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Nu börjar det!
Efter en lång och "varm" sommar börjar
det nu åter igen dra ihop sig för en ny
bordtennissäsong. I år har vi många nya
intressanta saker att se fram emot. Man kan
tycka att det inte finns någon
bordtennisverksamhet under sommaren, men
i själva verket har det hänt en hel del.
Det sorgligaste som har hänt är att Per Esbold
mycket hastigt avled i maj. En stor förlust för
klubben men naturligtvis en ännu större förlust
för Lars-Anders och Ragnar som spelat med Per
under många år och som tillsammans med Per
spelade i ett av våra herrar-35 lag under den
gångna säsongen. Det är dock glädjande att LarsAnders och Ragnar har valt att fortsätta spela
även om det av förståeliga skäl inte kändes så
angeläget i början av sommaren.

Redan tidigt i somras stod det klar att Dejan
Tomic och Leif Eriksson skulle lämna klubben.
Dels för att förstärka A-laget och dels för att
förstärka klubben på veteransidan, förhörde sig
Hans med några spelare om intresset av att komma
och spela för oss. Detta resulterade i följande
spelare:
Ove Nilsson, Åke Johansson och Göran
Ekström, Linné
Bo Hjalmarsson och Mikael Svensson,
Mölndal
Åke Karlsson, Alvhem
Dessutom valde Tommy Karlsson att
komma till oss från Kannebäck.
Som framgår av bifogade spelscheman har vi
i år även anmält ett C-lag. Detta innebär att vi åter
har tagit tillbaka måndagar som speldag.

Våra tider i Oskar Fredriksskolan är alltså
from vecka 37:
Måndagar
Tisdagar
Torsdagar

18.00 - 21.30
17.00 - 18.00
18.00 - 21.30
18.00 - 21.30

Speldag för C-laget
Sia-verksamhet
Träning
Speldag för A-laget,
Speldag för B-laget.

Ifo Veteran Open
Allhelgonahelgen 30 okt. - 1 nov. är det åter
igen dags för Ifo Veteran Open. Inbjudningar har
gått ut till klubbar i Danmark, Finland, Norge,
Tjeckien, Tyskland och Sverige. För att ha
möjlighet att genomföra detta arrangemang krävs
det att alla ställer upp och hjälper till. Eftersom vi
idag endast har 6 spelare som är för unga för att
deltaga i själva tävlingen innebär det att även de
som deltar måste hjälpa till med att i första hand
döma matcher på lördagen och söndagen.
Oavsett om Ni tänker deltaga i spelet eller
inte måste Ni reservera denna helg.
Rikard Migell

Reportage från Veteran-VM i Manchester inne i tidningen.
Uppdaterad med färgbilder och typsnitt 2003-01-05
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SYNVINKELN
Ett nytt år med nya möjligheter
Som ny ordförande vill jag börja med att
tacka Er för förtroendet. För att få lite idéer
om vad jag skulle skriva om, valde jag att slå
upp Ifo-aren nr. 2 -97 för att se vad vår förre
ordförande Magnus Moberg skrev om. Det
var en mycket intressant artikel, men eftersom
jag ser det ur en annan “synvinkel” har jag
valt att ta upp ämnet igen. Just därför har jag
valt att använda samma rubrik som han.
Magnus skrev om oron för framtiden efter
Volleybollens upphörande och om åtgärder inom
bordtennisen så att inte även vi går samma öde till
mötes. Magnus skrev att problemet inte i första
hand är att det saknas pengar, utan att det saknas
ungdomar. För att få ungdomar krävs det ledare.
Så skriver en sann ledare. En ledare vill inte bara
att klubben skall fungera under den tiden han
själv är aktiv. Han vill även att den skall bevaras
till eftervärlden.
Jag är ingen ledare. Finns det någon ledare i
klubben? Uppenbarligen inte eftersom vi med
åren har utvecklats till en seniorklubb. Det är inte
fel med att vara en klubb utan ungdomar men då
måste alla vara medvetna om konsekvenserna.
Till syvende och sist handlar det alltid om pengar.

