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Sacro presenterar: 

Sjövalla Cup - en kul deltävling i 

Svenska cupen där Sveriges trampolin- 

och DMT hoppare visar upp sig  

 

Lördagen 9 oktober i Idrottshallen, 

Mölnlycke 

Tävlingsstart kl 10.00  

finaler kl 16.00 

Red. har ordet: 

Hejsan alla läsare! Hoppas ni blir glada att äntligen få den efterlängtade tid-

ningen i brevlådan. Tidningen blev till slut  proppfull igen, det är trixit i slut-

ändan att få in allting, jag vill inte gärna utesluta något när det äntligen tittat 

vägen till min mailbox. 

Undertecknad längtar  nu gaaaanska mycket  efter sommaren.  Jag vet att av 

tidningens läsare så har  nog den större delen varit överlyckliga  för årets  vin-

ter,  ja den som  nästan aldrig tog slut.  Jag däremot ,,, inte lika tacksam. Har 

burit vattendunkar morgon middag kväll till hästarna i hagen. Vattnet hann 

frysa på en kvart , alltså innan hästen ens kommit på att den var törstig.  

Många hästar , annan boskap och för att inte tala om  våra vilda djur har slitit 

ont i vinter.  Tunga kor  har halkat på  istäckta golv och ”spräckt ” sig med 

avlivning till följd. Hästar har fått kolik och fång med svåra  smärtor  och en 

del har inte heller klarat sig. Djuren i skogen  har svultit  och törstat ihjäl.   

De enda som kanske  så sett varit nöjda med metervis av snö  i månader är väl 

våra härliga mördarsniglar, de sov gott under täcket och kan snart titta fram, 

tillsammans med  sina kompisar fästingarna.  

 Nej tacka vet jag då en mildare vinter utan snö, ett par tre minus  och härliga 

isar på alla sjöar där man kan åka skridsko!! Tjoho!! Det är min typ av vinter 

det. Så de äckliga småkrypen dör istället för våra  stora vänner. 

Läger på Stensund!! Vi hoppas på en buss för ungdomarna . .  Då kanske ännu 

fler ungdomar har möjlighet att åka och det blir ett ännu roligare läger, the 

more the merrier!  Vi ses  på Stensund allihop! 

Besök Sjövallas hemsida ofta för  nyheter , tidningen kommer ju endast två 

gånger per år. Även förbundets hemsida  rekommenderas varmt.                              

Med vänliga hälsningar     Karin Paust 



 

 

 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

 

I min förra krönika i höstas inledde jag med orden ”Vilken fantastisk sommar vi haft!” Det får mej omedel-
bart att denna gången välja att inleda med ”Vilken fantastisk vinter vi haft!” Må vara att det ibland varit 
lite halkigt och att det ibland varit en del snö att skotta, men vad gör väl det en frisksportare! Det där med 
snöskottningen kan ju likställas med ett rejält pass på gymmet. Man använder ju muskler både här och 
där som man uppenbarligen inte använt så mycket, med tanke på den träningsvärk som ett rejält skott-
ningspass renderar. 

Men det allra mest fantastiska med vintern vi haft tycker jag är att vi haft en lagom kall vinter med ett an-
vändbart snötäcke i tre månaders tid. Jag kan inte påminna mig att jag upplevt något sådant på mycket 
länge. Nu säger visserligen statistiken som vi kunnat läsa om i GP att det under åren 1970 – 1987 var 8 
säsonger som hade mellan 68 och 92 dagars sammanhängande snötäcke (de 92 dagarna var vintern 86-
87). Jag minns att det våren 87 var väldigt kallt, faktiskt runt –20 och därunder under en tvåveckorperiod, 
men var det så ”användbart”. I år har man haft skidföre i stort sett för jämnan och många har också kun-
nat utnyttja detta. Sällan torde väl våra vasaloppsåkare haft så goda förutsättningar att träna! Så blev det 
ju också bra tider för vissa. Bäste Sjövallait under många år, Christer Nilsson, fick i år se sig slagen av 
Björn Lindkvist med drygt 3 min, där Björn hade 5.26.38. 

Nästen rena spurtstriden... Stort grattis Björn! Ett stort grattis också till Bernt Fredriksson som i år genom-
förde sitt 30:e vasalopp. Imponerande! 

Men nu (i skrivande stund) börjar det kännas som det räcker med snö och kyla. När den siste vasalopps-
åkaren kommit i mål kan vintern vara slut. Ljuset på mornarna blir allt mer påtagligt och nu vill vi få 
barmark ute i skogarna så vi kan komma igång med orienteringen. Sjövalla skall ju arrangera tävling den 
25 april och börjar det inte smälta undan raskt nu kan det bli kris! De planerade marstävlingarna har i 
princip ställts in överallt. I bästa fall kan tävlingarna i påsk genomföras, men då får det gå fort med snö-
smältningen. Det är ju ett stort avbräck för klubbarna att ställa in en tävling eftersom man då går miste 
om en väsentlig intäkt. Så det är bara att hoppas att det mildväder som lär vara på gång också kommer, 
så att Sjövalla kan få genomföra sin tävling. När detta läses har vi väl facit i hand. 

 

Om det nu har varit svårt för orientararna att träna och säkert lite si och så för fotbollsspelarna (inga pla-
ner kunde användas under februari t.ex.), så har det varit lite bättre förspänt för våra inomhusaktiviteter. 
I Sjövallas skateboardsektion ”Chillskate” har det t.ex. varit full rulle, såväl bildligt som bokstavligt. 
Chillskates energiska och entusiastiska ungdomar har under Jukka Rankanens säkra ledning under en 
dryg månads tid byggt om hela skatehallen, så att ramperna där, av alla de slag, skall hålla under lång tid 
framåt. Klubben börjar bli smått välkänd i skateboardkretsar och skatboardåkare vallfärdar från när och 
fjärran för att åka i den fina hallen. Hallen, som ligger i de gamla fabrikslokalerna för Mölnlycke fabriker 
är väl värd ett besök! 

Nu gives det inte så mycket mer plats, men innan jag slutar vill jag säga: ”Glöm inte rikslägret i sommar!” 
Har Du inte varit med någon gång, åk dit! 

