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

Ännu ett år har passerat, med trevliga, men tyvärr
också med mer ledsamma händelser. I och med
Ingvars frånfälle har vi mist en eldsjäl och trogen
Ifomedlem. Många med mig kommer att sakna honom, som den goda kamrat han var. Men hans minne
kommer att leva kvar inom föreningen genom den
minnesfond som är instiftad i hans namn.
Detta gör att det är svårare att skriva om annat som
kan verka mer trivialt. Fortsättningsvis kommer jag inte
med mer än i denna mening nämna ordet ekonomi. Om
denna punkt kommer det säkert att skrivas på annan
plats i tidningen. De idrottsliga framgångarna har den
gångna säsongen varit större än på många år. Det är
svårt att framhålla någon speciell sektion, utan jag får
nämna dem i bokstavsordning.
Bordtennisens framfart är nästan som i äldre dagar.
Med betoning på äldre, det är väl nästan samma lag då
och nu i A-laget. Om ungdomslagen står det inte så
mycket i dagstidningarna, jag får förlita mig till vad jag har
hört. Enligt uppgift är inte det största problemet anslutning av antalet ungdomar, utan mer ett lokalproblem.
Jag hoppas att vi kan lösa detta inom de närmaste åren,
så vi kan växa underifrån. Lokalproblem eller inte, så har
även de yngre bordtennismedlemmarna skördat framgångar.
Handbollen har i år blivit för mig det största utropstecknet. En fröjd att läsa GP:s tabeller. Hoppas nu att
denna framgång sporrar inför nya utmaningar inför nästa
säsong.
Vollybollens bägge lag, har kanske inte likt de övriga
sektionerna, kunnat läsas på de övre tabellplatserna.
Men framgångarna har ändå blivit stora. Damlaget var
en svår motståndare för alla lag, med potential för
mycket större framgångar. Herrlaget kommer denna
säsong att hänga kvar i trean av egen kraft. Att framgångarna ska utebli nästa säsong är nästan otänkbart.
Jag tror på att Ifo kommer visa framfötterna även då.
Nu är det bara att se fram mot en lång och skön
sommar och vila upp sig inför höstens idrottsliga
utmaningar.
Men innan sommaren kommer, hoppas jag att alla
kommer på ett välbesökt årsmöte.
Magnus
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Ekonomi
Ekonomisk tillbakablick
När nu verksamhetsåret går mot sitt slut finns det anledning att blicka tillbaka på den tid
som varit ur klubbens ekonomis synvinkel. Under de två år som undertecknad varit kassör,
har våra tillgångar ständigt utarmats. Man undrar om det är kopplat till mina egna insatser
på ekonomins område, men det är knappast troligt. Huvudstyrelsens uppgift är att vara ett
samordnande administrativt organ som ska tjäna och stödja sektionerna. Därför påverkas
klubbens ekonomi inte nämnvärt av vad huvudstyrelsen pysslar med, då vi inte hanterar
några större summor.
Det som i stället sakta, men säkert, äter upp klubbens kapital, är en alltför underutvecklad
ungdomsverksamhet. På ungdomsverksamhetens omfattning stödjer vi nämligen våra
ansökningar om diverse bidrag och bingotillstånd. I stort sett har vi endast dylik verksamhet
inom bordtennissektionen. En faktor som här spelar in är de ändrade åldersgränserna vid
ansökan om bidrag från 5-25 år till 7-20 år. Denna ändring drabbar, åtminstone teoretiskt,
särskilt volleybollen. Denna sport är nämligen inte fysiskt möjlig att utöva under unga år, och
det är inte ovanligt att nya utövare är runt femton år gamla, eller däröver, vid sin första
träning.
Vår andel av bidragsberättigade ungdomar har minskat med 40% under det senaste året,
vilket drabbat det bidrag som vi får för klubblokalen med samma procentsats. Under det
kommande verksamhetsåret kommer också våra bingointäkter att minska, då det belopp
som vår andel utgör minskas med nästan 10%. Klubbens kassa blöder, samtidigt som
kostnaderna i bästa fall är kvar på samma nivå, i värsta fall stiger.
Under början av verksamhetsåret lade styrelsen en nollbudget. I stort sett har denna
kunnat hållas. Om vi räknar bort regleringen av klubbens skulder från föregående räkenskapsår går vi faktiskt i det närmaste jämt upp. Detta skenbarliga glädjebesked döljer
dessvärre sektionernas svåra situation. Budgeten som lades byggde till stor del på att just
anslagen till de sportutövande sektionerna skars ner mycket kraftigt. Kort sagt lider samtliga
sektioner ekonomiska kval på ett eller annat sätt.
För att klubbens sportsliga verksamhet inte ska behöva duka under för brist i kassan,
krävs krafttag från alla håll. Aktiviteter pågår för fullt på flera håll för att hitta alternativa vägar
att å enda sidan få in pengar till klubben, samt å andra sidan skära ner utgifterna med
bibehållen standard. Till de mest aktiva härvidlag hör Ive Hjort och Gillis Åström, som
arbetar på var sitt projekt till förmån för klubbens väl och ve. Men alla vi andra, stor som liten,
kan naturligtvis göra en insats. Ett enkelt sätt är att utöka skaran av stödmedlemmar. För
visst vill vi alla stödja klubben av olika skäl, oavsett om vi inte är idrottsligt aktiva längre, eller
om vi har barn som är medlemmar.
Juraj Mihalicek
Kassör i huvudstyrelsen.

