
var det i semi mot ett annat stockholmspar (Larsson/Dahlman), där vinsten hemfördes med
21-15 i avgörande set.

Göstas baneman i singelklassen hette Bo Eckman fran Häverödal i Roslagen och
omgången var kvartsfinal. Gösta kom denna gång aldrig in i matchen och av hans normala
flytande offensiv såg man inget. Eckman avancerade sedan till final, där Halmstads Svante
Thorsell blev för svår. Hans Westling

Veteran-SM



16 Ifo-aren nr 1 1994

Våren 94’

Vi startade höstsäsongen bra med fyra segrar och två oavgjorda, men sedan blev det
stopp i maskineriet. Vi hade tänkt rycka upp oss snarast, alltså redan i premiärmatchen 94
mot Råda/Hindås. Vi låg femma i tabellen mot Rådas andraplats. Hade det varit tävling i att
äta julskinka och dricka glögg, så hade vi nog vunnit med 8-0 mot Rådas ungdomar, men
nu gällde det bordtennis. Vi fick finna oss besegrade efter dubblarna med 2-8. Det fanns väl
egentligen ingen ursäkt, för de var bättre än oss trots att de var mellan 16-20 år gamla. Den
19/1 var det dags för nya tag. Serien har vänt och Warta väntade besök från anrika Ifo. Warta
ställde endast upp med tre spelare så 8-3 från i fjol kunde väl inte bli sämre. Efter en timma
hade vi vunnit med 8-2. I omklädningsrummet övertalade Lars Molin oss övriga med ett
krogbesök för att fira första segern 1994. 27/1 Torslanda A -IF Ifo B, stod det på
matchprotokollet. Det är inte så mycket att säga om den matchen vi tog 2 poäng utan att
glänsa (8-5). Den sista januari skulle vi få besök av Askim PK B. Senast vi mötte dem
”snodde” Askim 1 poäng från oss p.g.a. sitt hala underlag i Askims sporthall. Det skulle bli
en jämn match även denna gång. 1-3 blev 4-3 som blev 5-5 men efter dubblarna så tog vi
tre raka singlar. Alltså 8-5 till oss. Rikard Migell var dagens gigant med sina tre + dubbeln.
Nu ryktas det i omklädningsrummet om tronskifte i B-laget. Muhamed har konkurrens från
både Rikard och Lars angående vem som skall spela 1:a ”gubbe”. Den 7:e februari får vi
väl se…

Bordtennis B-laget

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

Avancerad teknisk fortbildning för

specialister-fackmän-nyckelpersoner
får Du hos
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Krogbesök igen

