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MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER 

15 Mars  2009 

OMSLAGSBILDEN: 

Prispallen i D55, från vänster.Bronsmedaljen gick till FK Herkules 

(Margaretha Emanuelsson, Maria Norell, Christina Schedwin), 

Sjövalla tog guldet (Barbro Johansson, Solveig Hedenblom, Eva 

Redaktören har ordet 

 
Hejsan!! Så var det dags för ett nytt nummer av vår egen tidning. 

Det här numret har gått fortare att göra och var inte lika överväl-

digande läskigt. Jag har ju redan lyckats med ett och det kan ju 

inte bli värre. 

Med lite påtryckningar så har de flesta sektioner skickat in lite 

material och det tycker jag är roligt. För det är ju ändå rapporter 

utifrån verksamheten som är det intressanta. Vi är så många i 

klubben och det är omöjligt för alla att veta vad de andra gör och 

är intresserade av eller hur? 

I min tanke har jag börjat fundera ut en idé om att på närmre mer 

närgånget sätt presentera ett lag/ grupp, sektion eller så i varje 

nummer. Jag önskar att Ni där ute i verksamheterna funderar lite 

på hur ni vill presentera Er, det kan vara ett fotbollslag eller ett 

orienteringsteam eller något annat för att på ett mer informativt 

sätt delge övriga medlemmar Era mål, tankar och förhoppningar 

eller kanske ”bara” er vardag med träningar, resor och tävlingar. 

 

Över till något annat mycket viktigt!! Vi ska ha hand om nästa 

sommars riksläger!!! Det finns massor vi kan och ska göra och 

flera människor jobbar redan på olika håll med diverse uppgifter. 

Det är oerhört viktigt att vi alla ställer upp med det vi kan och 

kanske lite till. På annan plats i tidningen kan Ni läsa mer. Hör av  

er via lägrets hemsida!! Alla är välkomna och gissa vad , det blir 

roligt!! 

 

Idag regnar det ute och är på alla sätt väldigt mycket höst. Men 

det finns inget dåligt väder eller hur. Släppte ut hästarna i morse 

och det sprang lyckligt ut i fria luften trots regn och vind. De såg 

verkligen bara ut som om de kände att det är härligt att leva! 

Unna Dig en höstpromenad i rusket och känn hur härligt det är 

att andas luften i skogen, se sedan fram mot den mysiga julen så 

hörs vi i nästa nummer av sjövallas tidning (och då är det redan-

vår!) 

 

Karin Paust 
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Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte 2008 
 

I samband med Rikslägret hölls även förbundsmötet i Hestra. Förbundsmötet är Frisksportförbundets högsta beslu-

tande organ och hålls vart annat år. Årets möte kretsade mycket kring nya stadgar bl.a. hade Sjövalla en motion 

som berörde denna fråga. Vad motionen handlade om borde vara välbekant för det flesta. Vår motion och en lik-

nande motion från FK Herkules var avstyrkt från förbundsstyrelsen som hade ett eget förslag på nya stadgar. Stri-

den stod i mångt och mycket kring hur och på vilka villkor en klubb kan lämna förbundet samt om de stadgar som 

antas på ett förbundsmöte automatiskt blir klubbstadgar för samtliga klubbar som är medlemmar i Frisksportför-

bundet.  

Debatten kring motionen var ganska omfattande med flera både kloka och mindre kloka inlägg från båda sidor. 

Efter omröstning stod det dock klart att förbundets förslag till stadgeändring röstats igenom med nödvändig 2/3:s 

majoritet. Ett antal övriga motioner behandlades också men med avsevärt mindre turbulens.  

Vill ni läsa Protokoll från mötet, stadgar och verksamhetsplan hittar Ni på www.frisksport.se  

På mötet omvaldes Mats Johansson från Motala som förbundsordförande. Vi fick också en representant från  

Västkusten i styrelsen, nämligen Agnetha Le Claire från Herkules. 

Stefan 

Ordföranden har ordet 

Så sitter man igen med ett blankt papper framför sig för att skriva detta nummers ledare. Jag läste igenom mina 

gamla alster för att se till att jag inte upprepar mig. Jag kunde då konstatera att jag haft ett genomgående tema i alla 

dessa som bygger på att Sjövalla är en fantastisk klubb med en mycket bra verksamhet för alla och ett stort engage-

mang från många ung som äldre. Att detta dessutom sker inom Friskportförbundet med vår inställning till droger 

och tobak gör ju saken en bättre.Detta har alltså varit mitt genomgående tema i alla ledare jag skrivit hittills. 

 

 Efter att jag läst detta ville jag för en gångs skull variera mig lite, men jag kan bara konstatera att det är svårt. Sjö-

valla är ju en imponerande klubb på många sätt och jag är stolt över att representera klubben på alla plan. Det är 

klart att det finns fel och brister i klubben, vi kan bli mycket bättre på många områden. Ett av de områden vi kan bli 

bättre på är att sprida och tydliggöra den ideologi som skall genomsyra en frisksportklubb. Jag hoppas och tror att 

majoriteten av föreningens medlemmar har en viss insikt i vad den innebär. Ideologin är viktig, det är klubbens 

ryggrad, utan vår ideologi blir vi en idrottsförening i mängden. Om vi marknadsförde ideologin bättre och orkade/

vågade tydligare markera vad det innebär att vara en frisksportare i en frisksportklubb så skulle vi sticka ut mer och 

bli "spetsigare" i vår framtoning.  

Jag tror att det är en framgångsfaktor i framtiden att sticka ut från mängden. Dessa frågor har ju direkt och indirekt 

varit uppe till debatt i Sjövalla under de senaste åren. Utifrån denna debatt kan man lätt konstatera att klubben inte 

är enig i frågan om hur vi dels skall hantera den ideologiska frågan internt och dels hur vi skall profilera klubben 

utåt. Jag tycker det är viktigt för klubben att detta löser sig annars kommer det att dyka upp en debatt med jämna 

mellanrum som tar alldeles för mycket kraft från det positiva arbete många gör och vill göra. 

