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Redaktören har ordet. 

Hej alla sjövalla medlemmar. Juletid närmar sig med storm-

steg! Bokstavligen faktiskt för det blåser rejält runt huset 

ikväll när jag sitter och skriver det sista på tidningen som 

jag hoppas Ni kan få så fort det går nu.  

Tomtevandring och julbasar står på tapeten härnäst, se in-

formation i tidningen. 

I december anordnar Värnamo FK sin Megahelg, den bru-

kar vara populär så glöm inte anmäla Dig till den! På Nyår 

är det Nyårskurs på Stensund, och om jag inte misstar mig 

så tror jag vi har några ungdomar i klubben som även kom-

mer att anmäla sig till denna. Kul! 

Vi gratulerar även Sacro till deras jubileum!! Fantastiskt! 

Tänk så många medaljer denna sektion med sina många 

duktiga gymnaster och duktiga ledare/tränare plockat hem 

till klubben genom åren. Hoppas det blir många till!!Kämpa 

på och lycka till i fortsättningen!En God Jul önskar jag er 

alla. Väl mött i nästa tidning, då sjunger vårfåglarna. Karin 

 

En boll till i luften? 

Svenska Frisksportförbundet söker 

en projektledare. 

Sommaren 2010 ska Svenska Frisksportförbundet turnera 

i landet med cirkusskolor. Målet är att inspirera till nystart 

och att värva medlemmar. 

Vi söker dig som vill vara projektledare för denna satsning. 

I arbetet ingår bland annat planering av verksamheten, 

kontakter med klubbar och kommuner, att söka bidrag 

och rekrytera ledare. 

Uppdraget är självständigt och pågår från årsskiftet fram 

till september. Arbetsbelastningen varierar men motsvarar 

i snitt en dag per vecka. 

Uppdraget arvoderas enligt överenskommelse. 

Vi vill att du är driftig och har erfarenhet av liknande arrangemang. 

Vidare ser vi gärna att du är eller har varit engagerad 

frisksportledare. 

Kunskap om verksamheten (cirkus i form av trampolin, jonglering, 

akrobatik och föreställning) är inte ett krav, men 

meriterande. Körkort och tillgång till bil är också meriterande. 

Ansökan i form av ett personligt brev, inklusive referenser, 

skickas till emelie.berglund@frisksport.se senast den 

3 november 2009. 

Upplysningar ges av Emelie Berglund, förbundsstyrelsen ,0731-573421. 



 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

Vilken fantastisk sommar vi haft! – Jo, jag menar faktiskt det. – Jag vet att många uppfattar den gångna 
sommaren som tråkig och regnig, men jag håller nog inte riktigt med om det. 

Regnig – tja, det är klart att om man bara skall ligga på stranden och sola hela sommaren, så har väl andra 
halvan av sommaren kanske inte levt upp till förväntningarna. Men första halvan av sommaren var ju des-
to soligare. Och sen beror det naturligtvis lite på var man har varit. Har man haft otur kanske man lyckats 
pricka in en del häftiga regn. Men många av oss har faktiskt också haft tur och lyckats undvika regn. Och 
tråkig då? – Definitivt inte. I varje fall inte om man ser det utifrån en sjövallaits ögon. 

- Det har varit Gothia Cup i Göteborg, där Sjövallas P-97:or och P98:or lyckades väl. Tänk er att få vara 
med i världens största fotbollsturnering, där upp emot 25.000 ungdomar från många delar av världen i 
åldern 11 – 19 år får mötas, spela fotboll tillsammans och förhoppningsvis också mixa olika kulturer. 

- Det har varit O-ringen i Eksjö, världens största orienteringstävling, där 15.000 orienterare från många 
länder tävlade i vår härliga svenska skog. Sjövalla var naturligtvis där med ett stort gäng. I skogen var 
det, som det brukar, kämpigt ibland, där man de 15.000 deltagarna till trots, ändå kunde känna sig 
ganska ensam om att inte hitta just den där speciella kontrollen. Men totalt sett är det en fantastisk ge-
menskap för alla åldrar, inte minst vid den mysiga klubbfikan varje kväll.  

- Det har varit Sommarsacro, där 200 barn i olika åldrar och vid olika tillfällen under 14 dagar fått um-
gås med varandra och pröva på den spännande trampolinhoppningen. 

- Det har varit kurser på Chillskate, där 75 st ungdomar vid 4 kurser fick tillfälle att förkovra sig i den 
svåra konsten att åka skateboard. 

- Ett antal volleybolltjejer var under en vecka på träningsläger i Falköping och i slutet av sommaren var 
ett gäng på en ledarkurs. Båda aktiviteterna var anordnade av Volleyboll-förbundet. 

- Och – naturligtvis – har det varit Riksläger i Sätila. Medan det regnade på andra håll kom det förvån-
ansvärt lite i Sätila. Och vattnet i den vanligtvis kalla Lygnern var ju riktigt varmt! Inga problem att i år 
ta simningen i de olika stafetterna. Många sjövallaiter deltog i lägret, många hjälpte till som arrangörer 
och de flesta gjorde väl bådadera. 

Utöver större gemensamma aktiviteter har naturligtvis många också ägnat sig åt lite mer individuella akti-
viteter vad avser såväl motion, som kultur och samvaro. 

Mer detaljerade redogörelser om en del av ovanstående kan förhoppningsvis läsas på annat håll i detta Sjö-
vallablad. Sammanfattningsvis kan man dock ånyo konstatera ett par saker: 

en sådan fantastisk bredd vi har på verksamheten i vår klubb 

en sådan härlig glädje och gemenskap som skapas i våra olika grupperingar genom alla dessa aktivite-
ter. Men så är ju också Sjövalla ”den roligaste klubben”! 

Utan att gå närmare in på vad vi äter (det får var och en själv svara för) så tycker jag att ovanstående pekar 
mot att vi väl följer klubbens syfte ”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”. 

 

Må så gott! 

