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KM i golf.
Regerande klubbmästaren i pingis tillika vice i golf - inbjuder till
klubbmästerskap år 2000.
Plats: Partille Golfklubb
Tid: Torsdagen den 29 juni med första
start cirka 13.00
Banan: Något kuperad skogsbana. Små
greener och många smala fairways. Längd
5475 meter. Bogeyvärde 23,9
Klasser: Poängbogey samt slagspel med
handicap samt Lägsta score
Greenfee: 250 SEK (Överenskommelser
med andra klubbar finnes.) Prisavgift: 30
SEK (Går till priser till “vinnare”.)
Anmälan senast 22 juni till:
Per Svensson, Smedjegårdsvägen 20,
433 32 Partille,
epost: per.svensson@gbg.sifu.af.se

Med två 2-3 förluster tog så serien slut för det
här året. Årets två sista omgångar kan sägas vara
symtomatiska för denna säsongen. Den enda
ljusglimten har varit Olssons många gånger stabila
spel. I Skrivande stund är placeringen inte klar,
men någon stans på nedre halvan lär det väl bli.
Ett stort grattis till seriesegrarna i div 7.
Ragnar

Sia
Sia-verksamheten har rullat på även under
våren. Vi har denna terminen förutom träning
kört en turnering, där alla möter alla. Segraren
kommer att koras under vecka 14. Det har varit
roligt att jobba med dessa barn och ungdomar, så
någon form av fortsättning med nybörjare blir det
troligen till hösten. Till sist vill Sia eleverna och
jag tacka Leif för det arbete han lägger ner på att
hålla ordning på oss, borden, och övrigt materiel.
Tack Leif !
Ragnar

Årsmöte.
IF Ifo:s ordinarie årsmöte
äger i år rum
onsdagen den 14 juni kl.
19.00.
Lokalen är som vanligt på
senare år Västergatan 9,
”körsbäret”.
OBS- kallelsen kommer senare än vanligt
- mötet är redan nästa vecka.

Dagordning återfinns inne
i tidningen.
Alla medlemmar hälsas
välkomna.

Ifo BTK A Våren 2000
Grattis till division IV-spel nästa säsong, Hålta
och Gärdsmosse! Det blev en riktig rysare till
slut. Inte förr
än i sista seriematchen kunde man se vilka lag
som gick upp respektive åkte ur. Vi höll oss kvar
i femman på det berömda håret. Långnäsa får
Rudalen och Lekstorp som spelar i sexan till
hösten. Jämnare serie får man leta efter. Tänk att
man degraderas trots fem vinster, två oavgjorda
och sju förluster för Rudalen. Det var bara två lag
i serien vi inte lyckades att slå. Seriesegrarna
Hålta samt Stendy (som vi borde slagit.) Till
hösten skall vi ha revansch på dem. Jag tycker
definitivt inte vi kan slå oss för bröstet med den
här insatsen, men det är ett gott gäng och jag
hoppas att alla i laget stannar kvar i klubben. Med
Från Veteran-VM i Vancouver ser vi Bo Thorinsson, påhejad av svärsonen Alan och barnbarnet
Annela, 3 mån. Bosse lyckades bäst av Ifo:s båda representanter, med en kvartsfinalplats i dubbel.
Mer från Kanada-resan på sidan 8…

Forts på sidan 5…
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Dagordning för årsmötet 2000-06-14.
A. Inledning
1. Mötets öppnande.

D. Val av de personer som skall
sköta föreningen det kommande
året.

E. Avslutning.
24. Övriga frågor.

....................................................................
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
....................................................................

14. Val av ordförande (1 år).

a) .................................................................

o Förslag: .......................................................

b) .................................................................

o Förslag: .......................................................

c) .................................................................

3. Val av mötesordförande.
o Förslag: .......................................................

15. Val av två ledamöter (2 år).

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

4. Val av mötessekreterare.

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

16. Fyllnadsval (1 år, därest så skulle behövas).

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

o Förslag: .......................................................

17. Val av suppleanter (1 år).

25. Utdelning av Ifo-bollarna.
....................................................................
26. Utdelning av övriga utmärkelser.
....................................................................
27. Mötets avslutande.

o Förslag: .......................................................

B. Redovisning av det gångna året.

o Förslag: .......................................................

6. Fråga om godkännande av årsberättelsen.

18. Val av två revisorer (1 år).

8. Revisorernas berättelse.
....................................................................
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.
....................................................................

o Förslag: .......................................................
19. Val av två revisorsuppleanter (1 år).
o Förslag: .......................................................
o Förslag: .......................................................
o Förslag: .......................................................
20. Konfirmation av valda sektionsstyrelser.
....................................................................

C. Planering inför nästa verksamhetsår.

21. Val av honnörsnämnd (1 år).
o Förslag: .......................................................

10 Förslag och motioner.

o Förslag: .......................................................

a) ....................................................................

o Förslag: .......................................................

b) ....................................................................

o Förslag: .......................................................

11. Fastställande av årsavgiften.

22. Val av ordförande i valberedningen (1år).

Seniorer .......................................................

o Förslag: .......................................................

Ungdomar ...................................................

o Förslag: .......................................................

Pensionärer .................................................

23. Val av två ledamöter i valberedningen
(1år).

Familjer .......................................................
12. Fastställande av verksamhetsplan.
....................................................................

o Förslag: .......................................................
o Förslag: .......................................................
o Förslag: .......................................................

13. Fastställande av budget.
....................................................................
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tel. 84 41 10.

....................................................................

o Förslag: .......................................................

Harald Högfors

7. Fråga om godkännande av ekonomiberättelsen.

o Förslag: .......................................................

Tevenius AB

....................................................................
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Grattis till säsongens alla segrar!

