IFO~AREN

Nr 3 -98

Klubbtidning för IF Ifo
Ifo-aren nu även på Internet!

http://www.if-ifo.se/Ifo-aren/9803

Synvinkeln

Veteranträff

A-laget.

Klubbkänsla, klubbgemenskap och våra
ambitioner skall spegla klubbens filosofi.

Nu e’ de’ dags! Vi har planerat in en ny
veteranträff tisdagen den 16 februari, kl 19.00
på Västergatan 9 (samlingslokalen, där vi har
varit förut). Avsikten är att träffas i all enkelhet
för att snacka och äta lite till en billig penning.

Inför innevarande spelår var vår ambition
att bredda A-lagstruppen. De senaste
säsongernas problem med att få ihop ett
spelstarkt lag till seriematcherna ville vi
undvika och så har även blivit fallet. Vi tappade
Leif Linnander till Askim, men fick Bosse
Hjalmarsson och Mikael Svensson från
Mölndal samt Ove Nilsson från Linné.
Resultatet har blivit högre spelstyrka men
också betydligt större intresse att delta. I tuff
konkurrens med främst Wartaiterna och
RådaHindas slåss vi nu om seriesegern efter
följande insatser:

Genom åren i IF Ifo har jag ofta funderat
på vilken filosofi som klubben bör ha. Det har
alltid varit lätt att bilda sig en uppfattning
eftersom jag alltid har utgått från det som
passar mina egna intressen bäst. Det är väldigt
lätt att säga att klubben skall tillgodose allas
både kortsiktiga och långsiktiga intressen. Som
ordförande har jag dock insett att det inte
alltid är så lätt. Det räcker med att titta i vår
medlemsmatrikel för att inse att vi alla är
medlemmar av olika anledningar.Som
framgår av rubriken har jag valt att dela upp
dessa anledningar i tre huvudkategorier.

Du som får detta meddelande via Ifo-aren, tag
gärna kontakt med dina gamla kompisar. Det kan
ju tänkas att vi inte når alla. Vi kommer också att
försöka nå er genom telefonkedja. Tag gärna med
dig till träffen uppslag och idéer om vad vi kan
göra med dessa träffar. har du några förslag till
aktiviteter? Vi kommer att diskutera detta under
träffen.
Anmälan till träffen kan du göra till oss. Ive
tel 031-24 12 11 och Claes 031-18 98 75.

Klubbkänsla.
IF Ifo har alltid präglats av en stark klubbkänsla.
Detta framgår inte minst av den stora andel passiva
medlemmar som vi har. Många i klubben ”vet”
förmodligen inte varför de är med i IFO. Många
bara är det. Det gäller även mig. Det märkte jag
framförallt under mina två år i Borlänge. Jag var
då inte medlem i Ifo. Ändå var jag mycket glad
över att jag fick IFO-aren skickad till mig så att
jag kunde läsa om "min" klubb.
Forts på sid 3...

Uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

Årsmöte.
IF Ifo:s ordinarie årsmöte äger i år
rum tisdagen den 18 maj kl. 19.00.
Lokalen är som vanligt på senare år
Västergatan 9, ”körsbäret”. Fullständig
kallelse kommer i nästa nummer av
Ifo-aren. Ingen anmälan krävs, det är
bara att komma.
Styrelsen gm Ingemar Hjort.

Bohus (b) 8-0
Vårt "favoritlag" sedan flera år, då deras spelare
har mycket svårt för defensiv spelstil. Att Mikael
och Bosse H är offensiva uppvägdes av deras
högre spelstyrka. Ett par tappade set var allt vi
gav ifrån oss. Mikael, Bosse H, Bosse T och
Hasse vann två matcher var.
Forts på sid 3...

Sia-skolan är igång igen under ledning av
Tommy Karlsson. Här ser vi några av hans
adepter släppa loss vid borden medan Tommy,
Leif och Rikard har möte i bakgrunden.
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b. 18 98 75

Ledamot:
Bo Thorinsson

b. 45 31 80
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Hans Westling

a. 81 44 48

Medlemsavgifter säsongen 98/99:
Licensavgift (se nedan) tillkommer för alla aktiva spelare.
Seniorer
Pensionärer
Ungdomar (<20år)
Familjer
Veteraner, sponsorer

(150:-) 450:(100:-) 400:(100:-) 250:450:frivillig avgift, minst 50:-.
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e-post: ive.hjort@if-ifo.se
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SYNVINKELN
Forts från omslaget...

Klubbgemenskap.
Många är medlemmar av sociala skäl. Detta
gäller framför allt oss som håller till uppe i Oskar
Fredriksskolan och våra äldre aktiva som träffas
på Gamla Ullevi. Personligen så anser jag att det
är det viktigaste. Trivs jag inte med dem jag
spelar med så trivs jag inte med spelet heller.
Sedan skall vi inte glömma bort alla ”halv-passiva”
medlemmar som i och för sig inte spelar aktivt
men som gärna kommer till Ifo:s veterantävling
och hjälper till. Just för att träffas och umgås.

