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Det finns klubbnålar
att köpa för 20:-

slipshållare med klubb-
märken kostar 40:-

Ring Ive Hjort 24 12 11
och beställ.

Ungdomsidrottens vara eller inte vara.

Det har förekommit meningsutbyte i dagspressen
om barns idrottsutövningar. Artiklarna har handlat
främst om föreningars krav på att barnen skall spe-
cialisera sig i för tidiga åldrar, föräldrarnas skjuts-
ande av sina avkommor och försäljning av alle-
handa lotterier. Meningarna om detta påhopp på
främst oss små föreningar har varit delade. Det har
varit många, främst föräldrar som håller med artikel-
författaren, och så har det varit engagerade i idrotts-
föreningar som inte alls håller med. Det är lätt för en
förening som New Wave Basket att ha dessa åsikter.
De flesta små föreningar bygger verksamheten på
antalet medlemmar till skillnad från elitklubbar som
med största sannolikhet är helt beroende av sina
sponsorer.

Staten och kommunerna har genom förändringar av
bidragsreglerna urholkat möjligheten till förenings-
verksamheten för de små föreningarna. Medlemsavgif-
ten, som är den mest naturliga inkomstkällan, skulle
behöva ökas till ungefär 2500:- om året om vi bara hade
denna källa för att klara driftskostnaderna. Därför måste
vi och de flesta små klubbar söka inkomster på annat
håll. Ett relativt lönsamt sätt är lotterier. Utan bingo-
pengar skulle idag Ifo få mycket svårt att överleva. Det
skulle vara närmast en katastrof om vi miste denna
inkomst. Troligen så lever 75% av Sveriges idrottsfören-
ingar på samma premisser. Alternativet för oss små
föreningar är inte så många när det gäller att skaffa
inkomster. Så när Bingolotto inträdde på marknaden
blev denna en guldkalv och räddning för mångas ung-
domsverksamhet. Efter många års eftersläpning har
även Ifo sällat sig till massorna och börjat sälja Bingo-
lotter som förhoppningsvis kommer att bli en succé.

För att få någon form av meningsfull fritid är idrotten ett
mycket bra alternativ. Inte bara att själv utöva, även som
ledare kan denna ge så mycket tillbaka. Givetvis tycker
jag att man i unga år skall pröva på så många grenar som
möjligt och själv hitta den man tycker är det roligaste.
Idrott skall vara roligt. Utbudet är enormt så i stort kan
alla hitta någon idrott som de skulle vilja fortsätta med.

Synvinkeln fortsätter på nästa sida
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Problemet kan vara att det som man vill göra inte ligger i nästa kvarter. De hallar och
planer som ligger i närheten finns kanske inte att tillgå. De är upptagna av ett specialförbund
och en elitklubb. Därför är det ofta nödvändigt att behöva transportera sig för att komma till
precis den idrotten som bedrivs i t.ex. just den hallen. Är detta föreningars fel? Träningar,
matcher bedrivs på tider och platser som barn, ungdomar och för all del vuxna har svårt att
ta sig till. Om det är några som borde bära skampålen för det ”lidande” föräldrar känner när
de tar ansvaret för sina barn är det våra förtroendevalda, kommunens tjänstemän och i viss
mån stadens elitklubbar.

IF Ifo och många andra föreningar bedriver en ideell verksamhet. Målet med
verksamheten är, att tillsammans med andra människor skapa en meningsfull fritid
genom idrott. För att nå målet fodras idealitet, tid och pengar i nämnd ordning.

Magnus Moberg

Synvinkeln

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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Ifo - vart är vi på väg?

Jag är uppväxt i Ifo. Det är min klubb. Den har en, med risk för att verka sentimental,
alldeles egen och speciell plats i mitt hjärta. Därför är det tråkigt att se verksamheten
i det skick den nu befinner sig i. Ett fåtal lag i seriesystemet, färre aktiva medlemmar
och framförallt, ingen som tränar. Det ska vara skoj att lira pingis, det är skoj, men
det är inte gratis. För att en klubb skall fungera krävs en stor portion humor, en lite
mindre dos hjärta men en sjuhelsikes stor tallrik engagemang. Tyvärr saknas den i
Ifo idag. I styrelsen såväl som hos medlemmarna.

Har vi lagt ribban för lågt i BT-sektionen? Skulle vi satsat mer och hårdare på rekrytering
av ungdomar, föräldraengagemang och tränare/ledare redan 4-5 år sedan? Svaret är ett
rungande JA! Utan tvivel är vår nuvarande situation direkt avhängig dessa faktorer.
Förutsättningarna finns ju, det formligen kryllar av ungar runt omkring oss som bara går och
väntar på att någon skall hugga tag i dem. Vi måste göra detta. Gärna nu med en gång men
allra helst igår. Så bråttom anser jag att det är.

Vi har en ypperlig chans att åter komma på rätt fot igen på stormötet 7/2. Där kommer vi
allihop  att få uttrycka vilka dimensioner vi vill att BT-sektionen skall ha i framtiden. Alla
måste vi hjälpas åt.

Jag ser våra Hirtshals-resor som ett förkroppsligande av de ideal pingissektionen har
representerat under de år jag varit aktiv, kanske ännu mer så innan dess. En aktiv
gemenskap mellan ung och gammal, kille och tjej, stor och liten. Vi är alla pingislirare. Lirare
för vilka Hirtshals har betytt så mycket för lagmoralen, klubbandan och pingisliret, precis
som Ifo.

Jag vill att traditionen skall bestå. Jag vill ha en Hirtshalsresa, jag vill ha en Jultävling, jag
vill ha ett KM, jag vill ha ett årsmöte med pris- och teckenutdelningar och frågesport, jag vill
att Leif skall sitta i lokalen när jag kommer dit, jag vill att julkalendrarna skall vara jobbiga
och jag vill att vi har ungar som tycker det är kul att lira pingis.

IF Ifo måste finnas kvar på kartan. Vi bara måste.

Hälsningar,
Christopher.

Synvinkeln

Huvudstyrelsen:

Ordförande: b. 774 29 50
Magnus Moberg a.  774 08 47

Kassör: b.778 47 21
Juraj Mihalicek a. 35 46 00

Sekreterare: b. 573278
Claes Oddhammar a. 62 32 15

Ledamot: b. 24 12 11
Ingemar Hjort a. 12 17 30

Ordförande Bordtennis,
ledamot i huvudstyrelsen:
Gillis Åström b. 24 89 43

Ordförande Handboll:
Jan Ferm
b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Juraj Mihalicek
b.778 47 21

IF Ifo

Registreringsnr. 857200-7790
Bankgiro:
Volleyboll 7 01-69 42
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Huvudstyrelse 4 89 14-6
Bordtennis 84 57 08-7
Volleyboll 24 42 63-0
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Klubblokalen
If Ifo och framtiden

If Ifo är en gammal förening bildad 1933. Vi har flera medlemmar som var med i föreningen
långt innan den första jultävlingen genomfördes. Ive Hjort, Leif Andrén, Claes Oddhammar,
Tage Lundquist, Gösta Nimmerfors, Hans Westling, Bo Thorinsson m.fl. är fortfarande
aktiva som spelare/ledare och styrelseledamöter. Vi har också en hel del ungdomar- som
gör att klubben i högsta grad lever. Denna kombination ger oss en kontinuitet i vårt arbete
och en tro på framtiden.