 

Jag lyckades ju variera mig lite i alla fall men kan inte nu på slutet låta bli att komma tillbaka till det faktum att 

Sjövalla FK är en förening som många utanför är och blir mycket imponerade av. Detta beror egentligen enbart på 

en sak, medlemmarnas engagemang i smått och stor. Det handlar bara om att ställa upp för en god sak och göra det 

man vill och känner att man klarar av 

 Ingen kan göra allt men alla kan gör något. 

 

Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka för mig. Jag har redan informerat valberedningen om att jag inte är 

aktuell för ytterligare en period som ordförande utan låter någon annan leda klubben vidare. Det är ett givande upp-

drag som jag kan rekommendera. 

 

Lev väl  Stefan 

MISSA INTE TOMTEVANDRINGEN I ÅR!!!!!

 

 

21 december Tomtevandring med facklor  Samling på torget framför kommunhuset kl 16 

MISSA INTE HELLER ÖPPET HUS I FINNSJÖGÅRDEN 

26 december    Öppet hus med julkakor i Finnsjögården kl 12 - 16 

http://www.frisksport.se
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Skidor 
Sjövalla FK anordnar även 2009 skidresa till Mattila i Värmland. Vi reser V3, 

torsdagen den 15/1 och återkommer söndagen den 18/1. 

Anmälan till Arne Andersen  e-post: andersens@telia.com  tel.031-7033521 

Mer information kommer på hemsidan och med e-post till intresserade. 

 

 

Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 
 

 

Hit kan ni gå för att bada bastu eller fika i serveringen. 

Finnsjögården används också av sektionerna till möten, läger och fester.  

På torsdagar kl 10 träffas daglediga seniorer för att motionera och umgås.  

De svarar också för det mesta av underhållet i och omkring klubbhuset.  

 

Nya öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: Löpträning ca 18.30 Ingen stugvärd 

Söndag: 10.00 – 16.00 Stugvärd 

 

Bastupriser:  Enstaka besök: 20 kr Klippkort 10 ggr: 180 kr 

 Årskort, medlem: 100 kr Årskort övriga: 150 kr 

 Sjövallas ungdomar t o m 20 år: gratis 

 

Berätta om Finnsjögården för era vänner och arbetskamrater eller ta med dem dit på besök. 

Det är roligt att vara stugvärd när det kommer många gäster. . 

 

Uthyrning: 

Vi hyr gärna ut till konferenser, möten, läger, barnkalas och alkoholfria fester. Alla medlem-

mar får bra rabatt. Bokning kan göras genom Inger Green, tel 88 47 73 

Prislista finns på hemsidan. 

 

mailto:andersens@telia.com
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JULBASAR 
SÖNDAGEN DEN 

7 DECEMBER 

KL 13.00 - 15.00 

Ekdalaskolans Aula, 

Mölnlycke 

Kaffeservering  Hemlig Låda 

Försäljning  Chokladhjul 

Lotterier  Fiskdamm 

Tomteorkester 

 

Julbordslunch för 2 personer 

på Råda Säteri och Gästgifveri 

lottas ut vid entrén 

 

Obs!  

”Julbytardag” 

Sälj/Köp 

Vintersportprylar 

Välkomna 

Sjövalla FK 
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Vinterträning 

Torsdagen den 6/11 startar vinterträningen för alla i orienteringssektionen som är mellan 10-16 år. 

Vi håller till kring el-ljus spåret vid Wendelsberg där vi löptränar för att sedan avsluta med inomhusträning i Wen-

delsbergshallen. 

Vi springer ut klockan 18, då du ska vara ombytt. Träningen avslutas 19.45 

Tag med: Ombyte både för utomhusträning, gärna reflexväst, innegympa kläder och vattenflaska. Möjlighet till 

dusch finns. 

Som vanligt blir inneträningen av varierande grad beroende på vem som är ledare. 

Vi tränar varje torsdag fram till och med luciaveckan. 

Efter juluppehållet fortsätter vi igen den 15/1. 

E-post till alla kommer att gå ut inom det snaraste med ett utförligare program. 

 

Hoppas att vi får lika fin uppslutning som vi brukar! 

Orientering 

D12 tjejerna Klara Bååth, cClara Wallin, Elin Pettersson och Emma Himmelman 

vann sin klass på IFK:s höstbudkavle. Grattis 

 

 

Ordförande 
Jan Rydén, 031-88 36 40 

Ungdomsrepresentanter: 

Frida Björklund 031-88 67 6 

Caroline Lövstedt 031-338 07 37 

Barn och Ungdom 

Per – Arne Wahlgren, 031-338 11 80 

Bengt Ottosson, 031-88 10 4 

Roine Pettersson, 031-338 15 88 

Ulf Wallin, 031-338 13 05 

Karina Lövstedt 031- 338 07 37 

Inger Green, 031-88 47 73 

Hans Wedberg, 031-338 15 85 

Lisa Larsson, 031-338 04 16 (Junior) 

Tävling: 

Sören Svensson, 031-27 10 60 

Kurt – Åke Karlsson, 031-88 47 25 (Kartor ochmark) 

Bengt Ottosson, 031-88 10 49 (Redovisning) 

Claes Green, 031-88 47 73 (Motion) 

 

 

Träning:  

Ida Svensson, 031-40 44 23 

Thomas Karlsson, 031-91 81 08 

Anders Johansson, 0702- 72 35 05 

Information, kommunikation:  

Lars Ljungberg, 031- 88 11 79 (Hemsida) 

Inger Green, 031-88 47 73 (Skola) 

Karina Lövstedt 031- 338 07 37 (Utbildning)

Klädförsäljning:  

Inger Green, 031-88 47 73 (Tävlingskläder) 

Solveig Hedenblom, 031-27 10 60     

(Överdragskläder) 

Valberedning:  

Claes Green, 031-88 47 73 

Ida Svensson, 031-40 44 23 

 

 

 

Sjövalla FKs orienteringssektion 2008 
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O-ringen Sälen 2008 
 

Jag har varit i Sälen många gånger tidigare. Vi brukade alltid åka dit på vintern för att åka skidor när jag var liten. 