Med åren har kostnaderna i vår sport bara
ökat. Lokalhyrorna har ökat med 15% de senaste
åren. Avgifterna för anmälan av lag har nästan
fördubblats. Om man tittar på den budget som är
lagd för det kommande året så är våra kostnader
uppskattade till 75.000 kr. Men tanke på att vi i år
kommer att vara ca 25 licensierade spelare inser
man lätt att kostnaden hamnar på runt 3.000 kr per
spelare. För att täcka dessa kostnader har vi
15.000 kr i medlemsavgift samt 30.000 kr från
bingoalliansen. Resterande 30.000 kr måste vi
alltså själva finansiera på ett eller annat sätt, dvs
1.200 kr per person utöver den medlemsavgift vi
redan idag betalar.
Är alla beredda att betala denna summa ur
egen ficka så är det ju inga problem. Men eftersom
jag tror att ingen är beredd att göra det tvingas vi
att hitta andra sätt att få in pengar.
Den största inkomstkällan är då Ifo:s
veterantävling. Vi räknar med att denna tävling
skall generera en vinst på ca 15.000 kr. Sedan
kommer vi även i år att satsa på julkalendrar. Vi
har dock endast tagit 100 st då de flesta av oss har
svårt att få dem sålda. I år tänkte vi även försöka
sälja julkort då vi dels antar att de är lättare att
sälja och dels för att man kan använda dem själv
om man inte får dem sålda.

Tyvärr räcker inte det här för att vi skall täcka
våra kostnader. Det är här ungdomarna kommer
in. Ungdomar är den bästa inkomstkällan en
klubb kan ha. Tittar man på bokslutet från 1995
genererade ungdomsverksamheten en vinst på
16.000 kr i form av Sia-verkamhet,
aktivitetsbidrag och lokalt aktivitetsstöd.
Dessutom gav det nästan dubbelt så mycket i
intäkter från bingoalliansen. Därför behöver vi
ungdomar. Sedan är det naturligtvis klar positivt
om vi kan hjälpa till med att ge ungdomarna i
Linnéstaden en möjlighet att utöva vår sport, som
har gett oss alla så mycket nöje genom åren,
samtidigt som vi förhoppningsvis kan säkra
klubbens framtid. Från och med i höst kommer vi
därför att starta upp den Sia-verksamhet som har
legat nere under ett antal år.
För att ha möjlighet att genomföra allt detta
krävs dock att alla, och då menar jag alla, ställer
upp och hjälper till. Helt klart är att om vi inte
lyckas med att få in dessa extrainkomster så
hamnar notan i slutändan ändå på
medlemsavgiften.
Efter denna bittra men ändå
förhoppningsfulla synvinkel vill jag slutligen
passa på att önska Er alla mycket lycka och
stor framgång inför den kommande säsongen.
Rikard Migell

Div 4

Div 6 A

Bo Thorinsson

Magnus Kilander

18/09Bohus ............................ IF Ifo A
21/09IF Ifo A ......................... RådaHindås
29/09Wartaiterna ................... IF Ifo A
15/10IF Ifo A ......................... Höjden
22/10IF Ifo A ......................... Gärdsmosse
13/11Stendy ........................... IF Ifo A
26/11IF Ifo A ......................... Partille
03/12IF Ifo A ......................... Bohus
10/01RådaHindås .................. IF Ifo A
14/01IF Ifo A ......................... Wartaiterna
03/02Höjden .......................... IF Ifo A
16/02Gärdsmosse .................. IF Ifo A
25/02IF Ifo A ......................... Stendy
14/03Partille .......................... IF Ifo A

0-8
7-7
7-7

22/10Ifo B ............................. Partille BTK B
01/11Askims BTS B .............. Ifo B
12/11Ifo B ............................. Höjden B
16/11Lekstorp A .................... Ifo B
01/12Warta B ........................ Ifo B
10/12Ifo B ............................. Linné B
13/01RådaHindås PK C ........ Ifo B
31/01Partille BTK B .............. Ifo B
04/02Ifo B ............................. Askims BTS B
23/02Höjden B ...................... Ifo B
04/03Ifo B ............................. Lekstorp A
11/03Ifo B ............................. Warta B
19/03Linné B ......................... Ifo B
25/03Ifo B ............................. RådaHindås PK C

H50-A
Tage Lundqvist
Exhuset 18:00 och 19:30
26/10IF Ifo 50-1 .................... Lindome
26/10IF Ifo 50-1 .................... Linné1
09/11Warta 2 ......................... IF Ifo 50-1
09/11IF Ifo 50-1 .................... Bohus 2
23/11IF Ifo 50-1 .................... RådaHindås
23/11Gärdsmosse .................. IF Ifo 50-1
03/12IF Ifo 50-1 .................... Stendy 1
07/12Ifo spelar bara ............... 19:30-matchen
07/12IF Ifo 50-1 .................... Torpa