Trots detta är vi en klubb (som så många andra) i en brytningstid. Klubbens sektioner är
geografiskt utspridda i staden och vi saknar sedan i oktober en klubblokal. En lokal som vi
haft i många år men som egentligen inte fyllde våra behov. Vi använde den för lite för att
vi skulle kunna motivera kostnaderna för att behålla den.

För att samla styrkorna och förstärka gemenskapen i vår förening behöver vi en
samlingspunkt - en klubblokal där vi både kan bedriva verksamhet och träffas. Vi har under
en längre tid bearbetat frågan och också hittat en lokal på Masthuggsterassen, nära
Masthuggshallen, där vi skulle få den samlingspunkt vi så väl behöver plus att vi skulle få
permanenta lokaler väl avpassade för bordtennisens behov. Med en klubblokal så nära
Masthuggshallen skulle vi säkert kunna få träningstider för övriga sektioner där också.

Av denna anledning skall vi ha ett stormöte inom bordtennissektionen onsdagen den 7
februari klockan 19.00 i GDIF:s lokaler på Anders Perssonsgatan. Vi hoppas på en så bred
uppslutning som möjligt.

Gillis

Eder redaktör med familj har
inspekterat och funnit dels
lokaliteterna ändamålsenliga,
dels ett antal eftersökta serve-
ringsfat.

Ifos nya klubblokal - ett skjul i hamnen.

Ifos möblemang mm förvaras numera i en lagerlokal bakom nya GP-huset. Vatten finns
att tillgå något hundratal meter bort, i älven. Elektriskt ljus finns det också, en lampa i
entrén. Som lagerlokal är den alldeles utmärkt. I pengar sparar vi oerhörda 40-50 tusen
kronår per år och ännu har ingen klagat höggljutt på frånvaron av lokalen sett som

enskilt problem. Problemet
består snarare av att det faktiskt
inte finns tillräckligt många som
orkar bry sig tillräckligt mycket
vare sig om lokalbristen eller
något annat. Se flera vidstå-
ende artiklar med anknytning till
detta.

Ingemar Hjort
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Ex-huset - Pingisens Mekka

Åter har Ex-huset fokuserats i dags- och kvällspressen. Detta beroende på den stora
branden vid Kungstorget under Trettondagshelgen. Det var ett 100-årigt hus som total-
förstördes och där bl a Atelierteatern var inrymda. I panik gick då Atelierteatern ut i Pressen
och deklarerade att nya lokaler för dem snabbt skulle kunna ordnas i Ex-huset på Heden.
Enda kruxet var ”att huset var upptaget av en massa pingisspelande ungdomar”. De kunde
också lagt till att Korpen bedriver sin serieverksamhet här. Man blir snart sagt inte förvånad
för någonting numera.

Atelierteatern vet ju mycket väl att de försökte komma in i Ex-huset för 3 år sedan, men
fick då beskedet att Ex-huset skulle först och främst användas inom den idrottsliga
verksamheten (i detta fall bordtennisen). Vår ordf Sven Åke Lans blev den som agerade
våldsamt och bemötte det hela genom artiklar i Pressen samt blev även kallad till intervju
i Radio Göteborg. Korpens ordf Arne Olausson lät även sin stämma komma till tals via
dagspressen, då han var oroad för Korpbordtennisens serieverksamhet.

Efter detta har vi också varit i kontakt med Fritid Göteborg, som är vår hyresvärd, och
dessa bedyrar att någon uppsägning av GBTF ej är aktuell. Således kan vi se fram mot
ytterligare duster i vår KÄRA PINGISSPORT i Ex-huset/Pingisens Mekka.

Ingemar Adelin,
GBTF:s kassör

Ex-huset

Som illustration till denna artikel om Ex-husets mångsidighet kan måhända denna bild
passa bra. Av för oss outgrundlig anledning valde kinesiska friidrottslandslagets ledare
att hålla dagliga presskonferenser i transportens utomhus-uppehållsrum på gräsplätten
utanför Ex-huset. Våra försök att flytta dem till ett lämpligare ställe var helt fruktlösa
eftersom ingen av dem, i varje fall inte just då, förstod ett ord på engelska eller något
annat av de många språk som vi försökte med.
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Utmärkta Ifoare
En hel del Ifoare har utmärkt sig eller fått utmärkelser sedan sist.

Hans Westling i SBTF.

Hans Westling har tagit ytterligare ett steg i karriären genom att låta välja in sig i Svenska
bordtennisförbundets styrelse, där han representerar västsverige och veteranerna. Eder
redaktör väntar sedan länge med spänning på den dag när Hans "blir något" även i Ifos
styrelse.

GDIF:s veteranmärke.

Tre Ifoare, nämligen Leif Andrén, Claes Oddhammar och  allestädes närvarande Hans
Westling, har förärats distriktets veteranmärke. Märket är GDIF:s högsta utmärkelse och för
att få det skall man: ha gjort ett omfattande arbete för idrotten; fortfarande vara aktiv, redan
ha fått förtjänsttecknet i guld, samt vara minst 50 år.

Julkalendrar.

Alla Ifoare tillsammans har även i år på olika sätt lyckats bli av med icke mindre än 610
adventskalendrar, vilka fördelar sig sektionsvis: HB 200st, BT 190st, Passiva 120st och VB
100st. Observera gärna att sambandet mellan antalet medlemmar i respektive sektion och
antalet sålda kalkendrar inte finns.

Lars Molin svensk mästare i golf.

Mölndals BTK arrangerar en tävling i golf för inbjudna idrotssmän, sponsorer och
journalister (eder redaktör var inte bjuden). I klassen Lag-SM för idrottsmän, där 40 lag
deltog segrade J-O Waldner och Mikael Appelgren. I klassen SM för pingisspelare segrade
vår egen Lars Molin före f.d. Ifoaren Dennis Pettersson, numera Höjden. I det starka
kändisfylda, startfältet lyckades även Bosse Thorinsson nå en 6:e plats.