Våra ambitioner.
När det gäller våra ambitioner kan dessa delas
in i dels sportsliga och dels övriga ambitioner.De
sportsliga ambitionerna ökar förstås ju bättre
man är. Det är klart att våra A-lagsspelare samt
våra bästa veteraner är mer inriktade på själva
spelet. Att ha bra träningsmöjligheter för att kunna
prestera så bra resultat som möjligt. Övriga
ambitioner kan sedan vara att vilja se föreningen
ha god ekonomi, att man bidrar till aktiviteter åt
ungdomar i området, att man strävar efter att bli
en toppklubb i landet eller rent av ambitionen att
vilja vara med om att forma en bra klubb.
Eftersom alla värderar dessa tre faktorer olika
är det inte alltid lätt att till 100 procent tillgodose
allas intressen. Framför allt är det svårt när
ekonomin inte är den bästa. Hur mycket skall
klubben satsa på de som deltar i SM? Hur mycket
skall klubben bidraga med för den årliga Hirtshalsresan? Har vi råd att satsa på ett farmarlag nästa
säsong om B-laget skulle klara av att ta sig till div.
5? Vad är viktigast? Vem skall prioriteras? På
dessa frågor får man olika svar beroende på vem
man frågar. Vissa tycker att det är viktigt för
klubben att vi har spelare på SM-nivå för att Ifo
över huvud taget skall synas utåt. Vissa ser bara
till det ekonomiska och konstaterar att Veteranoch Pensionärs-SM inte genererar några pengar
till klubben. Vissa tycker att A-laget och
veteranerna inte bidrar med något i klubben
eftersom de aldrig är uppe och tränar i Oskar
Fredriksskolan.
Vissa tycker att Hirtshals-resan är det viktigaste
på hela året, framför allt ur socialt perspektiv.
Samtidigt anser många att eftersom tävlingen i
Hirtshals är den enda tävling som de deltar i under
året (klubben sparar pengar) så bör den sponsras.
Vissa anser att tävlingen egentligen är obetydlig
och därför inte värd att lägga pengar på. Klubben
representeras bättre om man deltar i lokala
tävlingar. Vissa tycker att det är självklart att om
B-laget tar sig till div. 5 skall man bilda farmarlag.
Vissa tycker att det är en onödig kostnad samtidigt
som B-laget endast skall vara en reserv till Alaget.
Dessa frågor bland andra är det som vi i
styrelsen måste tampas med. Det är viktigt att
vi i styrelsen på bästa sätt försöker tillgodose
allas intressen. Viktigast är det dock att vi alla
försöker tillgodose varandras intressen. Låt
detta bli klubbens filosofi.
Rikard Migell
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Kassören tar ton...
BT-A Div IV vsv sydöstra
IF Ifo A
IF Wartaiterna
Råda Hindås BTS
SK Höjden
Partille BTS
Bohus IF
Gärdsmosse
Stendy BTK

8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
5
4
3
3
1
0

2
1
2
1
1
0
1
0

0
1
1
3
4
5
6
8

Licenser.

62
61
60
49
48
36
33
19

-

25 14
35 13
41 12
50
9
44
7
52
6
57
3
64
0

48
41
40
36
32
30
28
20

-

14 12
24
9
25
9
39
5
41
5
41
4
43
4
48
0

53
47
48
45
37
39
33
37
10
12

-

20 12
25 11
29 10
29
9
32
8
44
6
38
6
41
5
47
1
56
0

BT-B Div 6A
IF Ifo B
Lekstorp A
Linné B
Råda Hindås PK C
Partille BTK B
Askims BTS B
Warta B
Höjden B

6
6
6
6
6
6
6
6

6
4
4
2
2
2
2
0

0
1
1
1
1
0
0
0

0
1
1
3
3
4
4
6

BT-C Div 7A
RBU/3V A
Kannebäck B
Lindo B
Torslanda B
S/G 97 A
IF Ifo C
Partille BTK D
Rudalen B
Askims BTS C
Mölndal C

7
6
7
7
7
7
7
7
6
7

6
5
5
4
4
2
3
2
0
0

0
1
0
1
0
2
0
1
1
0

1
0
2
2
3
3
4
4
5
7

BT-35-åringar H35-A
IF Ifo 1
Stendy 2
Gärdsmosse
Tollered
Lekstorp
Torpa 1

5
5
5
5
5
5

5
4
3
1
1
1

0 23
1 20
2 17
4
5
4
5
4
5

- 2 10
- 5
8
- 8
6
- 20
2
- 20
2
- 20
2

BT-35-åringar H35-C
Råda Hindås 2
Askim
S/G 97 1
Torpa 2
IF Ifo 3
Bohus

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0 23
1 21
2 15
3
8
4
6
5
2

-

2 10
4
8
10
6
17
4
19
2
23
0

BT-35-åringar H35-D
Holmalund
IF Ifo 2
Linné
Warta 1
Backa
Harestad

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0 21
1 18
2 17
3
9
4
9
5
1

- 4 10
- 7
8
- 8
6
- 16
4
- 16
2
- 24
0

BT-50-åringar H50-A
Warta 2
Råda Hindås
Bohus 2
IF Ifo 1
Torpa
Lindome
Gärdsmosse
Stendy 1
Linné 1