Den 30 mars var det återigen dags för det
årligen återkommande klubbmästerskapet.
Tretton spelare samlades i EX-huset för att kora
klubbmästare i herrklassen, ungdomsklassen och
i dubbel. I herrklassen vann Pelle som var i
storform. På sin väg till finalen vann han ganska
komfortabelt mot Peter och Bosse. I finalen mötte
han fjolårssegraren Kjell som den här gången inte
räckte till mot en storspelande Pelle. I
ungdomsklassen möttes Erik och Jonas i en direkt
avgörande final. Erik visade med sin erfarenhet
vem det är som är vår bäste ungdom genom att
besegra Jonas i två raka set. I dubbel parades
spelarna ihop utgående från singelspelet. Den
bäst placerade spelaren parades ihop med den
sämst placerade. Den bästa kombinationen visade
sig Kjell och Göran vara. De vann ganska enkelt
i finalen mot de två vänsterhänta spelarna Åke K.
och Rikard.

Vissa av Er kanske undrar vilka segrar jag
menar? Jag menar alla segrar. Oavsett om det rör
sig om att vinna VM, EM, SM, DM, serien,
matchen, ett set eller rent av en boll så är det ändå
en seger. Och det är segrarna vi minns. Förlusterna
kan vara tunga för stunden, men glöms ganska
fort bort.

Rikard

Manusoriginal:
Text:
Undvik att använda ordbehandlingsprogrammens "egna"
format, de kan oftast bara öppnas av programmet självt,
använd istället ren text eller ett annat generellt format
såsom .rtf eller .pdf.
Helst via e-post. Lägg texten i mailet eller bifoga filer som
RTF, PDF eller annat generellt format.
Macdiskett, nästan alla filformat. PC-disketter, helst som
.RTF eller .TXT
Även pappersmanus fungerar, gärna maskinskrivet, inget
krav på rättstavning.
Bilder:
Via e-post: använd generella format såsom: jpeg, gif, tiff,
pict eller bmp.
Annars helst vanliga färgbilder. Storleken spelar ingen roll.
Där ingen fotograf är angiven är fotona tagna av red.
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.

IF Ifo
Registreringsnr.
Postgiro:
Föreningssparbanken
Skandiabanken

Klubbmästerskap 2000

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

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

Det är tack vare detta fenomen, denna inre
överlevnadsinstinkt och den otroliga glädjen att
vinna som gör att vi år ut och år in fortsätter med
denna underbara sport.
Säsongen lider mot sitt slut, men ännu är den
inte helt slut. Den 14 juni är det årsmöte och då
hoppas jag att alla som kan kommer. Vi har som
vanligt många viktiga beslut att fatta. Som Ni
kanske redan vet så har Dennis, Benny L, Benny
S och Kent beslutat att lämna klubben för att gå
till Linné. Tommy Karlsson går tillbaka till
Kannebäck och Magnus Kilander kommer väl att
värvas av Malmö FF nu när han skall flytta dit för
att arbeta i Köpenhamn. Så frågan är om vi har
tillräckligt men spelare för att kunna ha tre herrlag
nästa säsong.
Slutligen vill jag passa på att tacka för
denna säsong och önska Er alla en trevlig
sommar.

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

Rikard
P.S. Jag inser dock att det finns förluster som
man inte vill glömma. Det är med stor sorg jag ser
att Magnus, klubbens idag mest framgångsrika
egna produkt, måste lämna oss. Jag önskar Dig all
lycka i Malmö/Köpenhamn samtidigt som jag
vill att Du skall veta att Du alltid är välkommen
tillbaka. D.S.

En bild från finalpasset i VVM i Vancouver. Bo Thorinsson med partner närmast kameran, i
kvartsfinalen mot ett franskt par. Det är tidigt på morgonen, och läktarna skulle senare bli så gott
som fullsatta. Ville man ha en bra sittplats till finalerna , så fick man se till att sitta på den i god
tid innan.

Huvudstyrelsen:
Ordförande:
Rikard Migell

b. 53 41 51
a. 62 76 53

Kassör
Ingemar Hjort

b. 24 12 11
a. 12 17 30

Sekreterare,
Göran Malm

b. 93 12 87
a. 45 02 30

Ledamot:
Bo Thorinsson

b. 45 31 80
a. 16 19 19

Ledamot,
Hans Westling

b. 81 44 48

Medlemsavgifter säsongen 99/00:
Licensavgift (se nedan) tillkommer för alla aktiva spelare.
Seniorer
Pensionärer
Ungdomar (<20år)
Familjer
Veteraner, sponsorer

(150:-) 900:(100:-) 900:(100:-) 250:900:frivillig avgift, minst 50:-.
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A-laget

Tabeller

Silverplats i div4
En kort redovisning av vägen till andraplats
samt kvalspel.

Bohus - lfo 2-8
Seriestart mot ett lag som vi alltid haft lätt att
möta. Säker seger efter det att Hasse och Ove
båda förlorat mot samme motståndare med två
poäng i skiljeset.

Ifo - Kungälv 8-3
Trots att Benny inte deltog var vår seger inte
hotad. Dessvärre inte tillräckligt för att gå upp i
serieledning. Åke anförde med sina tre
singelvinster.

Lindome - Ifo 0-8
Betydelselös slutmatch som vanns utan
setförlust. Andraplats i serien (futtiga en poäng
efter Kungälv) innebar kvalchans till Div 3.

Ifo - Partille 6-8
Mot ett ograverat div 3-lag föll vi i en mycket
jämn match. Toppning av motståndarlaget en
“hämnd” för Åkes övergång till Ifo?

Söder - Ifo 3-8
Stark insats mot Mariedals unga farmarlag,
som är ett av kandidatlagen till topplaceringar i
serien. Full pott för Åke och Bosse.

lfo - RådaHindås 8-1
Benny ersatte skadade Åke vid en enkel
ifoseger. För ovanlighetens skull var Bosse den
som tappade match.

lfo-Torslanda 8-0
Vinst utan setförlust mot blekt motstånd. Kent
debuterade i laget.

