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Äntligen en ny Ifo-are.

Bordtennissektionen avskaffad.

I nytt format på grund av vissa trycktekniska
svårigheter. Ovanligt försenad på grund av
organisatoriska svårigheter. Den nya styrelsen
har tänkt sig att ge ut Ifo-aren lite oftare än på
sistone, vilket framförallt är tänkt att medföra ett
aktuellare innehåll. Denna utgåva avser ju saker
som hände i vintras, för flera månader sedan.
Planen är att ge ut fler nummer per år, med färre
sidor och att försöka samordna utskicken med
andra saker som ändå behöver skickas ut till
medlemmarna. Jag hoppas kunna ge ut ett nummer
till innan vintern kommer, huvudsakligen
bestående av en färsk medlemsmatrikel. Om vi
lyckas i denna vår föresats så skulle vi kunna få
med det som hänt nyligen, och kanske rent av
återigen klara av att berätta i tidningen om saker
som snart skall hända, och att det faktiskt inte har
hänt redan när tidningen väl kommer fram till
medlemmarna. Vad tycker ni om det nya formatet.
Hör gärna av er med åsikter.

Nu har IF Ifo inte någon sektion alls kvar.
Efter att Volleybollen gett upp försöken att få
ihop ett nytt lag, fanns bara Bordtennissektionen
kvar med c:a 30 spelande vuxna medlemmar.
Och många icke spelande som bekant. Ifo har ju
ett stort antal medlemmar som träffas några gånger
om året för att spela golf eller bara för att träffas
lite. Mer om det kommer i nästa utgåva av denna
tidning.

Magnus Moberg (HS) och Henrik Migell (BT).
Till övriga poster föreslogs undertecknad och
Claes Oddhammar. I brist på fler frivilliga
föreslog sedan de båda valberedarna sig själva.
Mötet valde utan större diskussion den ovan
beskrivna styrelsen. Vi har senare utsett mig till
kassör, efter avgående Juraj Mihalicek (HS) och
Göran Malm (BT) och Claes till kvarsittande
sekreterare.

Årsmötet.

I övrigt kvarsitter Adelin och Skarin som
revisorer, Ive, Henrik och Claes är
honnörsnämnd, samt Kent Wilhelmsson och
Göran Malm är valberedning ledda av Henrik
Migell. Suppleanter valdes inte då det inte
ansågs behövas och det alltjämt rådde brist på
frivilliga.

Det diskuterades i styrelserna och bland övriga
involverade hur de ovannämnda problemen skulle
hanteras, men det gick inte att prata bort det
faktum att med två styrelser, med suppleanter och
revisorer och hela köret, så skulle alla medlemmar
behöva sitta i endera styrelsen. Det trots endast
muntlig kallelse normalbesökta årsmötet
beslutade därför att formellt avskaffa
Bordtennissektionen, och endast välja en
uppsättning styrelse. Valberedningen, bestående
av Bo Thorinsson och Hans Westling, föreslog
Rikard Migell till ny ordförande efter avgående

Efter möted dekorerades bland andra följande
personer: Ifobollen gick till Rikard Migell,
avgående kassörerna fick hedersutmärkelser,
familjen Migell gratulerades till gitermål och
tillökning. Kent Wilhelmsson fick ett specialpris
för gjorda framsteg.
Ingemar Hjort

På bilden från KM: Göran Malm, Rikard Migell, Kent Wilhelmsson, Kjell Oskarsson, Bo Thorinsson, Magnus Kilander, Lars-Anders Olsson, Adam
Lindgren, David Andersson Läs mer inne i tidningen.
uppdaterad med färgbilder 2003-01-05
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uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Ordföranden i bordtennissektionen har ordet
Säsongen lider mot sitt slut och det är dags
att försöka summera vad som hänt. Vårt A-lag
har,efter en gedigen insats, lyckats hamna i
mitten av tabellen och har därmed kvalificerat
sig för spel i samma division även kommande
säsong. B-laget har haft det svårt att hävda sig
i sin division men klarade att hålla sig kvar, på
både gott och ont. Det verkar som det är något
för tufft motstånd i division sex. Vi får se över
vårt spelarmaterial inför nästa år och bedöma
var vi bäst hör hemma.
Våra veteranlag har som alltid kämpat tappert
och jag tycker att alla skall ha heder av både insats
och placering. För våra yngre grabbar har det
varit svårt men med mer träning och erfarenhet är
jag övertygat om att det kommer att gå mycket
bättre nästa år. Träningen i vår träningslokal har
nått en helt ny dimension efter årsskiftet. Rikard
tog tag i det hela och har bedrivit en organiserad
träning som har varit mycket uppskattad av de
flesta. Det är många som anser sig ha blivit bättre
redan efter ett fåtal tillfällen. Hoppas Rikard är
villig att fortsätta med detta även nästa säsong.