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
5
4
4
3
3
2
0

0
1
3
4
4
5
5
6
8

37
36
19
21
19
15
14
14
5

-

3 16
4 14
21 10
19
8
21
8
25
6
26
6
26
4
35
0

33
24
23
17
16
11
9
7

-

2 14
11 10
12 10
18
8
19
6
24
6
26
2
28
0

23
19
15
15
6
6
6

-

2 10
6
8
10
6
10
6
19
2
19
2
24
2

BT-50-åringar H50-B
Warta 1
IF Ifo 2
Romelanda
Höjden
Linné 2
Bohus 1
Lekstorp
Stendy 2

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
3
3
1
0

0
2
2
3
4
4
6
7

BT-pojkar 85-2
Warta
Bohus
Råda Hindås
Mölndal 3
Linné 2
Askim 2
IF Ifo

5
5
5
5
5
5
6

5
4
3
3
1
1
1

0
1
2
2
4
4
5

Återigen är det på håret att ett av Ifo:s lag
råkar illa ut efter strul med licenser. Samma
regler gäller för bordtennisspel som för
bilkörning. Man måste ha licens, och man
måste ha den med sig. Det torde vara självklart
för alla att man måste ha körkort för att få
köra bil, men eftersom det uppenbart inte är
lika klart för alla vad som gäller för pingisspel
kommer här några förtydliganden:
Jag börjar med att påpeka att för småpojkarna
har vi lyckats lösa licens till allihopa, trots att jag
inte har koll på vilka som spelar i laget, det är de
vuxna som vi har problem med. Ni som är vuxna
kan inte räkna med att vi i styrelsen automatiskt
fixar licencer till alla och envar, ni måste själva
säga ifrån om det inte har fungerat.
Det räcker inte med att någon har sagt att ”du
skall få licens nästa år”, jag kan som ny kassör
inte veta att den avgågna styrelsen har lovat att
fixa en licens, och sedan glömt bort att meddela
mig det. Du måste ha fått licensen i handen för att
få lov att spela.
Det räcker inte med att ha betalat in sin
medlemsavgift och licenspengarna till klubben,
kassören (det är jag) måste ha skickat pengarna
vidare till SBTF, fyllt i en blankett med rätt
personnummer och andra data och skickat in
blanketten. Det är bara du själv som kan kontrollera
att det har fungerat. Licenspapperet passerar inte
mig på vägen till dig, om inte du klagar så antar
jag att det har fungerat. Du måste ha fått licensen
i handen för att få lov att spela.
Om lagledaren ringer och frågar om du kan
spela på tisdag, och du inte har fått din licens ännu
så måste du svara: ”Nej, för jag har inte fått min
licens ännu.” Om du spelar utan licens och det blir
upptäckt, vilket det naturligtvis blir förr eller
senare, så kan laget bli uteslutet ur serien. Då är
det bättre att ställa upp en man kort och bara
förlora en match. Givetvis ringer ni genast till
mig och frågar vad som gått snett. Du måste ha
fått licensen i handen för att få lov att spela.
Om du avser att börja spela i serien eller på
tävlingar, meddela kassören detta så att jag kan
skicka ett inbetalningskort till dig, vänta på
pengarna, betala in pengarna till förbundet och
skicka in blanketten i god tid. Det tar minst två
veckor att få alla dessa papperen att gå runt.
Lagledare: det ingår i ert ansvar att se till
att alla spelare har sin licens med sig. Jag har
sett många spelare ha sin licens i en liten ficka
på racketfodralet. Det verkar som om fickan
sitter där just för det ändamålet. Passa på att
göra en kontroll vid nästa matchtillfälle.
När jag ändå är igång och skriver om ”läget i
nationen” vill jag passa på att tacka för att ni
allihopa har betalat in era medlemsavgifter, i
något fall till och med två gånger. Vi har hittills i
år tagit in 12.175:-. Möjligen tillkommer det ännu
mer pengar från veteranerna senare under
bokföringsåret.
Hej och tack från...
Ingemar Hjort, kassör.
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Härmed avrapporteras första delen av
innevarande säsong i summarisk form.

Serierna
har avverkats till drygt hälften och våra
tabellplaceringar är följande:
A-laget
B-laget
C-laget
H35 1
H35-2
H35-3
H50-1
H50-2

Leder Div 4
Leder Div 6
7:a i div 7
Vann sin kvalgrupp
-”Spelar C-slutspel
Kvalficerade sig för A-slutspel
-”-

Starka nyförvärv och intensivare träning är
väl huvudskälen till vara framgångar, vilka vi
hoppas fortsätter under våren.

DM
avverkades under november i Ex-huset. Tre
titlar blev årets skörd och inte oväntat hemfördes
de i H60: Bosse vann singel, Bosse/Hasse dubbel
och, tillsammans med evigt unge Gösta, även
lagtävlingen.

Från Ifos julbord. Från vänster ser vi: Förre BT-spelaren numera främst sponsor Harald Högfors
med fru, GBTF:s ordförande och Ifo:s sponsor Bengt Skarin, Gertrud Brestan och vittfarne Hans
Westling.