Kungälv - Ifo 8-5
Seriefinal där våra förhoppningar kom på
skam. Oturliga förutsättningar, då Åke nyligen
hade Ijumskoperarerats och tappade två matcher.

Ifo - Lindome 8-2
Våra motståndare var för några år sedan ett div
2-lag, men numera bottenlag i fyran. Åke och
Bosse tog sina matcher.

Ifo - Bohus 8-1
P-O Fuxin chocköppnade med vinst i raka set
mot Åke. Sedan gick dock allt vår väg, delvis
underlättat av att Bohus saknade en spelare.

Partille - If o 2-8
Klar revanch mot ett ordinarie partillelag.
Benny och Åke vann fullt medan Bosse och
Hasse tappade en match var.

Ifo - Söder 8-6
Stenhård match mot ett mycket ungdomligt
och lovande lag. Speciellt Andreas Cajbrandts
namn bör läggas på minnet, nu vann han fullt efter
segrar mot bl a Åke och Benny.

RådaHindås - Ifo 2-8

Div 4 IF Ifo A
Kungälv
IF Ifo
Söder
RådaHindås BTS
Bohus
Partille BTS
Lindome
Torslanda

Kvalspelet
Ifo - Lerum 8-5
Precis som vi hade Lerum hamnat på andra
plats i sin div 4-serie. Benny hade meddelat att
han lagt ner sitt pingisspel, men vi Iyckades
övertala Mikael att hoppa in i laget. Trots oträning
vann han två singlar och medverkade starkt till
vår gedigna insats. Även Åke och Bosse vann två
matcher var och dessutom Iyckades vi vinna båda
dubblarna.

Ifo - Kvibille 5-8
För avancemang gällde minst oavgiort mot
Halmstads farmarlag, som hade hamnat på sjätte
plats i div 3. Stark ifostart med bl a vinst för Hasse
mot Kvibilles tvåa och för Mikael mot Simon
Angel (den senare meriterad från elitserien). Dock
utjämnade våra motståndare och efter dubblarna
var ställningen 5-5. Tyvärr skadade sig Mikael,
kunde inte fullfölja sin slutmatch och vi förlorade
mot ett duktigt lag.
Eventuellt får vi som kvaltvåa ändå chansen
till avancemang, då ryktet gör gällande att ett
lag i trean drar sig ur till sästa säsong.
Individuell matchskillnad i div 4
Åke
24-5
Bosse
24-7
Hasse
15-8
Benny
10-3
Ove
12-7
Kent
3-1
Pelle
2-0
Mikael
1-0
Kjell
0-2
Siffrorna från kvalet:
Mikael
4-2
Åke
3-3
Bosse
2-4
Hasse
1-3
Hasse Westling

Storseger på “nolltid” mot seriens klart sämsta
lag. Torbjörn Strandh var den ende som höll
klassen och pressade Pelle hela vägen.
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1 1 106
0 2 107
1 5 93
1 6 81
1 7 74
1 8 77
0 12 34
1 12 51

-

49
38
77
72
82
94
106
105

25
24
17
15
13
11
4
3

-

68
67
77
85
90
83
86
106

20
19
19
13
13
12
12
4

Div 5 Ifo BTK A
Hålta A
Gärdsmosse A
Lindo A
Tollered A
Stendy BTK A
Ifo BTK A
Rudalen A
Lekstorp A

14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
9
5
6
6
5
2

2 3
1 4
1 4
3 6
1 7
0 8
2 7
0 12

101
92
92
87
78
82
76
54

Div 7 Ifo BTK B
Ifo BTK B
Torslanda B
Älvängen A
Partille BTS E
Lekstorp B
Partille BTS D
RådaHindås BTS C
Höjden B

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
3
3
3
1
0

1
0
0
1
0
0
2
0

0
2
2
3
4
4
4
7

55
50
48
38
40
36
37
24

-

31 13
30 10
31 10
42 7
45 6
43 6
50 4
56 0

-

12
27
23
31
47
53
58
60
68
71

32
30
28
26
16
16
12
8
8
4

-

13
24
22
36
48
49
49
66
69
74

36
30
28
20
16
16
16
10
6
2

-

5
25
31
25
40
44
53
57

26
24
18
16
10
10
4
4

-

4
24
22
24
34
42

20
14
10
10
6
0

H35-1 Ifo BTK lag 1-2-3
RådaHindås 1
Linné
Ifo BTK 1
Ifo BTK 3
Ifo BTK 2
Askim 1
Stendy 1
RådaHindås 2
Backa
Askim 2

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
14
13
8
8
6
4
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
5
10
10
12
14
14
16

78
63
67
59
43
37
32
30
22
19

H35-2 Ifo BTK lag 4-5
Ifo BTK 4
Stendy 2
Warta
Torpa
Lindome
Gärdsmosse
Ifo BTK 5
Lekstorp
S/G 97
Harestad

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
15
14
10
8
8
8
5
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
4
8
10
10
10
13
15
17

77
66
68
54
42
41
41
24
21
16

H50-1 Ifo BTK lag 1-2
Warta
Ifo BTK 1
Höjden
RådaHindås
Romelanda
Ifo BTK 2
Lindome
Gärdsmosse

Bekväm seger där Kjell ersatte Benny och
överraskade i dubbel (med Hasse) mot
motståndarnas förstauppställning.