     Claes Green 





OMSLAGSBILDEN 

Klassisk start på Lidingö 

Ända sedan Rikslägret i Gnosjö 2008 har frisksportdamer från både Sjövalla FK och Herkules FK laddat inför 

tjejklassikern. Under vintern har stavgång stått på programmet i ur och skur. Från 1 april har terränglöpning varit 

det som har gällt. 

I helgen var det så dags för den första tävlingen: Tjej-Lidingöloppet! Många sega backar i naturskön terräng. Alla 

gick i mål med tider över förväntan och det var lätt att se varandra i de härligt blå tröjorna från Mölnlycke Cy-

kel&Sport. En perfekt start eftersom detta lopp av många betraktas som det jobbigaste. Nästa etapp blir tjej-

Vasaloppet, därefter cykling nära Vättern och avslutas med dopp i Vansbro. 

Sjövalla FK:s Jaana Rankanen sprang de 10 kilometrarna på under 60 minuter. Enligt henne så är förutsättningar-

na bra för att hålla sig i form i Mölnlycke. 

”Vi har sprungit tillsammans en gång i veckan men också gjort annat. Själv kombinerar jag med Friskis&Svettis 

och att träna ungdomar i volleyboll. Vi har ju också fantastiska naturstigar i närområdet, så det är lätt att komma 

ut även när det är mycket med jobb och familj” säger Jaana. 

Som uppladdning inför loppet deltog flera i gänget även i Midnattsloppet i Göteborg och Finnsjön Runt, som fått 

en nytändning och nu kommer att köras varje år. 

FK Herkules Jessica Wahlstedt menar att klubbstugorna spelat en stor roll i den långsiktiga uppladdningen. 

Årsmötet 2010 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK inbjudes härmed till års-
möte 

 

söndagen den 21 februari 2010, kl 18.00 

på Finnsjögården. 

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 

måndagen den 11 januari 2010. 

 

Välkomna! 

     Styrelsen 



        

       

                                                 Alla små och 
stora barn är välkomna att vara med på 

                   Sjövallas traditionella 

 

Tomtevandring 
         Lördagen den 19 december 

Samling kl 16.00 på torget utanför kommunhuset där vi köper facklor. Se-

dan går vi i fackeltåg upp till Wendelsbergsskogen, där Tomten tar emot 

önskelistor och bjuder på saft och pepparkakor. 

Välkomna! 

Vecka 37 och 38 var 10 stycken 65+-are från Sjövalla i Sälen-

fjällen för vandring och bärplockning. 



  

 

 

     RIKSLÄGRET SÄTILA 2009 

 
Rikslägret i år var en upplevelse, en ny sådan för mig trots att jag varit på drygt 20 läger, jag var lägerchef 
för första gången. 

 

Att nu i efterhand se tillbaka på lägret ger bara positiva minnen, vi arrangerade ett bra läger som uppskat-
tades av de flesta. Jag har inte hört något annat, alla var nöjda. Att vi lyckades med det är mångas förtjänst, 
det hade inte fungerat utan allas insats. 

Det är ju ingen hemlighet att jag innan lägret kände en viss osäkerhet, inte över att det inte skulle fungera, 
vi hade en kompetent och väl fungerande lägerkommitté, men hur mycket slit det skulle bli. Det var ju 
trögt att hitta frivilliga att ta hand om stora som små uppgifter, men när väl lägret var igång ställde alla 
upp till 100 %. Inte bara ställde upp alla gjorde det med gott humör, det var självklart för alla Göteborgare 
att hjälpa till. 

För detta är jag djupt tacksam, jag hoppas verkligen att ni som arbetade på lägret fick utbyte av detta, trots 
att det inskränkte på era möjligheter att delta själva. 

 

Själva lägret blev som sagt var en framgång, Lygnevi är en perfekt lägerplats med tillgång till allt som 
krävs för ett bra läger, programmet var genomtänkt, fantasifullt och välplanerat, vädret var lagom bra och 
vi hade ett bra samarbete med Sätila SK och Marks kommun. 

 

När jag tänker tillbaka är det ett par programpunkter som etsat sig fast; 

 

Sandslottstävlingen på stranden var ett nytt och helt fantastiskt arrangemang. Jag vet inte hur många slott 
det var men säkert drygt 40. Att som domare välja ut de bästa var en tuff uppgift, många var både kreativa 
och helt fantastiskt byggda. 

Islandshästridning, jag var själv inte med, men alla som deltog kom tillbaka med en salig blick. Samma 
gällde ”Afrikanska trummor” vi kunde ha fyllt nästan hur många tillfällen som helst. 

Sen kan man ju inte glömma alla tävlingar av olika slag där knattekampen står ut som lägrets charmigaste 
tävling, men så är det ju på alla läger. 

 

Nu ser vi fram mot nästa läger på Stensund där vi kan delta som vanliga lägerdeltagare utan att fundera på 
om bollarna finns framme, tipspromenaden är rättad, toalettpappret är slut eller allt annat stor som smått 
som skall fungera på ett läger. 

 

Lev väl 

 

Stefan Palm 

f.d lägerchef 



Orientering 
 

Frågor till Oliver om O-ringen 2009. 

Hur gammal är du? Fyllde 7 år dagen innan vi åkte på O-ringen. 

Är det första gången du är med på O-ringen? Nej, jag var med förra året också. 

Vilken klass sprang  du? Nu sprang jag U1. 

Hur gick det? Jag kom 33-a sammanlagt, som bäst 29 av 196 stycken barn. 

Hur bodde ni? Vi bodde i en liten stuga på en camping, en natt tältade vi. 

Hur tog du dig till tävlingarna? Vi cyklade mycket, men tog ibland bil till vår stuga 

Hur var vädret?  Sådär. 

Vad gjorde du mer på O– ringen? Fick godis i mässtältet, spelade minigolf och fiskade mm. 

Vad är jobbigast med orienterng? Läsa kartan och använda kompass. 

Vad är roligast med orientering? Vet inte. Det var kanske för att Jennifer var med. 

Kommer du på O-ringen nästa år? Vet inte. 

 



Sjövalla - bäst i Göteborg!! 

 

Jo det är faktiskt sant, vi har de bästa ungdomarna i Göteborg!  

