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A-laget i serietoppen!

Blandade resultat av

Efter fjolårets femteplats Div 5 (den högsta
distriktserien) har hösten inneburit ett uppsving.
I ”halvtid” ligger vi på övre halvan tillsammans
med Rudalen, Partille och Stendy och endast två
poäng skiljer mellan dessa fyra lag.

lagen i Herrar 35

13/10 Linne (borta) 7-7 (ändrat till 8-0!)
Som vanligt en stentuff match med delad pott.
Staffan klev in som poängräddare genom vinst i
den sista matchen. Förlust för Bosse/Hasse med
13-15 i skiljeset visar hur nära vi var full pott. I
efterhand har vi tilldelats två poäng och 8-0 då en
av Linnes spelare deltagit utan licens. Våra vinster:
Hasse 3, Bosse 2, Ove och Staffan vardera en.
Artikeln fortsätter på sidan 4

Lite nymodigheter var det i upptakten av årets
serier i Herrar-35. Synpunkter hade inkommit
från de bättre lagen att den numera traditionella
kvalificeringsserien var en enda lång
transportsträcka. Alltför mycket kalendertid
ansågs gå åt innan det verkliga seriespelet kunde
börja. Därför borde man pröva ett upplägg där
vissa lag på grundval av resultat i förra årets serie
kopplat med den anmälda laguppställningen var
direktkvalificerade till högsta serien. Endast de
lag som låg i mellanregionen skulle behöva kvala
i cup-matcher. Detta accepterades som ett försök
att förnya upplägget.
Artikeln fortsätter på sidan 4

Fakta och funderingar kring Ifo –
Linné öppna veterantävling 2004.
Traditionsenligt hölls ju rubricerade
internationella tävling i All Helgonahelgen även
i år, för vilken gång i ordningen får väl
statistikbitare svara på. Sedan några år tillbaka är
BTK Linné medarrangör, vilket väl båda
föreningarna tycker är trevligt och nyttigt i och
med att vi kompletterar varandra när det gäller att
genomföra en tävling av denna omfattning. Det
kan kanske vara intressant för läsaren att få veta
hur en ”gästskribent” som undertecknad ser på
arbetet med evenemanget som man kan dela upp
i fyra olika faser:

Artikeln fortsätter på sidan 2

Våra båda ungdomstränare, Elias Johannesson och Andreas Winqvist. Den dagen när jag var där med kameran hade bara en av deras adepter
hunnit infinna sig.
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Förarbetet
För mig kommer början till förarbetet ganska
överraskande en sensommardag när Hasse W.
ringer och säger att ”Nu är det väl hög tid att börja
förbereda vår tävling” –”Nu ? sommaren är ju
inte slut än ”. Men naturligtvis är det så. Vi träffas
en eftermiddag går igenom tävlingsklasser,
avgifter, tidscheman mm. Därefter vidtar arbete
som mest drabbar Hasse såsom upprätta inbjudan,
boka hotellrum samt distribuera inbjudan och
senare också ta emot anmälningar, komponera
dubbelpar, seeda och lotta tävlingen. Samtidigt
arbetar Linné med att boka domare och
funktionärer till cafeteria och kamratfesten samt
att ta in menyförslag och priser till den sistnämnda.
Familjen Hjort engageras, Ingemar som
tävlingskassör och Ive som kontaktar sina
sponsorer. Mängder med andra detaljer ingår
naturligtvis också i förarbetet, bl.a. anskaffande

av tävlingspriser, vilket Bosse Thorinsson svarar
för.

Genomförandet av tävlingen.
Det är då vi successivt får erfara om förarbetet
varit bra. Ex-huset fylls från fredag förmiddag av
veteranspelare från förutom Sverige även från
Norge Danmark, Finland, England och Tyskland.
Även två gäster från Egypten anlände dock utan
att spela pingis. Ifo svarar nu för det
tävlingstekniska och Linné för domarinsatser och
driften av cafeet. Resultat och spelarprestationer
redovisas inte här, däremot kan väl konstateras
att de tre dagarnas verksamhet gick enligt
uppgjorda planer och att vi tyckte att vi skilde oss
hedrande från uppdraget. (Undra om någon annan
tyckte det.)

Ifo Veteran Open 2004

Inbjudan
till Klubbmästerskap i

Golf!
Det är snart dags igen för årests höjdpunkt:
Klubbmästerskapet i golf för
BTK Linné och IF Ifo.

Tävlingsdag:
Måndag den 2 maj 2005

Plats:

Kamratfesten

Efterarbetet.

