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MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER 

15 oktober 2009 

Omslaget till detta nummer rymmer en  ihärdig, härlig  

grupp veteraner som  till glädje för varandra , andra och 

sig själva träffas på torsdagarna i Finnsjögården. Alla är 

dock ej representerade på bilden . 

REDAKTÖREN HAR ORDET 

Så tog då även den vintern slut till slut.  Jag hör till den ska-

ran som mycket gärna kunde vara utan det kalla, regniga 

och för den delen även det  kalla, vita.  Hoppas ni alla har 

haft en lika underbart fin påskhelg som  vi har haft! 

I förra numret av Sjövalla tidningen gjorde jag bort mig re-

jält vad gäller en del artiklar  som  kom mig tillhanda. Jag 

var ordningssam och lade dessa i en särskild mapp som jag 

senare  lyckades glömma bort helt. Ska försöka bättra mig 

och hoppas på er förståelse.  

I detta numret har inkommit lite smått och gott från olika 

håll. Mycket läsvärt och jag hoppas att alla hittar något in-

tressant.  Sektionerna är aktiva inom sina olika idrotter och 

det är roligt att se. Tänk på att dokumentera era träningar 

och  de eventuella tävlingar eller läger ni åker på . Det  är 

roligt att spara och  viktigt för resten av klubbens medlem-

mar att  få insikt i hur  många olika saker våra aktiva fak-

tiskt  sysslar med.  Måste här flika in att  sektionen SACRO 

är ett föredöme i att fota och skriva om  dess  olika tävlingar 

med mera.  

Det är roligt att göra Sjövalla tidningen, okey det tar lite tid 

fortfarande men det är intressant och för varje nummer kän-

ner jag att jag får mer insikt i klubben.  Roligt också att  kun-

na känna sig lite delaktig trots att vi inte bor i Mölnlycke 

längre. 

Jag förstår att arbetet med sommarens riksläger måste vara i 

full gång på olika håll.  Hör av Er till vår lägerchef Stefan (se 

information i tidningen) ! Vi behöver all hjälp som kan er-

bjudas. Vet Du inte riktigt vad Du kan göra så var inte blyg 

ändå utan fråga vad just Du kan hjälpa till med. Ju fler vi är 

desto lättare och roligare blir det såklart. 

Lägret är naturligtvis den stora höjdpunkten på sommaren, 

barnen pratar om det under hela året. Både lägret som var 

och hur nästa kommer att bli.  Förutom lägret i sommar så 

ser vi också fram emot hästens nedkomst! Efter snart ett år 

av dräktighet närmar sig nu den stora händelsen. Det är nu 

med skräckblandad förtjusning som vi inväntar juni månad. 

 

Med soliga och varma vårhälsningar  samt ett på återseende 

i Sätila vecka 28! 

Karin Paust   



 

Ordföranden har ordet 
Hej kära medlemmar! 

Efter att vid årsmötet ha blivit vald som ny ordförande i Sjövalla FK, har jag som min första ”stora” uppgift 
att vända mig till er. I den mån det skulle finnas någon i klubben som inte vet vem jag är, har jag valt att 
presentera mig med bilden ovan, tagen vid 5-dagars i Hälsingland häromåret. Jag, liksom familjen i övrigt, 
har haft den stora förmånen att få ägna mig åt orientering i Sjövalla sedan 1986. Det har blivit många orien-
teringslöpningar sedan dess. Inte minst genom 5-dagars, där vi första gången var med 1989 i Östersund. 
Sedan var vi ”fast”. Det var endast 1993 som vi uteblev från 5-dagars, eftersom vi det året var engagerade i 
rikslägret vid Tjolöholm alldeles innan. 

Och varför har det då blivit så, då jag före 1986 inte ens visste vad Sjövalla FK var och stod för. Svaret på 
den frågan kan enkelt sammanfattas i det syfte för klubben, som i alla år stått i inledningen av vår verksam-
hetsberättelse, nämligen ”att erbjuda alla medlemmar möjlighet att genom regelbunden motion, rätt kost och en i 
övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt”. En kly-
scha kan man vid första anblicken tycka, men som vid närmare eftertanke och nedbruten i sina beståndsde-
lar rymmer väldigt mycket visdom. 

 

alla medlemmar,  dvs ung eller gammal, mera aktiv eller mera passiv, nybörjare eller rutinerad. Vi har 
plats för alla, man behöver inte vara duktig (inom orienteringen har vi måttot ”det är tillåtet att 
komma sist”) 

regelbunden motion, numera har ju t.o.m. företagen tagit upp vikten av regelbunden motion ibland även 
på arbetstid 

rätt kost, först på sistone har det ju i media riktigt kommit i ropet att vi skall äta rätt med mycket frukt 
och grönsaker 

sund livsföring, inrymmer naturligtvis väldigt mycket, inte minst då att verka för avhållsamhet från dro-
ger, men också att mentalt hålla sig i trim med en lagom avvägning mellan arbete och fritid, försö-
ka få tillräckligt med sömn/vila mm, mm 

kamratlig samvaro, att ha roligt tillsammans, inte enbart i fysiska aktiviteter utan även i sociala och kul-
turella aktiviteter (något som faktiskt var vanligare förr men som under senare år tunnats ut, här 
kanske det finns en förbättringspotential…) 

Jag tycker det har varit väldigt värdefullt genom åren att hela familjen tillsamman har kunnat ägna sig åt 
och ha utbyte av aktiviteter som erbjudits genom klubben. Men jag tycker det har varit minst lika värdefullt 
att våra barn och ungdomar kan vara tillsammans, vara aktiva och ha roligt i en miljö fri från droger. Jag 
vill här slå ett slag för Rikslägret. Även om inte hela familjen kan åka på riksläger, kan våra ungdomar göra 
det. De campar på den speciella ungdomscampingen, de är med på alla möjliga aktiviteter och de har jätte-
roligt och vi som föräldrar vet, att våra barn är med på allt detta i en fullständigt drogfri miljö. 

Inom orienteringssektionen har våra ungdomar på egen hand skapat ett måtto, Sjövalla, den roligaste klub-
ben. Jag tycker det skall genomsyra alla sektioner, ja hela klubben och såväl ung som gammal…. 

Sjövalla, den roligaste klubben 

Claes Green 



Det är dags att betala medlemsavgiften för 2009 

Närmare uppgifter om detta har presenterats i ett särskilt utskick, som gått till alla medlemmar. Har Du mot förmodan 
inte fått detta eller tappat bort det presenteras uppgifterna än en gång här: 

Årsmötet har beslutat om oförändrade medlemsavgifter för 2009, vilket innebär: 

Familjeavgift:            475:- 

Juniorer tom 20 år:    175:- 

Seniorer from 21 år:  225:- 

Inbetalning skall ske till klubbens Bankgiro 5617-2687. 

Är Du ny medlem så skall Du vid betalningen förutom namn och adress även uppge Ditt personnummer och vilken 
sektion Du tillhör. Vid familjeavgift skall samtliga familje-medlemmar uppges. 

OBS! Den träningsavgift, som i förekommande fall betalas till sektionerna, betalas utöver medlemsavgiften. 