Tage Lundqvist har fyllt
år. Det var vissa oklar-
heter om hur gammal
han var och vilken
månad han hade födel-
sedag, men ett
överaskande kalas
blev det i alla fall.
Veteranerna Ive, Åke,
Gösta, Hasse, Herbert
och Leif samlades i
Linnés lokaler i sam-
band med ett tränings-
pass för att uppvakta
Tage med blommor
och smörgåsar.
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Bingolotter!
Ifo har numera bingolotter. Efter många
års diskussioner fram och tillbaka i
detta ärende har vi (dvs bordtennisen)
numera fått igång en fungerande distri-
bution av Bingolotter. De medlemmar
och övriga som vill ha lotter genom ifos

försorg är välkomna att ringa till
Christopher (42 53 27) eller Gillis
(24 89 43) i BT-ledningen. Även
handbollen (Jan Ferm 52 37 68)
är med och tjänar pengar åt Ifo
och ibland åt sig själva.

Bingo.

Den som inte vill sitta framför TV:n
utan föredrar att spela bingo på riktigt
är välkommen att titta in på Prins-
gatans Bingo där spelet sker på Ifo:s
tillstånd.

Ifos årsmöte.

På årsmötet inför den innevarande säsongen delades det ut enligt följande:

Ifo-pokalen gick till Juraj Mihalicek för framstående ledarinsatser.

Ifo-bollar fick Lars Molin, BT; Peter Svensson, HB samt från Volleybollen Karin Kroon och
Jonas Börve.

BT-A-laget fick nyckelringar för sin serieseger i div5. Leif Linnander, Per Svensson Bo
Thorinsson och Hans Westling.

Pojkar 81 lyckades med samma bedrift. Lagledare Christopher Andersson fick en VM-
keps medan David Andersson David Liden, Martin Jönsson och Jens Strand fick var sitt par
idrottsbyxor.

Avgående sekreteraren i huvudstyrelsen avtackades med en tavla.

Sammanställt av redaktionssekreterare Ive och renskrivet av redaktör Ingemar Hjort.

Grattis!

I pressläggningsögonblicket nås vi av beskedet att Hans
Westling och Bo Thorinsson blev svenska mästare i lag herrar 50
i Linköping. Referat kommer i nästa nummer av denna tidning.
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Ullevis smockfulla läktare på onsdagseftermiddagen en stund innan herrarnas höjdhopp
skulle börja.

Friidrotts-VM
Ingen kan väl ha missat att det har varit VM i stan, även om spåren numera till stor del

har försvunnit samma väg som det väntade ekonomiska överskottet. Ifo var som vanligt väl
representerade när det är nå't stort på gång. Handbollens Roland Bengtsson ansvarade för
hela ackrediteringen, Hans Westling jobbade i funktionärskommiten. Redaktör Ingemar
Hjort och volleybollens Magnus Moberg hjälptes åt att transportera både folk och prylar kors
och tvärs genom staden. Elvy Hjort vaktade VM-byn. Kajsa Wessberg var värdinna på
Ullevis läktare. Ytterligare upp till ett tiotal personer med anknytning till Ifo skall enligt
ryktesuppgifter som kommit redaktionen till del ha gjort nytta på olika sätt.

Aldrig någonsin i mannaminne och aldrig någonsin mera inom överskådlig framtid
kommer vi att få uppleva något liknande här i vår stad. Maratonloppen, när innerstaden
under några timmar var fullständigt blockerad (omslagsfotografiet, taget av eder redaktör
behörigen innanför avspärrningarna). Det vackra vädret, inte en droppe regn från det vi
öppnade transportstationen i Ex-huset veckan innan tävlingarna till vi stängde den samma
ett par dagar efter VM. Alla autografjägarna som stod och väntade vid entrén till VM-byn från
tidigt på morgonen till långt fram på natten. Den förvånansvärda frånvaron av förvirring när
så många skall göra så mycket på så kort tid. Det mesta gick inte värre snett än att det gick
att rätta till utan att gästerna gnydde alltför mycket.

På skilda platser i detta nummer har eder redaktör funnit anledning att illustrera diverse
artiklar med fotografier från VMs kulisser.

Skall man vara ärlig så var det totalt 5047 funktionärer. Vi kan vara stolta allihop.
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Nej, här kan vi då inte
ha några möten!

Klubblokalens intendent Ive Hjort
inspekterar vårt förråd.

Några av deltagarna på den förra oldboysträffen.

Kalendarium
Oldboysträff

Det är dags för en ny sammankomst för
Ifo:s äldre medlemmar. Datum är fastställt
till tisdagen 12 mars 1996  men eftersom vi
just nu inte har någon klubblokal är det inte
klart var träffen skall vara. Förhandlingar
pågår angående ett par intressanta platser.
Anmälan till Claes Oddhammar (57 32 78).

IF Ifo:s årsmöte.

Här gäller samma princip, tiden är
onsdagen den 22 maj , men olika idéer om
lämplig lokal diskuteras ännu vid denna
upplagas pressläggning.

Manusstopp

Nästa nummer av denna tidning har
manusstopp fredagen den 12 april . Alla
lagledare och övriga funktionärer har i upp-
drag att skriva lite om sitt lag och i god tid
lämna in det till redaktionen, (vars adress
med mera finns på sidan 3). Alla övriga
medlemmar är välkomna med bidrag. Man
får skriva om nästan vad man vill, under förutsättning att sektionens verksamhet under
perioden kommer i första hand, och att ändra ämnen behandlas därefter. Detta har gällt så
gott som oförändrat under de 49 år som tidningen har existerat, men det verkar nu för tiden
komma som en
överaskning för lag-
ledare och övriga att
de förväntas bidra
till tidningen. I hös-
tas var det så illa att
höstnumret fick stäl-
las in helt och hål-
let, givetvis till för-
tret för volleybollens
skribenter som
hade lyckats få ihop
ett fullgott material
till sina sidor och
lämnat in det i rimlig
tid.