BILSPEDITION INRIKES AB
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Vi kör för att svenska
företag skall blomstra

Minnesfonden
Ingvar Annelings minnesfond.
Till Ingvar Annelings minne instiftades en fond för att stimulera ungdomsverksamheten
i Idrottsföreningen Ifo genom utdelande av slipendier. Vi hoppas att detta bidrag kan ge en
uppmuntran att vidareutvecklas som spelare eller ledare inom IF Ifo. Utdelningningen sker
en gång per år i samband med IF Ifo:s årsmöte. Minsta utdelade belopp är 500 kronor.
Sökande av stipendier skall vara verksam inom IF Ifo som junior eller yngre åldersgrupp.
Även ungdomsledare kan tilldelas stipendier. Fondstyrelsen meddelar sektionerna när det
är dags att söka stipendiet. Ansökan om stipendier lämnas lämpligen skriftligen till
fondstyrelsen, av sökande, ledare eller av sektionsstyrelsena. Stipendiet kommer tidigast
att kunna delas ut i samband med årsmötet 1996. Mer om denna utdelning och när ni kan
söka stipendier kommer att meddelas i denna tidning.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Det har influtit ytterligare bidrag till Ingvar Annelings Minnesfond från Leif Stigsjöö, Leif
Andrén och Jan Hultbäck.
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.

Lite statistik om årets julkalenderförsäljning.
878 kalendrar såldes av 67 medlemmar, vilket ger ett snitt på 13 st per säljande medlem.
Snittet per person blir lite lägre, eftersom många är smarta nog att mobilisera olika släktingar
för att få hjälp att sälja så många kalendrar som möjligt.
Volleybollens andel har sålts av 7 personer, Handbollen 15, s.k. passiva medlemmar har
engagerats i en omfattning av icke mindre än 16 st och slutligen BT med 29 säljare. Lägg
märke till att vårt totala medlemsantal är sisådär det dubbla.
Bästsäljande har i år varit Charlott Åström med 43, Ingemar Hjort och Claes Oddhammar
vardera 40st, Henrik Dahlgren 35st samt Tomas Bengtsson och Eive Svensson vardera 30.
Premiering kommer att ske i samband med årsmötet.

Claes Oddhammar har fyllt
60. Han grattades med en
tjusig tavla från föreningen,
vilken här överrräckes av
Magnus Moberg.
Ifo-aren nr 1 1995
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Dagordning för
Inledning
1.
2.
3.

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

4.

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

Vald:

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

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

5.

Vald:

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

Vald:
Vald:

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

Redovisning av det gångna året.
6.
7.
8.
9.

Fråga om godkännande av årsberättelsen.
Fråga om godkännande av ekonomiberättelsen.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
Planering inför nästa verksamhetsår.

10
a)
b)

Förslag och motioner.
Förslag att huvudstyrelsen formellt minskas till 4 personer + ordförande.
Fråga om klubblokalen skall sägas upp p.g.av den höga hyreskostnaden.

11. Fastställande av årsavgiften.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
13. Fastställande av budget.
Val av de personer som skall sköta föreningen det kommande året.
14. Val av ordförande (1 år).
Förslag: .......................................................

Vald:

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

Vald:
Vald:

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

15. Val av två ledamöter (2 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

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

Vald:
Vald:

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

Vald:
Vald:
Vald:
Vald:

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

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

Vald:
Vald:

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

Vald:
Vald:

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

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

20. Konfirmation av valda sektionsstyrelser.
BTordf:
BTsekr:
BTksör:
BTled:
BTled:

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

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

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

HBksör: Claes Oddhammar ..........................

21. Val av honnörsnämnd (1 år).
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................
Förslag: .......................................................

Vald:
Vald:
Vald:

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

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

Vald:

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

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

Vald:
Vald:

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

Avslutning.
24. Övriga frågor.*
a)
b)
c)

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

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

Eftersom verksamhetsplan och budget redan fastlagts kan Övriga frågor inte leda till
något beslut som kostar pengar. Därför hör de hemma under rubriken Avslutning.

BILSPEDITION INRIKES AB

Vi kör för att svenska
företag skall blomstra
Ifo-aren nr 1 1995

7

Bordtennis
Bordtennisåret 1994 - 95 lider(?) mot sitt slut. Ett spelår med den vanliga blandningen av framgångar och motgångar, som är så typiskt för allt idrottande oavsett
nivå. Inför den här säsongen såg det lite tunt ut i seniorleden. Rickard Migell flyttade
till Borlänge och ett jobb på Vägverket. Det rådde också stor osäkerhet rörande
övriga medlemmar av B-laget. Bo Thorinsson aviserade en nedtrappning i A-laget.
Trots problemen genomfördes säsongen med heder. A-laget tog med glans hem div
5 och spelar i fyran nästa år! Våra veteraner presterade som vanligt högklassig
bordtennis. Inte i någon match under säsongen har vi, så vitt jag vet, lämnat någon
walkover!

