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När det gäller

Kontakta:
Leif Magnusson

Redovisning…
Mölndals

Tel. 87 86 53

Bokföringsbyrå

431 63 Mölndal

Fasangatan 4

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

Som såväl spelare som ledare i olika sammanhang
och med ett flertal år i styrelsearbete, har jag på mycket
nära håll kunnat följa vår verksamhet i c:a 40 - 45 år. När
jag då blickar tillbaka är det bara positiva saker som
dyker upp i mina tankar. Tänk vad mycket idrotten och
kamratskapet i föreningen har gett mig såväl på som
utanför planen. Jag tror inte att vi tillräckligt uppskattar
rörelsen ”idrott ”. För mig har det varit viktigt att få ta del
av klubbkänslan och känna en samhörighet.
Som en röd tråd i Ifo har det alltid funnits en klubblokal,
där man har träffats och känt en gemenskap. När jag nu
blickar framåt, är det med vemod - trots optimism - som
jag ser svårigheten ”hur skall en småklubb kunna drivas
idag ?” dyka uppsom ett spöke. Det går inte att bortse
från det ekonomiska spöket, men den största svårigheten finner jag i rekryteringen av undomsledare, som är
aktiva i sin rekrytering av ungdomar och som har förmågan att utveckla och behålla ungdomarna i klubben. Jag
har också en känsla av att aktiviteterna sköts myckets
plittrat inom vår förening, det gäller såväl föreningen
somhelhet och sektionerna.
Mycket av samordningen inom föreningen får givetvis
styrelsen ta på sig, men samtidigt får man inte glömma
att även aktiva och ledare har sitt ansvar. Hur skall vi
komma ur vår nu rådande passivitet. Vi tycks ha kört
fast. Min dröm är att vi skall kunna finna en klubblokal (till
ett vettigt pris), där ledare, aktiva och styrelserepresentanter samlas och diskuterar och deltar i olika aktiviteter.
En klubblokal som sjuder av aktiviteter och stärker
samhörigheten i klubben och där lokalen blir den centrala punkten.
En klubblokal med möjlighet till ökad samhörighet
löser givetvis inte allt, det fordras också ett engagemang
och en stark vilja. Hur och var finner vi detta? Du har
möjlighet att på kommande årsmöte ge synpunkter på
och vara med och bestämma om klubbens inriktningoch
verksamhet.
En förutsättning för detta är att Du medverkar på
årsmötet onsdagen den 22 maj.

Claes Oddhammar
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Årsmötet dagordning
Inledning
1.
2.
3.

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

4.

Vald:

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

Vald:

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

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

5.

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

Förslag och motioner.

a)
b)

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

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 dagordning
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: .......................................................
HBsekr: .......................................................

HBksör: .........................................................

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.
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Bordtennis
IF Ifo 95 - 96
Det är dags att börja summera den snart gångna säsongen. Vi börjar med
ytterligare en hyllning till våra svenska mästare BoThorinsson och Hans Westling,
Fantastiskt roligt! Gratulerar!
Vi har i år haft nio lag i seriespel. Fyra ungdomslag och fem seniorlag, dvs samma antal
lag som förra säsongen. Samtliga lag har gjort bra ifrån sig. Som alla tidigare år lägger Leif
Andrén (i synnerhet) och många andra ner ett jättearbete, Den mest glädjande insatsen står
dock våra ungdomar för. Adam, Christopher, David och Martin har trots ringa ålder tagit ett
väldigt stort ansvar och tagit påsig mycket arbete med våra yngsta medlemmar. Dessutom
har Christopher fortsatt sitt angelägna arete i DUK (Den Unga Kraften). Dessa insatser har
resulterat i ett välförtjänt stipendium, Gratulerar!
Som vanligt överväger de positiva omdömena när vi ser tillbaka på den säsong som snart
är till ända. Det finns dock en del frågetecken inför nästa säsong, men vi måste se
möjligheterna och inte stirra oss blinda på problemen. Dessa möjligheter får vi alla och den
nya styrelsen ta i tu med. Alla ni som kan hjälpa till med något anmäl ert intresse för
styrelsearbete till valberedningen (Mohammad och Gillis). Frågan om ny klublokal är
visserligen för tillfället lagd på is, men håll korpgluggarna öppna
Gillis