Vi vill att Du betalar Din medlemsavgift snarast, dels för att Du skall omfattas av vår föreningsförsäkring, dels för att 
underlätta jobbet för medlemskassören. Har Du för avsikt att åka till årets riksläger i Sätila, är det också viktigt för Dig 
att få medlemskortet i god tid före lägret. 

Har Du redan betalat aktuell medlemsavgift för 2009 vidtar Du naturligtvis ingen ytterligare åtgärd. 

Sommarkurs på Stensund – något för alla åldrar 

Vill du unna dig eller någon du har kär en riktigt härlig sommarvecka? Då ska du kika på Stensunds fantastiska ut-

bud av sommarkurser 2009. Stensund är Frisksportrörelsens egna folkhögskola. Här finns något för både stora och 

större, matglada och konstnärliga, landkrabbor och sjöbjörnar, stugsittare och friluftsmänniskor. Några exempel på 

sommarkurser är 

          Matlagning - med skärgården som fond                                      Ekologisk odling i hemträdgården 

         Jägarexamen                   Vedic Art 

         Pilates                  Havskajak 

         Kitesurfing för nybörjare               KundaliniYoga    

         Skriva av hjärtats lust                Livet i skärgården    

         Skulptur                 Träbåtsrenovering    

         Akvarellmålning                Gjuta i betong 

         Silversmide 

Kurserna pågår från måndag till lördag: vecka 26 (22 - 27 juni) samt vecka 27 (29 juni - 4 juli) 
Helpension kostar 3 900 kr. Lakan och handduk ingår ej. 
Om du bor i egen båt eller pendlar till kursen kostar den 3 000 kr.  
Tillägg för enkelrum 500 kr.  
Tilläggskostnader för litteratur/prov/hyra/material gäller Jägarexamen, Silversmide samt Kitesurfing. 

Skynda dig att anmäla dig! 15 maj är sista dagen! Se www.stensund.se för mer information 

  

Lena Holmberg, ledamot i styrelsen för Stiftelsen Frisksportgården som gärna ser fler besökare på Stensund 

http://www.stensund.se/


PÅSKKURS I SÄLEN 
 

  På  skärtorsdagen  åkte Linus och jag tåget med flera byten till Lindvallen i Sälen för att vara 

med på årets Påskkurs med frisksportarna.  ”Ledare för framtiden” var kursens tema och det var 

intressant, vi lärde oss en del och fick många idéer på vad vi kan göra  för frisksporten.  

Först på morgnarna samlades vi vid liften och gjorde morgonuppvärmning. Vi åkte sedan alla 

tillsammans i backen tills lunchen. Efter maten var det lite fritt åkande och vi kunde välja lite att 

åka i andra backar om vi ville.  Vi var ju lyckligt lottade med underbart väder och på påskafton 

och påskdagen åkte vi i bara kallingarna!! Helkul, lite ont att ramla bara.  

På kvällarna efter middagen samlades vi i stugan och  hade kursverksamhet med diskussioner 

och annat. Efter kvällsfikat gjorde vi lite lekar och spelade manschkin.  

Helgen var jättekul och ledarna toppen, god mat och massa roligt! Längtar till nästa kurs! 

Ivan Paust 

 



Skidor 
Vasalöpare 2009 

32 sjövallaåkare genomförde 36 starter under Vasaloppsveckan 2009. 

Grattis Monica Banck! Du var enda kvinnan som genomförde de nio milen. Christer Nilsson var för 19:e gången vår 
snabbaste löpare men Björn och Erik Lindkvist hotar.  

Glädjande för vasaloppsorganisationen att ha fått genomföra en fin vecka med bra temperatur och fina snöförhållanden 
efter några jobbiga år med mycket kritik. Schaktning och breddning av första backen samt ändrade spärrtider var myck-
et positivt. Som vanligt vill vi tacka Owe, Lena och Gunnar som kör bussarna och i övrigt servar oss på bästa sätt. Tack 
också Jan-Erik som fixar bussarna åt oss. 

Kommentarer från en del av deltagarna 
Bernt Fredriksson, 69 år: 

Före:Tränat 60 mil på snö, 5 mil på rullskidor och ca 30 mil stavgång/löpning. 

Hoppas klara loppet på 8-9 timmar och att förhållandena blir bra. 

Efter: 29:e loppet avverkat. Bra spår och bra vallat. Var trött i Evertsberg men Owes uppmuntrande ”Häng i!” sporrade 
till ungefär samma placering loppet igenom, 9300-8700. 

Janne Rydén, 50 år: 

Före: 6:e loppet, hade tänkt lägga ned vasaloppsåkandet efter de senaste årens grisföre. Blev dock lurad att anmäla mig 
igen och efter att ha fått till några fantastiska skiddagar under sportlovet känns det kul igen. Målet är att hinna med halv
-femtåget mot Göteborg på söndag em. Om ni här läser en kommentar efter loppet har jag alltså misslyckats att nå mitt 
mål och åker Owes express även hem. 

(Inga problem! Janne var i mål ca halv fyra.) 

Ulf Wallin, 49 år: 

Före: 8:e loppet  Det här blir en bra träningsdag inför orienteringssäsongen. Hoppas det inte kommer att snöa för myck-
et. Vasaloppet är jobbigt som det är. Kan jag få behålla min 4:e startposition till nästa år så kommer jag säker tillbaka 
bättre tränad 2010. 

Hans Hofflander, 54 år: 

Före: På väg mot mitt 14e Vasalopp med hopp om en bättre tur i år än förra året då jag trots omfattande stavövningar 
stakade mig i spåret. Riktigt utför gick det dessutom med humöret när det gick uppför. Envis som en åsna (i gott säll-
skap) följer jag dock devisen ”Det är aldrig för sent att ge upp” På´t igen! 

Efter: Målet är nått i år igen efter en betydligt behagligare resa än de senaste två. OK, behaglig var väl att ta i när det gäll-
er de sista milen, men en kopp kaffe och åsynen av ett kyrktorn kan göra underverk med humöret. Vägen är ingenting-
målet är allt! Nästa år fyller jag ”moppe”. 

Hans-Olof Sundell, 58: 

Före: På väg mot mitt 6:e lopp. I år känns det fint. Hoppas vädret blir som de säger, dvs –7 till –2 grader. Vägen mot 
Mora blir säkert jobbig, som vanligt, men huvudsaken är att ta det lugnt så jag får passera mållinjen. 

Efter: I år fick jag se målporten i Mora från ”rätt” håll för 4:e gången. Helt nöjd med min bästa tid hittills i Vasaloppet 
och kanonbra spår hela vägen även för oss i startgrupp 10. 

Bosse Westerdahl, 55 år 

Före: Åkt 10 lopp, tappat i startgrupp de senaste åren, från 5:e till 8:e. Målet är att vända trenden. 

Efter: Trögt i kroppen, sämsta loppet hittills. Stora möjligheter till förbättring nästa år. 

Olle Lindkvist, 59 år: 

Före: Jag hoppas på fint väder och en skön resa mellan Sälen och Mora. 

Efter: Mycket nöjd efter en dag i fina men dock lite sträva spår. Grattis Arne till 20-årsmedaljen! 



Arne Andersen, 65 år: 

Före: Roligt att ännu en gång få vara med om Vasaloppet. Genomför jag detta så blir det mitt 20:e. 

