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SYNVINKELN
Spelet kan börja!

Hösten och vintern är här. Den första snön har
redan fallit, men som vanligt blev den inte speciellt
långvarig. Det blir mörkt nästan innan det har blivit
ljust. Men ska man leva här uppe i norden så är
alternativen inte många och årstiderna hur kalla de
än är så har de i alla fall något visst över sig.

En fördel med hösten är att vi kan börja idrotta efter
den långa fina sommaren. Träningarna har varit igång
ett tag, matcherna har väl börjat för de flesta och det är
bara att se fram mot alla de vinster som Ifo kommer att
ta hem i år. Apropå vinster så hoppas jag att alla har fått
papper om det ny-gamla andelslotteriet. I detta lotteri har
vi alla allt att vinna både genom vinsten som tillfaller den
lycklige som har rätt nummer vid dragningen och sektio-
nerna som får överskottet av lotteriet som ett tillskott i sin
ekonomi.

Det känns inte bra att alltid behöva skriva om pengar
och föreningens inkomster och utgifter men det är en
angelägenhet att försöka få Ifo att fungera så bra som
möjligt. Tänk om vi hade  IFK:s inkomster och våra
utgifter. Men så är det inte och vi får leva med det vi har
och göra det bästa möjliga av situationen. För stunden
skall vi koncentrera oss på att göra så bra resultat som
möjligt. Det kanske inte är att vinna alla matcherna utan
att kunna förlora men ändå känna sig nöjd med insatsen
genom att ha presterat ett resultat som varit det bästa
mot en övermäktig motståndare.

Därför Ifo:s alla lag
Lycka till !
Magnus Moberg
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Det har influtit ytterligare bidrag till Ingvar Annelings
Minnesfond från Leroy Johansson, Mats Hedin, Rune
Ekberg, Arne Lundin, Bengt & Ilse Skarin, Elvy Anders-
son, Eddie Werner.

Ifo tackar alla bidragsgivare.

Det går alltjämt bra att skänka pengar till fonden.
Använd huvudpostgirot, 489 14-6, och skriv tydligt på
talongen så att kassören vet vart pengarna skall.
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Stödföreningen
På något sätt måste vi öka våra inkomster, för att Ifo skall kunna bedriva sin verksamhet

på en hyfsad nivå. Kraftfulla insatser behövs. Bingo, medlemsavgifter och bidrag är inte
längre tillräckligt för att finansiera verksamheten.

Vi vädjar till dig att ekonomiskt stödja verksamheten i IF Ifo genom att teckna andelar i
vårt andelslotteri. Du får ju dessutom möjligheter att vinna.

Andelarna kostar 20:-/dragning

Du kan välja att betala hela beloppet på en gång och betalar då endast 200:- för samtliga
dragningar under perioden, ingen expeditionsavgift.

Om du föredrar att dela upp betalningen kan du välja att vid två tillfällen betala 100:- per
andel plus en exp.avg om 5:-.

Främst för dig som tecknar många andelar finns även alternativet att betala 20 kr per
andel och dragning plus en exp.avg om 5:- vid 8 tillfällen med månadsbetalningar.

Du förbinder dig dock alltid att betala för hela perioden.

10 dragningar under perioden

Vi kör andelslotteriet under perioden dec -94 t o m juni -95. Det blir 10 dragningar, en varje
månad och extra dragningar i vissa utvalda månader.

Gör din anmälan omgående

till din ledare genom bifogade svarstalong eller skicka talongen direkt till undertecknad.
Vi vill ha din anmälan snarast,  men betala inga pengar förrän du får inbetalningskortet.

Vad kan man vinna?

Den ena hälften av din insats går till verksamheten i IF Ifo. Den andra hälften går tillbaka
till andelstecknarna i form av vinster. Du får ett särskilt andelsbevis med uppgift om
andelsnummer, antalet vinster och storleken på dessa tillsammans med inbetalningskor-
ten. Detaljerna beror ju på hur många andelar som tecknas.

Målet är att få ihop 200 andelar.

