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Klubbtidning för IF Ifo

Nr 1 -97

Ifo-aren nu även
på Internet!
http://www.if-ifo.se/Ifo-aren

Kallelse till Idrottsföreningen Ifo:s ordinarie

årsmöte
för verksamhetsåret 1996/97

Möteslokal: Västergatan 9 "röda porten"
Spårvagn Brunnsgatan (linje 2) P-hus finns.

Onsdagen den 21 maj klockan 19:00.
Se även karta inne i tidningen.

I år med visning av Ifos nya Internetsidor!
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VID TÖRST, TILLFÄLLIG TRÖTTHET
ELLER ENLIGT TRÄNARES ORDINATION.
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IF Ifo
Tredje Långgatan 29
413 28 Göteborg

http://www.if-ifo.se/ifoaren

Redaktör och ansvarig utgivare:
Ingemar Hjort b. 24 12 11
ingemar.hjort@if-ifo.se

a. 12 17 30
Telefax a. 12 58 46
Modem a. 14 72 50
e-post till redaktionen ifoaren@if-ifo.se

Sektionsredaktörer:
Bordtennis:
Hans Westling b. 81 44 48
hans.westling@if-ifo.se
Handboll:
Claes Oddhammar b. 57 32 78
claes.oddhammar@if.ifo.se
Volleyboll:
Magnus Moberg a. 69 18 10
magnus.moberg@if-ifo.se

Eftertryck av artiklar är tillåtet. Ange källan.

Upplaga: 200 exemplar.
Delas ut till medlemmar, sponsorer m.fl.

Nästa nummer utkommer:
Efter jul- och nyårshelgen
Manusstopp: 18 december

Manusoriginal:
Helst ren text via e-post.
Macdiskett, nästan alla filformat.
PC-disketter 3,5" ,  RTF, TXT eller de
vanligaste ordbehandlingsprogrammen,
undvik senaste version.
Även pappersmanus fungerar, helst
maskinskrivet, inget krav på rättstavning.

Annonser, grafiskt material:
Helsida önskvärt 116x173mm.
Pris 1000:- för ett år.
Halvsida önskvärt 116x85mm.
Pris 400:- för ett år. Vi förbehåller oss rätten
att töja halvsidesannonser både större och
mindre beroende på manustillgång.
Textens yta 167x247mm.
Större än 189x276 blir beskuret.
Alla annonser bearbetas grafiskt på
Macintosh.

Fotografier:
Helst vanliga färgbilder.
Storlekar för foton:
Alla vanliga format kan användas.
Fotona returneras oskadade.
Där ingen fotograf är angiven är fotona
tagna av red.

Ännu ett år att lägga till handlingarna.

Vår förening har blivit ett år äldre och närmar sig
de 70. Tyvärr är det så att medelåldern på våra
medlemmar i klubben tenderar att öka med ett år för
varje säsong som går. En aktiv förening bör och
skall ha en någorlunda konstant medelålder.

Varför blir det så här?

Vi kan skylla på oss själva, vilket vi också skall göra till
en del. En del kan dock förklaras med hur samhället ser
ut idag. Idrottsföreningar av vår storlek, geografiska
placering och aktiviteter är inte attraktiva längre. Vår
klubb är för liten för att t.ex hålla sig med en egen
klubblokal och kunna ha ledare och tränare i den
utsträckning som behövs. Vi är placerade mitt i Göteborg
där intresset hos kommunen och invånarna är mycket
begränsat för vår verksamhet. Idrotterna som vi håller
på med är inte attraktiva hos ungomar som hellre åker
skateboard eller spelar innebandy. Dessa idrotter kräver
inte så mycket initialt med talang, bollsinne o.s.v. för att
man skall kunna ha roligt från allra första stund.

Vad kan vi då göra?

Vi kan låta det fortgå som förut och se oss själva
sakta dö ut.
Vi kan satsa på de idrotter som vi är aktiva i idag.
Vi kan förnya oss genom att anamma de populära
idrotterna och därigenom få ungdomarna till oss.

Det första alternativet är absolut det lättaste och mest
bekväma och kanske helt riktigt med tanke på hur vi ser
ut idag.

Det andra alternativet är det som ligger närmast, där
erfarenhet och intresse finns. Vi kan lyckas här, med
tradition och kunnande borde vi klara av att skola många
nya förmågor. Tyvärr saknar vi ledare och det
engagemang som behövs.

Synvinkeln fortsätter på nästa sida…
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BT-A Div IV vsv sydöstra

Partille BTS 14 12 1 1 107 - 51 25
IK Wasahof 14 9 1 4 95 - 58 19
IF Stendy 14 8 3 3 95 - 63 19
Askim PK 14 5 2 7 77 - 83 12
IF Ifo 14 5 2 7 72 - 93 12
Rudalens IF 14 6 0 8 65 - 86 12
Kinna BTK 14 3 2 9 73 - 94 8
Lerums BTS 14 2 1 11 51 - 107 5

BT-35-åringar H35-1

Höjden 20 18 2 83 - 17 36
IF Ifo A 20 17 3 81 - 19 34
Linne 1 20 15 5 72 - 28 30
Askim 20 15 5 68 - 32 30
Stendy 1 20 14 6 71 - 29 28
Stendy 2 20 7 13 39 - 61 14
Landvetter 1 20 6 14 31 - 69 12
Bison 20 6 14 30 - 70 12
Landvetter 2 20 6 14 28 - 72 12
Godhem 20 5 15 31 - 69 10
Torpa 1 20 1 19 15 - 85 2

BT-35-åringar H35-2

IF Ifo B 18 16 2 70 - 20 32
Fjället 18 12 6 53 - 37 24
Lindo 18 11 7 55 - 35 22
Torpa 2 18 8 10 41 - 49 16
Warta 18 8 10 40 - 50 16
Linne 2 18 5 13 35 - 55 10
Lekstorp 18 5 13 21 - 59 10