Efter: Nu har jag medaljen i min hand! 

Lars Ivarsson: (Kompis till Olle L från Göteborgs Skidklubb) 

Före: Första gången jag är med ert trevliga gäng. Skall åka mitt 24:e lopp. Med 133 mil i benen bör det gå. 

Efter: Jag är jättenöjd! Största intrycket gjorde Olle när han med god fart passerade mig strax innan Mångsbodarna. 

Gunnar Niklasson, 60 år: 

Före: Bra grundträning men inga skidmil. Hoppas komma i mål! 

Efter: Kom i mål! Trött, ont överallt, aldrig mer utan skidträning. 

Björn Lindkvist, 34 år: 

Före: I år är allt minutiöst förberett med nyslipade skidor, nya stavar, högfluorvalla, en massa mil i benen osv. Nu är det 
upp till mig att omsätta detta i en bra tid. 

Erik Lindkvist, 26 år: 

Före: Har mer än tre gånger så många mil i benen som sist och siktet på medaljtid. Att realisera detta kräver sömn, bra 
taktik och tur. Ser fram emot morgondagen! 

 

Kommentar: Det gick väldigt bra. för bröderna. Se på resultaten här. 

Resultat i Vasaloppet: 

Christer Nilsson 5:21:10 Björn Lindkvist  5.33:55 

Erik Lindkvist  5: 52:06 Ulf Wallin   6:16:53 

Magnus Bergh 6:47:46 Lennart Abrahamsson  6:57:54 

Hans Hofflander 7:11:39 Jonas Broström  7:24:14 

Jan Rydén  7:27:00 Arne Andersen  7:43:18 

Olle Lindkvist  7:48:02 Per-Johan Pettersson  8:30:43 

Bernt Fredriksson 8:46:29 Johan Petersson  9:16:25 

Jesper Hedenbergh 9:29:24 Bo Westerdahl   9:37:24 

Gunnar Niklasson 9:51:02 Hans-Olof Sundell  10:13:36 

Öppet spår 

Torbjörn Jagstedt 8:02:43 Rikard Borg   8:06:43 

Leif Borg  8:06:44 Magnus Källman  8:19:53 

Peter Liljenfors 8:28:23 Anders Persson  9:56:21 

Monika Banck  10:14:36 

Tjejvasan: 

Johanna Brockmar 3:21 :59 Sofia Brockmar 3:31:54 

Halvvasan: 

Mats Fredriksson 3:17:09 Bernt Fredriksson 3:25:21 

Kortvasan: 

Claes Ronnerstedt 2.31:01 Christer Nilsson 2:46:49 

Hans-Olof Sundell 2:52:16 Stefan Palm  2:55:20 

Ingela Brage  3:11:45 Mikael Brage  3:31:12 

Madeleine Town 3:49:35 



I februari var det årliga skidlägret för tredje gången i rad. Som alltid ägde det rum i Öster-
sund. Vi, sjövalla-gänget (ca. 30 pers.) åkte på torsdagskvällen den 15/1 från Göteborgs 
Centralstation. Vi sov i olika cupéer. Innan vi gick och la’ oss gick vi till bistron och tog lite 
fika, samtidigt passade vi på att fira Jannes 50-årsdag med tårta!! 

När vi kom fram till Östersund var där riktig vinter! Utanför våran stuga var det nästan en 
meter snö! Självklart åkte vi mycket längdskidor. Det finns spår från 1km upp till 15km i 
Spikbodarna. På söndagen fick vi en ”personig” skejttränare. Det var Anna Wallin! som 
gjorde ett bra jobb i denna roll. Men det var inte bara skidor. Som det alltid brukar vara på 
skidlägret fick vi ungdomar också en uppgift, att göra en liten teater/uppträdande på lör-
dagskvällen. Detta år var temat reklamfilmer om Sjövalla. Det blev mycket skratt!! 

Sista dagen gick vi på Athenas pizzeria innan vi satte oss på tåget hem. Den tågresan 
var snabb och ”smärtfri” den med, men det kändes lite tråkigt att fara ifrån all snö. 

Kalle Rydén 

SKIDLÄGRET 



 



volleyboll 
 SAMMANDRAGET! 
Vi möttes vid Ica ca kl.11: 00. Sen åkte vi till Kungälv och spelade volley-
boll sammandrag. Det var 4 lag från Sjövalla och ungefär lika många lag 
från Tuve. Vi kom in i hallen och bara körde allt vad vi hade. Vårat lag mö-
ter ett Tuve lag det är ganska jämt men efter ett tag drar de ifrån och vinner 
både första och andra set. Men vi tar nya krafter och vinner ett set mot 
Tuve igen. Men då fick man ju lite bättre självförtroende och vi vinner hela 
nästa match. Det var ett roligt sammandrag! Men jag tycker att det skulle 
vara lite roligare om det var fler lag med men annars var det nog de roli-
gaste sammandraget vi har spelat! 

Av: Frida Brage! 

Volleyboll 

 

Hej, så här ser våran träning ut: 

På fredagar börjar vi klockan 16.00 till 17.00 och på 
söndagar klockan 17.00 till 18.00 . Vi börjar med upp-
värmning. Då brukar vi springa och studsa boll 
(samtidigt). Sen övar vi fingerslag, bagger, under- och 
överhandsservar. Sen spelar vi träningsmatch. 

Det är jätte kul på träningarna och på vissa helger 
spelar vi cuper! 

                                     Av Karin och Erika 

Volleybollcup i Mölnlycke!!! 

Volley 2000 sammandrag i Mölnlycke Idrotts-

hall den 17 maj. 10 - ca 15. 

Välkomna att titta och heja! 



Orientering 
Sjövalla FKs orienterings-
sektion 2009 
Ordförande:  

Jan Rydén, 031-88 36 40 (även kassör) 

Ungdomsrepresentanter: 

Frida Björklund 031-88 67 60 

Caroline Lövstedt 031-338 07 37 

Barn- och ungdom: 

Per – Arne Wahlgren, 031-338 11 80 

Bengt Ottosson, 031-88 10 49 

Roine Pettersson, 031-338 15 88 

Karina Lövstedt 031- 338 07 37 

Inger Green, 031-88 47 73 

Hans Wedberg, 031-338 15 85 

Håkan Björklund, 031-88 87 60 

Lisa Larsson, 031-338 04 16 (GOF juniorgrupp) 

Ida Svensson (Stöd D/H16, junior) , 031-40 44 23 

Träning:  

Ulf Wallin, 031-338 13 05 (Ansvarig) 

Vakant 

    

Tävling: 

Sören Svensson, 031-27 10 60 

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

Bengt Ottosson (SFK anmälning-
ar, tävlingsregister, anmälnings-
avgifter) 

Information, kommunikation:  

Lars Ljungberg, 031- 88 11 79 
(Hemsida) 

Inger Green, 031-88 47 73 (Skola) 

Karina Lövstedt 031- 338 07 37 
(Utbildning) 

Klubbförsäljning och klubbma-
teriel:  

Inger Green, 031-88 47 73 
(Tävlingskläder) 

Solveig Hedenblom, 031-27 10 60 
(Överdragskläder) 

Hans Wedberg, 031-338 15 85 
(Material och Sportident) 

Valberedning:  

Dick Himmelmann, 031-88 48 26 
(Sammankallande) 

Camilla Björklund, 031-88 67 60 

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 rul-

lande 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 Sjövallasla-

get. 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 



Dramatisk upplösning när guldmedaljen avgjordes vid näst sista kontrollen!

