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Äntligen serievinst för Åke och Åke i
Herrar 50

Göran Nordeuropeisk Mästare efter stort
raffel!

Efter ett antal års försök lyckades vårt lag i
Herrar 50 ta hem seriesegern till slut. Tidigare år
har alltid Warta snuvat oss på vinsten i den
avgörande matchen. Bidragande orsak till att
detta inte upprepades i årets serie var att serien nu
blivit jämnare i toppen med tillskotten Linné 1
och Lerum. Eftersom vi lyckades besegra årets
huvudkonkurrent Linné 1 med bl.a förre Ifo-aren
Kenneth Ander båda gångerna gjorde det inte så
mycket att vi förlorade en match mot vardera
Warta och Lerum. Vi får däremot tacka Lerum
för att de i sin tur vann mot Linné i båda sina
möten men också förlorade mot Warta båda
gångerna samt också mot 2 övriga lag.

I norska Bergen samlades under första
veckoskiftet i april veteranspelare från Norge,
Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland
och Litauen för att kämpa om
mästerskapsmedaljer men också för att ha några
trevliga dagar tillsammans.Fjellkameraterna bjöd
på mycket bra arrangemang och de 230 deltagarna
trivdes såväl i som utanför spelhallen.

Åke Karlsson har varit den store matchvinnaren
i de avgörande matcherna men Åke Johansson
har kompletterat bra i dubbeln och inte minst med
en avgörande singelvinst mot Linnés Åke

Tillsammans med Linnés Lasse Karlsson
deltog Göran i HD60 med den äran. Paret som
tidigare bara spelat tillsammans några gånger
hade klara besvär att krångla sig vidare till
slutspelet men väl där var det raka spåret. I
semifinal mötte dom titelförsvarande Arne
Persson/Lars Sandmark. Efter två set såg allt bra
ut varefter motståndarna utjämnade till 2-2. Sedan
följde ett helt jämnt avgörande set med 11-9 som
resultat. Lika hårda bud sedan i finalen mot starka

Veteran-VM i fjärran Yokohama!
Under första veckan i juni avhölls de 12:e
Veteran-VM med deltagande av 2.450 spelare.
Detta innebar drygt 10.000 matcher på de 120
borden som placerats i en enda hall med mycket
goda spelförhållanden. Även spelstandarden var
osedvanligt hög, inte minst bland de 1800 asiatiska
deltagarna.
Klassen 40-49 brukar ha svårt att locka de
absolut bästa men var denna gång mycket tuff och
såg som segrare Mikael Äpplet Appelgren mot i
finalen ex-jugoslaven Zoran Kalinic. Ett
ytterligare svenskt guld hemfördes av paret Per
Magnusson/Toni Borg, alltid sedda gäster vid
våra tävlingar i november. Efter att tidigare ha
förlorat tre VM-finaler, av vilka två med två
poäng i skiljeset, blev dom nu mästare med samma
snäva marginal i finalen.
De tre artiklarna fortsätter på sid 2
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Bingo-lotto
Ifo på besök hos Bingo-Lotto
Den 23 mars hade Ive (vem annars) ordnat ett
intressant besök i Bingo-Lottos lokaler i f.d.
Gamlestadens Fabriker. Vi var ett 30-tal nyfikna
Ifo-are som togs emot av den gamle pingisräven
Lars-Sverre Andersson, producent och mångårig
medarbetare på Bingo-Lotto.
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När vi hade slagit oss ned i sändningsstudion,
en av norra Europas största, och bekantat oss med
lyckohjul, hemliga lådor och andra välkända
attribut i TV-sammanhang, gav Lars-Sverre en
mycket intressant och heltäckande information
om Bingo-Lottos tillkomst och utveckling. Från
ett enkelt bingospel till stapplande försök med
TV-sändningar i Kanal 5 och vidare med de nu
välkända sändningarna i TV 4. Vem visste att en
av lördagskvällarnas Bingo-Lottosändningar
länge låg som nummer ett i tittarfrekvens, till slut
endast helt nyligen slaget av en sändning från
Svenska Damlandslagets VM-fotboll?
Vi fick en inblick i samarbetet mellan ägarna
och Leif ”Loket” Olsson och nu senare Lasse

Kronér. Dråpliga minnen från tidigare TVsändningar med originella människor som ringde
in och hade många roliga åsikter om varför man
ville byta bort både bilar, resor, biljardbord,
bastupaket och andra vinster mot en slant i handen.
Vi fick även höra hur de stora ”stjärnorna” på
underhållningssidan kom med hela staber av
medarbetare som hade krav och synpunkter på
allt ifrån tre egna loger i olika våningsplan,
bildvinklar, ljussättningar, programval mm. Till
sist lotsades vi även in i sändningsstudion för
programmet ”Alla mot en” som spelas in här i
Göteborg och fick provsitta 100-panelens stolar
och trycka på A-B-C-knapparna och stå i pulten
där Rickard Sjöberg leder programmen med hjälp
av sinnrika dataskärmar.
En trevlig kväll som avslutades med att Claes
Oddhammar överräckte en tavla till Lars-Sverre
som ett tack för en intressant inblick i en värld
bakom kulisserna i en välkänd TV-studio.
Vid TV4-fjärrkontrollen
Stig Sandkvist

Annonser, grafiskt material:
Helsida: pris 1000:- för ett år. Halvsida: pris 400:- för ett år.
Vi förbehåller oss rätten att töja annonser både större och
mindre beroende på manustillgång. Man får alltid minst så
mycket exponering som man betalar för.
Alla annonser bearbetas grafiskt på Macintosh. Vanligt
förekommande format kan användas.
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Veteran VM, forts

Signarsson. Därmed blev 50-laget det enda Ifolag som vann sin serie. Detta var mycket välförtjänt
efter alla andraplaceringar genom åren.

