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Blandade framgångar i Div 5
Efter nedflyttning två säsonger i rad löper vi i
år ingen risk att hamna i samma trista situation. I
Div 5, dvs högsta distriktsserien, ligger vi efter
ungefär hälften av matcherna på övre halvan. De
tre förlusterna har varit mycket knappa så
möjlighet finns till uppflyttning om framför allt
Bosse hittar sin vinnande stil.

Gärdsmosse - Ifo 0-8
Stark insats mot ett av fjolårets topplag. Peter
svarade för starka insatser och Ove vände 0-2 till
vinst i sina två matcher. Övriga i laget var Bosse
och Hasse.

Warta - Ifo 8-4
Matchen avgjordes i starten då vi tappade
båda inledningsmatcherna med minsta möjliga
marginal. Niclas debut var bra med en vinst och
en knapp förlust (9-11 i skiljeset). En singelseger
för Bosse och Hasse samt vinst i en av dubblarna.

Äntligen högsta serien för Ifo 3 i
Herrar 35!
I årets kvalifiseringsserie i Herrar 35 lyckades
äntligen Ifo’s lag 3 med Peter Appelkvist och
Lars Molin kvalificera sig till högsta serien. Förra
året var man nära men turen var då inte på lagets
sida. I år vände lyckan och trots att man förlorade
sista lagmatchen med 3-2 mot värsta konkurrenten
Stendy 3 hade tidigare matcher mot övriga lag
gett en överlägsen matchkvot vilket räckte till
avancemang till högsta serien. Till denna serie
kvalificerade sig som vanligt även Bosse och
Hasse med lätthet och kom obesegrade från sin
kvalgrupp. Däremot lyckades Ove och Göran
inte med detta i år utan får spela i mitten-serien i
fortsättningen. Som tidigare år fick vårt 4:e lag
med Håkan Antonsson och Lars Anders Olsson
svårt i kvalserien och spelar därför i serie 3. Precis
som förra året har Ifo alltså representation i alla
35-serier.

Gamla IFO:are på Kasinot.
Höstens samkväm med gamla IFO:are ägde
rum på en så ovanlig plats som Göteborgs nyaste
“spelhåla”, den av AB Svenska Spel för tre
månader sedan invigda Casino Cosmopol. Vi
träffades strax före kl. 16 och sedan vi
vederbörligen
lämnat
ifrån
oss
ytterkläderna,betalat entreavgift samt både
legitimerat oss med fotoleg. och fotograferats,
allt för att motsvara de höga säkerhetsföreskrifter
som gäller för kasinon, tilläts vi komma in i den
stora spelsalen, där spelet trots den tidiga
eftermiddagstimmen redan var i gång vid ett
flertal av de 26 spelborden och många av de 204
spelautomaterna.

Artiklarna fortsätter på
sid 5.

Omslagsbilden är från Ifo Veteran Open, som traditionsenligt utspelades i Exercishuset under första helgen i November, i år med deltagande av
många långväga gäster bl.a. från Ryssland.
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Vår vän och trogne medlem Lars Lagervall
avled den 27 november 2002, nyss fyllda 69 år.
Han var medlem i Ifo i över 50 år.

IF Ifo
Tredje Långgatan 29
413 28 Göteborg

Lasse ”Tvilling”, som han var mer känd som,
representerade Ifo i såväl fotboll som handboll.
Lasse gjorde sig känd som en lojal lagspelare. På
senare tid gjorde han sig också känd som en god
skribent i vår tidning Ifo-aren. Vi kunde glädja
oss åt hans reportage från våra veteranträffar,
som han flitigt besökte.

http://www.if-ifo.se/ifo-aren
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Vi kommer att sakna dig Lasse, men du
kommer att leva kvar hos oss som ett ljust minne.
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har lämnat ett stort tomrum.
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som vi minns från alla år i Ifo har lämnat oss
för alltid 7 juni 2002. Han har varit med om det
mesta i klubben. När han hade bil skjutsade han
gärna flickorna och de unga killarna till deras
matcher och uppmuntrade dem när det inte gick
så bra. Det gällde mest handboll och bordtennis.
Han ställde upp vid tävlingar och träningar, bar
bord och stolar, och hade alltid en plastpåse med
sig som kunde innehålla mycket, t.ex. godis och
dricka. Han hade ofta tid att köra mej och min
familj till landet på lördagarna. Vi åt då middag
tillsammans, sen njöt han en stund i trädgården
och efter kaffet åkte han till Liseberg som var
hans favoritställe. Han är väl i det närmaste
oersättlig, och lämnar ett stort tomrum efter sig.
Alla Ifo-are tackar för de gågna åren.
Elvy Hjort