Stafett DM i Kimmersbo 2008, klassen D55 

Konkurrenterna föll en efter en och inte förrän på tredje sträckan vid näst sista kontrollen, 

200 meter från mål, avgjordes tävlingen. 

Innan start, när vi sett klassen D55:s laguppställningar, drogs slutsatsen att vi som bäst skulle kunna bli trea. Men mest 

realistiskt var ändå mitten 

eller till och med nedre hälf-

ten. Mer skämtsamt skojades 

det om att det i alla fall fanns 

en teoretisk chans till vinst. 
Som vanligt innan tävling 

peppade vi oss efter mottot: 

man skall aldrig ge upp, allt 

kan hända! Och denna gången 

hände det, som inte brukar 

men kan hända, att vi vann 

DM-guld i stafett. 

Första sträckan, Eva 

Thörnblom berättar: Så stod 

man där på startlinjen till 

årets DM-stafett och frågade 

sig, varför ska jag ta första-

sträckan? Starten går, och jag 

bestämmer mig för att inte 

dras med i någon rusning åt 

fel håll. Målsättningen håller 

tills jag kommer upp i skogen 

och på något omärkligt sätt dras jag till en hel rad röda snitslar som hänger i träden med jämna mellanrum. Springer 

för långt. Läser in mig och möter på väg till kontrollen mina konkurrenter som är på väg mot nästa. Sätter fart och 

kommer naturligtvis snett till nästa. Velar ett tag innan jag finner den. Tankarna kommer naturligtvis, nu är jag sist! 

Samlar ihop mig och intalar mig själv, att jag kan inte göra mer än mitt bästa. 

Resten av kontrollerna sitter där jag tycker att de ska sitta. Mot slutet av banan får jag plötsligt syn på två konkurrenter 

och tänker, har de redan tagit kontrollen, har jag gått så fel…? MEN de hade inte tagit kontrollen, jag var på rätt väg. 

Kunde inte springa förbi dem, men var i varje fall i hälarna på dem vid växlingen, där jag först inte såg Barbro som jag 

skulle växla till. 

Andra sträckan, Barbro Johansson berättar: Ett antal otåliga löpare står i växelfållan och spanar efter sin lagkam-

rat. Där kommer Eva i en klunga av 4 löpare, alla från vår klass. Nu vill det till att inte förivra sig, göra mitt eget lopp, 

och läsa kartan noggrant för att hänga med. Till första kontrollen, en liten sankmark i en sänka, tar jag mig via branter, 

stenblock, vattensamlingar och stenmursrester. Att det kan vara så många hinder! Där är den minimala sanken!  Snabb 

stämpling och vidare utefter ett surdrag till punkthöjden. Det gick ju bra!  

Sedan tar jag mig runt ett höjdparti in i ett grönområde  och där ligger den lilla branten. Därefter vidare till kontroll 4, 

5, 6 och 7. Det känns riktigt bra nu. Till 8:de kontrollen går jag för långt, börjar bli rejält trött, läser in mig, vänder, 

och där ligger stupet, vad skönt! Stämplar. Då möter jag löparen som gick ut som etta 15 minuter före mig. Kan det 

vara möjligt! Tänker, ta det lugnt, 2 kontroller kvar. Vid sista kontrollen, en sten, möter jag åter löparen. Hon är vid fel 

kontroll. Ger järnet på upploppet där Solveig otåligt väntar på mig. 

 Tredje sträckan, undertecknad berättar :Där fanns vi alla nio i växelfållan, som skulle ut på sista och avgörande 

sträckan. Skrockande, med lätt uppmjukande aningen oroliga rörelser. Vi väntade alla på att FK Herkules skulle dyka 

upp först, som varit så överlägsen oss övriga på första sträckan. Differensen var 10 minuters försprång för IK Stern 

som var det andra växlande laget till andra sträckan. Sjövalla hade växlat cirka en kvart efter ledarlaget. Det var lik-

som givet att vi andra inte skulle ha en chans till seger men andra- och tredjeplatserna fanns kvar att tävla för. Inget 

herkuleslag syntes ännu till och det tystnade alltmer i växelhagen.                               



 

Bowling fredag den 13:e mars.... 

Fredagen den 13:e mars så vågade 28st. glada Sjövalla ungdomar och 3st ledare 

träffas och spela bowling. 

De var en välförtjänt avslutning på vinterträningen, som de haft inför den komman-

de orienteringssäsongen. 

Vi bowlade och hade skoj i 1,5 timmar. 

Så här 

roligt 

hade vi ! 

 

Forts: 

Nu hade klockan tickat på så länge att det kunde bli en öppen affär om vem som skulle ta hem guldmedaljen. Förut-

sättningar hade förändrats och allt var plötsligt möjligt. Det blev IK Stern som fick springa ut först, sedan IK Uven lag 

1, OK Alehof och därefter Kungälvs OK. Därefter var det Sjövallas tur. Kvar stod FK Herkules, OK Landehof och IK 

Uven lag 2 och Sävedalens AIK som hade stämplat fel redan på första sträckan och var ute ur leken. Jag visste att FK 

Herkules sistasträcklöpare var stark och skulle ge järnet. Målsättningen var att hålla undan så länge som möjligt. 

Japp, första kontrollen satt där den skulle. Orienteringen kändes bra och jag var helt överens med kartan. På väg mot 

andra kontrollen skymtades Kungälvslöparen och snart därefter Alehof. Sporrande att tidigt på banan ha ”klämt” två 

lag, åtminstone. Nu gällde det att ”ha tungan rätt i mun” resten också!  Terrängen var detaljerad och bitvis kuperad. 

Man blev aldrig riktigt fysiskt trött eftersom det gällde att läsa kartan hela tiden. Flera gånger stod jag helt still för att 

stämma av referenspunkterna. Att stå still hör annars inte till rutinen utan brukar normalt bara ske vid stämpeldosan 

eller är om man är ”borta”. 

Efter andra kontrollen var jag ensam och de efterföljande fyra kontrollerna gick på snöre, men den sjunde blev en två-

minutersbom. Insåg att jag var fel och kunde inte läsa in mig. Planerade att springa tillbaka till ett bäck- och stigkors 

för att gå ut på nytt. På väg till korset tyckte jag mig plötsligt känna igen terrängbilden som jag sökte, och se där häng-

de en skärm, med rätt kodsiffra till och med! Waow! Det knakade betänkligt i buskaget intill. Kunde det vara en kon-

kurrent? Såg inte vem det var och vände mig aldrig om för att se efter. Halvvägs till åttan, som var tredje sista, mötte 

jag Sterntjejen i motsatt löpriktning. Hon var vill och hängde på till nästa kontroll. Vi hade sällskap till näst sista och 

jag bestämde mig för att ge ”järnet” efter att ha stämplat.  