Trots ivrigt stöd av klubbens supportrar
Ingemar och Elvy blev det för min del ett nytt VM
utan topplacering. Andraplats i singelpoolen
följdes av vinst 3-0 mot en japan och förlust 1-3
mot Langehegermann från Luxenburg. Gjorde
dock en mycket bra match mot den slutlige
mästaren och får med detta vara nöjd.

Vid tangenterna, Göran

b. 45 85 19
0739-65 24 52

Medlemsavgifter säsongen 04/05:
Licensavgift (se nedan) tillkommer för alla aktiva spelare.
Seniorer
Pensionärer
Ungdomar (<20år)
Familjer
Veteraner, sponsorer

Herrar 50, forts

b. 81 44 48
0705-78 32 90

(300:-) 900:(200:-) 900:(200:-) 250:900:frivillig avgift, minst 50:-.

Göran på NM, forts
paret S-OKratz/Björn Wessman där femte set
slöt med seger 12-10. Stort jubel i göteborgslägret!
Både Göran och Hasse tog sig till singelslutspel
där det blev omgående förlust mot två finländare.
Pga. Bosses skada saknade Hasse dubbelpartner
och fick gå ned till HD50 för att där hemföra
tröstturneringen tillsammans med estländaren
Vihuri.
Hasse W
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I dubbel stod jag utan partner då Bosse inte
kunde ställa upp och kamperade nu samman med
engelsmannen Ray Dixon. Vi känner varandra
väl men passar spelstilsmässigt inte så bra ihop.
Det blev ändå poolseger utan tappat set för att i
andra slutspelsomgången följas av förlust i en
svag insats mot ett par från Australien.
Detta blev slutet på mitt VM-deltagande denna
gång. Separat redovisas upplevelser
från Japan ur ett mer turistiskt perspektiv.
Hasse W

KM i golf 2004
Ifo´s Klubbmästerskap i golf 2004
Traditionsenligt spelades klubbmästerskapet
i golf första måndagen i maj på Kungälv-Kode
Golfklubb i fint försommarväder. Vi har under de
senaste åren spelat vårt KM tillsammans med
golfarna i BTK Linné för att få ett större startfält
och samtidigt en fin gemenskap. Så skedde även
i år med Linnés Karl-Erik Lindfors som
tävlingsledare.
Av de 15 förhoppningsfulla spelare som
samlades för en kopp kaffe och taktiksnack före
start så bidrog Ifo med endast sex tävlande. Kan
vara svårt att komma ifrån arbetet för många på
en vanlig vardag. Vi blev således fem 3-bollar
och spelet flöt tidsmässigt mycket bra mycket
tack vare att Kungälv-Kodebanan inte är så hårt
belastad och givetvis var det nästan inget
bolletande då alla (?) spelade långt och rakt.
Efter en lyckad runda samlades vi i klubbens
fina konferensrum för en välsmakande öl och
landgång. Som vanligt blev det trevligt ”tjöt” och
gliringar när resultaten skulle räknas samman
och jämföras. Tävlingsförutsättningarna var som
vanligt att en KM-mästare skulle koras i Linné
respektive Ifo där bäste scratchspelaren tog hem
vandringspriset. Dessutom deltog alla samtidigt i
en slaggolftävling med handikapp. Stig Sandkvist
lyckades bli KM-mästare för Ifo och Roger
Glenvik för Linné. I handikappklassen blev
Lennart Bergqvist i särklass bäste Ifo-are med 70
slag netto, vilket betydde hcp-sänkning och
mycket bra spel så här tidigt på säsongen. Tvåa
blev Björn Widén på 76 netto och sedan följde
Stig Sandkvist, Harald Högfors, Bo Thorinsson
och Ove Nilsson.

Vi i Ifo tackade tävlingsledaren Kalle Lindfors
för en väl arrangerad tävling genom att överräcka
en gåva i form av vacker flaska med vitaminrikt
och förhoppningsvis välsmakande innehåll. Alla
var överens om att samlas igen första måndagen
i maj månad 2005 för en nytt samarrangemang
och alla åkte hem med föresatsen att vara ännu
bättre tränade nästa år.

Överst:
Roland och Gertrud Andreasson vid
rastplatsen vid banans mitt.

Boll-letare
Stig Sandkvist

På andra sidan:
Linnés och Bingo-Lottos Lars-Sverre Anderson
svingar klubban.

Nederst:
Stig Sandkvist puttar. Lennart Bergqvist vaktar
flaggan medan Kalle Lindfors tittar på.
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Herrar 35
Kämpigt år för alla Ifo-lagen i
Herrar 35
Vi har vant oss vid att något eller några av våra
lag (i år 3st) i Herrar 35 skall komma i toppen på
sin serie. Detta blev inte fallet i år då Ifo 2 var bäst
med en 3:e plats i 35-2. De båda övriga lagen
hamnade på 6:e plats i vardera 35-1(Ifo 1) och 352(Ifo 3).