Vår målsättning är blygsam, men vi vill vara realistiska. Detta betyder att föreningen
tillförs 20.000:-. Beloppet fördelas efter antalet tecknade andelar för resp sektion. Vi räknar
med att  c:a 8000:- går till huvudsektionen (från stödjande medlemmar och sponsorer - till
hyran för klubblokalen och andra gemensamheter) och c:a 12000:- fördelas till verksamhe-
ten ute i sektionerna (från aktiva medlemmar och deras anhöriga direkt till respektive
sektion)

Om du som medlem tecknar en andel och ordnar så att morsan, farsan eller jobbkomp-
isen m fl också tecknar en andel, så når vi målet lätt. Givetvis kan du också teckna flera
andelar själv, vilket ökar vinstchanserna betydligt.  Som andelstecknare blir du också
medlem i stödföreningen.

Kontaktperson:
Claes Oddhammar TEL 031-573278
Prilyckegatan 37, Stödföreningens postgiro
425 32 HISINGS KÄRRA, 696217-9
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Bordtennis
Säsongsstarten

Sommaren med stort S tog hastigt slut och ersattes med en höst som föll över oss med
vatten i massor. Våra spelare drog sig därför raskt inomhus, dammade av racketarna och
satte igång. Bordtennissäsongen startade upp med ett träningsläger lett av Mats Hedin. A-
laget imponerade med ett intensivt tränande innan tävlingsverksamheten kom igång.
Matchandet började med lag-DM och framgångar för våra äldsta. Juniorerna förlorade i
första omgången mot Gårdsten. Traditionsenligt har även Kalles Cup startats upp. Det
började med en vinst över Bison med 14 - 11. Nästa match, som skall vara spelad före 11
november, blir mot Bohus.

Träning

Måndagar och torsdagar leds träningen av Claes Bergquist, som utsetts till ungdoms-
ansvarig. Tisdagar är tänkta för samträning mellan våra seniorer och våra äldsta ungdomar.
Detta har tyvärr hittills inte fungerat tillfredsställande. På fredagar tränar en grupp, som är
ny för i år, bestående av ett gäng 9-åringar. Träningen leds mycket gläjande av Adam
Lindgren och Martin Jönsson. Den 4 och 5 november blir det ett nytt träningsläger för våra
ungdomar under ledning av Mats Hedin, som lovat att hålla kontakt med oss även i fort-
sättningen.

Sia - verksamheten och Ungdomslagen.

Till årets Sia - verksamhet har 7 ungdomar anmält sig. Ny ledare för i år är Charlotte
Åström. Tid: tisdagar 16.00-17.00 Helgen 15 - 16 oktober genomgick Adam, Martin och
Jack Bordtennisförbundets steg-1- kurs med förhoppningen att bli bättre spelare och i
Martin och Adams fall även för att bli bättre ledare. I DUK (Den Unga Kraften) har vår
förening representerats av Charlotte och Christopher. I årets seriespel deltar vi med 5
ungdomslag: Herrjuniorer, P15, P13, P12 och P9. Särskillt glädjande är att vi fått till oss ett
gäng (ca 8 st) killar födda 1985, som får hjälpas åt med att bilda ett P9-lag.

Seniorlagen

Efter ingående diskussioner i somras beslöts att vi skulle behålla samtliga seniorlag, trots
spelarbortfall och osäkert deltagande av en del spelare (beroende på arbetssituation etc.).
Detta för att vi skall ha tillräckligt med lag för inskolning av våra ungdomar. För vårt A-lag
hoppas vi på en framgångsrik säsong. Det började ju också bra med seger i första matchen.
Vi kan däremot inte räkna med någon framskjuten placering för vårt B-lag som drabbats av
störst åderlåtning. Hittills har B-laget kommit till match med minst två ungdomar i laget. De
tre första matcherna har slutat med förlust. Ny lagledare i C-laget är Göran Malm. Facit
hittills är en seger och en förlust.

IF IFO:s jultävling

Vår jultävling äger i år rum för 25:e året i rad! Datum för tävlingen är i år den 9 - 11
december.

