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Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal

När det gäller

Redovisning…

Mölndals

Bokföringsbyrå

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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Det finns klubbnålar
att köpa för 20:-

slipshållare med klubb-
märken kostar 40:-

Ring Ive Hjort 24 12 11
och beställ.

Som ansvarig för klubbens ekonomi, känns det mycket
bra att kunna konstatera att klubbens finanser för närva-
rande är goda. Detta beror i huvudsak på att vi sedan
cirka ett år tillbaka saknar en fast klubblokal. Medaljen
har, som alltid, en baksida. Vi saknar för närvarande en
fast punkt för föreningens medlemmar, för samlingar,
möten och kalas. Likaså har vi ingenstans att visa upp
vår tämligen omfattande prissamling. Klubbens historia,
och en del av dess själ ligger nerpackad i ett magasin vid
älvstranden, granne med skrotupplag, containrar och en
MC-klubb. Å andra sidan har vi nu mer pengar att fördela
ut till den idrottsliga verksamheten. Och det är genom
idrotten som klubben får sin själ. Det är genom idrotten
som vi skapar historia. Utan idrotten dör klubben.

Frågan är vilket vi ska välja, då vi inte längre har
möjlighet att finansiera båda delar. Klimatet för Sveriges
små klubbar, dit vi nog får räkna oss, är inte särskilt gott.
Att bedriva föreningsverksamhet blir dyrare och svårare
för var dag. Ungdomar lockas av andra intressen, och
har inte tid över för gamla mossiga klubbar. De vuxna
hinner inte längre med att förvärvsarbeta, ägna tid åt
familjen och samtidigt vara aktiva i föreningslivet. Ett
föreningsliv som inte uppmuntras speciellt mycket av
varken stat eller kommun. Pengar behövs alltså till den
löpande verksamheten. Är det rimligt att strypa stödet till
sektionerna, och i stället satsa på en klubblokal?

Att ha mycket pengar i kassakistan är naturligtvis inte
ett självändamål. Men det visar sig om igen att det är bra
att ha en buffert. När bordtennisen sanerade sin eko-
nomi efter flera års misskötsel, oklarheter och slarv,
upptäcktes att sektionen hade en eftersläpande skuld
på 20 000 kronor. Att det skulle fattas pengar var
knappast en överraskning, men att bristen skulle vara så
stor kunde ingen ana. Förlusten täcktes genom att
huvudstyrelsen tillstötte en del av klubbens uppbyggda
kapital. Vad som hade hänt utan denna räddningsak-
tion, kan man bara spekulera i.

Naturligtvis måste vi hjälpas åt när det kniper. Tyvärr
kan effekten bli att sektionerna slappnar av i sina ekono-
miska beräkningar och åtaganden. En räddande ängel
finns ju ändå i klubbens kapital, och huvudstyrelsen
rycker ju alltid in. Eller? Svaret är att så inte är fallet.
Sektionerna är, och förblir, ansvariga för sin egen verk-
samhet och ekonomi. Räddningen av bordtennis-
sektionen var en engångsåtgärd, framtvingad av
situatiuonens allvar och akuta karaktär. Må det så förbli.

Juraj Mihalicek      Kassör IF Ifo
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Gösta Liljekvist.

Oldboys eller Veteran? Eller bådadera? Båda titlarna får man genom ålders-
gränser.

Jag kommer ihåg Gösta som den första riktiga oldboysen i Ifo. Alltid snyggt och propert
klädd, både vid och bredvid bordet. Snar till leende och skratt även vid diskussion om en
tvivelaktig boll. Gösta hade en gedigen BT-fostran och många fina resultat bakom sig, t.o.m.
landskamper. Han om någon kunde kalla sig både Oldboys och Veteran! Jag hade själv
förmånen att under ett 20-tal år få spela både lagmatcher och dubbel i tävlingar med Gösta.
Det var alltid lika trevligt. Humöret på toppen, och gliringar (skämt!!) som gjorde seriematche-
rna till veckans höjdpunkter. Oftast med vinst också!!

Mot våra damer i sektionen uppträdde gentlemannen Gösta alltid lika belevat och artigt.
Under sin tid i Ifo var han mycket hjälpsam vid tävlingstillfällen i klubben. Han orkade även
med att träna våra ungdomar i Oscar Fredriksskolan. Som medspelare och vapendragare
hade Gösta ofta Lars Olsson och Lasse Mellgren. En trevlig trio. Utanför klubben uppträde
Gösta ofta som domare för Mölndals BTK i allsvenskan.

Vi som hade förmånen att få känna och umgås med en hederspöjk sänder ett varmt tack.

Rolf Berg.

Som jag minns Gösta Liljekvist.

När jag som trettonåring på trettiotalet kom med i den stora bordtennisfamiljen
som medlem i BTK Rekord i Helsingborg var Gösta Liljekvist det stora namnet i
helsingborgspingisen. Han tävlade för BTK Stjärnan, som var den stora opponenten
till Rekord. Gösta hade stora framgångar i Skånedistriktet och höll sig väl framme
även i Sydsvenska Mästerskapen.