B-laget på 8:e plats
Vårsäsongen innebar en viss uppryckning för vårt B-lag, men förväntningama var trots
det ställda lite högre. Med Muhammed Sabri i laget var målsättningen att hamna på den övre
halvan av tabellen. Men strulet med att få ihop ett fullt lag i samtliga matcher kvarstod tyvärr
även under våren, så därav en del onödigt tappade poäng. Då vi ställt upp med ordinarie
uppställning har vi faktiskt matchat i stort sett alla topplagen. Kam-Sing har fortsatt spelat
stabilt under våren och framstår som säsongens stora utropstecken. Undertecknad
lyckades öka spelstandarden något medan Magnus Kilander tappade efter juluppehållet.
Kan det vara julmaten som satt sig på olämpligt ställe, eller? Muhammed kom till spel
tämligen otränad men har ändå tillfört laget ökad spelstyrka, har dock varit lite ojämn och
kan med ökad träningsdos säkert höja spelnivån ytterligare. Förrutom dessa spelare, som
spelat flest antalmatcher, har David Andersson, Adam Lindgren, Bjöm Widen, Tage
Lundqvist och Kent Wilhelmsson spelat i B-laget under vårsäsongen.
Spelarstatistik (mer än 1 spelad match, % vunna matcher) för säsongen 95/96:
Kam-Sing Leung 56%
Lars Molin
54%
Magnus Kilander 53%
Muhammed Sabri 46%
Adam Lindgren 23%
Bjöm Widen
17%
David Andersson 14%
Lars Molin
Lagledare B-laget
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Bordtennis
C-laget
Vi nådde inte ända fram men det var nära, 2 poäng från andra plats. En vinst till och vi
hade fått medalj. Men vi grämer oss inte för vi vet också att en förlust till ligger lika nära. För
övrigt var det en jämn serie utan givna segrar och jag tycker att stommen i C-laget (Kent,
Henrik och Göran) blivit 1/2 klass bättre. Vad vi behöver nu är en spelare som är snäppet
bättre än oss. Det finns ungdomar som har talang men det verkar som om den riktiga gnistan
saknas hos flertalet. Och varför skall dessa ungdomar träna för sig själva, lär de sig
tillräckligt för att tycka att det är kul? Jag är rädd för att det blir odisciplinerat och flamsigt.
Stommen i C-laget hade behövt seriösa ungdomar att träna med. De andra seniorerna
tränar ju inte så ofta. Men nu skall vi till Hirtshals och vaska guld. För övrigt ser jag ser fram
emot nästa säsong. Ha en trevlig sommar!
Coach C-laget
Göran Malm

Pojkar 83
Vårsäsongen för det här laget, blev lika svår som höstsäsongen. Det blev bara en
singelvinst, och det var i sista seriematchen mot Gärdsmosse, genom Thomas Bengtsson.
Han spelade istället för David Boo. Jag vill tacka pojkarna för att de ställer upp i varje
seriematch, för det är inte så roligt att få förluster i varenda match. Men jag vet att de spelar
fotboll i Azalea BK och att där går det bra för dem. I laget spelade Jesper Strand, Fredrik
Friberg och David Boo.
Pingishälsningar
Janne Hultbäck