Ifo-1(Bosse,Hasse och Niklas)
Råda-Hindås med Anders Johansson och
Öjvind Fladberg var suveräna i serien och gick
obesegrade ur 16 matcher. Mycket bra var också
Kannebäck 1 med Per Svensson och Fredrik
Asklund. Bosse vann över Pelle i första mötet
medan Niklas överraskade med att slå Fredrik i
det andra mötet. Båda mötena slutade dock med
klara 4-1 förluster.
Linné 1 lyckades laget dock besegra en gång
genom vinster mot Benny Strand för både Niklas
och Bosse och dessutom en dubbelvinst. Linné 2
vann båda matcherna men endast efter hårda
uppgörelser. Det är ju lite av prestige-matcher
mot Kent Johansson och Lasse Karlsson!

KM i Bordtennis
Att Bosse sedan skadade sin tumme i
hantverksarbete gjorde ju inte det hela lättare i
slutet av seriespelet! Även om en 6:e plats inte
låter så bra är numera konkurrensen stenhård i 351. Det är dessutom jättebra tempoträning för våra
65+-spelare som har nytta av detta vid SM mot
lite långsammare spelare i samma ålder.

Ifo-2 (Ove och Göran)
Ända in till sista matchen hade vi en chans att
komma på en 2:a plats men då behövde redan
klara Stendy-1 med Thomas Kjellberg och Mikael
Jacobsson vinna över Bohus med Magnus Ström
och Magnus Pettersson. Detta mislyckades helt
och hållet eftersom Bohus vann med klara 4-1
och därmed hamnade på 2:a plats. Båda fick 32
poäng medan vi skrapade ihop 30 poäng.
De interna mötena mellan Ifo-lagen slutade
båda med vinst för Ove och Göran men med
endast 3-2 i det andra mötet. Inhoppande Rikard
Migell såväl som Peter besegrade Göran medan
Ove var omutlig i sina matcher. Dubbel blev
avgörande och slutade i en klar seger för Ove och
Göran.

Ifo-3(Peter,Lasse och Rikard)
Både Peter och Lasse har varit borta ibland
och då har Rikard hoppat in och ersatt med goda
resultat som följd. Speciellt minns man den
avgörande matchen mot Stendys Stefan Wolgast
som ju har ett mycket konstigt material. Efter
knappa förluster i de båda första seten hade
åtminstone Peter gett upp hoppet om vinst. Då tog
Rikard fram KM-spelet igen och trots stor trötthet
svepte han hem de sista 3 seten för en slutlig 3-2
vinst i hela matchen!
Peters och Lasses bästa match spelades mot
Bohus där de båda vann mot Mats Tjällden och
också i dubbeln. Man kan alltså säga att Ifo-2
avgjorde hela serien med denna vinst! Vissa av
lagen i serien innehåller spelare som använder sig
av konstigt material. Peter som annars är mycket
bra i kontringsspel speciellt på backhand får då
ibland oväntade problem vilket är synd eftersom
laget annars hamnat på en högre plats i serien.
Nya tag för bättre placeringar utlovas nästa år!
Vid tangenterna Göran

Tevenius AB
Harald Högfors
tel. 337 90 50 .

Niklas dubbel KM-mästare
Inför årets KM var den stora frågan om Hasse
skulle kunna försvara sitt mästerskap från förra
året. Den frågan fick inget svar eftersom Hasse i
sista stund var tvungen att som Svenska
Bordtennisförbundets representant närvara vid
SM-finalen i lag mellan Malmö och Halmstad. Så
nu gäller nästa års KM som det tillfälle då vi
äntligen får vår nyfikenhet stillad.
Även om Hasse inte kunde komma var det 7
stycken andra spelare som samlades utanför
spellokalen tisdagen 20 april. Tyvärr kunde inte
Peter,Lasse eller Åke Johansson ställa upp och
när Åke Andersson skadats på jobbet återstår det
inte så många aktiva spelare i Ifo nuförtiden.
De som väntade på Rikard Migell som var den
ende som hade nyckel till lokalen och som därför
naturligtvis var sist på plats var
Bosse,Ove,Niklas,Staffan,Henrik och Göran.
Bosse hade just börjat hålla i pingisracketen igen
efter sin oturliga fingerskada som han ådragit sig
vid sågningsövningar i samband med
husrenoveringsarbete åt familjen. Det kan ju inte
undvikas att notera att Bosse var åtskilligt hämmad
av skadan i detta KM men efter en sommarledighet
att läka skadan samt med ny forehandsplatta blir
säkert nästa säsong lika framgångsrik som årets
(se SM-resultatet på annan plats i denna tidning).
Att det är i säsongens sista skede kunde märkas av
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att vi fick sätta upp solskydd för fönstren för att
kunna spela på ena sidan utan solglasögon!
Deltagarna lottades in i en 4-pool och en 3pool. I 3-poolen fick Staffan övermäktigt motstånd
i form av Bosse och Ove. I 4-poolen var Niklas
obesegrad och Rikard utan vinst så kampen om en
semifinalplats stod mellan Rikard och Göran. Sin
numera traditionsenliga vana trogen så storspelade
Rikard i KM. Göran fick se sig besegrad med
klara 3-1 utan möjlighet att störa Rikard i dennes
kraftfulla offensiv.
Semifinalerna spelades mellan Rikard och
Ove och mellan Niklas och Bosse. Rikard fortsatte
sin framgångsrika offensiv och överraskade med
att vinna klart med 3-0. Ove hade kanske svårt att
ställa om från golfswingen som han nyligen
praktiserat i Spanien och dessutom passar det
något långsammare speltempot Rikard som hand
i handske. I semifinalen mellan Niklas och Bosse
märktes Bosses handskada tydligt och Niklas
hade inga stora problem att vinna med 3-1 även
om 2 setvinster var med knappa 11-9.
Innan singelfinalen spelades sköt vi in den
något rumphuggna dubbeln. Det är inte lätt att få
ihop så att alla kan få spela när antalet deltagare
är ojämnt så Henrik fick avstå denna gång. De 3
kvarvarande paren lottades ihop som Rikard+Ove,