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

Ring Ive Hjort 24 12 11 och beställ.
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Bordtennis
Pojkar 77-1

Lagledare Hans Jönsson 242129b
Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Må 14 /11 18,00 IF Ifo P77 Mölndal Ex-Huset P77-1 …… - ……

Må 28 /11 18,00 Gårdsten IF Ifo P77 Ex-Huset P77-1 …… - ……
Må 28 /11 19,30 Mölndal IF Ifo P77 Ex-Huset P77-1 …… - ……

Må 12 /12 19,30 IF Ifo P77 Gårdsten Ex-Huset P77-1 …… - ……
Må 16 /•1 18,00 IF Ifo P77 Mölndal Ex-Huset P77-1 …… - ……

Må 20 /•2 18,00 Gårdsten IF Ifo P77 Ex-Huset P77-1 …… - ……
Må 20 /•2 19,30 Mölndal IF Ifo P77 Ex-Huset P77-1 …… - ……

Må 6 /•3 19,30 IF Ifo P77 Gårdsten Ex-Huset P77-1 …… - ……

Pojkar 79-1

Lagledare Clas Bergqvist 417324b
Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Må 14 /11 18,00 Bohus IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 14 /11 19,30 IF Ifo 79 Gårdsten 1 Ex-Huset P79-1 …… - ……

Må 28 /11 18,00 Torslanda 1 IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 12 /12 18,00 IF Ifo 79 IF Linné Ex-Huset P79-1 …… - ……

Må 12 /12 19,30 Gårdsten 2 IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 16 /•1 18,00 IF Ifo 79 Gunnilse Ex-Huset P79-1 …… - ……

Må 16 /•1 19,30 IF Ifo 79 Bohus Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 20 /•2 18,00 Gårdsten 1 IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……

Må 20 /•2 19,30 IF Ifo 79 Torslanda 1 Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 6 /•3 19,30 IF Linné IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……

Må 20 /•3 18,00 IF Ifo 79 Gårdsten 2 Ex-Huset P79-1 …… - ……
Må 20 /•3 19,30 Gunnilse IF Ifo 79 Ex-Huset P79-1 …… - ……

Pojkar 81-1

Lagledare Christopher Andersson 425327b
Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Lö 29 /10 9,00 IF Ifo 81 Askim 2 Ex-Huset P81-1 …… - ……

Lö 26 /11 9,00 IF Ifo 81 Mölndal 1 Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 26 /11 10,30 Gärdsmosse 1 IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……

Lö 17 /12 9,00 IF Ifo 81 Alvhem Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 17 /12 10,30 Bohus 1 IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……

Lö 14 /•1 9,00 IF Ifo 81 RådaHindås 1 Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 14 /•1 10,30 Askim 2 IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……

Lö 28 /•1 10,30 Mölndal 1 IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 4 /•3 9,00 IF Ifo 81 Gärdsmosse 1 Ex-Huset P81-1 …… - ……

Lö 4 /•3 10,30 Alvhem IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 25 /•3 9,00 IF Ifo 81 Bohus 1 Ex-Huset P81-1 …… - ……
Lö 25 /•3 10,30 RådaHindås 1 IF Ifo 81 Ex-Huset P81-1 …… - ……
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Pojkar 82-4

Lagledare Leif Andrén 128343b
Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Sö 30 /10 9,00 IF Ifo 82 Kix 2 Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 30 /10 10,30 Warta 2 IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……

Sö 27 /11 9,00 IF Ifo 82 Gärdsmosse Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 27 /11 10,30 Torslanda 2 IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……

Sö 18 /12 9,00 IF Ifo 82 Mölndal 4 Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 15 /•1 9,00 Alvhem IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……

Sö 15 /•1 10,30 Kix 2 IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 29 /•1 9,00 IF Ifo 82 Warta 2 Ex-Huset P82-4 …… - ……

Sö 29 /•1 10,30 Gärdsmosse IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 5 /•3 9,00 IF Ifo 82 Torslanda 2 Ex-Huset P82-4 …… - ……
Sö 5 /•3 10,30 Mölndal 4 IF Ifo 82 Ex-Huset P82-4 …… - ……

Sö 26 /•3 10,30 IF Ifo 82 Alvhem Ex-Huset P82-4 …… - ……

Pojkar 85-2

Lagledare Lars Ljungblom 128438b 613418a
Dag tid hemma borta plats serie Resultat
Lö 29 /10 15,00 IF Ifo 85 Lekstorp Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 29 /10 16,30 Warta 2 IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 26 /11 15,00 IF Ifo 85 IF Linné Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 26 /11 16,30 Mölndal 3 IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 17 /12 15,00 P-ille BTK 3 IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 17 /12 16,30 IF Ifo 85 Mölndal 2 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 14 /•1 15,00 Landvetter IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 14 /•1 16,30 Lekstorp IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 28 /•1 15,00 IF Ifo 85 Warta 2 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 28 /•1 16,30 IF Linné IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 4 /•3 15,00 IF Ifo 85 Mölndal 3 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 4 /•3 16,30 IF Ifo 85 P-ille BTK 3 Ex-Huset P85-2 …… - ……