Veterantävlingen
Vår veterantävling kunde genomföras efter en
gigantisk arbetsinsats av ett fåtal personer. Några
bidrog med en liten hjälpande hand och skall
naturligtvis ha ett stort tack för detta. Tyvärr var
det även den här gången svårt att få alla i klubben
att hjälpa till och om vi skall klara av vår ekonomi

Senior KM 97-98
Äntligen kunde vi komma igång med KM som
jag har pratat om i två månader. Så jag bestämde
en dag och frågade de spelare som tränade i Oskar
Fredriks skolan. Dagen blev den 7 april. För Er
som inte kom, så har vi träning i skolan där Ni kan
få höra när KM spelas. NI ÄR VÄLKOMNA
TILL VÅR TRÄNINGSLOKAL.
Singelspelet avgjordes genom att vi först
spelade poolspel i tre pooler. De två främsta i
varje pool gick till slutspel. I dubbeln lottades de
6 dubbelparen. Här är finalomgångens resultat:

SINGEL
Kval 1:
Kval 2:
Semi 1:
Semi 2:
Final:

Kjell Oscarsson
Magnus Kilander
Kjell Oscarsson
Bo Thorinsson
Bo Thorinsson

- Göran Malm
- Rikard Migell
- Kent Wilhelmsson
- Magnus Kilander
- Kjell Oscarsson

2-1
2-1
2-1
2-0
2-0

DUBBEL
Kval 1:
Kval 2:
Semi 1:
Semi 2:
Final:

Rikard/L-A
Göran/Kent
Bo/David
Göran/Kent
Bo/David

- Jamal/Ragnar
- Magnus/Olof
- Rikard/L-A
- Kjell/Adam
- Göran/Kent

nästa år så krävs det att var och en är med på ett
hörn. En tävling av det här slaget sköter sig inte
själv och bara bortfallet av den här inkomstkällan
skulle tvinga upp medlemsavgiften med nästan
tusen kronor. Vi kommer att se över våra kostnader
och därefter ta ställning till hur vi skall få våra
pengar att räcka till. Som de flesta av Er vet har
kostnaderna för seriespel mm ökat kraftigt,
samtidigt som i stort sett alla bidrag har tagits
bort. Bordtennis är en billig sport om man jämför
med andra, men likväl tycks det som om det finns
åsikter att det inte får kosta något att vara
bordtennisspelare. Varför???

Hirtshals
Två veckor efter påsk reser ett antal personer
i klubben till Hirtshals för att deltaga i Nordsjö
Cup. Det blir samtidigt en trevlig avslutning på
säsongen. Hoppas att det är ännu fler som följer
med nästa år.
Vi har tagit fram en ny overall till de spelare
som var intresserade. Ett lyckat köp om jag
får säga det själv. Nu hoppas jag att ALLA
kommer på årsmötet och säger sin mening.
Den som inget säger kan inte klaga efteråt. Jag
tackar för det gångna året och ser fram emot
nästa säsong.
Med varm bordtennishälsning,
Henrik Migell

Rättelse eller snarare tillägg till
tidigare utgiven Ifo:are.
Beklagligt är att den som kanske mest skall
nämnas i samband med tävlingen inte kom
med.
I denna tävling fanns två vinnare, dels spelades
en poängtävling och dels en slagtävling. Denna
slagtävling är väl den tävling som är korande för
Ifo-mästare i golf. Denna tävling vanns av Bo
Thorinsson som här hyllas och äras som sig bör.
Bosse denna bolltalang var en av favoriterna i
tävlingen. Med sitt låga handicap var det svårt för
honom att ta segern i poängtävlingen. Men han
motsvarade alla förväntningar och tog rättvist
hem segern i slagtävlingen. Med vad jag hörde
spelade han ett stort spel som räckte ända till
segern i denna prestigefyllda tävling. Han är i och
med denna seger för evigt ihågkommen som Ifo:s
första mästare.

2-1
2-1
2-1
2-1
2-1

OBS! Bo Thorinsson är även mästare i golf
1997. Så han tog rubbet. En mer detaljerad
resultatredovisning finns på Internet, www.ififo.se/Ifo-aren/9801

uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Jag har under min tid varit med om nedläggning
av handbollen.
Jag har suttit här och sett när volleybollen
försvann.
Jag har också varit med om att se till så vi inte
har någon klubblokal.
Vad är orsaken till dessa besvikelser. Till en
stor del handlar detta om engagemang, från oss i
huvudstyrelsen och från sektionerna. Men tiden
för ideella föreningar är inte de rätta. Som jag har
skrivit i ett flertal synvinklar genom åren, är inte
ideellt arbete något som står överst på listan över
alla aktiviteter som erbjuds. I grund och botten
finns i Ifo viljan att utvecklas genom förökning av
antalet medlemmar. Helst skall Ifo ha många
sektioner där aktiviteten skall finnas.
Huvudstyrelsen främsta uppgift borde vara att
förvalta gemensamma tillgångar och att fördela
dessa rättvist.
Att vi i styrelserna misslyckats med att utveckla
vår klubb är ganska klart. Det vi i viss mån har
lyckats med är att förvalta våra tillgångar och
även till viss del förökat dessa är väl i och för sig
aktningsvärt. Då är frågan. Till vilken nytta har vi
samlat ihop denna hög, om de som skall ha nytta
av detta kapital inte finns. Som det ser ut nu är vi
en ensektionsförening och meningen med
huvudstyrelsen kan ses som förverkad.
Jag vet inte hur debatten kommer att gå på
årsmötet. Men jag har en förhoppning om att
detta möte inte har för avsikt att helt utesluta en
huvudstyrelse och därmed ge upp allt hopp att än
en gång bli en förening med flera livaktiga
sektioner. Den av årsmötet valda styrelsen hoppas
jag inte kommer att uppleva det jag gjort med att
ännu en sektion försvinner. Utan att vi alla kommer
att gå en ny vår till mötes och att föreningen
expanderar med flera nya medlemmar så att
föreningen kan leva över 2000-talet och planera
ett 100-års jubileum.
Med hopp om en ny vår,
Magnus Moberg

Styrelsen vill passa på att tacka alla sponsorer
och passiva medlemmar som skänkt priser och
annat materiel samt betalat medlemsavgift. I dessa
kärva tider är varje krona ett välkommet tillskott
som aktivt bidrar till att föreningens stabila
ekonomi kan vidmakthållas. Med sjunkande
tilldelning från bingo och andra typer av bidrag
från det allmänna är detta förhållande annars
något som kan förändras mycket raskt. Skall vi
kunna omstarta eller nystarta en sektion går det
inte att ha en tom kassakista.

Bo Thorinsson
Bo Thorinsson / David Andersson

Leif Andrén / gm Rikard Migell

I denna sista skälvande stund inför årsmötet
skall jag nu från min synvinkel återblicka på
de gångna åren som jag har haft äran att
svinga ordförandeklubban.

Magnus Moberg

KLUBBMÄSTARE 97-98
SINGEL
DUBBEL

SYNVINKELN

Från IÖKMV: Bo Thorinsson vinner igen, får
vandringspriset av Hans Westling.

Tack skall ni ha!
styrelsen gm IH
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Bordtennis, A- och B-laget
Året i B-laget
Så har då åter en säsong passerat och vi i Blaget har spelat fjorton tuffa matcher. Med
tanke på våra individuella kapaciteter var det
naturligtvis en liten besvikelse att vi efter halva
säsongen tillhörde den nedre halvan av tabellen
i div. 6A, men med bara en vunnen match och
en oavgjord så kunde man naturligtvis inte
förvänta sig mer.
Egentligen var resultatet lite missvisande då
ett antal av matcherna lika väl hade kunnat sluta
till vår fördel. Uppenbarligen hade vi alla haft
svårt att pricka formtoppen samtidigt. Magnus
Kilander började säsongen mycket starkt. Han
var den ende som tog två av sina matcher mot
Partille B i den första omgången, som vi förlorade
med 5-8. Tyvärr höll vi andra inte måttet. Annars
hade vi säkert kunnat få med oss en poäng från
den matchen. Omgång två mot Lekstorp, förlust
med 2-8 och omgång tre mot Höjden B, förlust
med 3-8, är det inte så mycket att säga om. De var
klart mycket bättre än vi. Glädjande mot Höjden
var dock att en fast besluten Göran Malm tog en
av de tre poängen. I omgång fyra ställdes vi mot
Godhem A, där vi vann med 8-3. Den segern har
vi framför allt Kent Wilhelmsson att tacka för.
Han vann båda sina matcher i två raka set. Vi som
var där har nog aldrig sett Kent spela bättre. Till
skillnad från hans tidigare lite stela spelstil var
han nu som en panter vid bordet. Han tog dem på
utmattning.

Juluppehåll
Omgång fem mot Lindo B, 7-7. Rikard Migell
hade börjat hitta formen och vann sina tre matcher.
Även om det blev oavgjort kändes det lite som en
förlust. Alldeles för många matcher slutade med
en knapp förlust. Råda/Hindås B stod för
motståndet i omgång sex. Per Svensson var med,
så förhoppningarna var ganska stora att vi skulle
ta hem den matchen. Tyvärr var Per lite skadad,
vilket visade sig påverka honom mer än vad vi
hoppats på. Två tresetsmatcher blev tyvärr lite för
mycket för honom. Trots att Henrik Migell vände
en första sets förlust till en förkrossande seger i
andra och tredje set i sin andra match räckte det
inte längre än till en 5-8 förlust. Efter ett
välbehövligt juluppehåll var det så dags för
omgång sju mot Uppgång H B. Trots det långa
juluppehållet spelade Rikard bra och vann sina
tre matcher. Henrik och Göran spelade mycket
bra men tyvärr räckte det inte den här gången.
Magnus vann i och för sig en match, men hade
säkert tagit fler matcher om det inte hade varit för
det långa träningsuppehållet. Mot Uppgång H
trodde vi dock att vi skulle ha stora möjligheter att
vinna i returen.