Torslanda - Ifo 0-8

14 12
14 12
14
8
14
7
14
6
14
5
14
2
14
1

14 13
14 12
14
9
14
8
14
5
14
5
14
2
14
2

0 1 65
0 2 45
0 5 39
0 6 45
0 9 30
0 9 26
0 12 17
0 12 13

Pojkar 84-2
Warta 2
Linné 3
RådaHindås
Kannebäck
Askim 3
IF Ifo

10 10
10
7
10
5
10
5
10
3
10
0

0 0
0 3
0 5
0 5
0 7
0 10

46
26
28
26
16
8

Farmarklubbens lag
Fortsättning från sidan ett...
organiserad träning, så är vi kapabla att vinna
femman nästa år.
I vårt lag har Pelle varit klart bäst. Han är väl
den enda just idag som håller för spel i fyran. Han
lever fortfarande på sin snabbhet trots sina 45
taggar. Pluskvot även för Tommy som är
jämnheten själv. Han får nästan aldrig stryk av en
sämre spelare. Endast en plattmatch på hela
säsongen. (Mot Senad i Hålta). Kjell, motsats till
Tommy kan varva riktigt fin pingis med
korpnivåpingis. Med ett bättre leverne så blir det
bra till hösten. Magnus (måste jag vara
självkritisk?) får inte samma utdelning på
halvdistans som i sexan. Lite offensivare samt
inte hänga med huvudet i motgång är nog
medicinen här. Rikard med sitt kraftfulla vapen,
forehandloopen inger respekt, men måste nog
utöka sin repertoar ytterliggare för att bli en
etablerad spelare i division fem, eller varför inte
i fyran....?

Matchfakta våren år 2000
Rudalen - Ifo 8-3
Ingen bra start på 2000-talet. Rudalen använde
sig av en otillåten spelare, som t.o.m spelat pingis
i division två. Trots protest av oss, så valde GBTF
att fria i efterhand. 8-3 består. F.ö ett idiotiskt
beslut inte bara i Ifo:s ögon sett. Som tur var, så
visade det sig att det inte hjälpte Rudalen. Matchen
var jämn, men vi hade otur i avgörande set. Vi
förlorade samtliga fem tresetsmatcher. I fyra av
dem var det t.o.m skiljebollar. Vi slog endast
deras fjärdegubbe. Tommy 1-1, Kjell 1-1, Magnus
0-2, Per 0-3 och en dubbel.

Ifo - Tollered 8-6
Lite extra taggade i och med GBTF:s beslut i
föregående match slog vi Tollered efter nästan tre
timmar. Ingen rådde dock på deras duktige Hans
Jeppsson. Per 2-1, Tommy 2-1, Magnus 2-1,
Kjell 1-2 och en dubbel.

Gärdsmosse - Ifo 8-2
Pelle Svensson tog den enda singelvinsten.
Ingen i laget spelade bra. Gärdsmosse hade
dessutom ett starkare lag nu än när de fick stryk
av oss hemma. Christian Karlsson, Peder Brevik
och Petter Larsson är namn vi får se i fyran nästa
år. Per 1-1, Tommy 0-2, Magnus 0-2, Kjell 0-2
och en dubbel.

Ifo - Lindo 8-2
Vad kul pingis kan vara ibland. Dåvarande
serieledarna fick snopet åka hem med sin svans
mellan benen. Tommy hjälpte till med lite rävspel
i laguppställningen och det visade sig att vara ett
snilledrag. Både Pelle och Tommy slapp då att
möta Roger Edeflod som bör spela i en högre
serie. Kjell visade i avgörande set mot Lennart
Arvidsson var skåpet skall stå, genom 17-0 som
sedan blev 21-2 ! Vi är väldigt hemma starka.....
Per 2-0, Tommy 2-0, Kjell 1-1, Magnus 1-1 och
bägge dubblarna.

Hålta - Ifo 4-8
7-7 var idealresultatet då vi visste att Robert

Bergh och Tony Hilmersson inte tar stryk mot
någon av oss. Tommy fick dock oväntat stryk mot
mediokre Senad Kanlic och då fick vi aldrig
chans att möta de sämre spelarna efter dubbeln.
Nu var vi i poängnöd. Per 1-1, Magnus 1-1, Kjell
1-2, Tommy 0-3 och en dubbel.

Det borde kanske anses fel att han var med, men
han kunde spela utan att förta sig. Förlusten mot
den duktige defensivspelaren Tord var logisk,
med tanke på omständigheterna.

Ifo - Stendy 6-8

I den här matchen spelade Rikard, Olof, Peter
och Henrik. Även i den här matchen vann deras
försteman alla sina singlar. Rikard, Olof och
Peter vann två singlar, Henrik en. Det blev 1 - 1
i dubblarna.

Det blev totalt två förluster på hemmaplan och
det här var en av dem.(onödigt) Här skall
undertecknad ha stor del i skulden till noll poäng.
Jag förlorade samtliga matcher i avgörande set.
Man skall inte tappa tre matchbollar i avgörande
set mot Magnus Malmqvist, som blev glad för sin
revansch mot mig. (suck, stön och pust.)
Ljusglimtar den här kvällen var att Kjell tog en
trippel samt att Rikard gjorde comeback i femman
och slog samtidigt Magnus Karlsson utan problem.
Kjell 3-0, Per 1-2,
Rikard 1-2, Magnus 0-3 samt en dubbel.

Lekstorp - Ifo 1-8
Lekstorp är väl det enda laget som varit en
riktig munsbit för oss andra i serien. Vi höll oss
kvar i serien på bättre matchkvot, så det visar ju
att man skall alltid ge järnet. Fyra raka segrar mot
Lekstorp, jag tror inte vi är favoritmotståndet....
Kjell släppte en match mot Thomas Nordqvist. I
övrigt bra spel av samtliga. Per och Tommy slog
b.l.a Magnus Wiktorsson som har klar pluskvot i
femman. Pelle 2-0, Tommy 2-0, Magnus 2-0,
Kjell 1-1 samt dubbeln.
Spelarstatistik
Per
Tommy
Kjell
Magnus
Rikard
Lars
Dubbel

Matchkvot
18-10
16-15
14-19
08-15
03-10
00-03
15-10

Segerprocent
64%
52%
42%
35%
23%
00%
60%

Nu är det dags att byta ut den numera lika stora
pingisbollen mot golfbollen. Vi syns på golfbanan
alternativ till hösten.
Trevlig sommar!
Magnus Kilander

Rapport från Ifo BTK B
Säsongen är över och vi spelade i division
7–1 efter juluppehållet. Här följer en
sammanfattning.