Vårt mål var att hänga kvar i div 1 i Göteborgs Ungdomsserie, det var ju ändå första året i 
högsta divisionen. Är det inte makalöst på vilket sätt vi infriade det målet? Vi vann de första tre etapperna och sedan var 
i princip segern bärgad. 

 

I GOFs Ungdomsserie får alla startande poäng till sin klubb. Dessutom får man extra poäng för de högst placerade i var-
je klass. Detta gör att man måste ha en stor bredd med många ungdomar för att ha en chans att placera sig högt. 

 

Totalt har vi haft hela 135 starter på de fyra deltävlingarna, imponerande! 

  

DIVISION 1 

 

 

Njut av tabellen ovan, nästa år ska vi försvara titeln! 

 

Göteborgs Ungdomsserie 2009, Division 1   

Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 TOTALT 

Sjövalla FK 162 174 166 136 638 

Tolered-Utby OL 114 162 122 180 578 

OK Landehof 111 160 130 103 504 

Lerums SOK 131 98 117 90 436 

OK Alehof 88 73 66 60 287 



Sjövalla arrangerade Lång-DM 2009 
 

När dessa rader skrivs är det knappt två månader sedan vi arrangerade Lång-DM i Öjersjöterrängen. Det känns som en 
mindre evighet. Är det bra eller dåligt undrar läsaren. Svaret är att jag inte vet, men vi har tävlat flitigt tiden därefter 
fram till dags dato och det mesta har gått oss vägen. Vi har visat klubbmusklerna på Stafett-DM, 25manna och IFK:s 
Höstbudkavle och inte minst på Ungdoms-SM visade våra ungdomar sin höga klass. Dessutom blev Sjövalla bästa ung-
domsklubb i Göteborg!! 

Vår tävling i Öjersjö skall vi vara nöjda med. Vi hade tur med vädret och banorna var till belåtenhet i den tuffa terrängen 
och det är ett högt betyg. Service fick beröm och serveringen sålde slut på nästan allt. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
banläggare Claes Green, till Thomas Rempling som slet med det datoradministrativa och till Bengt Ottosson som på eget 
initiativ såg till att gräset försvann från TC-ängen och att stigarna blev lättframkomliga. 

Tack alla som ställde upp. Ni skall veta att vårt arbete gav ett överskott på dryga 33000 kr, ett välkommet och nödvän-
digt tillskott till klubbkassan. Min förhoppning är att vi framöver skall finna former för en stabil och engagerad arran-
görsstab som svarar för en till två tävlingar per år. 

 

Sören 

Tävlingsledare 

 

25manna i Västerhaninge 

 

Vi slutade på plats 191 av 350 startande lag. Ingen fullträff, men absolut en klart godkänd insats. Undertecknad har un-
der många år – alltför många tycker säkert flera av er – varit ansvarig lagledare och även skrivit några rader om sakernas 
tillstånd i samband med tävlingen. Under flera år har vår kanske något blygsamma insats förklarats med att vi har haft 
så många ungdomar med i laget – men, bäste läsare, nu är det precis tvärtom! 

Vi har en stor kader av unga, verkligt lovande ungdomar och de stormar fram! 

Att få se Anna Wallin i tätgruppen bland över 100 omstartande seniordamer på sista sträckan var djupt imponerande! 
Vilket löpsteg, en fröjd att skåda. Och Anna är inte ensam, ytterligare 10 ungdomar gjorde berömvärda prestationer, så 
bland de 100 främsta lagen om två år måste vara vår gemensamma målsättning! 

 

Sören 

 

Blåvitts höstbudkavle 
 

Grattis säger vi till vårt H10-lag som övertygande vann sin klass och till vårt H12-lag som blev tvåa i sin klass. Roligt att 
även våra killar visar framfötterna och ni behövs för framtida stafettutmaningar. 

Roligt är det att även få notera en seniorframgång, då vårt förstalag i Öppen klass slutade på en hedrande 8:e plats. De 
som gjorde det var i tur och ordning: Linnea Wahlgren (vad då senior?!?), Per-Arne Wahlgren, Anders Johansson och 
Stefan Holthoff. 

 

Sören 

 

 

Orientering 



AO Frida Anna o Li på USM.g 

Stora framgångar för Sjövalla på USM och Skol-SM i orientering 

 

Återigen visar Sjövallas ungdomar vilken hög klass som man håller. Vid årets USM i orien-
tering som avgjordes i Norra Halland var fyra Sjövallaungdomar uttagna av Göteborgs Orienteringsförbund, Linnéa 
Wahlgren och Anna Wallin i D15 samt Frida Björklund och Klara Åsberg-Ottosson i D16.  

 

För första gången var sprintdistansen med på programmet. Sprinten avgjordes inne i Åsa samhälle och krävde extremt 
snabb kartläsning i högt löptempo. Här visade Anna vilken bra sprintlöpare hon är och tog en mycket fin 6e plats av 
över 100 startande från hela landet.  

 

 

Långdistansen avgjordes vid Idala sydost om Fjärås med svår orientering i tuff och krävande terräng. I D16 klassen som 
hade en mycket utslagsgivande bana kom Frida Björklund, Sjövalla, på en hedrande 24:e plats. Klassen vanns av Amilia 
Björklund från Sävedalens AIK som därmed blev historisk med en dubbelseger. I D15 fick vi beskåda en mycket spän-
nande slutstrid som inte var avgjord förrän sista flicka hade kommit i mål. Anna Wallin tog med ett bra lopp ledningen i 
klassen och såg länge ut att ta medalj. I sista skedet blev det dock en 4:e plats för Anna, lite försmädligt men samtidigt en 
mycket fin prestation. I samma klass lyckade Linnéa med en stark forcering på slutet komma in på en mycket fin 9:e 
plats. Sjövalla lyckades med andra ord att ha två tjejer bland de tio bästa när landets bästa orienteringsungdomar möttes. 

 

Till Skol-SM som avgjordes i Tranås var hela 7 Sjövallatjejer med. Frida Björklund i D16, Anna Wallin och Linnéa Wahl-
gren i D15 samt Jennifer Halell, Clara Kampe, Helena Martinsson och Erica Pettersson i D14. 