H50-B
Åke Karlsson
Exhuset 18:00 och 19:30
26/10Stendy 2 ........................ IF Ifo 50-2
26/10IF Ifo 50-2 .................... Lekstorp
09/11Romelanda .................... IF Ifo 50-2
09/11IF Ifo 50-2 .................... Höjden
23/11Warta 1 ......................... IF Ifo 50-2
23/11Linné 2 ......................... IF Ifo 50-2
07/12IF Ifo 50-2 .................... Bohus 1
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Div 7A
Olof Granered
19/10Ifo C ............................. Partille BTK D
01/11Lindo B ......................... Ifo C
09/11Ifo C ............................. Rudalen B
22/11Askims BTS C .............. Ifo C
23/11Ifo C ............................. S/G 97 A
04/12Kannebäck B ................ Ifo C
07/12Ifo C ............................. Torslanda B
18/12Mölndal C ..................... Ifo C
11/01Ifo C ............................. RBU/3V A
24/01Partille BTK D ............. Ifo C
25/01Ifo C ............................. Lindo B
07/02Rudalen B ..................... Ifo C
08/02Ifo C ............................. Askims BTS C
24/02S/G 97 A ....................... Ifo C
01/03Ifo C ............................. Kannebäck B
11/03Torslanda B .................. Ifo C
15/03Ifo C ............................. Mölndal C
26/03RBU/3V A .................... Ifo C

H35-A
Bo Thorinsson
Exhuset 18:00 och 19:30
19/10Torpa 1 ......................... IF Ifo 35-1
19/10IF Ifo 35-1 .................... Tollered
16/11Gärdsmosse .................. IF Ifo 35-1
16/11IF Ifo 35-1 .................... Lekstorp
30/11IF Ifo 35-1 .................... Stendy 2

H35-A
Lars-Anders Olsson
Exhuset 18:00 och 19:30
19/10IF Ifo 35-3 .................... S/G 97 1
19/10Askim ........................... IF Ifo 35-3
16/11IF Ifo 35-3 .................... RådaHindås 2
16/11Torpa 2 ......................... IF Ifo 35-3
30/11Bohus ............................ IF Ifo 35-3

H35-A
Lars Molin
Exhuset 18:00 och 19:30
19/10IF Ifo 35-2 .................... Backa
19/10IF Ifo 35-2 .................... Warta 1
16/11Harestad ........................ IF Ifo 35-2
16/11IF Ifo 35-2 .................... Holmalund
30/11Linné ............................ IF Ifo 35-2
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Ifo-veteraner
Träff med Gamla Ifo-are
Den 10 juni samlades Ifo:s veteraner ånyo.
Denna gång hade vi inbjudits till Volvos Museum
beläget i Arendal. Många av veteranerna hade
hörsammat kallelsen och ”tjôtet” kom snabbt
igång. Tyvärr hade ”KG” fastnat i en trafikkö och
hittade inte fram. Rune Svensson manade till
samling och guidade oss genom lokalerna. Han
berättade med inlevelse om alla bilmodeller som
Volvo tagit fram under åren och som vi fick se
”live”. Flera av modellerna hade tagits fram i
enstaka exemplar och ej satts i produktion.
Den största uppmärksamheten tilldrog sig
bilarna från 1940-80-talen och där kändes det att
nostalgin flödade. Ingen går till ett museum i
syfte att köpa en vara. Men allt kan hända där Ifoveteraner samlas. Vi passerade en av Volvos
verkliga ”veteranglidare”, en 262C. En av de
våra, gissa vem, fick något saligt i blicken. Till
dennes stora förtjusning visade det sig att en
annan broder hade just denna modellen i
hemmagaraget och kunde tänkas sälja.

På exteriörbilden, från vänster Ingemar Adelin, Arne Schultz, Bengt Dermark, Leif Andrén, PerHenrik Hede, Artikelförfattaren Åke Nilsson, Ifos nuvarande ordförande Rikard Migell, och den
förre dito, Magnus Moberg.
Efter personbilarna beskådade vi
tävlingsbilarna och lastvagnsmodellerna. Därefter
förflyttade vi oss till Volvos konferenslokal i
sjöbodarna. Där bjöds vi på dricka, landgång,
kaffe och kaka. Stämningen var hög och Claes
hade i sedvanlig stil ett lotteri med fina tavlor
(Bosse) i pris. Vinnare denna gång blev 1. PerHenrik Hede, 2 Arne Schultz, 3 Lennart Rydhed,
4 Magnus Moberg.
Innan vi skildes tackade alla Rune för en
mycket trevlig kväll. En förhoppning låg i luften
att Claes Oddhammar, Lennart Rydhed och Eddie
Werner såsom ansvariga för gamla Ifo-are snart
kallar oss igen.
Hur gick det med bilen? Jo, det blir affär.
Minns kvällen gör Åke Nilsson.