Göran+Bosse samt Niklas+Staffan. Alla mötte
alla. Den inledande matchen mellan Rikard+Ove
och Niklas+Straffan blev en riktig rysare som
avgjordes i 5:e sets slutskede när Staffan vågade
slå en oväntad backhand som ställde motståndarna.
12-10 blev vinstresultatet för Niklas+Staffan i
sista setet.
En relativt enkel vinst (3-0) för Göran+Bosse
över Rikard+Ove följde innan finalen kunde
påbörjas. Även denna match var odramatisk med
en 3-1-vinst för Niklas+Staffan och därmed
försvarade Niklas sin dubbelvinst från förra året
men Staffan har nu skrivit in sig i historieböckerna
som en KM-vinnare i Ifo.
Klockan hade nu närmat sig 21-tiden och en
viss oro infann sig om det skulle komma andra
idrottsutövare till lokalen efter 21. Finalen startade
därför direkt efter dubbeln. Rikard hade dock
spillt sitt bästa offensiv-krut vid det laget och
Niklas vill ju inget hellre än att blockera
motståndarens angrepp så finalen var redan slut
efter 3 snabba set.
Niklas blev alltså för första gången KMmästare i singel och kryddade också sin
framgångsrika kväll med dubbelvinsten.
Göran Ekström
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Seriespelet

Bosse kung vid Veteran-SM!

har genomförts på ett OK sätt med
mittenplaceringar för de flesta av våra sex lag.
Hatten av för Åke K och Åke J som för första
gången hemförde H50 i konkurrens med bl a
Linne och Warta.

Säsongens stora mål för landets äldre spelare
är Veteran-SM som denna gång genomfördes i
Helsingborg med BTK Rekord som arrangör.
Bland de totalt 420 spelarna återfanns i princip
landets hela elit. Som vanligt fanns ett gäng från
Ifo på plats med förhoppningar om goda
placeringar. Vår trupp var osedvanligt stor då alla
våra spelare numera har åldersmässig rätt att
ställa upp och här följer en sammanfattning av
våra insatser.

Årets årsmöte
genomfördes 5 maj och merparten av våra
aktiva fanns på plats tillsammans med de passivas
representant Claes. Omval av styrelsen som alltså
fortsatt består av Hasse (ordf), Göran (sekr), Ove
(kassör) samt Bosse och Staffan. Glädjande nog
blev det ekonomiska resultatet ett mindre överskott
att jämföra med ett budgeterat underskott.
Ifobollen tilldelades Göran för hans fina säsong
med NM-titel och seger i en stor veteranturnering
i Turkiet som toppar. I övrigt hänvisas till separata
handlingar.

Avslutningstävlingen
för deltagarna i veteranserierna avhölls 16/4
med omkring 40 deltagare. Inga större
ifoframgångar i en tävling vars huvudklass vanns
av Knut Lundgren, Warta. Som vanligt hög
stämning med god mat, musik och utdelande av
diverse priser, bl a till Årets Rackare som blev
Kenneth Ander med ett förflutet i Ifo.

Ungdomssatsning
har vi talat om i många år och ser nu ut att bli
verklighet. För
åtskilliga år sedan var vår förening ledande
ungdomsklubb i stan medan vi sedan några år
tillbaka tyvärr inte lyckats få till stånd någon
sådan verksamhet alls.
Glädjande nog har vi nu lyckats engagera en
ungdomstränare som varje tisdag 18.00-19.30
kommer att ta hand om en grupp som i första hand
rekryteras från Oscar Fredriks skola.
Vi ser nu fram mot en skön sommar och
sedvanlig start på en ny säsong genom gemensam
träningskväll på Gamla Ullevi.
Hasse W

Bosse blev som sagt en av mästerskapens
mest framgångsrika deltagare med två guld och
ett brons. Fjolårsvinsten i HS60 följdes upp med
seger i HS65 där han var smått överlägsen. Ett
enda set förlorades (i semifinal mot Toni Borg,
Köping) och inte heller sege Janne Olofsson från
Särö hade chans i finalen. Tillsammans med
Hasse hemfördes även HD65 med enda egentliga
motståndet i semifinal mot VM- och EM-segrande
Arne Persson/Josef Skultety. I femte set blev
dock vinsten hela 11-1.
I H60 hade vi förhoppningar på främst Ove
efter fjolårets vinst i dubbelklassen men denna
gång blev det en blygsammare femteplats
tillsammans med Janne Olofsson. I singel var
marginalerna inte på vår sida och såväl Ove som
Göran föll på mållinjen i det inledande kvalspelet.
Hasse överlevde detsamma för att falla i andra
omgången mot Rolf Johansson, Lidköping med
2-3.
I fredagens lagtävling var det ytterst nära att
finalen i H60 stått mellan två lag från Ifo. I
semifinalerna förlorade både Bosse/Hasse och
Ove/Göran med 2-3 mot Vadstena respektive
Särö men hade precis lika gärna kunnat vinna.
Från denna klass noteras den Ove och Göran
starka insats mot fjolårsvinnarna Spånga.
Niklas deltog i H30 och avancerade till slutspel
i dubbel med Mika Hasmats, Tyresö för att falla
med knappa 2-3 mot starka paret Glenn Davidsson/
Erik Zetterström, Höganäs/Riddaren. För Åke K,
Peter och Lasse blev motståndet denna gång för
svårt men jag säger som Leslie Howard i slutfasen
av filmen Pimpernel Smith – vi kommer alltid
tillbaka!

