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Ifo-lagen stormar fram.
Som brukligt är de senaste åren börjar herrar
35-serierna med en kvalificeringsserie i olika
grupper för att sedan påbörja det slutgiltiga spelet
i 2 separata serier. Till den högsta serien
kvalificerade sig Ifo lag 1 (Bosse T. och Hass W)
och Ifo lag 2 (Ove N. och Göran E) med lätthet.
Fyra matcher har i skrivande stund hunnit
avverkas i denna serie med gott resultat för båda
lagen. Som alltid när 2 lag från samma klubb
finns i samma serie får dessa mötas i första
matchen.Lag 1 fick problem med att Hasse just
genomgått sin sen länge omtalade
meniskoperation. Hasse var dock ivrig att pröva
om han kunde spela så snabbt efter operationen
att han gjorde ett försök att spela dubbeln. Åke
Karlsson hoppade in i de båda singlarna.
Spelet i dubbeln var något hämmat för Hasses
del och eftersom Bosse inte heller spelade på topp
så vann Ove och Göran relativt lätt efter 2 set. När
dessutom Ove vann över Bosse så blev det en klar
4-1 seger för lag 2. Hasse har sedan inte ännu
återkommit till seriespelet utan Åke Ström har
spelat övriga matcher för lag1. Detta har inneburit
lätta segrar över Askims båda lag samt också över
Kannebäck.

Även lag 2 har haft lätta segrar över i tur och
ordning Stendy 2, Backa och Askim 2 men efter
årsskiftet följer tuffare motstånd. Storfavorit i
gruppen är Råda/Hindås 1 som vann förra året
och som har oförändrat lag i år.
Sammanfattningsvis
inga
“externa”
förlustmatcher ännu för Ifo-lagen i Herrar 35!
Vid tangenterna
Göran Ekström

Stora Ifo-framgångar vid VeteranDM
Nästan storslam (vinst i fem av sex klasser)
blev Ifos resultat vid årets individuella
distriktsmästerskap.Efter några rafflande matcher
stod Åke Ström som segrare i HS40, en klass där
han för övrigt blev svensk mästare tidigare i år.
Finalrysare (23-21 i avgörande set) mot Partilles
hårdslående Torbjörn Andersson efter en lika
knapp seger mot Stellan Jeansson från Warta i
semi.

Eftersom jag lyckades segra (nåja, netto) på
Partille som är en bana som även utan busväder är
svårspelad, så ska jag försöka planera milleniets
första Ifo Open Championship i golf på Hamra
reservbana i Bollebygd fredag18 maj kl 12.00.

I HS50 fullkomligt krossade (21-6,21-12)
Bosse Thorinsson Stendys Göran Gustafsson i
finalen, som i semifinal vunnit mot Ove Nilsson.
Dubbeln vann Bosse tillsammans med Lasse
Karlsson, Warta, utan problem. Ifovinst även i
HS60 där Ove blev Bosse för svår i en seg final
som avgjordes genom slagräkning (21-18 i
skiljeset). Dessa två stod i en total särklass genom
att även överlägset ta hem dubbelklassen.

Anmälningsavgiften, som går till priser, är
100 kr och betalas på banan. Anmälningar till
telefon i bostaden 188238 eller e-post
kjell@kipling.se senast söndag 6 maj.

I lag 50 blev Linnés starka lag för svårt och vi
förlorade finalen med 3-5. Om 60-lag kommer att
spelas avgörs av Wartas möjlighet att få samman
fullt lag (stora skadeproblem för närvarande).

Mvh Kjell Oskarsson

Hasse W

Ifo Open i Golf 2001

IF IFO:s fotbollslag fotograferat i april månad 1938. Från vänster: Erland Werner, Bengt Werner, Evert Pilholm, Henry Sindeby, Clarence Larsson,
Sven Werner, Per Larsson, Bengt Sewerin, Bengt Törnqvist, Karl-Erik Andersson och Sven-Erik Orrö.
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Bengt Werner var framstående både i fotboll
och handboll och blev tillsammans med sina
bröder Gustaf, sedermera IFK, Erland och Sven
en omtalad brödrakvartett i den Göteborgska
ultimafotbollen. Tre av dem är med på lagbilden
från 1938. Bengt Werner var under 30-talet såväl
ordförande som kassör i föreningen. Skador och
studier avbröt dock den aktiva karriären tidigt
men han förblev under hela sin levnad en aktad
medlem som troget betalade sin medlemsavgift.
En sann IFO:are har för alltid lämnat
föreningen.
Eddie Werner

