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Träningstider på Alelyckan säsongen 2002/2003
Måndagar:

18.00-20.00

Ungdomar

Tisdagar:

17.30-18.30
18.30-20.00
20.00-21.30

Ungdomar
Ungdomar/Juniorer
Seniorer

Onsdagar:

18.30-19.30
19.30-20.30

Ungdomar
Ungdomar/Juniorer

Torsdagar:

17:30-19:30
18.30-20.00
20.00-21.30

Ungdomar
Ungdomar/Juniorer
Seniorer

Söndagar:

16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-19.30
16.30-19.30

Badmintonskola
Ungdomar
Ungdomar
Motionsbadminton

Vårvindens BMK
O rdfö ran d e
P e r Fre d rik L a g ers te dt
0 3 1 -7 0 2 0 2 8 1

T rä n in g g ru pp e n
A n s v a rig
M a ts-L e n n a rt H a ns s on
T e l: 0 30 3 -7 4 2 4 8 3

T ä v lin g sg ru p p e n
A n s v a rig
T o m a s Jo h a n s s o n
T e l: 0 52 0 -6 6 2 4 90

S e n io rträn a re
M a ts-L e nn a rt H a n s s o n
T e l: 0 3 0 3 -7 4 2 4 83

U n gd o m s trä n a re
M a ts-L e nn a rt H a n s s o n
L a rs -G ö ra n B ö rje s s on

U n g do m a r forts ä ttn in g
P e ffe , T el: 7 0 2 0 2 81
R o b in B ö rje s s on
T e l: 0 7 3 9-7 6 4 2 7 5

B a d m in to n s ko la n
M a ts L ö fg re n
A n d re a s P e rs s o n
L e if A n d e rss on

U tb ild n in g
A n s v a rig
A n dre a s P e rs s o n
0 3 0 3 -9 6 7 1 2

U n g do m a r forts ä ttn ing
C h a rle s L e n n g re n
T e l: 0 3 1 -2 9 00 6 1

E k o no m i
K a s s ör
D e n ny A n d re as s on
0 3 1 -2 5 0 8 69

V a lb e re d n ing
M a ria B e n gts s on
S u sa n na H a n ss o n
C h a rle s L e n n g re n

V å rv in d e ns H em s ida
A n s v a rig
R o g er F og e lstra nd
T e l: 0 7 0 3 -6 7 35 1 6

M a rkn a ds g rup p e n
A n s v a rig
L e n n a rt H a ns s on
0 3 0 3 -3 3 7 3 48

T riv s e lg ru pp
S u s a n n a M ark in h u lta
M a gd a le n a N o rd in
0 3 1 -3 2 0 8 11

F ix a rg ru p p en
A n s v a rig
V a ka n t

Ordförande har ordet

Bäste Vårvindare,
Det har varit en historiskt säsong för Vårvinden på flera sätt. Vårvindens deltagande i
Elitserien, Sophia Hanssons trippelguld i Junior SM och rekord deltagande i Gothenburg
Open.
Vårvindens Elitseriespel
Vi visste redan innan säsongen började att det skulle bli mycket tufft för oss, då flera av våra
spelare saknade Elitserierutin. Truppen var i tunnaste laget samtidigt som vi fortfarande hade
ett mycket ungt utvecklingsbart lag bestående av Vårvinden fostrade spelare.
Jag känner stolthet på det sätt som Vårvinden deltog och genomförde Elitserien. Många jämna
matcher utkämpades med rätt inställningen. Tyvärr som så ofta för ett lag som inte riktigt
räcker till så saknas den där lilla extra turen och bollen går i nätkanten eller strax utanför
linjen i ställe för att det blir poäng i avgörande lägen. Faktum är att ibland är det viktigare att
deltaga än att vinna! Vi har visat Göteborg och Sverige att Vårvinden är ett Elitserielag att
räkna med. Detta gäller både vår inställning, förmåga att fostra elitseriespelare men också att
arrangera Eliseriematcher med Publik. Att vi kommande år spelar i Division 1 innebär att vi
kan konsolidera vår trupp och förbereda oss för revansch i Eliserien där Vårvinden hör
hemma.
Sophias trippelguld i Junior SM
Att Sophia Hansson är en talang utöver det vanlig har vi lärt oss för många år sedan, samtidigt
kan man inte låta bli att imponeras av hennes bedrift att vinna tre guld i Junior SM. Detta
visar på en imponerande bredd och kunnande i hennes spel. Oftast specialiserar sig spelare på
singel, dubbel eller mixed för att ha chans att vinna någon kategori. Sophia behärskar alla tre
kategorierna. Det skall bli mycket intressant att följa Sophia i framtiden.
Rekord deltagande i Gothenburg Open
Vårvinden har en omfattande tävlingsverksamhet med allt från nybörjartävlingar,
ungdomstävlingar, seriespel samt vår Nordiska tävling Gothenburg Open. Gothenburg Open
Lockar varje år fler och fler deltagare från hela landet inklusive Norden. Vårt sätt att
marknadsföra tävlingen är oslagbart med kombinationen säsongsavslutningstävling, många
deltagare, fint väder och Lisebergsbesök. Tävlingen kan bli hur stor som helst, det är upp till
oss i Vårvinden hur stor den skall bli. För varje år turneringen växer krävs det noggrannare
planering samt fler funktionärer. Här kräver vi att alla medlemmar ställer upp bidrar på ett
eller annat sätt.
Slutligen vill jag tacka för alla de ledarinsatsers som gjorts under året, utan dessa skulle inte
Vårvinden fungera. Det är vi tillsammans som skapar klubben och dess framtida utveckling.
Per Fredrik Lagerstedt
Ordförande