Ungdomarna
Ungdomssektionens verksamhet drabbades hårt av förlusten av den populäre tränaren
Mats Hedin. Lyckligtvis erbjöd sig Clas Bergqvist att ta på sig ansvaret för våra ungdomar.
Ett stort tack Clas! Jag vill även framföra vårt tack till övriga eldsjälar, Leif m.fl. Det roligaste
som hände på ledarsidan var annars att, två av våra ungdomar, Adam och Martin, tog på
sig ansvaret att på fredagar träna våra nya 85-or, som från ingenstans gick in i seriespel och
deltog med stor glädje, entusiasm och, inte minst, framgång. Samtliga ungdomslag
presterade bra resultat. Inte minst våra 81-or.
Flera av våra ungdomar deltog under året i tränarutbildning. Charlotte har på ett utmärkt
sätt tagit hand om våra SlA-ungdommar. Christopher Andersson har tagit mycket aktiv del
i DUK (Den Unga Kraften). Vidare är vi representerade i GBTF av Björn Widen och i
Veterankommitten av Hans Westling. Vi arrangerade med stor framgång Ifo Veteran Open
och vår jultävling.

Kalles Cup
Säsongen fick något oväntat en flygande start genom att vårt 10-mannalag Iyckades nå
finalen och där, i en mycket rafflande match, besegra Linne med 13 - 12. Lars Molin fick den
stora glädjen att slå in matchbollen. En stor eloge till alla som deltog. Flera fina insatser
gjordes, inte minst av våra ungdomar, David, Adam, Jens m.fl.

B-laget
I år genomförde vi en medveten satsning på att skola in några av våra ungdomar i B- laget.
I matcherna har, i genomsnitt, minst 2 av spelarna varit från vår ungdomssektion. Adam och
Jens har varit med i nästan alla matcherna. Vidare har Christopher, David, Jack och Peder
deltagit. Denna satsning plus det faktum att övriga medlemmar i B-laget kanske inte riktigt
nådde upp till normal standard medförde att vi får finna oss att spela i div 7 nästa säsong.
Det kändes dock, som att spelstandarden gradvis höjdes i slutet av säsongen. Kam-Sing
deltog i alla matcher utom den sista - imponerande! Jag vill också passa på och tacka Tage
Lundquist och Björn Widen, som ställde upp de gånger vi hade problem med att få i hop fullt
lag.

Framtiden
Framtiden är svår att överblicka. Vår ungdomssektion börjar åter att öka. Vi deltog med
två lag mer än förra säsongen. Vilket är mycket glädjande. Vi har dock ont om kvalificerade
ledare. Vi har en stor begränsning i vår nuvarande träningslokal. Tre lag spelar seriematcher
i lokalen och det är svårt att utnyttja den effektivt. Plus det ständiga arbetet med upp- och
nedmontering av borden varje dag. Möjligen kan vi skönja en lösning på det senare

8

Ifo-aren nr 1 1995

Bordtennis
problemet. I styrelsen arbetar vi på att, tillsammans med andra ungdomsföreningar i
området, komma över lokaler som skulle underlätta verksamheten och förbättra möjligheterna för oss att öka antalet medlemmar. Lokaler, vilka skulle kunna bli en samlingspunkt
- för många ungdomar och för oss.

Bingolotter
Ett annat stort problem som vi brottas med tillsammans med resten av vårt samhälle är
givetvis - pengar! Flera i föreningen med Ive Hjort i spetsen försöker att hitta nya
inkomstkällor. I detta avseende måste vi alla vara beredda att göra en insats. Vi får inte
glömma att det är vår förening. Vi har i styrelsen trots stora våndor beslutat att börja sälja
bingolotter. Ni som kan hjälpa oss att bli av med dessa, kontakta Jan Lindgren eller någon
annan i styrelsen.
Vi går nu mot sommaruppehåll. Våra gemensamma ansträngningar att förbättra
allas vårt IFO får dock inte göra uppehåll. Ta med Er nya fräscha ideer och kom till
årsmötet, så spottar vi i händerna och kör igång! Efter denna uppmaning tackar jag
för denna säsong och ber att få önska alla en trevlig sommar!
Gillis Åström