Huvudstyrelsen:
Ordförande:
Hans Westling

b. 81 44 48

Kassör
Ingemar Hjort

b. 24 12 11
a. 12 17 30

Sekreterare,

b. 52 89 16

Ragnar Falck

a. 45 06 90

Ledamot:
Bo Thorinsson

b. 45 31 80
a. 16 19 19

Ledamot,
Åke Johansson

b. 56 31 61

Medlemsavgifter säsongen 00/01:
Licensavgift (se nedan) tillkommer för alla aktiva spelare.

Lars “Tvilling” Lagervall

Livet som är så underbart, känns nu alldeles för kort
Men hoppas att det inte är enbart sorg du nu känner
Utan tänk med glädje på att Bengt har levat, och att du var en av hans vänner.

(200:-) 900:(125:-) 900:(125:-) 250:900:frivillig avgift, minst 50:-.

Den här informationen gick ut till alla aktiva
spelare inför höstsäsongen, och nu kommer valda
delar av den i repris för övriga intresserade
medlemmar.
Extra årsmötet 6/9 resulterade i att vi denna
säsong har följande styrelse: Hans Westling,
ordförande. Ragnar Falk, protokollsekreterare.
Ingemar Hjort, kassör. Bo Thorinsson och Åke
Karlsson
Träning bedrivs varje tisdag och torsdag i
Oscar Fredriksskolan. Lagledare för de anmälda
serielagen är enligt nedan, Telefonnummer mm
återfinns i medlemsförteckningen i Ifoaren.

Bollen är numera större (40 mm) och lagledarna
kan kvittera ut ett antal per lag hos Bosse T (som
även förvarar övrigt material).
Inbjudningar till tävlingar kommer att finnas
i en pärm i Oscar Fredrik och Peter A kommer att
ansvara för att anmälan sker till aktuella sådana.
Kör hårt
Hasse W

Div 3 Bosse Thorinsson
Div 6 Rikard Migell
H35-1 Bosse Thorinsson
H35-2 Ove Nilsson

H35-4 Håkan Antonsson
H50 Åke Karlsson
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Musiken under begravningsgudstjänsten var
till stora delar förutom psalmerna komponerade
av Evert Taube. Detta gjorde att avskedet från vår
kamrat Bengt Dermark inte kändes lika tungt som
om annan äldre och tyngre musik valts. Vi som
representerade kamraterna i IFO var förutom
undertecknad, Claes Oddhammar och Eddie
Werner. Vi beklagade sorgen till Bengts fru,
söner och övrig släkt. Akten avslutades vid kyrkan.

Det känns alltid tungt, när en jämnårig kamrat gått bort

H35-3 Peter Appelqvist
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Att följa någon till hans sista vila är det sista
hedersbeviset man kan ge en kamrat som gått ur
tiden. Så när Claes frågade om någon ville komma
till begravningen i Landvetters kyrka den 18/10
så svarade jag direkt ja. Kyrkan som ligger vackert
belägen invid Landvettersjön var denna
onsdagsförmiddag varmt solbelyst. Kyrkan som
är från slutet av 1500-talet var denna dag smyckad
kring altaret med ett hav av blommor. Där var
kransar och buketter från släktingar vänner - och
det hade Bengt många, från arbektskamrater,
ordensbröder, grannar och från idrottskamrater.
Det var en fin och värdig begravning som leddes
av officienten Kyrkoherde Ingvar Häggander.

857200-7790
4 89 14-6
8105-9 3.852.658-8
9150-244.951-1

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

Seniorer
Pensionärer
Ungdomar (<20år)
Familjer
Veteraner, sponsorer

Den 1 november i år nåddes vi av budet att en
av IFO:s grundare, Bengt Werner, avlidit 80 år
gammal. Han var en av dem som 1933, då som
pojklagsspelare, var med och startade föreningen
i Arthur Perssons blomsterhandel på
Götabergsgatan. Den blev nästan som en
klubblokal under föreningens första år.
Tillsammans med en annan IFO:are, Bengt
Sewerin, gjorde han kanske föreningens bästa
värvning någonsin då de övertalade Ive Hjort att
börja spela i IFO:s färger.