Och så var det det här med avsked också…
Säsongen är slut och med årsmötet även verksamhetsåret för pingissektionen. Mina P81-gubbar har gjort en fin säsong i högsta serien, där vi mött bra motstånd. En femteplats
blev det i en serie där striden om medaljplacering varit benhård. Nu kan grabbarna slappna
av och välkomna sommarlovet med Hirtshalsresan. Vädret är ju riktigt skapligt i skrivande
stund och vi kanske kan se fram mot lite sol på andra sidan vattnet.
Utan att bli alltför sentimental vill jag här passa på att tacka klubben för de 11 år jag varit
medlem. Nu väntar transatlantiska äventyr för undertecknad och det är inte utan en rejäl dos
nostalgi man förbereder sig för steget ut i stora värden. Jodå, en del minnen finns allt etsade
i hjärnbarken… Jag tänker på Ingvar, jag minns avslutningarna i Oskar Fredrik och jag
glömmer aldrig den goa kamratskap över åldersgränserna jag mött i klubben. Min
övertygelse är att den skall bestå även i framtiden. Kanske kan vi någon gång få fram en
elitspelare, kanske inte. men hur som helst spelar det ingen roll– vinnare kan man vara
ändå!
Jag önskar er allt gott i framtiden och hoppas att vi kan hålla kontakten!
Hälsningar
Christopher
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BT-KM
Pojkar
Klubbmästare bland pojkarna blev i år Erik Gustavsson efter att i en hård finalmatch mot
Sebastian Hökklo vunnit med siffrorna -16, 18-, -21. I semifinalen hade Erik besegrat Martin
Kjellgren med siffrorna -11, 15-, -12. Fjärdeplatsen belades av Alexander Ljungblom.
Övriga deltagare var Danech Etermadi och Viktor Papimi.

Juniorer
Bland de något äldre pojkarna blev Jens Strand klubbmästare efter seger i finalmatchen
mot David Andersson med setsiffrorna -14, -19. Jens semifinalvann mot Thomas Illek
medan David hade besegrat Adam Lindgren. I övrigt deltog Thomas Bengtsson, Christian
Folkesson och Martin Jönsson.

Seniorer
I seniorklassen, som bestod av en blandning av yngre till medelålders spelare, lyckades
Bo Thorinsson ta hem både singel och dubbel, det senare i par med Jens Strand. Singeln
spelades i 4 pooler om 3-4 spelare, där ettor och tvåor gick vidare till kvartsfinal, där de
eventuellt kvarvarande yngre spelarna fick ge sig inför de mer erfarna. I semi möttes Bosse
och Magnus Kilander, -14, -21 samt Kam-Sing Leung och Hans Westling, -19, -9. Finalen
Bo mot Kam-Sing fick siffrorna -19, -18. I dubbelklassen gick även paret Kam-Sing/Henrik
Migell till finalen, vilken slutade -15, -20. Ännu ej nämnda deltagare var Björn Widén, Kent
Wilhelmsson, Christopher Andersson, Martin Jönsson och Göran Malm.
Renskrivet av Ingemar Hjort efter anteckningar från Leif Andrén.

Besök Bo Thorinssons Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20 Telefon 16 19 19
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Med våren i antågande är det dags att summera säsongen 95/96 på följande sätt:
Div 4

slutfördes genom matcher mot Varberg (6-8), NorrePort (8-4) samt
Råda-Hindås 6-8). Detta gav en slutlig fjärdeplats i en serie som var
föga jämn.Suveräna vinnare utan poängförlust blev Askim och Höjden hamnade på en säker andraplats. I botten kämpade Varberg,
Stendy och Norre Port om att slippa degradering, vilket för det
sistnämnda laget dock blev en realitet. Tabellen redovisas separat.

Veteran-SM

avgjordes denna gång i Linköpings Sporthall med Ljungsbro BTK
som arrangör. Ifos trupp bestod av Bosse, Hasse och Björn, medan
Gösta och Tage föredrog att spara sig för de kommande pensionärsmästerskapen.
Efter ett antal silver- och bronsmedaljer blev det nu SM-tecken för Ifo
i lagtävlingen. Efter inledande segrar mot Byttorp och Vik-47 besegrade Bosse/Hasse i semi Kvarnby och i final Vänersborg, båda med
3-1. I 50-dubbeln blev det dock ingen medalj denna gång efter förlust
i kvartsfinal mot norrköpingsparet Kindstedt/Pettersson. Bosse avancerade utan problem till kvarten i singel, där mästaren Lennart Björk
bjöds på stenhårt motstånd (18 i skiljeset).