Div 5
Kungälvs BTK A
Askims BTS A
Partille PS A
BTK Linné A
IF Ifo A
Rudalens IF
IF Stendy A
Bohus IF A

14 12
14 10
14 9
14 7
14 5
14 4
14 2
14 3

0 2
1 3
1 4
0 7
2 7
1 9
3 9
0 11

107
101
100
73
78
66
74
57

-

53
66
70
83
85
96
98
105

24
21
19
14
12
9
7
6

1 2 88
2 2 90
1 3 83
4 4 78
2 5 72
0 10 45
0 11 27

-

63
49
57
71
67
83
93

19
18
17
12
12
4
2

6
6
4
4
0

Div 7
Askims BTS B
Partille BTS B
Kungälvs BTK B
IF Ifo B
Warta BTS B
RådaHindås BTS B
Warta BTS C

12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
4
5
2
1

H35-B
Kannebäck BTK 1
BTK Linné 5
IF Ifo 2
IF Stendy 2
Torpa BTK

4
4
4
4
4

3
3
2
2
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
4

15
11
13
10
1

- 5
- 9
- 7
- 10
- 19

0
1
3
3
3
5

25
15
12
11
11
1

-

H35-C
RådaHindås BTS 1
Kannebäck BTK 2
IF Ifo 3
Älvängens BTK
BTK Linné 3
SK Höjden 2

5
5
5
5
5
5

BTK Linné 2
IF Ifo 1
Lindome BTK 2
IF Stendy 3
RBU/3 V

4
4
4
4
4

5
4
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0

0 10
10 8
13 4
14 4
14 4
24 0

H35-E
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0 18
1 16
2
9
3
6
4
1

- 2
- 4
- 11
- 14
- 19

8
6
4
2
0

H35-1
RådaHindås BTS 1
Kannebäck BTK 1
Lindome BTK 1
BTK Linné 1
Lerums BTS 1
IF Ifo 1
BTK Linné 2
Lerums BTS 2
BTK Linné 5

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
12
10
10
7
6
6
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
6
6
9
10
10
11
16

69
52
52
45
37
37
33
30
5

-

11
28
28
35
43
43
47
50
75

32
24
20
20
14
12
12
10
0

2
2
3
8
10
10
12
13
13
17

75
68
66
45
40
39
37
29
26
25

-

15
22
24
45
50
51
53
61
64
65

32
32
30
20
16
16
12
10
10
2

Hasse W

H35-2
H50
IF Ifo
BTK Linné 1
BTK Warta
Lerums BTS
RådaHindås BTS
Romelanda UF
Lindome BTK
Gärdsmosse BTK
BTK Linné 4
BTK Linné 2
BTK Linné 3
Torpa BTK
IF Stendy

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
20
19
18
15
12
12
9
9
8
6
5
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
6
9
12
12
15
15
16
18
19
22

92
97
85
81
78
59
55
50
41
51
33
36
22

-

28
23
35
39
42
61
65
70
79
69
87
84
98

42
40
38
36
30
24
24
18
18
16
12
10
4

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

IF Stendy 1
Bohus IF
IF Ifo 2
BTK Linné 3
IF Stendy 2
IF Ifo 3
BTK Linné 4
Askims BTK
Lindome BTK 2
IF Stendy 3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
16
15
10
8
8
6
5
5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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A-laget

B-laget

Mittenplacering för Ifo i
rekordstark Div V
Förra säsongens högsta distriktserie var mycket
ojämn och därmed inte särskilt inspirerande.
Denna gång helt annorlunda med rakt igenom
hårda matcher och att kvaliteten var hög belyses
av det faktum att de lag som ramlade ur båda kom
från Div IV inför denna säsong (Stendy och
Bohus). Vår femteplats är alltså inget att skämmas
över och vi gjorde mycket bra matcher även mot
de lag som hamnade före oss i sluttabellen. Här
följer en summering av matcherna efter årsskiftet.

Linne – Ifo 8-2
Klar förlust mot ett rutinerat lag som inte alls
passar oss. Visserligen förlorade vi samtliga tre
femsetare men var i praktiken aldrig nära poäng.
Bosse och Niklas hemförde våra vinster.

Ifo – Partille 3-8
Även här förlorade vi ett flertal jämna matcher
och hade egentligen chans på en poäng. Vår
tidigare klubbkompis Åke Ström förstörde dock
dagen för oss genom tre singel- och en dubbelvinst.
Våra segrar hemfördes av Bosse, Ove och Niklas.

Stendy- Ifo 7-7
I den jämna serien kände vi flåset i nacken och
behövde poäng för att hålla avståndet nedåt i
tabellen. Stendy ställde upp med mycket starkt
lag men efter 11-8 i femte set i sista matchen var
en poäng i hamn. Hasse vann två matcher, Bosse
och Ove och Niklas vardera en samt de två
dubblarna.