Prescis som på USM stod både Sprint och Långdistans på programmet. Klarast lysande stjärnan i gänget var Erica Pet-
tersson som tog en mycket stark 5e plats på långdistansen, grattis! 

javascript:;


                                   O-ringen 2009 i Eksjö – JAG VANN DUBBELT!!! 

                                    Jo, det är faktiskt sant. Jag vann. Häng kvar så får du veta mera... 

För mig som kommit in i orienteringen i vuxen ålder (40+) har sporten från tid till annan framstått  

som lite av en sekt. Där finns ritualer och oskrivna lagar som inte alltid är helt lätta att förstå för den oinvigde. Tävling-

arna följer bestämda ceremonier där man följer snitslar i underliga färgkombinationer, sitter i ring på särskilda böne-

pallar (läs orienteringsryggsäckar), äter pastasallad till lunch på en äng eller i en skogsglänta varje söndag hela hösten, 

studerar kartor med pannorna lagda i djupa 

veck osv. osv. 

O‑ringen, eller 5-dagars som tävlingen också 

kallas, är årets stora möte för sektmedlem-

marna. Där samlas drygt 15 000 orienterare 

på någon plats mellan Smygehuk och Tre-

riksröset för att delta i ceremonierna. Första 

gången jag hade någon form av närkontakt 

med fenomenet var 2004 när Sjövalla var 

med och ordnade O‑ringen i Göteborg. Jag 

satt då bland annat och tog emot husvagnar 

på en grusparkering ute på Lindholmen och 

kunde överhuvudtaget inte förstå vitsen med 

att trängas med tusentals människor på en 

liten yta, sitta på gemensamt torrdass med 14 

hål i bredd eller gå omkring i träningsoverall 

i grälla färger bland andra träningsoveraller i 

andra grälla färger. Inte min tekopp tänkte 

jag. 

Efterhand har dock hela familjen dragits med alltmer i sporten vilket lätt händer, och förra året gick det till och med så 

långt att vi följde med till O‑ringen i Sälen. Vi tänkte väl att "nån gång måste man ju prova" och i Sälen skulle vi i alla 

fall bo i riktiga stugor med rinnande vatten och dusch. Husvagn skulle ju ALDRIG komma ifråga. 

Jag måste konstatera att de första två dagarna i Sälen fattade hustrun och jag ingenting av vitsen med det hela... massor 

av folk överallt, duggregn, getingstick och familjemedlemmar som tappade bort sig i mindre och högre grad i skogarna 

kring Vasaloppsstarten. Vi konstaterade snabbt att det här definitivt var första och sista gången. Men tredje dagen hän-

de något. Omärkligt men snabbt. Vad det var vet jag inte exakt, men plötsligt gick vi omkring med ett leende på läp-

parna och tittade på alla glada människor som njöt av att vara ute och ha det svettigt, torrt, blött, lerigt, myggigt och 

vansinnigt roligt. Och efter en fantastisk vecka var svaret ett unisont JA!!!! från hela familjen när vi undrade om vi skul-

le åka med även nästa gång. 

här"-känslan från förra året. Dödshungriga och trötta efter en lång dags packande och resande handlade vi kvällsmat i 

en fuktig, provisorisk Coop-affär där allt var slut 

utom det som ingen ändå ville ha. Men den här 

gången var vi beredda och konstaterade att "det 

blir säkert bättre imorgon". 

Och den här gången tog det mycket riktigt bara 

en natt från "jag vill hem" till "jag vill inte vara 

någon annanstans än just här och just nu". Redan 

efter första etappen kände sig alla som hemma, 

barnen cyklade hit och dit mellan vagnar, tält och 

husbilar och hade hur roligt som helst med gamla 

och nya kompisar. Och vi vuxna njöt i fulla drag 

av det bästa sättet att koppla av på semestern; att 

röra på sig, bli hungrig, äta, umgås och bara ha 

hur kul som helst. O‑ringen är helt enkelt somma-

rens höjdpunkt. 



MDagarna på O-ringen går fort med massor av kul förutom orienteringen. 

Runt campingen bygger man upp en hel stad med restaurangtält, äventyrs-

aktiviteter, en enorm sportaffär i ett lika enormt tält, musik, disco för olika 

åldrar, teaterföreställningar, spex, uppvisningar av allt möjligt, osv. osv. 

Varför det är så kul? Jag tror det  beror på att i motsats till de flesta idrotter 

så kan hela familjen delta aktivt. Mammor och pappor är också med och 

springer efter sin förmåga. Man kan vara med ute i skogen och tävla oavsett 

ålder och rörelseförmåga, och man kan komma in som nybörjare oavsett hur 

gammal man är vilket är helt unikt för sporten. Tror ni man t.ex. skulle kun-

na hitta ett hockeylag som med öppna armar välkomnar en lätt grånad man 

i 40‑årsåldern som aldrig åkt skridskor? Det skulle nog väcka en viss mun-

terhet om man ringde Frölunda och frågade... Om samma person knackar 

på hos en orienteringsklubb som t.ex. Sjövalla säger man till vederbörande 

"kom med på tävlingen på söndag, vill du låna en kompass?" 

en Sälen var ju enligt de ärrade veteranerna inte O‑ringen "på riktigt" efter-

som man bodde i bekväma fjällstugor och inte i trånga husvagnar på en 

lerig åker... Så i år var det premiär för den första "helt riktiga" O-ringen, nu i den husvagn vi vi aldrig någonsin trott att 

vi skulle hyra... Efter tre timmars ösregn nådde ekipaget Eksjö frampå lördagskvällen den 18:e juli. De första två tim-

marna återkom "vad gör vi Hur gick det då sportsligt för klubben? Jodå, riktigt bra! Högst placering fick Jesper Larsson 

som kom trea i U3, inte illa med tanke på att han nästan aldrig tränar orientering... I de riktiga tävlingsklasserna gick 

det bäst för Stefan Holthoff som kom 6:a i H35 kort, och för Ida Svensson som kom 8:a i D21. Fantastiska resultat även 

av Hjalmar Ljungberg (17:e i H11), Anna Wallin (13:e i D15) och Solveig Hedenblom (11:e i D55). 

