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15 oktober 2008 

Redaktören har ordet 
Hej alla läsare. 
Som varande ny redaktör för tidningen kanske ni vill veta lite om mig och 

vad jag är för en figur. Bor sedan ca 7 år i Herrljunga med familjen som 

består av make och fyra barn. Vi har ett par hundar katter och tre hästar 

också här på vår lilla gård. 

Jobbar heltid som distriktssköterska ute i ett hemsjukvårdsområde. På 

fritiden tillbringar jag mesta tiden i vår (Herrljungas trampolinklubb: GK 

Frivolten) trampolinhall med tre av barnen varav två hoppar i tävlingssyf-

te. Jag är tränare för två olika grupper och det blir alltså en himla massa 

timmar i hallen minst fem dagar i veckan. Resten av tiden går åt till häs-

tarna och så sover jag ibland också. Frisksportare har jag varit hela mitt 

liv då mina föräldrar anammat denna filosofi tidigt. Det passar mig ut-

märkt och idag uppfostrar vi våra barn i samma anda. 

 

Nu har jag alltså tagit över rollen som redaktör för denna lilla tidskrift 

också. Men bara för att jag tror det kommer bli roligt och att jag tycker 

det är viktigt att vi har en tidning i klubben, även om den bara kommer ut 

två gånger per år. 

 

Tidnigen är alldeles för sent ute detta nummer och det beror på olika an-

ledningar så här i början av övertagandet men det ska bli ändring på det 

får vi hoppas. Ni får vara så goda och ha lite överseende med layouten i 

detta min debutantnummer när tiden är så knapp, men jag ska nog träna 

upp mig. Alla tips är välkomna, och med er hjälp ska vi nog också få in 

material i tid från alla sektioner. I detta numret saknas lite från en del sek-

tioner men det som finns från de andra får förhoppningsvis uppväga för-

lusten. Tänk på att det är roligt för alla våra barn och ungdomar att läsa 

om händelser och resultat som de åstadkommit. 

 

Jag vill gratulera oss alla till att volleybollsektionen har återuppväckts och 

önska dem ett fortsatt lycka till. Visst ser tjejerna på omslaget härliga ut! 

 

Jag vill avsluta mitt första inlägg med att jag hoppas vi ses på sommarens 

riksläger! Det ska bli ett fantastiskt väder har jag hört ryktas, vi får tro det 

stämmer för jag tänker fortsätta med att bo i tält en vecka om året med 

alla barnen , och oj vad de längtar .  

 

Vi ses och hörs! 

 

Karin Paust 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

Dags för ett nytt Sjövallablad och jag vill börja med att hälsa Karin Paust välkommen som ny redaktör. Det är ett 

viktigt och mäktigt jobb Karin har tagit på sig men jag vet att Karin kommer att sköta det på ett utmärkt sätt. Samti-

digt måste jag självklart tacka Inger Green för hennes tid som redaktör. Jag vet inte hur många år det varit men det 

känns som en ganska lång tid som Inger hade hand om Sjövallabladet och vi har ju alla sett med vilket gott resultat. 

 

Det är mycket intressant att se hur väl Sjövalla fungerar. Av olika anledningar har jag inte varit så nära verksamhe-

ten den senaste tiden men när man får rapporter från sektioner och förtroendevalda på olika positioner så ser man 

hur väl klubben fungerar. 

Nya fotbollsungdomslag startas varje vår, trampolinhopparna utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre, oriente-

rarna arrangerar tävlingar som fungerar som en klocka, skatesektionen bara växer, en nygammal sektion kommer 

till nämligen volleyboll osv, jag skulle kunna hålla på en stund till. Allt detta är mycket glädjande och visar på den 

inneboende kraften i föreningen. Jag måste säga att jag är speciellt glad att vi nu återigen efter många år har ett, och 

till hösten kanske två, volleybollag i seriespel. Volleyboll var ju en av de tidigare sporterna som utövades i Sjövalla 

och vi har stolta traditioner att bevara i denna sport. 