Vår tävling

Julbordet

Veteran-EM

lockade detta år omkring åttio deltagare, en
klar missräkning. Kanske är tidpunkten
(Allahelgonahelgen) inte så bra. Vidare lockar vi
nog fler spelare under en lördag/ söndag, då
endast en övernattning behövs.

serverades en fredag i mitten av december. Ett
tjugotal klubbmedlemmar, aktiva som passiva,
hade en trevlig kväll tillsammans. Särskilt roligt
var det att se Harald Högfors med hustru i vår
krets. Harald har tyvärr lagt pingisracket på hyllan
för många år sedan, men ger klubben värdefullt
stöd i samband med våra arrangemang. Ett stort
tack till ordförande Rikard som med benägen
assistans av familjen Hjort bjöd på ett välutrustat
julbord.

avslutar säsongen och äger rum i månadsskiftet
juni/juli. Arrangörer är BTK Linne/ Mölndals
BTK och spelplats är Scandinavium. 1500
deltagare förväntas komma och detta innebär bl a
att 5500 matcher skall spelas under fem intensiva
dagar. Undertecknad samt Ingemar Hjort är redan
involverade. Om fler klubbkamrater är
intresserade av att hjälpa till vid ett mycket trivsamt
pingisevenemang kan Ingemar kontaktas.

Ifoframgångar blev det i
HS50
1)Bosse Hj, 2) Ove N,
3 )Bosse T
HD50
1)Bosse Hj/Ove N,
3) Bosse T/Hasse
HS60
3)Hasse
HS70
1)Gösta
HD70
1)Gösta/Svante Thorsell,Halmstad

Årets deltagare kom från olika delar av landet
samt Danmark, Norge,Tyskland och England
och omdömena om tävlingen var enbart positiva.

Utrustning
införskaffades redan förra säsongen vad avser
overaller. Nu har även speltröja (vinröd och grå)
och shorts (svarta) inköpts, vilket gör ifospelarna
till såväl välklädda som spelstarka.

Hasse W

En profil
inom Göteborgs pingisverksamhet har gått ur
tiden. Veckan före jul avled Arne Lundin, som
väl inte är så bekant bland våra yngre medlemmar.
Arnes insatser för distriktets pingis kan inte nog
betonas, bl a var han styrelseledamot i GBTF i
trettio år.

Från Ifo:s julbord. Från höger med
ryggen mot kameran ser vi först
Haralds huvud, sedan Ove Nilsson med
fru. Därefter ser vi bara skymten av Bo
Thorinsson, sedan kommer Kjell
Oskarsson och Rikard Migell. på andra
sidan bordet sitter Magnus Killander
och Lars Molin, i båda fallen med
respektive.

Tevenius AB Harald Högfors
tel. 84 41 10.
harald.hogfors@if-ifo.se
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Hasse Westling på världsturne
Mina (pingis)eskapader

Veteran-VM i Manchester, England

Turkish Veteran Open i Bodrum,Turkiet

på utländsk botten

(22-27/6)

(18-22/10)

Deltog i den största klassen (H60) med drygt
300 deltagare. Vann min kvalpool mot spelare
från England, Irland och Australien utan setförlust.
Bollsäkra motståndare tvang mig dock till
slagräkning i två av matcherna, ett faktum som
gav mig möjlighet att bli väl bekant med
spelförhållandena. Stod över slutspelets första
omgång, för att sedan få ta mig an engelsmannen
Pollard. Den sega matchen slöt med vinst (15 i
tredje) men följdes av ett bottennapp. Tyske
Lothar Fraunheim syntes förträfflig att få möta
och ledningen i första set var hela 15-8. Tappad
koncentration samtidigt med allt bättre tyskt spel
gav trista resultatet 20-22, 20-22. Även i
dubbelklassen blev det poolvinst utan problem.
Med partnern ”Gamba” Karlsson (VM-etta -96 i
Norge) vid min sida var optimismen stor. Dock
föll vi knappt mot bollsäkra tyskar redan i andra
ronden och därmed var VM-tävlandet över för
denna gång. Perfekta arrangemang på 80 bord i
samma hall där J-O Waldner förra årets blev
världsmästare.

En semestervecka i kombination med
veteranpingis är en perfekt mix. Priset för rum
med helpension inkl obegränsat med vin (!) på
lyxhotellet var ytterst rimliga 250:- per dygn.
Vidare var vädret perfekt, så semesterupplevelsen
var toppen. Engelsmän, ryssar, holländare,
belgare, tyskar och ett stort antal turkar (totalt
hundratalet spelare) utgjorde motståndet för de
fyra svenskarna. Förutom Lasse K och jag deltog
stockholmarna Lasse Svedberg och Lennart
Brendling. Min insats får sägas vara godkänd, då
jag tog mig till final i såväl singel som dubbel i 60klassen. Mötte i singelfinalen tyske VMmedaljören Sigi Budzicz och gjorde en hyfsat
jämn match. Lika till sidbytet i skiljeset, men
sedan chanslöst. Kan varmt rekommendera detta
evenemang inför nästa säsong för alla som då är
minst fyrtio år.

Lyckligt arbetsbefriad har jag i år kunnat
ägna mig ytterligare åt favorithobbyn pingis.
Vid sidan av diverse ledaruppgifter (SBTF:s
styrelse, ordförande i förbundets
tävlingskommitté,
internationella
veteranpingisåtaganden mm) har tiden även
medgett ett utökat eget tävlande. Här följer en
redovisning av 1998 års internationella
deltagande.