Star efteråt, nu inne i sjöboden: rån vänster, i bakgrunden Magnus Moberg, Leif Andrén, Lennart
Wänerstrand, Bengt Dermark, Holger Olsson, Rune Svenssons rygg, skymd bakom honom
Ingemar Adelin och längst till höger Per-Henrik Hede.

Sia-verksamheten
Sia-verksamheten har legat nere ett antal år
eftersom det inte har funnits någon som har velat
hålla i verksamheten. Tommy Karlsson, som i
flera år har hållit på både med Sia- och
ungdomverksamhet i Kannebäck, har erbjudit
sig att organisera vår Sia-verksamhet. Tanken är
inte att han ensam skall sköta allt utan att fler av
oss med tiden skall kunna hålla i träningarna.
Under hösten kommer Rikard Migell att hjälpa
till att hålla i träningarna. Vi har valt att lägga Siaverksamheten i anslutning till träningarna på
tisdagar eftersom de flesta av oss ändå kommer
dit då. Förhoppningen är att vi redan till våren
skall kunna värva en del av ungdomarna till
klubben.

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

Rikard Migell
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Veteran-VM i Manchester
Fotboll
Det hotell som vår researrangör Hans Westling
hade valt ut, beläget mellan 20 och 45 minuter
från hallen beroende på den gåendes förmåga, var
inte världens bästa. Men relativt billigt var det ju.
Det fanns inga telefoner på rummen, ont om
personal var det, i synnerhet på morgonen efter
att England hade vunnit en match i fotbolls-VM.
Kocken hade firat rejält och gav 17 i att gå till
jobbet. Vi behövde inte laga maten själva, men
duka av fick vi minsann göra om vi ville ha plats
på ett bord. Apropå fotboll, av och till saknades
en och annan person här och var, och det fanns en
klar tendens till ökning av frånvaron efter Englands
matcher. Huruvida England hade vunnit eller ej
verkade inte spela någon roll, antingen firade
man eller så dränkte man sina sorger.

Kriminalitet
Manchester är en hård stad. Man måste passa
sig när man är ute och går på kvällarna. Att gå till
bankomaten ensam på kvällen var inte att tänka
på, det fick vänta till nästa dag även om kontanterna
var slut. Det stod skumma typer lite varstans. Så
långt var det ju ingen större fara, jag går inte till
bankomaten hemma på Järntorget mitt i natten
heller. Några av våra medresenärer bevittnade ett
rån. En liten bil körde upp på trottoaren utanför en
affär som sålde juveler och andra dyrbarheter. En
maskerad man rusar in i affären, för att strax
därefter rusa ut igen med en påse i handen. Bilen
ger sig iväg, och lyckas klämma sig emellan de
större bilarna på gatan och försvinner i fjärran.
Massor av poliser och väktare kommer och tar
upp jakten.

Chester-gruppen samlad på perrongen i väntan på spårvagnen.

Två morgnar, när vi satt på hotellet och åt
frukost i godan ro, passerade en fångtransport.
Den körde givetvis åt olika håll de båda dagarna.
Först hör man en massa sirener, sedan kommer
motorcykelpoliser med blåljus. De stannar i ett
gathörn och stoppar trafiken, medan nästa polis
kör vidare till nästa gathörn och stoppar trafiken
där. Efter någon minut kommer så ett par vanliga
polisbilar, följda av en stor buss utan fönster,
därefter ytterligare ett par polisbilar och ännu fler
motorcyklar. I baksätet på bilarna sitter, bakom

en till hälften nedvevad sidoruta, en helt svartklädd
man med en skjutklar k-pist i högsta hugg. Precis
som på film, fast alldeles på riktigt. Vi fick aldrig
reda på om det var en IRA-gubbe eller en mafioso,
men det var uppenbart att man väntade sig ett
våldsamt fritagningsförsök.