 

För att fortsätta med glädjeämnena så har klubbens medlemsantal ökat kraftigt hittills i år och vi närmar oss 900 

medlemmar. Alla dessa nya medlemmar vill jag med glädje hälsa välkomna till klubben. Ni kommer som Ni förstår 

till en livaktig och mångsidig klubb med flera aktiva sektioner och jag utmanar er att pröva verksamheten i en an-

nan sektion än er ”huvudsektion”. När ni gör det kommer ni träffa nya människor och får chansen att pröva något 

nytt, vilket alltid är en erfarenhet och erfarenheter kan man aldrig få för många av. 

 

Ni kommer också till en klubb som har en ideologi i grunden. Som frisksportklubb verkar vi för drogfrihet, all 

verksamhet skall vara fri från tobak, alkohol och andra droger. Detta ger alla en trygghet, föräldrar vet att deras 

barn är med i en drogfri verksamhet, ungdomar vet vad som gäller och får ett positivt grupptryck att vara drogfria 

fram till dess att de fyller 18 år. 

Det får aldrig råda någon tvekan om vad Sjövalla står för i dessa frågor och som medlem måste du känna till detta 

och följa dessa ganska enkla spelregler som gäller i klubben. 

 

Slutligen önskar jag alla en trevlig, varm och solig sommar med många upplevelser. Jag hoppas också träffa flera 

av Er på Rikslägret i Hestra. 

 

Stefan 
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Medlemsavgifter 

 

En av föreningens viktigaste inkomster är medlemsavgiften. Sjövalla har valt att ha en låg medlemsavgift, jämfört 

med de flesta andra föreningar i Mölnlycke, och sedan får de olika sektionerna/lagen själva besluta om träningsav-

gifter.  

Träningsavgifterna går direkt till den sektion/lag som beslutar om denna medan medlemsavgiften går till Sjövallas 

övergripande verksamhet.  

 

Det är viktigt att påpeka att dessa två avgifter är två olika saker eftersom vi ofta får problem med detta då det miss-

uppfattas.  

 

Jag uppmanar alla att betala medlemsavgiften snarast dels för att diverse olika försäkringar inte gäller om avgiften 

inte är betald och dels för att det sparar mycket arbete för medlemskassören om Ni gör det utan påminnelse.  

 

Förutom att medlemsavgiften är en viktig inkomst för klubben så ger ett korrekt och högt medlemsantal större bi-

drag i olika former, men detta gäller bara för betalande medlemmar. Myndigheten har blivit mer noggrann med 

detta efter det missbruk som uppdagats under fjolåret. 

 

Så betala Er avgift snarast den är som sagt var låg och Ni får mycket för pengarna! 

 

Avgifterna för 2008 beslutades på årsmötet enligt följande 

 

Familj (samma adress) 475 kronor 

Seniorer fr o m 21 år 225 kronor 

Juniorer 175 kronor 

 

Det är viktigt att Ni förstår att i och med att Ni betalar medlemsavgiften så accepterar Ni de regler som gäller i en 

Frisksportklubb när det gäller droger och tobak. Detta är beskrivet på annan plats i Sjövallabladet. Jag vill vara tyd-

lig med att du som är mellan 12 och 18 år i och med detta har avgett ett löfte om drog- och tobaksfrihet.  

 

 

Stefan 

 

 

 

 

 

 

Adidasoveraller med klubbtryck finns färdiga på Mölnlycke Cykel 

och Sport. Dessa används av fotbollssektionen men går lika bra att 

användas av alla i klubben oavsett sektion!! Visst reklamtryck finns 

redan men vill någon sektion ordna sponsorer till mer tryck så går 

det utmärkt.  
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volleyboll 

I höstas startade vi igång en grupp som spelar volley-

boll i Sjövalla igen. 

Det har mest varit tjejer och en tapper kille som utgjort 

gruppen, just nu 

är det 13 aktiva som träffats varje söndag i Skinnef-

jällskolan. 

Under hösten tränade vi in alla grundslagen och börja-

de så smått att spela. 

För ungdomar upp tom 15 år spelar man Volley 2000, 

vilket är något 

förenklade regler. Man får bla ha en studs på varje sida 

och man är 4 på 

plan. 

 

Under våren har vi spelat 2 ungdomssammandrag här i 

Göteborg. Det har varit 

jätte bra för lagkänslan att komma iväg och spela ihop 

och det gick dessutom 

väldigt bra! 

Förra helgen var det så dags för en hel helg med Vol-

leyboll i Falköping. 