Men i somras var vi inte alls där av den anledningen utan för att springa orientering! 

 

Jag hade aldrig varit i fjällen på sommaren tidigare och  tyckte det var en konstig känsla att vara i Sälen när ingen-

ting var täckt av vit snö. Nu var det istället grön-bruna slalombackar och alla liftar stod stilla. Jag kände väl igen 

mig med alla stugor och lägenheter. 

 

Boendet var mycket bra i år eftersom vi bodde i lägenheterna. Det var skönt att ha riktig toalett och kök även om 

jag tycker det brukar vara väldigt roligt och mysigt att bo i husvagn under O-ringen.  

 

Orienteringen under de fem dagarna var omväxlande och utmanande. (I alla fall för migJ) Jag tyckte fjäll orienter-

ing var svårt men roligt. Lite speciellt när man såg så långt. Det var kul att springa ner för skidbackarna och genom 

trollskogen där jag åkt så mycket skidor.  

 

Jag kommer aldrig glömma den fjärde ettappen då vi åkte lift till starten. Jag startade allra sist i min klass. Det var 

jätte lång kö till stolsliften så jag och Frida gick tidigt iväg för att inte missa starten. Men när vi kom till liften var 

det nästan ingen kö alls längre. Men vi åkte upp. Det var jätte härligt att komma upp i luften. Det var en solstekande 

dag, jätte varm. Men i liften svalkade det härligt. Det var en för snabb lift… åkturen tog slut alldeles för fort. Jag 

och Frida tänkte tanken att åka tillbaka ner för att sedan åka upp en gång till. Nu hade jag över en timma  på mig 

innan jag skulle starta. Därför satt jag där uppe på toppen och tittade ut över det vackra landskapet(J). Från början 

var vi ganska många som hade sällskap där uppe, men fler och fler försvann ut på sina banor. Jag hann bli ensam 

innan det var dags för mig att börja värma upp och ge mig ut på det stekheta fjället…  

 

Det var en jätte rolig O-ringen vecka i Sälen och jag hoppas det blir mer fjällorientering i framtiden! 

 

 

Av: Linnéa Wahlgren 

 

SJÖVALLA ARRANGERAR LÅNG-DM 2009 
 

I år har Sjövalla arrangerat Sprint-DM och en Vårserietävling med tävlingscentrum i Wendelsberg. Nästa år skall vi 

ansvara för distriktmästerskapet över långdistans. 

Datum är bestämt till 30 augusti (Notera!) och vi kommer att utnyttja Öjersjökartan. 

Tävlingscentrum kommer att vara den lilla fina inägan belägen cirka 1000 meter från hembygdsgården i Mölnlycke 

(vägen som går under motorvägen). 

 

DM-tävlingar och Vårserietävlingar arrangerar vi tillsammans med övriga Göteborgsklubbar enligt ett rullande 

schema. Det innebär cirka 2 tävlingar vart 3:e år för vår del. 

Klubbens målsättning måste vara att arrangera minst en tävling varje år, som vi brukar kalla Sjövallaslaget. Till 

detta kommer de tävlingar enligt ovan som distriktet lägger på oss. 

Som du förstår behövs det många funktionärer för att det hela skall gå i lås. Du kommer att kallas till ett första 

funktionärsmöte i början av nästa år. Det är viktigt att just DU kommer för alla behövs. Meningen är att det skall 

vara roligt att arrangera tävlingar och då måste vi alla hjälpas åt! 

 

Vi hörs! 

Sören 

Orientering 
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Nästa år ska vi ta upp kampen med div.1 klubbarna och med ännu fler som går upp i tävlingsklass kommer vi att 

göra succé direkt. 

 

Tack alla ungdomar som har ställt upp under året och kämpat i ur och skur. Det har varit imponerande och se hur 

tuffa ni har varit. Kommer ni ihåg Medel DM i Alehof? Inte världens finaste väder, ösregn i sex timmar och iskalla 

nordanvindar.  

Var och en av er har bidragit och gjort det möjligt att vinna. 

 

Ungdomsledarna har lovat att vi ska fira segern med en helkväll i januari, plats och tid meddelas senare. 

 

/paw 

 

Sjövalla en av distriktets bästa ungdomsklubbar!! 
 

Efter en intensiv säsong med fler ungdomar än nå-
gonsin som prövade på att tävla lyckade Sjövalla vin-

na div2 i Göteborgs ungdomsserie. 
 

Göteborgs Ungdomsserie startade för några år sedan för att kora distriktets bästa ungdomsklubb och 

kanske framförallt stimulera klubbarna att arbeta för att få fler tävlingsaktiva ungdomar. Klubbarna är 

indelade i 3 divisioner. Den klubb som vinner division 2 och 3 går upp en division kommande år och 

den klubb som kommer sist i division 1 och 2 ramlar ner en division.  

Göteborgs OF väljer varje år ut 4 tävlingar, två på våren och två under hösten, där man kämpar och 

samlar poäng till sin klubb. Klubben får poäng för alla som startar vilket gör att man gynnas av att ha 

många ungdomar med varje tävling. Dessutom får man extra bra poäng för de bästa i varje klass enligt 

en fallande poängskala. 
 

Sjövalla tampades i år med FK Herkules, Sävedalens AIK, Frölunda OL, och IK Uven i div.2. 
 