Måndagen den 7/2 tog vi två poäng mot Bohus B. Vi fick vara nöjda med 8-4, för i höstas
blev det 7-7 borta. Muhamed ångade på med 3 segrar plus dubbeln och har nu bäst
matchkvot i B-laget. Sedan var det dags för krogbesök igen. Vi får väl inte hoppas att det
påverkar vårt spel i negativ riktning (det måste det väl göra???) Torsdagen den 24/2 var det
match i Gamla Ullevi. Det var IF Linné som vi skulle tampas med. Lasse Molin kunde inte
vara med, för det var matcher på högre nivå för honom. Han var nämligen och såg på de
”Olympiske Lekerne” live i Lillehammer. Lagledaren visade hur man inte skulle göra i första
matchen och  sedan blev det 8-1 till oss. Nu är det bara 8-0 som fattas så har vi haft alla
sorters resultat. Mot Bison B var vi revanschsugna. 6-8 hemma var mer än snöpligt för oss.
Det var mer rättvist nu på bortaplan. 8-2 till oss efter bra spel av samtliga i Ifo. Den 20/3 skulle
vi möta serieledarna. Vi visste att det skulle bli tufft. Att det var söndagsmorgon gjorde inte
saken bättre. 0-8 inga mer kommentarer. Med bara en dags vila så var det match igen,
Höjden B hemma. 4-8 borta skulle väl kunna bli något bättre hemma kanske, men 7-7 som
blev trodde jag aldrig. Både Kam-Sing och jag hade en lyckad kväll (2 singlar + dubbel) men
nyckelmatchen var trots allt dubbeln som Rikard och Adam vann mot Mikael Hallonqvist och
Bengt Nilsson. Om Adam utvecklas i samma takt nästa år ligger nog min plats i B-laget risigt
till, tänkte jag på vägen hem, men det är ju ett angenämt problem. Nästa match är
Kannebäck B tisdagen efter påsk. Vi vann med 8-2 borta, så jag räknade med 2 poäng till.
”Icke sa Nicke”, Kannebäck hade nämligen med sig två stycken A-lagsspelare denna gång.
Det blev istället 3-8 till dem. Kam-Sing och jag tog var sin singel plus en dubbel (jag och
Muhamed). Anmärkningsvärt var att Muhamed förlorade tre singlar, men han är ju trots allt
bäst i laget totalt. Sista matchen i serien denna vår var mot Råda/Hindås. Vinst eller förlust
hade inte så stor betydelse tabellmässigt. Vi låg på en fjärdeplats och kunde varken bli trea
eller femma i serien. Det blev utklassning 8-1 till Råda/Hindås. Enda segern kom från
materialspelaren Kam-Sing Leung vars uppåtgående formkurva infann sig lite för sent.

Slutord

Div 6 verkar vara lagom nivå för de flesta i B-laget, i alla fall om man ser på statistiken här
nedan. Nu är det bara Danmarksresan kvar denna säsong och jag tror på många
framskjutna placeringar där. Vi får väl se om jag hade rätt…

Statistik B-laget totalt 93/94

Rikard Migell 24-23
Magnus Kilander 20-18
Lars Molin 19-14
Muhamed Sabri 18-8
Kam-Sing Leung 15-18
Per Svensson 2-1
Christopher Andersson 0-3
Adam Lindgren 0-7
Dubbel 22-14

Med Pingishälsningar

Magnus Kilander

Bordtennis B-laget
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Text och bild:  Anna Olsson

Mats med stoppuret i
högsta hugg.

Vår nye tränare Anders.

Bordtennis
Träningsläger med Mats och Anders!

Inför tävlingarna i Hirtshals - Danmark - 15-17 april
körde Mats Hedin och Anders Lundqvist hårdträning
med såväl juniorer som seniorer. Det verkade som
detta gav resultat då Ifo kammade hem en mängd
medaljer och fina placeringar i olika klasser.

Mats hade även ett träningsläger för ungdomarna
under jullovet. I flera dagar yrde pingisbollarna i Oscar
Fredrikskolans gymnastiklokal och Mats hade, som
vanligt, satt ihop ett varierat och roligt träningsprogram.

Eftersom Mats kommer att börja studera till hösten
igen har han tyvärr meddelat att han inte kommer att
ha tid att träna våra ungdomar under nästa spelår. Vi
hoppas alla att Mats bara tar ett uppehåll och återkom-
mer till IFO så snart som möjligt.
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Våravslutning i Hirtshals

Så blev det åter dags för den traditionella säsongsavslutningen i Hirtshals. I år avreste
29 st (en av de större trupperna!) förväntansfulla ungdomar och likasinnade till Danmark.
Samtliga inblandade ser med stor glädje fram emot turneringen i Hirtshals, som trots ibland
bristande arrangemang utövar en stor dragningskraft på våra aktiva. Resan är årets
höjdpunkt. Inte ens de dagliga luncherna på Idrottscentret förmår sätta ned humöret. Maten,
matsedeln och arrangemangen är liksom en del av traditionen. Det skall dock sägas att
arrangemangen gradvis har blivit bättre under de år vi varit med. Tävlingarna ägde i år rum
i bara två hallar vilket underlättade för oss som vill se så många av de våras matcher som
möjligt. I år hade vi med oss 5 nya ungdomar, som var med på resan för första gången:
Thomas Bengtsson, Christian Folkesson, Thomas Illek, Christian och och Patrik Vaclavec.
Dessa har gjort entré i klubben via Sia-verksamheten.