Han var pingisens eldsjäl även som organisatör. Det fanns på den tiden flera klubbar i
Helsingborg, så när Helsingborgs Bordtennisförbund bildades blev Gösta den förste
ordföranden och undertecknad kassör. Vårt samarbete fungerade utmärkt till fromma för
pingisen. Som ex. kan nämnas att under kriget gjorde Gösta och jag propaganda på
regementet (P2) i Helsingborg till många “bassars” förtjusning .

När jag bläddrar i gamla urklipp ser jag rubriken “Gösta Liljekvist tog set på Flisberg”.
Detta hände på Frostavallen i Skåne under en av de första stora ledarekurserna som
ordnats i Sverige med deltagande bl a av Erik Extergren. Det var i den avslutande
turneringen som Gösta gjorde den bravaden.  Men det skulle bli mera för Gösta och kronan
på verket blev när han uttogs till landslaget mot Danmark Att vi sedermera båda två på grund
av våra arbets-förhållanden skulle hamna i Göteborg gjorde att vänskapen blev livslång.

Arne Lundin

Till Minne
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En afton i april träffades ett 30-tal entusiastiska veteraner i Ifo för att i all enkelhet umgås,
spisa litet och prata om gamla tider. Då vi saknar klubblokal höll vi till i en mycket trevlig
samlingslokal på Västergatan 9. Vår ordförande Magnus Moberg hälsade välkommen och
lämnade information om föreningens aktuella aktiviteter. Stämningen under kvällen var på
toppen och givetvis berättades det många historier från “den gamla goda tiden “ och av
historierna att döma var det bättre och roligare förr. Vi var nog världsbäst.

Personligen tror jag, att det är viktigt för oss i styrelsen att hålla kontakter med våra gamla
medlemmar och ge dem information om vad som händer i deras gamla klubb. Sådan
information kan man ju dels ge genom sådana här träffar och dels genom vår tidning Ifo-
aren. Träffarna ger dock en helt annan kontakt. Alla verkade vara nöjda med kvällen och
det verkade som att alla hade fått ett fint utbyte av träffen. De var ju faktiskt flera medlemmar
som inte hade sett varandra sedan den aktiva tiden. Vi var alla överens om, att vi snart skall
träffas igen.

Claes Oddhammar

Veteranträff
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Årsmötet avhölls onsdagen den 22 maj 1996 i samlingslokalen Västergatan 9, en
lokal som vi hyrt för ändamålet.

Man kunde konstatera att mötet - som vanligt - inte var så välbesökt. Mötesförhandlingarna
drevs igenom rutinmässigt och det visade sig att verksamheten under verksamhetsåret
1995/96 hade kunnat genomföras i samma omfattning, som tidigare år. Inför verksamhets-
året 1996/97 kommer vi tyvärr inte att ha någon verksamhet i handbollsektionen. Sektionen
är dock vilande t v.

Ekonomin tilldrog sig den mest omfattande diskussionen, vilket inte är helt ovanligt
numera inom föreningslivet. De ekonomiska bidragen till sektionerna begränsades enligt
budgeten till 45.000:- Fördelningen mellan sektionerna kommer att fastslås efter förhand-
lingar mellan huvudstyrelse och sektionsstyrelserna. Som underlag för diskussionerna
skall det finnas en väl genomarbetad budget från sektionerna och ett äskande om bidrag.

Som ordförande för verksamhetsåret 1996/97 omvaldes Magnus Moberg och till ordina-
rie ledamöter för verksamhetsåren 1996/97 och 1997/98 omvaldes Juraj Mihalicek och
Ingemar Hjort. Gillis Åström och Claes Oddhammar kvarstår ytterligare ett verksamhetsår
på tidigare mandat. Som styrelsesuppl för verksamhetsåret 96/97 valdes Hans Westling
och Henrik Migell båda från BT-sektionen och som revisorer valdes Ingemar Adelin och
Anna Olsson.

Information lämnades om Ingvar Annelings Minnesfond och de möjligheter som finns att
ansöka om stipendier från fonden. Avsikten är att någon ungdom eller ungdomsledare som
nått goda resultat skall premieras med ett litet stipendium. Ansökan skall lämpligen
inkomma från resp sektioner. Då någon kandidat inte hade föreslagits i år överförs årets
stipendium till nästa år.

Mötesförhandlingarna avslutades med prisutdelningar och uppvaktningar. Nämnas kan
att Benny Larsson fick volleybollens Ifo-boll för lång och trogen tjänst.

Årsmötet 1996
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Huvudstyrelsen:

Ordförande:
 Magnus Moberg a.  69 18 10

Kassör: b.47 19 69
Juraj Mihalicek a. 67 68 81

Sekreterare:
Claes Oddhammar b. 57 32 78

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

Ledamot:
Gillis Åström b. 24 89 43

Ordförande Bordtennis, b. 53 39 24
Henrik Migell a. 765 38 14

Ordförande Handboll:
Jan Ferm b. 52 37 68

Ordförande Volleyboll:
Jalle Kindmark b.0303-40343

IF Ifo

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

På bilden till vänster har vi lyckats ställa upp hela styrelsen för fotografering. I övre
raden Gillis Åström (H-usf), Göran Malm (BT-kassör), Henrik Migell (BT-ordf) och
Ingemar Hjort (eder redaktör)
Nedre raden Magnus Moberg (H-ordf), Claes Oddhammar H-sekreterare) och
Juraj M Ihalicek (H-kassör). Fotograf: Ive Hjort

Historia
I det här numret har jag återigen lyckats hitta några sidor i gamla nummer av Ifo-aren som

fortfarande känns aktuella.