Ingemar Hjort
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Tabeller
BT-A Div IV vsv sydvästra

Askim 9 9 0 0 72 - 23 18
Höjden 10 8 0 2 71 - 34 16
Råda/Hindås 8 4 1 3 53 - 42 9
IF Ifo 9 4 1 4 53 - 48 9
Stendy 8 2 1 5 31 - 57 5
Varberg 8 1 1 6 27 - 57 3
Norre Port 10 1 0 9 32 - 78 2

BT-B-laget

Stendy 10 9 1 0 79 - 28 19
IF Linné 10 9 0 1 76 - 30 18
Godhem 10 6 1 3 68 - 62 13
Landvetter 9 6 0 3 54 - 42 12
Alvhem 10 4 1 5 59 - 59 9
Lindo 10 4 1 5 54 - 58 9
Rudalen 10 3 1 6 54 - 69 7
Romelanda 10 3 1 6 52 - 69 7
IF Ifo B 10 3 0 7 46 - 63 6
Älvängen 9 2 0 7 36 - 61 4
RBU/3V 10 1 2 7 39 - 76 4

BT-C-laget

Skepplanda 9 6 2 1 67 - 43 14
Alvhem 9 6 0 3 66 - 44 12
Torslanda 9 6 0 3 57 - 37 12
IF Ifo C 9 5 1 3 61 - 51 11
Lekstorp 9 4 1 4 56 - 49 9
Gunnilse 9 4 1 4 54 - 53 9
Fjället 9 4 0 5 45 - 53 8
Lindo 9 3 1 5 44 - 63 7
Mölndal 9 3 0 6 38 - 55 6
Gårdsten 9 1 0 8 29 - 69 2

BT-35-åringar

Höjden 9 9 0 0 43 - 2 18
IF Ifo 9 9 0 0 42 - 3 18
Stendy 10 7 0 3 35 - 15 14
Linne 1 9 6 0 3 27 - 18 12
Torslanda 1 9 4 0 5 22 - 23 8
Gärdsmosse 9 4 0 5 18 - 27 8
Landvetter 1 9 3 0 6 16 - 29 6
Gunnilse 9 3 0 6 13 - 32 6
Landvetter 2 9 2 0 7 13 - 32 4
Torpa 2 9 2 0 7 8 - 37 4
Godhem 1 9 1 0 8 13 - 32 2

BT-50-åringar

Warta 1 7 7 0 0 34 - 1 14
Linné 1 7 7 0 0 33 - 2 14
Alvhem 7 4 0 3 19 - 16 8
Romelanda 7 4 0 3 16 - 19 8
IF Ifo 7 3 0 4 14 - 21 6
Linné 3 7 3 0 4 13 - 22 6
Höjden 8 2 0 6 16 - 24 4
Gärdsmosse 7 1 0 6 9 - 26 2
Torpa 1 7 1 0 6 6 - 29 2

BT-Pojkar 81

Kungälv 5 5 0 0 23 - 2 10
Warta 5 4 0 1 18 - 7 8
Askim 1 5 3 0 2 15 - 10 6
IF Ifo 5 3 0 2 10 - 15 6
Gärdsmosse 5 2 0 3 11 - 14 4
Lindo 5 1 0 4 6 - 19 2
Mölndal 1 5 0 0 6 7 - 23 0
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BT-Pojkar 82

Tollered 6 6 0 0 27 - 3 12
Bohus 6 4 0 2 21 - 9 8
IF Ifo 6 4 0 2 19 - 11 8
Gunnilse 6 4 0 2 19 - 11 8
Lerum 2 6 3 0 3 15 - 15 6
Torslanda 6 2 0 4 11 - 19 4
Kungälv 6 1 0 5 7 - 23 2
Lekstorp 6 0 0 6 1 - 29 0

BT-Pojkar 83

Partille BTK 6 6 0 0 25 - 5 12
Mölndal 1 6 4 0 2 23 - 7 8
Gärdsmosse 2 6 4 0 2 21 - 9 8
Linné 6 4 0 2 20 - 10 8
Lindo 6 2 0 4 13 - 17 4
Lerum 6 2 0 4 9 - 21 4
Gårdsten 2 6 2 0 4 7 - 23 4
IF Ifo 6 0 0 6 2 - 28 0

BT-Pojkar 85

Kungälv 5 5 0 0 24 - 1 10
Mölndal 2 5 4 0 1 20 - 5 8
Landvetter 5 3 0 2 10 - 15 6
Råda/Hindås 5 2 0 3 13 - 12 4
IF Ifo 5 2 0 3 9 - 16 4
Tollered 5 2 0 4 10 - 20 4
Hisingstad 5 0 0 5 4 - 21 0

VB-Herrar div III Göteborg

Wolf A 13 10 0 3 32 - 20 20
Lerum 12 9 0 3 31 - 12 18
Knasen A 12 9 0 3 30 - 18 18
GVBA A 13 8 0 5 31 - 20 16
Lindome 13 6 0 7 28 - 25 12
Bergsjön 13 6 0 7 57 - 25 12
Lövgärdet 11 6 0 5 21 - 22 12
IF Ifo 13 4 0 9 19 - 30 8
KFUM 12 4 0 8 17 - 29 8
Tuve B 12 0 0 12 1 - 36 0

VB-Damer div III Göteborg

Wolf B 9 9 0 0 27 - 1 18
KFUM B 9 7 0 2 22 - 7 14
Tuve A 9 7 0 2 23 - 12 14
IF Ifo 10 6 0 4 21 - 16 12
Gråå A 9 4 0 5 17 - 21 8
GVBA A 10 4 0 6 14 - 20 8
Finlandia 10 3 0 7 15 - 23 6
Kungälv B 9 2 0 7 9 - 24 4
Lerum 9 0 0 9 3 - 27 0

Tabeller

S P O N S O R

G Ö T E B O R G

1 9 9 5

N A T I O N A L

HB div III södra

Fjärås 14 13 0 1 390 - 274 26
Mölndal 14 10 1 3 350 - 287 21
Särökometerna 15 8 2 5 441 - 298 18
Flatås 11 8 0 2 245 - 216 16
Sannaiterna 15 8 0 7 348 - 325 16
Guldheden 14 7 0 7 338 - 356 14
IF Ifo 13 6 1 6 276 - 266 13
Gathe 12 6 1 5 256 - 262 13
Kelt 15 6 1 8 338 - 346 13
Varberg 14 4 0 10 272 - 294 8
BK46 12 2 1 9 159 - 278 5
Majorna 15 1 0 14 235 - 445 2
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PINGIS-PLOCK

Drygt halva säsongen har avverkats och en summering kan vara på sin plats.

A-laget spelar åter i div 4 och matcherna summeras på annan plats i
tidningen. Vårt ålderstigna lag (över 50 år i snitt) håller
spelstyrkemässigt, men saknar verklig motivation. Adam och Jens
har debuterat med den äran i det nationella seriesystemet (Norreport
borta) och vi håller tummarna för fortsatt utveckling.

Övriga lag redovisas på annan plats (ungdoms- och reservlagen). 35-laget
(Bosse/Hasse) ligger på en säker andraplats efter en förlust och elva
vinster. Till en av dessa bidrog 70-årige och alltid lojale Tage, genom
vinst mot Godhem i en singel och dubbel (med Bosse). Tage spelar
tillsammans med Gösta och Åke i H50, ligger i mitten av tabellen och
får se Warta och Linne före sig i tabellen.