Lö 25 /•3 15,00 Mölndal 2 IF Ifo 85 Ex-Huset P85-2 …… - ……
Lö 25 /•3 16,30 IF Ifo 85 Landvetter Ex-Huset P85-2 …… - ……

Bordtennis

Resultatbörs

Oslo Veteran Open 24-25/9: HS50: 2 Hasse HD40: 2 Hasse/Lennart Björk, Norrköping
HS70: 1 Gösta HD70: 1 Gösta/Stig Nilsson, Linköping
Lindometräffen 9-10/10: HS3: 3 Hasse HS4: 2 Hasse
Askimdagen 15/10: HS3: 7 Hasse HS4: 6 Jens HS5: 4 Peder, 5 David
PS13: 3 David
Ifo Veteran Open 4-6/11: HS50: 3 Leif HS55: 3 Bosse HS70: 3 Gösta HD50: 1 Bosse/
Hasse, 3 H.J. Sazowski,Tyskland/Leif HD70: 3 Gösta/Stig Nilsson Linköping
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Det lackar mot jul och ”halvtidspaus” för spelaret 94/95. Vad har då hänt inom
föreningens pingisverksamhat? Ja, bl a

Seriespelet Vårt A-lag spelar i div 5 för första gången på minst trettio år. Ett bevis
på svaghet, men även ett tecken på att pingisen växt sig stark. Ett
flertal duktiga ungdomar runt om i Göteborg deltar i seniorernas
seriespel, vilket ger viktig rutin inför det slutliga steget in i vuxenpingisen.

Tre vinster och en förlust innebär en topplacering i den högsta
distriktsserien div 5. Då två lag går upp till div 4 får vi anses ha goda
avancemangsmöjligheter. Bosse har kastat in handuken som ordina-
rie A-lagsspelare, men står till förfogande vid krissituationer.

I reservlagen återfinns flera åv våra ungdomar, dels pga spelstyrka
men även av ovan angiven orsak. Ungdomslagens situation beskrivs
på annan plats i tidningen.

Kalles Cup är namnet på en tiomannalagtävling i handicapform. Efter segrar mot
Bison resp Bohus (16-9) är vi klara för final. Denna spelas troligen
fredagen 2/12 i Exercishuset och vi ställs mot Linnés rutinerade lag
med såväl damer som veteraner med gynnsamma handicap. Inte
minst våra unga spelare har skött sig väl. I semifinalen mot Bohus
vann t ex David två jämna matcher efter jättefint spel trots att han
kallades in som reserv på ett sent stadium.

Lag-DM spelades under oktober i Ex-huset och det var som vanligt
våra veteraner som stod för framgångarna. Finalen i H50 vanns
överlägset mot Höjden utan setförlust av trion Bosse, Leif och Hasse.
Guldmedaljer. Omgång 2 vanns i en tuff och jämn match mot
favoriterna Warta i H60. Stor hjälte blev Gösta, som vann sina tre
matcher. Segrar mot högre rankade Harris Mattiasson och Alf Carls-
son är meriterande och ingen går säker för vältränade Gösta. Tage
och Åke kompletterade med var sin finalvinst. I Lilla DM (för lag i högst
div 5) blev det en tredje uppsättning lagguld för Ifo. Bosse, Leif och
Hasse stod för bedriften och Rudalen (5-1) resp Lindo (5-3) fick
bekänna färg i semi resp final.

Ind. DM innebar långa kvällspass för såväl 40- som 50-åringar. Start kl 18 och
slut först kl 23 gynnade lirare med god kondition. Våra främsta
placeringar blev i H40 en finalplats för samspelta paret Bosse/Hasse
och knapp förlust med 19-21 i skilje mot ett av landets bästa par
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(Benny Lundberg/Dennis Pettersson, Höjden). I H50 blev Bosse åter
mästare med Hasse på tredje plats. För första gången på många år
blev det förlust i dubbelklassen. Klubbkompisen Leif i kompanjon-
skap med Wartas Kenneth Olausson blev för svara i semi (1-2) och
av bara farten vann paret även finalen mot Nilsson/Ekström från
Linne med samma siffror.