Ifo – Rudalen 8-3
Vi tog här de två poäng som behövdes för nytt
kontrakt. Rudalen mönstrade inte ordinarie lag
och var utan chans. Våra vinster tog Bosse (3),
Niklas och Ove (2) och en av dubbelmatcherna.

Askim – Ifo 8-1
Efter att ha spelat 7-7 under hösten blev vi nu
utspelade av ett av seriens topplag. Visserligen
saknades Bosse men inte ens det hade hjälpt.
Hasse tog hem vår vinst.

Ifo-Bohus 8-3
Bohus ställde upp med i stort fjolårets Div-4lag för att söka bärga nytt kontrakt. Vi saknade
fortsatt skadade Bosse men har alltid haft lätt mot
deras spelare och gav inte Bohus någon chans.
Göran hoppade in och vann två matcher och
detsamma gjorde Hasse och Ove samt vinst i en
dubbelmatch.

Kungälv-Ifo 8-6
Våra motståndare var klara seriesegrare och
ställde upp med ett par reserver. Vi saknade
Bosse och Niklas och gjorde mot den bakgrunden
en bra avslutning. Staffan spelade mycket
inspirerat och vann två matcher. Hasse (2), Ove
(1) och dubbel (1) fastställde siffrorna.
Hasse W
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IF Ifo B - Div.7 - Våren 2004:
Efter att ha lagt ytterligare en pingissäsong
bakom oss, kan vi bara konstatera att vi tyvärr inte
lyckades med vår målsättning att bli bland de tre
bästa i sluttabellen. Med resultatraden 4 vinster,
4 oavgjorda och 4 förluster hamnade vi slutligen
strax utanför pallen, nämligen på 4:e plats (för
övrigt samma placering som i ”halvtid”). Som
nykomling i div.7 får väl detta ändå betyget
godkänt.

IF Ifo B – Askim BTS B: 4-8
I laget spelade: Ove-3,Rikard-1,Lars0,Henrik-0,Dubbel-0.
Trots en stor portion revanschlusta, för den
knappa förlusten i höstmötet, och en gedigen
insats av Ove Nilsson (3 vinster), lyckades vi inte
få den efterlängtade revanschen. Istället ryckte
Askim undan i de båda dubblarna och vann
ganska komfortabelt till slut.

Partille BTS B – IF Ifo B: 7-7
I laget spelade: Åke K.-3,Lars-2,Rikard1,Staffan-1,Dubbel-0.
Även här hade vi revansch att utkräva för den
knappa förlusten i höstmötet. I denna match
utmärkte sig Åke Karlsson genom att i stor stil
vinna alla sina tre singelmatcher mot Partilles
mycket duktiga ungdomar. Tyvärr räckte detta
bara till en ”halv revansch”, då vi återigen lyckades
förlora båda dubblarna. Kanske måste vi träna
mera dubbelspel, eftersom dessa ofta kan avgöra
en hel match.

IF Ifo B – IF RBU/3V A: ----Matchen spelades ej eftersom RBU/3V, p.g.a.
otillräckligt antal spelare, tvingades att dra sig ur
serien. Mycket tråkigt , men vi hoppas verkligen
att de är tillbaka i seriespelet nästa säsong. I div.7serien som från början innehöll 8 lag kvarstod nu
7, och därmed räknade man i serietabellen bort
alla matchresultat ,där RBU/3V varit
motståndarlag.

Warta BTS C – IF Ifo B: 1-8
I laget spelade: Peter-2,Lars-2,Rikard2,Staffan-1,Dubbel-1.
Denna match skulle vi bara vinna. Det blev
också en mycket stabil och komfortabel seger
mot seriens bottenlag. Inte mycket mer att orda
om egentligen, förutom att det blir betydligt tuffare
tag i kommande matcher framöver.

sig, så även denna gång. Trots att ”ungdomarna”
Rikard Migell och Staffan Gustavsson
tillsammans nästan tog full pott (5 segrar av 6
möjliga, bra gjort!) så lyckades vi bara få en pinne
i denna jämna kamp.
P.S. Jag vill ge en särskild eloge till Åke
Johansson som med kort varsel ställde upp, då vi
hade problem att ragga spelare till denna match.
Tack Åke!

Råda Hindås BTS B – IF Ifo B: 6-8
I laget spelade: Rikard-2,Staffan-2,Åke K1,Göran-1,Dubbel-2.
I seriespelets näst sista match bar det iväg till
Landvetter för en svettig drabbning mot Råda
Hindås, som vi tidigare på hemmaplan besegrat
med hela 8-2. Det blev betydligt tuffare tag denna
gång. Det var återigen Ifo:s ”ungdomar” som
visade vägen (Rikard och Staffan verkligen på
gång nu!). När vi nu äntligen även skärpte till
dubbelspelet, så avgick vi med en knapp men
ändå rättvis seger. Puh! Bra kämpat killar!!