Veteran-EM heter den senaste av alla internationella veteranmästerskap. Första
veckan i juli samlades omkring 1400 spelare från 39 länder i Wien för
att göra upp om första omgången EM-tecken. Undertecknad var Ifo:s
ende deltagare och förhoppningar om framskjutna placeringar lågt
ställda. Via gruppseger mot en ryss, en tysk och en fransman gick jag
till slutspel, där det blev förlust i fjärde omgången mot en tysk spelare
(17-21 i avgörande set). I dubbelklassen spelade jag med Toni Borg,
årets nordiske mästare. Stryk i tredje omgången av slutspelet mot
silvermedaljörerna är väl inget att säga om.

F d Ifoare håller fortsatt kontakt med oss. Vid besöket i Wien sammanträffade
jag med Herman Winsens. Den minnesgode vet att Herman under ett
antal år representerade Ifo i div 2 och div 3. Han meddelar fortsatt spel
och en (ej kontrollerad) spelstyrka av gammalt fint märke. För inte så
många år sedan bodde David Babcock i Göteborg och tävlade för
oss. Han flyttade sedan åter till USA, bor utanför New York och tränar
regelbundet. Om jobb kan ordnas har han för avsikt att återkomma till
Göteborg.

Stor sorg och saknad känner vi efter höstens dödsfall inom pingisfamiljen. Lollo
Hammarlund, nyligen utsedd till ITTF:s president, avled efter något
års sjukdom. Kurt Moll, GBTF:s kanslichef och Partille Pingis starke
man, gick ur tiden endast 48 år gammal och avled gjorde även gamle
storspelaren Alf Carlsson, Warta.

Hans Westling
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Bordtennis

Fönsterbyte!
Kvalitetsfönster till verkligt låga priser!

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

Distriktsmästerskapen gav titlar till IF Ifo

DM-spelet inleddes med lagtävlingarna. Guldmedaljer erövrade vår trio Bosse/Hasse/
Leif i H50 efter klar seger i finalen mot Warta (5-1). Bland 35-åringarna kom vi (Bosse/
Hasse/Pelle) trea efter förlust mot Höjden. Aven i 60-klassen blev det brons till Ifo genom
Gösta/Tage/Åke.

Ungdomarna.

I ungdomsklasserna representerades Ifo i Pojkar 15. Efter en knapp seger (5-4) mot
Lindome blev det förlust mot starka Partille. I de individuella tävlingarna hemförde Bosse
två titlar: i 50- singel mot ständige trätobrodern Ove Nilsson, Linne (här vanns bronsmedaljerna
av Hasse och Leif och i 50-dubbel (tillsammans med Hasse) över fjolarsvinnarna Leif/
Kenneth Olausson, Warta. Bland 40-åringarna kom Bosse trea i singel, Bosse/Hasse tvåa
i dubbel (förlust mot Höjdens Lundberg/Petterson) medan GöstaTage tog en tredjeplats i
60-dubbel.

Hans Westling
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Pojkar 83.

Det här laget har bara vunnit två singelmatcher i höstens seriematcher. Pojkarna
lyckades nästan mot Gårdstens andralag, där siffrorna blev 2-3. Mot Partille BTK2, Linné,
Mölndal 3, Lindo och Lerum blev det helstryk med 0-5. Man får tänka på att våra spelare
nästan är nybörjare. De andra i serien har tränat litet längre. Men jag tycker mig märka att
de blir lite bättre för varje match vi spelar. I laget har vi Jesper Strand, David Bo och Fredrik
Friberg. Vi spelar i Ex-huset på söndagar klockan 10.00, den 25 februari mot Gårdsten och
Linne samt den 10 mars mot Mölndal och Lindo. Alla är välkomna att komma och heja på
grabbarna.

Pingishälsningar,
Janne Hultbäck/ih.

Pojkar 82

Efter en bra match mot Torslanda, som vi vann med 5-0, kom vi ned på jorden mot
Tollered där vi förlorade med samma siffror. I nästa match blev det åter en förlust, denna
gång mot Bohus med 3-2. Efter detta kom pojkarna på allvar igen med tre segrar mot i tur
och ordning Lekstorp 5-0, Kungälv 4-1 och Gunnilse 3-2. Pojkarna som spelar i laget är
Thomas Illek, Thomas Bengtsson och Christian Folkesson. Vi ligger i skrivande stund på
en delad tredje plats.

Leif Andren

C-laget.

Höstsäsongen började bra med 8-4 vinst mot svåra Fjället, undertecknad tog 3 raka
och trodde fullt och fast på ett genombrott, men matchen efter var det som vanligt
igen med tillknäppt spel och nerverna utanpå . Efter att ha kommit ner på jorden så
har vi spelat bra. Vinst och förlust i varannan match med övervikt på vinst.

En positiv överaskning har varit vår nya spelare Kent Willhelmsson, personligen hand-
plockad från Korpen. Trots sin stora kropp är han smidig och snabb, och när han blir kvitt
Bellevufisksyndromet så kan han bli riktigt bra om inte åldern tar ut sin rätt. Henrik har piskat
på bra med sin bäversvans och går mot sin bästa säsong. Tyvärr så har han haft problem
på slutet och lidit av svårartad ryggensmertsen. Vidare så har jag haft säkra kort i Magnus,
Kam, Adam, Jens, David och Peder där sistnämnd blev matchjälte och förde upp oss på en
hedervärd fjärdeplats innan uppehållet, i en mycket jämn serie.

Hur blir vårsäsongen, flipp eller flopp? Jag tror på fläpp.

Coach C-laget,
Göran Malm.

Vi kör för att svenska
företag skall blomstraBILSPEDITION INRIKES AB

Bordtennis
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Pojkar 81 - Krutgänget.

Det var inte utan en rejäl portion ovisshet som jag under höstens början lotsade P-
81-fregatten in i högsta divisionens farvatten. grabbarna var otroligt tända, nästan i
överkant, efter föregående säsongs övertygande seger i 81-2. De hade spelat och
tränat bra hela säsongen, men inte mött något nämnvärt motstånd.

Av detta min skepsis inför denna säsong. Jag befarade att den drastiska skillnaden i
spelarkvalité hos grabbarnas motståndare skulle överrumpla dem, och att några eventuella
förluster i seriens inledning skulle utgöra ett alltför stort hål i vårt moral-skrov. Döm om min
förvåning när vi nu efter halvt avklarad säsong ligger på en stabil tredjeplats! Jag skriver
stabil av den anledning att vi har ett jämnt spelarmaterial rakt över. Formsvackor för
ögonblicket undantagna har jag i stort sett kunnat ställa upp grabbarna hursomhelst och
ändå nå tillfredsställande resultat! Härligt!