BT-50-åringar H50-1

Linné 1 22 22 0 104 - 6 44
Warta 22 19 3 92 - 18 38
Höjden 22 18 4 70 - 40 36
Romelanda 22 14 8 68 - 42 28
Alvhem 22 14 8 65 - 45 28
IF Ifo 22 11 11 55 - 55 22
Linné 3 22 8 14 38 - 67 16
Gärdsmosse 22 7 15 42 - 68 14
Linne 2 22 6 16 39 - 71 12
Linne 5 22 4 18 35 - 75 8
Stendy 22 3 19 34 - 76 6
Torslanda 22 3 19 27 - 83 6

BT-Pojkar 82

Gärdsmosse 10 10 0 40 - 10 20
Kungälv 10 7 3 28 - 22 14
IF Ifo 10 6 4 31 - 19 12
Götaholm 10 3 7 18 - 32 6
Lekstorp 10 3 7 17 - 33 6
Partille 10 2 8 17 - 33 4

BT-Pojkar 85-2

Alvhem 10 9 1 43 - 17 18
Partille 10 7 3 32 - 18 14
Hålta 10 6 4 33 - 17 12
IF Ifo 10 6 4 25 - 25 12
Gärdsmosse 10 3 7 13 - 23 6
Askim 10 0 10 6 - 42 0

Det tredje alternativet är för framtiden det mest lysande och har alla möjligheter, med
föryngring, på sikt öka inkomsterna, fortlevnad och tillväxt. Detta alternativ kräver mest
ansträngningar av oss alla. För att kunna ro en sådan här satsning i land behövs främst en
stor portion ledarförmåga och framför allt entusiasm. Idag saknar vi de ledarna, lokalerna
och kanske viljan att skaffa oss denna plattform.

Vi borde nog rannsaka oss själva och tänka så som John F Kennedy en gång sa till sitt
folk, något omskrivet.”Frågan är inte vad Ifo kan göra för mig. Utan vad jag kan göra för Ifo.”

Detta citat är inte menat som någon pekpinne utan snarare att ge en tankeställare. Jag
är själv en av dem som varit med under denna tillbakagång med möjlighet att påverka och
agera.

Jag vill med detta inlägg i stället för att förmana ge Er möjligheten att komma med
ideer hur vi skall utvecklas som förening för att inte stilla tyna bort.

Magnus Moberg.

…mer synvinkel.
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Ifo-KM i Golf!

Ifo-aren nedlagd? Nej då!

Ifoarens redaktion har nåtts av ryktet att tidningen är nedlagd, något som alla kan se är
felaktigt. Tvärtom så går vi i och med detta nummer ut med en internet-version. Det som har
hänt är att det blvit allt svårare att få in material till tidningen. När vi hade tjatat fram ett
höstnummer förra året, gick det inte att tjata fram ett julnummer också. Här kommer ett par
korta att-tänka-på för att förbättra situationen.

Det kommer ett nummer strax efter jul, varje år. Det kommer ett nummer inför årsmötet,
varje år. Sedan 50 år tillbaka och ett bra tag framåt. Förr i tiden kom det ett höstnummer och
ett sommarnummer också, om verksamheten och/eller skrivbenägenheten ökar så kommer
de tillbaka.

Sedan 50 år tillbaka har det varit lagledarnas uppgift att skicka in en redogörelse för lagets
öden och äventyr sedan föregående nummer. Inte nödvändigtvis skriva själv, men i varje
fall se till att det blir skrivet. Det gäller fortfarande. Vem utöver lagmedlemmarna vet vad de
olika lagen har haft för sig? Inte jag i varje fall. Klaga inte på att ingen skriver om just dig och
ditt lag, skriv själv!

När jag gör tidningen behöver jag ett par helger på mig. Manusstopp är satt till några dagar
innan de helger jag har avsatt till detta arbete. Manus skall lämnas före manusstopp, inte
efter. Kommer det inget manus så får jag sitta där och stirra på väggarna. Snälla, snälla kom
med manus senast på utsatt tid.

Även om tidningen är på 24 sidor så behövs det faktiskt bara 10 sidor med material för
att det skall bli en bra tidning. Annonser, tabeller och andra fasta avdelningar fyller ut resten.
Och så skriver jag ju en del själv också.

Materialet kan bestå av text eller fotografier. Om du tycker att du inte har något att skriva
om (vilket jag är övertygad om är fel, det finns alltid något kul att berätta om) så kan du ju
ta några kort för att fylla ut. En bild säger mer än tusen ord sägs det ju, även om ett typiskt
fotografi i Ifo-aren bara fyller ut sidan lika mycket som tusen bokstäver.

Ingemar Hjort, redaktör för Ifo-aren

ingemar.hjort@if-ifo.se

Vi funderar på att arrangera ett klubbmästerskap i golf för Ifo-are. Om du vill vara med så
ring genast till någon av ledamöterna i Golfkommiten. Kommitten har ett planeringsmöte i
samband med årsmötet. Kom gärna dit själv.

Bost Arb
Lars Hansson 0302-10315
Lars Molin 52 97 92  52 54 62
Stig Sandkvist 27 72 43 703 55 40
Bo Thorinsson 43 31 80 16 19 19
e-post: golf@if-ifo.se
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Det finns klubbnålar att köpa för 20:-
slipshållare med klubbmärken kostar 40:-

Ring Ive Hjort 24 12 11 och beställ.
e-post ive.hjort@if-ifo.se

Ingvar Annelings minnesfond

Vid årsmötet den 21 maj räknar vi med att kunna dela ut stipendier fran fonden. Då
vi inte hade någon utdelning förra året, finns det c:a 2500:- att fördela.