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
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Större boll
som introducerats i år är främst den större
bollen (40 mm istället för 38). Bakgrunden är det
beslut som ITTF tog och som SBTF omgående
anslöt sig till. Huvudskälet till förändringen är att
göra spelet enklare att utöva och intressantare att
titta på (större boll = lägre hastighet och reducerad
skruv = större chans till returnering).

Set till 11
En nyhet för svensk pingis är det ändrade
räknesätt som provas under säsongen. Alla
ungdomslagstävlingar och Ungdoms Top-12
spelas 5 set till 11. Syftet med detta är att göra
varje poäng mer viktig och eliminera de i många
fall långa “transportsträckor” som nuvarande
räknesätt innebär. Utvärdering kommer att ske
under våren och ev permanentas därefter det nya
räknesättet.

Några bilder från ordinarie
årsmötet i våras:
Göran Malm och Kjell
Oscarsson gratuleras efter
att ha blivit klubbmästare i
dubbel.

Serveregeln
Internationellt diskuteras vidare en förändring
av serveregeln. Nuvarande regler är skrivna för
tvådomarsystem (vilket vi så gott som aldrig har
i Sverige). F n kan den ende domaren vartannat
set inte se vad som händer bakom servarens rygg
och detta inbjuder till olagliga servar. Förslaget
innebär att serven måste ske mellan kropp och
bord, dvs i sin helhet synlig för såväl den ende
domaren som för motspelaren.

A-laget

Avgående ordförande Rikard
Migell tilldelar brodern
tillika lagledaren i B-laget
medalj för lagets vinst i div 7.

Magnus Kilander överaskas
med klubbens standar som
belöning för lång och trogen
tjänst, när han nu lämnar oss
eftersom han nu p.g.av ett
nytt jobb flyttar till Malmö.

spelar detta år i Div 3 i en grupp som innehåller
ett antal starka lag. T ex innehåller Wartaiterna
största delen av det lag (Warta) som i fjol
kvalificerade sig för Div 1. Ungdomliga Varberg
och förstärkta Partille är ytterligare två klubbar
som ger oss alltför starkt motstånd. Vi ligger, som
framgår av separat artikel och serietabell, på
kvalplats dvs sjätte plats och förhoppningar finns
att vi håller denna position säsongen ut.

Ungdomar
är i gång i Oscar Fredrik varje torsdag under
ledning av Ragnar Falck Förhoppningen är stor
att Ifo åter blir en ungdomsklubb att räkna med.
Redan i år har vi lag i seriespel som bl a gav vinst
(3-2) mot Askim.

Hasse W
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Veteranträff
Veteranträff
12 oktober år Tjugohundra
Vad underbart det är i detta århundrade
av IT och telefoni där kommunikationerna
skall ske via internet eller meddelande i
mobiltelefonen, att istället få vara med på ett
härligt gammaldags möte där kära gamla
vänner träffas och umgås en kväll under snack
och glamm. Och där nostalgin och minnen
från förr flödar. Tänk vad en seger kan
förstoras och ett nederlags bittra kalk kan
förminskas med åren, ja det är härligt med
minnen det kan ingen ta ifrån oss.
Denna oktoberkväll hade ett tjugotal IFOveteraner samlats efter en inbjudan från det
strävsamma arrangörsparet Ive och Claes. Bland
dessa kan nämnas Lennart Wänerstrand, Leif
Stigsjöö, Holger Olsson, Rune Svensson och
Bengt Olofsson, den senare hade tagit sig upp
ända från Hälsingborg. Tack alla ni som ställer
upp. Och som vanligt hade en jättefin lokal ordnats.
Och som vanligt var det jättesvårt att hitta den.
Denna gång när vi skulla ha vår träff i en sedan
gammalt välkänd lokal på Västergatan 9, var
denna lokal dubbelbokad så vi fick ytterligare en
gång ge oss ut på en liten stadsorientering. Jag har
i färsk minne firandet av vår Ives stora dag, då
samtliga uppvaktande “ôrade omkring “ i
slagregnet runt Hallandsgatan innan vi hittade
rätt hus och lokal. Men när vi denna oktoberkväll
väl kom in kände vi kamratandan riktigt rusa
emot oss.