Ifo BTK B - RådaHindås 7 - 7
Spelade gjorde Rikard, Olof, Kent och Henrik.
Det var en mycket jämn match som också slutade
oavgjord. Rikard och Henrik tog två singlar var.
Kent och Olof tog varsin singel. Rikard/Kent
vann dubbeln, Olof/Henrik förlorade.

Höjden - Ifo BTK B 4 - 8
Samma gäng som i den första matchen.
Höjdens försteman vann sina singlar och Kent
tappade en match efter skiljeset. Bägge dubblarna
vanns av Ifo. En eloge till Rikard som ställde upp
trots att han hade en kraftig influensa i kroppen.

Ifo BTK B - Älvängen 8 - 5

Partille D - Ifo BTK B 2 - 8
Spelade gjorde Rikard, Peter, Göran och Olof.
Henrik hoppade in i dubbeln. Rikard och Göran
förlorade mot deras bäste spelare men övriga
matcher vanns av Ifo.

Ifo BTK B - Partille E 8 - 2
Rikard, Kent, Göran och Olof var våra fyra
spelare i den här matchen. Olof och Rikard tog
sina singlar medan Kent och Göran vann varsin.
Det blev segrar för Ifo i dubblarna.

Lekstorp - Ifo BTK B 6 - 8
Mot Lekstorp var det Göran, Olof, Rikard och
Henrik som skulle kämpa för Ifo. Kamp blev det.
Göran och Henrik lyckades bara vinna varsin
match, Olof tog två och Rikard alla tre. Dubblarna
resulterade i en vinst och en förlust.

Ifo BTK B - Torslanda 8 - 5
I den sista matchen deltog Rikard, Göran,
Olof och Peter. Henrik fick nöjet att spela dubbel.
Torslanda var det enda lag vi förlorat mot den här
säsongen, så revanschlustan var stor. Göran och
Rikard vann två singlar var, och eftersom Ifo tog
hem segern i bägge dubblarna, räckte det att Peter
och Olof vann varsin match.
Slutsegrare i division 7 den här säsongen
blev alltså Ifo!!!
Matchkvot singel vårsäsongen
Rikard
Göran
Kent
Peter
Olof
Henrik

15-4
5-4
3-4
5-2
12-7
5-6

Matchkvot singel hela säsongen
Rikard
Göran
Magnus
Kent
Lars-Anders
Peter
Olof
Mats
Henrik

21-5
21-7
4-0
7-7
7-1
7-2
16-10
0-2
17-10

Ett stort tack till alla som varit med i laget
och jag hoppas att vi kan kämpa om
topplatserna även nästa säsong.
Det återstår bara att önska Er alla en riktigt
skön sommar.
Henrik Migell
Ifo-aren nr 1 2000
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Dags att åter summera en pingissäsongs
såväl överraskningar som besvikelser.

Div 4
har de senare åren varit A-lagets hemvist i
seriesystemet. Denna gång trodde vi på serievinst
efter nyförvärv från Höjden och Partille. En slutlig
andraplats efter en vårsäsong utan poängförlust
efterföljdes av kval till div 3. En spännande
tillställning som dock inte gav kvalvinst och
uppflyttning. Mer om div. 4-spelet i separat artikel.

Div 5
blev serien för vårt farmarlag efter fjolårets
serieseger i sexan. Att spelstyrkan i och med
uppflyttningen skulle bli tuffare var givet men så
tuff… Efter en gastkramande slutomgång
hamnade vi just ovanför nedflyttningsstrecket
och ser fram mot ett andra år i högsta
distriktsserien.

Div 7
gav oss en glädjande serieseger genom
lagledare Henrik & Co. Nu väntar uppflyttning
till sexan med nya utmaningar.
Veteranerna har varit i farten med fler
ifolag än tidigare år: 5 i H35 och 2 i H50.

I H35A
var Bosse/Hasse nära att åter knipa seriesegern,
men trots två vinster mot RådaHindås (i övrigt
obesegrade) blev det en slutlig tredjeplats. Ove/
Göran och Pelle/Kjell fick problem med bl a
skador och hamnade i mitten av tabellen.

I H50
kämpade sig paret Åke K/Åke J till en
silverplacering efter omöjliga Warta men före
starkalag som Höjden och RådaHindås 1. Även
vår verkliga veterantrio Gösta/Åke/Folke gjorde
bra ifrån sig vilket framgår av bifogad tabell.
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KM
spelades denna gång i Exercishuset, vilket
innebar att vi hann med både singel och dubbel
under en torsdagskväll. I en något försvagad
singelklass vann Pelle efter att ha besegrat bl a
Bosse och Kjell. I den mixade dubbelklassen
hette segrarna Kjell och Göran.

SM
har spelats för olika ålderskategorier och årets
SM-vinnare från Ifo blev Åke Ström (HS40) och
Bosse T/Hasse W (H60 lag).

Veterancupen
heter efterföljaren till “Ifos öppna…” och
arrangeras numera i samarbete med Linné på
Gamla Ullevi. 32 spelare var inbjudna till denna
den 26:e upplagan av göteborgsveteranernas
säsongsavslutning. Sedvanligt upplägg: handicap
med poolspel och därefter cup i A- och B-form.
Knut Lundgren (Warta) tog sin första inteckning
i “Harris och Nickes Vandringspris” efter minsta
möjliga segermarginal i finalen mot Anders
Johansson Råda/Hindås.
Efter spelet genomfördes som vanligt en
trivsam bankett med god mat samt prisutdelning
för kvällens tävling och årets seriespel. Även
“Årets Pingisveteran” (Kjell Berglund, Stendy)
och “Fair Play-priset” (Åke Karlsson, Ifo)
överlämnades till de närvarandes jubel.