Internationell tävling i Vancouver,Canada
(23-24/5)
Besökte under en dryg vecka Vancouver vid
Canadas kust mot Stilla havet för diskussioner
kring Veteran-VM år 2000. Som vanligt hade jag
i bagaget mitt pingisracket och dito skor och
under en träningskväll blev jag inbjuden att delta
i en turnering. Denna var främst avsedd för
invandrade kineser men även öppen för andra
spelare. Tävlingen var indelad i klasser efter det
canadensiska poängsystemet (totalt sex klasser
fran "Under 500 poäng" upp till "Över 2000
poäng"). Blev inplacerad i de två högsta klasserna
med resultatet andraplats i den öppna klassen och
seger i klassen 1600-2000 poäng. Åtskilliga
spelare ville förundrat titta på mitt mystiska belag,
som uppenbarligen inte är så vanligt
förekommande i denna del av världen. Så hemma
i bostaden tronar nu två troféer benämnda
"Overseas Chineese 1998 Open Championships".

Veterantävling i Kettering, England
(3-4/9)
Tillsammans med Lasse Karlsson från Warta
deltog jag i en tävling någon timmes bilfärd från
London. Nära 300 spelare var på plats och arrangör
var VETTS, dvs engelska veteranförbundet med
ca 800 medlemmar. Mycket bra och gemytliga
arrangemang och hyggliga spelmässiga
framgångar. I singelklassen avancerade jag till
kvarten, där jag föll trots 12-8 i skilje. Med
partner Jeff Brook tog jag mig till semi, där
världsmästarparet Schofield/Sheader blev för
svåra.
Till vänster: Hans med Tong Shao, ordförande
i British Columbias BTF Okänd fotograf.

Nedan: Hans vid prisutdelningen i Bodrum
.Till höger om Hans i bild: Sigi Budzicz (GER)
och Derek Schofield (ENG). I övrigt ett stort
antal turkar. Okänd fotograf.

Veterantävling i Grimsby, England
(21-22/11)
Åter i England för veteranspel med Lasse K
som ressällskap. En engelsk pingiskompis, boende
nära flygplatsen, erbjöd oss plats i sin bil. Fredag
eftermiddag kring London är inte att leka med
och resan tog nära fem timmar (mot normala tre).
Så mycket bättre smakade då den (eller de...) öl
som inmundigades vid framkomsten! Spelet gick
bra, men kunde ha gått riktigt bra.. I slutspelets
andra omgång (H50) vann jag i raka set mot
toppseedade Roy Norton för att förlora kvarten
mot en annan engelsman (trots 20-17 i tredje).
Inte heller i H60 var semifinal långt borta. I
kvarten mot säkre Keith Powell (trea vid VEM i
Wien) blev det slagräkning och till slut 19-21 i
skilje. Då även 60-dubbeln (med partner Matt
Sheader) innebar knappa 22-24 i semifinalens
avgörande set, måste konstateras att marginalerna
inte var helt på min sida. Åtminstone inte i
spelhallen. Under lördagskvällens trevliga bankett
vann jag första pris i lotteriet: 100 pund = drygt
1300:Nu är siktet inställt på vårens resor till
utlandet med pingisracket i bagaget - måhända
till Ryssland, Danmark, Estland och/eller
England!
Hasse W (Ifoarens internationella rapportör)

Nedan: Hans med Turkiska BTF:s ordförande,
Yaldirim Türkeri. Okänd fotograf.
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Seniorlagen
Partille (h) 8-6

B-laget hösten 98'

Ett av de tänkta favoritlagen, som inte levt upp
till förväntningarna. Matchen borde vunnits av
oss med större siffror. Överrakskande vinst av
Hasse mot Torbjörn Andersson, en
skräckmotstandare för defensivspelare. Mikael
2, Hasse 2, Bosse T 2, Bosse H 1 samt Bosse T /
Hasse i dubbel.

B-laget har i många år haft blygsamma
placeringar i division 6, men med Kjell som
ordinarie B-lagspelare och nyförvärvet
Tommy från Kannebäck (division 5), skall vi
vara ett av topplagen. Kanske t.o.m aspirant
på en division 5 plats till våren. Det ser
onekligen bra ut nu när serien snart vänder.
Stommen i laget består av: Tommy Karlsson,
Kjell Oskarsson, Rikard Migell, Magnus
Kilander men även Lars-Anders Olsson har
ställt upp. Korta kommentarer och matchfakta
följer:

forts från omslaget...

RådaHindas (h) 7-7
Förstärkta med Div 2-spelaren Johan Ahlenius
bjöds vi på tuffast möjliga motstånd. Dock låg vi
närmast till segern, bl a efter det att Hasse förlorat
två matcher med två poäng i skiljeset och Mikael
tappat 15-9 i tredje set mot Ahlenius. Mikael 2,
Bosse T 2, Bosse H 1, Hasse 1 samt Bosse T /
Hasse i dubbel.

Wartaiterna (b) 7-7
Vi mötte ett vältränat och spelstarkt gäng och
oavgjort resultat speglar matchen. Mikael visade
genom tre singelvinster varför han förra året hade
stark pluskvot i Div 3. En besvikelse var Hasses
tre förlustmatcher. Mikael 3, Bosse T 2, Bosse H
1 samt Bosse T / Hasse i dubbel.