Elektronisk post till styrelsemedlemmarna skickas enligt
principen fornamn.efternamn@if-ifo.se eller till info@ififo.se
Huvudstyrelsen:
Ordförande:
Hans Westling

b. 81 44 48
0705-78 32 90

Kassör
Ove Nilsson

b. 55 26 52

Sekreterare,
Ragnar Falck

b. 52 89 16
a. 45 06 90

Ledamot:
Bo Thorinsson

b. 45 31 80
a. 16 19 19

Ledamot,
Göran Ekström

b. 41 81 27
a. 771 46 41

Medlemsavgifter säsongen 02/03:
Licensavgift (se nedan) tillkommer för alla aktiva spelare.
OBS! Licensavgiften är höjd!
Seniorer
Pensionärer
Ungdomar (<20år)
Familjer
Veteraner, sponsorer
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Materialets fördelning
på författare

Bidrag från
medlemmar
Tabeller, matriklar
Fasta avdelningar
annonser
Familjen Hjort

Är detta sista numret av Ifo-aren?

Jultallrik med Ifo

Sista numret av Ifo-aren?

Jultallrik med Ifo

Med sjunkande antal aktiva medlemmar - nu
nere i 17st, blir det allt svårare att få till en
meningsfylld klubbtidning. Det finns helt enkelt
inte tillräckligt med aktiviteter att skildra, även
om vi mot förmodan skulle få alla lagledare att
skriva om de få kvarvarande lagens äventyr.

Det blev en trevlig kväll där 35 närvarande
skrattade gott åt alla tokigheter som man
gärna minns.

Claes Oddhammar deltog med minnen, så
även Jan Ferm. Hans Westling berättade om
senare tider som också har sina minnen.

Arne Johansson berättade från klubblokalen
på Kungshöjd. Han har deltagit i det mesta
nämligen fotboll, handboll och bordtennis. Han
var också ordförande i klubben några år.

Denna kväll kostade det inget men det ordnades
ett lotteri som skulle minska kostnaderna. Det
hade en rykande åtgång på grund av fina priser
som våra medlemmar skänkt. Gertrud Brestan
sålde lätt alla lotterna. Stämningen var fin och
många minnen framkom vid borden, det kunde
man förstå på de glada skratten.

Vi har inte längre någon ungdomsverksamhet,
och det finns inget som tyder på att vi någonsin
kommer att få det igen. Annat var det förr i tiden,
när IF Ifo hade flera sektioner med spel i många
lag i olika idrotter året runt. En hel del av de som
var med då är ju fortfarande med, vi har en
veteransektion med inte mindre än 62 personer
som betalar medlemsavgift och deltar i olika
sammankomster.
Det nummer du just nu läser har blivit en
komplett tidning eftersom redaktören själv tagit
massor av fotografier, och eftersom redaktörens
mamma har skrivit om diverse aktiviteter med
mer eller mindre anknytning till föreningens
verksamhet. Så kan vi ju inte hålla på i längden.

Rune Svensson fortsatte med minnen från
fotbollen. Ett av minnena skulle vara en fräckis,
men i dagens läge blev det bara roligt. Det var i en
match mot Hermansby. Omklädningsrummet låg
med utsikt över planen och när de klär om för att
duscha säger någon ”Oj vad stor den är” och
menar planen. Men det blev tvetydigt och den
tilltalade blev generad och naturligtvis blev det
lite pikar och spex av detta.