Om denna skulle jag kunna skriva mycket för
jag är väl insatt i alla detaljerna. Nöjer mig dock
med att berätta att c:a 80 personer deltog i år i den
på Gamla Ullevi arrangerade festen där det
serverades välkomstdrink, grillbuffé,
måltidsdryck, kaffe och kaka. Våra duktiga damer
Barbro Palmkvist, Gertrud Andreasson, Gertrud
Brestan och Inger Thorinsson såg till att allt
fungerade vid borden. Kenneth Fagerberg och
Gunnar Pettersson underhöll med musik och sång
under middagen och stod också för dansmusik
under kvällen. (För första gången dans i dessa
sammanhang.) En bar hade vi också för öl och
vin, väl skött av Rickard Migell. Prisutdelning för
vissa klasser och tipspromenad genomfördes
under kaffestunden. Som vanligt hög stämning
bland trevliga människor.

Och då menar jag inte att röja upp efter festen,
plocka tomglas och flytta bord. Nej. Mycket
arbete återstår med resultatlistor, återlämnande
av returmaterial samt inte minst uppställning och
redovisning av den ekonomiska summeringen.
Det sista som sker är att vi träffas, några i
ansvarsställning, och utvärderar vad som var bra
och vad som var mindre bra, vad kan ändras till
nästa gång. Detta var en summering av min syn på
vår gemensamma tävling. Summeringen blev
lång, saklig, men inte speciellt rolig, jag kan
bättre, låt mig få återkomma som gästskribent så
skall jag bli roligare.
Roland i Linné,

Kungälv-Kode GK

Tid:
Första start kl 15.00

Klasser:
Separata klasser för resp. klubb-KM
och en gemensam klass.

Priser:
Var och en tar med sig något.

Avgift:
250:- inkl greenfee, kaffe & kaka.

Deltagare:
Medlemmar i respektive klubb,
damer och herrar.

Anmälan:
Ove 55 26 52, Stig 27 72 43

Anmälan senast den 29 april
Välkomna!
Kalle Lindfors, BTK Linné, tel 98 23 11
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A-laget

H35

18/10 Lekstorp (borta) 8-3
Säker seger mot ett lag på seriens nedre halva.
Lovande Emil Pettersson, som inledde sin karriär
hos oss, spelade bra och vann mot Bosse som
dock ännu inte var helt bekant med sin nya platta
på forehandssidan. Våra vinster: Hasse 3, Niklas
2, Staffan 2 och Bosse/Hasse.

18/11 Torslanda (hemma) 8-2
Ett ungdomligt motståndarlag som kom med
endast tre spelare hade som väntat ingen chans
mot vårt rutinerade lag. Våra vinster: Bosse,
Hasse, Staffan 2, Niklas 1 och en wo-dubbel.

28/11 Rudalen (borta) 8-6
Seriefinal med stort raffel och sju femsetsmatcher. Stor hjälte blev åter Staffan med vinst i
avslutande match med 12-10 i skiljeset. Våra
vinster: Niklas 2, Bosse 2, Hasse och Staffan 1
och båda dubblarna.

H50

Praktiken spelade dock spratt med den tanken.
Antalet lag som anmälde sig till seriespelet var
färre än föregående spelår varför det blev praktiskt
att enbart spela i 2 serier i stället för 3 som ju var
fallet tidigare. Det blev då en naturlig uppdelning
av lagen till de båda serierna. För Ifos del innebar
detta att 2 lag hamnade i vardera serien. Bosse/
Hasse/Niklas och Ove/Göran kom till förstaserien medan Peter/Lasse och det nyanmälda
laget Rikard/Henrik(Migell) kom till andra-serien.
Åke Karlsson får som vanligt agera reserv i de lag
som saknar en spelare av olika anledningar.
I första-serien har Bosse spelat med Niklas i
samtliga matcher utom en. Hasse har ju haft
återkommande ryggproblem under hösten och
därför avstått sin plats till Niklas när så har gått.
Detta flitiga matchande i både A-lag och
veteranserien har dock inneburit att Niklas dragit
på sig en besvärande skada (tennisarmbåge) så i
sista omgången var Hasse tillbaka igen.

2/12 Partille (hemma) 7-7
Unga lovande spelare i åldrarna 14-16 år gav
oss en mycket hård match. Åter räddade Staffan
en poäng genom vinst i avslutande matchen och
han var dessutom snubblande nära att även vinna
inledningsmatchen (10-12 i Skiljeset). Våra
vinster: Bosse och Hasse 2, Niklas och Staffan 1
och Bosse/Hasse.