Våren
Så vände då serien och förväntningarna var
stora på att vi i alla fall skulle vinna några fler
matcher. Men som vanligt blev det inte riktigt
som vi hade tänkt oss.
Omgång 8 mot Partille slutade 2-8. Vi hade
väl inte räknat något annat än förlust. Glädjande
var dock att Kent återigen fick visa sin styrka i en
tuff tresetare. Vi andra behöver vi inte nämna.

4
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Mot Lekstorp i nästa match blev det åter förlust
med 3-8. Magnus vann en match samt dubbeln
tillsammans med Göran. Trots förlusten var nog
Rikard den som var gladast efter den kvällen. Han
lyckades med kniven på strupen i det avgörande
setet slå Anneli Sjögren som han förlorade mot i
höstas. Så var det då åter igen dags att möta
Höjden som vi inte hade en chans mot i höstas.
Tack vare förstärkningen av Per Svensson så
kunde vi bekvämt vinna med 8-4. Per tog 3.5 av
dessa poäng. Rikard tog 2.5 poäng samt Göran
och Kent varsin poäng. En bra insats av samtliga.

Början ej bra
Så kom då ”skandalmatchen” som vi samtliga
helst vill glömma. I och med att de flesta av oss
redan har förträngt denna match avstår jag från att
nämna några namn. Efter dubblarna ledde vi med
7-3. 3:e och 4:e männen i vårt lag hade redan
duschen i tankarna, när de fick se först 1:e mannen
och sedan 2:e mannen förlora sina matcher. Både
3:e mannen och 4:e mannen fattade fortfarande
inte vad som höll på att hända och hade
förmodligen fortfarande duschen i huvudet när
de gick ut för att spela sina matcher. Det blev
naturligtvis förlust där också. Med svansen mellan
benen åkte vi hem med endast en poäng. Godhem
skall dock ha all heder för deras fantastiska
upphämtning. Omgång 12 mot Lindo var en
trevlig upplevelse, vinst 8-4. Det började dock
inte så bra. Lindo hade med två lovande 15-åriga
flickor som spelade mycket bra. Kjell förlorade
mycket knappt sin första match mot en bollsäker
Hanna Bergström. Göran fick i första matchen
möta Kajsa Edebjörk, kompis med hans dotter
och som han dessutom har tränat i fotboll. Det
kunde inte bli annat än förlust. Magnus och
Rikard tog sina singelmatcher. I dubbeln hoppade
Kent in i stället för Magnus som kände av en
sträckning i låret. Göran och Rikard fick en tuff
match mot Kajsa och Hanna och förlorade i tredje
set. Kjell och Kent förlorade också, så efter
dubblarna stod det 6-4 till oss. Kjell och Magnus
kunde dock sedan komfortabelt vinna sina match.

Nu väntar den årliga resan till Hirtshals,
med förhoppningsvis några segrar samt sedan
ett skönt sommaruppehåll. Till hösten skall vi
ta dem, och tills dess; trevlig sommar.
Lagledare
Rikard Migell

Medaljplats i div IV!
Slutomgångarna i vårt A-lags serie (div IV
Västsvenska Sydöstra) blev verkligen spännande.
Efter suveräna Wasahov stod kampen om
slutplaceringarna hård, vilket framgår av följande:

Höjden (b) 7-7
Båda lagen tvingades anlita reserver och delad
pott var logisk.

Stendy (h) 3-8
Knapp vinst på bortabord byttes denna gång
mot klar förlust.

Wartaiterna. (b) 3-8
Ett förstärkt motståndarlag gav oss ingen chans.

Askim (b) 8-6
Inför denna match gällde att vi vid ev förlust
riskerade att ramla ur serien. Efter ett antal jämna
matcher stod vi dock som segrare

Rudalen (h) 8-6
Vi tvingades ställa upp utan Leif, men då
Rudalen kom till spel med endast tre man fixade
vi två poäng.
En tredjeplats i en förhållandevis bra div 4serie är fullt godkänt. Dock måste vi till nästa
säsong förstärka laget för att fortsatt kunna bli ett
lag för det nationella seriesystemet.
Hans Westling

Nollpoängare
Mot RådaHindås kom vår första nollpoängare.
De var helt enkelt för bra. Mot Uppgång H i sista
omgången hade vi väl i alla fall hoppats på
oavgjort, men vi bedrog oss. De kom med ett
starkare lag än förra gången. Vi fick ganska snart
inse att vi skulle förlora med 2-8. Med tre vinster
och två oavgjorda matcher hamnade vi tillslut på
6:e plats i tabellen vilket åtminstone innebär att vi
håller oss kvar i div 6 även nästa säsong.