Tack vare ett högt deltagande på alla tävlingar, vi hade hela 35 ungdomar i snitt varje tävling, så tog vi direkt en 

ledning i serien som vi aldrig släppte ifrån oss. 

                                        Det är faktiskt så att med den poäng som vi samlade ihop hade vi kommit på 2a plats i                           

         div 1, fantastiskt!! 

 

                                         Se på tabellen nedan och njut! 

 

  

Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Totalt 

Sjövalla FK 161 154 173 130 618 

Sävedalens AIK 136 159 116 112 523 

FK Herkules 132 103 112 79 426 

Frölunda 114 77 93 63 347 

IK Uven 61 81 26 79 247 

Göteborgs ungdomsserie 2008    Division 2 

Orientering 
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Nu har vi snart hållit på med volleyboll i ett år och mycket har hänt.  

Tjejerna har utvecklats jätte mycket och blivit duktiga. 

 

Vi försöker att åka iväg och spela lite cuper och de sammandrag som erbjuds  

här i Göteborg. 

 

Flera av tjejerna var på Rikslägret i somras och då vann vi våran  

åldersklass! 

 

Nu är det snart dags för 3-kunga slaget i Kungälv där vi kommer att delta  

med 2 lag. Under höstlovet har 7 av -95:orna anmält sig att åka på  

volleybollförbundets träningsläger i Falköping. 

 

 

 

Vi tränar på Söndagar kl. 17 - 18.30 Båtsmanskolan (97 - 95) 

 

                    Onsdagar kl. 19 - 20.30 Båtsmanskolan (95 - 94) 

 

 

 

Jaana, Ingela och Annika 

volleyboll 

 

 

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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Den sista torsdagen i maj förlade seniorgruppen sin månadsvandring till det  

natursköna Högäset i Härryda. 

Den högt belägna gården har ett vårdträd, en fridlyst lönn, vars stam har en  

omkrets på över fyra meter.Vi promenerade vidare i denna vackra trakt och åt  

vår matsäck vid en av de många sjöarna.Vandringslederna som stundtals går  

genom vacker väl bevarad lövskog kan verkligen rekommenderas! 

Med vänliga hälsningar Kurt och Barbro 

Seniorgruppens Maj vandring i Högäset 

                                             ÅRSMÖTE 2009 
 

Det känns konstigt att redan nu kalla till årsmötet nästa år, men eftersom Sjövallabladet bara 

kommer två gånger per år numera är detta sista numret före årsmötet.  

Detta innebär ju att de allra flesta inte har bokat in dagen för något annat ännu vilket gör att 

årsmötet kommer att bli välbesökt. 

Årsmötet är ju Er bästa chans att påverka klubbens utveckling och de ställningstaganden vi 

gör. Så tar Er chans att påverka 

Söndagen den 24 februari kl. 18.00 i Finnsjögården 

Motioner skall ha kommit styrelsen tillhanda senast den 13 januari 2009 

 

Styrelsen  
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Ett kollage från 

Ännu en sommar med riksläger! En fantastisk 

vecka med både sol och regn och åska i stora 

mängder. Vem har sagt att det inte är dramatiskt 

att vara på riksläger? Men visst hade vi det fint i 

Hestra? En härlig lägerplats hade smålänningarna 

att erbjuda oss och det var fantastiskt att ha så 

nära till sjön var du än befann dig på lägerplatsen.  

Det är inte varje år som jag tar ett morgondopp 

(och kvällsdopp med för den delen) på lägret!! 

 

Bilden härintill visar ganska typiskt hur en dag på 

sommarens läger kunde vara. Några tappra spela-

re på väg till fotbollsmatch med både paraply och 

parasoll, det var inte så lätt att veta hur det skulle 

behöva användas. Men alla var lika glada för det 

(det gäller att hålla humöret på topp). 

För er som händelsevis aldrig fått tillfälle att åka med på något av frisksportarnas riksläger så 

vill jag bara försöka slå ett slag för nästa års stora händelse!! Vi ska arrangera lägret! Det är job-

bigt såklart men oj vad skoj vi ska ha. Se på annat ställe i tidningen hur just Du kan hjälpa till. 

Det finns alltid något så var inte rädd för att höra av dig.  

Vad gör vi på läger då? Det finns något för alla smaker, åldrar och intresse. På denna sidan har 

två bilder från fotbollssporten letat sig in. Som ni ser på bilderna så är det matcher för alla, allt 

från vuxna män till småtjejerna. Att alla kan vara med är en del av tjusningen på läger. Våra 

barn tränar inte fotboll hemmahemma men på lägret vill de vara med. Stämning och gemenskap 

 är ju anledning så god 

som någon.  

Förutom fotbollen så 

finns terränglopp, mång-

kamp och stafetter. Det 

brukar ofta bli en inne-

bandyturnering ( nattetid 

av någon anledning som 

nog ungdomarna kan för-

klara bättre). Orientering 

står självklart som stadigt 

tävlingsinslag liksom vol-

leyboll med både mixade 

och omixade lag.  I som-

ras genomfördes även en 

mountainbike tävling. Jag 
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sommarens riksläger 
kan tänka mig att det blir en stående 

punkt på tävlingsprogrammet på läger 

framöver.  

Förutom tävlingar så är lägret också så 

mycket mer! Alla är vi inte lika tävlings-

inriktade. Aktiviteter för de mindre bar-

nen i form av pysseltält och frisksportkul 

är alltid välbesökt såklart. Skojlekar och 

knastävlingar på kvällskvisten brukar 

liva upp, och i somras kändes det som 

om en lek vid namn SLAO tog ett stort 

uppsving i deltagarantal. Det var hela 

tiden en diskussion om vem som var efter 

vem i den eviga jakten på namnbrickor. 