Hur var det då med det där att jag vann? Jo jag vann faktiskt två klasser! Den första var "Sjövallas bästa valuta för an-

mälningsavgiften" eftersom jag tillbringade längst tid sammanlagt ute i skogen under veckan. Men den viktigaste var 

förstås att jag vann Sjövallas interntävling där priset var att få skriva ihop det du just har läst! Man kan dock säga att 

jag hade reglerna på min sida när det gällde interntävlingen... 

Till sist en uppmaning till alla orienteringsbarn och föräldrar som börjat nyligen och som ännu inte varit med på någon 

tävling: Häng med och tävla, det är tävlingarna som är det absolut roligaste med sporten. Och ordet "tävling" skall man 

inte ta så högtidligt. Vi träffas och har kul i skogen, fikar och snackar medan barnen far runt och leker med kompisar. 

Men se upp, även ni kan bli fast i sekten... välkomna! 

/Mats Logren 
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CHILLSKATE 
 Sjövalla FK 

 

   ÖPPETTIDER 

Månd.Ons.Tors.Fredag       

     17-20 

      TISDAG TJEJKVÄLL 18-20 

       

               Söndagar 16 - 19 

                      

                   Inträde. 30kr. 

          Säsongskort 175kr. 

      Säsongskort/medlemmar 10 kr. 

 

Du ska visa ditt kort !!!! 

      ENDAST ÅKARE ÄGER 

      TILLTRÄDE TILL HALLEN                                                 



 

 

Vi har nu kört igång höstterminens volleyboll med full fart! Från och med nu så 

har vi bara träningstider i Djupedalshallen. 

Måndagar  19.30 –  21 

Fredagar    17.30 – 19 

 

Just nu så tränar ca 25 tjejer. Har du lust att börja så hör av dig till oss eller kom ner till en 

träning. Vi vänder oss i första hand till dig som går på högstadiet. 

 

Sedan i somras har det varit mycket på gång för tjejerna. Under 1 vecka på sommarlovet 
åkte 6 tjejer födda –95 på talangläger i Falköping. Detta var både roligt och verkligen ut-

vecklande  

Naturligtvis var vi också många som deltog på vårt eget riksläger i Sätila. I alla klasser 

hade vi lag som spelade  

Höstens första Volley 2000 sammandrag har just ägt rum i Tuve. I år är det de som är 
födda –96 och yngre som spelar volley 2000. För er som undrar kan vi enkelt säga att det 

är volleyboll med 4 spelare på plan och lite förenklade regler.  

Sjövalla deltog med ett lag som coachades av papporna Patrik och Reine. Det var många 
jämna matcher o tjejerna kom igång bra med sitt spel. Kul var också att det har tillkommit 

lite nya klubbar här i Göteborg vilket gör att vi får fler att spela mot! 

Göteborgs volleybollförbund ordnade en Kids volleyboll kurs en kväll i september. 6 tjejer 
deltog från oss och hade en rolig kväll. Tanken är att tjejerna ev. ska kunna leda en som-
marvolleybollskola nästa sommar och i förlängningen nya grupper.Lördagen den 3 okto-
ber spelade våra äldsta tjejer en träningsmatch hemma i Djupedalshallen mot KFUM (ett 

lag med tjejer som är lite äldre än våra) 

Sjövalla tjejerna gjorde mycket bra ifrån sig och lyckades vinna 2 av 4 set.  

 

Helgen den 9 – 11 oktober 
har vi haft mycket volley-
bollaktiviteter. Vi började 
med att åka till Beach-
hallen på fredagskvällen 
och spelade o hade kul i 

sanden! 

 

 

 

volleyboll 



På lördagen var det dags för tjejerna föd-
da –95 att spela sitt första div.3 sam-
mandrag. 4 lag var anmälda till dagens 
matcher i Landala. Det var lite pirrigt ef-
tersom vi inte alls visste vilken nivå de 

andra lagen låg på. 

Men tjejerna spelade fantastiskt bra o 
lyckades vinna en match och spela de 
övrig 2 mycket jämna o vinna ett set i 

varje match. 

Så till söndagen, då var det –96/-97:orna 
som spelade träningsmatcher hemma i 
Djupedalshallen mot Tuve. En jätte kul 
dag med många bra matcher och mycket 

träning! 

Har du lust att gå och titta på ett div 3 sammandrag eller volley 2000 så finns info på Sjö-
vallas  hemsidan om dag o plats. Här hål-
ler vi också på att lägga in mer saker så ta 

en titt! 

 

Tillsist vill vi göra lite reklam för nästa Vol-
ley 2000 sammandrag som vi är värdar 
för. Det är Lördagen den 21 November i 
Djupedalshallen från kl.13.00. Här kom-
mer alla våra spelare födda –96 och yngre 
vara med och spela. Vi kommer också att 

sälja fika! 

Kom o Heja! 

 

Tränarna Jaana, Ingela, Cissi och Annika 

 

 

 



 

 

Det 
här 
ska vi 
fira!!! 

SACRO  

      20 år! 

Kul att  

göra nå-

got till-

sam-

mans  i 

Sacro! 

Fest för alla hoppare och föräldrar!!! 

 

När?    Lördagen den 28 november. 

            Efter KM. kl. 16.00 – ca 22.00 

Var?     Finnsjögården 

 

Hur?    Kvällen kommer att bland annat                            

            innehålla buffé, roliga  

            aktiviteter, bilder och annat kul! 

 

Kostnad: 200:- för en familj.  

                75:- vuxna 

                50:- barn/ungdom 

Anmälan: Senast den 14 november genom   

               att skicka ett mail till: 

               annika.lange@telia.com 

javascript: window.close()
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      SACRO 
        DANcup 4 synkron 

Tre synkronpar från Sacro skulle åka till Danmark för att tävla i DANcup. Men de bidde bara ett då sjukdo-
mar satt käppar i hjulen för de andra. Det blev paret Nadia Brüdersdorf/Marie Olofsson som fick represente-
ra Sverige och Sjövalla FK/SACRO. Nadia och Marie behövde verkligen den chansen att få tävla lite extra 
ihop om då de är ute efter Svenska Cupen medaljer. 