Återstår
av säsongen gör den traditionella resan till
Hirtshals (denna gång med en mindre trupp från
Ifo) samt Veteran-VM i Vancouver, Canada. Det
sistnämnda evenemanget lockar närmare 2.000
deltagare från hela världen och Ifo representeras
av spelarna Bosse (med familj) och Hasse samt
stödtruppen Ingemar och Elvy Hjort. Se även
separat rapport. Förhoppningarna är begränsade,

men efter bronsmedaljen vid EM i Scandinavium
vet man aldrig...

Nyheter
inför nästa säsong är framför allt den större
(40 mm) bollen. Ändringen syftar främst till att
åstadkomma längre dueller genom att fart och
skruv inte blir lika avgörande.
Vidare kommer elitserierna att på försök spelas
5 set till 11 för att skapa fler avgörande moment
och ökad spänning.
Slutligen önskas alla en varm och skön
sommar med eller utan pingisspel.
Hasse W

Nordeuropeiska
Veteranmästerskapen i Århus
Tre spelare (Bosse, Hasse och Gösta) reste till
danska Århus i mitten av februari för VNM, där
spelare fran de nordiska länderna samt Estland,
Lettland och Litauen deltog. Bland 60-åringarna
var Bosse toppseedad tillsammans med
världsmästaren Pelle Magnusson, men tappade
redan i kvarten. Den revansch som skulle utkrävas
på Janne Olofsson för den försmädliga SMförlusten uteblev på likartat sätt: ledning i skiljeset
med 18-9 vändes till förlust. Efter vinst mot
Ingvar Johnsson, Olofström blev slutsegraren
Pelle M för svår för Hasse i semi. Bronsmedaljen
i dubbel var en missräkning efter svag insats mot
finländarna Blomfeldt/Vihervaara i semi. Göstas
missade finalplats i H75 mot Svante Thorsell,
Halmstad grämer honom säkert: ledning 20-15 i
tredje set! Även dubbel (med Svante) var en
besvikelse efter förlust mot två par från PBK (den
pensionärs- klubb där Gösta sköter träningen).

Pensionärs- och Veteran-SM
Pensionärs-SM
Tävlingen genomfördes 15-16/3 i Exrcishuset
och arrangör var Pensionärernas BK. Nytt
deltagarrekord 115 spelare) och med inslag från
Ifo.
Bäst Iyckades Gösta, som bl a tog en
efterlängtad revansch på Svante Thorsell från
Halmstad efter den snöpliga förlusten vid NM i
februari. Att Rune Forsberg (en av världens bästa
i sin ålderklass) blev för svår i finalen är inget att
säga om.
Tillsammans med Thorsell gjorde sedan Gösta
en stark insats i 75-dubbeln, där bara några futtiga
poäng skiljde från klasseger (20-22 i finalen mot
stockholmsparet Forsberg/Dahlman). Utanför
prispallen efter bra insatser hamnade Åke A och
Tage.

Resultat PSM
HS75 1) Rune Forsberg, Spånga 9,14
2) Gösta Nimmerfors, Ifo
3) Bo Eckman, Häverödal
Svante Thorsell, Skedala
HD75 1) R Forsberg/K Dahlman,
Spånga/Spårvägen
19,-15,20
2) G Nimmerfors/S Thorsell,
Ifo/Skedala
Hans Westling

Bilder:
Ovan: Nya idrottsmuseet är inrymt i gamla
LV6 lokaler ute i Kviberg. Samling på den
rymliga parkeringen utanför inför veteranernas
besök.
Till vänster: Prispall från VNM i Århus med fr.
v. Svante Thorsell, Rune Forsberg, Nguyen
Thuan Duc (DEN) och Gösta Nimmerfors i
HS75, samt en dito i HS60 med Juozas
Markevicus (LIT) och Per Magnusson med
Hans Westling och Jan-Eric Olofsson på
bronsplats. Okänd fotograf via Hans W.

Ifo-veteranerna
Hand- och fotbollsveteranernas
träff den 29 Mars 2000
Årtusendets första veteranträff med gamla
IFO-are skedde onsdagen den 29 mars på det nya
Idrottsmuseet på Kviberg. Som vanligt hade
arrangörerna Ive Hjort och Claes Oddhammar
gjort ett mycket fint och välmatat program. Och
som vanligt kom det ett stort gäng av det gamla
gardet. Det var så många att “jag kunde inte räkna
dem alla”. Men det är lika roligt varje gång att
träffa dem. Roliga minnen och händelser dyker
upp från svunnen tid. Roliga mål i båda burarna,
härliga vinster och då på den tiden svidande, men
nu minnesrika förluster. Match och reseminnen
samt händelser under träningar i Skatås, Kviberg,
Mässhallen och på alla stadens grusplaner. Det
var tider det, då vi var unga och vackra, nu är vi
enbart vackra.
Träffen startades genom att vi fick en fantastisk
visning av det nya museet, av den från Gårda
medflyttade intendenten K-G Åberg. Han var
liksom vid vårt tidigare besök på Anders
Perssonsgatan, påläst och oerhört kunnig på
Göteborgs idrottshistoria. Där visade han pokaler
och andra priser från de stora Göteborgsprofilerna,
men även foto, standar och vimplar från
småklubbarna i staden. Guiden Åberg visade oss
runt bland alla sevärdheterna, och han hade
historier och anekdoter kring de flesta av
utställningsföremålen.