Må så gott!                                                                                                      Claes Green 



  

 Sjövallas styrelse och funktionärer 2010 
 

 

Styrelse 

Ordförande Claes Green 031-88 47 73 claes.green@telia.com 

Vice ordförande Leif Borg 031-88 49 46 fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare Anita Olofsson 031-795 15 16 anita.hidstedt@comhem.se 

Kassör Sven Persson 031-88 32 39 sven.persson@else.se 

Ledamot Inger Green 031-88 47 73 ingerochclaes@telia.com 

Ledamot Michael Ehrenborg 031-88 17 79 ehrenborg@home.se 

Ledamot Bernt Fredriksson 031-26 52 16 bernt.margit@telia.com 

Ledamot Fotboll Kenth Nilsson 031-88 53 89 kenth.nilsson@arkivnamnden. 

     goteborg.se 

Ledamot Orientering Jan Rydén 031-88 36 40 jan.o.ryden@telia.com 

Ledamot Sacro Paula Nordöen 031-338 04 60 paula@nordoen.com 

Ledamot Chillskate Jukka Rankanen 031-88 42 89 jukka.rankanen@telia.com 

Ledamot Volleyboll Annika Lange 031-98 93 67 annika.lange@telia.com 

Ledamot Ungdom Linnea Sandberg 0301-310 24 linneasandberg@live.se 

Ledamot Finnsjö- 

gårdens driftsgrupp Arne Andersen 031-713 88 71 arnejandersen@gmail.com 

 

Funktionärer 

Medlemskassör Majbritt Jonsson 031-51 94 23 majbritt.v.jonsson@telia.com 

Vice kassör Nils-Olof Olofsson 031-27 87 09 

Ansökning 

aktivitetsbidrag Inger Green 031-88 47 73 ingerochclaes@telia.com 

Webmaster Thomas Rempling 031-88 49 23 thomas@rempling.net 

Redaktör 

Sjövallabladet Karin Paust 0512-200 97 karin.paust@hotmail.com 

Distribution 

Sjövallabladet Ingela Brage 031-338 02 96 ingela.brage@iss-fs.se 

Uthyrning 

Finnsjögården Inger Green 031-88 47 73 ingerochclaes@telia.com 

 



Sjövallas ledarpris 
 

Under många, många år har entusiastiska och engagerade medlemmar i Sjövalla varit verksamma som ledare inom våra 
olika sektioner. Ofta har det varit med stor möda och ett uppoffrande slit som man lyckats hålla verksamheten igång. 
Utan en stark vilja att driva verksamheten framåt och att ställa upp för våra unga, hade kanske risken varit påtaglig att 

verksamheten fått läggas ner. 

 

För att i någon mån lyfta fram dessa stordåd, som ofta utförs i det tysta, instiftade styrelsen inför årets årsmöte i februari 
ett vandringspris eller en ”vandringsutmärkelse” att utdelas till ”årets ledare”. Namnet för utmärkelsen blev ”Sjövallas 
ledarpris” och statuterna för detta är följande: 

 

1. Sjövallas ledarpris skall vara Sjövalla FK’s förnämligaste utmärkelse till någon av 
klubbens ledare för föredömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår. 

 

2. Ledarpriset skall vara en ständigt ”vandrande” utmärkelse och skall således for-
mellt ständigt ägas av klubben, även om den naturligtvis år efter år kommer att dis-
poneras av dem som efterhand tilldelas utmärkelsen. 

 

3. En ledare skall i princip tilldelas utmärkelsen endast en gång. Skulle dock utomor-
dentligt tungt vägande skäl föreligga för en andra tilldelning, må detta kunna ske. 

 

4. Efter verksamhetsårets slut skall Sjövallas styrelse utse vem som skall erhålla ut-
märkelsen för verksamhetsåret. Till grund för styrelsens bedömning av vem som 
skall erhålla utmärkelsen, kan respektive sektion i klubben, omedelbart efter verk-
samhetsårets slut, till styrelsen lämna förslag på en kandidat till ledarpriset jämte en 
motivering till förslaget. 

 

5. Ledarpriset skall om möjligt överlämnas till den som erhållit utmärkelsen vid det 
årsmöte för klubben som följer på verksamhetsårets slut. 

 

 

Den förste som på årsmötet fick mottaga detta ledarpris av ordf. Claes Green och som således kan titulera sig ”Årets 
ledare” blev Jukka Rankanen, som, med sitt outtröttliga enagemang för ungdomarna i Sjövalla och i kommunen, gått i 
täten för skapandet av Sjövallas skateboardsektion Chillskate. Jukka har under många, många timmar lagt, och lägger 
även fortsättningsvis ner ett jättejobb. Många av oss har i Härrydaposten och i kommunens info-blad ”Blod, svett & tå-
rar” kunnat läsa om Jukkas insatser och han är verkligen värd att uppmärksammas. 

 

Det finns naturligtvis fler ledare i klubben som kan vara berättigade till att uppmärksammas på detta sätt och till er som 
inte fick chansen denna gång finns all anledning att säga: ”Må ni icke förtröttas, er chans kommer!” 

 

 



Du glömmer väl inte  

 

Rikslägret 2010 
 

som i år är den 10 – 17 juli på 

Stensund, fisksportarnas ”högborg” nära Trosa 

 

Ungdomar (upp t.o.m. 20 år), som reser dit på egen hand, kommer av klubben att få 
ett ekonomiskt stöd i form av ersättning för biljettkostnaden mot uppvisande av bil-

jett! 

Är tillräckligt många intresserade av att åka skulle det ev kunna bli aktuellt med 

egen buss om detta skulle bli ekonomiskt fördelaktigare. 

 

Göteborgs frisksportdistrikt kommer sannolikt också att stödja alla ungdomar från 
distriket med ett lägerbidrag. Den närmare utformningen av detta är i skrivande 

stund inte fastställt.  

När så skett kommer detta att presenteras på Sjövallas hemsida! 

 

Efterlysning 

 

Var finns Du, käre klubbmedlem, som skulle vilja ta på Dig uppgiften som 

Utbildningssamordnare? 

 

Uppgiften består i första hand av att Du skall ta hand om de erbjudanden om utbildning som kommer till 

klubben, utvärdera dem och se till att de kommer ut till de sektioner som kan vara berörda eller till de speci-

fika klubbmedlemmar som kan vara berörda. 

I den mån det inte är rent sektionsspecifika utbildningar inom sektionens idrott skall Du också hålla reda på 

vilka personer som går utbildningarna så att vi har lättare för att kolla de fakturor som med anledning av 

utbildningarna kommer till klubben. 

Sen är det naturligtvis fritt fram för egna initiativ och att peppa våra medlemmar att utnyttja dessa fina möj-

ligheter att förkovra sig på klubbens bekostnad. 