 
Tjejerna i bilden ovanför gjorde en stor in-

sats i volleybollturneringen och ser rätt nöj-

da ut med sina medaljer! 

 

Ja vad gör vi mer?? Äter mat, sover gott i 

tält eller husvagn. Lägerbål och dans på 

dansbanan eller disco för de som så önskar. 

Det hoppas trampolin klättras på klätterväg-

gar och körs tablågymnastik. Blomster och 

kulturutflykter/vandringar och den traditio-

nella fotopromenaden inte att förglömma! 

 

Vi umgås med våra vänner på ett härligt sätt 

och träffar kompisar som vi kanske inte ser 

så ofta under resten av året.  

 

Ta ett beslut och kom till nästa sommars 

riksläger, Du kommer inte att ångra det. 

 

Till sist vill jag avsluta med en härlig bild 

på far och son  Clabbe och Linus Engman 

som på bilden precis tillsammans med ett 

helt gäng snygga frisksportare genomfört 

ett tufft Pontusatlonlopp på bästa sätt. Verk-

ligen bra gjort! 

Väl mött på nästa 

sommars riksläger  

Vårt Eget!! 
Linus Engman  och Ivan Paust i ett 

tappert försök att vinna  Sjuka Lekar 
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När höststormarna kommer med piskande regn är 

det skönt att sitta inne och tänka på sommaren 

som gått. För vi hade ju trots allt en hyfsad som-

mar. Lagom med sol och bad och ”lite” regn. 

Precis som en äkta svensk sommar skall se ut! 

Vad är det då vi alla frisksportare sitter och fun-

derar på under hösten?  

Jo hur nästa riksläger kommer att bli. 

Blir det fint väder,regnar det,skall jag ta med vin-

terkläder eller räcker det med shorts och badklä-

der? 

 Känner Ni igen Er?? 

Några kanske gör det och det är väl roligt om vi 

redan nu ser fram emot Rikslägret 2009.Det inne-

bär att Riksläger är något fantastiskt roligt! 

Jag vet att ungdomarna som var med för första 

gången i somras håller med när jag säger att               

 RIKSLÄGER  ÄR GôR KUL! 

 

På rikslägret 2007 blev vi en liten grupp, med Agnetha från Herkules i spetsen, 

som började arbeta med lägret 2009. Man kan tycka att vi började tidigt och tur 

var väl det med så mycket jobb som det faktiskt är att anordna ett läger. 

 

Som det ser ut i skrivande stund kommer det att bli ett toppen läger. Vi kommer att 

hålla till i Sätila där vi har en kanon fin anläggning. Visserligen finns det ingen 

bassäng men har vi simmat i Vättern så kan vi simma i Lygnern också. Det kan väl 

knappast vara kallare, eller hur? 

 

Känner ni för att hjälpa till under läg-

ret kan ni bara gå in på vår hemsida 

och mejla till våra kontakter där så fix-

ar dom säkert jobb till er. 

 

Gå nu in på hemsidan och anmäl Er 

till  

Rikslägret 2009 i Sätlia 

www.klubben.se/rikslager_satila 

Vi ses i sommar, Anita Olofsson 

RIKSLÄGER  

Stranden vid lägerplatsen i Sätila 

http://www.klubben.se/rikslager_satila
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Från Chillskate rapporteras att de har bra fart i hallen. Öppet varje dag!  

Se tiderna nedan. Tisdagar är det tjejkväll så passa på alla ni tjejer!  

Det planeras också en tjejkurs i hallen snart med instruktör från Concrete.  

Viss ny–-och ombyggnation är på gång och det planeras en Höstresa till någon annan hall , kanske till Brygge-

riet i Malmö 

Frågor? Jukka 0709 36 89 55 

CHILLSKATE 

TJEJ SKATEpå 

 

 

Varje tisdag, 17.00-20.00 är det ER tur att åka. 

Kom och pröva, bräder finns att låna. 

Vi planerar också att ha en kurs vecka 2-6, info tis-

dag vecka 49, kl. 19.00 i hallen. 

VÄLKOMNA! 
Mer info;Ring Jaana 0709-85 75 12 eller Fredrika 0739-12 40 48 

 

ÖPPETTIDER:  Månd.Ons.Tors.Fredag     17-20 

TISDAG TJEJKVÄLL 17-20 

Söndagar 13 - 16 för yngre, 16 - 19  för äldre 

Inträde. 30kr.Säsongskort 175kr.Säsongskort/medlemmar 10 kr. 

Du ska visa ditt kort !!!!ENDAST ÅKARE ÄGER TILLTRÄDE  
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Portugal Loule cup –08 
Måndag den 22 september bar det av mot Portugal och en internationell trampolincup som skulle 

gå av stapeln på fredagen och lördagen. Resenärerna var till 

största delen hemmavarande i Herrljunga och trampolinklubben 

Frivolten GK. Men med på resan var vi också tre medlemmar ur 

Sjövalla: undertecknad+sonen Ivan och Linda Nordöen . Ivan 

tävlar för Frivolten och Linda för Västra Frölunda.  Totalt var vi 

17 resenärer: gymnaster, domare ,tränare, samt extra föräldrar 

som skulle hjälpa oss hålla ordning på allt.  

Det var mycket spännande alltihop och det var första gången för 

många av gymnasterna att tävla utomlands. På väg ned fick vi 

övernatta en natt i England för flyget skulle gå tidigt på tisdag 

morgon.  

När vi landade i Faro i södra Portugal mottogs vi av den varma 

solen och det kändes här-

ligt. Vi hade ordnat med hyra av 

två 9-sitsiga bussar eftersom vi 

behövde friheten att kunna köra 

dit vi önskade under vår vecka.i 

sommaren. Vi letade oss fram till 

lägenheterna vi hyrt.i Albufeira 

Det visade sig vara ett fantastiskt 

litet ställe helt omgärdat av en 

hög häck av något växande slag. 