På sidan 10 finns ett upprop från 1970 undertecknat Hans Westling angående priser till
Jultävlingen, eller Julturneringen som den kallades på den tiden. Vartenda ord är tillämpbart
även på dagens situation. Det enda som inte stämmer längre är att Hans har flyttat och fått
nytt telefonnummer. Numret hem till Ive går dock fortfarande att använda när ni vill meddela
att ni har priser att skänka.

På uppslaget 18-19 finns en ganska skojig berättelse om fotbollslagets vedermödor på
hösten 1970. Inte mycket att kommentera, läs själva.

Sist men inte minst finns på sidan 22 en detaljerad redogörelse för föreningens ekonomi
i februari 1953. Min personliga favorit är de 21 stolar som inköptes för den oerhörda
summan av  58 kronor. Idag kan man ju knappt parkera utanför möbelaffären för de
pengarna.

Faksimilen är lite svårläst eftersom den är gjord efter en bleknad spritkopia. Trycket är i
före detta blått på gulnat papper. Spritkopiering var ett billigt sätt att framställa ett hundratal
kopior eller så. Man satte ett ark med färgmassa framför ett specialpapper och rullade ner
alltihopa i en vanlig skrivmaskin. Sedan skrev man helt enkelt det man ville duplicera.
Färgmassan trycktes då över till det undre arket. När man var klar satte man det undre arket
i en speciell apparat som fuktade papperet med lagom mycket sprit för att den delvis
upplösta förgmassan skulle överföras i lagom mängd till så många kopior som möjligt. En
skojig sak med systemet var att färg-arken fanns i flera färger och genom att byta färgark
och skriva till samma underark kunde man få flerfärgade kopior. Det finns ett antal Ifo-are
från den tiden där man har både skrivit och ritat figurer i flerfärgstryck. Numera är det ju
hopplöst dyrt och komplicerat att fixa flerfärgstryck till en klubbtidning.

Ingemar Hjort
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Bordtennis
Hej alla medlemmar!

Hösten är här och vi har en hel säsong fylld med idrott framför oss. Vare sig man
är spelare, ledare, tränare, förälder,chaufför, stödmedlem eller en kombination av
dessa så är det lika angeläget att man drar sitt strå till stacken. Det får inte ses som
en betungande syssla utan som ett sätt att skapa en klubb med god stämning och fin
sammanhållning.

Alla som var på bordtennisens årsmöte vet att vår ekonomi inte är den allra starkaste.
Detta är inget unikt inom idrotten i dagens Sverige men det medför naturligtvis att vi alla
måste vara mycket varsamma med de tillgångar vi har samt försöka bidraga med det vi kan
på ett eller annat sätt. Har ni ideer så kom gärna med dem.

Ett sätt att få in pengar till klubben är att anordna tävlingar.Under hösten kommer vi att
stå värd för två turneringar, en veterantävling av mycket hög internationell klass och en
tävling som är distriktets äldsta, Ifo:s jultävling. Det krävs, som alla förstår, en hel del arbete
för att genomföra dessa tävlingar och jag hoppas verkligen att varje medlem på ett eller
annat sätt hjälper till. När förfrågan kommer, se det då som en rolig plikt att medverka. Visst
handlar det om pengar till klubbkassan men framför allt handlar det om idrott och idrott är
glädje.

Till våra tävlingar kommer vi att behöva priser. När vi är tvungna att köpa priser så
tär det naturligtvis på kassan. Den som har något att skänka eller vet hur vi kan få tag
på priser ombeds härmed kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

På våren har vi sedan flera år tillbaka åkt till Hirtshals i Danmark för en helg med
bordtennis och annat trevligt. Det har alltid varit en mycket uppskattad avslutning på
säsongen så jag tänker personligen kämpa för att den resan blir av även den här våren, men
då gäller det att vi klarar av det ekonomiskt. Det blir tufft men om vi alla hjälps åt så ska det
på inget sätt vara en omöjlighet.

Vi har fått ett par nya spelare och dem hälsar jag hjärtligt välkomna till klubben. Ett par
spelare har också återvänt till Ifo efter en kortare tids frånvaro från den västsvenska
bordtennisscenen. Alltid lika trevligt att ses igen. I skrivande stund har vårt A-lag spelat två
matcher och vunnit  bägge. Bra start. Övriga serier har inte kommit igång än men jag är
säker på att Ifo kommer att kämpa lika tappert den här säsongen i alla lag. Lycka till!

Ett par gamla men ack så bra citat:

“Det viktigaste är inte att segra utan att kämpa väl.”