Tävlingsresultat

Tävlingsframgångarna var som vanligt stora. I herrar klass II kom Magnus KIlander 5:a
och Kam-Sing Leung 12:a. Magnus vann herrar klass III. Richard Migell kom 3:a och Kam-
Sing Leung 9:a. Herrar klass 4 vanns av Göran Malm. I finalens första set gick Göran från
5-14 till 17-14 och hade sen full kontroll på matchen. Matchande kunde dock ha slutat
tidigare för Göran, som i 2:a omgången av den här klassen hade problem med en gnetande
och tjötande Munkedalsbo, som med sitt munväder höIl på att knäcka Göran och domaren.
Henrik Migell blev 3:a i klassen. Bland resultaten i ungdomsklasserna kan nämnas att
klassen drenger vanns av Peder Lindgren som i semifinalen besegrade broder Adam, som
därmed blev trea i klassen. Martin blev 3:a i klassen yngre drenger.

Text och bild: Gillis Åström

Adam och Jack
spelar dubbel
tillsammans i
Hirtshals.

Våra nya ungdomar gladde med gott kämpahumör och bra spel. De har alla gått mycket
starkt framåt på senare tid. Flera matchvinster och en poolseger genom Christian Vaclavec
blev facit. Om det funnits något pris för bästa klubb hade vi legat bra till. Det var väl endast
Btk Safir som kunde gjort oss rangen stridig. Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till
klubbens veteraner och huvudstyrelsen som ställt medel till förfogande så att resan kunde
genomföras.

BT Hirtshals
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Veteran VM.

Fyllda av förväntningar samlades en liten skara utanför Stora Teatern för att resa till andra
sidan jordklotet där Melbourne med 7:de Veteran VM i bordtennis väntade.

Vi mellanlandade tre dagar i Singapore där det var mycket varmt. Vi tillbringade första
dagen på egen hand. För de som anmält sig var det gemensam middag på kinesisk djonk.
Andra dagen var det halvdags stadsrundtur som avslutades med en gemensam lunch och
tredje dagen halvdags tempeltur.

Pingviner och Kängurur.

På kvällen fortsatte vi till
Melbourne dit vi anlände på
middagen nästa dag, som var
tisdag. Onsdagen blev det
halvdags stadsrundtur med
gemensam lunch och på ef-
termiddagen hade vi utflykt till
Philip Island. Vi stannade på
vägen dit och hälsade på flera
kängurur, tyvärr i fångenskap,
men de var fina och åt ur
händerna på oss. Vi såg ingen
känguru i frihet på hela resan
(undrar om det var en Koala vi
såg vid vägen)  Vi beskådade
pingvinernas ankomst till land
vid solnedgången. Det var lus-
tigt att se hur de små liven
spatserade upp till sitt
nattläger bland buskarna. Det
blev ett väldigt tjatter innan de
kom till ro och detta lär uppre-
pas varje dag hela året.

Veteran VM

Invigning.

Sjunde dagen på vår resa ägde öppningsceremonin av den sjunde tävlingen genom åren
rum. ”Move it or lose it” stod det på många ställen utmed väggarna i den jättelika mycket
fina utställningshallen som skulle bli vår spelplats. Det stod också på programmet. Den
riktiga betydelsen av dessa ord begrep jag aldrig men det verkade vara viktigt. Efter
procession av länderna, nationalhymn och tal av fyra olika höjdare, däribland Hans
Westling, svors eden av en australiensisk kvinna. Vidare presenterades sånger av en
gosskör som verkligen kunde sjunga. Jag vet att många med mig tänkte att detta som vi nu
var med om är en enda persons förtjänst, nämligen vår Hans Westling.