Tekniskt sett har jag märkt en förbättring hos både Martin, David och Jens. Att detta till
stor del beror på att de fått chansen att spela i seniorsammanhang är jag övertygad om. Vad
jag å andra sidan märkt är att motivationen börjar tryta. vad kan det bero på? Läs vidare och
döm för er själva…

Hälsningar
Christopher Andersson

Bordtennis

Ur Göteborgs Bordtennisförbunds
tidning har jag knyckt nedanstående
intressanta del av en artikel, där
GBTF:s ordförande har skrivit lite om
våra yngsta grabbar.
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Ifo på övre halvan i DIV 4.

Återbördade till div 4 satte vi som mål att bli ett etablerat lag på denna serienivå.
Efter det att nio av tolv matcher avverkats ligger vi på en klar tredjeplats. Åt suveräna
Askim är inget att göra och Höjdens andraplats är svar att nå efter den knappa
förlusten helt nyligen. En summering av spelade matcher:

Askim IF Ifo 8-5  Vårt otränade lag gjorde bra motstånd. Singelvinsterna fördelade sig
jämnt mellan Bosse, Hasse, Leif och Pelle. Resterande seger kom i ena dubbeln (Bosse/
Hasse).

IF Ifo Stendy 8-3  Klar seger efter stabilt spel. Bosse och Pelle obesegrade i sina
singelmatcher, medan Leif och Hasse tappade en match vardera jämte en dubbel.

Höjden IF Ifo 8-3 Vi hade sett fram mot en jämn kamp, men så blev det inte. En förkyld
Bosse kunde inte ge sitt bästa och parallallt spel och barnpassning blev för mycket för Pelle.
För vinsterna stod Hasse (2) och Leif.

Norreport IF Ifo 3-8  Mot Halmstads farmarlag begick Adam och Jens debut i det
nationella seriesystemet. Efter lottdragning fick Adam förtroendet att spela singel och det
gjorde han på ett utmärkt sätt (en vinst och en förlust). Dubbelparet Adam/Jens stretade bra
emot men föll med 21-19, 21-13. Övriga segrar tog Bosse (3), Leif (2), Hasse (1) samt en
dubbel.

IF Ifo Varberg 8-2  Trots överraskande insats av Varbergs veteran Ronny Bellmyr var
segern aldrig i fara. Vår styrka är jämnheten och åter vann alla våra spelare singelmatcher:
Bosse och Pelle (vardera två) samt Hasse och Leif (vardera en) plus dubblarna.

RådaHindås IF Ifo 7-7  Våra motståndare hade förstärkt med två spelare från A-laget i
div 2. Att mot denna bakgrund vinna en poäng är mycket starkt. Vi var faktiskt snubblande
nära båda pinnarna efter matchboll i den ena dubbelkampen. Våra vinster hemfördes av
Bosse och Hasse (två var), Pelle och Leif (en var) och dubbel (Bosse/Hasse).

IF Ifo Askim 1-8  Returmötet med Askim blev en riktig kalldusch. Efter höstens 5-8 utan
träning var vi inställda på en jämn uppgörelse. Det är bara att konstatera: vi mötte seriens
särklassiga lag. Vår enda seger hemförde Pelle med minsta möjliga marginal (23-21 i
skilje).

Stendy IF Ifo 1-8  En snabb replik på förra omgangens bakslag. Vi spelade inspirerat mot
för oss idealiska motståndare. Bosse (2), Hasse (2), Leif (2), Pelle (1) och dubbelparet
Bosse/Hasse stod för vinsterna.

IF Ifo Höjden 5-8 En match som gällde andraplatsen i serien. Hårt hela vägen, men förlust
med 5-8. Avgörande för utgången blev den mycket välspelade matchen mellan Pelle och
Kent Johanson (25-23 till Kent i skilje efter tre matchbollar för vår man). Bosse vann två
matcher, Hasse och Leif vardera en samt en dubbel (Bosse/Hasse).

Hans Westling

BT-A
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BT-B
Motig höst för B-laget.

Höstsäsongen har inneburit problem av allehanda slag för vårt B-lag som denna
säsong spelar i division 7 och därmed borde ha tagit lite fler poäng. Men truppen har
ju tunnats ut succesivt så ansvaret har i år vilat tungt på trion: Magnus Kilander,
KamSing Leung och Lars Molin.

När så dessa varit sjukdoms- och skade-drabbade av och till under hösten har vi fått
problem med laguttagningen. (Dessutom har ju Magnus problem att ställa upp vid
bortamatcherna på grund av jobbet.) Bl. a. fick vi ställa upp mot BTK Linne med 3 man
(förlust 2-8) och vid matchen borta mot Älvängen förlorade vi på w.o. då matchtiden var
framflyttad utan vår vetskap. Nu kanske matchen hade blivit av trots allt om inte en viss Jens
Strand ”glömt bort” matchen vilket gjorde avresan kraftigt försenad.Ett visst oflyt får vi nog
också skylla på då många matcher varit jämna men där vi tappat de flesta tre-setare. Till
våren vänder det, eller? Om inte med turens hjälp så kanske med Muhamed Sabri s, som
återkommit till stan efter ett halvår i Falkenberg. Det borde öka konkurensen i laget och
sporra till nya friska tag.

Individuella spelarprestationer:

Magnus Kilander (8 segrar/14 matcher): Har spelat stabilt under hösten och har bästa
match-kvoten, även om det är tämligen ”jämt skägg” i toppen. De matcher han förlorat har
mestadels gått till avgörande set, bör tilläggas. Magnus kan dock höja spelnivån lite till, vet
jag, och då vinner han även dom.

Kam-Sing Leung (11 segrar/20 matcher): Började säsongen bäst efter att ha förberett sig
väl med bl.a. löpträning under sommaruppehållet. Några kilon lättare och äntligen befriad
från mixtrande med gummin var det den ”gamle goe” Leung vid bordet igen. Mot slutet av
hösten varit lite mer ojämn och tappat en del onödiga matcher.

Lars Molin (10 segrar/20 matcher): Undertecknad har väl inte nått upp i sedvanlig
spelstyrka hitills. Får kanske delvis skylla på både ny stomme och nytt gummi för säsongen.
Så det kan bara gå bättre till våren, hoppas jag.

David Andersson (1 seger/15 matcher): Har varit 4:e-man i flest antal matcher under
hösten. Räcker tyvärr inte hela vägen fram i dom många jämna matcher han spelat. Tog
dock sin enda seger i den direkt avgörande matchen mot
Ruddalen (8-6), vilket var starkt gjort. Med lite mer
självförtroende och taktisk kyla i slutbollarna så kommer
säkert fler segrar.