“Vinna eller förlora spelar ingen roll så länge man har roligt.”

Avslutningsvis önskar jag alla en riktigt härlig idrottssäsong

Henrik Migell
Ordförande i bordtennissektionen.
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Bordtennis
Hirtshals 1996

Så var det åter dags att summera ett bordtennisår och lägga det till handlingarna.
Detta brukar vi varje år manifestera med en liten avslutningsresa med tillhörande
tävling. Sedan några år tillbaka har vi styrt kosan till Hirtshals, så också i år. Denna
tradition är mycket trevlig och väl värd att bevara. Samtliga deltagare verkade klart
nöjda med resan, som som vanligt bjöd på en lagom blandning av nöjen och
tävlingar.

I år var vi 21 deltagare, 11 vuxna (varav 8 aktiva) och 10 ungdomar. Bland de aktiva tar
jag mig friheten att räkna in Lars Ljungblom, pappa till Alexander, som deltog i veteran-
klassen. Största framgången nådde Henrik och en inlånad talang från Borlänge. Vi blev så
imponerade att vi på stående fot beslöt att värva honom till Ifo.Rickard Migell är hans namn.
För er som känner till honom kan vi nämna att han har kvar sin tävlingsdress. I samma klass
erövrade Magnus och Christopher ett tredjepris. I ungdomsklasserna presterade våra
ungdomar många bra matcher men nådde inte riktigt så långt som tidigare år. Bäst Iyckades
Viktor i pysslige drengar där han gick till kvartsfinal. Viktor var därmed ensam bland
ungdomarna om att ta medalj. Bra gjort!

Idrottscentrat var upptaget av en rockfestival. Det var trevligt i sig men det medförde att
vi inte kunde träna i hallen under fredagen och lördagen. Men i gengäld fick våra ungdomar
disponera badet alldeles ensamma. Härmed framförs ett stort tack till vaktmästaren, om
han mot förmodan skulle läsa detta, som släppte in oss.

Tyvärr har det under några år varit lite stökigt på hotell Fyrklit. Vi har därför valt att placera
våra ungdomar på idrottscentret. Detta går ju ut över samvaron mellan våra vuxna
medlemmar och våra ungdomar. Detta tog vi dock igen på söndagen när samtliga deltog
i en rafflande fotbollsmatch. Ungdomarna avgjorde till sin fördel på sudden death.

Om förutsättningarna finns skulle det vara mycket roligt om resan blir av även
nästa år och att alla medlemmar då är med på resan!

Gillis Åström

Besök
Bo Thorinssons

Lilla Galleri
Johannebergsgatan 20

Telefon 16 19 19
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Ur Ifoaren nr 2 1974
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PINGIS-PLOCK

En ny säsong har inletts med nya utmaningar, framgångar (?) och förhoppningsvis
nytändning inom pingissektionen.

A-laget har i sin div 4-serie hamnat i ett riktigt getingbo med bl a fjolårets div
3-lag Stendy och Askim samt Partilles bästa farmargäng. Övriga lag
är Rudalen, Lerum, Kinna och Wasahof.

Inledande matcher har slutat lyckosamt. Wasahof i första omgången
verkade på förhand omöjliga att slå.Fd toppspelarna från Mölndal
med Janne Johansson i spetsen fick dock se sig besegrade med 8-
6, sedan Bosse och Hasse vunnit tre matcher var. Resterande vinster
hemfördes i dubbel och av Leif.

Lerum (uppflyttade från div 5) torde få det tufft att hänga kvar i serien.
Deras försteman Kent Johansson förlorade två singlar och då var
förlusten oundviklig. Matchvinnare blev Bosse (3), Hasse (2), Leif och
Pelle(vardera 1) samt en dubbel.

Närmast väntar Rudalen 6/10 (h) och Askim 13/10 (b).

Övriga lag har ännu inte inlett seriespelet. B-laget, som spelar borta/hemma,
ligger i div 7 och borde ha kapacitet att blanda sig i segerstriden.

I H35 har vi anmält två lag, ett i klass I och ett i klass II. I det
förstnämnda ingår våra div 4-spelare,medan klass II-laget består av
våra övriga spelare med åldern inne.

Som vanligt bildar åldermännen Gösta/Tage/Åke Ifos representation-
lag i H50.

Nyförvärv är vår förening inte bortskämd med. Glädjande nog kan vi notera två
dylika: Nygamle Rickard Migell, som nu återkommit till stan efter
deporteringen till Borlänge,och Kjell Oskarsson, med ett mångårigt
förflutet i Bison. Ökad konkurrens om platserna i serielagen och
större intensitet i träningen blir följden av nämnda förstärkningar.

Veteran-VM avgjordes under en sen junivecka i Lillehammer. Hela 2000 deltagare
från jordens alla hörn medverkade till den underbara stämningen vid
historiens största pingistävling: 7.500 matcher på 72 bord under fem
speldagar.
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PINGIS-PLOCK

Att mästerskapen håller mycket hög klass belyses t ex av det faktum
att nyblivne 50-åringen Dragutin Surbek inte vann sin klass samt att
tidigare världsmästaren Liang Geliang förlorade i H40:s semifinal.