BT-A Div IV vsv sydöstra
IK Wasahof
IF Stendy
IF Ifo
SK Höjden
Bohus IF
IF Wartaiterna
Askim PK
Rudalens IF

14 12
14
9
14
7
14
4
14
6
14
6
14
5
14
2

0 2
0 5
1 6
5 5
1 7
1 7
1 8
1 11

101
88
85
83
81
76
87
65

-

50
59
94
90
92
90
86
105

24
18
15
13
13
13
11
5

Dubbel
När det gäller dubblarna måste vi konstatera
att Henrik och Rikard inte är det starka dubbelpar
de tidigare varit. Lika många förluster som vinster
under hösten och en förlust under våren. Däremot
verkar det som om Göran och Magnus har hittat
varandra. De vann alla de fyra dubblarna som de
spelat under säsongen. Vi får nog se över vilka
som skall spela första respektive andra dubbel i
fortsättningen. Det finns många bra lag i div.6,
men vi skall inte nöja oss med en sjätte placering
nästa säsong. Vi är mycket bättre än så.

Från BT-KM: 2/3 av vårt 3:dje veteranlag,
Ragnar Falck och Lars-Anders Olsson
uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Gör som de flesta besökarna till Göteborg
och Ifo Veteran Open

bo på Avenyn
på

Scandic Hotel Rubinen
Box 53097
400 14 Göteborg

uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Kungsprtsavenyn 24
Telefon 031-81 08 00
Telefax 031-16 75 86
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A-lagets
framfart i div 4 har varit på gott och ont. Slutlig
tredjeplats är fullt godkänt. Arbetsmässiga skäl
och div krämpor bland våra åldriga spelare har
emellertid inneburit problem att mönstra
slagkraftigt lag i flera matcher. Några friska
förstärkningingar skulle vitalisera laget och skapa
bättre förutsättningar för effektiv träning.

Veteranerna
har spelat seriepingis i Ex-huset. Våra tre lag
i H-35 har skött sig bra: Lag 1 (Bosse/Hasse)
vann Klass 1 efter sedvanlig hård kamp mot
främst Höjden. Lag 2 (Lasse/Kjell/Kent/Göran)
lyckades nå målet, dvs nytt kontrakt i högsta
serien. Lag 3 (våra nyförvärv Per/L-A/Ragnar)
hamnade på en slutlig 5-plats i klass 2. I H-50 har
Gösta/Tage/Dejan/Åke spelat med en sjundeplats
som resultatet. Strongt, då medelåldern i gänget
närmar sig sjuttio!

Veteran-SM
i Skara i slutet av januari bjöd på vissa Ifoframgångar. För nionde gången i följd hamnade
Bosse och Hasse på medaljplats i lag-SM för 50åringar. Vinst i kvarten mot Spin från Sundsvall
innebar att vi motsvarade vår seedningsposition.
Av bara farten besegrades sedan Vällingby med
3-2, innan starka Söderkulla från Malmö blev för
svåra (0-3). Leif spelade dubbel i H-50 med fd
göteborgaren Thomas Samuelsson från Australien
med en bronsplats som resultat. Vidare skall
nämnas Bosses starka insats i H-50 mot suveränen
Arvi Grapenhed (1-2 i åttondelen) och Hasses
kvarts- final i 60-dubbel med Göran Pettersson,
Ljungsbro (förlust med 19-21 i skiljeset).

Ifo:s öppna
veteranmästerskap har genomförts för
tjugofemte (!) gången. Spelplats var Gamla Ullevi
och finalisterna kom båda från Ifo (favoriten
Bosse vann mot debuterande Göran med 2-0).
Efter spelet vid- tog det gemytliga samkvämet
med bl a färska räkor och ostbricka. Allsång till
tonerna av bröderna Martinsson duo, diverse
prisutdelningar mm hann genomföras innan
kvällen var till ända.

Pensionärs-SM
var detta år förlagt till Varberg och
genomfördes i mitten av mars. Arrangörer var
50-årsjubilerande Varbergskorpen i samarbete
med VBTK och evenemanget var av högsta klass.
Som vanligt skötte sig våra representanter bra:

Även Hans Westling har fyllt år, i hans fall 60.
Göran Malm, Bo Thorinsson, Catharina och
Rikard Migell framför våra gratulationer.

Gösta vann 75-dubbel tillsammans med
Halmstads Svante Thorsell och Tage 75-dubbel i
kompanjonskap med Västerås Knut Henriksson.
Vidare vann Gösta en singelmedalj i 75 singel.

Overaller
har under säsongen inköpts, vilket innebär att
vi numera inte bara identifieras pga spelstyrka
utan även av snygg och enhetlig utrustning!