Adam Lindgren: 1 seger /6 matcher.
Björn Widén: 0 segrar/4 matcher.
Jens Strand: 2 segrar/3 matcher.
Peder Lindgren: 0 segrar/2 matcher

Lars Molin

Lagledare B-laget
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Åtta länder deltog i vår stora veterantävling.

Under första veckoskiftet i november genomfördes traditionsenligt IFO VETERAN
OPEN. Närmare 150 deltagare hade hörsammat inbjudan och de representerade Sverige,
Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Ryssland.

Pangbrud.

Trivseln var som vanligt mycket god, både vid pingis-
borden och under lördagens bankett.Vid denna fram-
trädde bl a representanter för de olika länderna med
musikaliska inslag samt gjorde Mörrums oberäknerlige
Ingemar Söderberg ett bejublat framträdande som
parant rödhårig s k pangbrud.

Ryska framgångar.

Ingemar var även lyckosam i spelet och vann 40-
singeln mot årets svenske mästare Arvi Grapenhed
med klara siffror. I 50-klassen var världsmästaren från
Melbourn -94, Naguibekov fran Ryssland i särklass,
trots att vi ställde upp med våra bästa spelare med
nordiske mästaren Toni Borg i spetsen. Dubbel guld-
medaljör blev Norrköpings Glenn Kindstedt i H60,
medan vinnaren i H70 helt tipsenligt blev Rune Fors-
berg från Sigtuna. Bland damerna dominerade våra
ryska gäster med Irina Chevtchenko som mest lycko-
sam.

Lokala fram-
gångar.

Ifo skördade
också vissa fram-
gångar. Bosse/
Hasse gick till final
i 50-dubbel och föll
med knappa 21-
23 i avgörande set
mot paret
Naguibekov/Jo-
hansson, Ryss-
land/Höjden. Tage
avancerade över-
raskande till final i
H70 och bjöd där

på gott motstånd (Gösta kom trea i klassen). Var enda
klasseger stod Gösta för, då han tillsammans med
Rune Forsberg hemförde 70-dubbeln.

BT-Ifo Veteran Open

Miroslav Prazak, Tjeckien och
Gunnar Pettersson, med gitarr.

Ingemar Söderberg, pangbrud.
Okänd fotograf.

Hans Westling
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Jultävlingen 1995.

Den 26:e jultävlingen i rad, sen 1970, har gått av stapeln i Ex-huset. Den är som ni
alla säkert vet distriktets äldsta tävling.

I år fick vi tillstånd att använda oss av 11 bord i ungdomsklasserna mot 8 tidigare år. Detta
ställde krav på fler funktionärer än vanligt. Vår domaransvarige Christopher Andersson
löste emellertid detta på ett förtjänstfullt sätt. Ca 7 kg varmkorv + smörgåsar, muffins,
pepparkakor och clementiner nedsköljda med saft och kaffe gick det åt innan tävlingarna
var avslutade. Jag vill i det här sammanhanget passa på att särskilt tacka våra yngsta
medlemmar för deras insats.

Lördagens tävlingar började mardrömslikt för oss i sekretariatet. Vi drabbades av ett
inbrott natten till lördagen. Då stals en del av våra inköpta priser och förstärkaren till
högtalaranläggningen vilket medförde att vi var tvungna att, i en kakafoni av ljud, försöka
starta upp en massa matcher utan att vi kunde göra oss hörda. Efter några svettiga timmar
lyckades vi så småningom hyra en högtalaranläggning och införskaffa nya priser. Därmed
lyckades vi rädda dagen och oss själva från sammanbrott. Trots svårigheterna uppgick
förseningarna aldrig till mer än 15 minuter. Även natten till söndagen hade vi inbrott i Ex-
huset med resultatet en plundrad cafeteria och ett uppbrutet plåtskåp. Dessa händelser
lade en viss sordin på tävlingen för oss i sekretariatet.

Åter till själva tävlingen. Vi hade i år över 300 starter i 11 klasser. Bland insatserna av våra
egna spelare kan vi nämna att Lars Molin och Adam Lindgren kom trea respektive åtta i
herrklass IV. Magnus Kilander kom tvåa i herrar handicap. I samma klass erövrade Göran
Malm en tredjeplats och David Andersson en femteplats. Bland pojkar 15 kom Jens Strand
5:a och David Andersson 6:a.

Det ekonomiska överskottet av jultävlingen är begränsat men vi visar att vi existerar som
en livaktig förening. Vidare stärker tävlingen samhörigheten i föreningen.

Till sist ett tack till alla som medverkat i årets upplaga av jultävlingen.

Gillis Åström

BT-Jultävlingen

Gillis Åström och Khourchid
Naguibekov

(Fotografierna är från Ifo Veteran Open)

Utdelning av minnessaker till delar av det ryska laget
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Handboll
Här kommer lite resultat från Handbollen. Det går upp och ner, våran tränare Jan Ferm

har flytt till Moskva och ”Gruia” har fått skrivkramp, så det blir en mager rapport från
handbollen.

IF Ifo - Guldheden 23-24

IF Ifo - Kelt 28-26

IF Ifo - Majorna 23 - 19.

Mats Jansson har blivit pappa, ett stort GRATTIS. Peter Svensson  har lagt skorna på
hyllan. Paco har restaurang i Köpenhamn, ”Bon appetit”. ”Nubben” är äntligen tillbaks på
SAAB. Bosse Larsson stänger som vanligt igen brevlådan. Hans-Martin Martiniussen ska
bli säljägare i Norge. Jimmy Hagman ”Lucka Brassi” har höjt sitt självförtroende med 100%.
Rolle VM-generalen ”is back”. Lars Johansson har återvändt till Ifo. Knape: klienterna
knäcker honom. Bajten säger inget som vanligt.

Hans Ahlqvist &
Lars Engström

PS. Är det någon som har hört om Jan har skrivit på för Tollered. DS

Roland Bengtsson, om än inte general men dock aktningsvärd chef för ackrediteringen,
ses här diskuterande något med någon vid informationsdisken i Ex-huset under VM.

Där

<----
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Prova redan i kväll! Göteborgarnas nya favoritbröd:

Polarkakan
som tack vare en unik chockfrysningsteknik

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

kan levereras så gott som ugnsfärskt till din butik.