Vågade inte riskera en spurtuppgörelse på upploppet utan ville ha längre sträcka att avgöra på. Men ingen sterntjej 

hängde på. Det visade sig att näst sista kontrollen var gafflad, hon hade en annan kontroll och blev därmed avhängd. 

Väl i mål visade det sig att Uvens lag 1 hade stämplat på fel vid den näst sista kontrollen och Herkules, Landehof och 

Uven 2 hann aldrig ikapp oss. Som det kunde bli, att sejern blev vår!!!             Nu ser vi fram emot att försvara vårt 

DM-tecken 2009! 



 

 

Funktionärer på Göteborgsvarvet          

Nu kan alla orienterare (och andra också) ladda för ett roligt och lönsamt evenemang.  

Vi kommer att få ta hand om den nya vätskekontrollen vid Preem-macken på Hisingssidan av Götaälvs-
bron under Göteborgsvarvet 16/2 2009.  

Vi räknar med att alla som är 13 år och äldre kan bidra som arbetskraft.  

Minst 2/3 bör vara vuxna. 

Ni som är med på Vårserien på förmiddagen kan också vara med. 

Vi behöver vara cirka 50 personer. Vi får betalt efter hur många arbetstimmar vi lägger ned så mer folk = 

mer pengar.  

Samordnare är Lisa Larsson assisterad av Janne Rydén. 

Som sagt, boka lördagen den 16/5 2009 för detta.  

Passa på att markera kvällen den 21/4 2009 på samma gång. 

Då blir det kick-off i Frölundaborg med 2000 funktionärer, mat, dryck, tävlingar och underhållning.  

Hur kul som helst! 

Anmälningar via e-mail till Lisa  lisaiskogen@telia.com  senast den 5/4 om du vill med på festen den 
21/4. 

När du anmäler dig behöver jag veta om du kommer med på festen och så vill jag ha din tröjstorlek så 
att funktionärströjan passar dig. 

 
 

                                        

Orientering 

mailto:lisaiskogen@telia.com


 

Marcialonga och Lavaze januari-09  

Dolomiterna i januarisol och i full vinterskrud kan aldrig bli vackrare än vad vi fick uppleva när Marcialonga 

skulle gå av stapeln i år. Vi landade Bergamo i fullt spöregn och trodde väl aldrig att vi skulle få uppleva en så helt 

fantastisk dag som just söndagen då loppet gick. Fyra dagar innan start misströstade vi lite men trodde väl att vädret 

möjligen skulle kunna slå om så pass att loppet skulle bli av.  

Hade varit sjuka på hemmaplan, luftvägsinfektioner, en inflammation i en höft och en vad som spökade. Trodde väl inte 

på start, men ett par voltaren om dagen gjorde det mesta möjligt.  

Vi tränade "höghöjd" 20 km i Passo Pelligrini och efter det valde vi att starta i Lavazeloppet, 22 km, på fredagen, två dar 

innan långloppet. Har kört båda loppen innan och hade svårt att låta bli att åka upp till Lavazepasset, 1800 m öh. En helt 

otroligt vacker natur, men loppet kräver sin skidåkare. Kan verkligen rekommenderas som testlopp. Kuperat, där nedförs-

backarna är långa och ännu längre men lagom branta för att man skall kunna stå på benen. Men uppförbackarna är 

ännu längre, utdragna och faktiskt ännu längre igen och dessutom får man känslan av att inte få luft ordentligt. Himla kul 

lopp och väl värt att åka, absolut!  

När nummerlapparna till Marcialonga skulle hämtas fick jag titta två gånger i gången, "-Var det inte Leif Borg som kom 

där". Jo, tre förväntasfulla Sjövallaiter skulle också hämta sina nummerlappar. Jättekul att få se en Sjövalla jacka i Italien 

och så roligt att träffa herrarna som skulle åka den lite kortare varianten. Vallningstipsen flödade men alla sa olika, så 

vem blev klokare?  

Förra gången jag åkte Marcialonga var jag tränad och hade sällskap med tre skidfantaster. Åkte då på 5,20 och var 

missnöjd för att skidorna inte var helt perfekta. Detta år var vi fyra glada, välmatade ,otränade men livsnjutande motionä-

ren som skulle åka, där jag var den enda som åkt tidigare. Vi vaknade till en helt underbart solig dag och med Kuzmin-

sicklade skidor och Starttejp för +5 till -20 , tyckte de andra vi var rustade tillräckligt. Jag hade varit sömnlös för att vallan 

inte var rätt för tejp kan man väl ändå inte använda?  

Loppet blev dock en enda lång njutning. Med solen i ryggen 20 km uppför (inte så mycket som det låter) och sedan solen 

i ansiktet i 50 km nedför (faktiskt) blev dagen mycket lyckad. Tejp var det allra bästa kom vi fram till och Kuzmin är nume-

ra det enda raka. Hade stjärnglid! Körde loppet med en livsnjutare av stora mått och det tog tid. Vi skulle stanna överallt, 

ta kort, njuta av solen och äta av allt gott som bjöds. Trodde aldrig vi skulle komma i mål, men med luftrör i behåll, höft o 

vad helt ok så gjorde vi rätt i att ta det lugnt. Fick ju se Dolomiterna ordentligt denna dag och njöt av 7-milaresan på strax 

över 8 timmar och det var det värt. Rekommenderar alla att åka dessa lopp. Värme från sol och värme från alla Italienare 

som troget står kvar, trots sen dag och hejar på alla OCH är de inte i spåren så hittar ni dem i den 3 km långa uppförs-

backe som avslutar loppet. Den är brant......och tejp var perfekt.  

Tyvärr bröt jag benet da-

gen efter vi kom tillbaka till 

Sverige, så Öppet spår får 

vänta ytterligare ett år. 

Hjälper inte ens med vol-

taren! Får inte heller göra 

en "Larsson" på öppet 

spår för doktorn, gipset 

kan väl bli blött. Surt sa 

räven!  

Lena Ronnerstedt-

Eriksson, Sälen  

 



RIKSLÄGER  

Vi ses på Rikslägret i Sätila! 

I juli är det dags för Göteborgs Frisksportdistrikt, där Sjövalla FK är medlem, att arrange-
ra Frisksportarnas Riksläger. Platsen för lägret är Lygnevi i Sätila, Marks kommun. Förra 
gången som vi arrangerade Riksläger var på Öckerö 2001. 

Medlemskap i en klubb innebär en mängd roliga upplevelser, stimulerande kontakter, 
utvecklande aktiviteter etc. 

Tack vare föreningslivet kan vi till vardags åtnjuta allt detta. Men ibland bjuds det till ex-
tra fest, och Rikslägret är just en sån aktivitet som erbjuds bara en gång om året. Platsen 
varierar då arrangörskapet fördelas mellan olika distrikt och till sommaren är det Göte-
borgs (och Sjövalla FK:s) tur att bjuda in till Riksläger. 

 

Inom Sjövalla FK vill vi nu rekrytera volontärer. För anmälan, kontakta lägerchefen Ste-
fan Palm, E-mailadress: lagerchef2009@hotmail.com eller ring tel. 0706-94 70 94. Vi vill 
gärna att du är med och bidrar till att vårt arrangemang Rikslägret även denna gång blir 
en succé! 