Kängu, med lilla ru.
(bild från IH's video)
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Veteran VM

Reina Wetterström
med sin guldme-
dalj. Foto: Maj-Britt
Larsson

Vår nye
revisor,
Ingemar
Adelin,
framför
Exhibition
Center.
Foto: Inger
Adelin

Största pingistävlingen någonsin.

Nästa dag startade tävlingarna med poolspel på 66 bord, 1809 deltagare från 49 länder
(rekord) skulle kämpa om medaljerna. Med så många deltagare blev det c:a 6700 matcher
och världens största bordtennistävling var ett faktum. Vad vore denna tävling utan alla
”blåbär”. Det förstår ju var och en hur viktiga dom är. Hurra för all deras energi!! Beträffande
tävlingarna var dom de bästa hittills. Inga skränande högtalare som störde. När poolspelet
var över tog domare vid. Aldrig fattades någon. Det gick som på räls. Från expeditionen kom
man in med en bunt pärmar under armen och lugnt och stilla lades
en på varje bord. Spelet flöt fint. Ingen sprang och tjatade, det var
bara att vänta så kom protokollen. Rätt som det var blev det riktigt
stiligt vid borden. Japanska damer och herrar iklädda röda jackor
och vita kjolar och byxor ställde frivilligt upp som domare. Det såg
fint ut och fungerade utmärkt. Vi tror det var en övning för
någonting de skall ha.

De som vann.

Jag knogade runt bland borden med en väska full av olika
attiraljer till videokameran. Batterierna är tunga. Hann se många
matcher och höra många kommentarer. I dubblarna är det ofta fel
på partnern för att inte nämna alla racket som ibland kan ställa till
det. Ifos enda deltagare Hans Westling förlorade i åttondels-
finalen så sedan gällde det de andra svenskarna. Många är ju
mycket duktiga men de fann sin överman och blev färre. Noterar
med glädje att Reina Wetterström höll ända fram till guldet
tillsammans med italienskan Edith Santifaller. Isse Larsson tog
guld i singel 80 år och i dubbel med Tore Engqvist. Inte illa i en
klass med 24 deltagare. I 70-årsklassen tog Arne Neidenmark
och Gunnar Säverström tog silver i dubbel medan Tord Östner
och Bo Eckman tog brons. Bronsmedaljer togs också av Arvi
Grapenhed i par med en fransman i 40-årsklassen.
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Veteran VM
De som inte vann.

Lennart Björk, Toni Borg, Ove Nilsson, Arne Persson, Svante Thorsell och andra som
skämt bort oss med segrar under åren fick se sig slagna. Vanja Wannehed, Birgit Jönsson,
Barbro Broström, Annica Mellgren och de andra flickorna kämpade för allt dom var värda
men nådde inte ända fram. Nästa gång hoppas vi igen att det skall gå bra för dem. Det gäller
att inte ge upp utan tänka positivt, träna och ge järnet. Vad kan man mer begära. Det
viktigaste är ju inte att vinna utan att kämpa väl. Det kan nämnas att några av VM-mästarna
i Melbourne var med vid Ifo Veteran Open förra året, så den tävlingen är det allt god klass
på. Jutta Trapp från Tyskland som vann i 40-årsklassen i Melbourne, både singel och
dubbel. Svetlana Fedorova från Ryssland, som vann singel  50 år, Khourchid Naguibekov
också Ryssland, vann 50-dubbeln, och även vår Isse Larsson.

Videobild från
dubbeln mellan Hans
Westling och Ove
Nilsson mot Hans
Johansson och Toni
Borg (skymd)

Krokodilmiddag.