A-laget
Säsongen 2002-2003 spelade vi, efter en mycket bra genomförd föregående säsong, i
elitserien. Vi var mycket medvetna om att detta skulle bli en omställning för oss. Ett helt
annat tempo. Inför säsongen lämnade Alexander Hansson och Daniel Velcic klubben. Senare
under säsongen gjorde Emma Karlsson detsamma. Detta försvagade naturligtvis vårt lag men
den resterande truppen var trots detta mycket stark och förhoppningsfull inför kommande
drabbningar.
Första matchen spelades mot Frölunda, viken vi genomförde med bravur trots förlust.
Inställningen var helt fantastisk från lagets sida och inramningen, matcharrangemanget, var
oerhört bra. Det bästa arrangemanget, som vi upplevde under vår elitserieresa.
Frölundamatchen gav oss en vink av vad som komma skulle.
Säsongen präglades av idel förluster, men kryddades med flera individuella prestationer. Vi
minns exempelvis Erik Lindéns kämparinsats mot Niklas Månsson (Aura), Andreas
Johanssons slit i Jönköping mot Joakim Andersson (Wätterstad), Sophia Hanssons
övertygande singelsegrar. Trots detta så spelar vi nästa år i div 1.
Elitserien har dock varit mycket nyttig för oss. Vi har fått mycket stryk, men samtidigt har vi
lärt oss en hel del. Och det ska sägas att vi ligger inte långt efter. Tungt motstånd har gett oss
inblick i vad vi har att vänta oss (badmintonmässigt) nästa gång vi kommer till elitserien. Men
ännu nyttigare är nog erfarenheten av vikten att ha rätt inställning och att tro på sig själv. Vi
måste tro att vi kan vinna annars vinner vi inte.
Sommaren har ägnats åt hård träning och vi har ett starkt lag inför säsongen 2003-2004.
Denna ser vi fram mot.
I A-laget 2003-2004 har, förutom ovan nämnda, följande spelat: Robin Börjesson, Joakim
Kärnbratt, Andreas Persson, Helena Skarp, Mimmi Voge, Mats-Lennart Hansson (tillika tung
tränare), Sofia Larsson samt Emma Karlsson.