Redan förra året drogs riktlinjerna upp och de första externa kontakterna togs. Arran-
görsstaben har sedan dess vuxit successivt och förberedelserna blir alltmer intensiva ju 
längre fram tiden går mot sommaren. 

Du är välkommen att delta i förberedelserna redan nu. 

 Flest funktionärer behövs själva lägerveckan men även  

veckan före och veckan efter lägret för avveckling. 

 

mailto:lagerchef2009@hotmail.com


 

Deltag på rikslägret 
 

Är vi många som bidrar med att hjälpa till finns det utrymme för att själv delta på några 
av alla de aktiviteter som bjuds. 

Programpunkterna är många och kan i grova drag omfattas inom ramen för frisksport, 
idrott (tävling och motion), kultur, föreläsningar, utflykter, musik, dans och trevlig sam-
varo över generationsgränser. Det finns programpunkter för alla åldrar och smakrikting-
ar. Läs mer på Rikslägrets hemsida: www.klubben.se/rikslager_satila och reportage i tid-
ningen Frisksport nr 1, 2 och 3 2009 

Faktaruta 

Tidpunkt för Rikslägret: 4 juli-11 juli 

Plats: Sätila 

Genomsnittsligt antal deltagare på Riksläger de senaste åren: 1500 st 

(från Sjövalla FK nästan 200 st) 

 
Solveig Hedenblom   

http://www.klubben.se/rikslager_satila


CHILLSKATE 
 

 

Chillskate rullar på som vanligt, med fulla hus varje dag. 

Tjejskate på tisdagarna har genomfört åk-kurs och det är välbesökt 

varje tisdag. 

Ljudkillarna har skänkt oss nya högtalare och förstärkare när de gamla 

lade av.  

Tack! det blev riktigt bra. 

Vi har byggt en ny ramp som blev bra, och vi har planer om mera byg-

ge. 

Det planeras nybörjar kurs över några lördagar och även sommarskola 

som förra året eftersom det var mycket uppskattat. 

 

Vi tänker genomföra klubbresa till Linköping i maj, och även andra 

aktiviteter är på gång. 

Skolorna har börjat boka tid på dagarna och hallen är uthyrt nästan 

varje lördag. 

Vi har även besök ibland av några från ett behandlingshem, så vad kun-

de vara bättre. 

 

Enda som vi saknar, är nya föräldrar som skulle kunna ta lite ansvar för 

framtiden  så att denna fina verksamhet kan leva vidare. 

Kontakta Jukka om du har frågor. 0709 36 89 55 

  

 

Det rapporteras att Tjej– skate kursen 

gick mycket bra med ca 20 deltagande 

tjejer. Flera av tjejerna har glädjande nog 

fortsatt att skata på tisdagarna mellan 

klockan 17—20 vilket är  : 

TjejskateKväll 

Ledningen vill igen välkomna alla tjejer!!

Bräder finns att låna. Finns intresse kan-

ske det kan ordnas en Weekend Camp 

med coacher. 



 

 

VÅRRESA TILL SOLEN 

 
Alla människor reser ju kors och tvärs över hela jordklotet. Vi var fyra stycken från Sjöval-

la som for till Gran Canaria! Kanarieöarna - det är väl bara blä - alla har ju varit där. Ja-

visst, men om man vill åka och bada i mars så är det närmast dit. Av många människor 

var det ytterst sällsynt att någon badade i havet. Max fyra fem stycken så långt ögat kun-

de nå, trots att det var minst 20 plusgrader i vattnet och närmare 30 i luften. 

 

Vi gjorde spännande rundturer på ön bland berg och dalar samt dessutom en tuff bergs-

vandring med Rocky Adventure. Ett svenskt företag som ordnar turer i bergen, med 

svenska guider som kan det mesta om faunan på plats. Men är man gott och väl 70 fyllda 

så krävs en viss förträning i kropp och ben. Just den träning som pensionärerna bedriver 

runt Finnsjögården under torsdagarna. Än en gång- välkomna till torsdagsgänget! 

Promenad, bastu och fika - kan det vara bättre? 

Lennart 

 



      SACRO 
      DAN-Cup i Danska Odense 

  

Att få göra internationell debut i 

den sport man utövar är alltid en 

spännande upplevelse. Till Dan-

marks motsvarighet av våran 

Svenska Cupen i trampolin, DAN-

Cup åkte Sjövalla FK SACRO's 

tävlingsgrupp i slutet av februari. 

Det var sju tjejer varav fem tävla-

de utomlands för första gången. 

 Danmark som är ett "mysigt" 

land i sig har även ett mysigt upp-

lägg på sina tävlingar. Här är det 

inte långa tävlingsdagar med 

massor av väntan, allt går i ett 

utan att det för den saken känns 

stressat, ja mysigt helt enkelt. 

 SACRO tjejerna kom ner redan 

på fredag kvällen och fick möjlig-

het att träna ihop med den danska 

arrangörsklubben Bellinge Gym-

nasterna. En chockartad stund då 

Bellinges elitkillar höll på med att 

köra triffisar på löpande band 

(triffis = tre (3)volter framåt med 

en halv skruv) under tiden som en trampolin slogs 

upp för att tjejerna skulle få hoppa in sig. Men efter ett par egna uppvärmningsvarv sneglades det inte mer på elit gänget som de ändå inte 

skulle tävla mot. 

 Efter avslutad träning hjälpte alla till att få hallen i ordning för tävling med domarpodie, tävlingsuppställning av trampoliner och stolar till 

åskådarna. En sen kvällsmacka och därefter sängdags i skolsalen när väl "Linedans" pensionärerna dansat klart i bamba och det blev tyst i 

skolan. 

 I Svenska Cupen börjar uppvärmning och inhoppning 07:30 för att sedan dra igång tävlingen vid 10:00, hålla på till 17:00 med finaler da-

gen efter. I DAN-Cup får ingen börja värma upp på trampolinerna förrän kl 10:30 efter ett kort informationsmöte. Sedan tävlas det med fler 

hoppare än i Svenska Cupen, på två trampoliner samtidigt med final efter varje klass och tävling med prisutdelning är klar 17:30. Detta för 

att alla danska klubbar skall kunna åka till och från tävlingsarenan samma dag och på detta sätt spara tid och pengar för de aktiva. 

  

Trampolintävlingsregler. 

 Utan att gå in på detaljerna i varje klass är reglerna här ganska enkla. Som vanligt i trampolin är det två serier som skall göras. Bägge seri-

erna skall innehålla tio övningar i följd och man får inte göra samma övning mer än en gång per serie. Domarna ger poäng hur stilrent man 

utfört varje övning. I första serien finns det "måste" övningar (Sk. Obligatoriska övningar) Dessa" måste" övningar kan vara exempelvis 

grenpikering, sitt halvvändning upp och ett visst antal enkelvolter med eller utan skruv. I andra serien får man välja fritt vilka övningar 

man vill göra och man får då även poäng för den svårighet övningen har. 

  

 TÄVLINGSDAGS 

 Först ut av SACROiterna var Josefin Lange och Ellen Brohage i klassen Flickor D. 

 För Josefin och Ellens del var det fyra volter som skulle finnas med. Dessa är utplacerade i serien så att de passar innan och efter andra 

övningar som exempelvis gruppering, pik, sitt, halvändning upp, piruett med mera. 