En av kvällarna samlades vi till Nordisk Afton. Danmark stod för arrangemanget. Inte alla
har uppfattat hur trevlig denna samvaro är på fjärran ort. Maten måste nämnas. Först en trio
av medaljonger av Känguru, biff och Krokodil. Det ni! Sedan kom tre huvudrätter av vilka
jag valde Baby Barramundi i lite god sås. Det äts väldigt lite potatis, så det var att dränka
hela fisken i citron. Fisken serverades på tallriken med huvud, skinn, ben och fenor. Den
smakade inte mycket. Så här dags var vårt saltbehov så stort att inget kändes salt. Som
dessert serverades jordgubbar och glass. Vi fick sånghäften med många svenska, danska
och norska melodier. Mest minns vi nog PG Hedins insats som allsångsledare av ”Waltzing
Matilda”. Senare kom dansen igång och det blev en lyckad afton. När det var slut tackade
vi varandra och vandrade hem i den svarta natten.

Naturfenomen.

Det sades att vi skulle ha 10 min gångväg till hallen, men det stämde inte, även om man
gick som Westling, kors och tvärs genom närmaste ljusövergång. Det tog istället 20 minuter.
I  parken som omgav Exhibition Building där det spelades var det efter mörkrets inbrott gott
om djur med en lång svans som vi fick veta var possum. Dom åt ur händerna på oss om det
fanns något att äta. Vi gjorde en annan intressant upptäckt här i parken. Månen stod i ny,
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Veteran VM
men inte som ett kommatecken vi är vana vid utan helt omvänt som ett G. Detta var en
verklig syn, men när vi envisades med att tycka att solen också var fel opponerade sig
guiden Barbro och förklarade att solen gick upp i öster och ned i väster och därmed punkt.

Bankett för 1600 personer.

När spelen var över var det som vanligt bankett. 1600 personer var anmälda och vi
undrade nog hur detta skulle gå. Det blev verkligen nånting. Runda bord dukade för tio med
vita dukar, levande ljus i kandelabrar på alla bord. En flaska vin på varje bord skulle räcka
till alla tio men det fattade åtminstone ingen vid mitt bord. Men strunt i det. Vatten med is
är ju också gott när man är törstig. Tog man något annat kostade det extra. Det serverades
först soppa, sedan fick vi välja på två rätter, kyckling eller kalkon och detta serverades på
varma tallrikar. Desserten var glass och petit choux, mycket prydligt upplagt. Underhållningen
denna kväll var en orkester som med flera melodier tog våra tankar till Irland. Några tacktal
hölls och särskilt avtackades två unga flickor från arrangörerna som stått i särklass under
hela tävlingen och även före. Dom fick blommor och var sin fria resa, två veckor i Norge,
som tänker ta goda råd av dem till nästa VM som äger rum i Lillehammer/Oslo. När vi kom
till kaffet fick vi åka rulltrappa ner en våning där dansen tråddes i en timma.

Hemresan

Nästa dag skingrades svenskarna på tre olika håll. Några åkte till Cairns och Barriärrevet
och den gruppen jag var med hade utflykt till Sovereign Hill och guldgrävarstaden där ingen
fann guld men fick en inblick i hur det varit en gång. Därefter for vi till Sydney. En
stadsrundtur som skulle sluta med en eftermiddagskryssning med Kapten Cook men detta
senaste blev inte av. Många på rundturen ville till Operan och titta och detta orsakade
försening så att båten gick utan svenska passagerare. Vi som anmält oss gjorde nästa dag
en utflykt till Blue Mountains som hade mycket fina utsiktsplatser. Ett blått skimmer över hela
nejden har givit platsen dess namn. Det var en fin djur- och naturupplevelse. Hemresan
hade startat och nu flög vi mot Bangkok som är värd ett särskilt kapitel med allt guld kontra
fattigdomen. Det var något man aldrig glömmer och efter ännu en lång natts flygtur landade
vi i Stockholm. Vi hade alla blivit ett härligt minne rikare.

Elvy Hjort.