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till verkligt låga priser!
Fri montering.
Kontakta Jan Ferm tel. 031-52 37 68
Ifo-aren nr 1 1995
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BT-seniorer
Serieseger i rekordhård DIV 5
Efter fjolårets snöpliga degradering till högsta distriktsserien (div 5) var A-lagets mål att
omgående ta sig tillbaka till fyran. Vår spelstyrka motiverade denna förhoppning, men att
till varje match kunna mönstra bästa lag var näst intill en utopi.
Efter avslutad höstsäsong belade vi en andraplats, vilket skulle räcka för uppflyttning. Att
vi har seriens bästa lag bevisades av bortamatchen mot ditills suveräna Bohus: 8-0 till oss
på ungefär en och en halv timme!
Mot slutet av serien fick vi allt svårare att mönstra bästa lag med förluster mot Stendy (58) och Lerum (6-8) som följd. Inför den sista omgången var tabellsituationen raffinerad: vinst
mot Bohus = serieseger, oavgjort = andraplats och förlust = en slutlig tredje- eller
fjärdeplats.
Trots avsaknaden av Pelle lyckades vi vinna matchen med 8-6 varför vi stolt kan meddela
serieseger för Ifos A-lag (det var några år sedan sist...).
Hans Westling
Individuella resultat
Hasse
Leif
Pelle
Bosse
Lasse
Mohammad
Adam
Björn
Magnus
Dubbel

30-5
20-4
21-5
18-1
2-14
1-7
0-2
0-3
0-3
13-10

Mohammad försöker
lära Patrik Vaclavec
hur man slår en
serve.
Mohammad Sabri har fått en ALU-tjänst, huvudsakligen som hjälptränare för bordtennisen. Han är dock anställd av föreningen och kan därför hjälpa även de övriga sektionerna
med lämpliga göromål om lämpligt tillfälle uppstår. Han finns tillgänglig under våren,
närmare bestämt fem månader från februari. Han jobbar mest kvällar och helger med att
stöja pingisungdomarna på olika sätt.
Mohammad berättar för er redaktör att han har spelat pingis länge, längre än han kan
komma ihåg, därav i Ifo sedan 89-90. Till yrket är han utbildad till både elektriker och
hissmontör, vilket dock är en klen tröst på dagens byggarbetsmarknad. Han har fått söka
sig till andra jobb, bl.a. på restaurang och som försäljare. Han är palestinier, född i Haifa för
31 år sedan. Palestina är det enda förbund som är med i ITTF utan att ha ett territorium.
Förutom arabstaterna så har de Kina som stark uppbackare. Detta (och det faktum att
Pingis-VM rätt som det är går i Göteborg) har lett till att han är Ifos mest meriterade yngre
spelare efter att ha spelat i två senior-VM.
Ingemar Hjort
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BT-tabeller
Herrar 35
Höjden 1
IF Ifo
Knippla
Linné
Höjden 2
Stendy 1
Stendy 2
Landvetter 1
Landvetter 2

16 16 0 0
16 13 0 3
16 9 0 7
16 8 0 8
16 7 0 9
16 7 0 9
16 5 0 11
16 3 0 13
16 3 0 13

Pojkar 81
78 56 42 42 34 35 29 22 22 -

2
24
28
38
46
45
49
58
58

32
26
18
16
14
14
10
6
6

Herrar 50
Linné 1
Warta
Höjden
Romelanda
IF Ifo
Linné 3
Linné 2
Stendy

14 12 0 2
14 11 0 3
14 9 0 5
14 9 0 5
14 8 0 6
14 3 0 11
14 2 0 12
14 1 0 13

57 55 41 43 36 20 18 10 -

13
15
29
27
34
50
52
60

24
22
18
18
16
6
4
2

31 22 17 -

14 12
18 10
22 2

46 45 37 38 24 12 22 -

14
25
23
22
36
48
35

Pojkar 77
Gårdsten
IF Ifo
Kungälv

8
8
8

6 0
5 0
1 0

2
3
7

Pojkar 79
Torslanda
Bohus
Linné
Gårdsten 1
IF Ifo
Gunnilse
Gårdsten 2

12 11 0 1
12 8 0 4
12 8 0 4
12 7 0 5
12 4 0 8
12 2 0 10
12 2 0 10

22
16
16
14
8
4
4

IF Ifo
Råda/Hindås
Gärdsmosse
Mölndal
Alvhem
Bohus
Askim

12 10 0 2
12 9 0 3
12 8 0 3
12 7 0 4
12 5 0 7
12 2 0 10
12 0 0 12

45 36 35 32 33 15 11 -

25
24
20
23
27
45
49

20
18
16
14
10
4
0

41 42 42 26 25 22 17 -

19
18
18
34
35
48
41

20
18
16
10
8
6
6

46 45 42 39 30 26 23 17 -

14
15
28
31
40
39
47
53

22
20
22
12
10
10
8
2

Pojkar 82
Kix 2
Alvhem
IF Ifo
Mölndal 4
Torslanda
Warta
Gärdsmosse

12 10 0
12 9 0
12 8 0
12 5 0
12 4 0
12 3 0
12 3 0

2
3
4
7
8
9
9

Pojkar 85
Linné
Lekstorp
Mölndal 2
Mölndal 3
Warta
Partille
IF Ifo
Landvetter

13 11 0 2
12 10 0 2
14 11 0 3
14 6 0 8
14 5 0 9
13 5 0 8
14 4 0 10
14 1 0 13

Klubbmästerskap för Ungdomarna
Juniorer
Juniordubbel
13år
9 år

AdamLindgren
AdamLindgren/Jack Magnusson
Tomas Illek
Alexander Ljungblom

Huvudstyrelsen:
IF Ifo
Kungsgatan 5
411 19 Göteborg
Tel. Klubblokalen
Ive Hjort (intendent)
Registreringsnr.
Bankgiro:
Volleyboll
Postgiro:
Huvudstyrelse
Bordtennis
Volleyboll