Jonas Lindblom

B-laget

Efter en svajig säsong med både toppar och tyvärr två riktiga djupdykningar, lyckades vi i
sista seriesammandraget komma igen och bli tvåa i serien. Detta är Vårvindens andralags
bästa placering i division 3, vilket jag tycker vi ska vara stolta över. Serien blev oerhört jämn i
slutet och med lite tur och mindre "strul" av Ullevi hade vi kanske varit seriesegrare. Det är
synd att vi inte lyckades tas oss till division2, genom att vi har en bredare trupp inför
kommande säsong och jag tror att vi skulle klarat oss hyfsat bra i tvåan, men så blev det inte
utan vi får ta nya tag.
Råda BMK vann våran serie tre poäng före oss och Frölunda2 och Ullevi2. Sätt till alla
seriesammandrag var det nog rättvist.
Stommen i spelartruppen bestod enbart av Mats-Lennart Hansson, Erik Hertz och Per Häger,
vilka alla tre spelade stabilt. Tyvärr över hela serien visade sig stommen i spelartruppen vara i
tunnaste laget. Övriga spelare som deltog mellan en till tre gånger, dessa var:
Elin Börjeson, Lovisa Hansson, Magdalena Nordin, Helena Skarp, Lill Sundvall, Villemin
Voge,
Rickard Angeria Lars-Göran Börjesson, Jonas Enqvist, Anders Löfgren, Andreas Persson
Som man kan se av ovan lista av spelare var att tillströmningen och avbräcken, blev väldigt
många från ett seriesammandrag till nästa. Att vi saknade kontinuitet i spelartruppen bidrog
till att vi i två seriesammandrag hade inte tillräckligt med spelare eller fick använda reservens
reserv. Framförallt på tjejsidan var det tunt med spelare, trots detta vill jag ändå hylla två
tjejers insatser för deras orädda inställning inför möte med äldre och mer erfarna spelare.
Dessa är Elin och Lovisa. Det är aldrig lätt att gå från en serie upp till en annan under
säsongen. Jag hoppas att de känner att detta var inspirerande och att de inför kommande
säsong, tränar hårt för att klä in sig i rollen som ordinarie spelare i andralaget.
// Per Häger lagledare

C-laget

Div 4 V Götaland 2002/2003
Plac
1
2
3
4
5
6
7
8

Lag
Göteborg 3
Wätterstad 3
Torslanda
Vårvinden 3
Råda 2
Onsala
Ullevi 3
Kungs

Spelade
14
14
14
14
14
14
14
14

Vunna
11
11
7
7
4
5
3
0

Oavgjorda Förlorade
1
2
0
3
4
3
1
6
4
6
2
7
3
8
1
13

Matchskillnad
66 - 46
(20)
82 - 30
(52)
60 - 51
(9)
64 - 48
(16)
58 - 54
(4)
54 - 57
(-3)
42 - 70
(-28)
21 - 91
(-70)

Poäng
23
22
18
15
12
12
9
1

Säsongen 02/03 började ganska bra med 4 vinster, 1 oavgjord och 2 förluster. Läget i laget var
optimistiskt inför andra halvan av säsongen. Vi hade fullt lag, med fräsha damer och herrar,
men så kom en man ur diman vid namn PER HÄGER, en ”iron-man” som alla såg ner till o
tog halva laget ifrån mig. Vad skulle jag ta mig till, undrade jag?????
Men det var ju bara till att bita ihop för spelet måste ju gå vidare. Så en dag tog jag mitt
badminton racket och plockade fram lite alternativ ur addressregistret och använde mig av
icke-licencerade spelare. Detta fick jag verkligen höra efteråt, men körde på som att inget
hade hänt.
Första matchen i andra halvan började bra med vinst mot Råda 2 med 6-2. Sen kom smällen
med 3 raka förluster, 5-3 sluatde alla. Tyvärr fick vi ta oss en tankeställare. Inför sista
omgången var vi tvungna att vinna minst två matcher för att jag inte skulle få sparken.
Började med vinst mot Kungs med förkrosande 7-1, sen tyvärr förlust mot Torslanda med
6-2. Inför sista matchen mot Onsala var tårarna nära… Vi var tvungna att vinna, matchen
slutade med vinst 5-3 och vi hamnade på en fin 4:e plats och jag fick inte sparken. Nu längtar
vi efter en spännande säsong efter hård träning hela sommaren med golf och andra aktiviteter
eller vad säger jag, badminton menar jag!!!!
Laget har bestått av följande spelare:
Herrar/Pojkar
Damer/Tjejer
Jonas Andersson
Louisa Hansson
Stefan Andersson
Elin Börjesson
Tomas Svensson
Sonja Andersson
Roger Fogelstrand
Ann-Marie Svensson
Lars-Göran Börjesson
Sanna Markinhuhta
Johnas Enqvist
Magdalena Nordin
Anders Löfgren
Helena Löfgren
Lennart Hansson
och sist men absolut inte minst lagledare och spelande tränare Charles ”Challe” Lenngren.