Kurt Gustavsson var den av de närvarande
som varit med längst i klubben och erhöll en
vacker blombukett och varma applåder för detta.
Vi som var där tackar styrelsen för
arrangemanget och återkommer gärna nästa
år.
Elvy Hjort

Till det nummer som skulle kommit ut till
våren, och till det eventuella höstnumret, kommer
det inte att finnas någon bordtennisresa att skriva
om, och jag kan ju inte "rädda" tidningen genom
att trycka en ny medlemsmatrikel i varje nummer.
Figuren nedan till vänster visar hur illa det är
ställt: Bidragen om och från de spelande
medlemmarna bildar bara den minsta tårtbiten
uppe till höger, medan vi i familjen Hjort själva
har knåpat ihop nästan halva tidningen, tårtbiten
till vänster. De båda andra tårtbitarna visar det
övriga materialet som är rubriker, tabeller och
annonser och sådant, som är i stort sett likadant
från utgåva till utgåva.
Slutsatsen kan bara bli en - nästa gång det är
dags för en ny tidning, kommer jag inte att försöka
göra den till en stor, flersidig utgåva, utan det blir
ett enda blad med kallelse till årsmötet och
eventuellt annat som har hänt.
Ingemar Hjort
Redaktör för Ifo-aren, så länge den finns.

Foto: Elvy Hjort

Nederst på sidan ser vi i förgrunden Rune
Ekberg och Stig Nyström med sina respektive
fruar. I bakgrunden skymtar Bengt Skarin och
Ingemar Adelin.

Rikard Migell, Niklas Fransson och Henrik
Migell.

Kurt Gustavsson, som fick blommor för att han
varit med längst av de närvarande.
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Nya DM-titlar till Ifo

Seriespelet

Vi lyckades även denna säsongen följa en
trivsam tradition med minst ett DM-tecken varje
år.

är en källa till glädje med de flesta av våra lag
i topp-positioner. B-laget förstärkt med Staffan
ligger helt klart i för låg serie men ändrar på detta
till nästa säsong. En blomma till vårt tredjelag i
H35 (Lasse och Peter) som för första gången
kvalificerat sig för spel i den högsta slutspelsgruppen.

Ifo Veteran Open
avgjordes som vanligt i början av november
med maximalt antal deltagare (cirka 140 st). Vi
(Ifo och Linné) fick många rosor både vad gäller
tävling, inkvartering och bankett. I det starka
startfältet fanns spelare från de nordiska länderna
samt Tyskland, England och Ryssland. Ifos bästa
placeringar var vinst och andraplats i HD60 (Ove/
Olofsson, Särö och Bosse/ Hasse) samt Bosses
tredjeplats i HS60.

Utlandsspel
bedrivs bara av undertecknad som kan meddela
klasseger i Bodrum, Turkiet (HD50 med ryske
Naguibekov) samt tredjeplats i Neustadt, Tyskland
(HS60 efter förlust mot europamästaren Ernst
Bison).

Veteran-VM
I separat artikel redovisar Elvy Hjort sina
intryck från Veteran-VM i Lucerne. Tävlingen
har utvecklats på ett fantastiskt sätt sedan Ifo,
Linné och Warta introducerade mästerskapen
1982. Då kom 451 spelare från tjugo länder till
Göteborg att ställa mot årets 2.740 deltagare från
65 nationer. Med 9.500 matcher på 102 bord
under fem speldagar är Veteran-VM världens
största återkommande pingisevenemang.

Klubbkvällar
likt de som Ive initierat (kasinokvällen och
julträffen) är mycket trivsamma och att samla
såväl dagens som gårdagens aktiva har helt klart
ett stort värde för klubbkänslan. Till våren fyller
Ifo 70 år och detta kommer vi att celebrera på
lämpligt sätt. Mer om detta senare.
Hans W.
IF Ifo
BTK Warta
BTK Linné 4
BTK Linné 1
Gärdsmosse BTK
Romelanda UF
Lindome BTK
BTK Linné 2
Torpa BTK
IF Stendy
Lekstorps IF
BTK Linné 3

H50
12 12
12 11
12 8
12 8
12 7
12 7
12 7
12 4
12 4
12 2
12 1
12 1

0 0 53
0 1 47
0 4 40
0 4 36
0 5 36
0 5 35
0 5 34
0 8 24
0 8 17
0 10 11
0 11 14
0 11 13

-

7
13
20
24
24
25
26
36
43
49
46
47

Foto från Veteran-VM, se artikel på nästa
uppslag.
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24
22
16
16
14
14
14
8
8
4
2
2