Ordförande
Magnus Moberg (10/3) och Redaktör Ingemar
Hjort (14/3) har sällat sig till de mogna männens
skara. Respektive 40-årsdag firade jubilarerna i
hemmet och alla klubbkamrater instämmer i en
försenad gratulation.
Med förhoppning om
en skön vår och sommar avslutar
Hans Westling

Kaffebordet vid IÖKMV: De igenkännbara är Hans Jonasson, Ive Hjort och Carl-Axel Hill
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Till årets rackare utsågs Lasse Karlsson,
Warta
uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Bordtennis veteraner
Old Boys-serien Herrar 50-1
Nu är det dags att sammanfatta årets seriespel
som för vår del innehöll många jämna matcher
framför allt mot Höjden och Stendy 1 men vi
förlorade tyvärr mot dessa lag i samtliga matcher
med 2-3. Vårt lag har haft de två äldsta spelarna
i hela serien, Gösta som i år fyller 75 och Tage
som blir 73 år. Dessa är fortfarande kapabla att
matcha betydligt yngre spelare, i vissa fall är
skillnaden över 20 år. Heder åt dessa old-boys. Vi
slutade som femte lag av åtta. Slutställning efter
14 omgångar blev: 1 Linné 1, 2 Warta, 3 Stendy
1, 4 Höjden, 5 IF Ifo, 6 Alvhem, 7 Romelanda och
sist Torpa.

Warta (h) 1-4
Vi började mot en av favoriterna där Dejan
vann första matchen mot Kenneth med 2-0 i set.
Sen tog Warta över resten.

Romelanda (b) 1-4
Dejan vann två singlar och Åke en samt vi
vann dubbeln.

3-1 fastställa resultatet till 4-1. Gösta vann1, Åke
1, Tage 1 samt dubbeln.

Warta (b) 0-5
Denna match är inte mycket att orda om.
Harris Knut och Kenneth kunde vi inte rubba.

Romelanda (h) 3-2
Gösta var vårt ankare i denna match. 2
singelvinster samt dubbeln ihop med Åke. Tage
och Åke var sin förlust.

Torpa (b 3-2
Vår andra vinst mot Torpa. Gösta vann 1
singel samt dubbeln med Åke. Tage en förlust,
Åke en vinst och en förlust.

Höjden (b) 3-2
Vi förlorade knappt mot Bengt och Sven.
Efter dubbeln var ställningen 2-1 till oss. Åke
kunde inte avgöra mot Sven, 1-2 i set. I avgörande
match var tyvärr Dejan chanslös mot Bengt
Nilsson.

Stendy (h) 2-3
Samma blev resultatet mot Bo Henriksson
och Lasse Tenblad. Underläge 0-2 när Gösta och
Åke vann dubbeln. Dejan förlorade mot Bo och
Åke hyfsade resultatet till 2-3 mot Lasse.

Linné 1 (h) 1-4
Favoriterna Linné 1 var inte något att göra åt.
Dejan och Gösta vann dubbeln klart, 2-0 i set. Av
någon anledning blev detta Dejans sista match för
oss.

Denna gång kunde vi inte ställa upp med 3
man utan gamlingarna fick klara sig själva och att
spela många matcher samma kväll är inte lätt.
Gösta vann mot Tord och därmed slutresultat 14.

Linné 1 (b) 0-5
Linné blev övermäktiga för Gösta och Tage
som ändock tog 1 set i dubbeln (bra jobbat).

Stendy (b) 2-3
Dubbeln kom att bli avgörande som vi
förlorade med 0-1 i set. Gösta och Åke vann över
Lasse Tenblad med 2-0 i set vardera. Bo
Henriksson var för bra mot Åke och Tage. (Bo
yngste deltagare)

Alvhem (h) 4-1
Gösta började mot nästan 20 år yngre Åke
Karlsson och vann med siffrorna 18-21, 22-20,
21-4 mycket starkt. Tage vann 1 och förlorade 1.
Åke och Gösta vann dubbeln samt att Åke
avslutade årets serie med vinst 2-0 i set.

Individuell kvot
Dejan
Gösta
Åke
Tage

5 4
9
7 8 15
7 13 20
2 10 12

Tack för i år,
Åke Andersson.

Hans Westling överräcker Rolf Bergs vandringspris vid IÖKMV, i
vilket artikelförfattaren Åke tog hem en hedrande andraplats.
uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Lars Molin

BT-35-åringar H35-1
IF Ifo 1
Höjden
Askim
Linné
Stendy 1
Stendy 2
Landvetter 2
Tollered
Godhem 1
IF Ifo 2
Landvetter 1
Torpa 1

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
19
14
14
13
9
7
7
6
4
0

2
3
3
8
8
9
13
15
15
16
18
22

92
87
81
76
68
62
44
42
38
34
33
3

- 18
- 23
- 29
- 34
- 42
- 48
- 66
- 68
- 72
- 76
- 77
-107

40
38
38
28
28
26
18
14
14
12
8
0

BT-35-åringar H35-2
Backa
Lindome 2
Lindome 1
Torpa 2
IF Ifo 3
Gärdsmosse
Warta 2
Godhem 2
Warta 1
Harestad
Lekstorp
Lindome 3

Slutresultat 6 vinster, 8 förluster = 12 poäng.