Pens.-SM

spelades i Ex-huset i början av mars. Trots ”hemma-lokal” lyckades
vår ende representant Gösta inte så bra. I 70-singelns slutspel blev
det omgående förlust med 0-2 mot svårspelade Bo Eckman fran
Häverödal i Roslagen. I dubbelklassen blev kompisarna från PBK
Bertil Kroon/Eiton Hildesson alltför svåra för Gösta och partnern Stig
Nilsson från Saab. Första PSM utan medaljer för Ifo, men gubbarna
tar säkert nya tag…

KM

för seniorer avgjordes i Oscar Fredriksskolan under en kväll i mitten
av mars. Tretton spelare hade mött upp och efter kval i poolform
vidtog singelns slutspel. Bosse finalvann som väntat mot Kam-Sing,
som dock bjöd på gott motstånd. Segrande par i dubbel-klassen blev
Bosse och Jens.
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Återstår

på tävlingssidan bland veteranerna gör Ifos öppna KM (avslutningstävling med samkväm) samt Veteran-VM i Lillehammer. Till den
sistnämnda tävlingen kommer närmare 2000 spelare från hela världen. Ifos deltagare blir Bosse-Hasse-Björn samt supportrarna Hjort.

Ny lokal

var på gång vid utgivandet av förra numret av Ifoaren. Dessvärre fick
planerna på egen pingishall och klubblokal på Masthuggsterrassen
skrotas. Ett stormöte beslöt, efter det att såväl ekonomi som ledarresurser diskuterats, att vi får söka annat alternativ till ny klubblokal.

En skön sommar med för nästa pingissäsong viktig konditionsträning tillönskas
av
Hasse Westling

Prispallen vid Veteran-SM 1996, herrar lag 50.
1) IF Ifo. 2) Vänersborgs BTK. 3) Kvarnby SK och Telia IOFF.
Ifo-aren nr 1 1996
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BT-veteraner
Ifo svenska mästare vid veteran-SM
Bland drygt 350 deltagare vid årets Veteran-SM kom ett trettiotal från vårt distrikt.Tävlingen
genomfördes i Linköpings Sporthall och med Ljungsbro BTK som arrangör.I dagarna tre (24/2) tävlades om SM-tecken över 40, 50, 60 resp. 70 år samt med extraklasser för spelare
över 30. Den sistnämnda ålderskategorien tycks verkligen uppskattadetta relativt nya
tävlingstillfälle, vilket förhoppningsvis innebär att de fortsätter sitt spelande fram till verkliga
veteranåldern.Som vanligt var trivsamheten stor och genomförandet gott. Viss berättigad
kritik framfördesmot spelförhållandet vid de fyra första borden i foajen (alltför halt golv), ett
utrymme som dock behövdes p.g.a. det stora deltagarantalet.
Vårt eget distrikts representanter skötte sig väl. Den enda SM-titeln erövrade Ifo
(BoThorinsson / Hans Westling) i lagtävlingen H50 efter finalvinst med 3-1 mot Vänersborg.
Vägen till guldet underlättades av att de farligaste konkurrenterna, främst Blentarp (de två
senaste årens mästarlag) och Ljungsbro, blev utslagna på ett tidigt stadium. Ytterst nära
lagguld var även Warta i H60. Finalen mot Stockholms-Postens favorittyngda lag (Gamba
Karlsson och Curt Österholm) blev en rysare. Vinst för Harris Mattiasson mot Österholm och
i dubbelmatchen ledde fram till ett avgörande mellan Knut Lundgren och Österholm.
Wartaledning med 10-7 i skiljeset byttes i knapp förlust. Lagfinalister var även Höjden (H40).
Hudiksvall stod för motståndet och precis som för Warta vände motståndarna underläge
med 1-2 till seger. För Höjden spelade Benny Lundberg och Dennis Pettersson.
Från det individuella spelet kan nämnas att
• Bosse Thorinsson var nära medalj i H50. Föll mot slutlige
segraren Lennart Björk, Norrköping med 18-21 i avgörande
set efter slagräkning vid 16-17.
• Paret Ove Nilsson/Göran Ekström skrällde i H50. Belade
en fin tredjeplats efter seger mot bl. a. starka paret Rosberg/
Mårdberg och fjolårsvinnarna Magnusson/Magnusson,
Mariedal/Kalmar.
• Lundgren/Mattiasson (H60) semifinalbesegrades av
Karlsson/Österholm i H60 i hård tresetare.
• Bo Göran Ek från Warta lätt avancerade till final i den tuffa
30-klassen, för att där förlora mot Istrums spelstarka Peter
Gripler.
• Mölndals Yvonne Wallin blev vår mest Iyckosamma
damspelare med en andraplats i 30-dubbel tillsammans med
Eva Carlsson (född Noaksson).
• Höjdens samspelta par Lundberg/Pettersson gav segrarna i H40 (Grapenhed/Åkervall) deras enda riktigt hårda
match ( 18-21 ) i kvartsfinalens skiljeset.