I Lag 50 var vi illa ute, men lyckades vinna
mot Stendy (5-3) och Linné (5-4). I finalen blev
Åke K. stor hjälte efter att ha vänt 0-2 till vinst i
den avgörande kampen. Övriga i laget var Bosse
och Hasse. De sistnämnda hade tillsammans med
Ove inga problem med att besegra Linné i H60
med 5-0.
60-singel vanns av Bosse och som vanligt
stretade Ove emot bra i finalen. Åke J. hade
dessförinnan bjudit Bosse på en knallhård fight
med ledning mitt i skiljesetet. Helt enligt
traditionen blev dubbelfinalen synnerligen jämn
och som vanligt får man säga vann Bosse/Hasse
med mycket knapp marginal över Ove/Göran.
Vi ser nu med förtröstan fram mot SM i
Katrineholm (23-26/1) där föreningen har flera
klara medaljchanser.
Hans W.

Div 8
IF Ifo B
Hålta IK B
Partille BTS D
Romelanda UF A
Backa BTK B
SK Höjden B
Lerums BTS B
Lindome BTK B
Bohus IF C
RådaHindås BTS C

8
8
8
8
9
9
8
8
8
8

7
5
5
4
3
3
2
2
2
0

1
3
2
2
2
2
2
1
1
0

0
0
1
2
4
4
4
5
5
8

63
61
54
48
45
47
37
41
39
10

-

18
35
33
41
51
56
49
49
49
64

15
13
12
10
8
8
6
5
5
0

H35-1
RådaHindås BTS 1
Lindome BTK 1
BTK Linné 1
IF Ifo 1
Kannebäck BTK 1
BTK Linné 2
Kannebäck BTK 2
IF Stendy 1
BTK Linné 3
IF Ifo 3

8
7
8
8
7
8
8
8
8
8

8
7
6
5
4
3
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
3
5
6
6
6
8

33
28
27
25
23
15
17
14
11
2

-

7
7
13
15
12
25
23
26
29
38

16
14
12
10
8
6
4
4
4
0

IF Ifo 2
Lerums BTS
IF Stendy 3
Kannebäck BTK 3
Lindome BTK 2
BTK Linné 4
BTK Linné 5
Askims BTK
IF Stendy 2
Älvängens BTK

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
2
2
3
3
3
4

20
14
13
10
8
7
10
8
7
3

-

0
6
7
10
12
13
10
12
13
17

8
6
6
6
4
4
2
2
2
0

1
2
1
1
2
2
4
4
4
4
5

22
23
20
18
18
14
10
7
7
6
5

-

8 10
7 8
5 8
7 8
12 8
11 6
20 4
18 2
18 2
19 2
25 2

0
1
2
3
5
5
5

26
24
24
16
6
5
4

-

4 12
6 10
6 8
14 6
24 2
25 2
26 2

H35-3
RådaHindås BTS 2
BTK Warta
RBU/3 V
RådaHindås BTK 3
IF Ifo 4
SK Höjden
Backa BTK 1
Backa BTK 2
RådaHindås BTS 4
BTK Linné 6
Lekstorps IF

6
6
5
5
6
5
6
5
5
5
6

5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H35-A
Kannebäck BTK 1
IF Stendy 1
IF Ifo 2
Askims BTK
BTK Linné 6
RådaHindås BTS 3
RBU/3V

6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
3
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

H35-B
Kannebäck BTK 2
BTK Linné 1
Lerums BTS
BTK Linné 4
RådaHindås BTS 2
IF Ifo 4

5
5
5
5
5
5

4
4
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0

1 22
1 18
1 18
3
9
4
7
5
1

- 3
- 7
- 7
- 16
- 18
- 24

8
8
8
4
2
0

0
2
2
3
4
4

25
15
12
10
7
6

-

0 10
10 6
13 6
15 4
18 2
19 2

0
1
2
3
4
5

25
17
13
13
6
1

-

0 10
8 8
12 6
12 4
19 2
24 0

H35-D
RådaHindås BTS 1
IF Ifo 3
IF Stendy 3
BTK Linné 5
BTK Warta 2
SK Höjden

5
5
5
5
5
5

5
3
3
2
1
1

0
0
0
0
0
0

H35-E
IF Ifo 1
BTK Linné 3
Älvängens BTK
Lindome BTK 2
Backa BTK 1
Lekstorps IF

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

A-laget, forts. från sid. 1

H35

Ifo - Linné 8-2
Linnés farmarlag vållade oss inte några
problem och deras vinster var knappa. Våra segrar
tog Bosse och Hasse (två var) och Niclas och Ove
(en var) samt de två dubbelmatcherna.