Ordförande:
Magnus Moberg
711 74 66
b. 24 12 11
857200-7790

b. 774 29 50
a. 774 08 47

Kassör:
Juraj Mihalicek

b.778 47 21
a. 35 46 00

Sekreterare:
Henrik Dahlgren

b. 84 29 29
a. 37 01 20

Ledamot:
Claes Oddhammar

b. 573278
a. 62 32 15

Ledamot:
Ingemar Hjort

b. 24 12 11
a. 12 17 30

7 01-69 42
4 89 14-6
84 57 08-7
24 42 63-0

Ordförande Bordtennis:
Gillis Åström
b. 24 89 43
Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68
Ordförande Volleyboll:
Juraj Mihalicek
b.778 47 21
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Här följer en summering av vinterns och vårens pingishändelser sett genom
ifoglasögon.
Seriespelet

är nu avslutat med i stort sett godkända resultat. A-lagets serieseger
är toppnumret, men även ungdomslagens härjningar har varit ganska
lyckosamma (se särskild artikel). 50-laget hamnade i mitten av sin
serie, medan 35-laget belade en andraplats i sin. Bosse, Hasse m fl
var lika suveräna tvåor som Höjden var seriesegrare. B- och C-lagen
får bita ihop till nästa säsong efter årets degraderingar.

Veteran-SM

spelades första veckoskiftet i februari i Kalmar och klubben representerades av Bosse, Hasse och Björn. Som vanligt hamnade vi på
pallen i såväl 50-klassens lag som dubbel. I lagtävlingen mötte
Bosse/Hasse i finalen storfavoriten Blentarp fran Skåne, samma lag
som ifjol krossade vara mannar med 3-0. Denna gång gjorde vi dock
en betydligt bättre insats och hade faktiskt guldvittring (2-1 efter
dubbeln), men åter blev vi tvåa. En bronsplats i 50-dubbel och guld
för Bosse i mixed 50 (tillsammans med Birgitta Tegner) fullbordar
förteckningen över erövrade medaljer.

Pensionärs-SM

är en mycket trivsam tillställning för spelare över 65 år. Vår starka duo
Gösta Nimmerfors och Tage Lundqvist reste till Norrköping i mitten av
mars med klara medaljfunderingar. Två bronsplaketter i H70 blev
Göstas utbyte av mästerskapen, medan Tage och partnern Knut
Henriksson från Västerås tog sig ända till final i H65. Här stötte de på
storfavoriterna Glenn Kindstedt, Norcopensarna och Alf Carlsson,
Warta. Förlust visserligen, men efter hårt motstånd och bl a ledning
17-10 i andra set.

Veteran-NM

avgjordes i månadsskiftet mars/april i norska Gjövik, omkring 12 mil
norr om Oslo. Mästerskapen skulle enligt inbjudan spelas i den
olympiska fjällhallen, men fick flyttas till en sporthall p g a dubbelbokning. Spelförhållandena var mycket bra och ramen kring tävlandet som vanligt gemytlig. Ifo ställde upp med Bosse, Hasse, Gösta,
Tage och Janne (som för första gången var åldersmässigt kvalificerad för veterantävling). Göstas silvermedalj i svåra 70-klassen imponerar, medan insatsen i dubbel var en skuffelse. Bosse/Hasse
lyckades inte försvara sin titel från Århus -93, utan finalföll i två raka
set mot ständiga antagonisterna Toni Borg/Per Magnusson. Bosse
knep en bronsmedalj i 50-singel efter att ha nosat på finalplatsen,
samt erövrade åter guld i mixed (med Ingegerd Freinert).
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Ifos Öppna…

är en inbjudningstävling för distriktets veteraner, som startar med
spel i handicapform för att övergå till bankett senare på aftonen. Trots
tufft handicap gick det strävsamma paret Bosse och Ove Nilsson,
Linné, till final. Bosse hemförde denna med minsta möjliga marginal
och fick sitt namn ingraverat i vandringspokalen som vinnare av den
tjugoandra upplagan av tävlingen.