Höjden (h) 8-1
Normalt är Höjden ett svårslaget lag med
rutinerade spelare. Denna gång var dom dock helt
utan chans och verkade sakna vilja. Oves vinst
mot f d ifospelaren Dennis Pettersson samt Hasses
seger mot distriktsmästaren i H40 Benny
Lundberg knäckte definitivt våra motstandare.
Mikael 2, Hasse 2, Ove 2, Bosse T 1 samt Bosse
T / Hasse i dubbel.

Gärdsmosse (b) 8-1
Vårt möte med ett av seriens bottenlag kunde
bara sluta på ett sätt. Noterbart att Christian
Karlsson, som besegrat Benny Lundberg, inte
fick någon matchvinst denna gång. Mikael 2,
Bosse H 2, Bosse T 2, Ove 1 samt Mikael / Bosse
H i dubbel.

Stendy (b) 8-3
Det andra bottenlaget vållade oss mindre
bekymmer än vad resultatet visar. Bosse H tappade
koncentrationen i en match med knapp förlust
som följd och även en av dubblarna missades på
ett onödigt vis. Bosse T 3, Hasse 2, Ove 1, Bosse
H 1 samt Bosse T / Hasse i dubbel.

Bohus (h) 8-1
Inte heller i returmötet gav vi Bohus nagon
chans. Oberäknelige P-O Fuxin vann mot Ove, i
övrigt helt lugnt. Bosse T 2, Hasse 2, Bosse H 2,
Ove 1 samt Bosse T / Hasse i dubbel.
De närmaste omgångarna kommer att bli
avgörande, då vi möter RådaHindås 10/1 b och
Wartaiterna 14/1 h.
Hasse

C-laget.
Höstsäsongen för Ifo:s C-lag (div 7A) har
varit lite av en berg och dalbana.Laget har blandat
toppspel med rena bottennapp. Alla spelare i
laget har blandat bra spel med ibland direkt dåligt
spel. Bäst har det gått för Göran som är den ende
som har plusstatistik i både singel och dubbel.
Med ett lite jämnare spel så borde det ha blivit
åtminstone 2 segrar till. Efter halva serien har det
blivit 3 segrar, 2 oavgjorda och 4 förluster.
Lite individuell matchstatistik (dubbelmatcher
inom parantes):
Olof Granered
Göran Malm
Kent Wilhelmsson
Henrik Migell
Lars-Anders Olsson
Magnus Kilander

10-12
14-7
8-17
8-9
0-2
2-0

(5-2)
(4-3)
(4-3)
(6-2)
(1-0)
(1-0)

Lars-Anders och Magnus har endast deltagit i en
lagmatch
Olof Granered

Från uppladdningsträffen inför höstsäsongen: Vid bordet: Per Svensson, Hans Westling, Magnus
Killander, Ove Nilsson (nykomling i Ifo, från lokaltillhandahållande BTK Linné), Bo Thorinsson,
Henrik Migell Olof Granered och Rikard Migell. Nykomlingen Åke Karlsson (från Alvhem) har
placerat sig lite diskret vid sidan av.

Ifo B - Partille B 8-5
Partille har pigga ungdomar som är födda
1981-82. De gav bra motstånd, men undra om
inte det var rutinen som var avgörande denna
premiärdag. Kjell och Rikard var "slowstarters",
men blev bättre ju längre matchen gick. Tommy
tog alla sina matcher och får ses som vårat ankare.
Lars-Anders gjorde bra motstånd mot ungdomar
som han är tre gånger äldre än. Tyvärr fick han
inte räkna sin sista match, som han vann
komfortabelt.

Askim BTS - Ifo B 4-8
En tidigarelagd match p.g.a Ifo Veteran Open.
Det märks att vi är bättre det här året. Det blev
aldrig riktigt spännande i och med att vi vann
bägge dubblarna. Alla i Ifo tappade var sin match.

Ifo B - Höjden B 8-0
Toppen mot botten. Det var över på en timma.
Det var bara Tommy som släppte ett set p.g.a att
han inte hunnit värma upp.

Lekstorp A - Ifo B 2-8
Här visar inte resultatet hur jämt det var. B.l.a.
6st. tresetsmatcher. Samtliga i Ifo gjorde en heroisk
insats. Det kommer att bli tufft mot Lekstorp till
våren då de är rejält revanschsugna.

Warta B - Ifo B 2-8
Här var det premiär för Ifo:s B-lag att använda
det nya matchstället, som jag för övrigt tycker är
det finaste vi har haft. Och det gick ju bra. Tommy
och Rikard tog bägge sina matcher.

Ifo B - Linné B 8-1
Sista matchen 1998 och det passade ju bra att
det var 1:an mot 2:an i serien som möttes. Alla i
Ifo var tända av stundens allvar. Och som vi
spelade.......... total urladdning. Vi demolerade
Linné med utklassningssiffrorna 8-1. Kjell var
den enda som tappade en match. Dock med
skiljebollar i varje set.
statistik
Tommy Karlsson
Magnus Kilander
Rikard Migell
Kjell Oskarsson
Lars-Anders Olsson
dubbel

vinstprocent
93%
80%
77%
71%
0%
78%

matchkvot
13- 1
8- 2
10- 3
10- 4
0- 2
7- 2

Till sist vill jag gratulera Ifo A resp. Ifo C för
en fin insats. Tydligen så gäller ålder före skönhet
även i pingissammanhang. B-lagets nyårslöfte
blir att vi vinner division 6.
Gott Nytt År, Magnus Kilander.