Partille - Ifo 8-5
Man skall väl inte skylla på osis men ändå... Vi
var nära 6-2 före dubbelmatcherna då Ove ledde
en match med 9-5 i skilje men förlorade. Därefter
följde tre kamper där vi i samtliga hade
matchbollar men förlorade med två poäng i
avgörande. Helt klart en smärtsam förlust fast vi
kan väl inte skylla på orutin. Två segrar för Bosse
och Hasse och den resterande av Niclas.

Ifo - Stendy 8-2
Vi mötte ett av seriens bättre lag som dock
spelmässigt passar oss bra. Stendys bästeman
Magnus Karlsson spelade bra och svarade för
lagets vinster. Hasse (två segrar) och Bosse, Niclas
och Ove (vardera en) samt de båda dubblarna.

Lindome - Ifo 8-5
Seriens ledarlag fick precis som vi ställa upp
med reserv. Våra förhoppningar på poäng var
goda men det blev ändå förlust. Bosse var inte sig
själv och förlorade för en gångs skull sina matcher.

Ifo - Lekstorp 8-3
Ett av seriens bottenlag visade sig ha en spelare
av hög klass som vann alla sina tre singelmatcher
och medverkade i vinsten i dubbel. I övrigt gjorde
våra spelare (Bosse, Ove, Niclas och Peter) sin
plikt och vann utan problem mot ett lag som nog
får svårt att ordna nytt kontrakt.

Nya stjärnlag i årets serier är bl.a Linné med
Benny Lundberg och Dennis Pettersson samt
Lindome som fått högklassiga förstärkningar.
Linnés inträde gjorde att förra årets topplag Lerum
återfinns i mitten-serien efter att ha förlorat på
set-räkning. Den stora sensationen var dock
Kannebäck 2 som överraskade alla med att slå
Linné och därmed vinna denna knallhårda grupp.
Efter 4 matcher spelade i serierna i de nya
grupperna är det Ifo i topp i både mitten-serien
och lägsta serien. Ifo 2 med Ove och Göran (med
hjälp av Niklas i första omgången) har inte ens
släppt en individuell match ännu men den stora
matchen blir mot Lerum som dock redan förlorat
en match p.g.a inhopp av en reserv. Så går det när
golf prioriteras i stället för pigis!
Lars Anders och Håkan har verkligen skärpt
till spelet och är obesegrade efter 4 matcher. I
högsta serien åkte Bosse och Niklas (Hasse skadad
efter fall mot en glidande barriär i första
omgången) på ett knappt nederlag med 3-2 mot
förra årets vinnare Råda/Hindås. Niklas var ytterst
nära att vinna mot Anders Johansson som var
förra årets mest framgångsrike spelare men
förlorade i avgörande set med 11-9. För Peter och
Lars stundar hårda tider i högsta serien efter 4
raka förluster - dock med 2 förluster på w-o då
Peter inte kunde spela p.g.a familjeskäl.
Sammanfattnigsvis är det lika kul som vanligt
i Herrar 35 och vi ser fram emot återupptaget spel
efter jul- och nyårsuppehållet.