Detta är Sveriges största Volley 2000 turnering. Vi 

hade ett lag med 

flickor födda -95 och ett lag för flickor födda -96/-97. 

Det blev massor med 

matcher och ganska hårt motstånd för båda lagen, men 

tjejerna kämpade bra! 

De lärde sig massor med nytt och blev sugna på att 

börja med smashar. 

 

Till hösten hoppas vi att vi kan få en större hall att 

träna i och kan då 

också göra lite mer reklam för oss. 

Har du lust att börja spela volleyboll eller kanske 

dra igång i grupp med en 

annan åldersgrupp - hör av er till oss! 

 

Vi har också försökt att spela lite vuxen-motions 

volleyboll, men vi behöver 

bli fler som är intresserade om det ska bli något. 

Hör gärna av er om ni är 

intresserade av detta! 

 

Hälsningar 

 

Jaana och Annika 

 

 

jaana.rankanen@fraktkedjan.se 

 

annika.lange@telia.com 
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FRISKSPORTLÖFTET – MEDLEMSFÖRSÄKRAN 

 

Sjövalla Frisksportklubb är en del av den svenska nykterhetsrörelsen och med det 

följer vissa förpliktelser. 

 

Sjövalla har länge haft inställningen att kan vi skapa miljöer där i första hand ung-

domar kan vistas som är drog- och tobaksfria så har vi gjort en insats och uppfyllt 

våra mål. All klubbens verksamhet sker utan inblandning av droger och tobak. Vi 

följer dock inte fullt ut de stadgar som ett medlemskap i Svenska Frisksportförbun-

det innebär. Enligt dessa gäller följande: 

 

För alla medlemmar gäller Medlemsförsäkran. 

Som medlem ska jag verka för Svenska Frisksportförbundets helhetssyn enligt dess 

grundprinciper formulerade i §§ 1-2. 

 

För alla mellan 12 och 18 år gäller Frisksportlöftet. 

Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker vilka innehåller mer 

än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika 

i någon form. 

 

Friskportlöftet är frivilligt för alla medlemmar över 18 år. 

 

Grundprinciperna i §§ 1 – 2 lyder som följer: 

§1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL 

 

Svenska Frisksportförbundet vill samla människor i alla åldrar att verka för den 

helhetssyn som frisksportens idéer omfattar, nämligen, 

Att verka för bättre folkhälsa genom att arbeta för fysisk träning och motion och 

för en fullvärdig kost samt att aktivt motarbeta bruket av alkohol, narkotika, tobak 

och andra för människan skadliga ämnen. 

Att aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak 

och narkotika. Förbundets strävan är att varje medlem skall avlägga frisksportlöftet 

Att verka för en allsidig personlighetsutveckling 

Att verka för ett ekologiskt synsätt 

Att verka för kultur- och bildningsarbete 

Att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer grup-

per och folk. 

 

§ 2 GRUNDPRINCIPER 

 

All verksamhet inom Svenska Frisksportförbundet skall vara fri från tobak, alkohol 

och narkotika. Förbundet har en demokratisk grundsyn, är partipolitiskt oberoende 

och religiöst obundet samt hävdar FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. 
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Djupedals Aktivitetshus 
 

Sedan ca ett år tillbaka har Mölnlycke IF och Sjövalla FK planerat för en  

gemensam byggnad, som är tänkt att ersätta klubbarnas nuvarande  

baracklokaler vid Mölnlycke Idrottsplats och Djupedal. 

 

Efter hand har våra idéer kring projektet utvecklats och vår idé är nu att  

byggnaden skall kunna fungera som en gemensam byggnad för föreningslivet i  

Mölnlycke. 

 

Huset, som är tänkt att placeras vid fotbollsplanerna intill  

Djupedalsskolan, är planerat att innehålla samlingslokaler, kanslilokaler,  

café, aktivitetsrum och omklädningsrum. Vi vill också aktivera de ytor som  

nu inte alls är i ordningställda i området vid fotbollsplanerna. Här tänker  

vi oss bl.a. boulbanor, skateramp och kanske även minigolfbanor. 