7/12 Backa (borta) 8-1
Seriens kanske sämsta lag hade ingen möjlighet
att rubba oss. Staffan stod för en bra insats mot
Backas bäste spelare med 3-2 vinst som följd.
Våra vinster: Ove, Bosse, Staffan 2, Göran 1 och
Göran/Ove.

16/12 Stendy (hemma) 1-8
Möjligheten att fira nyår som serieledare sprack
med en smäll. De stora förlustsiffrorna speglar
dock inte helt matchen. Vid segrar före dubblarna
för Niklas (12-14 i femte) och Hasse (9-11 i
femte) hade både läget och den mentala
inställningen varit en annan. Vår enda vinst tog
Hasse.
Hasse Westling

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

Som vanligt spelas den första matchen mellan
de båda lagen från samma klubb - så även i år.
Bosse och Niklas kunde avgå med en 3-2 seger
efter att Bosse vunnit sina matcher och Niklas
besegrat Göran i den avgörande singeln. Ove
överraskade med sin första seger över Niklas i en
tävlingsmatch medan dubbeln blev en klar vinst
för Ove/Göran. Efter denna inledande match är
det dock Ove/Göran som nått bäst resultat med 5
vinster och 5 förluster vid juluppehållet. Detta
har gett en 5:e plats i serien. Bosse/Niklas/Hasse
har 4 segrar och 6 förluster vilket ger en 7:e
placering tills vidare.

En starkt bidragande anledning till framgången
för Ove/Göran var dock att Hasse hoppade in som
reserv i den omgång då Ove var på skön semeter
på Aruba för att fira Britt-Maries 60-årsdag.
Eftersom vi då mötte ett Stendy-lag som inte var
deras bästa och att nästa motståndare Lerum-1
innehåller Hasses favoritmotståndare Stefan
Johansson så kom 2 segrar i denna omgång.
Hasse lyckades trötta ut Stefan så att Göran i
avgörande slutmatchen kunde besegra Stefan för
första gången med 12-10 i avgörande set.

Bosse blandar och ger en del i årets serie på
grund av bytet av gummi på forehand-sidan. Ett
byte som inte är så lätt att bemästra på kort tid.
Hoppas att det ordnar upp sig till Veteran-SM i
slutet på januari och att de motståndare som
tidigare kunnat låsa Bosse på den gamla "Anti"-

Här kommer lite om Herrar 50 Oldboys.
Denna säsong är vi 14 lag som möts två
gånger, så det blir många matcher under säsongen.
Vi har haft många tuffa matcher. Mötet med
Linné 1 slutade med förlust med 3-2 efter fem
stenhårda matcher. Och dom leder serien
obesegrade. Men vi slog Lerum, som vi alltid fått
stryk av. Då spelade Åke Johansson underbart
och slog deras bäste, Kent Nilsson och även den
andre gubben. Så vi vann 4-1.
Vi är på femte plats vid nyårsskiftet, men vi
kommer att klättra i tabellen.
Hälsningar
Åke Karlsson
Åke Johansson

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
13
11
10
10
9
7
7
5
5
3
3
1
1

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

1
1
3
4
4
5
7
7
9
9
11
11
13
13

58
57
50
46
46
43
39
35
33
24
23
21
8
7

-

12
13
20
24
24
27
31
35
37
46
47
49
62
63

26
26
22
20
20
18
14
14
10
10
6
6
2
2

sidan nu kan besegras med den mer offensiva
beläggningen. Av de båda lagen i andra-serien är
det Peter/Lasse som gått bäst med en första-plats
efter 9 spelade matcher. Här har Åke K. hoppat in
ett flertal gånger med den äran och skall ha stor
del i placeringen. Det är dock knallhårt i toppen
med 6 lag inom 2 poängs skillnad. Rikard/Henrik
kämpar för att hålla så många lag som möjligt
bakom sig och med Åkes hjälp ligger nu 3 lag
bakom våra nykomlingar.