Men innan vi fick kasta oss över kvällens fina
laxbuffé och när välkomstsorlet var som högst
äskade vår Claes tystnad och framförde den tråkiga
nyheten om att vår kamrat Bengt Dermark, allas
vår “Knäcken “, avlidit under föregående veckan.
Claes talade också om att begravningen skulle
ske onsdagen den 18 oktober i Landvetter Kyrka.
Han önskade också att så många som möjligt
skulle ställa upp vid begravningen.
Claes föreslog också att vi skulle hedra vår
Bengt med en tyst minut denna kväll. Vi
genomförde denna hedrande ceremoni stående.
Efter ceremonin placerade vi oss runt ett par bord
där efter en liten stund, då bedrövelsen över
Bengts död lagt sig, flödade åter diskussionens
vågor höga och gamla bedrifter vägdes och
bedömdes.
Sedan bjöd Claes oss välkomna fram till ett
dignande Laxbord där olika typer av lax var
upplagt på ett smakligt och tilltalande sätt. Alla
IFO-kamraterna lät sig väl smaka. Till denna
laxbuffé serverades ett välkylt lättöl eller lämplig
läsk om så önskades. Eftersom en del av våra
kamrater tyvärr i sista stund fått förhinder och ej
kunnat komma ,fick vi närvarande offra oss och
ta hand om de frånvarandes portioner. Oh va gott
de va. Efter detta fick vi kaffe med flera goda
kakor. En mycket välkomponerd måltid, tack
Claes och Ive.

Runt borden skickades ett antal kort tagna vid
tidigare träffar bla vid Ives högtidsdag och träffen
på Terra Nova i Oktober resp December 1999.
Ive hade lovat att ta med sig “sina” gamla kort
men det hade kärvat till sig så de glömdes bort,
men till nästa gång kommer de med. Men det kort
som var mest intressant för alla runt borden var
det på IFOs juniorlag från 1949-1950 där 9 av de
11 varit med på våra veteranträffar under de
senaste åren varav 5 st denna kväll. Kortet ser ni
här vid sidan Claes skickade också runt en lottring
som hade en strykande åtgång hos kamraterna
runt bordet, tyvärr vann inte undertecknad någon
av de trevliga priserna som fru Fortuna så rättvist
gav åt mina bordsgrannar.
Tiden gick som vanligt alldeles för fort ,när
klockan närmade sig tio eller tjugotvå som det
egentligen heter började våra långväga kamrater
att röra på sig varför taffeln bröts och vi tackade
varandra för en jättetrevlig kväll och önskade att
vi snart skulle ses igen. Speciellt tackade vi Claes
och Ive med hustru för det dignande bordet , och
Claes och Ive för allt arbete med att få ihop alla
“veteraner” samt hoppades att de inte skulle
förtröttas utan att vi åter skulle kallas till en ny
träff snart, åtminstone till våren år Tjugohundraett.
När denna tidning kommer ut så närmar vi oss
jul varför jag vill passa på tillfället att tacka för i
år och önska alla IFO-are en riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År Tjugohundraett
Skriver och önskar Lasse”tvilling”Lagervall

Spelarna på lagbilden från 1949-50 är stående från vänster:
Kay Erenholm, Lars Augustsson, Holger Olsson, Claes Olsson numera Oddhammar, Rune Thorén, Ove Lidén och lagledaren Edvin Persson
Knästående från vänster:Sonny Kihlberg, Rune Svensson, Kurt Johansson, Artikelförfattaren Lars Johansson och Olof Johansson (Eller tvärs om,
jag är själv tveksam)Tvillingarna Johansson heter sedan mitten av sextiotalet Lagervall som var deras mors flicknamn.
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Veteranträff

De fyra välfriserade herrarna som ses på kort
nr 2 är från Ives uppvaktning Dec 99, de finns
med på lagbilden från 49-50. De är från
vänster Sonny Kihlberg, Claes Oddhammar,
Holger Olsson och Rune Svensson. Det är
alltså femtio år mellan dessa bilder.

Kurt Gustavsson 80 år.
Kurt uppvaktades på högtidsdagen av en delegation bestående av Holger Olsson och
Arne Johansson. De rapporterar att Kurt var glad för uppvaktningen, och framför hans
hälsning och tack till alla Ifo:are

På den tredje bilden ses födelsedagsbarnet Ive
samspråka med ytterligare en från 50 talskortet
nämligen Olle Lagervall som denna
oktoberkväll 2000 var i Spanien. Framför de
språkande herrarna syns vår store
seniormålvakt Kurt Gustavsson, han var heller
inte närvarande på oktoberträffen. Men dessa
båda herrar kommer säkert med till nästa träff
som förhoppningsvis blir våren 2001 plus en
antal andra “veteraner” som inte hade tid
denna kväll . Vi saknade bla “August” Rune
Thorén och Kay Ehrenholm som brukar vara
med samt Kurt Johansson och Ove Lidén från
lagfotot så att detta kan bli komplett till nästa
träff.
Bilder och bildtexter: Lars Lagervall

Tevenius AB
Harald Högfors
tel. 84 41 10.
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Bordtennis seniorer
Tufft för Ifo i Div 3.