 Josefin som precis fick ihop sin nya serie innan resan till Danmarka hade lite premiärnerver i första serien. Men i andra gick det mycket 

bättre och fick välförtjänta applåder från publiken. Ellen hade även hon lite trevande start men lyckades trots det få ihop en stabil och trygg 

hoppning i sina två serier vilket placerade henne bäst bland de svenskor som var med. 

  

 
  
Nadia Brüdersdorf, Linnea Sandberg, Marie Olofsson, Hedvig Johansson, Ellen Broha-
ge, Emma Einarson och Josefin Lange representerade Sjövalla FK/SACRO i DANCup. 



Trampolin 
 

I klassen Flickor C tävlade Marie Olofsson och Hedvig Johansson. Precis som hos klubbkompisarna i SACRO som redan 

tävlat infann sig hos Marie en hel del nervositet vilket gjorde att hon vandrade (Inte hoppade i mitten på trampolinen) 

en hel del i serien vilket gör att domarna drar av poäng. Lite synd på en annars mycket bra hoppning. Hedvig som da-

gen till ära bestämt sig för att ge allt och försöka komma till final klarade sitt mål och fick köra final ihop med fem 

danskor och tre svenskor. Även finalserien körde Hedvig igenom med bestämdhet och lyckades knipa en femteplats i 

Flickor B vilket gjorde henne till bästa svenska i klassen. 

  

Flest startande hade SACRO i Flickor B där hela sju volter skulle vara med i serien. Här var det Emma Einarsson, Linnea 

Sandberg och Nadia Brüdersdorf som skulle försvara Sjövalla FK/SACRO's färger. Först ut var Emma som gjorde en 

trygg och säker hoppning utan några egentliga missar i sina två serier. Linnea som gjorde sin sista tävling på 6-7 måna-

der då hon dagarna efter hemkomst skulle få en krånglade fot operarad hoppade till sig personbästa poäng i bägge sina 

serier. Synda bara att inte domarna ger Linnea betalt för sin höga och stabila höjd, då hade hon lätt kunna varit med i 

finalen dit Nadia kvalificerat sig. Nadia låg där bara 0,03 poäng från en bronset så det gällde att köra på lika bra som i 

finalen så skulle det kunna bli medalj. Med lagom darriga ben tryckte Nadia upp sin första övning, en sträckt bakåt volt 

och höll sedan stil och höjd serien igenom. Resultatet blev lika bra som andra serien i kvalet och det räckte för att ta 

bronset med bara 0,17 poäng tillgodo. Även Nadia blev bästa svensk i sin klass vilket innebar att SACRO hoppare var 

bästa icke dansk i samtliga klasser de ställde upp i. 

 Summeringen av DAN-Cup för SACRO's trampolinhoppare blev med beröm godkänt. Alla körde igenom sina serier 

prickfritt och alla kunde gå ner från trampolinen med nöjda miner 

Full fart under inhoppningen vid DACUP i Dansmark 



  

1:a Svenska Cupen 2009 

  

Med ett något desarmerat manskap åkte SACRO till 

första Svenska Cupen tävlingen som avgjordes i Upp-

lands Väsby. 

Här lyckades de fyra ”tappra” över sina förväntningar 

vilket bådar gott inför framtiden. 

Först ut vid lördagens kval var Ellen Brohage och Jose-

fin Lange tävlande i ungdom yngre. Bägge hade varit i 

Danmark på DAN-Cup för en månad sedan och stärkta av hoppningen där gjorde de två väldigt bra ifrån sig och slutade 10:a och 11:a 

i Svenska Cupen debuten, bra hoppat. 

För de två andra skulle helgen bli lite jobbigare. Nadia Brüdersdorf och Marie Olofsson skulle nämligen tävla i trampolin ungdom flick-

or, DMT och för första gången ihop även i synkron* 

Marie tog karriärens bästa placering i trampolin genom att bli 10:a och låg sexa inför DMT finalen. Nadia tog sig till final i samtliga 

klasser och fick en pirrig natt, två i DMT och trampolin samt ledning i synkron ihop med Marie gav många natt tankar. 

Men när väl söndagen kom visade Nadia inga oroliga tävlingsnerver utan tog hand om silvret i trampolin ungdom och DMT samt fick 

en välförtjänt guldmedalj i synkron ihop med Marie. Nadia och Marie visade verkligen varför klassen heter synkron och hoppade hel-

gens bästa synkronitet där domarna verkligen fick leta för att se olikheter.  Så trots den ”lilla” styrkan visade SACRO tjejerna att alla 

träningstimmar i hallen ger resultat och de är mer taggade än någonsin inför kommande tävlingar. 

Ni som vill se SACRO tävla och se mycket bra internationell trampolinhoppning skall ta er till Herrljunga på fredagen i Kristi. himmels-

färds helgen. En väl värd utflykt som lätt kan nås med pendeltåget som stannar bara 500m från Altorpskolan där det hoppas trampolin 

från morgon till kväll     -CAROS-  

*I synkron hoppar tvåtrampolinhoppare på var sin trampolin samtidigt och skal utföra samma serie så lika som möjligt, 

poäng utdelas dels till hopparnas stil, svårighetsgrad på övningarna och hur lika, synkront man hoppar. 

  

 

 Marie och Nadia 

 PRISPALLEN 





Fotboll 
Solen börjar lysa och gräset får snart en grönare nyans. 

  

Vi i P-97 har efter en framgångsrik vinter med vinst i Snickarcupen  

och Tygrikescupen samt finalplatser i NOL-cup,  

Crawfoord cup och Citroen cup. Vi har varvat upp med träningsmatcher 

och är mitt i en utomhuscup där bägge våra lag har kvalificerat sig för slut-

spel 4/4 i Lerum. 

Vi har under vintern växt och är nu 25st killar som gillar att spela  

fotboll i den gröna tröjan.Våren är framledes fullspäckad med cuper i  

bla Uddevalla, och Halmstad, serien för bäg-

ge våra lag drar igång  

i mitten av April och vi tränar fortfarande ofta 

och gärna. 

Vi har även fått hjälp av Mario Jadonic med 

specialträning på skott  

detta skall vi ha ytterligare en gång om allt 

går som planerat. 

 Tränarna P-97/ ErikS 



 

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. Trä-

ningarna 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 återkommit 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 avancemang. Men det gick inte. 

Slutplacering blev en fjärde plats  

 

Vi hade  från början förhoppningar 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 förutsätt-

ningar 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 förändring som initi-

erats sedan en tid tillbaka 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 



Ny humanitär 
kris i Darfur? 

 

Den 10 mars kom jag hem från Sudan där jag 
jobbat för Läkare Utan Gränser” i södra Darfur 
sedan mitten av december. Jag skulle egentligen 
varit kvar till september men vårt arbete fick ett 
abrupt slut. Den 4 mars strax efter att den 
internationella brottsmåls-domstolen (ICC) 
offentliggjort att de utfärdat en arrestorder för 
Sudans president, så fick MSF Holland (den 
holländska sektionen av Läkare Utan Gränser, 
som jag arbetade för) veta att vi blivit utvisade ur 
Sudan och skulle lämna landet så snabbt som 
möjligt. 