Hans Westling
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BT-veteraner
Ifo:s veterantävling - en given succé.
Säsongsavslutningen för Göteborgs pingisveteraner markeras sedan 23 år tillbaka av det populära Ifo:s öppna klubbmästerskap för veteraner. Någon historik
skall väl inte hållas efter 23 år, det får väl anstå till 25-årsjubileet, men nämnas kan
ändå att många kända namn figurerat genom åren med anknytning inte bara till pingis
utan även till fotboll och ishockey. Kärnan i samlingen är dock ganska konstant från
år till år och inbjudan emotses varje år med spänning och med undran - blir det några
nya i år.
De som eventuellt då deltager för första gången blir alltid särskilt välkomnade och erhåller
Ifo:s klubbvimpel. Tävlingen, som i år hölls i Linnés lokaler på Gamla Ullevi den 20 april,
innehöll två nya namn, nämligen Åke Johansson, Mariedal och GP:s sportchef Jan
Hansson. Åke har ju hållit igång med pingisen så honom visste vi var vi hade, men Janne
Hansson, han måste väl haft mycket damm på sitt racket när han - förmodade vi - efter
mycket letande grävt fram det ur gömmorna. Men hej vad vi bedrog oss, vilket snart skall
framgå.
Tävlingen spelas ju som handikapptävling i pooler, 8 pooler med 3 spelare i varje pool.
Och redan under poolspelet avslöjades att ovan nämnde Janne förmodligen förberett sig
mycket väl för denna comeback. Efter ett mycket bollsäkert spel stod han som poolsegrare
och förpassade därmed Harris till andra plats. Övriga pooler gick väl någorlunda enligt
planerna och slutspelet kunde börja med poolettor, -tvåor och -treor i skilda grupper.
Poolettorna spelar om ett av Nicke och Harris uppsatt vandringspris och här visade det sig
att Bosse Hjalmarsson var outstanding och besegrade Ove Nilsson med klara siffror i
finalen. Janne Hansson fick i semi se sig besegrad av Ove efter ett från båda sidor välvårdat
och säkert spel. Pooltvåorna spelar om ett av Rolf Berg uppsatt vandringspris och årets
inteckning i detta fick Lars Carlsson som gjorde comeback efter några års uppehåll. Lars
slog i finalen Harris. I grupp tre besegrade Rune Hjalmarsson Erik Wilhelmsson.
Efter spelet sätter sig nyduschade och fräscha män till ett festligt dukat bord där Ive med
vidhängande veterandamer gör allt för att vi skall trivas. Vi får också lite hjärngymnastik av
Ingemar Hjort som i år lät oss våndas med översättning av lätt förvrängda norska glosor.
Denna tävling gjorde att även Kenneth Olausson fick komma fram till prisbordet. En
prestigeladdad utnämning tillhör också kvällens höjdpunkter, nämligen den så kallade
”Årets Rackare”. Denna gick i år till Stellan Lorentzon med motiveringen ”goda insatser vid
DM och ett alltid glatt och positivt uppträdande vid pingisbordet”. Ives nyinstiftade Fair Playpris gick till Harris Mattiasson.
Framåt kl 22 börjar dessa för några timmar sedan så pigga och alerta män förvandlas till
trötta gäspande gubbar som vill hem. Annat var det förr, då var detta början på kvällen.
Varför förändras tiderna så - kan vi skylla på luften och miljöförstöringen? Hur som helst,
den som skrivit dessa rader gör sig till tolk för samtliga deltagare och säger tack för en trevlig
kväll - vi ser redan fram mot årgång 24.
Roland Andreasson, Linné
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BT-tabeller
BT-Pojkar 81-1
Kungälv
Warta
Askim 1
Gärdsmosse
IF Ifo
Lindo
Mölndal 1