Våra deltagare (Bosse, Hasse och Björn, på bilden nedan) skötte sig
så bra man kan begära i detta getingbo. Bland nära 500 deltagare var
Bosse bland de 32 bästa i singel efter förlust mot en stark tysk.
Dessförinnan hade Bosse spelat tre slagräkningsmatcher i rad, vilket
varken förr eller senare kommer att upprepas (?).

I dubbel var Bosse/Hasse en hårsman från kvartsfinalplats. Efter sex
vinster blev ett par från Singapore alltför svårt. Vårt par vann första set
med 28-26 och hade 19-16 och 21-20 i andra. Vid detta tillfälle fick
motståndarna dock en försmädlig kantboll och såväl set som match
förlorades.

Lag-DM står för dörren med följande Ifo-deltagande: H3510/10 kl 17.30
(Godhem) + 20.00 (Höjden), ev final16/10. H50 7/10 kl 17.30 (Höj-
den), ev final 17/10 kl18.00. H60 10/10 kl 17.30 (Linne), ev final 16/
10 kl18.00.

Tävlingar kommer även i år att arrangeras i Ex-huset: IfoVeteran Open 1-3/11
och Ifos Jultävling 6-8/12. Glöm inte att reservera dessa datum för
såväl spel som funktionärssysslor. Glöm heller inte att dessa intäkter
idag är mer nödvändiga än någonsin för vår verksamhet.

Hasse Westling
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BT-VM Lillehammer
Välkomna till Lillehammer!

Så hälsade oss norrmännen och vi blev verkligen väl mottagna när vi anlände,
omkramade som vi blev av Aud och hennes kamrater som vi träffat många gånger nu.
Vi undrade väl hur det skulle fungera med den hittills största VM-tävlingen för
Veteraner. Så här blev det.

De kommer från öst och väst som det står i visan. Vi blev 2000 deltagare + alla supporters,
dit jag hör. Vi åkte bil och tog god tid på oss. Invigningen skulle börja kl 18:00 och vi hann
fram för att se denna del av programmet. Det blev fint med massor av korta tal, vacker sång
och det kom troll från alla håll i hallen. Nästa dag började tävlingarna som hela tiden gick
i Håkons Hall och Kristins Hall som båda byggdes till Olympiska Lekarna. Jag tycker nog
att tävlingen blivit för stor och att den snart måste få en gräns. Håkons hall där vi var mesta
tiden är jättestor. Man ser bra överallt, men att jaga upp och ner i trapporna är ett företag.
Tävlingarna fungerade utmärkt, inga förseningar, inga störande högtalare, allt fungerade
ändå. resultat och speltider kunde följas på särskild plats i hallen. Heja Norge vad det gick
bra.

Vi bodde på många håll, camping, fjällstugor, hotell och troligen allt som fanns att
uppbringa. En dag inbjöds vi att se hur de övriga ”Göteborgarna” bodde. Bilden längst ned
på sidan tog vi från deras altan. Om du tittar mellan de båda husen till höger på bilden kan
du långt bort i skogen se en fackelbärare som huggits fram bland träden. Det såg trevligt
ut och här bodde de fint, men det var 2 mil från hallen. Själva bodde vi 14 km innan
Lillehammer. Det fanns gott om utflyktsmål om man ville det. Vi upplevde ”Gamle dager” på
Maihaugen, som man hade behövt två dagar för att se i sin helhet. Vi åt middag inne i byn
på olika trevliga ställen. På kvällen kunde de som ville samlas på puben som låg i Kristins
Hall och där var det dans. Vädret var utmärkt hela veckan.

Som vanligt avslutades det hela med ett Farväl-party. Och nu var det inte lika bra längre.
Även detta gick av stapeln i hallen. Alla spelbord var borta och på ena sidan var det dukat
till 1500 personer. Det fanns ett Sverigebord men det var fullsatt, så vi fick sitta vid ett blandat
bord. Ive följde inte med men Ingemar och jag är nyfikna på hur det fungerar så vi var där.
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BT-VM Lillehammer
Vid vårt bord satt 6 tyskar och 2 som jag inte vet och vi två. Vi fick ett jättejobb med att

tala tyska. Det var 3 trevliga par och de hjälpte oss när orden tröt och vi fick mycket trevligt
och behövde aldrig leta efter svenskbordet som vi tänkte från början. Vi äter först och letar
upp dem sedan, tänkte vi, men det hann vi inte. Det var fullt hålligång med tyskan och runt
oss fanns mängder av japaner som begrep engelska. Det tog en hel vecka för mig innan
jag slutade fundera på vad allt som jag sa hette på tyska.

Nu några ord om maten. Den var god men inte så märkvärdig, som man kunde tro av
priset. Det tog lång tid innan vi fick den, det var ju inte bra. Som dessert skulle det vara kaffe
och kaka. Det blev en jättefin och god tårtbit men kaffe fanns bara i 1 termos till alla dessa
gäster. Det fungerade inte alls och vi fick inte ens vatten. Det var tur att vi hade trevligt så
man kunde glömma den detaljen. Och så var där en bar så det fanns ju drycker att köpa i
stället. När dansen började åkte vi till campingen för att vila inför hemresan nästa dag.