Stipendiet elller delar av stipendiet skall delas ut till en framgångsrik ungdom/
ungdomsledare i föreningen och kan fördelas på flera kvalificerade. Avsikten med stipendiet
är att stimulera ungdomsverksamheten, stipendiet kan således utgöra ekonomiskt bidrag
till träningsläger, utrustning, kurser/utbildning m m.

Förslag om lämpliga kandidater skall med skriftlig motivation lämnas till huvudstyrelsen
snarast från resp sektion. Stipendiaterna utses i samråd mellan huvudstyrelsen och
representanter för minnesfonden.

Sektionsstyrelser tänk till !!!!!

Claes Oddhammar tel 573278    e-post: fond@if-ifo.se

Minnesfonden

Gör som Leif och eder redaktör - besök

Bo Thorinssons Lilla Galleri

Johannebergsgatan 20    Telefon 16 19 19   e-post: bo.thorinsson@if-ifo.se

Kolla in
Lilla Galleriet
på internet!
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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

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

Elektronisk post till styrelsemedlemmarna
skickas enligt principen
fornamn.efternamn@if-ifo.se

Huvudstyrelsen:

Ordförande:
 Magnus Moberg a.  69 18 10

Veteranträff
Veteranträff

Vi har börjat att fundera över nästa veteranträff. Våra planer är att denna gång förlägga
träffen till hösten, troligen i oktober. Vi har funderat på att träffas på idrottsmuseet denna
gång. Har du några funderingar över plats, tid mm så hör gärna av dig.

Börja redan nu bearbeta dina kompisar. Vi hör av oss efter sommaren.

Claes Oddhammar tel 573278    e-post: claes.oddhammar@if-ifo.se

Ett foto från ett tidigare veteranmöte. Från vänster: Lennart Rydhed, Lars-Erik Arnewid,
Nils Kimfors, Rune Svensson, Lennart Wänerstrand, Lars Lagerwall, Kurt Karlsson,
Ebbe Hallgren, Leif Stigsjöö.
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Inledning

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötesordförande.

Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................

4. Val av mötessekreterare.
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................

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

Redovisning av det gångna året.

6. Fråga om godkännande av årsberättelsen.
7. Fråga om godkännande av ekonomiberättelsen.

8. Revisorernas berättelse.
9. 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: .........................................................

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

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

17. Val av suppleanter (1 år).
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................

Årsmötet dagordning
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18. Val av två revisorer (1 år).
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................
Förslag: ....................................................... Vald: .........................................................

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

20. Konfirmation av valda sektionsstyrelser.
BTordf: ....................................................... VBordf: .........................................................
BTsekr: ....................................................... VBsekr: .........................................................
BTksör: ....................................................... VBksör: .........................................................
BTled: ....................................................... VBusf: .........................................................
BTled: ....................................................... VBusf: .........................................................

HBordf: ....................................................... HBksör: .........................................................
HBsekr: .......................................................

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

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

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

Avslutning.

24. Övriga frågor.

a) .......................................................
b) .......................................................
c) .......................................................

25. Utdelning av Ifo-bollarna.

26. Utdelning av övriga utmärkelser.
27. Mötets avslutande.

Årsmötet dagordning

Efter årsmötet kommer
det att serveras

Pyttipanna med ägg,
dricka, kaffe och kaka

till det synnerligen billiga
priset 20:- per person.

I samband med årsmötet blir det visning av
Ifos purfärska internetsidor.

Är du intresserad av våra sidor, eller bara
allmänt nyfiken på internet, passa på och kom.

Det blir också möte i den nybildade golfkommittén.
Ytterligare en anledning att komma på årsmötet!
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IF Ifo får hemsidor!
if-ifo.se

If Ifo har numera hemsidor på Internet. Där kan du läsa Ifoaren i senaste utgåva
(densamma som du nu håller i handen) bearbetad för internet. Det finns lite andra bilder på
nätsidorna, och de är i färg, annars är det i stort sett samma tidning. Ibland kommer det att
finnas färska artiklar som ännu inte hunnit publiceras i pappersversionen. Där finns även
en del information om vår förening och dess sektioner. Dessutom finns alltid inbjudan och
anmälningsblankett till våra tävlingar. Eftersom lejonparten av Ifo-arens läsare med all
sannolikhet är noviser vad det gäller surfande kommer här lite mer fakta i ärendet.

Vem kan läsa våra sidor?

Vem som helst i hela världen. Det som krävs är en tillräckligt välutrustad dator, att man
har telefon och att man kan läsa de språk som vi skriver på. Jag kommer i varje fall att
översätta presentationen av föreningen till engelska, och inbjudan till Ifo Veteran Open till
så många språk jag kan hitta någon som kan. Hör gärna av dig om du kan något utrikiskt
språk! Större delen av världens befolkning har ju inte tillgång till allt detta, men de som har
kan alltså läsa våra sidor lika lätt som vi själva gör det. Det spelar ingen roll om man bor i
Västra Frölunda eller i Volgograd, det finns bara ett internet. Det är liksom hela vitsen med
internet, att alla kan nå alla. Christopher Andersson, som ju numera bor i Los Angeles, kan
läsa våra sidor lika snabbt som vi som är kvar här hemma.

Vår välkomstsida som den ser ut när detta skrivs. Jag har koncentrerat mig på att få ut
pappersversionen av tidningen först, men när den är i tryck kommer det att bli mer att
se på nätet. Bilden blir nog lite grötig i gråskaletryck, men den är jättesnygg i färg.
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Kommer någon att hitta oss?

Ja, det kommer många att göra. Det finns ett stort antal sökmaskiner på nätet, där man
kan fylla i vad man är intresserad av, och snabbt få reda på var man kan läsa om detta.
Dessa sökmaskiner får efterhand reda på att våra sidor numera finns, och genomsöker dem
sedan automatiskt. Om någon skall flytta till Göteborg och letar efter en förening att vara
med i och fyller i sitt intresse för "bordtennis" eller "volleyball" och "Göteborg" så dyker våra
sidor upp i listan. Man kan också söka på personnamn. Fyller man i "Mats Bäckman" så
hittar man strax våra volleybollsidor.