Lokala Serien, Division 1 – 2002/03
Vårvinden deltog säsongen 2002-2003 med ett seniorlag i Lokala Serien. Denna säsong
bestod serien av lag från sex olika klubbar i Göteborgsområdet. Nytt för i år var att serien
avgjordes som en dubbelserie, det vill säga alla lag möttes två gånger - en gång hemma, en
gång borta. En gemensam avslutning hölls i Gamlestadshallen i maj med prisutdelning efteråt.
Vårvinden slutade på fjärde plats. Vann serien gjorde IK Wega.
Resultaten i Vårvindens matcher
-

Deltagande spelare, Vårvinden

IK Wega (h) 5 – 3
Kärra (h)
3–5
Kungshall (b) 7 – 1
V Frölunda (h)3 – 5
Vallhamra (b) 3 – 5
IK Wega (b) 3 – 5
Kärra (b)
4–4
Kungshall (h) 7 – 1
V Frölunda (b)3 – 5
Vallhamra (h) 8 – 0 (wo)

Roger Fogelstrand……….
Martin Skoglund…………
Maria Bengtsson…………
Ann-Marie Svensson…….
Thomas Svensson………..
Lennart Hansson…………
Denny Andreasson………
Susanna Markinhuhta……
Jerry Stenerud……………
Johanna Löfgren…………
Urban Lindgren………….
Robert Byström………….

8 matcher
8
6
6
5
5
4
2
2
1
1
1

Sluttabell - Lokala Serien, Division 1
IK Wega
Kärra
V Frölunda
Vårvinden
Vallhamra
Kungshall

SP
10
9
10
10
9
8

V
7
5
5
4
2
0

O
1
3
3
1
2
0

F Matchskillnad Poäng
2
49-31
15
1
45-27
13
2
44-36
13
5
46-34
9
5
29-43
6
8
11-53
0

Lokala Serien U15 – Vårvinden
Undertecknad fick äran att leka lagledare för U15-gänget i Lokala Serien säsong 02/03. Vi
kom igång rätt sent på hösten men jobbade hårt för att hålla schemat. Det var inte helt lätt och
få ihop laget då vi inte hade så många U15 killar & tjejer att välja på, men med lite hjälp från
yngre klasser gick det bra till slut.
Vi började med en match mot Askim i mitten av december och vi VANN med 5-3, jättekul!
Det fick oss att lyfta, tufft motstånd i starten och med vinsten i baken så var vi beredda för ett
möte med IK Wega och även den vann vi, nu med 8-0…vad hade vi på gång?
Ett oövervinneligt lag?
Julen firades och så även nyåret men sedan var det dags igen. I februari trotsade vi vädrets
makter och åkte i samlad trupp till Kungälv i full snöstorm och mötte ett bra lag (de vann men
vi tilldelades segern senare efter en inlämnad protest då det visade sig att en överåldrig kille
deltagit i kampen, och gissa om han fick kämpa sig till en seger i sin herrsingel mot en U13
kille från oss!) Nåja, styrkta och stärkta av detta drog vi vidare i kampen om guldet och åkte
till Björkö, där fick vi hjälp av Vårvindens U11-tjejer och för andra gången kvitterade vi
siffrorna 8-0 i protokollet!
I april fick vi besök av Björkö och även denna gången noterade vi förnöjt resultatet 8-0. Nu
började det kännas gott, förhoppningsvis skulle vi inte blir alltför stöddiga i kommande
matcher. Nästa möte med IK Wega gick som en dans och vi traskade hemåt med
segersiffrorna 6-2, hej å hå vad det går! Hemmamatchen mot Kungälv spelades en
måndagsafton i slutet på April och tro’t eller ej, men det blev 8-0 och nu var vi verkligen på G
mot guldet! Dessvärre var vi tvungna att lämna WO till Askim och det var ju mindre bra, men
med bara två spelare i bagaget var det liksom ingen idé.
Slutspelet den 3 maj skulle vi äntligen få möta Kärra BMK och där stod vi i Gamlestadshallen men ingen från Kärra så långt ögat nådde…vi mottog en snöplig WO -vinst. Synd om
killarna och tjejerna som stod där laddade och klara. Under säsongen hade vi inte blivit
bjudna till Kärras hemmamatch så även den noterades som en WO till oss.
Slutspelet mellan Askim och Björkö var mycket spännande då vårt Guld/Silver låg och vägde
i kapp med deras slutresultat. Vi var så nära och det var med en hårsmån som Askim tog
guldet men vi kom på en hedrande andraplats och SILVRET var bärgat!
Ett stort tack till truppen som bestod av:
Tjejerna:
Malin Bengtsson, Alba Corell, Nina Gabrielsson, Fredrika Lagerstedt och Helena Löfgren
Killarna:
Joel Andersson, Kim Kaarlenkaski, Kristoffer Modigsson, Alex Stråe, Thanh Chi Trinh,
Daniel Wallner och Alexander Wingård.
Det var en fröjd och få leda detta glada, positiva och ambitiösa gäng!
Aija Kaarlenkaski