Vi är ett trevligt minne rikare.

Elvy Hjort.

PS. Följande svenskar nådde fina resultat i tävlingarna:

Huggen
Gubbe

HS60 1:a Georg Karlsson
5:a Arne Persson

HS70 1:a Curt Österholm
2:a Rune Forsberg

5:a Knut Henriksson
HS80 2:a Ebbe Nilsson

3:a Isse Larsson
4:a Olle Blomqvist

DS40 5:a Birgitta Rådberg
DS60 5:a Wanja Wannehed

DS80 2:a Märta Göransson
3:a Inez Närting

HD40 5:a Thomas Stenberg/Mats Olofsson
HD60 3:a Georg Karlsson/Arne Persson

5:a Glenn Kindstedt/Winge
HD70 1:a Österholm/Forsberg

3:a Knut Henriksson/Prazak
HD80 1:a Olle Blomqvist/Ebbe Nilsson

2:a Isse larsson/Tanmark
DD40 1:a Gunilla Lindström/Birgitta Rådberg

DD50 5:a Ingegärd Freinert/Lotta Borg
DD80 1:a Märta Göransson/Inez Närting
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BT-spelprogram
A-laget div 4VSV                Lagledare Hans Westling 81 44 48b
Dag tid hemma............ borta ................ plats Resultat
Sö 8 /09 IF Ifo A ............ Wasahof .......... Oscar Fredrik …… - ……
On18 /09 Lerum ............. IF Ifo A ............. …… - ……
Sö 6 /10 IF Ifo A ............ Rudalen ........... Oscar Fredrik …… - ……
Sö 13 /10 Askims PK ...... IF Ifo A ............. …… - ……
Sö 27 /10 19,00 IF Ifo A ............ Stendy ............. Oscar Fredrik …… - ……
Sö 17 /11 IF Ifo A ............ Partille BTS ..... Oscar Fredrik …… - ……
On20 /11 Kinna .............. IF Ifo A ............. …… - ……
Lö 7 /12 Wasahof ......... IF Ifo A ............. …… - ……
Sö 12 /•1 IF Ifo A ............ Lerum .............. Oscar Fredrik …… - ……
Sö 19 /•1 Rudalen .......... IF Ifo A ............. …… - ……
Sö 26 /•1 IF Ifo A ............ Askims PK ....... Oscar Fredrik …… - ……
Fr 7 /•2 Stendy ............ IF Ifo A ............. …… - ……
Lö 8 /•3 Partille BTS..... IF Ifo A ............. …… - ……
Sö 16 /•3 IF Ifo A ............ Kinna ............... Oscar Fredrik …… - ……

B-laget div7B                     Lagledare Göran Malm 931287b/ 450230a
Dag tid hemma............ borta ................ plats Resultat
To 24 /10 IF Ifo B ............ RBU/3V A ........ Oscar Fredrik …… - ……
To 31 /10 19,15 Torslanda B .... IF Ifo B ............. …… - ……
To 14 /11 IF Ifo B ............ Askims BTS B . Oscar Fredrik …… - ……
Sö 1 /12 12,00 Lindo C ........... IF Ifo B ............. …… - ……
Ti 3 /12 20,00 Torpa A ........... IF Ifo B ............. …… - ……
To 12 /12 IF Ifo B ............ Hisingstad A .... Oscar Fredrik …… - ……
Ti 7 /•1 Warta B........... IF Ifo B ............. …… - ……
Fr 17 /•1 RBU/3V A ....... IF Ifo B ............. …… - ……
To 30 /•1 IF Ifo B ............ Torslanda B ..... Oscar Fredrik …… - ……
Sö 23 /•2 17,00 Askims BTS B. IF Ifo B ............. …… - ……
To 27 /•2 IF Ifo B ............ Lindo C ............ Oscar Fredrik …… - ……
To 6 /•3 IF Ifo B ............ Torpa A ........... Oscar Fredrik …… - ……
Ti 11 /•3 Hisingstad A ... IF Ifo B ............. …… - ……
To 20 /•3 IF Ifo B ............ Warta B ........... Oscar Fredrik …… - ……