Hur gör vi själva för att läsa våra sidor?

Sätt igång datorn enligt konstens alla regler, och skriv adressen till våra sidor i
adressfältet. Adressen är: http://www.if-ifo.se/  och skrivs med enbart små bokstäver.
Verkar det svårt att komma ihåg? Det är det säkert om man inte är van, men det är faktiskt
bara en sak som är lite ovanlig, och det är bindestrecket mellan if och ifo. Se till att komma
ihåg bindestrecket bara, så kan datorns innehavare hjälpa till att fylla i resten.

IF Ifo får e-post-adress

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 e-post: per.svensson@sifu.postnet.se
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…mer internet
Vad betyder kråkfötterna då?

http:/  är det protokoll som datorerna skall tala med varandra. Det är nästan alltid http som
används, så det lär man sig snart. /www.  står för World Wide Web, eller "nätet" på
vardagssvenska. Det är den typ av information som skall överföras, d.v.s. hemsidor.
Samma sak här, det är nästan alltid www som används nu för tiden. Därefter följer vårt
"domännamn", vår adress. Vi heter IF Ifo, som bekant. På nätet använder man bara små
bokstäver, och det enda skiljetecken som är "ledigt," d.v.s. inte har en reserverad betydelse
i datorsystemen, är bindestreck. Alltså blev det if-ifo  i vårt fall. Det går t.ex. inte med if ifo,
för mellanslag får inte användas. På slutet kommer sedan .se/ för Sverige. Sedan kan man
fylla på med en exakt adress till just den sida man vill läsa, men det är inte nödvändigt.
Programmet fyller själv en standardadress och hämtar sidan http://www.if-ifo.se/index.html
där index betyder innehållssida och html är det språk som används på sidan. Pröva gärna
med http://www.if-ifo.se/pix/Ifostor_vit.gif  som övning.

Var finns sidorna?

Egentligen behöver man inte bry sig om var sidorna ligger lagrade, för datorerna ute på
nätet håller själva reda på det. Det spelar egentligen ingen roll om sidorna ligger på en dator
i Göteborg eller på en i Guatemala, eftersom vi aldrig behöver besöka datorn. Alla ändringar
på våra sidor görs också via internet, men med en annan programvara än den som används
för att läsa sidorna. Vi har ett abonnemang hos stadsdelsförvaltningen i Malmö Centrum.
De har ett aktivitetshus på "kajplats 305" med en datoravdelning som erbjuder låga priser
till föreningar. De har just bytt nätoperatör i sin tur, så det har varit lite svårigheter med att
få igång våra sidor men det löser sig nog snart. Deras domän är kajen.com om någon är
nyfiken.

Hur kommer man i kontakt med oss?

Enligt samma princip har vi numera en adress för elektronisk post, vadsomhelst@if-
ifo.se. I stället för vadsomhelst skriver man förstås namnet på den person eller den funktion
man vill skriva till. Är det en person använder man lämpligen principen fornamn.efternamn@if-
ifo.se. Namnet skrivs med endast små bokstäver och åäö ersätts med aao, eftersom de
flesta e-post system bara klarar engelska alfabetet. Är det en funktion så skriver man t.ex
så här: ifoaren@if-ifo.se. Ännu så länge är det här stycket akademiskt eftersom alla mail går
till eder redaktörs dator på jobbet, oavsett vem de är adresserade till. På sikt kanske vi kan
automatisera detta, men tills vidare ringer jag helt enkelt och läser upp mailet, om jag inte
har mottagarens verkliga adress. Öva gärna lite, men lek inte för mycket. Mailen plingar
direkt upp på min skärm, och just då håller jag säkert på med något helt annat. Metoden att
kommunicera kallas "elektronisk post" eller "e-post" på svenska, medan själva brevet oftast
kallas "mail" även på svenska. Om du har eller får en e-post adress - skicka ett mail till
postmaster@if-ifo.se och berätta det. Om du har en egen hemsida så berättar du det på
samma sätt så att vi kan länka till varandra.

Ingemar Hjort

ingemar.hjort@if-ifo.se
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Tevenius AB   Harald Högfors   tel. 84 41 10.

harald.hogfors@if-ifo.se
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PINGIS-PLOCK

Med avslutat seriespel och endast några få tävlingar kvar (Hirtshalls, Veteran-NM
och KM) får Pingis-Plock denna gång bli en säsongssammanfattning:

A-laget nådde målet: nytt kontrakt i div 4. Den slutliga femteplatsen erövrades
inte utan vissa svårigheter. Inför sista omgången löpte tre lag (Rudalen,
Ifo och Kinna) risken att bli degraderade tillsammans med Lerum.

Rudalen hade att möta Lerum och ansågs klara. Den direkt avgörande
matchen mellan Ifo och Kinna var länge helt jämn (4-4). I
dubbelmatcherna visade vårt lag åter styrka genom två vinster,
varefter endast en singelmatch behövdes för den nödvändiga
poängen. Matchresultat 8-5, tabellen kan ses på annan plats.

Seriespelet bland veteranerna har innefattat tre ifolag: ett i 50 och två i 35. Allmänt
kan sägas att seriegrupperingen varit ojämn med alltför stor klasskillnad
mellan lagen.

Våra debutanter i H35/2 (Lasse, Kent och Göran) hemförde, trots ett
missat sammandrag, serien överlägset. Nästa år vankas dock tuffare
motstånd i den högsta serien.

Här hade vårt lag, i huvudsak representerat av Bosse och Hasse,
ledningen inför slutomgången. Avslutande match mot Höjden innebar
direkt seriefinal, som dock slöt med knapp förlust (2-3).