Lokala Serien 2002-2003 U11
Vårvinden deltog säsongen 2002-2003 med ett U11 lag. Laget slutade på tredje plats i serien.
Det unga laget består av många lovande badmintonspelare som exemplariskt kan ta både
framgångar och motgångar. Det visades prov på stor kämparglöd och många fina
matchinsatser.
Deltog under säsongen gjorde Christian Svensson, Nils Thunberg, Simon Corell, Malin
Bengtsson, Magnus Persson, Christoffer Svensson, Jesper Orelöf, Elsa Corell, Lisa Jonasson.

Badmintonskolan
På badmintonskolan försöker vi lära ut grunderna och visa hur skoj det är att träna och spela
badminton, detta försöker vi göra genom att visa grundslagen dvs. servar, clearslag och inte
minst hur ett riktigt grepp skall tas. Med mycket lek försöker vi få barnen att vilja träna
vidare i våra fortsättningsgrupper efter badmintonskolan. Ett av dom mer uppskattade
momenten i skolan är när vi spelar rundbadminton allihopa , även mer klassiska stafetter
tycker dom om.
Vi har varit i snitt ca. tjugo barn varje söndag under hösten och vintern. Vi som håller i
badmintonskolan är Leif, Mats och jag Andreas, vi försöker med våra olika
badmintonbakgrunder lära dom inte bara badminton utan även hur kul det är att träna i grupp
där man tar och visar hänsyn till varandra.
Tack för ett roligt år.
Andreas Persson // Tränarna

Tävlingsgruppen 2002/2003
Kärnan i tävlingsgruppen har nu hållit ihop i flera år, något som visat sig till stor fördel vid
förberedelser och genomförande av tävlingar. Som kollektiv har dock gruppen fungerat något
sämre det senaste året. Ett faktum som dock kompenserats av en oerhörd rutin och kunskap
från de enskilda i gruppen vad gäller tävlingsverksamhet. Gruppens samarbete med
sponsorgruppen har fortsatt på den väg vi slog in på för några år sedan.
Om vi ser till de tävlingar vi genomfört under verksamhetsåret, kan vi i stort sett vara nöjda.
Några orosmoment finns dock: Västsvenska ungdomsturneringen/Nybörjartävling har sedan
några år visat en tillbakagång i antalet deltagare. Orsaken till detta återstår att analysera. DM
arrangerades av klubben nu för andra året i följd, och var rent arrangörsmässigt i nivå med det
första årets succé. Dock var det inte lika många elitspelare med och Runes pigga kompisar
hade förmodligen träningsvärk från året innan. Den stora framgången för klubben detta år var
Gothenburg Open med ett rekorddeltagande med nästa 430 deltagare och en ökning från
föregående år med 50 anmälda. Turneringen spelades också för första gången på två arenor:
Alelyckans sportcenter och Åbyhallen. Trots en del småstrul måste hela turneringen betraktas
som något av ett lyft för tävlingsverksamheten. En snabbgallup från undertecknad den sista
tävlingsdagen bland alla danska klubbar, den nya norska klubben och två trogna klubbar som
Täby och Kista samt några andra klubbar gav oss högsta betyg. Speciellt kul var nog de
norska ledarnas översvallande omdömen om tävlingen.
Tävlingsgruppen uppgift är att förutom ge klirr i kassan till klubben också skapa en goodwill
åt Vårvinden och badmintonsporten som sådan. Det gruppen behöver är fler medlemmar som
aktivt jobbar med tävlingsverksamheten. Samarbetet med sponsorgruppen kan också
fördjupas och gruppen måste börja fungera mer kollektivt.
Eftersom undertecknad nu lämnar både styrelsen och tävlingsgruppen, är det två personer som
jag vill framhålla för sitt många gånger otacksamma slit med våra tävlingar. Det är Leif
Anderson och Mats Lövgren. Utan Leifs och Mats insatser skulle förmodligen vår
tävlingsverksamhet inskränka sig till någon lokal tävling.
Tävlingsgruppen 2002/2003: Leif Andersson, Mats Lövgren, Tomas Johansson och Arja
Kaarlenkaski.
Som sagt, tack för alla fina år - Tomas Johansson för tävlingsgruppen