Videobild från den
tumultartade bortre
delen av banketten.
På varje bord fanns
det reklamlappar
utlagda. Det dröjde
inte länge förrän
luften fylldes av
pappersflygplan.
Mitt i gröten ser vi
några äldre japan-
ska damer i fajt
med bl.a.
överdomaren Ruth
Singer.
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Handboll
Nu är säsongen slut och den har inte varit lätt, men betydligt svårare är ändå att skriva

några ord om något så intetsägande som vår insats i år. De få gånger vi spelat bra har vi
varit betydligt bättre än vad som borde vara möjligt med den obefintliga träningen, men de
flesta matcher har vi spelat och framför allt kämpat mycket sämre än man har anledning att
kräva.

Fighting spirit = Sisu = kämpaglöd är i alla fall som jag ser det, detsamma som att ta i när
det tar emot. Det har vi varit värdelösa på i år. Då gäller det inte enbart att ta i på planen utan
även i att ta sig till matcherna. Man kan behöva kämpa mot en gruvlig arbetsgivare, griniga
ungar, grinig käring, sur bil eller dåligt väder, och då får man se till att göra det. Skall vi
undvika sådana katastrofsiffror som i vissa matcher i år så fordras det faktiskt lite ”djävlar
anamma”. Däremot begär jag inte att ni skall gå på årsmötet som går samtidigt som, näst
VM-finalen, årets största fotbollsmatch.

Vårens matchresultat.

Ifo - Trampet 21-25
Ifo - Celtic 18-23
Ifo - Hönö 24-17
Ifo - Önnerediterna 13-35
Ifo - Kärra 26-20
Ifo - Varberg
Vet ej resultatet pga att jag återigen var tvungen att spela för att vi skulle ha fullt
manskap på planen. Naturligtvis blev det vinst.
Ifo - GHS 18-35, jag deltog ej.
Ifo - Flatås 23-25

Danmarksresan

Cup Sinatra i Fredrikshamn går av stapeln
12-14 augusti. Senaste anmälningsdag 24
juni, då även 500:- per person skall betalas.
Resterande 600:- per person betalas senast
15 juli. Anmälan och pengar mottages av först
och främst Lars Engström tel 581992, i andra
och sista hand av Jan Ferm tel 523768. An-
mälan är fruktansvärt bindande.

Ha en trevlig sommar

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

Ring Ive Hjort 24 12 11 och beställ.

Janne Ferm
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 Tjejerna.

Damlagets framfart i serien har varit en framgång jämfört med förra året. Trots att Irmas
målsättning inte riktigt infriades är vi nöjda med placeringen i tabellen. Damlaget slutade
som 4 med 14 poäng vilket inte är dåligt. Topplagen hade dock lite för många poäng för att
vi skulle vara i närheten.  Matchen mot Stenungsund låg tjejerna under med 2-0 i set men
vände resultatet till vinst trots att Ifo inte hade något att spela för och Stenungsund riskerade
att åka ur 3:an. Två givna poäng skulle tas mot Tuve som vi slagit under våren med en klar
seger. I returen kom Tuvetjejerna för sent till matchen och domaren dömde walk over till vår
fördel. Tuve frågade då om vi inte kunde mötas någon annan tid vilket vi inte hade skyldighet
att göra, men snälla som vi är tyckte vi att en träningsmatch kunde vara kul. Men ack vad
vi bedrog oss. Tuve hade toppat sitt lag med tjejer från sitt A-lag, Det var ett helt nytt lag som
garanterat hade tillhört toppen av 3:an i stället för att ligga i botten. Spekulationer görs
genast om laget plockades ihop för att slippa åka ur. I sluttabellen ses att Tuve de sista
matcherna tagit lika många poäng som under hela säsongen. Undrar vad deras ordinarie
tjejer tycker när de inte får vara med till slut utan bli ratade för att envist hänga kvar där de
inte hör hemma.

 Kval.