H35-1                                    Lagledare Bo Thorinsson 45 31 80b/ 16 19 19a
Dag tid hemma............ borta ................ plats Resultat
Må21 /10 18,00 Bison............... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må21 /10 19,30 IF Ifo 1 ............ Askim .............. Ex-Huset …… - ……
Må 4 /11 18,00 Linné 1 ............ IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må 4 /11 19,30 IF Ifo 1 ............ Godhem 1 ....... Ex-Huset …… - ……
Må25 /11 18,00 IF Ifo 1 ............ Torpa 1 ............ Ex-Huset …… - ……
Må25 /11 19,30 Stendy 2 ......... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må 9 /12 18,00 IF Ifo 1 ............ Stendy 1 .......... Ex-Huset …… - ……
Må 9 /12 19,30 Landvetter 1.... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må13 /•1 18,00 IF Ifo 1 ............ Landvetter 2 .... Ex-Huset …… - ……
Må13 /•1 19,30 Gärdsmosse ... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
To 23 /•1 18,00 IF Ifo 1 ............ Höjden ............. Ex-Huset …… - ……
To 23 /•1 19,30 IF Ifo 1 ............ Bison ............... Ex-Huset …… - ……
Må27 /•1 18,00 Askim .............. IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må27 /•1 19,30 IF Ifo 1 ............ Linné 1 ............ Ex-Huset …… - ……
To 6 /•2 18,00 Godhem 1 ....... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
To 6 /•2 19,30 Torpa 1 ........... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må17 /•2 18,00 IF Ifo 1 ............ Stendy 2 .......... Ex-Huset …… - ……
Må17 /•2 19,30 Stendy 1 ......... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•3 18,00 IF Ifo 1 ............ Landvetter 1 .... Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•3 19,30 Landvetter 2.... IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
Må17 /•3 18,00 IF Ifo 1 ............ Gärdsmosse .... Ex-Huset …… - ……
Må17 /•3 19,30 Höjden ............ IF Ifo 1 ............. Ex-Huset …… - ……
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BT-spelprogram
H35-2B                                Lagledare Lars Molin 52 97 92b/ 52 54 62a
Dag tid hemma............ borta ................ plats Resultat
Må21 /10 18,00 Fjället .............. IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må21 /10 19,30 IF Ifo 2 ............ Kungälv 2 ........ Ex-Huset …… - ……
Må 4 /11 18,00 IF Ifo 2 ............ Warta 2............ Ex-Huset …… - ……
Må 4 /11 19,30 Torpa 3 ........... IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må25 /11 18,00 IF Ifo 2 ............ Lekstorp .......... Ex-Huset …… - ……
Må25 /11 19,30 Lindo 1 ............ IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må 9 /12 18,00 IF Ifo 2 ............ Linné 2 ............ Ex-Huset …… - ……
Må 9 /12 19,30 IF Ifo 2 ............ Fjället............... Ex-Huset …… - ……
Må13 /•1 18,00 Kungälv 2........ IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må13 /•1 19,30 Warta 2 ........... IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
To 23 /•1 18,00 IF Ifo 2 ............ Torpa 3 ............ Ex-Huset …… - ……
To 23 /•1 19,30 Lekstorp .......... IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må27 /•1 18,00 IF Ifo 2 ............ Lindo 1 ............ Ex-Huset …… - ……
Må27 /•1 19,30 Linné 2 ............ IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
To 6 /•2 18,00 Fjället .............. IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
To 6 /•2 19,30 IF Ifo 2 ............ Kungälv 2 ........ Ex-Huset …… - ……
Må17 /•2 18,00 IF Ifo 2 ............ Warta 2............ Ex-Huset …… - ……
Må17 /•2 19,30 Torpa 3 ........... IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•3 18,00 IF Ifo 2 ............ Lekstorp .......... Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•3 19,30 Lindo 1 ............ IF Ifo 2 ............. Ex-Huset …… - ……
Må17 /•3 18,00 IF Ifo 2 ............ Linné 2 ............ Ex-Huset …… - ……

H50-1                                 Lagledare Tage Lundqvist 53 69 86b
Dag tid hemma............ borta ................ plats Resultat
Må14 /10 18,00 Stendy ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må14 /10 19,30 IF Ifo 50 .......... Gärdsmosse .... Ex-Huset …… - ……
Må28 /10 18,00 IF Ifo 50 .......... Warta............... Ex-Huset …… - ……
Må28 /10 19,30 Torslanda........ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må18 /11 18,00 Romelanda ..... IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må18 /11 19,30 Linné 2 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må 2 /12 18,00 IF Ifo 50 .......... Linné 5 ............ Ex-Huset …… - ……
Må 2 /12 19,30 Linné 3 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Ti 7 /•1 18,00 IF Ifo 50 .......... Linné 1 ............ Ex-Huset …… - ……
Ti 7 /•1 19,30 Alvhem............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må20 /•1 18,00 IF Ifo 50 .......... Höjden ............. Ex-Huset …… - ……
Må20 /•1 19,30 IF Ifo 50 .......... Stendy ............. Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•2 18,00 Gärdsmosse ... IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må 3 /•2 19,30 Warta .............. IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må24 /•2 18,00 IF Ifo 50 .......... Torslanda ........ Ex-Huset …… - ……
Må24 /•2 19,30 IF Ifo 50 .......... Romelanda ...... Ex-Huset …… - ……
To 6 /•3 18,00 IF Ifo 50 .......... Linné 2 ............ Ex-Huset …… - ……
To 6 /•3 19,30 Linné 5 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må10 /•3 18,00 IF Ifo 50 .......... Linné 3 ............ Ex-Huset …… - ……
Må10 /•3 19,30 Linné 1 ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
Må24 /•3 18,00 IF Ifo 50 .......... Alvhem ............ Ex-Huset …… - ……
Må24 /•3 19,30 Höjden ............ IF Ifo 50 ........... Ex-Huset …… - ……
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Ur Ifo-aren nr 3 1970
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Ur Ifo-aren nr 3 1970



20 Ifo-aren nr 2 1996

Volleyboll
Volleybollsektionens årsmöte

Årsmötet var, som vanligt, en angenäm tillställning.  Den hölls denna gång hemma hos
Jonas och Ulla, som generöst bjöd på både mat och dryck. Under mötet valdes den mycket
verbale Jalle Kindmark till ordförande för sektionen. Sekreterare blev Benny Larsson, som
är kapabel att skriva protokoll på ryska, om så skulle krävas. Vidare valdes värden Jonas
Börve till kassör, medan coachen Mats Bäckman anförtroddes en styrelsepost som
ledamot.