 

Vi vill nu gärna knyta kontakt med flera föreningar i Mölnlycke för att  

kunna samarbeta kring aktivitetshuset. Under vintern har vi haft en dialog  

med kommunen, som har visat sig vara positiva till projektet. Även  

föreningar som inte sysslar med idrott kan ha lokalbehov som skulle kunna  

tillgodoses i byggnaden. Dessutom har skolornas föräldraföreningar visat  

stort intresse för projektet, eftersom det saknas lokaler för ungdomar i  

Mölnlycke. 

 

Vi har dragit igång ett spännande projekt med tankarna på ett aktivitetshus  

för alla åldersgrupper och deras verksamheter. Det skall finnas något för  

alla och huset skall kunna utnyttjas såväl på dagtid som på kvällar, som en  

naturlig samlingspunkt i en fin miljö. Ur Sjövallas synpunkt är det ju  

dessutom en möjlighet att föra ut frisksportens mål och inriktning på ett  

aktivt sätt i vårt samhälle. 

 

Sven Persson och Erik Hallgren 

 

Sjövallas representanter i projektgruppen. 
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Seniorpromenad 

 
Det kom ett härligt kort till redaktionen för 

ganska länge sedan. Kan inte hjälpa att jag 

tycker det får plats även om det nu är mitt i som-

maren  



Trampolin 

8:de plats. Bättre gick det för Nadia Brüdersdorf och Linnea Sandberg i U15-16 som låg fyra och femma inför sina 

två återstående finalkombinationer. Efter en mycket nervös inhoppning lyckades bägge pricka rätt med sina final-

kombinationer och det tog Nadia upp till en silverplats och Linnea fick bronset. Segrare blev Linda Nordöen från 

Mölnlycke vilket gjorde prispallen till ”Härrydas”. 

 

Nadia och Linnea tog medalj på 

 Frivolten cup 2008 

Under påskhelgen var över 300 trampolinhoppare 

i Herrljunga för att tävla i 25 års jubilerande Fri-

volten Cup. Elva länder representerades och det 

var mycket hög standard på hoppningen. 

Sjövalla FK/SACRO åkte till Frivolten med 6 

hoppare och hade siktet inställt på 3 finalplatser. 

Detta infriades i dubbel minitrampolin klasserna 

där samtliga 3 SACRO’iter som ställde upp tog sig 

till final. Tyvärr räckte det inte till någon finalplats 

i trampolin då motståndet där var otroligt tufft. 

Som exempel kan nämnas ungdomsklassen U12 

med flickor upp till 12 år fanns de som hade svå-

righetsgrad som inte ens bästa svenska junior tjej 

körde.Me n i DMT (dubbel minitrampolin) hävda-

de sig Sjövalla FK/SACRO tjejerna sig väl. Fanny 

Fredriksson I U13-14 låg på en femteplats inför 

sina två finalkombinationer där hon lyckades bra 

med den första, en pikerad framåtvolt med halv 

skruv och en pikerad bakåtvolt. En kombination 

hon aldrig tävlat med tidigare. Tyvärr föll hon 

sedan i andra övningen i nästa kombination vilket 

innebär att inga poäng utdelades för den övningen 

och den dyrbara missen flyttade ner Fanny till  

Svenska Cupen i  Åkersberga. 
 

SACRO åkte till österåker (som ligger norr om Stockholm) med sju hoppare. Alla utan Linnea Sandberg skulle hoppa 

trampolin och hela fyra ställde upp i DMT. 

Kvalen blev ungefär som förväntat då kval är både kvalificering och man kan ha stora kval (lidande) just här. För det 

är en ganska tuff uppgift att ensam, i tävlingsdräkt kliva upp på trampolinen.  Alla åskådare i hallen tittar på just mej 

och det känns som en evighet innan huvuddomaren ger klartecken att börja serien. 

Så med detta i bakhuvudet gick alltså kvalet ungefär som färväntat. 

Några gjorde nervösa första serier och hoppade sedan valfria serien ypperligt medans andra gjorde tvärt om. 

Bäst gick det för Nadia Brüdersdorf i ungdom flickor och Hedvig Johansson i ungdom yngre som bägge tog sig till 

final. Efter väl genomförda finalserier hamnade bägge på nar sin hedrande femte plats. 