Ifo Vet. Open spelades under första veckoskiftet i november. Från åtta nationer
kom närmare 130 spelare och såväl spelstyrka som trivsel var hög.
Enda arrangörsvinst knep Bosse och Hasse i 50-dubbel efter final-
vinst mot huvudstadsparet Svensson/Franzen från Vik-47. Alla funk-
tionärer skall ha ett tack för värdefull hjälp till att förbättra klubbens
något skrala ekonomi.

Fortsättningen  bjuder bl a på vår sedvanliga Jultävling (25:e upplagan), som ocksa
den spelas i pingiseldoradot Ex-huset. Tidpunkten är 9-11/12 och vi
utgår från att alla klubbkompisar ställer sig till förfogande främst som
domare.

Nykomling på Ifo Veteran Open var Terry Donlon från England, här på en tio år gammal
bild från Veteran VM i Helsingfors, tillsammans med Hasse Westling och en för redak-
tionen okänd, men sannolikt japansk, spelare Fotot har vi fått av Terry.

Hasse W
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PLOCK
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Handboll
Nu är det åter dags att snöra på sig handbollsskorna, tejpa alla upptänkliga leder,

stoppa händerna i klisterburken men framför allt trimma stämbanden för nu ska dom
få höra. Domarna alltså. Vi kommer bättre förberedda än på länge.

T.ex. i första matchen lyckades vi få två man utvisade för resten av matchen + avstängda
nästkommande match på grund av tjöt. Detta trots att domarna inte ens förstod språket. Hur
skall det då bli med göteborgsdomare? Eftersom förvirringen var total lyckades en av de
avstängda tjöta sig med i matchen men den andra avstängningen drabbade istället fel
gubbe. Det var stackars Lasse Engström som blev förväxlad med Jimmy och därför fick stå
över.

Danmark

Det var extra taskigt att det blev just Lasse, det är nämligen enbart pga Lasse som vi
överhuvudtaget kom till Danmark i år. Han har gjort ett fantastiskt jobb för att ro det i land,
och bättrar inte gänget sig och underlättar reseledarens jobb är det nog tveksamt om han
orkar någon mer gång. Bortsett från slappheten med anmälan och betalning och det
myckna tjötet på plan var det en trevlig resa. Det är en go gäng att va med och det var tidvis
hyggligt handbollspel, relativt hyfsat kortspel och en del vacker dans. Vi spelade 4 matcher.
Vann 2, förlorade lika många.

Årets nyförvärv

heter Peter Svensson och har onekligen kapacitet. Om vi sedan kan använda den
kapaciteten för att bli ett bättre lag får väl ge sig. Förutsättningar finns i alla fall. Avgörande
är väl kanske hur gubbarna har skött konditionsträningen i sommar. Man måste nämligen
SPRINGA! tillbaka när man spelar handboll.

Janne Ferm

Serien har startat och det ser lovande ut än så länge. Vårt nyförvärv till denna
säsong, Peter Svensson från Majorna, har fått igång spelet på 9-meter ordentligt. Det
är roligt att se att det inte bara är kantspelet som fungerar utan att även Jimmy, Mats,
Lasse och Knape har fått lite fart på fötterna också. De tre första matcherna har slutat
på följande sätt.

Ifo- FourX 16-27 (9-10)

En match där vi saknade några spelare, framför allt Bosse i mål. Nu fick den inte helt
oävne Gruija ställa sig mellan stolparna och det gick bra i första halvlek men sedan tog orken
slut hos grabbarna och Gruija ställdes alltför ofta ensam mot kontrande motståndare. Bästa
målskyttar: Peter 7 mål, Jimmy 5 mål.

Ifo-Mölndal 22-21 (8-12)

Detta var en riktig kämpainsats från vår sida. Trots att vi i halvlek låg under med 4 mål så
gav vi aldrig upp. Till denna match kunde Rolle tyvärr inte vara med men Magnus och Kent
dök upp istället. Magnus Falk, denne reptilsnabbe kantspelare, gjorde två mål och Kent, en
gigantisk linjespelare som motståndarförsvaren får se upp med i framtiden, satte 3 mål.
Jimmy, Peter och Mats gjorde en mycket stark insats. Intressant förresten att se Jimmys
spänst. Bosse gjorde en gedigen insats som vanligt och Baiten höll foten på rätt sida linjen
2 gånger. Lasse Gruija och Nubben var bäst på plan. Målskyttar Jimmy 6, Peter 5, Mats 4.
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Handboll
Ifo-Kärra 30-26 (16-18)

Återigen vann vi andra halvlek i en match där Kent och Peter var dom som gjorde mest
mål. I första halvlek hade Bosse inte mycket hjälp av försvaret, Kärras skyttar fick skjuta
oattackerade hela tiden. I andra däremot så stängde vi till ordentligt bakåt och kunde ganska
enkelt vinna matchen. Gruija börjar hitta tillbaka till fjolårsformen, gjorde två snygga mål.
Målskyttar Peter 9, Kent 8, Jimmy 6, Mats 4.