Årets Rackare

Hans Jonasson och Herbert Johansson

Ifo-aren nr 1 1995
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BT-ungdom
Vi gjorde det!
Det är inte utan en hel del stolthet som jag kan konstatera att mina grabbar efter
flera säsongers hårt arbete, vilja, motivation och kämpaglöd i år tog hem en
brakseger i P81-1 efter en säsong där laget fullständigt demolerat allt motstånd. Efter
att ha tappat endast 8 set under hela serien kan vi konstatera att utklassningen är ett
faktum.
Det roliga med att vara lagledare för yngre spelare är att få uppleva mognadsprocessen
hos spelarna. Detta lag har visat att man numera tänker bordtennis snarare än bara spelar.
Taktiken, coachingen, deras egen speluppfattning - allt har fallit på plats och samtliga
spelare: Martin Jönsson, Jens Strand, David Liden och David Andersson kan vara mycket
stolta över sina insatser - trots att man inte haft en ordentligt disciplinerad träning sedan
Mats Hedin ledde gruppen!
För att ha en väl fungerande ungdomsverksamhet där målet är att utveckla bordtennisspelare snarare än att agera fritidsgård krävs en tränare av Mats kaliber, någon som kan
bordtennis och som är motiverad att dela med sig av sina kunskaper. Alternativet är en
förening utan medlemmar, då det väldigt fort blir tröttsamt att lira match tre dagar i veckan.
Jag hoppas att kubben som helhet, men styrelsen i synnerhet, inser sitt ansvar för våra
ungdomar - varav många besitter verklig potential - seriespelets resultat i flera åldersklasser
talar för sig själva!
Slutligen vill jag återigen gratulera ”mina gubbar” till en välförtjänt serieseger!
Christopher Andersson

Övre raden: Jack Magnusson, Sam Gylling, Adam Lindgren, David Andersson och
Tomas Illek
Främre raden: Christopher Andersson, Martin Jönsson, Christian och Patrik Vaclavec,
Christian Folkesson samt Magnus Killander.
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BT-ungdom
Pojkar 85
Hösten -94 startades det upp en grupp bestående av nio pojkar födda 1985. Under
ledning av de mycket unga och mycket duktiga tränarna Adam och Martin och med stöd från
Leif har pojkarna tränat på fredagkvällarna. De flesta var nybörjare och har gjort stora
framsteg under året.
Ett lag har varit med i seriespel och vunnit några matcher. Alla har fått spela lika mycket
och uppslutningen har varit stor, både på träning och på matcher. Pojkarna har även deltagit
i ett par cuper med viss framgång. Ett KlubbMästerskap har genomförts med Alexander
Ljungblom som segrare. Till kommande säsong kan vi nog hålla igång två lag i seriespel,
öka intensiteten på träningarna och deltaga i fler cuper.
Alla pojkar och föräldrar vill passa på att framföra ett stort tack till Adam, Martin och Leif
för ett trevligt bemötande och en imponerande arbetsinsats under 1995 !
Lars Ljungblom / Lagledare

Pojkar 82 kom 3:a.
Endast en slutspelsmatch återstod. Den var avgörande för om vi skulle bli tvåa eller trea
i serien. Pojkarna kom till matchen med gott humör. Tomas Illek fick en svår omgång för
Alvhem hade förstärkt sitt lag med bättre spelare denna gång. Både Christian Vaclavec och
Tomas Illek hade mycket svårt att vinna sina matcher. Enda segern kom Tomas Bengtsson
med, och matchen slutade därför med seger för Alvhem med 4- 1 och Ifo-laget blev trea i
serien. Spelarna skötte sig bra hela serien igenom, men hade det lite svårare mot slutet då
de övriga klubbarna förstärke sina lag medan vi spelade med samma grabbar hela tiden.
Laget bestod av dessa spelare: Tomas Illek, Tomas Bengtsson, Christian och Patrik
Vaclavek. Reserv var Christian Folkesson.
Leif Andrén

Thomas Illek och Jesper Strand.
Ifo-aren nr 1 1995
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Handboll
Ärtsoppa
Jag har ju i många år velat slippa detta med skrivandet i Ifoaren och efter Hans ”Gruja”
Ahlkvists succeinhopp i förra numret såg allt ljust ut. Nu verkar det som en lovande
författarbana släckts redan i sin linda. Hans skrivkramp har tydligen blivit så stor att han,
enligt initierade källor (Baiten), måste sova med mitella. Synd. Vi får hoppas att han kan
komma igen. Gör han inte det får vi alla leva på minnet av hans fantastiska debut i nov 94.
Succén som skribent gav honom också en skjuts på handbollsplanen. Målen började trilla
in i en aldrig tidigare sedd omfattning och kulminerade med fantastiska 9 mål på tuffa Hönö.
Därefter blev pressen tydligen för stor och en försämring kunde märkas. Vi i ledningen får
väl kanske ta på oss att vi lite sent märkte hur det var fatt och därför för sent satte in hjälp.
Nu har vi dock på allvar varslat faran och satt in ett stort rehabiliteringsprogram som bland
annat innebär ärtsoppskokning på fester, anordning av frågesport, fixning av priser mm. Vi
kan bara hoppas att det skall ge oss vår skribent och 9-målsskytt tillbaka.