Norges delegation
med
Aud Aarnes och
Elsa Skjaersveen
sjunger
tillsammans med
våra
hovtrubadurer
Gunnar och Reid.
Foto: okänd
fotograf.
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PINGIS-PLOCK

Våra kämpar i H50 (Gösta, Tage och Åke) hamnade i tabellens nedre
del efter jämna kamper mot spelare både femton och tjugo år yngre.

DM avgjordes under hösten i Ex-huset. Vår representation inskränkte sig
till veteranerna, som gjorde hyggligt ifrån sig:

Titlar i H50 lag (Bosse, Hasse och Leif) efter 5-2 i finalen mot Warta
samt i H50 dubbel (Bosse/ Hasse). Här stod Linnés Ove Nilsson/
Göran Ekström för finalmotståndet.

Veteran-SM avgjordes i veckoskiftet  januari/februari i Landskrona. Våra tre
spelare hamnade alla på pallen:

Tage, i kompanjonskap med Västerås Knut Henriksson, tog sig till
final i H70. Där blev dock världsmästarparet från Lillehammer ifjol
(Curt Österholm och Rune Forsberg) alltför svåra.

Ifo var titelförsvarare i H50 lag och tog sig utan matchförluster (mot
Mörrum, Ulvsunda och Nike från Sundsvall) till final mot Blentarp. Mot
dessa har Bosse och Hasse endast förluster och så blev det också i
år, dock inte utan dramatik:

Underläge 0-2 och sex matchbollar för Blentarp i dubbeln. Dock 22-
20 i skilje till Ifo, varefter Bosse vinner mot Josef Skultety med 21-18

Hans Westling
och Miroslav
Prazak utväxlar
artigheter efter att
Prazak tilldelats
en tallrik vid IVO i
höstas.
Foto: Okänd
fotogaf. Hans har
fått bilderna av
någon, minns inte
vem.
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i tredje set. Avgörande match med 1-0 och 20-14 till Lars Sandmark,
som i detta läge fick gummiarm. 22-20 till Hasse som leder tredje set
med 19-14 och 20-18 att förlora med 20-22. Snacka om dramatik!

SM-vinst fick vår förening vid Pensionärs-SM i Norrköping. Utan setförlust
erövrade Tage Lundqvist och Knut Henriksson titeln i 70, en strong
prestation.

Vår tävling (Ifo Veteran Open) spelades, som vanligt, i början av november i Ex-
huset. Deltagarfältet höll sedvanligt hög kvalitet och representerade
länder var Tjeckien, Finland, Danmark, Norge och skilda delar av vårt
land.

Som vanligt var trivseln stor både vid och vid sidan av pingisborden.
Lördagskvällens bankett blev som vanligt mycket uppskattad - ett
stort tack till Ive och volleybollens grabbar för ett eminent
genomförande!

Förutom att vi stärker vårt renommé som pingisklubb så får vi genom
detta arrangemang nödvändiga tillskott till vår ekonomi.

Som framgår av resultatlistan (finns att läsa på internet-versionen av
Pingis-Plock) hemförde Ifo ett antal klassvinster. Nordisk Grand Prix
för föreningar erövrades detta år av osloklubben Lynild.

Hans Westling

…mer Pingis-Plock

Bo Thorinsson
och Hans
Westling i den
stora Håkons
Hall, Lillehammer.
Foto: okänt.
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Huggen
Gubbe

Serieseger i Herrar 35.

Ifo's andralag i Herrar 35 har krossat allt motstånd och vunnit sin serie med betryggande
marginal. Förutom lite strul med matchdatum som gjorde att vi förlorade två matcher på w.o.
har vi gått obesegrade genom serien. För egen del kan jag även glädja mig åt att inte ha
tappat en enda singel-match. Tillsammans med Göran Malm och Kent Wilhelmsson har vi
utgjort stommen i laget under den gångna säsongen. Dessa herrar har minsann ej heller
gjort bort sig utan har med få undantag manövrerat ut sina motståndare.

Vid ett tillfälle hade vi glädjen att se en "äkta oldboys" i laget, nämligen Tage Lundqvist
som visade att gammal är äldst genom att bidraga till segern i
matchen.  Nästa säsong får vi det betydligt tuffare i Herrar 35:s
högsta-serie där vi ju bl.a. stöter på Bosse och Hasse. Men
personligen tycker jag att det ska bli mer inspirerande och utvecklande
och jag hoppas att med ökad träningsdos (inte svårt för
undertecknad...) så ska vi knipa en och annan poäng. Både Göran
och Kent visar dessutom en klart uppåtgående formkurva.

Lars Molin,
Lagledare

Henrik Migell
och Kent

Wilhelmsson

Bordtennis veteraner

B-laget.

Detta gänget (Se matchstatistik längre fram i tidningen) har spelat i B-laget säsongen 96-
97. Siffrorna kan vara missvisande med tanke på spelet som har presterats. Bl.a. så har
Kent visat vårkänslor och klapprat med fötterna som den värste Fred Astair. Henrik är som
vanligt ett mycket starkt dubbelkort. De övriga har gjort sin plikt. En applåd för våran
Bisonoxe Kjell som är obesegrad. Det ser ut som om vi får tillökning med ca 5 spelare till
nästa säsong, från Fjället och Korpen. Bra för stämningen som redan är på topp.

Ha en bra sommar,
kassören, B-lags-ledaren och -spelaren
Göran Malm.
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Bordtennis ungdomar
Pojkar 82.