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

Polarbröd AB, 942 00 Älvsbyn
Distribueras av
Harald Högfors

Partihallarna
Box 360 71
400 13  Göteborg

PO
LARBRÖD ALLA G
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Volleyboll
Glatt årsmöte

Innan sommarens hetta smekte över det svenska landskapet, hade sektionen, i traditio-
nell anda, årsmöte i klubblokalen. Mötet var tämligen välbesökt, eftersom det sammanföll
med turneringen Kal å Ada, och omfattade, förutom alla allvarliga punkter, även efterföl-
jande mat och dryck. Ett vinnande koncept, kan man säga. En ny styrelse valdes, och den
har konstitiuerat sig enligt följande

Ordförande Karin Kron
Sekreterare Jonas Börve
Kassör Juraj Mihalicek
Ledamöter Jalle Kindmark

Irma Andersson
Amanda Liljeqvist

Inför säsongen

När nu snart höstmörkret faller över stock och sten, kryper så sakteliga volleybollfolket
fram. Seriespelet  närmar sig med stormsteg, med allt vad det innebär av sorger,
förväntningar och glädje. Inför den kommande säsongen har damlaget bytt tränare. Ut har
gått Magnus Moberg, som varit mycket uppskattad. Magnus kommer nu att helt koncentrera
sig på att ta en plats som center i herrlaget. In kommer i stället Dan Cresa, som redan visat
tecken på att vara en ännu värre slavdrivare än Magnus. Detta lovar gott. Vi hälsar Dan
hjärtligt välkommen i klubben.

För herrarnas del, står Mats Bäckman kvar med tränartiteln. Förhoppningsvis kommer
han dock att denna säsong även kunna deltaga i spelet på plan. Således ser vi fram emot
den kommande säsongen, och hoppas att den blir givande på alla sätt.

Jalle Kindmark

Dessa båda sidor skrevs till höst-
utgåvan av denna tidning, som i brist
på manus i övrigt fick ställas in.

Anna Lindelöf, Anneli Lekberg, Irma Andersson, Matilda Andersson, Maria Geiland,
Karin Kroon, Anette Hansson. Båda korten utlånade av Volleybollen.
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Volleyboll
Sista sommardagen

Sista chansen att få sand mellan tårna, i öronen, ja sand i alla kroppens öppningar
och porer, var att deltaga i Ifo:s klubbmästerskap i beachvolley.

En lördag i augusti samlades ett antal volleybollspelare i Skatås för att göra upp om
mästartitlama i dam, herr och mixedklasserna. Första avdelningen bestod i att utkora dam-
respektive herrmästare. Bland tjejema visade det sig att Irma och Amanda blev för svåra
för de andra deltagama och dessa flickor fick mottaga allas jubel. Bland herrarna fick vi se
ett helt oväntade segrare, nämligen två gossar som förhoppningsvis är blivande Ifo-
medlemmar som med sitt bländande spel slog ut alla de ärrade kämpar från Ifo. Vad hette
nu dessa män som tog segem? Ja säg det? Magnus och Thomas ( Amandas broder ) kan
det vara rätt?

Höjdpunkten denna dag var givetvis äran att bli klubbmästare i mixedklassen. Lottningen
av lagen var helt slumpmässig men kontrollerad av Pillas och Annelies stränga övervakning.
Turneringen spelades i cup-form där förlorande lag obönhörligen var ute ur leken. Det
visade sig att på den undre halvan, krossade Irma tillsammans med sin nya partner Benny
motståndarna en efter en. Den övre halvan var det i stort samma visa fast där var det Sarka
tillsammans med Roger som gick fram som bärsärkar och nedgjorde alla som stack huvudet
över sanden.

Den stora finalen som sågs av den månghövdade publiken kom alltså att stå mellan De
Oslagbara (Sarka tillsammans med Roger) mot De Okrossbara ( Amanda och Benny ). Just
det Amanda. Bennys förre partner klarade inte av trycket med att spela finalen utan lämnade
hastigt spelfältet på sin järnhäst. Matchen blev mycket jämn med ett spel som kommer att
gå till historien. Denna match kunde lika gärna varit SM-final men den ära som stod på spel
här var ju så mycket mer. Men någon skulle vinna. Sarka och Roger visade med sitt spel
att de var värdiga finalmotståndare men drog denna gång det kortaste strået. Segrare blev
Amanda ( Irma ) och Benny som under stående ovationer mottog sina priser från
tävlingsledningen.

Magnus Moberg



26 Ifo-aren nr 2 1995

Volleyboll

Besök
Bo Thorinssons

Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20

Telefon 16 19 19

Herrarnas höstsäsong har börjat som vanligt. Få segrar, fler förluster. Men vi har
våren som den tid när framgång skall skördas.

Med placering precis ovanför den sämsta avslutades höstsäsongen med endast två
segrar mot bottenlaget Tuve och mot det mer framgångsrika GVBA. Det skall dock sägas
att vi hade ett flertal hedersamma förluster om det kan vara till någon tröst. Mest snöpligt
är nog vår förlust mot KFUM där vi borde och skulle ha två poäng. Men i detta ädla spel
utbetalas inte några skönhetspoäng. ( Då skulle ni nog inte få ihop speciellt många.) Klara
förluster mot vår tränings partner Wolf var inte helt oväntat och likaså mot Knasen och
Lerum. Att inte heller denna säsong klara av Bergsjön var en klar missräkning, likaså att inte
slå Lövgärdet som vi tidigare ganska enkelt har klarat av. Lindome var inte undertecknad
med mot, men har hört av insatta personer att vi nästa gång borde ha möjligheter mot dessa.

Nu har i skrivandets stund även vårsäsongen börjat. Våra största problem hitintills är inte
motståndarna utan oss själva och få ihop ett lag som är konkurrenskraftigt att möta våra
svåra motståndare. Mot Lerum blev det en klar förlust dock med mersmak. Med diverse
sjukdomar och annat i laget fick vi kasta in den gamla kämpen Jonny som ställde upp utan
en träningstimme, men vad hjälpte det, klar förlust som sagts. En annan som bör nämnas
och hjälpte till att hålla uppe våra siffror var Mr 100% Thomas.

KFUM, denna nesa. Hur kunde vi förlora mot dessa? Första set en promenad mot seger,
utan att behöva ta i allt för hårt slog vi KFUM enkelt. Andra set vi leder med 9-1, allt rasar
ihop. Tyvärr var det inte dom som spelade bra, vi var totalt under isen. Tredje set, vi fortsatte
att vara totalt värdelösa. Fjärde set fortfarande spelade vi inte bra, men på vilja lyckades vi
vinna detta set. Femte avgörande, med fyra tappade servmottagningsmissar vinner man
inga matcher. Lindome, vaknar på morgonen och tänker att denna dag blir nog inte Ifo:s
dag. Vi har aldrig förut slagit Lindome varför skall det ske i dag. Men vad hände: ganska
komfortabelt men ändock jämt slog Ifo Lindome med klara 3-0. Så nu är det bara att ta nya
tag och göra fortsättningen bättre än den första hälften, för som sagt var våren är Ifo:s tid.

Magnus Moberg
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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