Orientering 
 

Sjövalla FKs orienteringssektion 
2010 
Ordförande etc:  

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

Karina Lövstedt, 031- 338 07 37 (utbildning) 

Bo Söderqvist, 031-88 43 50 (Anmälning och redovisning) 

Krister Martinsson, 031-88 17 66 (Anmälning och redovisning) 

Ungdomsrepresentanter: 

Jennifer Hallel, 031-88 39 39 

Kalle Rydén, 031-883640 

Barn- och ungdom: 

Per – Arne Wahlgren, 031-338 11 80 

Roine Pettersson, 031-338 15 88 

Inger Green, 031-88 47 73 

Thomas Bråthén, 031-3380060 

Magnus Olsson 031-881168 

Mats Logren, 031-88 33 13 

Mikael Öckerstedt, 031-338 19 41 

Hans Wedberg, 031-338 15 85 

Håkan Björklund, 031-88 67 60 

Ulf Wallin, 031-3381305 (juniorsatsningen, kontaktperson) 

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

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

 

    Tävling och arrangemang: 

Sören Svensson, 031-27 10 60 

Claes Green, 031-88 47 73 (banläggning) 

Bengt Ottosson, 031-88 10 49 (banläggning, kartor, GKR) 

Lars Larsson, 031-338 04 16  (data) 

Lisa Larsson, 031-338 04 16  (Göteborgs-varvet) 

Lars Ljungberg, 031- 88 11 79 (data) 

Tomas Rempling, 031-88 49 23 (data) 

Träning:  

Stefan Holthoff, 031-881821 

Thomas Karlsson, 031-91 81 08 

Information, kommunikation:  

Ulf Wallin, 031-3381305 (Media) 

Lars Ljungberg, 031- 88 11 79 (Hemsida) 

Inger Green, 031-88 47 73 (Skola) 

Klubbförsäljning och klubbmateriel:  

Inger Green, 031-88 47 73 (Tävlingskläder) 

Solveig Hedenblom, 031-27 10 60 (Överdragskläder) 

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

Dick och Gunilla Himmelmann, 031-88 48 26 (Ullmax) 

Valberedning:  

Dick Himmelmann, 031-88 48 26 (Sammankallande) 

Camilla Björklund, 031-88 67 60 

  

 

FINNSJÖN RUNT 

Förra året gjorde vi ett försök att återuppta terränglöpningen Finnsjön Runt. Det slog väl ut 

och vi kommer att genomföra loppet i år igen.  Tisdagen den 7 september. Start alla klasser 

18.30. 

Banlängder: 10 år 1400m 12 år 2800 m ,övriga klasser 5750 m (Ett varv runt Finnsjön) Herrar 
tävlingsklass 11500 m (2 varv runt Finnsjön). Start och mål Finnsjögården där vi också har 
servering. Inbjudan kommer på hemsidan och skickas ut till aktuella klubbar. Upplysningar   
Bernt Fredrikson, Tel: 031-265216 eller0704-490886 

Tel:031


 

 

 

 

 

 

Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 
 

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

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

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

Information: Barbro Johansson tel 88 16  90 

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

 

Öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: Klubbkväll  Ingen stugvärd 

 Även torsdagar vår och höst 

Söndag: 10.00 – 16.00 Stugvärd 

 Öppet för allmänheten 

 

Bastupriser:  Enstaka besök: 20 kr Klippkort 10 ggr: 160 kr 

 Årskort, medlem: 100 kr Årskort övriga: 250 kr 

 Sjövallas ungdomar t o m 20 år: gratis 

 

Berätta om Finnsjögården för era vänner och arbetskamrater eller ta med dem dit på besök. Det är roligt att 
vara stugvärd på söndagar när det kommer många gäster. . 

 

Uthyrning: 

Vi hyr gärna ut till konferenser, möten, läger, barnkalas och alkoholfria fester. Alla med-
lemmar får bra rabatt. Bokning kan göras genom Inger Green, tel 88 47 73 

Prislista finns på hemsidan. 

 



Ungdomssektionen i Sjövalla 
Sjövallas ungdomssektion, som sedan några år haft en påtagligt slumrande tillvaro, har vaknat till liv igen!! På årsmö-
tet kunde vi mera formellt fatta beslut om att så skulle ske. Sektionen kommer att ledas av en kommitté, till vars ordfö-
rande valdes Linnea Sandberg. Till sin hjälp kommer Linnea att ha ett ental entusiastiska ungdomar, några är redan 
med i kommittén, några är på väg dit. Känner Du att Du vill vara med och jobba i denna kommitté ringer Du Linnea, 
tfn 0733-20 76 30. 

 

Styrelsen tycker det är väldigt roligt att vi nu skall få igång en ungdomsverksamhet i klubben som är sektionsöverskri-
dande. Vi vet ju att det i de olika ”idrottande” sektionerna finns många ungdomar som inom respektive sektion har en 
fin gemenskap inom den aktuella idrottsaktiviteten. Däremot har det ju under ett antal år varit lite si och så med ge-
menskapen över sektionsgränserna i andra, mera trivselbetonade aktiviteter. 

 

Detta skall det nu bli ändring på och styrelsen skall efter bästa förmåga stödja de initiativ som kommer att tas inom 
sektionen! 

 

Ett första sådant initiativ är tillkomsten av ett lokalt veckoslutsläger för unga frisksportare en fredag till söndag någon 
gång i augusti med målsättningen att ha roligt tillsammans. 

 

Ungdomssektionen  

 

Göta träffen 27-28 augusti! 
Planeringen är i sin linda just nu men tanken är att vi träffas i Herkulesgården där det finns goda utrym-

men för övernattning och matlagning.  

På fredagen träffas vi och har lite film-mys och kvällsmat, kanske läge för någon brännbollsturnering? 

Sjösystemet Rådasjön– Stensjön erbjuder en paddlingsutflykt på lördagen med lunch på Labbra. 

Eftermiddagen  och kvällen fortfarande i planeringsstadiet men mycket kul och  tid för att umgås utlo-
vas. 

Söndagen  likaså i planering , kanske kan det bli en avslutning på Liseberg? 

. 

För att inte missa något spanar Du framöver in hemsidan för Sjövalla, ”Den roligaste klubben”. 

 

Glada kompishälsningar från Linus Engman och Ivan Paust med starkt stöd från Agneta  Le Claire i  

Herkules FK 

 



Bland albatrosser och sjölejon 

på några av jordens mest otillgängliga öar 
 

Den minnesgode läsaren kanske minns att jag  
tidigare berättat om min resa till Sydgeorgien och Ant-

arktis i november 2006 och att Inger och jag sedan följde upp 
det med en resa till Svalbard sommaren 2007. Två motsatta 
sidor av vår jord med ett oerhört rikt och fascinerande djur-
liv. Det är ju kanske inte så märkvärdigt att djurlivet blir rik-
ligt på platser som sällan besöks av människor. Men frånva-
ron av människor gör ju också att de djur som lever på dessa 
platser är förhållandevis oskygga. Att kunna ströva fritt 
bland djur och fåglar som man vanligtvis knappt ens har hört 
talas om är en upplevelse som vederkvicker  långt in i själen! 