Gamla IFO:are på Kasinot
På de 26 spelborden kan man spela nummerspel
(American Roulette och Big Wheel), kortspel
(Black Jack, Caribbean Stud Poker och Punto
Banco), tärningsspel (Sic Bo) och poker (Texas
Hold’em, 7 Card Stud och Omaha). Fråga mig
inte v ad alla dessa spel går ut på, de flesta har jag
aldrig hört talas om! Bland de 204 spelautomaterna
finns ett stort utbud, allt från enarmade banditer
till datorbaserade spel med många olika
insatsmöjligheter.
Dessutom finns tre restauranger och tre
barer(för den som har några pengar kvar efter allt
spelandet!) och det var i Jackpot bar vi samlades
över en kopp kaffe och en enkel fralla. Sammanlagt
var vi 45 gamla IFO:are som hörsammat inbjudan
och lyssnade på kasinots marknadschef Joachim
Gustafssons introduktion. Han berättade om själva
huset som byggdes 1865-66 och i mer än 100 år
användes av Tullverket. Vi fick också vid en
rundvandring veta mer om de olika spel man kan
ägna sig åt i den stora salen (se ovan). När vi
druckit vårt kaffe och ätit vår fralla var det fritt
fram att pröva de olika automaterna och borden,
och det var många som begagnade sig av denna
möjlighet.
Claes och Ive har all heder av sitt arbete att låta
oss gamla. IFO:are få uppleva något av stämningen
i ett stort internationellt kasino!
Leif Stigsjöö

Vid tangenterna
Göran Ekström

Askim - Ifo 5-8
Våra motståndare hade förstärkt med Pelle
Persson med förflutet bl a i Ifo under vår tid i Div
2. Trots oträning vann Pelle konfortabelt sina tre
matcher vilket dock inte räckte till poäng. Bosse,
Ove och Niclas vann två singlar var medan övriga
vinster hemfördes av Hasse och en dubbel.
Hans W.

Div 5
Warta BTS A
Lindome BTK A
Partille BTK A
IF Ifo A
Gärdsmosse BTK A
Stendy BTK A
Askims BTS A
IF Linné A
Lekstorps IF A
Torslanda IK A

8
8
8
9
8
8
8
9
9
9

7
6
6
6
5
3
3
1
1
0

1
1
1
0
0
2
1
1
0
1

0
1
1
3
3
3
4
7
8
8

63
58
57
62
42
48
49
30
29
17

-

20
25
39
37
39
43
46
67
68
71

15
13
13
12
10
8
7
3
2
1

Från banketten vid Ifo Veteran Open, som hölls i BTK Linnés lokaler under läktaren på Gamla
Ullevi.

IF Ifo fyller 70 år
i år, och det kommer att bli någon form av
firande, troligen i maj. Datum och aktiviteter är
vid denna tidnings pressläggning ej faställda. Vi
återkommer med närmare besked i ett utskick
under våren.

Årets KM i Golf
spelas preliminärt den 5 maj 2003. Närmare
upplysningar lämnas av
Stig Sandkvist, tel 27 72 43.
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Veteran-VM
Veteran-VM i bordtennis
Lucerne, Schweiz
24-29/6 2002
Nu var det dags igen för denna jättetävling. Vi
packade ner sju skjortor och sju blusar samt
resten som är viktigt. Vi hade hört talas om att
väskor försvann ibland så vi försökte packa
praktiskt och lyckades med det som väl var.
Denna gången var det våran otur att stå där med
lång näsa när vi kom fram. Det kändes ju inte så
bra, men vi tog det lugnt och lämnade in en
anmälan. Vi fick följa med en herre som vi
stoppat och fylla i diverse papper.
Vi har under resorna sett många fina
invigningar. Minnet av den här blir flaggor,
flaggor, flaggor. Ungdomar tågade in med
respektive deltagande länders flaggor och satte
sig ned på golvet i hela lokalen och svajade hela
tiden med stängerna. För varje land hälsade en
man alla välkomna på vars och ens språk. Med 65
deltagande länder, många med flera officiella
språk, blev det en långdragen flaggparad på nästan
en och en halv timma. Det var elfte gången under
20 år som tävlingen hölls och Westling skulle
hålla ett tal med anledning av detta. Vi som visste
detta väntade länge innan det blev hans tur och då
hade många redan tröttnat och lämnat sina platser
för att börja träna i en annan lokal. Det fanns tre
stycken lokaler med sammanlagt 102 bord, så de
2740 deltagarna fick gott plats.
Sent på kvällen när vi kom hem efter att ha
varit på invigningen hade vårt bagage anlänt och
låg på rummet, så vi kunde sova gott. Så fint vi
hade det! Ett trevligt hotell som hette Bellevue au
Lac, alldeles nära Viervaldstättersjön. Bortom
sjön låg flera alptoppar, den allra högsta av dem
hette Pilatus. På en annan av alptopparna fanns
det en restaurang. Där lyste lampor varje kväll när
inte molnen dolde dem. Molnen formade olika