Inledningen på höstsäsongen var strävsam för pojkarna med förlust i de två matcherna
i det första sammandraget med 2-3, fast grabbarna hade vinstkänning. I andra sammandraget
blev det åter förlust med 2-3 i första matchen, med jämna delmatcher. Vändningen kom
äntligen i den fjärde matchen för säsongen mot Partille då Ifo vann med 4-1. Under våren
har pojkarna gjort bra matcher där de spelade till sig en 3:dje plats i serien. Det var ganska
jämna set varje gång. Matchresultaten var bland andra en seger med 3-2 mot Partille och
en dito över Kungälv med 4-1. I laget har spelat: Thomas Illek, Christian Folkesson och
Thomas Bengtsson. Grattis!

Pojkar 85-2

Det började bättre för pojkarna i den här serien med två segrar, därav en med 5-0 mot
Gärdsmosse. I andra omgången besegrades Lindo med 4-1 och Askim med 5-0. I tredje
sammandraget blev det förlust mot Alvhem. Det började med att Martin och Alexander kom
lite försent, för spårvägen hade förhinder på grund av snön att komma i tid. Det var inte bra,
för pojkarna han inte bli uppvärmda innan första matchen började, så vi förlorade med 1-
4. Det blev sedan bättre i den andra matchen, där vi mötte Hålta. Pojkarna spelade bra och
lyckades vinna med 3-2, så vi låg bland det tre bästa i denna serie inför juluppehållet. Till
slut blev det en 4:de plats eftersom vi hade sämre bollar än Hålta. (Antal vunna bollar alltså,
inte kvaliten. Reds anm.) Spelarna var Martin Engquist-Kjellberg, Alexander Ljungblom,
Danesh Etemadi och Erik Gustavsson.

På bilden ser vi i bakre raden: Christian Folkesson och Thomas Bengtsson och i främre
raden två gossar i ljusa trojor, vars namn eder redaktör missat att anteckna, samt
Danesh Etemadi och Alexander Ljungblom.
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Bordtennis ungdomar
Pojkar 85-1

Det började även för pojkarna i förstalaget med motgång i första omgången. En förlust
med 0-5 mot Mölndal och en vinst mot Warta med 3-2. I andra omgången uteblev två av de
pojkar som hade lovat att vara med innan säsongen, när vi anmälde detta lag i serien. Den
ene hade ringt återbud, men den andre hörde inte ens av sig. Svagt. De två som hade
infunnit sig fick göra så gott de kunde. Erik Gustavsson och Sebastian Hökklo kämpade
mycket bra fast de låg under med 0-2 redan innan de började spela sina matcher. De fick
dock stryk med 0-5 mot Lekstorp och med 1-4 mot Tollered, där Erik lyckades vinna en
match. Efter jul övergick grabbarna istället till andra spel såsom fotboll och handboll.

Leif låter hälsa att de som slutat skall återlämna sina speltröjor, samt att de som är kvar
skall infinna sig på tisdagsträningarna i Oscar Fredriksskolan. Vi hade även anmält ett
pojkar-79-lag, men därav blev intet. De pojkarna bestämde sig istället för att satsa på
skolan, fotboll och baseboll. Leif hälsar och önskar Trevlig Sommar.

Texten har redigerats av red. utgående från Leif Andréns bidrag till det julnummer som
fick inställas eftersom det utöver Leif bara var en till som lämnade in manus till det, samt lite
påfyllning från Leif avseende vårsäsongen.

Hirtshalsresan

Lite fotografier från förra årets hirtshalsresa.

Kent Wilhelmsson har
somnat efter dagens slit.
Foto: Leif Andrén

Gillis Åström och Martin
Jönsson studerar intensivt
någonting. I skuggorna bakom
ser vi Catharina Eriksson,
Henrik Migell och Magnus
Killander.
Foto: Leif Andrén
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Övre raden: Gillis Åström, Kent Wilhelmsson, Christopher Andersson, Lars Ljungblom,
Magns Kilander, Henrik Migell, Catharina Eriksson.
Mellanraden: Thomas Bengtsson, Christian Folkesson, Tomas Illek, Adam Lindgren,
Martin Jönsson.
Tredje raden: Martin Engquist-Kjellgren, Viktor Papini, Erik Gustavsson, Alexander
Ljungblom.
Med på resan men ej med på bilden: Gunnar Gustavsson, Rikard MIgell.
Foto: Leif Andren.

A-lagets resultat i div 4 (Ifos siffror först)
Wasahof (h) 8-6
Lerum (b) 8-3
Rudalen (h) 4-8
Askim (b) 3-8
Stendy (h) 5-8
Partille (h) 4-8
Kinna (b) 8-4
Wasahof (b) 1-8
Lerum (h) 7-7
Rudalen (b) 8-5
Askim (h) 7-7
Stendy (b) 0-8
Partille (b) 1-8
Kinna (h) 8-5

Individuell kvot:
Bosse T 29-10
Hasse W 16-18
Per S 9-20
Leif L 6-23
Övriga 1-5
Dubbel 12-12

Resultat från H35-B
Kungälv - If Ifo 0-5
Warta - If Ifo 0-5
If Ifo - Torpa 4-1
Lekstorp - If Ifo 1-4
If Ifo - Lindo 0-5WO
Linne 2 - If Ifo 0-5WO
Fjället - If Ifo 1-4
If Ifo - Kungälv 5-0WO
If Ifo - Warta 4-1
Torpa - If Ifo 0-5
If Ifo -  Lekstorp 5-0
Lindo - If Ifo 2-3
If Ifo - Linne 2 5-0

Individuell kvot
Göran Malm 27-5
Kent Wilhelmsson18-2
Lars Molin 18-0
Tage Lundquist 2-0
Dubbel 15-3

B-lagets resultat.
Magnus Kilander 18 - 5
Rikard Migell 20 - 7
Henrik Migell 8 - 19
Kent Wilhelmsson 6 - 22

David Andersson 2 - 5
Lars Molin 3 - 1
Göran Malm 5 - 8
Kjell Oskarsson 5 - 0
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Hej på Er, alla Ifoiter !