Mitt mellan lägenheterna fanns 

till ungdomarnas glädje en fin 

pool. Vi hade turen att bo precis 

vid största ”marknadsgatan” stora stråket rakt ned till stranden, ca 1 km 

att gå. Det tog oss inte lång stund att komma i ordning i rummen och se-

dan bar det av mot lunch på restaurang och vidare ned till stranden och 

havet såklart!  

En hel vecka spenderade vi i detta land, ömsom vid havet  ömsom i 

trampolinhallen och ömsom på restauranger. Själva trampolincupen var i 

det hela en välorganiserad tillställning. Det var bara för tredje året som 

portugiserna anordnade en tävling av denna kaliber. I år hade man dess-

utom tagit på sig att hålla en världscuptävling direkt efter att deras egen 

cup avslutades 

klockan 14 på fre-

dagen. Det var 

fantastiskt att se 

världseliten hoppa, inspirerande för ungdomarna att se 

Satamura som vann OS i Peking , världsrekordhållaren 

Jason Burke från Kanada med flera tävla.Tävlingarna av-

löpte som sagt på bästa sätt.Våra gymnaster vann inga 

framskjutna placeringar men det var inte heller väntat. 

Kvalitén på hoppare i resten av världen är god, det vikti-

gaste var den inspiration som ungdomarna fick med sig 

hem att öka sina svårighetsgrader och träna lite hårdare. 

För vem vill inte åka tillbaka nästa år?Karin Paust 

Ivan och Sanna 

i det härliga 

Atlanten 

En lycklig mamma Paula som får en kram av Linda vid hemkomsten 

Linda i de stora surfingvågorna ! 

Ivan i vindarna från Atlanten vid Portugals 

västra udde. 
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SM brons till SACRO i synkron SM 

 

Synkron SM som inte gick tillsammans med individuella SM avgjordes mitten av september  ihop med tredje del-

tävlingen i Svenska Cupen vilken avgjordes i Upplands Väsby. 

 

Här fanns det inga tankar att SACRO skulle ställa upp då det nya gänget ännu inte kommit upp i den svårighetsgrad 

som krävs. 

Men under SommarSACRO kom Emelie Andersson hem på sommarlov från studierna i Luleå. Emelie som har 

mängder av pokaler och medaljer i Mölnlycke. Där finns välput-

sade SM guld och  EM brons. 

Emelie kom ner på kvällarna och "hoppade av sig lite" som hon 

sa. Men snart var hon inne i övningar som hon gjorde för tre år 

sedan då hon la av sin aktiva karriär. En kväll när Emelie var i 

hallen tränade även V:a Frölundas Linda Nordöen. (F.D. SACRO 

men fortfarande Mölnlyckebo och Sjövalla FK medlem) Tjejerna 

hoppade lite synkron på skoj vilket gick väldigt bra. Bägge har 

bra höjd och tajming i sin hoppning. En förlupen kommentar från 

tränare "Rulle" fick dem att fundera på synkron SM. Först var det 

inte på allvar men allt efter som tiden gick blev det mer och mer 

allvar.Det ena ledde till det andra och en anmälan skickades in till 

Gymnastikförbundet.  

För Lindas del var det inga problem att träna serierna på "distans", 

värre var det för Emelie som börjat plugga i Luleå igen och när-

maste trampolin lär finnas i Upplands Väsby. Men Emelie kämpa-

de på med fysiken och styrkan, kom hem på kort träningsläger 

och flög kvällen innan SM ner till Stockholm för att förbereda sig.  

 

 

Det blev en hel del finslipning på hoppningen och allt 

såg bra ut. 

 

På tävlingsdagen fortsatte det och i kvalet tog Emelie/

Linda ledningen efter den obligatoriska serien När 

sedan även den valfria serien var avklarad låg de på en 

andra plats, bara 0,4 poäng efter paret Emma Frost / 

Madeleine Stjernberg. 

 

Väl framme i finalen började Emelies brist på träning 

visa sig. Trots att hennes fysik och styrka är mer än 

väl godkänd saknas det ren trampolinstyrka och vana. 

Detta tillsammans med den förhållande vis korta tid de 

haft att träna ihop gjorde att de kom lite i otakt i fina-

len och tappade värdefulla synkronpoäng. Då dessa 

räknas väldigt högt tappade de tyvärr inte bara led-

ningen utan även andra platsen dit det bara saknades 

0,4 poäng. Men summa summarum är att Emelie och 

Linda gjorde en mycket bra insats och gav inte bara en 

ny medalj till Emelies redan tidigare digra samling 

utan även gav SACRO årets andra SM medalj. 

(Linnea Sandberg tog ju brons i DMT under våren 

som ni säkert minns.) 

 

      SACRO 

Linda och Emelie ”peppar”varandra 

Tjejerna på prispallen med bronspengen! 
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Svenska Cupen, tredje deltävlingen. 
 

Till tredje deltävlingen i Svenska Cupen åkte SACRO med åtta hoppare (+ Emelie Andersson). 

Tjejerna gjorde precis vad som förväntades  av dem.  Fyra finalplatser och två medaljer blev resultatet. 

 

Ungdom Yngre flickor 

Här var Hedvig Johansson länge på finalplats men fick se sig förflyttas utanför efter att sista startgruppen var avkla-

rad. Både Marie Olofsson och Maria Lissander tog sig igenom sina serier och visade att de går från klarhet till klar-

het. Josefin Krantz som haft vissa problem under hösten missade lite i slutet av sin obligatoriska serie men tog sig 

samman och körde en mycket bra valfri serie.  