I DMT gick samtliga till final och körde syna kombinationer lysande. I DMT är pressen lite annorlunda mot trampolin 

då du här står c:a 20m från redskapet där din ansats börjar. Efter klartecken från HD springer man dessa 20 meter och 

gör sin kombination. Detta innebär att man hinner springa av sig lite nervositet och rampfeber på färden fram. Men å 

andra sidan kör man här ofta kombinationer som kan vara svåra att få till på träning och inhoppning då det är lättare att 

tveka och avbryta hoppen.Men när det verkligen gäller och är tävling då kör man. Ett annat problem är att då det 

”bara” är två övningar i varje kombination blir poängskillnaden verkligen liten mellan placeringarna. Ta Linnea Sand 
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berg som exempel, Linnea hamnade på den förhatliga fjär-

deplatsen totalt, bara 0,5 poäng eftr Nadia som blev trea. 

Nadia å sin sida var ”bara” 0,4 poäng från en andra plats, 

så snacka om en sport med små marginaler. Fanny Fred-

riksson som blev femma gjorde tyvärr en övningsupprep-

ning i sin sista kombination och slutade femma och Marie 

Olofsson som körde ett par kombinationer som hon aldrig 

tävlat med tidigare fick sjätteplatsen. Så helt klart är Sjö-

valla FK SACRO med i DMT klassen för ungdom flickor 

i Svenska Cupen. 

 

De nervösas SM 
SM i trampolin och DMT avgjordes under helgen i Täby 

utanför Stockholm med högsommar värme ute och torrba-

stu temperatur i hallen. 

Sjövalla FK / SACRO deltog med tre hoppare, Fanny 

Fredriksson, Nadia Brüdersdorf i ungdoms SM trampolin 

och Nadia ställde även upp i DMT elit ihop med Linnea 

Sandberg. Ytterligare tre Mölnlycke tjejer fanns med i 

startlistan. Linda Nordöen, Emma Frost och Lina Lud-

wigsson, samtliga tävlande i såväl DMT elit och elit da-

mer. Linda fortfarande är junior ställde upp även där. 

Den torra varma luften gjorde det svårt för hopparna att 

hålla full koncentration vilket visade sig redan  under för-

träningen, sällan har många gjort så mycket fel inför en 

tävling som de gjordes inför 2008 års SM. När kvalen väl 

kom igång visade det sig dock att ungdomsklasserna hade 

bättre ordning på sina serier än junior och elit. Tyvärr till-

hörde inte Fanny Fredriksson de som tog sig igenom sina 

serier felfritt. Fanny som hoppade högre än tidigare miss-

bedömde sin ”Rudolf” (Volt fram med en och en halv 

skruv) vilket förpassade finalchansen till en dröm. Bättre 

gick det för Nadia som höll sig i mitten på trampolinen i 

såväl den obligatoriska som den valfria serien vilket gav 

Nadia en andraplats inför finalen. I SM finalerna tillämpas 

sk. ”New Life” vilket innebär att samtiga startar finalen på 

noll och Nadia har samma lägga som övriga finalister. 

Linda som fick ihop sina två serier i junior tog sig därige-

nom vidare till söndagens final. 

I Elit klassen tog det däremot stop för Linda som där slu-

tade på en sjätteplats och då bara fyra går vidare får Linda 

vänta ytterligare på sin första elit final i trampolin.  

Lina Ludwigson hade ingen lyckad dag på trampolinen 

och hamnade även hon strax utanför söndagens final. 

Bättre gick det för Emma Frost som ”lätt” tog sig vidare 

genom trygg och säker hoppning knep andra platsen 

I DMT fortsatte Lina Ludvigssons dåliga dag, som klar 

favorit innan kvalet försvann hon redan i första kombina-

tionen där hon bara fick en övning godkänd. Men för Här-

ryda blev det ändå fyra invånare till final, Emma Frost, 

Linda Nordöen, Linnea Sandberg och Nadia Brüdersdorf. 

FINALER 

Först ut till söndagens final var ungdoms SM där Nadia 

gjorde en mycket fin serie men tyvärr saknas det lite svå-

righetsgrad vilket innebär att Nadia missade en pallplats 

och slutade fyra. 

Bättre gick det för Linda Nordöen i junior SM som med 

stabil trygg hoppning fick ihop poäng till en andra plats 

precis bakom Motalas Frida Elfström. 

I SM damer trampolin såg det riktigt bra ut för Emma Frost 

ända till sista övningen där en liten miss kostade henne en pall-

plats och även hon fick se sig på den förhatliga fjärdeplatsen. 