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

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

Hans Ahlkvist
Div 3

Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Må 3 /10 21,15 Four X IF Ifo Valhalla A Div 3 27 - 16
Må 10 /10 19,15 IF Ifo Mölndal Valhalla A Div 3 21 - 22

Må 17 /10 19,15 Kärra IF Ifo Valhalla A Div 3 26 - 36
Må 31 /10 20,30 IF Ifo Särökometerna Valhalla A Div 3 20 - 18

Fr 4 /11 19,30 Sannaiterna IF Ifo Valhalla A Div 3 31 - 29
Må 14 /11 18,00 IF Ifo Flatås Valhalla A Div 3 27 - 25
Fr 18 /11 19,50 Önnerediterna IF Ifo ÖHK-hallen Div 3 32 - 22

Må 28 /11 19,15 IF Ifo Hönö Valhalla A Div 3 …… - ……
On 7 /12 21,30 Varberg IF Ifo Varberg Div 3 …… - ……

Må 12 /12 19,30 IF Ifo Fjärås Div 3 …… - ……
Sö 18 /12 15,25 Fjärås IF Ifo Aranäshallen Div 3 …… - ……

Må 16 /•1 19,30 IF Ifo Varberg Berghalla Div 3 …… - ……
Sö 22 /•1 16,45 Hönö IF Ifo Hönö Div 3 …… - ……

Må 30 /•1 20,45 IF Ifo Önnerediterna Berghalla Div 3 …… - ……
Fr 3 /•2 19,30 Flatås IF Ifo Fröl. K-hus Div 3 …… - ……

Ti 14 /•2 18,00 IF Ifo Sannaiterna Valhalla B Div 3 …… - ……
Sö 19 /•2 15,45 Särökometerna IF Ifo Bukärrskolan Div 3 …… - ……

Må 6 /•3 19,30 IF Ifo Kärra Berghalla Div 3 …… - ……
Sö 12 /•3 13,45 Mölndal IF Ifo Mölndals i-hus Div 3 …… - ……
Må 20 /•3 20,45 IF Ifo Four X Berghalla Div 3 …… - ……
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Volleyboll
Strandvolleyboll

Årets sommar har som bekant varit minst sagt het. Detta har dock inte hindrat att
vissa sporadiska fysiska aktiviteter har ägt rum bland volleybollsektionens medlem-
mar. Det har nämligen spelats strandvolleyboll, eller beachvolley som det visst heter
på utrikiska, i en viss omfattning.

Innan värmen satte in på allvar, höll sektionen ett uppskattat och välorganiserat
klubbmästerskap på Skrea strand i Falkenberg. Arrangörerna Jonas, Bäckman och Benny,
hade ordnat det mesta till perfektion, inklusive en och annan läckerbit till grillningen efter
själva tävlandet. Enda rejäla arrangörsmissen var vädret. Moln, regn och ordentligt tilltagna
vindbyar vållade stora bekymmer under turneringens gång. Dock är samtliga årets
deltagare övertygade om att arrangörstrion lärt sig av läxan, och att de, till nästa mäster-
skap, även lyckas skramla fram vädermässigt drägliga förhållanden. Av de åtta deltagande
paren segrade, mycket överraskande, Jonas och Christer.

Efter en tids rehabilitering av fotsulor och muskler, representerades klubben av Jonas och
Juraj i en stor strandvolleyturnering i Slottsskogen. Åtta banor av sand hade byggts upp av
de hårt satsande arrangörerna KFUM och KFUK. Även här var turneringen otursförföljd då
det gäller vädret. Vind, kyla och regn gjorde sporten extra besvärlig. I dessa svåra
förhållanden lyckades ändå vårt par mycket bra. Som första Ifo-are kan de stoltsera med
att ha segrat i sin grupp under gruppspelet. Dessutom nådde laget ända till kvartsfinal, som
förlorades mycket knappt, efter bra spel och goda kämpatakter.