Tråkiga nyheter denna dag, var att damlaget annonserade att de ger upp, efter ett par
tävlingsmässigt framgångsrika år. Huvudskälet till detta är för få deltagare på träningarna,
brist på tränare samt dåliga träningstider i kombination en geografiskt illa belägen
träningshall (Gamlestaden). Debatten kring detta ämne blev stundtals hätsk, då herrarna
tyckte att argumenten var mycket klena. Bland annat tyckte man att träningarna skulle bli
mer välbesökta om damerna verkligen tog sig till träningarna. Att inte komma till träningen
för att för få andra kommer dit, gör givetvis inte att antalet damer blir fler. Irritationen var även
stor, då det var den avgående ordföranden Karin Kron som tagit initiativet till nedlägg-
ningen, och att det var hon som aktivt förde argumentationen mot en fortsättning. En
ordförande har i uppgift att verka sammanhållande, inte som söndrande. Något som den
avgående ordföranden fått om bakfoten.

Herrlaget beslöt dock att försöka starta ett B-lag, då ett antal nya spelare tillkommit. Detta
projekt ser, i skrivande stund, ut att gå i hamn. Det betyder att antalet verksamma lag i
sektionen blir detsamma som under fjolåret.

Juraj Mihalicek
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Volleyboll

Vi kör för att svenska
företag skall blomstraBILSPEDITION INRIKES AB

Den 15:e volleyboll säsongen är i gång.

Sektionen laddar upp i ny regi. Det nya garnityret skall leda sektionen i med och mot gång
vilket jag är helt övertygad att det inte kommer att bli några problem. Den svåra smäll som
den nya ledningen ställdes inför i och med damlagets försvinnande har ju lösts på ett galant
sätt, när killarna fördubblade sig inför denna säsong. Vi kommer fortfarande att ha två lag
i seriespel och än en gång ha två herrlag. Träningarna som varit för Ifo:s förhållande mycket
välbesökta ger inspiration till stordåd och som med största sannolikhet kommer att visa sig
till våren då vi absolut skall tillhöra den övre halvan på tabellen. Det s.k. B-lagets ambition
måste vara att passera de nedre regionerna för att avancera i seriesystemet.

I och med att damerna försvunnit kommer Ifo:svolleybollsektion inte att vara vad den har
varit. Våra tjejer har alltid varit ett steg framför killarna vad det gäller spelet. Vi kommer
framför allt att sakna dem på fester och andra tillställningar där de lyst med sin fägring.
Tanken med övertagandet från KFUM var säkert kortsiktigt rätt för dem, men för volley-
bollen i Göteborg är den ännu ett dråpslag som leder till utarmning. Lagen i damernas
division 3 har nu ännu ett lag mindre att möta, med konkurrens från andra idrotter gör ju detta
inte att volleybollen växer i regionen.

I min enfald trodde jag att en styrelse som arbetar för en ideell sak såg till föreningens
bästa. Målet för en styrelse i en idrottsförening borde vara utveckling av sporten och att få
föreningen att växa. Den naturliga utvägen i detta fall skulle i så fall vara att göra tvärt om
mot det som hänt. Exempel på denna strategi finns mycket nära. Som när herrlaget genom
GVBF tog hand om en förening i kris och där ett antal spelare hotades av att tvingas sluta
spela. Ifo volleyboll är vad jag vet inte inne i denna fas. Så delar av den dåvarande styrelsens
agerande är för mig helt ofattbart och cyniskt. Agerandet är ett svek mot medlemmarna som
i god tro har valt styrelsen för att representera hela sektionen.

Nu gäller det att ladda om och göra det bästa av situationen. I den nya laddningen har
ingått deltagande i en turnering som gick av stapeln 7-8 september ut i den sköna staden
Alingsås. Utan att förhäva mig såg det riktigt bra ut med gamla gardet och de nya
ungtupparna. Av dessa nya spelare kommer ett flertal att ta platser i ett A-lag. Nu blev det
ingen framskjuten plats i denna turnering men några vinster och ett flertal tagna set får Ifo:s
kämpar vara  nöjda med. När nu seriespelet börjar någon gång under oktober ser jag med
tillförsikt fram mot många vinster och om vi inte når de högsta platserna tror jag säkert på
inte allt för undanskymda placeringar.

Magnus Moberg
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Ur Ifo-aren feb. 1953
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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
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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