Året i B-laget.

Efter “moget övervägande” beslöt vi oss i
våras för att tacka ja till spel i Div 3. Vi var väl
medvetna om att motståndet på denna serienivå är ytterst kalificerat men ville ändå prova.

Så har då åter snart en halv säsong passerat
och vi i B-laget har spelat sex tuffa matcher.
Som vanligt började vi säsongen lite knaggligt.
Det tar ju lite tid att få igång kroppen efter
sommarens träningsuppehåll.

Nu vet vi kapaciteten hos konkurrerande
klubbar och riktar in oss på att hamna på
kvalplats, dvs trea från slutet. Målet
underlättas av att Mölndals BTK tvingats dra
ur sitt lag samt att vi besegrat ett av lagen. Här
följer en summarisk rapport från seriepelet.

Wasahof - Ifo 8-2
Seriestart mot ett lag med stor rutin (bl a har
Jan Johansson spelat med Mölndal och Johan
Kjellen med Linné i Div 1). Våra vinster
hemfördes av Åke och Mikael.

Ifo- Varberg 2-8
Varberg möstrade ett ungdomligt lag (15 till
19 år) som även visade sig vara spelstarkt. Åke
hade snudd på två vinster i sina inledande matcher
vilket hade inneburit jämna siffror före dubblarna.
Våra segrar hemfördes av Bosse H samt
dubbelparet Bosse H/Mikael.

Wartaiterna-Ifo 8-1
Mot storfavoriten till seriesegern hade vi inte
mycket att hämta. Till stora delar består laget av
spelare som ifjol hemförde Div 2 (Warta). Vår
enda vinst togs av Bosse T.

Ifo-Partille 2-8
Partille har fått tillbaka Christian Dellstrand
från Linne (Div 1) och i kombination med
nysatsning av Anders Zingmark innebär det trolig
topplacering i serien. Mikael vann en singel och
tillsammans med Bosse H även dubbeln.

Husqvarna-Ifo 8-S
En mycket jämn och spännande match som till
slut förlorades. Bl a avgjordes hela åtta matcher i
tredje set av vilka lagen vann fyra vardera. Åke
vann två matcher och Bosse T samt Mikael en
var. Mikael/Bosse H visade åter att de utgör ett av
seriens bästa dubbelpar.

Ifo-Råslätt 8-1
Storvinst i en “måste-match”. Genomgående
bra spel men onödig förlust av Mikael mot Råslätts
bäste spelare. Åke (2), Bosse T (2), Bosse H(2)
och Mikael (1) var matchvinnare samt resterande
seger i förstadubbeln.

Ifo-Wasahof 6-8
Våra motståndare kunde bara mobilisera tre
spelare och mot den bakgrunden borde vi definitivt
tagit poäng. tyvärr förlorade vi fyra matcher i
skiljeset bl a en dubbel med 19-21. Åke och Bosse
T tog hem våra “riktiga” matchsegrar.