När Inger och jag fick veta att det fanns en möjlighet att kom-
ma till de s.k. Subantarktiska öarna, var vi inte sena att nappa 
på det. Var ligger då de öarna frågar man sig. Ja, har man inte 
tidigare, som vi ju nu gjort, kommit i kontakt med och läst 
mycket om pingviner, de stora havsfåglarna, valar etc, så har man väl inte haft någon direkt anledning att höra talas om 
dem, än mindre veta var de ligger. Men vi talar alltså om några ögrupper som ligger  i de stora vattnen mellan Nya Zee-
land och Antarktis, någonstans där Indiska oceanen övergår till Stilla havet. Många kartböcker har inte med denna del 
av vårt klot, så det bästa är att ta fram en jordglob, vända den upp och ned, och se, nästan mitt emot Skandinavien hittar 
man (om de nu tagits med av tillverkaren av globen) The Snares, Auckland Islands, Cambell Islands och Macquarie Is-
land. 

 

Hit begav vi oss i början av december 2009, då ”sommaren” var i antågande i dessa bistra trakter. Vår resa började egent-
ligen redan den 9 november, för vi ville passa på att också se Nya Zeeland. Jag går inte in på denna del av resan utan 
nöjer mig med att konstatera att vi efter tre veckors innehållsrik rundresa med hyrd bil på nord- och sydön kom till Du-

nedin på sydöns sydostsida, där vi den 3:e december 
embarkerade fartyget ”Spirit of Enderby” och med 36 
andra medresenärer begav oss ut till havs. 

Fartyget var ett systerfartyg till det fartyg med vilket jag 
reste till Sydgeorgien och Antarktis,  ett för ändamålet 
alldeles utmärkt fartyg. Inte så stort, men ändå innehål-
lande de nödvändiga utrymmena. Solen strålade och 
havet var förhållandevis lugnt och det kändes till en 
början väldigt bra. Efter hand ökade sjögången och efter-
som vi befann oss i det s.k. västanvindbältet hade vi 
mestadels sjön om tvärs, vilket innebar att båten rullade 
en del trots att det egentligen inte blåste så mycket. 
Inger, som inte tål sjö så bra, hade laddat upp ordentligt 
med alla tänkbara åtgärder mot sjösjuka. Efter ett tag så 
kom den ändå smygande för henne, så den första kväl-
len blev väl inte så munter. Men med undantag av sista 
dygnet till sjöss så gick det sedan bra. Jag själv klarade 

mig utmärkt hela tiden. Första målet var The Snares, en 
mycket liten ögrupp där man inte får gå iland. I stället 
utforskade vi öarna från vattnet genom att vi gjorde en 
tur med våra zodiaker, de stora gummibåtar med utom-
bordare (rymmande ca 10 – 12 personer) som man an-
vänder för sådana  ändamål och som normalt är de båtar 
med vilka man tar sig iland. Det finns oftast inga bryggor 
varför man får ta sig fram till långgrunda stränder eller 
små klippavsatser. Rejäla stövlar och vattentäta över-
dragsbyxor är en nödvändighet. Allehanda sjöfåglar blev 
resultatet av vår exkursion, där den väsentligaste arten 
var den s.k Snarespingvinen, som bara finns här. På 
grund av att det blåste från nordost - vilket är mycket 
ovanligt - kunde vi inte se Snarespingvinerna i den om-
fattning det var tänkt, men vi såg i alla fall en del. 



Framkomna till Auckland Islands, gjorde vi en mycket intressant heldags-
vandring på ön Enderby Island. Här hade funnits en liten bosättning i mit-
ten av 1800-talet, men tillvaron hade blivit alltför karg, varför man fick över-
ge denna och endast ett fåtal lämningar  fanns kvar. Men fåglar och inte 
minst sjölejon fanns det gott om! Vi såg bl a  kungsalbatrossen, som tillsam-
mans med vandringsalbatrossen är de största flygande fåglarna med ving-
spann mellan 3 och 3,5 m. Andra kul upplevelser var den gulögda pingvi-
nen och inte minst en färglad grön och röd parakit (papegoja) som fanns 
här. Sjölejonen fick vi nästan kroppskontakt med! Vi hade fått lära oss att 
sjölejon gärna vill utforska en närmare och man skall då ”bara” stå still och 
titta dem i ögonen. Lätt att säga, tyckte många då de kan verka nog så hot-
fulla och göra små utfall, men de går aldrig till attack. Man skall inte vända 
dem ryggen och framför allt inte skynda därifrån, då  upplever de detta som lek och hänger på. Sjölejonen kan vara 
mycket snabba även på land, så man kan inte springa ifrån dem! På en annan ö i ögruppen begav vi oss upp till en stor 
koloni med häckande gråkindad albatross, vilka man lite stilla kunde beskåda bara på några meters håll! 

Vi såg naturligtvis, såväl i denna ögrupp som på de andra ögrupperna, en uppsjö av intressanta och vackra växter. Det 
var ju vår/försommar och en del av dem hade just börjat blomma, vilket satte färg på dessa lite karga öar. Några egentli-
ga träd finns inte på öarna men däremot förekommer rikligt en s.k rataskog, en buskvegetation  som kan bli 3-4 m hög. 

Jag skall inte här gå in på våra upplevelser på Campbell Islands, där vi spenderade 2 innehållsrika dagar, utan nöjer mig 
med att kommentera Macquarie Island, den sydligaste ön. Den ligger ganska precis halvvägs till Antarktis och här fick vi 

tillfälle att se några stora isberg, vilket hör till ovanligheterna i dessa vatten. Spännande! På denna ö (som tillhör Austra-
lien) gjorde vi flera landstigningar och vi besökte också en forskningsstation som är bemannad året runt. Här var det en 
intensiv förekomst av kungspingviner, Schlegels macaronipingvin, gentoopingviner och klipphopparpingviner. De fick 
samsas om utrymmet med mängder av elefantsälar som makligt låg och halvsov på alla möjliga ställen. Att gå omkring 
och ströva bland alla dessa tusentals pingviner och alla dessa mängder elefantsälar, jättestormfåglar, storlabbar och allt 
vad det nu var, var som jag var inne på inledningsvis en stark upplevelse. 

Det blev ju en hel del vistelse till sjöss mellan de olika ö-grupperna, men inte blev det enformigt för det. Ett intensivt 
studium och fotograferande av de stora havsfåglarna som ständigt cirklade runt fartyget varvades med intressanta före-
drag av våra ledare i fartygets lilla lektionssal. Vid ett tillfälle mot slutet av vår expedition passerade vi också en stor 
flock med späckhuggare. Det fick bli en värdig avslutning på en väldigt intressant och innehållsrik resa. Den 16:e decem-
ber landade vi på Landvetter och mötte vinterns första snö.... 