IF Ifo B – Kungälvs BTK B: 3-8
I laget spelade: Peter-2,Bosse-1,Lars0,Henrik-0,Dubbel-0.
Platt fall i avslutningsmatchen i div.7-serien
var väl inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Tyvärr
blev detta vår sämsta match i årets seriespel.
Visserligen fanns det inte så mycket att spela för,
vad gäller slutplacering i tabellen, men med ett på
papperet ganska starkt lag och med det tidigare
höstmötet i färskt minne (7-7 på bortaplan!) hade
vi nog väntat oss en mera segdragen historia.
Avslutningsvis lite spelarstatistik:
antal sp.matcher
Rikard
11
Peter
8
Lars
8
Staffan
7
Åke K.
7
Henrik
6
Göran
2
Ove
1
Bosse
1
Åke J.
1

höst
4-9
13-0
6-2
2-0
4-7
0-10
3-0
0-0
0-0
0-0

vår
9-4
4-1
4-6
6-5
5-4
0-4
1-2
3-0
1-1
0-3

Värt att notera 1:
Kolla in Rikards typiska uppryckning från
höst till vår!!
Värt att notera 2:
Undertecknad förlorade endast en match i
serien, och typiskt nog den absolut sista mot
Kungälv (13-15 i skilje!). Mycket retfullt!!

IF Ifo B – Warta BTS B: 7-7
I laget spelade: Rikard-3,Staffan-2,Åke K1,Åke J-0,Dubbel-1.
Återigen dags för match mot ett Warta-lag.
Denna gång mot ett betydligt bättre gäng. Förra
mötet slutade med delad pott, och kan man tänka

totalt
13-13
17-1
10-8
8-5
9-11
0-14
4-2
3-0
1-1
0-3

Tack alla pingiskamrater!!!!
Ha en trevlig sommar!!!!
Väl mött i höst igen!!!!
Vid tangentbordet:
Peter Appelqvist

Veteran VM

i Yokohama

Nu har vi varit där!
En liten tripp till Köpenhamn och sedan 11
timmar i sträck till Tokyo i Japan. Det var en lång
resa, tidsomställning blev det också, hela 7 timmar.
Ganska trötta men ivriga anlände vi på fredag
morgon fastän vi åkt hemifrån torsdag eftermiddag
och ingen natt kommit emellan. För mig tog det
lite tid innan jag hann ikapp klockan.
Två bussar hämtade oss vid flygplatsen för
den timslånga resan till hotellet i Yokohama. En
ung man, Sebastian, mötte oss vid bussarna. Han
skulle hjälpa oss under veckan med alla
begivenheter. Hans far arbetar sedan många år i
Tokyo och Sebastian, som är född i Japan och
därför talar flytande japanska, var ledig och hade
tid med oss. Det underlättade då det var japanska
som gällde på de flesta ställen. Nu skulle vi ut på
äventyr.

Maten
Vi startade dagarna med internationell frukost
på hotellet. Vi kunde äta oss mätta på litet av varje
och sedan bar det iväg till spelhallen. Vägen dit
gick genom jättestora varuhus. Det var modehus
bl.a. Harrods och skoaffärer, cafeer, restauranger,
fasta trappor, rulltrappor, hissar och bänkar för
vila om det behövdes. Det var fyra plan men vi
undersökte dem inte så noga.
Många restauranger har bilder på sin mat
utanför dörren, samt meny på engelska. Det var
bara att peka ut vad vi ville ha. Även om personalen
inte kunde tillräckligt mycket engelska för
konversation, så visste de i alla fall vad maten de
serverade hette. Det fungerade bra. Tonkatsu är
en japansk rätt som blivit populär bland
utlänningar. Det är panerad fläskfile serverad
med ris och riven kål. Det var mycket gott. Att äta
med pinnar var inte så lätt men det fanns bestick
så det var inget problem. Sushi (rå fisk) fanns
överallt men även en mängd annat. Panerad fisk
var också gott så man behövde inte gå hungrig.

Elvy utanför en restaurang, med menyn i
fönstert.

Spelet
Spelarna började sin träning i hallen som var
jättestor. Måndag och tisdag var det kvalspel.
Som vanligt var det inte många damer med som
spelade. Det var inte så lätt med alla japaner, det
förstår ju alla. Den bästa av våra var Marianne
Brunsjö-Åstedt i 85+. Hon vann denna gång
consolation i singel och var naturligtvis mycket
glad. I dubbeln gick hon till slutspel i 80+,
tillsammans med japanskan Shizuyo Nakamura.
De förlorade sedan i första omgången mot ett
heljapanskt par. Marianne är fantastisk och
bestämde omgående att komma igen nästa gång.

Bland herrarna i vår grupp var Toni Borg och
Per Magnusson de bästa. Dom vann dubbeln till
Tonis stora och ohöljda glädje. I singeln hade de
vunnit var sin pool, för att i andra omgången få
stryk av var sin japan.
I 40-årsklassen hade vi en stjärna, nämligen
Mikael Appelgren. Han vann singeln mot Zoran
Kalinic från Serbien-Montenegro. I dubbel som
han spelade ihop med japanen Koji Oribe blev de
tvåa i finalen mot de samspelta taiwanesiska
tvillingbröderna Chin-lung och Chin-shui Chih.
Det blev många fina matcher under de här dagarna.