Hans Westling
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Undantaget är Göran Malm som började
säsongen mycket starkt. Han tog båda sina matcher
mot Lindome i den första omgången, som vi
förlorade med 4-8. Peter Appelqvist spelade stabilt
med också han två vunna matcher, men man
kunde se att där fanns mer att ge. Tyvärr höll vi
andra inte måttet. Jag är dock säker på att det
kommer att bli mycket jämnare om vi får möta
dem efter jul.
Det är ju så att division 6 består av två serier,
6A och 6B. De fyra främsta lagen efter halva
säsongen bildar efter jul en ny serie 6-1. De fyra
sämre lagen bildar 6-2. Omgång två mot Linné
förlorade vi med 3-8. Linné har ett mycket jämnt
lag, vilket resultatet visar. Dock skall tilläggas att
både Peter och Rikard Migell spelade två tuffa tre
sets matcher mot deras första man. Han var dock
mycket skicklig. Han spelar som en humla flyger.
Med andra ord: han är för dum för att förstå att
man inte kan loopa med anti.
I tredje omgången mot Torslanda, blev det
mycket lättare än väntat. De ställde endast upp
med tre man. Självklar vinst med 8-2. Henrik
Migell som tidigare endast varit med och spelat
dubbel var nu med från start. Han mötte deras
första man i första matchen. I andra och tredje set
lyckades han dock inte upprätthålla det bländande
spelet från första set. Henriks andra match gick
desto bättre. 21-0, 21-0 på W.O. Henrik och
Göran vann dock den avgörande dubbeln mycket
förtroendeingivande.
Partille D borta i fjärde omgången blev en tuff
match. Även om vi vann med 8-3 så blev det
många jämna matcher. Här får man dock säga att
erfarenheten segrade mot ett ungt motståndarlag.
Höjden i femte omgången var också tuffa. Tack
vare våra taktiska dubbeluppställningar, Peter/
Göran i första dubbeln och Rikard/Olof Granered
i den andra, vann vi med 8-4.
Partille C väntade vi oss också skulle bli tuffa
i sjätte omgången. Vi vann i och för sig med 8-2,
men i själva verket var det mycket jämnare. Men
vinner man alla tresets matcher förutom en (totalt

4 st) så blir siffrorna stora. Även om Olof förlorade
sin andra match med 22-24 i tredje set så visade
han vilken kapacitet han har. Det blev flera långa
bolldueller varav vissa drog ner stora applåder.
Vid en av bollarna applåderade även
Kungälvslaget som var där och spelade mot ett
annat Partillelag två bord bort. Nu återstår att
möta Warta innan jul och den nya
serieindelningen. Det är högst troligt att vi spelar
vårens omgångar i den bättre serien. Vi ligger nu
på fjärde plats två poäng före Warta. Warta måste
vinna med 8-0 för att gå om oss på bättre
matchkvot.
Nu stundar julen med allt vad det innebär.
Om vi inte äter för mycket julmat och slöar till
alldeles för mycket tror jag att vi har goda
möjligheter att hamna högt i resultatlistan
även efter jul.
God jul och gott nytt år.
Lagledare Rikard Migell
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Bordtennis ungdomar
Ungdomarna.

SIA-Pingis

P89-serien.

Säsongens första SIA-termin är nu slut. En
termin där barnen har fått pröva på pingis blandat
med lite andra kordinationsövningar. Vi har detta
år även haft fyra flickor i verksamheten. Då
bordtennis är en utmärkt sport för både flickor
och pojkar, vill jag uppmana alla föräldrar: Låt
även era döttrar pröva på!

När kvalserierna slutspelats kom pojkarna på
näst sista plats och hamnade i grupp 2, där vi i
första matchen mötte Askims lag 4. Sahand
Pouragheli vann två hårda och jämna matcher
med 2-0 mot Johan Ek och 2-1 mot Oskar Nilsson,
medan Viktor Hansson vann sin match med 2-0
över Oskar.
Viktor och Emil Pettersson vann dubbeln,
som de spelade mycket bra tillsammans, med 20 mot Johan och Martin. Emil hade en svår match
mot Martin Kock som blev en rysare på slutet av
det tredje setet. Emil låg under med 16-19,
kämpade sig upp till 20-20, men förlorade till slut
med 20-22.

Sia- verksamheten börjar igen 16 jan år 2001.
Vi kommer även att starta en nybörjargrupp
med pojkar och flickor från och med vårterminen
2001. Genom att besöka Linestadens 2:a klassare
hoppas vi få10-14 förhoppningsfulla åtta-åringar
att börja spela pingis i Ifo.
Ragnar Falck

Av förra årets SIA-verksamhet har vi fått ett
ungdomslag, som Leif har under sina vingars
skugga.

Den andra matchen mot Backa blev en för svår
uppgift för våra pojkar som trots en bra
kämpainsats inte kunde vinna någon match, utan
det blev förlust med 0-5.