 

Ungdom flickor 

Nadia Brüdersdorf gjorde sin vana trogen när det blir tävling en stabil, hög och bra hoppning som tog henne inte 

bara till final utan även en fin andra plats totalt i klassen. Emma Einarsson hoppade även hon mycket bra men gjor-

de en dyrbar miss i den obligatoriska serien vilket blev ödesdigert. Fanny Fredriksson som tränat in en ny svårare 

valfri serie med olika volter i åtta av de tio övningarna beslöt sig kvällen innan tävling att spara den till en eventuell 

final. Men trots detta smarta drag blev Fanny precis utanför finalplats. (Än en gång var det bara de där 0,4 poängen 

som spökade.) Men Fanny slog personbästa i både obligatoriska och valfria serien, vad mer kan man begära? 

 

DMT 

Här ställde fem Sacroiter upp och tre av dem tog sig till final. I DMT gör man två kombinationer två gånger i kvalet 

och samma i finalen. Dessa kombinationer får inte ha samma övningar på samma plats. (Gör man en gruppsalto 

som första övning får man inte göra den som första övning igen) Detta innebär att det ställer höga krav på hopparna 

att kunna flera olika kombinationer.  Bäst av Sacro tjejerna på detta är Linnea Sandberg som med bra tryck och 

höga hopp tog sig till en välförtjänt andraplats. Nadia blev fyra med de numera berömda 0,4 upp till bronset. Fanny 

missade ett hopp i först finalkombinationen och hamnade på en sjätteplats. 

 

Bra jobbat av alla Sacro hoppare som trots deras tävlingsoerfarenhet lyckas bättre och bättre för varje gång. Så det 

gamla ordspråket som säger att övning ger färdighet stämmer fortfarande 

Trampolin 

finalisterna 
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Svenska Cupen medaljer till SACRO 
Inför årets sista deltävling i trampolin & DMT fanns det goda chanser för 

SACRO’s Linnea Sandberg i DMT och Nadia Brüdersdorf  att plocka hem 

medaljer. 

Förutsättningarna är den att av de fyra deltävlingar som ingår räknas så den 

tävling med lägst resultat tas bort. 

Tyvärr infann sig en stor förvirring bland hoppare och ledare då Gymnastik-

förbundet informerade ställningen i Sv. Cupen inför Levo Cup. Man hade då 

redan räknat bort lägsta resultatet trots att en tävling återstod!? 

Vis av erfarenhet kollade SACRO’s ordförande detta noggrant vilket gav 

resultat. 

Nadia kunde oavsett resultat inte placera högre än tvåa men det krävde att 

hon gjorde en bra placering. Nadia gjorde ett kval som var mycket godkänt 

och hon låg därigenom 3:a inför finalen. Väl där gjorde Nadia en mycket bra 

serie men gick ut på ”blåskyddet” efter sista övningen vilket resulterar i ett 

rejält avdrag från stildomarna. Men Nadia var näst bästa svenska och samlade 

därigenom ihop tillräckligt med poäng för att bli tvåa i Svenska Cupen ung-

dom. 

För Linnea Sandberg var förutsättningarna lite annorlunda. Med ledarinnan i SV. Cupen, Linda Nordöen’s ena arm inba-

kad i gips gällde det för Linnea att ta ”massor” med poäng så var guldet hennes. Linnea la då om sina tänkta kombinatio-

ner och körde på säkerhet. Detta resulterade i en av kvalens bästa stilpoäng men med lägre svårighetsgrad räckte det hela 

inte till någon final. En ”bunte” engelskor med mycket dubbelvolter i sina kombinationer tog hand om samtliga finalplat-

ser. Nu gjorde det inget för Linnea som med tillräckligt många poäng fick ihop ett Svenska Cupen guld i DMT. Inte illa 

för en tjejs som under sitt första riktiga DMT år blir SM brons-

medaljör i DMT Elit damer och vinner Svenska Cupen ungdom. 

Nu är det bara att börJa träna in kombinationer med mer snurr i 

för att konkurrera även internationellt. 

För övriga SACRO hoppare måste helgen ses som en stor 

sportslig framgång. Stort sett alla övningar som skulle göras 

kördes igenom. Exempelvis Marie Olofsson fick igenom två 

kombinationer på DMT som hon aldrig tidigare tävlat med,  

Josefin Krantz fick igenom sin nya trampolinserie. Hedvig  

Johansson och Emma Einarsson fick till det riktigt bra men ty-

värr räcker svårighet/stil inte riktigt till i den internationella kon-

kurrensen. 

Summering 

2008 blev en säsong där alla tävlingshoppare tagit ett rejält kliv 

framåt och kan nu koncentrera sig på nya övningar och svårare 

övningar. Men innan dess är det dags för en Mega helg i Värna-

mo där tjejerna lovat en trampolinshow som aldrig tidigare skå-

dats, får vi möjlighet att se den i Mölnlycke med? 

Linnea en l ycklig Svenska cupen-segrare 

Nadja sprudlande glad för 

silvermedalj i Svenska  

Cupen 2008 

Nadja silvermedaljör i trampolin i Svenska Cupen  
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Svenska Frisksportförbundets nyhetsbrev distribueras till samtliga klubbar, distrikt och förtroendevalda inom 
Svenska Frisksportförbundet (SFF) och Frisksportens Veteranförbund (FVF). 

Redaktör: Martin Karlsson 0156-532 10 

Nytt utseende 

Nyhetsbrevet har fått ett nytt utseende. För att förenkla utskick så använder vi samma brev till utskick per post som till webben. I 
och med detta så måste ni uppdatera era e-postadresser i ClubOnWeb, antingen till klubben eller till kansliet. 

Klubb/Medlemsstöd 
Vid förbundsmötet i juli beslutades om ett stöd för klubbar, en klumpsumma för de som har ungdomsverksamhet i åldrar mellan 
7-25 år. Det togs också ett beslut om ändring från lokalt aktivitetsstöd till ett så kallat medlemsstöd från och med 1 januari 2009. 
Lokalt aktivitetsstöd kommer att betalas ut för hösten 2008. 