Alvhem (b) 4-1
Tage kom nu med och kunde efter vår ledning

Andralaget i Herrar 35 Oldboys slutade på
10:e plats med sammanlagt 12 poäng mycket tack
vare god hjälp av Kjell Oskarsson under
våromgången. Med två lag bakom oss i tabellen
finns det gott hopp att få fortsätta i högsta serien
även till hösten. Med det lag vi haft på slutet bör
vi vara med och slåss om en något bättre tabellposition. Laget jag syftar på har varit: Göran
Malm, Lars Molin, Kjell Oskarsson och Kent
Wilhelmsson.

Höjden (h) 1-4

Torpa (h) 3-2
Vi låg under med 0-2 men kunde vända genom
att Gösta-Dejan vann dubbeln och Dejan
utjämnade varefter Åke avgjorde.

Stark slutspurt av våra yngre
oldboys.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
18
18
14
12
11
11
11
7
5
4
0

1
4
4
8
10
11
11
11
15
17
18
22

88
80
79
74
65
55
51
47
50
33
31
7

- 22
- 30
- 31
- 36
- 45
- 55
- 59
- 63
- 60
- 77
- 79
-103

42
36
36
28
24
22
22
22
14
10
8
0

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

14 13 1 58
14 12 2 56
14 11 3 45
14
8 6 36
14
6 8 30
14
3 11 19
14
2 12 16
14
1 13 20

-

12
14
25
34
40
51
54
50

26
24
22
16
12
6
4
2

Gösta Nimmerfors dekoreras av GBTF:s ordförande Bengt Skarin
i samband med GBTF:s 60-årsjubileum. I bakgrunden syns Hans
Westling och Sven-Åke Lans.
Ifo-aren nr 1 1998
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Ungdoms-SM

Ifo:are överst på prispallen vid
ungdoms-SM
Valhalla
fylldes
återigen
med
bordtennisspelare från hela landet under helgen
17-19 april, denna gång av yngre årgångar.
Undertecknad, som ju egentligen inte är
intresserad av bordtennis, hjälpte till i
tävlingsledningen med diverse göromål,
huvudsakligen som dataoperatör. Vem som vann
vad lade jag inte på minnet, men lite annat kan jag
ju berätta.

fick vi justera vilket bord som inte var spelbart.
Plötsligt fann jag mig vara solchef och hallansvarig
i C-hallen. Något att tänka på inför framtida
arrangemang. Vaktmästaren hade ingenting som
nådde upp han heller, och det behövs bara en hög
handboll för att gardinerna skall komma ur läge.
Gardinerna flyttade sig till nästa dag, jag vet inte
vem eller vad som gjorde det.

Han ropades fram till Bengt Skarin och fick en
jättecheck på 1500:- och en färsk ros. Gissa om
han blev överraskad, paff, förvånad och glad. De
"riktiga" pengarna kommer att slussas via klubben,
öronmärkta för hans bordtenniskarriär, så att han
inte frestas att köpa godis för alltsammans.

Ingvar Annelings minnesfonds
pris.

Gott om domare var det till de flesta pass,
däribland faktiskt flera från IF Ifo. Leif Andrén
hade uttryckt viss oro för att behöva döma på två
bord samtidigt, eftersom han hade blivit inkallad
dels i egenskap av utbildad domare och dels som
Ifo-are. Ifo:s grabbar gjorde dock en
kraftansträngning och lyckades tillsammans
bemanna lite mer än ett bord under de två inledande
speldagarna. Tina Källefors höll domarna i strama
tyglar och såg till så att det alltid fanns domare på
alla bord, vare sig där var spel eller ej. Det behövs
ju för att tävlingsledningen skall kunna flytta
matcher vid fördröjningar i spelet.

Domare fanns det.

Till min förvåning kunde jag konstatera att det
fanns tillräckligt med funktionärer. Jag var lite
orolig när jag inte hade hört något alls bara några
veckor innan det skulle gå av stapeln. Någon
måste ha lagt ned en hel del arbete på att jaga fram
frivilliga. Det brukar annars alltid fattas någon
någonstans hela tiden, men den här gången åkte
jag bara på att bära bort bord inför finalpasset
utöver min ordinarie syssla. Fast lite småsaker
blev det ju. Gardinerna på solsidan gick inte att
manövrera från golvnivå, så när solen sken in på
borden fick vi akut flytta spelet på två bord in till
träningshallen. Efterhand som solen flyttade sig

Eftersom tillgången på ungdomar och
ungdomsledare i IF Ifo just nu är bedrövligt
begränsad fattade minnesfondens styrelse beslut
om att skänka 1500:- till GBTF, att utdelas till en
lämplig ungdom som utmärker sig vid USM.
Efter diverse dividerande i högsta
tävlingsledningen (SBTF representerades av IF
Ifo:s Hans Westling) kom man fram till att den
göteborgare, eller åtminstone distriktare, som
utmärkt sig mest utan att få något mästerskapspris
var Kristoffer Ziegler från Kungälv. Efter en
stunds letande lokaliserades Kristoffer i lokalen.
Då gällde det bara att få honom att stanna kvar till
prisutdelningen utan att han insåg varför. Det
lyckades, när det var dags satt unge Ziegler på
läktaren ganska omedveten om vad som väntade.