En enkelomgång återstår innan serien vänder
igen. Kommer Bosse/Hasse/Niklas att nöja sig
med att hamna efter Ove/Göran? Det har aldrig
hänt tidigare. Kommer Peter/Lasse att klara av att
behålla serieledningen ända in i mål? Var hamnar
Rikard/Henrik? Jag återkommer naturligtvis med
en redogörelse för hur det hela slutade.
Vid tangenterna
Göran

H35-1
Div 5
Rudalens IF A
Partille BTK A
IF Ifo A
IF Stendy A
Torslanda IK A
BTK Linné A
Lekstorps IF A
Backa BTK A
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8
8
8
8
8
8
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7
6
6
6
3
1
1
0

0
1
1
0
0
1
0
1

1
1
1
2
5
6
7
7

62
61
56
54
31
31
33
21

-

24
29
32
27
56
58
60
63

14
13
13
12
6
3
2
1

RådaHindås BTS 1
Lindome BTK 1
Kannebäck BTK
IF Stendy 1
IF Ifo 2
RådaHindås BTS 2
IF Ifo 1
Lerums BTS 2
Bohus IF
BTK Linné 1
Lerums BTS 1
BTK Linné 2

12 12
12 11
12 7
12 7
12 6
11 6
12 5
12 5
12 4
12 4
11 3
12 1

0 0
0 1
0 5
0 5
0 6
0 5
0 7
0 7
0 8
0 8
0 8
0 11

H35-2
54
43
35
30
30
26
25
24
25
23
27
13

-

6
17
25
30
30
29
35
36
35
37
28
47

24
22
14
14
12
12
10
10
8
8
6
2

BTK Linné 3
IF Ifo 3
IF Stendy 2
Älvängens BTK
Lindome BTK 2
Askims BTK
RådaHindås BTS 3
Backa BTK
IF Ifo 4
Torpa BTK
BTK Linné 4

11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11

9
8
8
7
7
6
6
3
3
2
1

0 2
0 3
0 3
0 4
0 4
0 5
0 5
0 7
0 8
0 9
0 10

40
40
36
37
31
31
30
20
19
9
7

-

15
15
19
18
24
24
25
30
36
46
48

18
16
16
14
14
12
12
6
6
4
2
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Seriespelet

Jultallrik

Materialet

har som vanligt bjudit på både med- och
motgångar och redovisas separat. Glädjande är
A-lagets topplacering i Div 5 och tredjelagets
framfart i H35 Vi hoppas nu på fortsatta
framgångar under vårsäsongen.

åt aktiva och passiva medlemmar 8 december
i den trevliga lokalen i ”Öster om Heden” där
Claes skött förberedelserna. Det föregicks av en
intressant och historisk rundvandring i
”Elysseum”
som
är
Energiverkens
utställningslokal.

har setts över och tre bättre begagnade
pingisbord inköpts från GBTF i samband med att
nya sådana införskaffats till Exercishuset. Vidare
har vårt skåp i gymnastiksalen rensats och fungerar
nu åter på ett bra sätt.

Jubilarer
har uppvaktats under hösten och de är inte
vilka som helst. Ive fyllde 85år 2 december och
Claes trädde in i de mogna männens skara, dvs
blev 70, på nyårsafton. Vad dessa två herrar betytt
för vår förening kan inte nog understrykas. Ive
har gått som en röd tråd genom alla år, först som
spelare och sedan som ledare främst inom
pingisen. Claes sport har främst varit handboll, en
sektion som inte längre finns kvar men som vi
kanske åter får möjlighet att blåsa liv i. En stor
och ljudlig fanfar för våra jubilarer och
ifolegender!

DM
har som vanligt genomförts i pingisens högborg
Exercishuset med vissa framgångar för Ifo. I
lagtävlingarna blev det silvermedaljer för lagen i
Lilla DM, H50 och H60 medan Bosse/Hasse
vann H 60 och Göran tog en mycket meriterande
andraplats i samma åldergrupps tuffa singelklass.

Ungdomar
har under hösten tränat under tisdagarna mellan
17.30 och 19.00 och ytterligare en klass vid Oscar
Fredriks skola har inbjudits till att vara med under
vårterminen. Vi hoppas nu att få verklig fart på
denna verksamhet och att vi inför nästa säsong
åter skall ha ungdomslag med i seriesystemet.

Tävlingen
i november lockade som vanligt så många
deltagare att vissa matcher måste spelas i Gamla
Ullevi. Ramen kring tävlingen beskrivs på ett
trevligt sätt av Roland Andreasson på separat
plats. De främsta egna resultaten blev: Bosse
tillsammans med Horst Werkmann (GER) vann
Lag 60 Göran blev trea i HS 60 och samma
placering tog Bosse i H65
Hasse

Stig Sandqvist, Elvy Hjort, Gertrud Brestan och vår eminente guide på Elyseeum
Ifo-aren nr 2 2004
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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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0708-81 15 88