I DMT damer var det däremot inget snack om medaljerna, 

samtliga skulle hamna i Härryda och det var heller inget snack 

om placeringarna. Emma Frost visade med två mycket bra 

kombinationer att hon verkligen ville ha guldmedaljen, Linda 

Nordöen var lika bestämd på silvermedaljen så kampen om 

bronsmedaljen kom att stå mellan Sjövalla FK’s Nadia Brü-

dersdorf och Linnea Sandberg. Här drog Linnea det längsta 

stråt då hon lyckades med en kombination hon aldrig tävlat 

med tidigare, en volt upp med halv skruv följt av en baklänges-

volt med hel skruv. 

  

 

 

ONSDAGSGRUPPEN 

Onsdagsgruppen for till gropen på sin avslutning, här syns 

dem tillsammans 

 

 

Sommarsacro 
Just nu när jag sätter ihop tidningen så pågår full aktivitet i en 

gymnastikhall i Mölnlycke. Samtidigt som de flesta andra akti-

viteter ofta tar sommarlov så kämpar trampolinungdomar och 

ledare med flera veckors aktivitet på trampolinerna för ungdo-

mar i kommunen. Det är fantastiskt att se och har ni en stund  

över så besök hallen och se på en liten stund. Härligt med barn 

och ungdomar som rör på sig eller hur? Alla sitter inte framför 

datorn, så det finns hopp om våra unga i alla fall. 

Red. 
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CHILLSKATE 
 

Chillskate.se kolla där 
Chillskate sektionen har haft en fin vår säsong med fullaktivitet 

i hallen,  mellan 100 -200 besök i veckan plus uthyrning nästan varje 

lördag. Vi har nu öppet varje dag med Tjejkväll på Tisdagarna och 

medlemskväll på fredagarna. 

Vi hade tävlig med Lakai och Concret på en lördag med många tävlande. 

Vårsäsong börjar ta slut och vi stänger hallen under sommaren efter 

skolavslutningen, men vi kommer att ha hallen öppen vid regniga 

dagar mm. Ring och kolla med Jukka 0709 36 89 55 om du vill skata. 

 

Sommar skola har vi v.25 och v.26 anmälan till Rose-Marie 

t.031 88 58 42 kostnad 350kr./vecka. 

Söndagen den 29/6 gör vi medlems resa till Malmö med buss som vi hyr, anmälan i hallen eller till Jukka 0709 36 98 

55. resan är gratis men du måste kunna ta vara på dig själv. 

Vi öppnar igen i Augusti när skolorna börjar. 

 

Chillskatehallen är öppen. 

Söndagar 13 – 16 för de yngre 16 – 20 för äldre. 

Detta är bara för att få åkplats för alla! 

Måndagar 17 – 20 

Tisdagar Tjejkväll 17 – 20 

Onsdagar 17 – 20 

Torsdagar 17 – 20 

Fredagar Medlemskväll 

 

Skate kommite. 2008 

Ordf. Jonatan Tikas . Sekrt. Alexander Göransson..  Kassör. Rose-Marie Rang 

Johannes Ekman Victor Rankanen David Aita Rikhard Fröjendahl 

Markus Norlen Kevin Heldeman Jukka Rankanen 
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STIPENDIAT 

 

 

 

Vi gratulerar Lasse Larsson, som är en av Mölndals Hembygdsförenings första  

stipendiater eller hembygdspristagare. Dessa utmärkelser delas i år ut för  

första gången till någon som på sitt sätt skapat trivsel och utveckling i  

Mölndal. Stipendiet överlämnades vid Kvarnbydagen den 20 april. 

 

Juryns motivering till Lasses stipendium är: "För livfullt engagemang i  

Mölndals föreningsliv samt förmågan och glädjen att föra kunskap och  

intresse för Gunnebo vidare i ord och gärning". 

 

I det tal som hölls vid överlämnadet framhölls bland alla de fina ord som  

sades om Lasse även hans mångåriga engagemang i Sjövalla FK. Han är ju också  

en drivande kraft i Gunnebo Vänner.  Brostugan hade säkert inte kunnat  

återuppbyggas utan Lasses brinnande intresse att värna om torpkulturen på  

Gunnebo. Hans intresse för indianer och musik nämndes  också. Han har ett  

särskilt stort  intresse för  tradjazz. Lasse  drömmer nu om att få  

arrangera en tradjazzfestival på Gunnebo. Har han denna dröm, så kommer den  

säkert att bli verklighet. Vi är fulla av beundran för det stora engagemang  

och den entusiasm som Lasse alltid visar och gratulerar honom till det fina  

priset. 