Resa till Tokyo
På onsdagen var det spelledigt och då åkte vi
till Tokyo tidigt på morgonen. Yokohama och
Tokyo och ett stort antal andra städer har växt
samman till ett jättestort komplex. Det finns ett
väl utbyggt system med lokaltåg och tunnelbana
som täcker hela området. Tågen är många och
långa, och de går ofta. Spåren ligger inte i gatan
utan en bra bit upp som broar. Inga andra fordon
kom ivägen. Nödbromsning är nog okänt.
Japanerna står som packade sardiner, håller i en
stropp från taket och ser ut att sova. Starter och
inbromsningar sker mycket mjukt. Ett tiotal

På restaurang:
Stig Johansson, Marianne Brunsjö-Åstedt, Elvy
Hjort, Ingemar Hjort, Lisa Wilhelmsson,
Sebastian Taro Groth
Foto: Ann-Marie Lövgren
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Veteran-VM

hoppar av och ett dussin kommer på vid varje
stopp som det är ganska kort emellan. På något
sätt lyckas japanerna flytta på sig utan att det
märks, för vid varje station var det de tio japaner
som stod närmast dörren som gick av, trots att alla
stod stilla medan tåget var i rörelse. Att få en
sittplats var inte så enkelt, men jag hade glada
vänner runt mig som ordnade detta.

Shinkansen
På hemvägen till Yokohama prövade vi
Shinkansen som är världens snabbaste tåg, mätt i
reguljär drift med passagerare. Det kan köra upp
till 300km/tim. Hastighetsrekorden är 443 km/h
toppfart med ett testtåg och 262km/h medelfart

8
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på en sträcka mellan två städer. (Som jämförelse
kan nämnas att franska TGV har
hastighetsrekordet på testbana, 515km/h, medan
svenska X2000 har klockats i 173km/h med
passagerare.) Det var lite dyrare men man fick en
egen stol och slapp stå och hänga mellan ”sovande
japaner”. Det var en mjuk start, en mjuk gång som
såg ut att gå alldeles över taken och slutligen en
knappt märkbar inbromsning. Det var fantastiskt.
Just den biten vi åkte, inom tättbebyggt område,
gick tåget inte så fort som det kan göra ute på
landsbyggdens raksträckor. Vi åkte c:a 32 km på
13 minuter, och det ger en medelhastighet på 120130km/h, och en topphastighet på ”bara” lite
drygt 150 km/h mellan hustaken.

Toni Borg och Per Magnusson i semifinalen
mot Hansjörg Gässler (GER) och Valentin
Langehegermann (LUX).

Mikael Appelgren mot Kaoru Yoshikawa (JPN)
i poolspelet. I publiken märks tydligast Roland
Levinssson

i Yokohama
Fyrverkeri
På onsdagskvällen skulle det bli ett fyrverkeri
i hamnen i Yokohama. Yokohama stad bjöd på
fyrverkeriet utan någon speciell orsak, och det
berättades att folk reste från hela Japan bara för
att få se detta skådespel. Vi fick en bra utsiktsplats.
Fyrverkeri ses ju på långt håll men i hamnen låg
en mängd upplysta båtar som vi också ville se.
När det drog ihop sig kom det mängder av
ungdomar för att titta. Det som var så fint med
detta var att vi såg inte en enda som var onykter
och skränade. Ingen ställde sig framför oss utan
alla satte sig ner. Det imponerade verkligen.
Kimono är inte så vanligt längre men denna kväll
hade flickorna gjort sig fina. Även en del killar.
Det blev en riktigt trevlig kväll. Fyrverkeriet
varade länge och var mycket tjusigt. Först brände
de av ett ordinärt höghöjdsfyrverkeri, men i pausen
efter satt alla japanerna kvar, så vi förstod att det
skulle bli mer. När den andra omgången var klar,
så reste sig många av japanerna för att gå hem. De
hann inte speciellt långt förrän det tredje
fyrverkeriet fyllde större delen av himlen, och de
fick sätta sig igen.

Museet
Den sista dagen som var en söndag valde vi att
gå på museeum. Ett som visade Tokyo i äldre
tider. Det var ett nytt museeum med många
besökare. Det första man lade märke till var
enorma ställ för paraplyer som alla hade denna
regniga dag. Kanske flera var kvarglömda, det
framgick inte, men dom stod i god ordning och vi
hämtade våra när vi gick ut.
Mycket i detta land var annorlunda i positiv
riktning. När japanerna vill ha en bil måste dom
först skaffa en parkeringsplats. En lösning på
detta som vi ofta såg mellan de små husen borde
vi ta efter. Man hade hissar så att man kan parkera
två bilar på en plats. Bil nr 1 kör in och lyfts upp
några meter och sedan kör bil nr 2 in under detta.
Vi hade hört att det skulle vara så dyrt. Det
stämde inte. Ibland åkte vi taxi och det var inte
dyrare än här hemma. Vi som hade Ive hemma
ringde till honom från hotellrummet varje dag.
Det blev 10 gånger och när vi checkade ut gick
notan på 210:-. Det var ju inte heller så farligt.

Hemresan
Sedan var det dags att åka hem till det land där
vi är vana. På flyget får vi åter se alla japaner ta av
sig skorna, därför att när dom lägger upp sina
tillhörigheter ovanför sätena når dom inte upp
utan att stå på sätena. När vi anländer till
Landvetter tar vi farväl av varandra och tackar för
en trevlig resa. Alla skickar med hälsningar till
Ive och jag talar om att han och hans systerdotter
väntar oss utanför tullen. De finner honom där
och det välkomnandet gladde honom mycket.
Man kunde tro att det var han som kom hem. Jag
gör som Marianne: ser fram mot nästa gång. Det
blir inte så lång resa då utan målet blir Bremen.
Elvy.
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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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Tel

0708-81 15 88