En av oktobers regnigaste lördagar gick färden till Lyngby idrottshall strax 
utanför Köpenhamn. 

Efter förmiddagens inhoppning kändes allt mycket bra och synkroniteten 
stämde vilket var skönt då träningarna innan varit si sådär. Dansk synkron-
hoppning håller i alla åldrar mycket hög klass och Nadia/Marie kände att de 
fick stor press på sig att försvara Sveriges färger då det var svenska enda 
paret. 

I kvalet startade de som andra par i sin startgrupp och gjorde mer än väl 
ifrån sig. Med synkronpoäng som var bland dagens högsta låg de på femte 
plats innan den valfria serien Där hoppade de nästan lika bra i synkronitet 
och tog dem upp på en fjärdeplats vilket innebar att de tog sig till final 

Men även danskorna i placeringarna innan hade gjort bra ifrån sig och skul-
le bli svåra att passera om de inte gjorde några misstag. 

Nadia/Maries finalseger blev lika bra som deras valfria serie så nu var det 
bara att vänta och se hur de tre paren som var kvar skulle lyckas.  Men 
Danmark håller en hög klass i synkron och de som ligger i toppinför i en final gör sällan bort sig. Samma 
sak var det här, med mycket fin hoppning lyckades alla tre paren före Nadia/Marie hålla sina placeringar 
vilket innebar att det inte blev någon svensk medalj denna dag. 

Det var ändå två lyckliga Sjövalla FK/SACRO tjejer som åkte ifrån DanCup. Nu har de ett gott självförtroen-
de inför avslutande svenska cupen i synkron är de har en god chans att ta hem medalj i totalcupen 

Lång väntan vid förträningen 



 

Sju hoppare for iväg till Lidköping för att avsluta Svenska Cupen i trampolin 2009. 

Det var Josefin Lange och Ellen Brohage som tävlade i ungdom yngre klassen och körde efter al nervositet 
mycket bra. Levo cup är ju en internationell tävling så det är klart att ha ungerska och ryska ögon på sig 
sätter lite extra press. 

I trampolin ungdom var det en stortrupp, Nadia Brüdersdorf, Marie Olofsson, Emma Einarsson och Hedvig 
Johansson. Nadia-Marie, Emma-Hedvig tävlade dessutom i synkron och alla utom Emma skulle dessutom 
hoppa DMT. I DMT ställde dessutom Linne Sandberg upp som opererades efter Frivolten Cup i våras och 
har precis börjat komma igång igen. 

Individuellt gick det helt efter förväntningarna, Hedvig, Emma och Marie hamnade precis utanför finalen  

vilket var ett mycket bra resultat. Nadia tog sig till final 
och lyckades där ta en bronspeng. I synkron tog sig 
bägge paren till final. Nadia/Marie hade kanske lite 
finalnerver då det med bra hoppning skulle kunna ta 

med sig en medalj hem. Hedvig/Emma som tävlade 
ihop för första gången lyckades riktigt bra och ser 
framemot nästa års synkrontävlingar. Med en sjun-
de plats i debuten skall de vara mycket nöjda. 

DMT tävlingen innehöll internationellt deltagande 
genom ryska Alexandra Gomelskaya som visade verkligen hög klass och lät 
svenskorna göra upp om alla placeringar utan första platsen. 

Linnea som var lite ringrostig på inhoppningen gjorde en riktigt bra finsl och 
genomförde fyra fina kombinationer. SACRO tjejerna placerade sig även här 
på rad med Nadia som fyra, Linnea femma och Marie sexa. Ett resultat som 
kändes bra. Kommer nu möjligheten bara att få träna i Djupedalskolan där 
det finns full ansats kommer kombinationerna att sitta än bättre. 

I totala Svenska cupen blev det hela fyra medaljer till Sjövalla FK/SACRO. 

Nadia och Marie säkrade silver i synkron och Nadia tog andra platsen i både 
trampolin ungdom och DMT. 

bildtext 

förväntansfulla väntare, Josefin Lange och Ellen Brohage skall 

snart börja sin inhoppning till Levo Cup 

  

  

  

SACRO 
Levo Cup 

INadia, Emma, Hedvig och Marie väntar på final-
starten i synkron med assisterande tränare Jose-

fin Krantz bredvid 



 

Ungerskt besök  

Efter trampolintävlingen Levo Cup i Lidköping fick Sjövalla FK/SACRO internationellt besök på sin träning. Pat-

tanj Team Hungary passade på att stanna ett par dagar extra i Sverige och tog då tillfället att komma till Sjövalla 

FK/SACRO’ s träning. 

Det var fyra killar, Soma Roznyói och Rickard Nagy där Rickard låg trea efter den obligatoriska serien i Levo Cup 

men schabblade till det i andra serien så att han missade finalen. Soma däremot släppte på nervositeten allt 

eftersom han körde igenom sina serier och slutade femma. Bence Istvánfi och  Máté Törö visade vad Ungern 

står i trampolin, de vann synkronen och i den individuella klassen var de etta och trea. 

En lite chock fick de när de kom in i Sjövalla FK/SACRO’s träningshall som har tre trampoliner och en DMT med 

alla skyddsmattor som krävs i Sverige. Hemma i Ungern delar de på en (1) trampolin utan landningsmattor runt! 

Pattanj Team’s tränare och ledaren Oliver Ott hade bett om att få ta hand om träningen som tack för att de vara 

hos Sjövalla FK (De bodde i Finnsjögården) och det gjorde han med besked.  