Askims tävling
Det började med gruppspel 9 år där Emil blev
tvåa i sin grupp genom att vinna två matcher och
förlora den tredje med 21-23 i en jämn och
spännande match. I kvarten segrade Emil i en
hård tresetare som blev en rysare på slutet. Emil
vann till slut med 25-23. I semi blev det en ännu
hårdare match som också gick till tre set, vilket
slutade med siffrorna 23-25. Emil fick fjärde pris.
De båda pojkarna i 11-årsklassen, Viktor och
Sahand, spelade i var sin grupp. Viktor vann en
match med klara siffror, men förlorade de båda
andra matcherna mot spelare som är rankade
bland göteborgs 11-åringar. Viktor spelade bra
efter omständigheterna.
Lika illa gick det för Sahand som vann en hård
tresetare med 23-21 i skilje. Även han mötte i de
två andra matcherna rankade spelare, och gjorde
bra i från sig mot dessa, vilket dock inte räckte
ända fram.
Erik Gustavsson, vår representant i 15årsklassen, hade det inte lätt. Klassen spelades
efter ett nytt system, där man måste vinna en av
två matcher för att gå vidare. Han förlorade den
ena i tredje set, medan den andra slutade 0-2.
Leif Andrén önskar alla
Vårt pojklag består av: Sahand Pouragheli, Viktor Hansson och Emil Pettersson.
Foto: Lef Andrén, fotomontage Ingemar Hjort.

en Glad och Trevlig Jul,
och ett Gott Nytt År.
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Lite fakta från 50-serien.
I år är det uppdelat i tre serier med sex lag. De
tre bästa går vidare till 50:1, de övriga till 50:2. Vi
vann vår grupp. Det är fler och bättre lag i år. Det
är glädjande. Linné har kommit med några ”nya”
spelare. Vi hoppas på en bra placering i slutspelet.
Samtidigt vill vi önska lycka till för övriga lag i
Ifo, samt God Jul och Gott Nytt År till samtliga
medlemmar och spelare.
Hälsningar
Åke Karlsson, Åke Johansson
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Ifo Veteran Open

Veterantävling tillsammans med
Linné.
Mycket var sig likt när årets upplaga av
IFO VETERAN OPEN ägde rum: samma
spellokal (Ex-huset), samma tid (början av
november) och i stort samma spelare. En
förändring var dock att tävlingarna för första
gången genomfördes i samarbete med en annan
klubb (BTK Linné). Vårt medlemsantal har
under senare år minskat till en nivå som
omöjliggör ett evenemang av denna
storleksordning.

(det engelska veteranförbundets tidskrift) höjs
tävlingen till skyarna.

Tävlingen i sig är stor och därtill följer
kringaktiviteter som servering, lotterier,
inkvartering och inte minst lördagens
kamratmiddag. Genom samarbetet med Linné
kunde vi mobilisera erforderliga personresurser
och årets tävling får betecknas som en stor
framgång. Omdömena från spelare var odelat
positiva och i senaste numret av VETTS NEWS

I resultatlistan återfinns Ifo-spelare på ett flertal
ställen. Segrare i HS50 blev Bosse Hjalmarsson
efter imponerande finalseger mot hårdslående
engelmannen John Williamson. På en fin
tredjeplats kom Göran Ekström efter att bl a ha
vunnit mot årets svenske mästare Lennart Björk
med 21-15 i skiljeset. Även i HD60 blev det Ifo-
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Ekonomiskt tillskott till de två klubbarnas
kassor är välbehövligt men lika viktigt är den
stärkta klubbgemenskap som kommer ur
aktiviteter av detta slag. Deltagarantalet (115 st
från 49 klubbar i fyra länder) är det största på flera
år och angiven tidsplan följdes till fullo. Detta
inte minst beroende på de flinka domare som
rekryterats från Linnés ungdomssektion.

seger genom Bosse Thorinsson/Hans Westling
som i finalen besegrade världs- och
europamästaren Pelle Magnusson med partnern
Ingvar Johnsson. I HS60-finalens första set såg
Bosse länge ut om en vinnare men 18-12 vändes
av sege Pelle M till 21-18 och så var matchen i
praktiken över. Ove Nilson knep tredjeplatsen. I
de övriga klasserna Iyckades Åke Ström vinna
HD40 tillsammans med Roland Johansson från
Bro, medan singelspelet gav en tredjeplats. Bland
de verkliga veteranerna (H75) hemförde Gösta
Nimmerfors segern efter finalvinst med klara
siffror mot Bo Eckman från HäverödaI i Roslagen.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack
till den tappra skara som såg till att årets IFO
VETERAN OPEN åter blev en ytterst
uppskattad tävling.
Hasse W

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