Veteran-SM i Borås
28-30 januari avgjordes årets Veteran-SM i
Boråshallen och totalt deltog över trehundra
spelare. Ifo utgjorde med sina tio deltagare den
största truppen och vissa framgångar kunde
noteras. Den största var Åkes seger i 40-klassen,
som var både stor och mycket spelstark. Trots
blygsam seedningsposition (9-16) var han omöjlig
att stoppa trots att motståndarna i semi (Hans
Åkervall, Söderkulla) och final (Arvi Grapenhed,
Safir) fortfarande spelar seriepingis på hög nivå.

Där fanns ett speciellt rum med anledning av
korandet av väl renomerade och kända
Göteborgsidrottare det s.k. “Hall of Fame”. Vars
förebild finns i bland annat NHL-hockeyn i USA.
Här fanns bl.a. porträtt av de utvalda. Alla de
närvarande kände en stolthet att se allas vår Åke
Nilsson på bild i detta rum bland alla storheter.
Grattis Åke det är du väl värd.
Träffen avslutades med en liten måltid där
förutom välsmakande måltidsdetaljer intogs, men
framförallt dryftades minnen och händelser från
förr. De fick under denna kväll fritt framföras och
avnjutas i goda vänners lag. Tyvärr går sådana
kvällar alldeles för fort, och man hinner endast
tala med ett fåtal. Men ett gammalt talesätt säger
ju “att tiden går fort när man är lycklig” och det är
man i ett sådant här Gäng.
Ha nu alla en jättefin sommar så kanske våra
“Träffarrangörer” Ive och Claes kallar oss till en
ny träff i höst.
Önskar “The Twinns” Lagervall

Jomenvisst, vi återkommer med en ny träff,
troligen i slutet på september. Då gör vi inget
studiebesök, utan träffas i ”klubblokalen” i
Annedal. Då får vi mer tid till att prata minnen.
Vi återkommer med närmare besked till
hösten.
Ive och Claes.

I 60-klassens lagturnering var Ifo toppseedade
efter fjolårets vinst, som upprepades detta år.
Efter 3-0 mot Warta i semi var finalspelet ytterst
jämnt mot oseedade Särö. 2-1 till Ifo efter dubbel
följdes av Bosses match mot sege Janne Olofsson.
Trots ledning med 1-0 och 18-12 blev det dock
förlust, varefter Hasse lyckades vinna avgörde
matchen med 21-18 i skiljeset. En ytterligare
pallplacering erövrade Ifo genom Bosse/Hasse i
60-dubbel. Fjolårets seger byttes mot en andraplats
i tufft sällskap och finalförlusten mot Toni Borg/
Per Magnusson var inte mycket att säga om.
Ifo-aren nr 1 2000
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Veteran-VM i Vancouver
Inne i "den närmaste hallen" eller Student Recreation Center om vi skall vara noggranna.
Observera hur ljust det verkar vara i fönstren ovanför ingången, i själva verket är det snarare så
att det är ganska mörkt inne i spelhallen. På grund av detta bestämdes - efter långa diskussioner i
ledningen - att finalspelet och tröstturneringen skulle byta plats, så att huvudtävlingen skulle
spelas i den bästa av hallarna. Slutspelet kom då att gå i de båda "hallarna längst bort", Osborne
Center, till vilken man kunde åka med skolbussar som gick i skytteltrafik. De var lite trånga, men
inte värre än att vi kunde klämma in oss.
Bland det viktigaste vid de här evenemangen är att låta fotografera sig med de övriga spelarna i
poolen. På bilden har jag fångat 8 damer i 70-dubbel. Lägg märke till de 5 kamerorna som ligger
uppradade på bordet och väntar på sin tur. Längs till höger syns 90-åriga Dorothy De Low från
Australien, bland de äldsta och av journalister den mest omsvärmade deltagaren. Enligt uppgift
hittade hon ingen tillräckligt bra partner i 80+, så hon valde att spela i 70+ istället. Det gick
inget vidare, de gick till trösten, och även där fick de stryk. Apropå det - till nästa VM har man
bestämt att det skall vara 5-års-intervall för de äldsta spelarna.

Ett hundratal svenskar varav 80 spelare skulle
nu iväg på en trevlig och lång resa. Det fanns en
del tilläggsresor så vi flög iväg åt olika håll men
hamnade på samma plats. Vi skulle bo i
studentbostäder och det brukar ju vara spartanskt,
men här var det ett grönt och fint område utanför
stan. I rummen fanns TV och telefon. I köket
fanns elspis med ugn, kaffebryggare, brödrost,
mikrovågsugn, kokkärl, porslin mm. Det var inget
som fattades. Affärer fanns på gångavstånd. Där
fanns det mesta, t.o.m. svenskt knäckebröd.

Stadsrundtur
Det startade med en bussrundtur med svensk
guide. Vi kunde hela tiden se snötäckta berg runt
staden, som låg i en dal. Där låg affärer i mängder,
matställen, små teatrar och gallerier. Där var
Stanley Park, ett vackert grönområde i stadens
centrum. Här fanns det en plats med flera
totempålar från indianernas tid i området. Vi åkte
genom Chinatown och en stadsdel som hette
Gastown som är uppkallad efter ett original och
pubägare som står staty i området. Vi såg världens
enda ångdrivna klocka på en gata. Den tutade
(med ångvissla) varje kvart. På Granville Island
stannade vi vid en saluhall och handlade frukt och
bröd. Där fanns det mesta i matväg. Det blev en
bra orientering.