Marknadsgruppens aktiviteter 2002/2003

Så är då ett år ytterligare förbi som alla andra år … eller ?
Nej, året som gick är något av det roligaste som vi på marknadsgruppen upplevt i Vårvindens
historia. Personligen har jag inte så lång erfarenhet av föreningsarbete men tyckte det var
riktigt roligt när Vårvinden gick upp i Elitserien.
Vilket drag det blev i våra aktiviteter. Vi hade ju något att marknadsföra och skriva om.
Vårvinden var verkligen uppmärksammat i media eller som en ur massmedia sa
"vi måste bevaka Vårvinden, alla talar ju om Vårvinden nu".
Jag kommer aldrig att glömma första matchen mot V. Frölunda, smockfullt i hallen och stora
förväntningar vad lilleputten Vårvinden kunde göra mot storebror.
Men oj oj vilken insats Vårvinden gjorde. Visst, det blev förlust men vi skakade om storebror
rejält och visade att det inte är så långt borta.
Programblad, inbjudningar, utskick, mediekontakter producerades under högtryck.
Marknadsgruppen har i huvudsak drivits av Lennart Hansson och Rune Berndtsson med vår
ordförande Peffe som aktivt stöd.
Utöver ren marknadsföring och har gruppens uppgift också varit att söka nya sponsorer för
enskilda tävlingar samt också träffa avtal med sponsorer för mera långsiktligt samarbete.
Rune Berndtsson skall återigen ha stort beröm för hans förmåga att ordna med priser till våra
tävlingar. Jag vill också passa på tillfället att uppmana alla Vårvindare att hjälpa till att söka
sponsorer. Flera av Er föräldrar som har eget företag eller hos det företag som ni jobbar
kanske skulle vara intresserad. Ni behöver bara fråga någon ansvarig och sen hänvisa till
någon på marknadsgruppen så tar vi över.
Fortfarande är vår lotteriverksamhet en viktig del av våra intäkter och hoppas ni även hjälper
till så gott ni kan med att sälja lotter.
Vi ser verkligen fram emot en ny spännande säsong, att Sophia Hanssons OS-satsning blir
lyckad, nya ungdomar växer till sig och kan ta en och annan ”skalp” samt ett nytt försök att ta
steget upp till Elitserien.
Lennart Hansson

GULDFJÄDERBOLLEN

Detta var första året som Vårvinden hade Guldfjäderbollen. Detta är en tävling där det gäller
att samla så många poäng som möjligt genom att vara bra i olika tävlingar, samt att tävla så
mycket som möjligt. Det spelar ingen roll om man är senior eller junior, bra eller mindre bra
för man har ändå en stor chans att placera sig bra på listan. Förra årets tävling resulterade i
följande:
1:a plats Lovisa Hansson 102p
2:a plats Sophia Hansson 70p
3:e plats Elin Börjesson 47p
4:e plats Jonas Andersson 46p
5:e plats Stefan Andersson 34p
Vid pennan - Mats-Lennart (ansvarig för listan)

Revisionsberättelse för Vårvindens BMK 2002 – 2003

Undertecknad av föreningen vald revisor har granskat årsbokslutet, räkenskaperna och
styrelsen förvaltning för perioden 2002-2003.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Årsbokslutet har gjorts enligt god revisionssed och god föreningssed och jag tillstyrker:
- att resultaträkningen och balansräkningen faställs.
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för perioden 2002-2003.
Göteborg 2003-09-19

Gerorgios Argirakis