12 12 0 0
12 8 0 4
12 7 0 5
12 6 0 6
12 6 0 6
12 2 0 10
12 1 0 11

57 36 33 31 23 14 16 -

BT-35-åringar H35-1
3
24
27
29
37
46
44

24
16
14
12
12
4
2

10
17
28
24
35
50
54
62

26
22
20
18
14
6
6
0

17
17
22
21
27
49
57

20
16
16
14
14
4
0

7
16
29
33
40
36
49

22
20
14
14
8
6
0

BT-Pojkar 82-2
Tollered
Bohus
Lerum 2
Gunnilse
IF Ifo
Torslanda
Kungälv
Lekstorp

14 13 0 1
14 11 0 3
14 10 0 4
14 9 0 5
14 7 0 7
14 3 0 11
14 3 0 11
14 0 0 14

60 53 42 46 35 20 16 8-

BT-Pojkar 83-2
Partille BTK
Mölndal 3
Linné
Gärdsmosse 2
Lindo
Gårdsten 2
IF Ifo

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

43 43 38 39 33 11 3-

BT-Pojkar 85-2
Kungälv
Mölndal 2
Landvetter
Tollered
IF Ifo
Råda/Hindås
Hisingstad

12 11 0 1
12 10 0 2
12 7 0 5
12 7 0 5
12 4 0 8
12 3 0 9
12 0 0 12

53 44 31 27 20 24 11 -

Höjden
IF Ifo
Stendy
Linne 1
Torslanda 1
Landvetter 2
Gärdsmosse
Landvetter 1
Gunnilse
Godhem 1
Torpa 2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
15
14
14
11
9
7
7
6
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
6
6
9
11
13
13
14
16
17

93 76 66 64 52 43 41 35 32 34 14 -

7
24
34
36
48
57
59
65
68
66
86

40
30
28
28
22
18
14
14
12
8
6

6
9
36
40
40
49
55
58
67

30
30
20
18
16
12
10
6
2

BT-50-åringar H50-1
Warta 1
Linné 1
Alvhem
Romelanda
Höjden
IF Ifo
Linné 3
Gärdsmosse
Torpa 1

16 15 0 1
16 15 0 1
16 10 0 6
16 9 0 7
16 8 0 8
16 6 0 10
16 5 0 11
16 3 0 13
16 1 0 15

74 71 44 40 40 31 25 22 13 -

BT-A Div IV vsv sydvästra
Askim
Höjden
Råda/Hindås
IF Ifo
Stendy
Varberg
Norre Port

12 12 0 0
12 9 0 3
12 7 1 4
12 5 1 6
12 3 1 8
12 3 1 8
12 1 0 11

96 84 79 73 50 47 33 -

30
44
65
68
80
81
94

24
18
15
11
7
7
2

58
68
77
94
124
119
133
125
139
149
148

37
34
29
28
21
17
15
14
11
9
5

72
87
95
97
99
110
106
119
117
134

27
23
23
22
22
19
16
13
10
5

BT-B-laget div VII
Stendy
IF Linné
Lindo
Landvetter
Godhem
Alvhem
Rudalen
IF Ifo B
Romelanda
RBU/3V
Älvängen

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
17
14
14
10
8
7
7
5
3
2

1
0
1
0
1
1
1
0
1
3
1

1
3
5
6
9
11
12
13
14
14
17

153 149 134 124 117 111 99 98 101 79 69 -

BT-C-laget div IX
Torslanda
Lekstorp
Skepplanda
Alvhem
IF Ifo C
Lindo
Gunnilse
Fjället
Mölndal
Gårdsten
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
9
10
10
8
7
5
5
2