6

Ifo-aren nr 3 1998

Uppdaterad med färgbilder 2003-01-05

BT-veteraner
Herrar 35

OldBoys-serien herrar 50-1-2

Vårens spelprogram.

Årets serier för herrar 35 har en annorlunda
utformning än tidigare år då en traditionell
serie med ner- och uppflyttningar mellan olika
serier har tillämpats.

Höstens seriespel har spelats som förra
året i två klasser och där vi i år hade två lag.
Dels i 50-1, dels ett i 50-2. De fyra bästa lagen
från serierna går vidare i 50-1 och resterande
spelar i 50-2. Våra båda lag gick till slutspel i
50-1.

H 35-1,

I år spelades först en kvalificeringsserie för att
avgöra senare motståndare av ungefär samma
spelstyrka. Totalt 24 lag indelades i 4 serier med
en viss seedning som Hasse Westling stod för. I
varje serie på 6 lag spelades en enkelserie. De
bästa 2 lagen kvalificerar sig för högsta serien, de
2 mittenlagen går till mellanserien medan de sista
2 spelar i den lägsta serien.
IF Ifo har 3 lag anmälda. Förstalaget med Bo
Thorinsson och Hasse Westling och andralaget
med de nya spelarna från Linné Ove Nilsson och
Göran Ekström. Hasse och Bosse hade inga
problem att bli först i sin grupp medan andralaget
fick kämpa hårt för att komma 2:a i sin grupp.
Avgörande match spelades som sista gruppmatch
mot just Linne och slutade 3-2 till IFO 2 efter det
att dubbeln blev avgörande.
I skrivande stund har en omgång med 2 matcher
avverkats och på traditionellt vis möttes de båda
Ifo-lagen i första matchen.Detta görs för att
undvika taktiska lagsammansättningar längre
fram. Som alltid blev det en hård match som
slutade 3-2 till Hasse och Bosse. Bosse vann sina
båda matcher samt även dubbeln i en jämn
tresetsmatch. Den nya seriuppläggningen verkar
redan som ett lyckat drag eftersom alla matcherna
blir mot lag av ungefär samma klass och därmed
blir motivationen hög i alla omgångar.
Både Ove och jag själv ser fram emot att
representera IF Ifo i serien och även på
Veteran-SM i slutet av januari.
Göran Ekström

Som vanligt är Gösta Nimmerfors av gammal
god form och vinner i stort sett sina matcher. 501-laget i år innehöll samma gamla gubbar, Gösta,
Tage och något yngre Åke. Vi spelade ömsom
som vin och ömsom som vatten. Det blev fyra
vinster och fyra förluster och slutfacit blev fjärde
plats med samma poäng som femte lag Torpa,
men vi hade matchkvoten 2 plus och Torpa 2
minus. Slutställning blev: Warta, Råda-Hindås,
Bohus, IF Ifo, Torpa, Lindome, Stendy, Linné.

Den individuella kvoten
Gösta
Åke
Tage

9
5
2

2 11
9 14
5
7

Samtliga dubblar har spelats av Gösta och
Åke och där blev resultatet 5 vinster och 3 förluster.
Ett fylligare reportage kommer när slutspelet är
färdigt.
Tack för i år 1998, Åke Andersson

Här kommer resultatet från H50B.
Vi har spelat ganska bra, vi har vunnit fem
matcher och förlorat två. Det var mot Warta och
Höjden. Warta vann serien med Ifo 50 B som god
tvåa. Vi tar nya tag efter jul och nyår. Då hoppas
vi att Björn Widen har tränat upp sig så han vill
vara med och spela.

Ifo har två lag i denna serie.
99-01-11
99-01-11
99-01-11
99-01-25
99-01-25
99-01-25
99-01-25
99-02-08
99-02-08
99-02-08
99-02-08
99-02-25
99-02-25
99-02-25
99-03-01
99-03-01
99-03-01
99-03-01
99-03-15
99-03-15
99-03-15
99-03-15
99-03-29
99-03-29
99-03-29
99-03-29

18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30

IF Ifo 2 .................... IF Ifo 1
RådaHindås 2 .......... IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... Stendy 2
IF Ifo 2 .................... Holmalund
RådaHindås 1 .......... IF Ifo 1
IF Ifo 1 .................... Askim
Stendy 2 .................. IF Ifo 2
IF Ifo 2 .................... Höjden
IF Ifo 1 .................... RådaHindås 2
IF Ifo 2 .................... Askim
Holmalund .............. IF Ifo 1
IF Ifo 1 .................... Höjden
RådaHindås 1 .......... IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... IF Ifo 2
Stendy 2 .................. IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... RådaHindås 2
Holmalund .............. IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... RådaHindås 1
Askim ..................... IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... Stendy 2
RådaHindås 2 .......... IF Ifo 1
Höjden .................... IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... Holmalund
Askim ..................... IF Ifo 2
Höjden .................... IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... RådaHindås 1