Diskussionsklubb
Matcherna denna säsong har verkligen varit upp och ned. Då vi vunnit har vi oftast varit
tvungna att kämpa oss till knappa vinster. Förlusterna har blivit stora och då har vi ofta visat
dålig ork och lite dålig moral. Det för mig in på kapitlet nyckelspelare. Enligt min (naturligtvis
helt korrekta) bedömning är det så här: Peter är otroligt bra, Bosse fantastisk. Resten av
gängen mycket bättre än man kan begära med vår träningsmängd. Dom flesta blir konstigt
nog bättre för varje år, Knape ställer upp för sällan och Mats är knuten. När Mats spelar för
laget är Mats och laget bra. När Mats spelar för Mats är laget och Mats dåligt. Det är då man
får skrämsningar på bänken och är glad att det inte är effektiv tid i våra serier. ”Detta är inte
en diskussionsklubb utan en handbollsmatch” som en domare sa. Då förstår ni vad jag
menar. Man kanske får se det så att där har vi något att förbättra, och resultatmässigt har
det ju ändå gått riktigt bra.

Besök
Bo Thorinssons
Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20
Telefon 16 19 19
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Hönö
Hemma, lätt vunnet 12-7 i halvtid. 29-17 vid full tid. Peter 9 mål.

Varberg
Borta, lite kort om folk, 9-11 i halvtid. Kämpatakter gav 23-23 till slut. Jimmy 10 mål.

Fjärås
Börjar med 0-4. 5-9 i halvtid. Går till 14-11. Vinner med 23-16. Starkt. Mats 7 mål.

Varberg
WO.

Hönö
Borta. Hasses otroliga uppvisning med 9 mål. Baiten och Kent hängde på med 8 resp. 6.
30-17 (15-10).

Önnerediterna.
Vi ansåg att vi hade det enda lag som kunde skaka serieledarna, men vi lyckades aldrig
visa det. Berghalla där vi skulle spela är inte heller vår turarena. En match fick vi inte spela
p.g.a. dubbelbokning. Nästa gång kom inte Varberg och denna gången kom inte Peter.
Enligt egen uppgift orienterade han fel i Bergsjön. 0-6 blev 12-18 i halvtid. 21-38 till slut.
Jimmy 7 mål.

Flatås
Gediget spel. 24-19 (12-7). Peter 11 mål.

Sannaiterna
med många meriterade spelare var chanslösa. 25-18 (15-9). Peter 7, Jimmy 6.
Bortsett från Önneredsmatchen hade vi en stark period, men när det drog ihop sig på
slutet fick vi lite motflyt.

Särö
Borta. Svag första halvlek 12-18. Blev 12-19. Blev 26-26 efter en mycket stark upphämtning. Tyvärr missar vi då en straff för ledning och rasar till 28-34. Peter 9, Mats 8.

Kärra
Slappt spel men vinst 21-20 (10-11) Peter 8, Hasse 4.

Mölndal
Chanslösa. 0-5 blev 9-14 i halvtid som blev 14-29 vid full tid. Baiten 4 mål.

Ifo-aren nr 1 1995
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Handboll
Fjärås
Uppskjuten hemmamatch fick vi spela i Kba tack vare en uppoffrande insats av Marianne
på Aranäs kansli. 17-13 i halvtid blev 20-20 en bit in i andra, men ett ryck gav oss 30-24.
Peter 9 trots punktning. Jimmy 7.

FourX
Matchen om tredjeplatsen blev avslagen. Utan en skadad Peter kämpade vi för dåligt. 16 blev 5-15 i halvtid, 15-27 vid full tid. Jimmy 9.
Nästa säsong kommer Rolle tillbaka efter att i stort sett skött hela friidrottsVM. HansMartin hoppas vi också på samt kanske ett och annat nyförvärv. Slutar gör tyvärr Kent. Efter
ett hårt jobb på linjen där han i år verkar ha fått mer blessyrer än under resten av sin karriär
anser han att kroppen behöver lite vila. Vi tackar för många trevliga år och hoppas att han
vågar knö sig in på läktaren då och då. Nu kommer snart sommaren och som vanligt solar
och badar vi oss i form. Samla nu kraft och pengar så ses vi till hösten.
JanneFerm.

Handboll
Önnerediterna
Four X
Mölndal
IF Ifo
Sannaiterna
Varberg
Flatås
Fjärås
Särökometerna
Kärra
Hönö
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1
5
6
7
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430
367
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554

35
27
27
25
19
19
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17
10
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Prova redan i kväll! Göteborgarnas nya favoritbröd:

Polarkakan
som tack vare en unik chockfrysningsteknik
(brödet styckefryses hypersnabbt ner till det gradtal där allt åldrande i brödet avstannat)

kan levereras så gott som ugnsfärskt till din butik.
Har du inte redan provat så väntar dig en
smaksensation av sällan skådat slag.
Polarbröd AB, 942 00 Älvsbyn
Distribueras av
Harald Högfors
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Volleyboll
Volleybollsäsongen en framgång
Ja, minsann, det är inte ofta volleybollsäsongen för If Ifo kan betecknas som en positiv
överraskning, men i år har både herrlag och damlag lyckats över förväntan. Det är
utomordentligt trivsamt att konstatera detta faktum. Dessutom finns det gott gry i medlemmarna på alla sätt, vilket bådar gott inför framtida utmaningar. Vi har dessutom förmånen
att ha två kompetenta tränare, vilket inte alla volleybollklubbar på vår nivå kan stoltsera med.