 

Den nuvarande konflikten i Darfur bröt ut 2003 när två rebellgrupper Sudan Liberation Army (SLA) och Justice and 
Equality Movement (JEM) attackerade olika regeringsfästen i Darfur. Orsaken var bla att Darfur under flera decennier 
sedan självständigheten 1956 blivit negligerat av regeringen i Khartoum samt att de arabiska stammarna favoriserats 
framför de afrikanska stammarna. Båda grupperna är dock muslimer. 2006 skrev regeringen ett fredsavtal med en SLA 
fraktion. JEM och två andra SLA fraktioner godkände inte fredsavtalet och striderna mellan olika grupper har fortsatt. 
FN uppskattar att 2-3 miljoner människor flytt från sina byar och att ca 300.000 personer har dött sedan konflikten bröt 
ut. Enligt regeringen är det dock bara ca 10.000 personer som har dött ... 

I juli 2007 åtalades president Bashir av den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag för brott mot mänskligheten, 
folkmord och mord. Det tog flera månader för domstolen att komma fram till beslutet att utfärda en arrestorder, vilket 
offentligjordes på presskonferensen den 4 mars. 

 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Sudan sedan 1978 och i Darfur sedan 2003. Jag jobbade som läkare i en klinik i Kalma, 
ett stort flyktingläger med uppskattningsvis 100.000 personer, strax utanför staden Nyala i södra Darfur. Kalma 
upprättades strax efter att konflikten bröt ut och ser nu mer ut som en jättestor by än ett flyktingläger. Folk bor kvar då 
de pga säkerhetskäl inte vågar flytta tillbaka till sina byar. Trots begränsade resurser hade vi en välfungerande klinik 
med ca 300 patienter per dag och ca 160 förlossningar per månad. Jag var ansvarig for mödravården, förlossningen och 
de nyfödda barnen. 

 

Förutom MSF Holland så har även MSF Frankrike och elva andra internationella hjälporganisationer nu blivit utvisade. 
Detta kommer att leda till att över en miljon människor inte längre har tillgång till sjukvård och rent vatten! I Kalma 
finns det tex nu inte kvar någon internationell hjälporganisation och innan någon annan organisation förhoppningsvis 
kan ta över vår klinik, så är befolkningen helt utan sjukvård. 

 

Det här var mitt första uppdrag för Läkare Utan 
Gränser och jag trivdes väldigt bra i Kalma, vår 
lokala personal var fantastisk, så det var en stor 
besvikelse att behöva åka hem efter mindre än 3 
månader. Det jobbigaste är dock att inte veta 
hur det kommer att gå för vår nationella 
personal, bara MSF Holland hade nästan 600 
nationellt anställda i norra Sudan, samt den 
redan hårt prövade befolkningen i Darfur. 

Nu hoppas jag på att snart få ett nytt uppdrag 
någon annanstans. 

 

              Christina Green   
  
 www.lakareutangranser.se 



Rösta på Frisksport i EU-valet 

 På Rikslägret i Hestra i somras lyssnade jag till Johan Tells föredrag. I hans utmärkta bok ”100 sätt att rädda 

världen” inleder och avslutar han med rekommendationen att ringa en politiker. Förutom att ringa så kan man 

ju också se till att rösta på ett klokt sätt. 

 Snart är det val till Europaparlamentet. En idé är att skippa partipolitiken och istället sätta på dig frisksport-

glasögonen för att se vilka personer som du tycker har bästa förutsättningarna att skapa den framtid som du 

vill leva i. Europa och Sverige står inför många utmaningar vad gäller frågor som Svenska Frisksportförbundet 

adresserar i sitt förbundsprogram som exempelvis miljö, hälsa, hållbar utveckling, integrering, bildning och 

mycket annat. Här har just du en chans att påverka genom din röst. 

 Nyligen hälsade jag på Sara Pålsson på NBVs kontor i Bryssel där man organiserar många spännande möten 

mellan personer från den svenska nykterhetsrörelsen och de som arbetar som politiker och tjänstemän i EU. 

Ifall du vill utveckla dina kunskaper ytterligare så rekommenderar jag verkligen ett besök där. Från kontoret 

samlar man in information och kunskap som distribueras till medlemsorganisationerna och dessutom tar man 

emot studiebesök. Man har väckt intresse för den svenska modellen med studiecirklar för folkbildning och 

byggt ett spännande nätverk. Eftersom NBV är Svenska Frisksportförbundets studieförbund så är vi givetvis 

väldigt välkomna där. 

Enligt Sara så kan det ibland vara svårt att få tid hos EU-parlamentarikerna. Någon som ofta har ställt upp är 

Anna Hedh (s). På Svenska frisksportförbundets förbundsmöte i somras valdes Anna in i styrelsen för Stiftel-

sen Frisksportgården, vilket innebär att vi kan få ta del av hennes erfarenheter i arbetet med att utveckla vår 

folkhögskola Stensund. Enligt Anna så har NBVs närvaro i Bryssel inte bara haft stor påverkan på våra 

svenska politiker, utan även på många andra länders. Många av de beslut som berör oss allra mest i Sverige 

fattas i Bryssel, varför det är helt rätt att ha en ständig närvaro där. 

 Det finns flera personer som ställer upp i valet som har kloka och spännande åsikter, så ta dig tid att sätta 

dig in i vad både de och du tycker. Några andra som jobbar mycket med frågor som ligger nära oss är Sofia 

Modigh (kd) som jobbar mycket med alkohol- och droger, Carl Schlyter (mp) som är inriktad mot klimat- och 

alkoholfrågor, Åsa Westlund (s) som fokuserar transporter, kost och alkohol samt Eva-Britt Svensson (v) som 

också kämpar med alkoholpolitiska frågor. 

 NBV har tagit fram ett utmärkt studiecirkelmaterial som heter ”EU och alkoholen”. Där får man bland annat 

reda på att flera länder inför hårdare restriktioner vad gäller alkoholreklam och också högre skatter på grund 

av de alkoholskador man ser. Totalt beräknas alkoholen kosta Europa 125 miljarder kronor. Pengar som skul-

le kunna satsas på utveckling av förnyelsebar energi, förbättrad sjukvård, bättre skolor… Cirka 9 miljoner 

barn växer upp med föräldrar som är missbrukare och 115 000 personer dör årligen av alkoholrelaterade ska-

dor, varav 10 000 personer i trafiken. Bara detta är ju bra skäl att engagera sig i valet, inte sant!?! 

 Lena Holmberg, Sjövalla Frisksportklubb och Jönköpings Frisksportklubb 

 För mer information, se 

www.frisksport.se för Svenska Frisksportförbundets förbundsprogram 

www.nbv.se för mer information om studiecirkeln ”EU och alkoholen” och Brysselkontoret 

www.val.se/europaparlamentet_2009/ för Valmyndighetens information om valet till Europaparlamentet 

lenamholmberg.blogspot.com för mina personliga reflektioner kring hållbar utveckling 

  

http://www.frisksport.se/
http://www.nbv.se/
http://www.val.se/europaparlamentet_2009/
http://lenamholmberg.blogspot.com/


Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
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Sjövalla FK 