Chester
Vi gjorde en dagsutflykt till den närbelägna
staden Chester, anförda av den plötsligt utsedde

Vy från Chester, tagen uppepå ringmuren ner mot huvudgatan. Här, som överallt annars i dessa trakter, regnade det allt som oftast. annars var där
trevligt.
Uppdaterad med färgbilder och typsnitt 2003-01-05
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Veteran-VM i Manchester

På andra sidan bordet ser vi Svante Thorsell i par med Kono Takumi från Japan, medan på denna syns Hans Englmaier och Jean Lambert, från
Tyskland respektive Schweiz.

men eminente reseledaren PG Hedin från Varberg.
40 veteraner i samlad trupp tågar iväg mot närmsta
spårvagn (jodå, det var mycket som påminde om
Göteborg) för vidare transport till rätt
järnvägsstation. Först en jättekö vid
spårvagnsbiljettautomaten till infödingarnas
förskräckelse, sedan en lika lång kö på stationen.
Därefter ombord på tåget, tillsammans med några
av ”våra” spanjorer med samma intentioner
ockuperade vi en hel vagn. Vi passerade den ena
byn efter den andra med konstigare och konstigare
namn. Området har invaderats av både romare,
vikingar och normander, och det har satt sina spår
på vägskyltarna. En stad hette popcorn. Nästan,
Ropcorn var det visst. När vi väl kom fram fick vi
se en trevlig liten stad, mycket affärer och parker,
inte alls som industristaden Manchester. Chester
omges av en väl bevarad och väl restaurerad
ringmur med anor från romartiden. Vi gick runt
på muren till vi tröttnade, sedan gick vi ner i
staden igen. Utanför ringmuren fanns en
nyuppgrävd amfiteater från romartiden. Ett
stenbeläte till gudinnan Nemesis ära fanns kvar
att beskåda. Jag förstår inte hur det kunde stå kvar
efter 2000 år, utan att nån hade snott det. Dessutom
fanns där en fin gammal katedral, med lite
historiska utställningar och fina byggnadsdetaljer.

Tävlingarna flöt i övrigt lungt fram mot finalerna,
i vilka många svenskar förekom. Ifo
representerades endast av Hans Westling, som
dock inte gick till final. I dubbel ihop med George
Karlsson belade de en delad 33:je plats.

Resultat
Ju äldre klass, desto fler svenskar var det på
pallen, som vanligt. Samtliga resultat finns på
Internet, www.etta.co.uk, och där kan man se att
i 40-klassen utmärker sig Ingemar Söderberg i
dubbel med en jugoslav vid namn Gavrilovic
genom att komma på 5:te plats. I 50-klassen hittar
jag Lennart Björk parad med en ryss, Isaev, och
de kom också på 5:te plats. I 60-klassen nådde
Pelle Magnusson ända fram till ett singelguld,
med Johnsson och Karlsson på delade 5:te platser.
Att döma av resultatredovisningen på internet
blev det oavgjort i 60-dubbel-finalen. Därefter

följer paren Persson/Skultety och Borg/
Magnusson. Riktigt så minns jag det inte, nog
fick de väl var sina bronsmedaljer?
När vi är inne på 60-klassen finns det äntligen
framgångsrika svenska damer att redovisa. Wanja
Wannehed tog en 5:te plats i singel.
70-åringarna nu. Damer, Reina Wetterström
guld i både singel och dubbel, då tillsammans
med Jones från England. Herrar. Curt Österholm
brons i både singel och dubbel, då i par med Rune
Forsberg.
Till sist 80-åringarna: I dubbel Märta
Göransson och Marianne Brunsjö-Åstedt högst
upp på pallen, och i singel fick Märta dessutom en
bronspeng. Herrarnas 80-singel: Säwerström,
Blomkvist, Granqvist, Nilsson och Olsson, följda
av tre utlänningar. I dubbel Blomkvist/Säverström
före Granqvist/Nilsson.

Märta och Marianne överst på pallen, omgivna av idel japaner.

Bordtennis
Vi spelade i en före detta järnvägsstation, en
jättelik hall med 70 bord och gott om plats både
i och mellan hagarna. Själv är jag ju inte så
intresserad av idrott, utan jag höll mest till i
lokalerna intill och studerade ivrigt
arrangemangen. Enstaka incidenter förekom, men
de drabbade inte speciellt många personer, och
var inte av allvarlig art. Den värsta var väl när
datorn inte klarade att göra en ”snygg” lottning i
Damer80, och två olika personer ”rättade”
lottningen på olika sätt, den ena satttes upp på
anslagstavlan, och den andra användes för spelet.
Det var väldigt rörigt där ett tag kan jag berätta!
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Gör som de flesta besökarna till Göteborg
och Ifo Veteran Open

bo på Avenyn
på

Scandic Hotel Rubinen
Box 53097
400 14 Göteborg
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Kungsprtsavenyn 24
Telefon 031-81 08 00
Telefax 031-16 75 86
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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
10

Ifo-aren nr 2 1998
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795 18 33
Bostad
82 93 63
Biltel 0705-169562
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