H 35-3
99-01-11
99-01-11
99-01-25
99-01-25
99-02-08
99-02-08
99-02-25
99-02-25
99-03-01
99-03-01
99-03-15
99-03-15
99-03-29
99-03-29

18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30
18.00
19.30

Gott Nytt År,
från Lagledaren i Herrar 50 B, Åke Karlsson

Warta 2 ................... IF Ifo 3
IF Ifo 3 .................... Torpa 1
IF Ifo 3 .................... Bohus
Lekstorp .................. IF Ifo 3
IF Ifo 3 .................... Harestad
Kungälv .................. IF Ifo 3
IF Ifo 3 .................... Backa
IF Ifo 3 .................... Warta 2
Torpa 1 .................... IF Ifo 3
Bohus ...................... IF Ifo 3
IF Ifo 3 .................... Lekstorp
Harestad .................. IF Ifo 3
IF Ifo 3 .................... Kungälv
Backa ...................... IF Ifo 3

H50-1,
Ifo har båda sina lag i denna serie.

Pojkar 85

Sia-verksamheten

I laget som placerats i grupp 85-2 spelade Erik
Gustavsson, Jonas Boberg och Christopher
Lundkvist. Av dessa gossar har bara Erik spelat i
serien förut, medan de båda övriga är nykomlingar.
Med hänsyn till detta får deras resultat betraktas
som godkänt.

Elva tisdagar under hösten har det bedrivits
bordtennisträning för ett tiotal ungdomar i Oskar
Fredriksskolan. Som vanligt var intresset stort i
början av hösten. Vi var tvungna att sätta upp fem
bord och ändå kunde inte alla spela samtidigt.
Efter ett antal veckor med några avhopp var vi
nere på ett lagom antal à 8-9 stycken.

Första matchen vann pojkarna med 3-2 över
Askim. I andra matchen kom Kungälv inte till
spel. De följande omgångarna blev svårare,
motståndarna var både erfarnare och hade bättre
spelare än våra nya pojkar. Bland matchresultaten
kan nämnas att Linné vann med 3-2 och Mölndal
med 4-1.
När vårsäsongen började hade pojkarna fått
nya pingisracketar, vilket ledde till ökat
självförtroende och att de blev en klass bättre och
vågade spela ut mera. Trots detta vann Askim
returen med 3-2. Tommy och Rikard har numera
blivit tränare för pojkarna, så gott det går, eftersom
deras jobb allt som oftast hindrar dem att närvara
på pojkarnas träningstider.
Lagledare Leif Andrén.
(ungdomsavsnitten är bearbetade av red.)

Då vissa är rena nybörjare har det inte varit tal
om någon avancerad träning. Speciellt inte när
ungdomar i 9-12 års åldern inte gör någon skillnad
på träning och match. Bollen skall vinnas till
varje pris. Huvudsakligen har träningsbiten gått
ut på att få en viss rutin på inbollningen. Även om
det inte är helt logiskt att man bara skall spela på
halva bordet. Fast gör man det till en tävling så
blir det genast solklart och mycket roligare. I
synnerhet när Leif håller med gottpåsar som pris.
Fast klart roligast är naturligtvis rundpingis.
Att inte avsluta träningen med rundpingis är helt
otänkbart. Det insåg jag vid den tredje träningen
då vi spelade "bästa bordet" istället. Jag har nog
aldrig sett mer besvikna ungdomar. Veckan efter
blev det rundpingis. Vi fortsätter verksamheten
under våren i förhoppning om att några ungdomar
väljer att fortsätta till hösten.

99-01-18
99-01-18
99-01-18
99-02-01
99-02-01
99-02-01
99-02-01
99-02-22
99-02-22
99-02-22
99-02-22
99-03-04
99-03-04
99-03-04
99-03-08
99-03-08
99-03-08
99-03-08
99-03-22
99-03-22
99-03-22
99-03-22
99-03-30
99-03-30
99-03-30
99-03-30

18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.30
19.30

IF Ifo 1 .................... IF Ifo 2
Bohus 2 ................... IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... RådaHindås
Höjden .................... IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... Romelanda
RådaHindås ............. IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... Warta 1
IF Ifo 2 .................... Bohus 2
IF Ifo 1 .................... Warta 2
Romelanda .............. IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... Warta 1
Höjden .................... IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... Warta 2
IF Ifo 2 .................... IF Ifo 1
IF Ifo 1 .................... Bohus 2
RådaHindås ............. IF Ifo 2
IF Ifo 2 .................... Höjden
Romelanda .............. IF Ifo 1
Warta 1 ................... IF Ifo 2
IF Ifo 1 .................... RådaHindås
Warta 2 ................... IF Ifo 1
Bohus 2 ................... IF Ifo 2
Warta 1 ................... IF Ifo 1
IF Ifo 2 .................... Romelanda
IF Ifo 1 .................... Höjden
Warta 2 ................... IF Ifo 2

Presstopp:
KM i pingis kommer att spelas i marsapril. Närmare besked och
anmälningslista kommer att finnas i
Oscar Fredriksskolan, vår träningslokal.
Alla medlemmar är välkomna.

Rikard Migell.
Uppdaterad med färgbilder 2003-01-05
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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
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Kontor
795 18 33
Bostad
82 93 63
Biltel 0705-169562
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