Så var det åter dags för ännu ett exemplar av den alldeles utomordentliga
klubbtidningen. Det skulle ha kommit ett nummer kring jul, men det ströks på grund
av för lite inkommet material. Det som jag hade skrivit till det numret, 96-12-17, tänkte
jag låta komma med nu i orört skick. Läs och begrunda.

Hej alla medlemmar!

Halva säsongen är nu bakom oss. Utan att gå in på detaljer så kan jag konstatera att våra
lag sköter sig. Det ryktas om en serieledning för något lag, men det får lagledaren själv
skriva om. Ett sådant nöje vill jag inte ta ifrån någon.

Vi skulle ha genomfört två tävlingar men tvingades stryka den ena. Veterantävlingen blev
återigen en succé. Det berodde först och främst på den enorma arbetsinsats som ett mycket
litet antal personer stod för, samt även den nödvändiga hjälp som ett fåtal andra bidrog med.
Om alla i klubben varit villiga att hjälpa till så hade vi utan problem även kunnat genomföra
vår JULTÄVLING. Det är mycket tråkigt att konstatera att denna anrika tävling inte gick av
stapeln 1996.

Ekonomin.

I och med det här så kommer vi in på ekonomin. I årets budget var det kalkylerat med ett
visst antal kronor i vinst från våra tävlingar. Veterantävlingen gick lika bra som budgeterat
men vår jultävling gick i praktiken något minus, eftersom vi har haft en del utlägg inför den,
som vi inte får tillbaka. Det är visserligen inte mycket det rör sig om, men skillnaden upp till
en förväntad vinst är ändå rätt kännbar.

För att klara av att få våra pengar att räcka till har vi bl.a. minskat ner antalet träningsdagar
i veckan. Måndagar och fredagar är borta under våren. Det har visat sig att det inte är mer
än ett fåtal som varit intresserade av att träna dessa dagar. En fördel med minskningen av
träningstillfällen tror vi kan vara att intensiteten på de träningstimmar som kvarstår kommer
att tillta. Inför nästa säsong får vi se om ett utökande av träningsdagar är önskvärt och
ekonomiskt försvarbart.

Grattis på femtioårsdagen, Björn !!!

Björn Widén har fyllt femtio år.
Han uppvaktades av klubben på
sin födelsedag och jag vill, så här
i efterhand, även passa på att
gratulera i Ifoaren.

Bordtennis

Hans, Björn, Bo och Leif
foto: Björns syster.
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Inför våren hoppas jag på en ökad Ifo-anda. Vi är en trevligt sammansatt klubb så låt oss
alla visa det. Hur många skulle vara intresserade av en resa till Hirtshals i april, förresten?
Jag tänker åka. Någon mer ?

Nu tar jag julledigt. Sedan går vi en ljusare tid till mötes.

Lika aktuellt idag

Så skrev jag i julas och det mesta är lika aktuellt idag. Jag hoppas att alla tar sig
i kragen och ser till att komma på årsmötet. Om det är något som bör tas upp så vore
det positivt om styrelsen fick reda på det i god tid innan mötet. På så vis kan ämnet
förberedas och eventuella fakta tas fram.

I skrivande stund är det nu sexton dagar kvar till vår resa till Hirtshals. Det brukar alltid
vara en trevlig blandning av idrott och samkväm. De som känner till mina ritualer vet att den
sill, som vid ett flertal tillfällen blivit utnämnd till "Danmarks godaste", även i år förväntas
förgylla lördagskvällen. Den sportsliga delen av resan brukar alltid få till följd att man med
glädje ser fram emot nästkommande säsong.

 Seriespelet nästa år.

En förhoppning är att alla som vill/ämnar deltaga i seriespel i bordtennis nästa spelår,
meddelar sitt intresse så tidigt som möjligt. Detta för att underlätta vid anmälandet av våra
lag. Den här säsongen fick vi tyvärr vara med om att två av våra lag drog sig ur. Det ställer
naturligtvis till med besvär för diverse personer och det kostar även klubben pengar. Pengar
som inte tas ur en bottenlös brunn utan ur en mycket liten kista med begränsad mängd mynt.
Håller inte alla med om att vi borde använda dessa pengar på ett mer förnuftigt sätt ?

Det har talats om att försöka ta fram en ny klubboverall. Om det är många som är
intresserade av detta så går det kanske att få ner priset en aning. Kom med idéer och
synpunkter.

Jag ber att få tacka för den här säsongen och hoppas få se er alla på årsmötet.

Henrik Migell

Ordförande i bordtennissektionen

Bordtennis

Kontakta:

Leif Magnusson

Tel. 87 86 53

Fasangatan 4

431 63 Mölndal

När det gäller

Redovisning…

Mölndals

Bokföringsbyrå
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Volleyboll

Vi kör för att svenska
företag skall blomstraBILSPEDITION INRIKES AB

Äntligen ett B-lag.

För första gången på många år har Ifo:s Volleybollsektion lyckats skrapa ihop
tillräckligt många spelare för att starta ett B-lag.

Totalt har sektionen 17 licensierade spelare. Det är naturligtvis mycket roligare att träna
en lagsport när det är många på träningen (fråga tränaren Mats Bäckman). Vi har tränat 2
gånger i veckan i Gamlestadshallen. Träningsintresset var stort på försäsongen och vi
mönstrade en hel del nya spelare i Alingsås försäsongsturnering. När väl serien började
minskade träningsintresset markant, och fram på våren har det ibland varit riktigt dåligt. En
liten förklaring till detta kan vara det periodvis täta spelprogrammet.

A-laget

Allmänt: Div 3 bestod av tio lag. Allmänt tippade av oss att tillhöra serietoppen var
Yoggi, Tuve och Lerum. De övriga lagen ansåg vi oss ha chans att kunna slå.