Claes med bistånd av Inger 



  

 

 

Äntligen fick vi skidentusiaster en vinter som påminde om vår barndoms vintrar. Snö och kyla inte 

bara i fjällen utan i hela Sverige, vilket gjorde att intresset för vintersport blev rekordstort. Vasaloppet slog rekord i an-

mälningar till de olika loppen under de 10 dagar som går under benämningen Vasaloppsveckan. De flesta deltagarna 

kom till start ovanligt bra skidtränade, vilket också tiderna visar. 

86:e Vasaloppet 7 mars 2010-04-10 . Temp.-12 till- 2 grader. Växlande molnighet. 

Segrare herrar: Jörgen Brink Hudiksvalls IF 4.02.59  Damer: Susanne Nyström Mora 4.33.07 

Medaljtid herrar:  6.03.29   Damer: 6.49.40 

Resultat Sjövalla: 

1. Björn Lindqvist              1150  5.26.38 

2. Christer Nilsson              1246  5.29.52 

3. Magnus Berg               2310  5.59.42 

4. Ulf Wallin               3083  6.22.05 

5. Lennart Abrahamsson 5176  7.14.57 

6. Hans Hofflander              5891    7.3200 

7. Per-Johan Pettersson 6289  7.41.53 

8. Olle Lindqvist              7406   8.05.30 

9. Arne Andersen              7433  8.06.24 

Alla startande från Sjövalla nådde målet ! 

Anmälda 16300. Till start 15702 Rekord !  Brutit  714  I mål 14988 Rekord 

Nämnas kan att vår trevlige reskompis Lars Ivarsson som åker för Göteborgs SK genomförde sitt 25:e lopp på den goda 

tiden 7.42.45. 

Övriga lopp under Vasaloppsveckan 

Kortvasan 

1. Christer Nilsson  2.16.04      7. Ingela Brage  3.14.24 

2. Karl Rydén   2.51.37      8. Mårten Abrahamsson 3.28        (12 ÅR !) 

3. Jan Rydén   2.51.43      9. Lennart Abrahamsson 3.28 

4. Sverker Olofsson  2.56.18      10. Carina Brockmar  3.30.50 

5. Stefan Palm   3.08.52      11. Mikael Brage  3.37.28 

6. Lars Islander  3.13.27      12.Madelaine Town  3.41.36 

Halvvasan 

Peter Liljenfors  3.58.44 

Öppet Spår    

1. Hans Hammarström 7.26.28 

2. Torbjörn Jagstedt  8.16.58 

3. Göran Andersson  8.59.34 

Sammanlagt   34 Sjövallaåkare i de olika loppen. Bra ! Grattis Björn som slog Christer i år. Christer som under 19 ! år va-

rit vår bäste åkare i Vasaloppet 

SKIDOR 

10. Gunnar Niklasson 8447   8.29.52 

11. Bo Westerdahl              9384  8.53.30 

12. Erik Hallgren              9396  8.53.47 

13. Claes Ronnerstedt 10331  9.20.16 

14. Anders Persson              10447  9.23.23 

15. Bernt Fredrikson              10505  9.25.16 

16. Andreas Hofflander 10577  9.26.52 

17. Hans-Olof Sundell 12059  10.28.26 

18. Christer Lisander              12716  11.07.45 



 

 

 I övrigt: Magnus Berg, vår duktige löpare som tog sig under 6 timmar men som med ännu bättre skidteknik 

borde kunna  åka betydligt fortare. Fint lopp av Gunnar Niklasson. (Det var inte alls många år sedan vi åkte 

buss från Evertsberg till Mora.  Freddies kommentar) Fin debut av Andreas Hofflander som steg upp klockan 

4, checkade in som 2:e man i startled 10 och i mål flåsade en nybliven veteran (30 Vasalopp) i nacken. Christer 

och Lennart A avverkade sina 27:e lopp. Veteranstatus snart !  Fin kortvasa av Mårten Abrahamsson 12 år ! 

Rolig kommentar av Peter Liljenfors (10 Vasalopp) ”Jag åkte Halvvasan för att se hur det såg ut sista halvan av loppet” 

Här följer några kommentarer från åkare som åkte tillsammans i de bussar som Jan-Erik Jonsson fixar via Volvo (Tack 

Jan-Erik ).  Jag har tillåtit mig att förkorta och redigera om materialet  som annars skulle fyllt Sjövallabladet. 

Hans H. Halvägs mot det långsiktiga målet, att få orange nummerlapp 30 lopp. Träning: 35 mil rullskidor och 60 mil 

skidor samt åkt Ulricehamnsloppet 42 km. Efteråt : Lätt som en plätt kan tyckas men det kändes tidigt som att det skulle 

bli pannkaka av alltihop. Vanans eller ovanans makt tog en trött kropp (och huvud) till Mora även denna gång. ( Hans 

skrev som slutord ”Det är aldrig försent att ge upp”). Det tror vi inte på ! 

Arne A. 75 mils skidträning +rullskidor inför det 21:a loppet ger kraft och energi för resten av året och hoppas det tar 

mig till Mora även i år.Efteråt: Nästan slut efter halva loppet, med krampkänningar och ont i ryggen. Envisheten tog mig 

dock i mål även denna gång även om det sved att Olle åkte  om mig strax före mål. 

Bosse W. Inför sitt 12 Vasalopp med nya skidor och 75 mils skidträning bl.a. i Mattila och Lövåsen. Vasaloppet en viktig 

motivationsfaktor för träning året runt. Efteråt: Energin slut i Risbergsbackarna. Dock bättre placering än 2009. 

Gunnar N: Hoppas på bättre tid än i fjol (9.51) och kanske drömgränsen under 8 tim kan nås. Efteråt: Nöjd med loppet, 

fint väder fina spår och med lite mer rullskidor kanske drömmen nås 2011. 

Anders P: Tredje loppet. Stoppad av repet en gång och ett fullföljt, hoppas nu på en tid under 9 tim. Träning, rullskidor 

15 mil och skidor 30 mil. Tävling Ulricehamnsloppet. Har verkligen tänt till på skidor och gillar det skarpt. Efteråt: Fick 

en bra start där jag tog rygg på Freddie (Vi startade i led 8). Vi kom fint uppför backen och väl uppe på myrarna flöt det 

på med härlig stakning och glimtar av sol. Började tröttna i trakten av Risberg slog av på takten. Piggnade sen till och 

resten flöt på utan större problem. Förbättrade min tid med 40 min så jag är helnöjd. 

Hans-Olof Sundell: Fina träningsförhållanden har gett 55 mil på skidor. Har även åkt det trevliga loppet Marcia Longa i 

Italien.Hög målsättning är att från led 10 klara mitt 6:e lopp på 9.30.Efteråt: När kroppen redan i Risberg 

sa”Nej,nej,nej”kom min norrländska envishet väl till pass och jag tog mig i mål. Årets mål får jag nå nästa år. 