 

Vännerna i Sjövalla. 
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Orientering 
Tiomila 
 

Min upplevelse av 10-mila lyder ungefär 

så här: roligt, nervöst, spännande, många 

skratt och lite sömn. 

 Vi var ett gäng på ungefär 16 personer 

som åkte iväg upp till 10-mila i slutet av 

april. Alla var på väldigt gått humör, i 

alla fall vi ungdomar. Det var jag, Lin-

nea, Anna, Frida, Klara och Erika. Näs-

tan hela vägen upp till Stockholm sjöng 

vi, så man kan ju gissa att både Sören 

och Roine som delade bussen med oss, 

hade ganska ont i öronen efteråt.  

 Vi hade fått reda på att kungen skulle 

vara prisutdelare i ungdomsklasserna, så 

vid varje måltid tog vi tillfället i akt och 

övade bords skick. Vi var nämligen helt 

”övertygade” om att kungen skulle bjuda 

in oss på middag. Tyvärr blev det inte 

så! 

 Vi kom fram till Stockholm och till vandrarhemmet där vi skulle sova första natten. De vuxna skulle bo i ett litet 

”slott” medan vi 6 tjejer skulle sova i ”båthuset”. Det tog en stund innan vi kunde sluta skratta, men tills slut somnade 

vi. Jag sov i alla fall gott hela natten. 

Efter att vi på morgonen ätit frukost på vandrarhemmet åkte vi iväg till själva tävlingsarenan.   Vi hittade vårat militär-

tält och började packa upp våra saker. Vid det här laget började alla ungdomar bli smått nervösa, i alla fall jag som 

skulle springa första sträckan.  

 Vädret där var inte riktigt vad jag räknat med, och jag upptäckte att jag hade alldeles för varma kläder på mig. Men 

det var bara att bita ihop. Klockan började alltmer närma sig tolv, då starten skulle gå för ungdomsklasserna. Jag och 

Linnea som båda skulle springa första sträckan i var sitt lag, började värma upp.  

 En stund innan klockan slog tolv gick vi in i start fållan. Stämningen var full av spänning, nervositet och koncentra-

tion. Vi träffade några SAIK: are som vi pratade lite med. Jag var jätte nervös då jag, 3 minuter i tolv gick fram och 

ställde mej bakom min karta. Men när väl starten gick släppte nervositeten och jag föll in i orienteringen.  

Solen gassade hela tiden och det gick trögt att springa. Men jag var ganska nöjd med mitt lopp. Jag missade en kon-

troll men spikade annars alla. 

Jag växlade över till en kille från OK Ravinen som i sin tur växlade till Frida som avslutnings vis växlade över till en 

kille som hette Jonas. 

När alla kommit i mål, (från Sjövalla) gick vi och åt lite. 

 Under eftermiddagen gick vi mest omkring på TC. Vi såg lite på damernas staffet och gjorde vårt bästa att inte störa 

de herrar som försökte sova. 

 Klockan 22 gick herrarnas start och det var en upplevelse i sig. Att stå där med kanske 400 pannlampor samlade på en 

enda plats. Och sedan när starten gick ser man bara dessa pannlampor komma rusande mot en, och man känner luften 

som är fylld av koncentration. Det var verkligen jätte häftigt!  

 Jag och Klara höll oss vakna till klockan 4 på morgonen, men sen gav vi upp. Jag hade under natten lyckats att dra på 

mej en förkylning, så min röst var ganska slut. Men det var det värt! Man kunde följa löparna som var ute i skogen på 

en storbilds skärm. Vissa kontroller var tv-kontroller, och alla förhands tippade lag hade Gps sändare på sig. Det var 

jätte spännande att följa löparna och se vilka vägval de tog.  

 Och slutligen kan jag inte annat sammanfatta helgen på sätt en: JÄTTE KUL!!!!! 

 

Caroline Lövstedt 
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Mölndals tandhälsovård 
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