vyer framför oss hela tiden. När mörkret föll var
det särskilt vackert att se alla båtar som kilade av
och an över sjön till olika bryggor. Båtarna hade
ljusramper runt däcken och det hela är svårt att
beskriva, det måste ses. Det var en härlig syn som
vi njöt av varje kväll från vår balkong. Varje
morgon serverades frukost på hotellet och det var
trevligt med betjäningen som fort lärde sig vad vi
tyckte om. Nästan alla i matsalen, som inte var så
stor, tillhörde vårt sällskap och vi pratade mellan
borden medan vi åt. Busshållplatsen var sedan
helt nära, som vi åkte från till spelhallarna.
Matcherna började nästa dag. Vi kollar in de
flesta svenskar och av de andra spelarna tittar vi
på de bästa. Det var 3 olika spelhallar som vi
jagade mellan för att se så mycket som möjligt av
matcherna. Vi kunde äta middag i en av lokalerna

hela tiden, vilket vi uttnyttjade. Hela taket i en av
lokalerna var fyllt av två sorters flaggor, nämligen
Schweiz och kantonen Luzerns. Vi hade tur med
vädret hela tiden. En rejäl regnskur men då var vi
inomhus.
Onsdagen är spelledig och då arrangeras olika
utflykter. Vid ackrediteringen hade vi erhållit
busskort som vi fick åka på hela tiden och hur vi
ville. Det gjorde att vi kunde åka vart vi ville och
titta på hela området som det passade oss, och det
gjorde vi. Det var mycket vackert åt alla håll. På
sluttningarna gick djuren på bete och det var
vackert att se och höra dem. De hade bjällror som
hördes lång väg. Kring stadens centrum fanns
mycket bevarat av den gamla ringmuren. Där var
utsikten fin men det var inte så enkelt att komma
upp på alla ställen. Ingemar tog en
rekognoceringstur för att se om jag kunde följa
med. Han satte mig på en bänk och gav sig iväg.
Eftersom han tog god tid på sig förstod jag att det
var oländigt att komma fram. Det fick alltså vara
för min del. Det fick räcka med det vi såg från
bussarna. Att äta middag i staden var inte så lätt.
Det fanns gott om uteserveringar längs kajen,
men överallt var det jättedyrt. I stationshuset
fanns affärer så det blev att vi köpte något
kallskuret samt bröd som blev smörgåsar. Jos
drack vi i mängder så vi klarade oss bra. Att
handla i affärerna var också dyrt, men att gå runt
och titta kostade ju ingenting.
VM i fotboll visades på stora bilder på många
håll i stan, bl.a. i entren till en av spelhallarna. Det
var mängder av folk som samlades för att titta och
hurra. Bilar körde genom stan med många
passagerare och flaggor. Särskilt livat var det när
anhängare till Brasilien dök upp på gatorna i
öppna bilar och sjöng eller ropade ut sin glädje.
Sådant är vi inte vana vid hemifrån.
En vecka går fort och nöjda och glada tackade
vi varandra för trevligt sällskap och reste hem åt
var sitt håll vid olika tider under avresedagen.
Elvy och Ingemar Hjort
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Till höger utsikten från vårt hotellrum, med det
dimhöljda Pilatusberget i fonden.

Till vänster på andra sidan, interiör från en av
spelhallarna.

En bild från invignningen, med alla flaggorna.
Lägg märke till att publiken lämnar lokalen i
sådan omfattning att det är kö till utgången
genom hela likalen, och då återstår nästan en
timme av den långtradiga underhållningen.

Nere till vänster på andra sidan, en del av
utsikten från stadsmuren. Artikelförfattaren
skymtar på en bänk nere i skuggan mitt i
bilden.

Nederst denna sida: landskapet domineras av
kontraster i höjdled. Berg, tusentals meter
höga, ligger alldeles intill slättlandet. Här ser
vi en mindre kulle i stadens utkant. De små vita
fläckarna i slänten är diverse kor och får som
betar och njuter av det vackra vädret.
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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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Biltel

031-82 93 63
0708-81 15 88