Claes R: Efter ett lyckat Marcia Longa bestämde jag mig för att även åka Vasaloppet (mitt 4:e). Med 50 mil i benen och 

bra förhållanden kanske jag klarar 9 tim. Efteråt: Nöjd med loppet eftersom tidigare års magproblem var borta. Dock 

rejält trött i mitten av loppet. Sista 2 milen gick lättare. 

Ulf Wallin: Som nybliven 50-åring, ny målsättning. Varför inte vinna? Ja, 50-årsklassen alltså. Efteråt: Nej, dom andra 50-

åringarna var segare än jag trodde. 

Björn L: 4:e loppet. Målsättning medalj. Efteråt: Bättre än väntat. Bäst i sjövalla och nytt pers. Helnöjd. 

Olle L: Med många mil i benen, ett avverkat Marcia Longa som träning och vackert väder i förhandsrapporten ser jag 

fram emot mitt 6:e lopp. Hur fort går det efter 60? (Betydligt fortare än efter 70. Freddies anmärkning).  Efteråt: Under-

bart glid i början och bra fäste men sen försvann fästet och glidet blev sämre. Kramp i ben och händer, ont i axlarna och 

utmattad. Trots det njöt jag ändå av detta stolleprov! (Vad får normala människor, med intelligens i närheten av medel 

och ibland till och med över att utsätta sig för sådant här och till och med betala för det? Freddies anm. 2) 

Lars Ivarsson vår trevlige reskamrat från Skidklubben: 67 mil på rullskidor 91 mil på snö och med ett Marcia Longa som 

tävlingsförberedelse ser jag fram mot loppet. Efteråt: Då jag denna vecka fyller 60  är jag nöjd med att så väl klarat mitt 

25:e lopp. Tack för att jag får vara med i er fina gemenskap i Sjövalla. (När jag kommer hem skall jag anmäla mig till 2011 

års Vasalopp). 

Andreas Hofflander. Debutant. Träning,25 mil på rullskidor och 13 mil på snö samt brottningsträning. Hoppas kunna 

komma så pass nära min träningskompis Mårtens tid som i söndags åkte Öppet Spår på 7 tim att jag kan skylla tidsskill-

naden på min start i 10:ledet. Efteråt: Gick upp 3, åt frukost,tog mig till startplatsen, köade in i fålla 10 fick lagt mina ski-

dor och stavar längst fram i ledet. Vi bjöds såväl på en storslagen gryning som 90-tals-hits. Starten gick bra om än lite 

långsamt uppför backen, men sen flöt det på bra. Strax innan Mångsbodarna stumnade jag plötsligt. Det var så jobbigt 

och gjorde så ont att jag trodde jag skulle behöva bryta. Efter Evertsberg vände det. Om det var TV-reporterns uppmunt-

rande ord, fotbollsspelaren Hanna Ljungbergs glada leende eller att jag såg att det var mindre än hälften kvar gjorde att 

jag fick nya krafter. Alltnog det rullade på bra och med en mil kvar kunde jag nästan spurta, och jag är i stort sett nöjd 

med mitt lopp. 



Freddie: 70 år 29 v-lopp, 100 skidmils träning. Hoppas kunna klara mitt 30:e lopp på en tid i närheten av 

mitt första 1963 (8.50)  Efteråt: Trött i hela kroppen men nöjd med min nyvunna Veteranstatus tvingas jag 

konstatera att jag fick stryk av mig själv som 23-åring med 35 min.  När jag efter den sköna duschen i Mora 

kom i samspråk med en man från Vetlanda och för honom nämnde att det nog var mitt sista Vasalopp sa 

han: ”Men du skall väl åka ett till. Det 31:a är ju gratis! Ja, se smålänningar! 

Som avslutning: Tack Gunnar som ordnar allt runt Vasaloppet så fint. Tack Johanna och Owe som kör bussarna och i 

övrigt sköter om oss. Vi kan också konstatera att varumärket Vasaloppet som redan tidigare varit mycket starkt näppeli-

gen har försvagats av årets succé. Men huvudloppet första söndagen i mars klarar ej fler deltagare.         Freddie. 

 

FINNSJÖN RUNT 

Förra året gjorde vi ett försök att återuppta terränglöpningen Finnsjön Runt. Det slog väl ut och vi kommer att genomfö-

ra loppet i år igen.  Tisdagen den 7 september. Start alla klasser 18.30. 

Banlängder: 10 år 1400m 12 år 2800 m ,övriga klasser 5750 m (Ett varv runt Finnsjön) Herrar tävlingsklass 11500 m (2 
varv runt Finnsjön). Start och mål Finnsjögården där vi också har servering. Inbjudan kommer på hemsidan och skickas 
ut till aktuella klubbar. Upplysningar   Bernt Fredrikson, Tel: 031-265216 eller0704-490886 
 

Johanna Brockmar 

Enda sedan jag var liten har Sjövalla FK:s vasaloppsresa varit ett inslag lika självklart som julafton. Man har 

följt listorna innan, vilka är anmälda, vilka ska åka bussen… På söndagen har man tidigt flyttat sig från säng-

en till soffan och kollat på tv:n hela sändningen för att kanske se om någon man vet vem det är dyker upp i 

rutan. Under dagen och på kvällen har man kollat resultat och fått rapport över telefon hur det gått för alla. 

Om alla kommit i mål, om de var nöjda, hur föret var… Så när jag i år pratade med pappa och han bestämt 

sig för att själv åka, vilket han ju inte skulle ha gjort egentligen, och därför behövde en ny chaufför så be-

hövde jag inte en sekunds betänketid innan jag kollade almanackan och såg att jag var ledig. Jag kör! Nam-

nen på de flesta som åkte med hade jag redan och hyfsad koll på hur snabba ni skulle vara i spåret. Ansik-

ten hade jag på några få av er men nu fick jag vara med på riktigt! Namnen fick ett ansikte och jag fick upp-

leva resan. Nog hade jag hoppats att lyckas se fler av er i spåren men det är ju som bekant för alla som nå-

gon gång stått vid sidan av vasaloppsspåret inte så lätt… Så mitt förslag är att ni till nästa år tar fram neon-

rosa mössor som alla Sjövallaåkare obligatoriskt måste ha på sig! Då ska jag skrika mig hes för att heja fram 

er i spåren om jag får förmånen att åka med igen! 