Här syntes tydligt skillnad på Svensk träning och träning från länder där det inte är en självklarhet att man får 

hålla på med en idrott. Med fast hand och ett trevligt humör körde Oliver igång med uppvärmning och sedan 

nöttes det på förövningar i ett effektivt tempo. Efter två timmar då träningen var slut for de svenska tjejerna 

hem men de ungerska pojkarna gick inta att stoppa. Ytterligare en och en halv timmas träning avslutades sedan 

med ytterligare 20 minu-

ters bygga på (vilket in-

nebär att man bygger 

övningar eftervarandra 

och alla ”bygger” på en 

ny övning. 

Lyckliga och uppspelta 

lämnade de hallen och 

somnade med stora leen-

de på läpparna. 

Givetvis kom det en in-

bjudan från Pattanj Team 

Hungary till Sacro tjejer-

na om att komma ner till 

Ungern för att träna. 

”Men då får vi ju ta med 

oss egna trampoliner för 

de har ju bara en” sa Jo-

sefin Krantz snusförnuft  

 

           

Pattnja Team HungaryMátá Törö, Soma Roznyói, Rickard Nagy, Bence Istvánfi och sittande ledare Oliver Ott 

  

  Trampolin 



SommarSACRO 2009I  

 

I år hade vi möjligheten att få vara i Djupedalskolan vid årets Sommar-

SACRO. Et gör att man kan ha fler trampoliner och DMT vilket gör att det är mer barn som får chansen att 

vara med. En förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Dessa delas sedan upp så att alla får hoppa på 

den nivå man själv är i. Nybörjare ihop med nybörjare och aktiva ihop med aktiva. Detta gör att alla känner 

sig väl tillmods och får hoppa med killar/tjejer i på samma nivå. Gänget som håller i SommarSACRO består 

av aktiva hoppare ur Sacro’s tävlingsgrupp.  Till 

detta år fick de dessutom förstärkning med le-

dare från andra västsvenska klubbar. Det var 

Ivan Paust (Sjövalla FK Medlem) som tävlar för 

GK Frivolten då han bor i Herrljunga och Tove 

Larsson från TK Levo. Ett gottgäng som trivs 

ihop som i sin tur har fantastiskt hjälp från de 

yngre tävlingshopparna som får agera minile-

dare. Miniledarna får bland annat hjälpa till 

med och visa övningar. 

Kunskapen hos barnen idag när trädgårdstram-

polinen finns i stort sett varje trädgård är på 

många sätt bättre än förr. 

”Men det är inte bara fördelar,” säger årets an-

svariga ledare Nina Alfredsson och fortsätter. 

”En tävlingstrampolin har 

mycket bättre studs vilket 

gör att man kommer så 

mycket högre och det tar 

tid att vänja sig vid”. ”Sen 

har barnen oftast lärt sig 

själva vilket gör att vi mås-

te börja med att lära om 

en massa olater,”  fortätter 

Nina 

Dessa olater består ofta på 

att man inte använder ar-

marna i ljushoppen och att 

man slarvar genom att kasta sig framåt eller bakåt 

när övningar skall göras. ”En riktigt genomförd 

trampolinövning skall gå rakt upp” berättar Nina. 

Så efter en veckas intensivträning kan man gå hem 

till trädgården och fortsätta öva på rätt sätt. 

  

 Josefin och Linnea hjälper till första gången det är dags att göra volt. 

Kolla koncentrationen i blicken. 

 Linnea instruerar DEMT gruppen innan det är dags att hoppa 

igång. 

 

                            Trånande och förväntans fulla blickar som vänta på sin tur 



 

 

Den 27 september hade vi en regiontävling arrangerad av Sjövalla FK i vår ”Sacrostia”. Sammanlagt 
tävlade knappt 50 barn. 

Det blev både guld och silver till Sjövalla och alla hoppare gjorde givetvis fina insatser. 

Moa Starkenberg tog guld i klass 3, fyra poäng före tvåan. Hon gjorde två säkra serier med både volt 
och salto. Elin Karlsson, debutant, tog silver i klass 1. Tyra Ståhlman kom fyra i samma klass, bara nå-
gon tiondels poäng efter trean, därefter Johanna Brovall på femte plats och Inez Theon på sjätte plats. 

I klass 2 var Louise Brovall snuddande nära bronset men kom fyra, Irma Brohagen placerade sig på 
sjätte plats. 

Det var hoppare med från både Skåne, Lidköping, Frölunda, Herrljunga och Alingsås. 

Trampolin 





 

                            Vårt äventyr med Gothia Cup under sommaren 2009. 

 

Under en vecka i sommar deltog Sjövalla P-98 med 1 lag i Gothia Cup. Som vi planerade veckan så hade vi tidigt en klar 
uppfattning att detta skulle göras till en helhet med att alla deltagare varje dag skulle vara samlade i gemensamma akti-
viteter där veckan startade med en uppstartssamling på Vällsjöplanen med lättare träning och avslutande mat tillsam-
mans med föräldrar och våra lirare. Under matchdagarna har vi haft gemensam samling före eller efter match vid Sten-
sjön med lunch på restaurangen och avslutande minigolf eller bad. 

 

Men till det primära, vårt deltagande i Gothia Cup blev alltså ett mycket minnesvärt äventyr där vi i gruppspelet mött 
lag med spelare och ledare från Etnikos Pallinis - Grekland, San Patricio - Spanien, Academia Sefarti - Venezuela och 
Brommapojkarna - Stockholm. Resultatet i gruppspelet blev en 3: e plats av 5 lag. Det fortsatta äventyret med B-slutspel 
blev även det en framgång med spel mot Reimersholm, vinst 2-1. Nästa match mot US Atlantic Kickers från New York 
blev en riktig rysare som slutade 2-2 vid full tid efter 0-2 underläge, och efter ett ohyggligt spännande straffavgörande 
kunde vi skriva 5-3 och vinst i vår favör, otroligt!! Nu är vi alltså vidare till kvartsfinal och får där möta Lifezone Cape-
town från Kapstaden i Sydafrika. Även detta är en otroligt spännande match där vårt äventyr tyvärr tar slut efter 2-4 i 
förlust efter straffavgörande och där matchen slutade 1-1 i full tid. Samma glädje vi kände över framgången i matchen 
mot US Atlantic Kickers var alltså förbytt till förtvivlan i Sydafrikamatchen. Just efter matchslutet är förtvivlan så oänd-

lig, men som tur är så vet vi att det går fler tåg mot nya framgångar. 