1 4
1 6
5 4
2 6
2 6
3 7
2 9
3 10
0 13
1 15

123 117 124 123 118 101 111 83 86 50 -

Ur Ifo-aren nr 1 1947

Det som stod på första sidan i januari 1947 är fortfarande Ifo-arens policy. Alla
medlemmar är välkomna med bidrag, i första hand material som rör klubbens verksamhet,
och därutöver ävan annat material mottages alltjämt med förvåning av redaktionen. Det kan
till och med tänkas att vi delar ut en silverpokal om vi blir riktigt imponerade. Nuvarande
adress mm. finns på sidan 3 som vanligt.
Ifo-aren nr 1 1996
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Ur Ifo-aren nr 3 1947

Åter hittar jag en sida som inte förlorat sin aktualitet. Vi behöver fortfarande pengar till
verksamheten, 1,50 räcker inte längre till porto för tio brev om året som alla vet. För något
år sedan när vi diskuterade att öronmärka 25 kronor av medlemsavgiften för produktion av
denna tidning blev det omfattande protester. Som tur är kan vi alltjämt på frivillig väg få
skrivit, kopierat och delat ut tidningen till en mindre kostnad än detta belopp, även om vi inte
når ner till 1,50. Tack alla som hjälper till, inte bara Leif Andrén

18

Ifo-aren nr 1 1996

Ur Ifo-aren nr 8 1947

Det framgår inte av faximilet att idrotten är handboll, eftersom alla på den tiden visste att
det var vad Ifo höll på med. Numera är det ju klent med den idrotten efter att vårt enda lag
blivit uteslutet ur sin serie efter att ha lämnat WO. Enligt uppgift skall omplaneringen efter
strejken ha lett till att Ifo skulle spela tre matcher samma vecka, och då gick det inte att få
ihop spelare till alla matcherna. Vi hoppas kunna återkomma i detta ärende.
Ifo-aren nr 1 1996
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Volleyboll
Som en av veteranerna i volleybollsektionen har jag sett när damlaget tog sina
första stapplande steg någon gång i början av åttiotalet. Visserligen var det fler tjejer
och även killar på damlagets träningar och matcher, men kvaliteten på laget är
betydligt bättre idag. Under alla de år som Ifo haft damlag i volleyboll har de aldrig
varit bättre än nu.
Vid intervju med tjejernas coach, den väl meriterade och inte allt för dålige spelaren, Mats
Bäckman, som felciteras:
• Detta lag kan gå hur långt som helst.
• Den rätta inställningen finns på matcherna, men tjejerna behöver mer organiserad
träning för att bli riktigt bra. Med bättre uppslutning på träningarna skulle mer spelmoment kunna tränas och vi kunde få en större variation på övningarna.
• Jag är mycket stolt att jag har fått vara med om tjejernas framgång och även om mina
taktiska råd inte alltid varit så bra har de dock oftast löst sina uppgifter med den äran.
På frågan vad Mats önskar inför framtiden felciteras han:
• Min högsta önskan är ett par felfria knän och att förbättra mina fingerslag. För tjejernas
del lite mer folk på träningar, gärna ett eller två nyförvärv så skall vi uträtta underverk i
framtiden.
Så långt från Mats.
De matcher jag har sett är i vissa situationer klart jämförbara med de absolut bästa i
damernas division 3. Om denna höga nivå kan hållas hela tiden skulle den räcka till
serieseger och en bra bit upp i tvåan. För att klara detta bör nog truppen breddas och kanske
höjas för att dels få bättre träningar och dels kunna få större urval på matcherna.
Att komma trea i sluttabellen efter de obesegrade Wolf och bara två poäng efter KFUM
är ett mycket bra resultat, med lite flyt i spelet hade Ifo:s spänstfenomen kunnat hamna på
andra plats i tabellen. Det är en fröjd att se när tjejema försvarar sig och kämpar för att nå
bollen även om den inte hamnar direkt vid fötterna. Pancake är numera ett vedertaget
begrepp och inte bara en maträtt. Dônare kommer inte en gång per säsong utan händer
flera gånger på varje match. När Ifo möter Wolf får deras tjejer flera gånger uppleva hur det
är att vara pressade på planen. Tyvärr har det inte räckt ända fram utan Wolfs rutinerade
tjejer har bägge gångema lyckats rå hem matcherna.Tuves lag som numer består av
spelare med rutin från 2:an klaras av med total överlägsenhet både i anfall och försvar.
Deras tjejer kom till matchen med, om jag räknade rätt 10 spelare, men vad hjälpte det när
Ifo:s sju stundtals förnedrade dessa motståndare med sitt skönspel och vinner med klara
3-0. Lag som Finlandia, Gråå, GVBA och allt vad de nu heter, är normalt inga svårare nötter
att knäcka. Tyvärr har det blivit några plumpar i protokollet med onödiga förluster. Men enligt
Irma (Grattis på din stora högtidsdag lite i efterskott) spelar våra bollkonstnärer mindre bra
när de inte har någon som sitter vid sidan och ger dem taktiska råd.
Vi kan nog räkna med ett storartat spelår 96/97 för Ifo:s damlag, jag ser inte hur de
skulle kunna missa att ta damernas division tre.