Tel:031


Frisksportarnas fjällvecka 
 

 

Äntligen är jag pensionär och kan resa till fjällen en annan vecka än nummer sju. Frisksportarnas fjällvecka 
lockade med sitt utbud av aktiviteter från morgon till kväll så jag anmälde mig. Eftersom Claes inte kunde 
följa med bokade jag in mig på Fjällexpressen för resan till Walles Fjällhotell i Bruksvallarna, samma plats 
som de varit på förra året. I år var det tuffare väderförhållanden med mycket blåst och snöbyar, så de flesta 
turerna på kalfjället fick ställas in. Vi fick hålla oss till de fina spåren i Ljusnans dalgång men med 3 km 
uppförsbackar hem till hotellet blev det rätt jobbigt. .  

Var det bistert ute så var det desto varmare och vänligare atmosfär inne. För dem som orkade fanns det 
programpunkter från morgon till kväll. Nästan alla 45 deltagarna deltog i morgongymnastiken som Birgit-
ta Forsmark ledde ovanpå poolen. (När poolen inte användes hissades ett golv ner från taket.) Efteråt följde 
morgonsamling som någon av deltagarna höll i. Sedan smakade det verkligen gott med frukost.  

Därefter var det dags för vallning av skidor, ganska problematiskt de första dagarna, och indelning i grup-
per för olika turer med matsäck i ryggsäckarna.  

Efter mer eller mindre framgångsrika strapatser kunde vi mjuka upp lederna i i bastun och poolen och kan-
ske hinna vila en stund före kvällens första program före middagen. Jag bidrog en kväll med berättelse och 
bildspel från de subantarktiska öarna som vi besökte i december. Eftersom deltagarna stod för program-
punkterna hela veckan blev de mycket varierande.  

Efter middagen var det dans till vår egen fantastiska orkester bestående av Ingvar Winberg och Stig Hans-
son. Första kvällen var det damernas afton, eftersom det var internationella kvinnodagen,och fullt på dans-
golvet. Det märktes hela veckan att frisksportare gillar att dansa. De mer moderna låtarna varvades med 
gammaldans. En kväll var det uppvisning av olika polskor med två kvinnliga spelmän och dansare från 
Dalarna.  

Som avslutning på kvällarna samlades de som fortfarande var vakna i TV-rummet för en skön stund med 
sång och/eller musik.  

Även om det var första gången jag var med kändes det inte så. Det var lätt att lära känna de andra och få 
nya vänner, som det ska bli roligt att träffa igen på riksläger och nya fjällveckor någon annanstans. Nästa 
gång hoppas jag fler från Sjövalla följer med.  

Inger Green, nöjd fjällresenär 

 



CHILLSKATE 
 

 

Chillskate hallen åter öppen!! 

 

Efter omfattande renovering i januari har vi öppnat 

Nya Chillskate hallen åter! 

 

Hallen är nu bland det finaste i väst, vi har 20-30 åkare varje 

kväll och uthyrnings tiderna räcker inte till. 

 

Besök gärna vår hemsida Sjövalla.se och sedan Chillskate, 

för att kolla bilder, öppet tider, priser och event, mm.   

 

Vi ska försöka få ihop vår-resa och sommarskate kurserna. 

 

Välkomna! 

 

TJEJSKATE! 

Tisdagar mellan 18:00 och 20:00 

 

Bräder finns att låna 

Under våren har vi varit mellan 8-15 tjejer 

som med glädje åkt i den superfina skate-

hallen 

VÄLKOMNA! 



 



Äntligen, Volleyboll på frammarsch! 

              Vårens Volley 2000 för spelare födda –96 och yngre 

Vi började våren med att i slutet av januari spela ett sammandrag där man spelade 4-beach volleyboll på 
lördagen och Volley 2000 på söndagen. Det är ju lite annorlunda att spela beach och alla upptäckte att man 
måste röra sig mycket på planen och det kan vara ganska tungt i sanden. Det var både volleyboll lag och 
beachlag som deltog och det var ett roligt samarbete. Sjövalla deltog med 3 lag i U15.  

Den 7 mars var det dags för vårt andra sammandrag i Tuve hallen. Vi deltog denna gång med 
2 lag i U15 och för första gången med 1 lag i U13. Mycket bra jobbat av alla tjejer! Vi har verkli-
gen gått framåt!! Våra ständiga (och enda) motståndare Tuve deltog med 3 lag. Vi spelade 

jämt med dom denna gång. Det var spännande 
matcher som avgjordes på de sista bollarna. En av 
matcherna förlorade vi med 27 – 25.  

Nu tjejer sitter det bara i huvudet, men till nästa 
sammandrag så tar vi dom!!!!! 

Vårt nybörjar lag i U13 klarade sig jätte bra och 
vann en match mot Tuve och ett set mot KFUM. 
Det var många lag i U13 så det blev mycket spel 
och alla fick träna på att döma och sköta protokoll! 

Nu ser vi fram emot att under våren delta i Volley 
2000 mästerskapen i Falköping. 

Volleyboll ”Damer” Division III och Volleyboll F 

17. 

Truppen har efter jul både utvecklats och utökat 
rejält, vi hälsar Malin, Sandra, Sara och Tilda hjärt-
ligt välkomna till vårt gäng. Vi har under våren 
deltagit vid såväl Damer Division III sammandrag i 
Göteborg som F17 sammandragen i Västra Göta-
land.  

 I Göteborg har motståndet varit tufft men tjejerna har gång efter annan visat 
sina färdigheter och mer spel = utveckling. Motståndare som Tuve B och 
KFUM har fått kämpa om varje poäng och Sjövallas tjejer har nu till och med 
lyckats plocka vinster av båda lagen. Serien slutade med finalsammandrag 
den 14 mars där Tuve B gick segrande ur såväl sammandraget som serien 

och därmed tar steget upp i Division II.  Vid F 17 serien har motståndet varit varierande, i Ulricehamn den 7 mars deltog 
två Sjövallas lag och ett lag från Uno. Sjövallas tjejer knep de två topp placeringarna, alla visade framfötterna och fick 
igång effektiva och roliga bollar. 

Uteträning med bollspel i djupsnö ver ett av inslagen då våra träningstider i hallen blev stoppade pga snön, kul var det! 

Flera lag har också deltagit i Beach klubbens ”Sportlovscup”. Även här visade tjejerna på teknisk färdighet och ett ut-
vecklat spelkunnande, Elvira Leinonen och Caroline Sande tog hem segern i F17. 

Nu väntar nya utmaningar, cup i Estland med motståndarlag från hela Europa! Beachcup i Påsk, sammmandrag i Troll-
hättan och SM i öppna klassen. 

Sommaren inleds med ett träningsläger i Falköping följt 
av en sommaraktivitet för yngre i Härryda kommuns 
sommaraktiviteter. 

Flera av tjejerna kommer också delta på Rikslägret i 
Stensund kommande sommar! 