Inför säsongen hade vi bestämt oss för att byta spelsystem. Vi övergav två-passarsystemet
till förmån för en-passarsystem samt ändrade på vår servmottagning. Det som tidigare varit
Ifo:s stora problem, servmottagningen, har markant förbättrats under säsongen. Ändringen
bestod i att vi använde endast två till tre spelare i mottagningen och gömde undan övriga.
Ett av våra nyförvärv, Peter Falk, från Yellow Obah i division två bidrog starkt till
förbättringen. Mats Bäckman spelar nu förstepassare, Peter Falk, undertecknad och Henrik
Dahlgren servmottagare. Seriespelet drog igång nionde oktober och då hade vi cirka en
månads träning samt en turnering i Alingsås i benen.

Jag vill passa på att nämna de nyförvärv vi fått i klubben som smält in fint i A-laget utan,
i vissa fall, större erfarenheter av seriespel. Jag tänker då på Robert Lagerqvist och Mats
Granath.

Vinster:
IF Ifo-Lindome 3-2
IF Ifo-GVBA B 3-1
IF Ifo-Knasen 3-1
Lindome-IF Ifo 2-3
IF Ifo-Lövgärdet 3-0 (!)
Övriga tretton matcher förlorades.

Summering

Ifo tog alltså tio poäng och hamnade på undre halvan i division tre. Personligen tycker jag
att vi har kapacitet att ta fler poäng. De förluster som svider mest är nog bortamatchen mot
Lövgärdet, en fyr-setare då vi ledde i alla seten och matchen drog ut på tiden till en
maratonmatch. Tyvärr hade vi oturen att få Jonas Börve skadad i första set samt att en
spelare dök upp till andra sets start. Här måste vi skärpa oss då några spelare kommit
alldeles för sent till matcherna.
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Volleyboll
Ännu en tråkig förlust kom mot Knasen borta med 0-3. Tyvärr hade Mats B skadat foten

(spik?) och undertecknad fick stå för passandet. Detta gjorde också att servmottagningen
blev ändrad och resultatet blev en riktigt dålig match.

Ljusglimtarna, slutligen, tycker jag har varit vår förbättrade servmottagning samt de två
3-2-vinsterna mot Lindome där, förresten, Magnus Moberg blev utnämnd av motståndarna
till div tre:s bäste blockare (uttalas med finsk intonation). De' du Moberg.

Vid pennan: Benny Larsson

B-laget

En helt ny uppsättning spelare med bristande taktisk skolning skall naturligtvis
vara chanslösa i en så taktiskt krävande sport som volleyboll. Det tog ett par månader
innan alla visste var de skulle stå på banan. (En del av oss praktiserar fortfarande inte
dessa kunskaper.) Dessutom är vi så långt från tekniskt fulländade man kan komma.
Man lär sig inte spela volleyboll på en säsong. Det är viktigt att vi inte tappar sugen
nu utan fortsätter att träna.

Hur gick det då? Vi vann tre matcher och förlorade resten. Konstigt nog vann vi samtliga
på hösten när vi var som mest osäkra. Det kanske är som med humlan. I höstas visste vi
inte, att vi inte kunde spela volleyboll, så vi gjorde det ändå. Nu vet vi hur dåliga vi är och
spelar därefter. Följande spelare har varit med: Andreas Alexandersson, Markus Arvidsson,
Jonas Börve, Per Ersson, Mats Granath, Johan Gustafsson, Anders Halldin, Benny
Larsson, Anders Pilcrantz, Christian Poljén och Björn Weström.

Följande spelare är värda att omnämnas särskilt: Per Ersson för sin goda träningsvilja.
Christian Poljén för sin vilja att göra bra ifrån sig på träning och match. Anders (Goldfinger)
Halldin för sin okuvliga tro på det trefingrade fingerslaget.

Jonas Börve

Från vänster:
Bakhuvudet på
artikelförfattaren
Benny Larsson,
och längst bort
eder redaktör
Ingemar Hjort
samt
Tage Lundqvist,
Mats Bäckman
Magnus Moberg
alla studerande
allsångshäftet
från
styrelsernas
gemensamma
avslutningskalas
i julas. Foto:
Leif Andrén
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Årsmöteskarta

VB-Herrar div III Göteborg

Yoggi A 18 17 1 51 - 11 34
Lerum 18 13 5 46 - 21 26
Bergsjön 18 11 7 39 - 31 22
Tuve 18 9 9 36 - 33 18
Wolf 17 9 8 35 - 36 18
Lindome 18 8 10 33 - 42 16
GVBA 18 7 11 31 - 35 14
IF Ifo A 18 6 12 28 - 43 12
Knasen A 18 5 13 25 - 45 10
Lövgärdet 17 4 13 18 - 45 8

VB-Herrar div IV Göteborg

Askim 14 13 1 39 - 7 26
Gråå 14 11 3 36 - 12 22
KFUM 14 9 5 30 - 19 18
Stora Höga 14 9 5 30 - 23 18
GVBA C 14 4 10 23 - 33 8
IF Ifo B 14 4 10 18 - 34 8
Yoggi B 14 3 11 14 - 36 6
Knasen B 14 3 11 13 - 39 6

Årsmöteslokal: Västergatan 9 "röda porten" Samma som förra året.
Spårvagn Brunnsgatan (linje 2) P-hus finns.

Onsdagen den 21 maj klockan 19:00.
Missa det inte! Mer aktiviteter än på länge. Golf, internet, pyttipanna med mera.
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Funderar Ni på att sälja
Villa, Radhus, Fritidshus

eller Insatslägenhet?

If Ifo har samarbete med:

Skarins Fastighetsbyrå
Kontakta: Ive Hjort Tel. 24 12 11

Skarin Fastighetsförmedling utför försäljningsuppdragen.
Utför även fastighetsvärderingar.

Bengt Skarin Kontor 795 18 33
Bostad 82 93 62

Byggnadsingenjör Biltel 0705-169562