BILSPEDITION INRIKES AB
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Vi kör för att svenska
företag skall blomstra

Volleyboll
Herrlaget
Detta år har ”killarna” liksom tjejerna överträffat sig själva. Jag kan inte i skrivandets stund
påminna mig att detta lag någonsin placerat sig bättre än i år. Trea precis som tjejerna är
inte dåligt, tyvärr är det från slutet. Men med glädje kan konstateras att vi inte är beroende
av de högre makterna detta år för att kunna stanna kvar i 3:an till nästa säsong. Det klena
resultatet kan, om det skall skyllas på något, vara en följd av att vi varit skadedrabbade vilket
medfört att vi haft vissa svårigheter att få ihop lag till en del matcher. Med så starka kort som
den hårt slående Juraj och den alltid kämpande Jalle på skadelistan är det inte konstigt att
vi hamnar på denna inte så hedrande plats i tabellen.
Om den gångna säsongen bör nämnas eller allra helst bör detta talas tyst om. Matcherna
mot KFUM hur i h… kunde vi förlora bägge dessa. Men desto större var styrkan att med
poängnöd kunna klara av Lövgärdet och framförallt Lindome. I det stora hela har herrlaget
inte gjort bort sig utan klarat av säsongen ganska bra. Killarna har stundtals spelat mycket
bra, och precis som tjejerna har de toppar som skulle räcka mycket långt men tyvärr är
dalarna så långa och djupa. Ett av de större problemen med herrlaget är bristen på träningsoch matchvilliga pojkar. Den tunna spelartrupp som ställs inför faktum att det är match kan
och är ibland hårresande. Nervöst stirrande på dörren med förhoppning att alla skall
komma. Med tanke på att en del av laget inte är så ungt längre och att därmed återhämtning,
ork och energi inte är vad den borde vara skulle det vara bra med avbytare. Nu liksom ett
antal år återstår endast Kal & Ada, KM i beach volley, hela beachsäsongen och inte att
förglömma ett par årsmöten att besöka. Om denna del finns säkert anledning att återkomma.
Magnus Moberg
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Årsmötet karta

Adress: Västergatan 9, ingång genom "Röda porten", sedan till vänster i bottenvåningen.
Spårvagnshållplatsen Brunnsgatan på linje 2 ligger alldeles utanför.
P-hus, ett i samma hus och ett till på andra sidan gatan.
Huvudstyrelsen:
Ordförande:
Magnus Moberg

IF Ifo
Registreringsnr.
Bankgiro:
Volleyboll
Postgiro:
Huvudstyrelse
Bordtennis
Volleyboll
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7 01-69 42
4 89 14-6
84 57 08-7
24 42 63-0

b. 774 29 50
a. 774 08 47

Kassör:
Juraj Mihalicek

b.778 47 21
a. 35 46 00

Sekreterare:
Claes Oddhammar

b. 573278
a. 62 32 15

Ledamot:
Ingemar Hjort

b. 24 12 11
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

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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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