Den mycket lycklige och väldigt överraskade
Kristoffer Ziegler från Kungälv som fick Ingvar
Annelings stipendium.

Tina Källefors håller genomgång med domarna inför ett pass.

Solen sken in.
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Nu undrar ni väl vilken Ifo:are det var som fick
klättra upp överst på prispallen. Det var
undertecknad. Den behövde skuras.
Ingemar Hjort

uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

GBTF 60 år
Roland Andreasson, Harris Mattiasson och
Nicke Bergström studerar några av de
utställda fotona. I bakgrunder skymtar Åke
Lindegart m.fl.

Göteborgs bordtennisförbund firade nyligen
sitt 60-års jubileum med en välbesökt smärre
festlighet i idrottsmuseets lokaler, där en
utställning om bordtennis just nu visas. Förbundet
gratulerades med diverse priser, däribland ett
stipendium ur Ingvar Annelings minnesfond att
utdela till lämplig ung person vid USM (se artikel
på förra uppslaget). Ett antal meriterade
västsvenskar fick diverse förtjänsttecken och
utmärkelser. Därefter kunde Nils Bergström, i
egenskap av ordförande i europeiska
bordtennisförbundet, officiellt öppna
utställningen, varefter det blev mycket svårt att ta
del av det utställda, eftersom de andra besökarna
intresserat stod i vägen.

Bo Thorinsson, Elvy och Ive Hjort samt Annica
Mellgren diskuterar Veteran-VM framför den
monter som innehöll afischer och annat från
olika stora arrangemang som ägt rum i
Göteborg. Delvis skymt bakom Ive syns den
silverracket som IF Ifo fick för vår del i att
arrangera det första VVM. Den är monterad
(av Ive) i ett litet prisskåp tillsammans med
diverse souvenirer från de fyra första
mästerskapen.

Tevenius AB Harald Högfors
tel. 84 41 10.
harald.hogfors@if-ifo.se

Hirtshals
En varm fredag i slutet av april var det åter
dags för en av årets höjdpunkter, resan till
Hirtshals. Efter en trivsam båtfärd till
Fredrikshamn och en dryg halvtimmes tur på de
danska vägarna kom vi fram till Hotell Fyrklit vid
niotiden.
Kvällen tillbringade vi i en av våra lägenheter
där vi själva stod för underhållningen i form av
allsång. Det spelades även ett antal instrument,
såsom munspel, gitarr och, inte minst tamburin.
Eftersom vi hade en tuff dag framför oss gick vi
till sängs relativt tidigt.

Maten före spelet.
På lördagsmorgonen gav vi oss av till
Hirtshalshallen där vi såg till att få i oss en
stärkande frukost. Efter en kort inbollning började
så dagens tävlingar. Mitt på dagen avbröt vi vårt

uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

racketsvingande för att intaga en lunch, som
visade sig vara både riklig och god, så med stinna
bukar kunde spelet sedan fortsätta.
Vid 19-tiden var det färdigspelat i hallen och
vi begav oss till våra lägenheter för dusch och
allmänna förberedelser inför kvällens
restaurangbesök. Enligt en numer mångårig
tradition intog vi våra platser på Lilleheden, där
framför allt sillen är av högsta klass. Piggvar,
rödtunga och Sankt Peters fisk var andra
läckerheter som fick plats i våra magar. Kvällen
avslutades i lägenheten med en fortsättning på
fredagens kvällsnöje, "skönsång" och
förfriskningar, och vi kröp till kojs i hyfsad tid
även den här aftonen.

Mer mat före mer spel.

hallen för en nyttig frukost. Spelet började strax
efter avslutat inmundigande. Dagens lunch var
minst lika god som lördagens och gav kraft åt
fortsatt spel under eftermiddagen.
Så var då helgens tävlingar till ända och vi
började vår resa hem till Göteborg. Efter
inhandling av varor i såväl Danmark som båtens
butik kom vi glada och nöjda till Masthuggskajen
vid 23-tiden. Det är nog ingen av oss som ens
funderar på att inte åka till Hirtshals nästa år igen.
Vissa traditioner är helt enkelt viktigare och
roligare än andra, så vid samma tid 1999 ses vi
igen med en gemensam tanke i våra huvuden - att
återigen ha en härlig helg tillsammans i äkta Ifoanda.
Sammanfattat av
Henrik Migell

På söndagsmorgonen stod städning och
packning på programmet, innan vi åter tog oss till

Ifo-aren nr 1 1998
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Funderar Ni på att sälja
Villa, Radhus, Fritidshus
eller Insatslägenhet?

If Ifo har samarbete med:

Skarin Fastighetsbyrå
Kontakta: Ive Hjort Tel. 24 12 11

Skarin Fastighetsförmedling utför försäljningsuppdragen.
Utför även fastighetsvärderingar.
Bengt Skarin
Byggnadsingenjör
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Kontor
795 18 33
Bostad
82 93 63
Biltel 0705-169562
uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