Mer information kommer ut så snart som möjligt till alla klubbar. 

Höstkurs 
2008 års höstkurs är förlagd till Stehag i Skåne och sker i samarbete med FK Tor. Fem kurser finns att välja mellan: Frisksport 
Basic, Dansledare, Jongering, trampolinledarutbildning steg 1 och steg 2. 
Har du glömt att anmäla dig? I mån av plats tas anmälningar emot efter den 3 oktober till ett högre pris. 
Länk till webbsidan! 

Megahelg i Värnamo 
Nu är det dags för en fartfylld helg i Värnamo. 21-23 november 2008. 
Mer information (www.frisksport.se/varnamo) 

Nyårskurs 
Årets roligaste kurser är lagda på Stensund över nyår. Allmän frisksportledarutbildning steg 1 och 2 samt kursledarkursen. 
Anmälan senast 8 december. 
Mer information 

 

TIPS! Nedan ser ni ett utklipp från Svenska Frisksportförbundets hemsida: Nyhetsmail. 

Här står allt som händer , nyheter med mer. Lägg till den till dina favoriter på nätet och gå 

in och titta lite då och då.  Jag har bara tagit ett utklipp för att tydliggöra  Mer information 

finns såklart att läsa idag då Nyhetsmailen uppdateras vartefter.. Karin 

mailto:kansli@frisksport.se
http://www.frisksport.se/aktivitet/hostkurs_2008.html
http://www.frisksport.se/aktivitet/megahelg.html
http://www.frisksport.se/aktivitet/nyarskurs0809.html
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Sjövalla seniorer gjorde en godkänd insats 2008.  
 

Hur snabbt kan en säsong fortlöpa. Tycket inte det var längesedan de först träninsmatcherna tog fart i mars.  

Säsongen 2008 var mycket oviss. Mer oviss än tidigare pga av spelartapp , ny tränare och nytt spelsystem Dock 

betvivlade vi inte att det skulle gå hyfsat. Andra året  brukar vara svårast. Träningarna var lite turbulenta, en del 

bytt förening, en del ute och reste samt en del prioterade studier med all rätt.  

 

Träningen kom igång bra och de killar som var kvar , ihop med ett antal nya killar som mycket glädjande hade åter-

kommit till föreningen, de tog sitt ansvar. Serien började klart godkänt med fyra raka oavgjorde,( vi borde kanske 

vunnit dessa). Därefter kom vi in i en sämre period. Efter att spelare och ledare pratat sig samman och återgått tills 

tryggare och mer välkänt spelsystem fick vi tio matcher i rad utan förlust och vi började få lite aningar om avance-

mang. Men det gick inte. 

Slutplacering blev en fjär-

de plats  

 

Vi hade  från början för-

hoppningar om att gå upp 

en serie, vilket vi inte 

lyckades med.  

Sektionen har tittat lite på 

varför och håller på med 

en organisationöversyn, 

både i kommittèr och runt 

seniorlaget.  Målet är att 

gå upp i femman. Stärka 

ungdomsidan, genom att 

ge dem förutsättningar att 

jobba vidare i Sjövalla. 

Och att vi vill ha tillbaka killar som tidigare spelat för Sjövalla.  

 

Sjövallas seniorer har gjort klart med ny tränare 2009  

 

Säsongen 2009 leds Sjövallas seniorer av 

Rolf Dalqvist. Detta är ett led i den för-

ändring som initierats sedan en tid tillba-

ka och få igång en nystart. Rolf har en 

gedigen bakrund. Har varit tränare i 

Mölndal FF, Hällesåker, Lindome, Mif-

damer och Sätila............ Vi ser framemot 

att lära känna Rolf. Och hoppas att han 

kan ge den skjuts upp till femman som är 

ett delmål  

 

Samtidfigt vill vi tacka Luis Ceceares för 

den tiden han ledde seniorerna. Luis har 

varit en mycket engagerad ledare och 

hade höga ambitioner. Vi har dock valt 

att gå skilda vägar. Vi önskar Luis lycka 

till med framtida uppdrag.  

 

Seniorkommittèn  

Fotboll 
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Här ser ni glada fotbollsbarn på härliga bilder 

från i somras. Har hämtat korten från vår hem-

sida och det finns många fler bilder för er att 

gå in och titta på när ni har lust. 

Vissa lag har inte fått in några bilder ännu, 

men det är nog bara en tidsfråga. Det är roligt 

med hemsidan på det sättet att det får plats hur 

mycket som helst. Så ta vara på möjligheten 

alla föräldrar och tränare, ta kort på det spor-

tande småfolket (och de vuxna med såklart) 

och  maila in till hemsidan så alla får möjlighet 

att se hur mycket vi gör i klubben och hur trev-

ligt alla har tillsammans på träningar, tur-

neringar , resor med mera. 

Till nästa tidning tänkte jag mig börja en presen-

tation av olika lag (inte bara fotboll) en presenta-

tion som kommer att löpa över flera nummer av 

tidningen naturligtvis , det finns inte en möjlighet 

att få med allt och alla på en gång.  

Den som känner sig manad , tränare eller förälder 

till exempel får gärna kontakta red. med material 

och /eller idéer. Presentationen kom-

mer att innehålla bilder, tankar ,mål, 

drömmar  som laget har, och annat som 

Ni vill få fram till övriga medlemmar.  

Karin .red. 

Sjövallas 01-or vinnare i  Fässbergs sommarcup!! 

Grattis !! Ni tog hem priset för Fair Play i cupen i augusti 

2008. Priset tilldelas för schysstaste spelare, tränare och 

föräldrar! Det var ju ett toppenpris!! 

kollage 

Välförtjänt vila för grabbar i p97 

Segrare i Jörgen Wålemark cup 2008 Sjövalla 97-or 
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Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