Spelet
På eftermiddagen var det invigning med
dansföreställning och musik. Längst fram stod
stolar som fylldes av deltagare som varit aktiva de
10 gånger som gått sedan starten i Göteborg. Ett
trevligt och uppskattat inslag. De fick som minne
en blå glob av glas. Några få korta tal hölls, spelen
invigdes och allt kunde börja. Det var 1850 spelare
från 57 länder. De som ville kunde genast börja
träna. Det var 4 olika arenor. Jobbigt för oss som
bara är åskådare. Spelarna hade fått reda på tid
och plats för start, men vi fick hela tiden läsa på
väggarna och det kunde vara svårt när alla skulle
läsa samtidigt. Det var lättare att bara gå från den
ena lokalen till den andra och hoppas att hitta
svenska spelare att titta på.
Tävlingen började med poolspel. 4 i varje
pool, 1:an och 2:an går vidare till slutspel, de
andra hamnar i tröstturnering om dom vill. Dom
skriver på matchprotokollet om dom vill fortsätta
och det gör nog de flesta. Men oj, det blir inte lätt
att gå vidare. Här är väldigt många tyskar, japaner
och kineser som på olika sätt slår sig fram. Våra
spelare står ibland undrande över vad som händer.

Nordisk afton

För ovanlighetens skull har eder redaktör, Ingemar Hjort, kommit med på bild. Kortet togs av
Elvy Hjort utanför, eller snarare mellan, två av spelhallarna inne på universitetsområdet i
Vancouver. Längst uppe till vänster syns några av hotelltornen. De som bodde överst hade en
fantastisk utsikt. Vi båda bodde i en stor lägenhet, som i gengäld låg i ett lägre hus. Där framför
finns en av hallarna som hade 20 bord. (Bakom fotografen finns huvudarenan med 16 bord och
rejäla läktare.) Mitt i bilden syns det i artikeln omtalade restaurangtältet, och bakom det skymtar
de snötäckta fjällen. Det var bara några timmars restid dit, och det var flera som passade på att
ta en skidtur.
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Tisdag kväll ordnas Nordisk afton i tältet som
vi kunde äta i varje dag. Men eftersom vädret inte
var så bra, det regnade mycket, var det väldigt
kallt så vi gick tidigt hem. På måndag åt vi
cheeseburgare och här skulle vi äta
wienerschnitsel, men fick cheeseburgare utan
cheese.

Sevärdheter
Onsdagen var fridag. Inget gemensamt var
ordnat men det fanns olika utflykter för var och
en. Alla deltagare i spelen hade busskort som
gällde för hela veckan. En del åkte till snön i
Whistler Mountain och åkte skidor. Många åkte

Veteran-VM i Vancouver
till staden och shoppade. Själva tog vi en tur med
färja till Norra Vancouver. Vi åt middag på en
engelsk restaurang som låg på andra våningen så
vi hade fin utsikt över staden och hamnen med
färjor, hjulångare och små sjöflygplan.

Slutspelet
Tävlingarna fortsatte och de svenska spelarna
som vi satt vårt hopp till åkte ut en efter en. Det
var tråkigt men inget att göra åt. Sista dagen var
det bara ett fåtal svenska spelare kvar. En enda
dam, Reina Wetterström. Hon tog guld i dubbel
tillsammans med en engelska. Gunnar Säverström
och Olof Blomkvist tog guld i 80-årsdubbeln.
Rune Forsberg blev trea i 70-klassen tillsammans
med en utlänning som jag inte minns vem det var.
Curt Österholm vann i 70-singeln medan Gunnar
Säverström vann 80-singeln med Olof Blomkvist
som tvåa. Bo Thorinsson blev 5:a i dubbel i par
med en tysk. De nådde 19-18 i avgörande men
förlorade med 21-19. Bo och Hans vann var sin
pool i singel, men föll i första omgången, Bo mot
en österrikare och Hans mot en amerikan.

För det facila priset av 75 kanadadollar (SEK 6,50 per styck) fick de hugade avnjuta en "bankett"
på fredagkvällen. Den gick av stapeln inne i en för dagen konstgräsad, jättelik, ishall. Taket var
ett tält, som enligt Hasse delvis hölls uppe med hjälp av inpumpad luft. Enligt
förhandsinformationen skulle det vara gott om olika maträtter och lokalen skulle vara rikt
dekorerad med diverse lokala, traditionella attribut (Tji, den belysta totempålen syns i
bakgrunden). Inne rådde utomhusklimat, och utomhus var det kallt, så vi satt med jackorna, eller
åtminstone tröjorna, på. Bland de många festdeltagarna syns, med ansiktet vänt mot kameran,
Elvy Hjort, Birgit Jönsson (Varberg), Gunilla Brendling (Stockholm) och Ingemar Adelin.

Banketten
Som vanligt var det också Farewell Party
innan vi skulle återvända till våra olika hemorter.
Det var återigen ett kallt ställe. Damerna hade
som vanligt med sig festkläder men frös så att
kapporna åkte på efter en stund. Det togs en del
foto och den som ser dem måste undra om festen
var utomhus. Det var buffe och det är samma syn
som vanligt vid buffe. Många tar tallrikar så fulla
att dom inte syns bakom dom. Maten var god men
ville man ha dricka, och det vill man ju, då fick
man köpa den extra. Det var också kaffe och tårta
och nu åts tårtorna upp med rekordfart. Hoppas
att alla fick en bit - men det är tveksamt.

På banketten hade man bestämt att det skulle vara buffe. Kravallerna höll sig dock på en rimlig
nivå, även om de som kom sist fram naturligtvis inte fick ta del av hela sortimentet. På bilden ser
vi en större grupp japanska damer som nedkämpar ett fåtal tårtor.

Som helhet var ändå tävlingen fin och vi
hurrar för våra medaljörer.
Elvy Hjort.
Bildtexter och foton: Ingemar Hjort.

Utsikt från North Vancouver över hamnen och
Vancouver City. Det syns inte på den något
plottriga översiktsbilden, men det var ständigt
liv och rörelse med båtar som kom och gick,
sjöflygplan som landade och startade, och
framför allt - massor av turister.
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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