Tjejerna har dock försvarat Ifo:s färger med glans. En del plattmatcher har gjorts men i
det stora hela har säsongen varit en klart godkänd insats. Speciellt minns jag två matcher.
Den första mot Wolf som tjejerna kämpade men förlorade, Wolf:s tränare sa efteråt att han
inte förstod hur Ifo kunde ligga så illa till i tabellen som vi gjorde vid detta tillfälle. Spelet var
näst intill 100% med ett försvar som Ifo:s damer aldrig tidigare mäktat med men förlorade.
Den andra matchen mot Gråå, en heroisk insats. Vi hade tidigare förlorat mot dessa
ärkerivaler och returmötet ett måste för vår prestige. Med underläge med två set Iyckades
tjejerna vända och vinna med 3-2 inte med tur, utan av egen kraft och skicklighet vanns
denna match.  På den avslutande turneringen Kal & Ada’s första dag hamnade damerna

tvåa i gruppen vilket gjorde
att tjejerna om de vetat om
det inte behövt stiga upp så
tidigt. På den andra dagen
började återkvalet med en
seger mot vidare avance-
mang. Men sen var det stopp
mot ett lag från Halmstad
som var för duktiga för oss.
Men vi trodde helt klart att vi
skulle ha chansen med vinst
i första setet. Efter det höjde
hallänningarna tempot och
vi hade inte en chans. Desto
trevligare och något pinsamt
var det sätt på vilket förste-
domare valdes till efterföl-
jande match. Hoppas ingen
fick skavsår på knäna.

Volleyboll

ÖKAR ORKEN SLÄCKER TÖRSTEN
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Volleyboll
 Killarna.

Herrarnas framfart i serien har varit bättre än på mången god dag. Näst bäst av dem alla
är inte så illa pi… Nu får vi se vad GVBF hittar på, uppflyttning till trean eller kvarsittning.
Killarna är tyvärr lite ojämna och gör ordentliga djupdykningar emellan åt. Fram till
seriefinalen hade de hållit jämna steg med serieledarna Iran och låg max några poäng efter
under hela säsongen, men onödiga förluster gjorde att vi aldrig helt kom i kapp. När serien
egentligen skulle vara slut hade matchen mot Iran blivit uppskjuten p.g.a. att domaren inte
kom. Denna match kom att spelas efter alla andra seriematcher och bli en ren final. Om Ifo
vann med tre noll skulle segern vara vår. Allt annat förlorade vi. En bra början och en
komfortabel seger i första set som bådade mycket gott. Men det berömda gruset, inte i
ögonen men i maskineriet, satte stopp och andra set förlorades. Så även det tredje och
fjärde. Därmed var det garanterade avancemanget till trean inte under vår kontroll utan vi
får se som sagts vad GVBF eller den osynliga goda feen kan göra.

 Kal & Ada.

Herrarna var liksom damerna anmälda till Kal & Ada. Herrarnas kvalgrupp bestod av
förutom oss själva även om jag kommer ihåg två div. tre lag och ett elitserie lag nämligen
Lidingö. Dessa 08 kom att bli var första motståndare. Man kan inte säga att dessa herrar
var några ambassadörer för sin sport utan med sedvanligt 08-maner spelade överlägsna.
Vad gör en seger skönare när sådana motståndare står på andra sidan. Med lite hjälp av
handikappsystemet klarades dessa av med 2-0. Efterföljande match delades och vi stod på
tre setvinster, med en klar chans att bli gruppsegrare med vinsten att inte behöva stiga upp
så tidigt på söndagen. Men som det ofta blir, 2-0 i baken och sämsta tänkbara placeringen.
Upp och döma klockan åtta. Liksom för damerna vanns en match på söndagen och
förlorades nästa och därmed var den planerade säsongen över.

Avslutning.

Den 7/5 mellan de två speldagarna på Kal & Ada hade vi ett välbesökt årsmöte med
efterföljande middag, för vilket ett stort tack skall riktas till bl.a. Anette som hade fixat maten
och Juraj som stod för drickat och säkert någon mer. Nu hoppas jag att det blir en skön
sommar för alla och att ni spelar mycket beachvolley som uppbyggnad inför hösten så att
vi kan ge våra motståndare hårda matcher.

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

PO
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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