Säsongsstart

Upptakten till årets volleybollsäsong har varit ovanligt lugn, om man uttrycker det så.
Träningarna i en av stadens bästa idrottsanläggningar, Gamlestadshallen, har varit mycket
sparsamt besökta. Varken damer eller herrar har kunnat stoltsera med någon högre
träningsfrekvens, och några enstaka individer har skenbarligen helt försvunnit från volleyboll-
sammanhangen. Låtom oss anta att fliten blir bättre, ty förutom utmärkta tränings-
möjligheter har lagen ju även utmärkta tränare i Magnus Moberg och Mats Bäckman.

Dessa två herrar skall, på tal om ingenting särskilt, bli ännu utmärktare (ursäkta
svenskan) i sitt gebit, då sektionen har enats om att skicka de två hedersknyfflarna på
tränarkurs. Må detta gagna herrarna, och utveckla deras volleybollkunnade till något
alldeles, alldeles underbart.

En stor nyhet för herrarna, är att de återigen befinner sig i div III, efter ett mellanår i fyran.
Damerna, som genomgående visar högre klass än herrarna, återfinns redan sedan många
år i div III. Målsättningen för bägge lagen borde vara att hålla sig någonstans i mitten av
tabellen.

Spelarförluster

Enda offentligt angivna spelarförlust inför årets säsongsstart är Camilla Skoogh, som
dessvärre flyttar till Kristianstad. Vi önskar henne lycka till i sin nya klubb. I övrigt ser det
stabilt ut både hos herrarna och damerna, trots att inga nyförvärv gjorts.
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Volleyboll
Efterlysning

Den goda Irma Andersson, som fick förra säsongens Ifo-boll, kunde dessvärre ej närvara
när priset, under folkets applåder, delades ut. Bollen ligger nu i säkert förvar, men ingen
tycks veta riktigt var.  Irma själv har i alla fall ännu ej sett röken av pjäsen. Vem vet boll?

Kraftigt förbättrat baklinjespel i herrlaget

Enligt uppgifter från massmedia, kommer en större regelförändring att genomföras med
omedelbar verkan, som innebär att det blir tillåtet att sparka volleybollen i försvarssyfte.
Detta gagnar särskilt vårt herrlag, då Anders Pilcrantz är en synnerligen framstående artist
på området.

Vargen fick svansen mellan benen.

Volleybollens herrlag har skrivit ett stycke Ifo-historia, i den mån ett lag som spelar i
division III kan göra detta. Under cirka tio års tid har Wolf och Ifo spelat i samma serie, och
under samtliga möten lagen emellan har Wolf dragit det längsta strået, även om många
matcher varit mycket jämna. Då två lag så länge spelar i samma serie uppstår naturligt nog
någon form av vänskap föreningarna emellan, även om konkurrensen givetvis är påtaglig
hela tiden. Wolf är för Ifo en gammal kär vän, som år ut och år in snuvat oss på segerns
sötma. För oss har det vilat ett spöke över mötena. Hur bra vi än spelat, har Wolf ändå gått
segrande från slagfältet.

Men nu är trenden bruten. Vi har tagit oss ut ur den onda cirkeln. Motgången har slutligen
vänts till framgång. Den historiska händelsen inträffade den 12 november 1994 i en match
mellan två uppeldade lag. Wolf inledde starkast, och tog en 2-0 ledning, trots jämna set. Med
detta urusla utgångsläge startade Ifo en heroisk upphämtning. Laget spelade med finess,
styrka, snabbhet, kämpaglöd och ekvilibristik av sällan skådat slag. När kampen var över,
efter drygt två och en halv timmes spel, stod Ifo som segrare med 3-2. Att Wolf vid tillfället
var i serieledning gör inte saken sämre.

Vargen sprang ylande, med svansen mellan benen, från drabbningen, och slickar nu sina
sår i någon lya.