Även om fotbollen ändå är helt central under veckan så är ju Gothia Cup så mycket mer där invigningen på Ullevi var 
fantastiskt sevärd där vi sett många duktiga artister, allsång och fyrverkerier. Detta kommer antagligen flera av oss att 
besöka fler gånger. Och stödet vid sidan av planen och hjälpen från föräldrarna kan vi inte nog värdera, med tanke på 
allt annat runt omkring som skall skötas. Vi har också under en heldag i Göteborg sett staden från en Paddanbåt, ätit på 
Mc Donalds, strosat omkring på Heden och tittat på en del matcher. 

 

Sammantaget blev vårt deltagande i Gothia Cup alltså en stor framgång och ett lärorikt äventyr. 

Fotboll 



Sjövalla FK Fotboll Seniorer 

Sjövalla seniorfotboll har spelat seriefotboll i Göteborgsserien med 2 st lag denna säsong. A-laget har spelat i Div 6B och 
B-laget spelat i Reservklass 3B. 

A-laget slutade på en hedervärd 5:e plats, vilket måste betraktas som mycket gott. Vi har sedan vi gick upp i div6, år 
2007, alltid hamnat på den över halvan av tabellen. 

Ett gott tecken inför framtiden är att vi i år har fått hela 11 st spelare födda -90. Detta är något att bygga på inför kom-
mande säsonger. 

Seniorfotbollen har haft följande utseende säsong 2009: 

Tränare: Rolf  ”Dala” Dahlqvist 

Assisterande tränare: Mikael Karlsson 
Senioransvarig: Peter Panic 
Ordf seniorkommitén: Stein Rognås 

Ansvarig lotteri, matchställ: Marie Scholander 

Entrévärd: Anders Blomberg 

Sluttabellen Div 6B Göteborg 

 

 

Inför nästa säsong så hoppas vi självklart på samma fina lag och kanske ytterligare nya spelare. Avsikten är att inom 
något år avancera upp i seriesystemet. 

 

Ni som vill följa seniorfotbollen kan gå in på www.sjovall.se och klicka på senirofotbollen. 

Glöm inte att komma på våra hemmamatcher nästa år. Vi behöver allt stöd vi kan få, dessutom finns det alltid fika på 
våra hemma matcher. 

Väl mött nästa säsong 

 

Sjövalla FK Fotboll 

Seniorkommitén  

 

Lag            S V O F Mål P 

1. Virgo IK 22 18 2 2 72 - 30 56 

2. Cruz Azul IF 22 17 2 3 91 - 35 53 

3. Lindholmens BK 22 16 1 5 83 - 36 49 

4. Härryda IF 22 13 2 7 82 - 51 41 

5. Sjövalla FK 22 10 1 11 46 - 54 31 

6. Solängens BK 22 10 1 11 45 - 65 31 

7. FK Lokomotiv 22 9 3 10 41 - 42 30 

8. IF Mölndal Fotboll 22 9 1 12 52 - 58 28 

9. IFK Hällingsjö 22 8 2 12 52 - 65 26 

10.Lövet/Johannebergs IF 22 5 5 12 30 - 52 20 

11.IFK Hindås 22 3 3 16 47 - 93 12 

12.BK S:T Jakob 22 2 1 19 30 - 90 7 

http://www.sjovall.se/
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/Virgo%20IK
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/Cruz%20Azul%20IF
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/Lindholmens%20BK
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/H%C3%A4rryda%20IF
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/Sj%C3%B6valla%20FK
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/Sol%C3%A4ngens%20BK
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/FK%20Lokomotiv
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/IF%20M%C3%B6lndal%20Fotboll
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/IFK%20H%C3%A4llingsj%C3%B6
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/L%C3%B6vet%2FJohannebergs%20IF
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/IFK%20Hind%C3%A5s
http://fotbollssajten.nu/skottfint/div6b.nsf/Alla+Lag/BK%20S%3AT%20Jakob


Fotboll 
Sjövalla FK Fotboll Seniorer 

Sjövalla seniorfotboll har spelat seriefotboll i Göteborgsserien med 2 st lag denna säsong. A-laget har spelat i Div 6B och 
B-laget spelat i Reservklass 3B. 

A-laget slutade på en hedervärd 5:e plats, vilket måste betraktas som mycket gott. Vi har sedan vi gick upp i div6, år 
2007, alltid hamnat på den över halvan av tabellen. 

Ett gott tecken inför framtiden är att vi i år har fått hela 11 st spelare födda -90. Detta är något att bygga på inför kom-
mande säsonger. 

Seniorfotbollen har haft följande utseende säsong 2009: 

Tränare: Rolf  ”Dala” Dahlqvist 

Assisterande tränare: Mikael Karlsson 
Senioransvarig: Peter Panic 
Ordf seniorkommitén: Stein Rognås 

Ansvarig lotteri, matchställ: Marie Scholander 

Entrévärd: Anders Blomberg 

 

Nygammalt ansikte åter i Sjövalla  

 

Paul Thorne återvänder till Sjövalla 2010 efter ett sabbatsår och en sejour i  

Bjurslätt. Han tar över ansvaret för seniorerna, efter "Dala".  Det blir Pauls tredje omgång i Sjövalla, senast 2005-

2007. Paul har en gedigen  

fotbollskunskap och förmågan att få med sig spelarna i sitt tänk. Han besitter också ett  

stort förtroende hos spelare såväl som ledningen. Vi ser alla framemot nästa år och hoppas att tillsammans uppfylla  

föreningens målsättning för nästa säsong.  

Samtidigt vill vi  passa på att tacka "Dala" Dahlkvist för sin insats 2009. Han uppnådde ett bra resultat med tanke på  

förutsättningarna inför säsongen, med stort tapp av spelar. Vi önskar honom lycka till.  

Eskilscup P-97 

Tölö P-97 

Lygnern P-97 

Härliga bilder från pojkar 97 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