Damlaget bland molnen

Ovanifrån vänster:
Camilla Skoogh
Karin Kroon
Sarka Gaisler
Irma Andersson
Magnus Moberg
Nerifrån vänster
Anette Ekholm
Supanee Kanson
Anneli Ekberg
Inger Carlsson

Först och främst måste naturligtvis damlagets insatser framhävas. Inte enbart av artighet
den här gången, utan på grund av förtjänst. Mot alla odds, och med en mängd nya tjejer i
laget, lyckades nämligen laget placera sig på en meriterande tredje plats i division III. Och
banne mig, var det inte med mersmak också. Till nästa säsong, när tjejerna blivit mer
samspelta, bör man nog kunna tampas om till och med seriesegern. Tanken svindlar, men
är inte orealistisk. Ambitionen på träningarna har det definitivt inre varit något fel på, och
frågan är om inte tränaren, den hårfagre Magnus Moberg, har sett tröttast ut efter de svettiga
passen. Framgången är alltså inget lyckokast. Samtliga damer har i år gjort stora framsteg
i volleybollspelandets svåra konst, vare sig man spelar passare, center eller spiker. När så
spelet stämmer, kommer självförtroendet som ett brev på posten, och vice versa. Sedan är
det inte så långt kvar till stjärnorna.
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Volleyboll
Herrarna undvek träsket
Herrlaget har som vanligt uppträtt något slakare än damerna. Inte helt oväntat kanske,
då medelåldern är betydligt högre, och ambitionsnivån är något lägre. Icke desto mindre har
laget i år gjort sitt bästa resultat i div III på mannaminne, och av egen kraft lyckats att, med
råge, undvika en försmädlig nedflyttning till lägre division. Tjusigt är ordet. Och ingen var
så glittrande glad, och sken i kapp med solen, som tränare Mats Bäckman efter den redan
poetiskt omsjungna segermatchen mot Wolf. Halleluja. Det var grejer det.

Kanonkvartett in spe

Ovanifrån vänster:
Jörgen Nilsson
Roger Andersson
Jonas Börve
Mats Bäckman
Henrik Dahlgren
Nerifrån vänster
Jurai Mihalicek
Benny Larsson
Anders Wall
Jalle Kindmark
Herrarna har kanske inte skördat så stora framgångar som damerna, men åtminstone
några enskilda prestationer bland herrarna måste omnämnas särskilt. Två av våra herrar
har, mer än någon annan, särskilt bekymrat sig om tillväxten i klubben. Därför har de, på
var sitt håll, sett till att bli fäder till var sitt par tvillingflickor. Grattis säger vi till Anders Wall
och Lars Besk Börjesson, och deras numera så omfattande familjer. Om ett par decennier
lär volleybollvärlden få huka sig.

Festen full rulle
I början av Mars, precis när våren börjat smyga fram ur sin isgrotta, passade volleybollsektionen på att ha kalas. Efter tämligen noggranna förberedelser och en mödosam ölresa
till Danmark, då en burk gurkmeja nästan tappades bort, trängde sällskapet in sig i en
källarlokal på Olofshöjds studenthem. Där revs det av både en och två visor mellan
tuggorna, trots ett par ankor i sånghäftet. Innan sällskapet intog dansgolvet för en stunds
flaxande, avnjöts en avväpnande version av Tutti Frutti. Mer om detta i herrtidningarna. Kort
sagt en utomordentlig liten fest, trots avsaknaden av skandaler. Stort tack till alla dem som
hjälpte till med arrangemanget. Fortsättning lär följa.

Ifo-aren nr 1 1995

21

Volleyboll
Samtiden mot framtiden
När detta läses kommer volleybollaget att ha hunnit avverka två viktiga turneringar. Först
det interna prestigefyllda klubbmästerskapet i beachvolley inomhus, och sedan nordens
största turnering, Kal å Ada, som går av stapeln här i Göteborg. I samband med det
sistnämnda kommer vi också att hålla årsmöte under gemytliga former, och njuta av årets
framgångar. Därefter inträder sommarens spontana utomhusträningar. Vi ser alltså framtiden an med tillförsikt. Den lovar gott.
Juraj Mihalicek

Avancerad teknisk
fortbildning för
specialister-fackmännyckelpersoner
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

22

Ifo-aren nr 1 1995

NATIONAL

GÖTEBORG

1995
SPONSOR

Ifo-aren nr 1 1995

23

Funderar Ni på att sälja
Villa,
Radhus,
Fritidshus
eller
Insatslägenhet?

If Ifo har samarbete med:

Skarin Fastighetsförmedling
Kontakta: Ive Hjort Tel. 24 12 11

Skarin Fastighetsförmedling utför försäljningsuppdragen.
Utför även fastighetsvärderingar.
Bengt Skarin
Byggnadsingenjör
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Pl. 862
430 50 KÅLLERED
Tel. 95 18 33