Nytändning för damlaget

Efter en kortare period av spelarbrist i Volleybollens damlag, pekar nu allting i rätt riktning
för tjejerna. Visserligen har säsongen hittills inte varit någon stor framgång, trots goda
insatser i samtliga matcher. Men antalet spelare har varit i minsta laget, och detta har vållat
bekymmer vid varje sjukdom och skada. Nu har det, tack vare aktioner från damerna själva,
tillkommit fem nya förmågor som mycket tydligt kommer att lyfta laget till nya höjder. Tränare
Magnus Moberg skiner i kapp med solen över detta faktum. Vi hälsar Amanda, Anneli,
Annika, Ann och Anette hjärtligt välkomna till klubben. Som den uppmärksamme läsaren
redan uppfattat, är det fråga om rena A-laget. Vi hoppas att ni alla kommer att trivas i vår
lilla förening.

Vb ordf Juraj
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Volleyboll
Dag tid hemma borta plats serie Resultat

Damer div 3

Lö 8 /10 15.30 IF Ifo G-70 G-Hallen Div 3D …… - ……

Sö 16 /10 15.30 GVBA IF Ifo Önnered Div 3D …… - ……
Lö 22 /10 15.30 IF Ifo Yoggi B G-Hallen Div 3D …… - ……
Lö 29 /10 15.30 Gråå IF Ifo G-Hallen Div 3D …… - ……

Lö 12 /11 15.30 IF Ifo Wolf B G-Hallen Div 3D 0 - 3
Lö 19 /11 15.30 IF Ifo GVBA G-Hallen Div 3D …… - ……

Sö 27 /11 15.30 Tuve IF Ifo Eriksberg Div 3D …… - ……
Lö 3 /12 15.30 IF Ifo Finlandia G-Hallen Div 3D …… - ……

Sö 11 /12 15.30 KFUM B IF Ifo G-Hallen Div 3D …… - ……
Lö 14 /•1 13.30 G-70 IF Ifo Rosendal Div 3D …… - ……

Lö 21 /•1 15.30 Yoggi B IF Ifo I-h, Kungälv Div 3D …… - ……
Lö 28 /•1 15.30 IF Ifo Gråå G-Hallen Div 3D …… - ……

Lö 4 /•2 13.30 Wolf B IF Ifo Rosendal Div 3D …… - ……
Lö 25 /•2 15.30 IF Ifo Tuve G-Hallen Div 3D …… - ……

Sö 5 /•3 11.30 Finlandia IF Ifo Eriksberg Div 3D …… - ……
Lö 11 /•3 15.30 IF Ifo KFUM B G-Hallen Div 3D …… - ……

Herrar div 3

Sö 16 /10 13.30 Tuve B IF Ifo Eriksberg Div 3H …… - ……
Lö 22 /10 13.30 IF Ifo Yoggi B G-Hallen Div 3H …… - ……
Lö 29 /10 12.30 Lindome IF Ifo Ekenskolan Div 3H …… - ……

Lö 12 /11 13.30 IF Ifo Wolf G-Hallen Div 3H 3 - 2
Lö 19 /11 13.30 IF Ifo Tuve B G-Hallen Div 3H …… - ……

Sö 27 /11 17.30 Bergsjön IF Ifo G-Hallen Div 3H …… - ……
Lö 3 /12 13.30 IF Ifo Lövgärdet G-Hallen Div 3H …… - ……

Sö 11 /12 19.00 Iran B IF Ifo Rosendal Div 3H …… - ……
Sö 18 /12 13.30 IF Ifo GSIF G-Hallen Div 3H …… - ……

Lö 14 /•1 11.30 GVBA B IF Ifo Rosendal Div 3H …… - ……
Lö 21 /•1 17.30 Yoggi B IF Ifo I-h, Kungälv Div 3H …… - ……

Lö 4 /•2 11.30 Wolf IF Ifo Rosendal Div 3H …… - ……
Lö 25 /•2 13.30 IF Ifo Bergsjön G-Hallen Div 3H …… - ……

Ti 28 /•2 13.30 IF Ifo Lindome G-Hallen Div 3H …… - ……
Lö 4 /•3 13.30 Lövgärdet IF Ifo Lövgärdet Div 3H …… - ……

Lö 11 /•3 13.30 IF Ifo Iran B G-Hallen Div 3H …… - ……
Lö 18 /•3 13.30 IF Ifo GSIF G-Hallen Div 3H …… - ……
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Avancerad teknisk
fortbildning för

specialister-fackmän-
nyckelpersoner

får Du hos

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

per år.

Kursinformation 033-16 42 00
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Polarkakan

När det gäller

Redovisning…

Mölndals

Bokföringsbyrå

Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal
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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