Vi välkomnar såklart fler som vill testa denna fantastiskt 
roliga sport! 

                       Vid pennan      Jaana 

                                                                                        

 

 

 

volleyboll 



 

 

Vi söker tränare/ledare till vår Volleybollsektion!! 

 
Vi har vuxit och vill gärna bredda vår verksamhet ännu mer! Kanske har du tidigare spelat volleyboll och/
eller är förälder och vill hjälpa till med att starta nya grupper! 

 

Till hösten vill vi gärna kun-
na erbjuda volleyboll för tje-
jer och killar som är födda –
98 och yngre.  

Vi söker även tränare/
ledare för killar 13 år och 
äldre….. 

 

           Hör av dig till oss!  

 

    Annika Lange 070-3314185 

 
               annika.lange@telia.com 

 

volleyboll 

mailto:annika.lange@telia.com


SACRO 

 

 

Full utdelning för Sjövalla Sacro 

 

Det var en liten skara på tre hoppare från Sjö-
valla  som åkte till Herrljunga för att tävla i 
den senaste Regiontävlingen för trampolin och 
dubbelminitrampett (DMT). I konkurrens med 
hoppare från Skåne i söder till Östergötland i 
nordost blev det tillslut fyra medaljer på lika 
många starter. Först ut var Ellen Brohagen som 
startade i DMT klass 2 för första gången. Med 
knapp marginal bärgade Ellen guldet efter sta-
bil hoppning. 

I klass 2 trampolin ställde Sjövalla  upp med 
Ingrid Johansson och debutanten Hanna 
Jeppsson. Både Ingrid och Hanna gjorde riktigt bra 
ifrån sig och vann silver och brons. Båda tjejerna fick 
dessutom samma poäng som vinnaren, som dock hoppade en aning bättre i den valfria serien. 

Ellen Brohagen ställde också upp i klass 4 trampolin där det efter den obligatoriska hoppserien 
återstod fyra tjejer med medaljchans. Efter en riktigt bra valfri hoppning med bl.a sex olika typer 
av volter i sin serie drog Ellen tillslut det längsta strået och vann sin andra guldmedalj för dagen. 

 

 

 

Ingrid Johansson, Ellen Brohagen och Hanna Jeppsson. 

SommarSacro 
 

SommarSacron kommer i år att vara under vecka 24 och 25 i Djupedalskolans 

idrottshall. Hoppningen vänder sig till alla i åldern 7- 12 år. Man hoppar an-
tingen på förmiddagarna eller eftermiddagarna måndag-torsdag, den ena eller 
båda veckorna, det bestämmer man själv. Anmäla görs bäst genom att invän-
ta kommunens Sommaraktivitetshäfte som delas ut i skolorna i mitten av 
maj. Bor man inte i Härryda kommun vänder man sig till  

Paula Nordöen paula@nordoen.com som skickar en anmälningsblankett till er. 

 

Vi ses,     SommarSacro ledarna 

mailto:paula@nordoen.com


 

       DAN cup 1 

  

Sista helgen februari for SACRO's trampolintävlingsgrupp till Haslev i Danmark för att deltaga i årets för-

sta DANcup. Danskarnas motsvarighet till Svenska Cupen men med den skillnaden att de  även tillåter 

hoppare från andra länder att deltaga. 

 Egentligen är detta lite tidigt på säsongen då samtliga hoppare som bäst håller på att sätta samman sina 

serier för Svenska Cupen som startar en månad senare. Men det är ett bra tillfälle att få tävlingsvana då det 

inte är så många tävlingstillfällen i Sverige som man kan önska. 

  

DANcup är en snabb och effektiv tävling där hopparna inte får börja förträna före 11.00 (För att alla, oav-

sett reslängd skall ha samma förutsättningar.) När tävlingen sen startar kör man på med startgrupperna 

tills de hoppat sina obligatoriska, valfria serier samt finaler, allt i en följd och de sjuttiofem hopparna är 

klara strax efter 17.00. (En svensk tävling tar en och en halv dag att genomföra. Reds anm) 

 Förutom SACRO fanns det svenskar från GK Frivolten, TK Levo och Klippan på plats. Först ut var damer 

D med Ellen Brohage och Josefin Lange. Ellen körde tryggt igenom sina bägge serier och Josefin missade 

lite i sin valfria men hoppade en bra valfri serie. Därefter gick Hedvig Johansson upp i klass damer C och 

tog sig till final och slutade på en hedrande sjätte plats. För debuterande Eira Hjärtstam slutade dagen ty-

värr men en miss i inledningen av den valfria serien som förstörde dagen för henne. 

 I klass damer B deltog två "rutinerade" SACROiter, Marie Olofsson och Linnea Sandberg. Marie körde en 

utomordentlig valfri serie men hade en miss i den obligatoriska serien. För Linnea gick det bättre. Linnea 

tog sig till final efter en finfin valfri serie. Finalen som kördes direkt efteråt blev jobbig då Linnea startade 

stort sett direkt efter sina två kvalserier. Men hon lyckades detta till trots hålla ihop och slutade på en elfte 

plats.  

 Detta var som sagt en tävling som låg under serie uppbyggandet och det är då svårt att ha några förvänt-

ningar. Men tjejerna gjorde bra ifrån sig på alla sätt med de serier de skall ha i Svenska Cupen och fick en 

bra möjlighet att träna tävlingsnerverna. 

  Trampolin 

Sjövalla cup 
 

Vill ni se svenska eliten i trampolin och DMT då ska ni skriva in lördagen den 

9 oktober i era kalendrar redan nu, för då kommer Sacro att vara värdar och 
arrangera årets sista deltävling i Svenska cupen. Vi behöver också hjälp med 

transporter och lite bygge inför och efter tävlingen samt under lunchen så 

har ni tid och lust att hjälpa oss så kontakta Paula paula@nordoen.com för 

mer info. 



      SACRO 
Svenska Cupen i Upplands Väsby 

Årets första Svenska Cupen tävling i trampolin gick 27-28/ 
3 i Upplands Väsby GK lokal, Vilunda hallen. En mycket 
väl organiserad tävling som tyvärr var uppdelad på två da-
gar och gjorde att vi som inte tillhör Stockholmsregionen 
fick mycket tid att slå ihjäl då det inte var träning eller täv-
ling. 

Men SACRO hopparna som var fyra gjorde en mycket bra 
inhoppning på lördag förmiddag och kunde se fram emot 
tävlingsstart med tillförsikt. 

De fyra som tävlade var Fanny Fredriksson som tävlade i 
klass 3, DMT och synkron. I synkron hoppade Fanny ihop 
med Linnea Sandberg som även hon hade DMT på pro-
grammet. Josefin Lange och Hedvig Johansson nöjde sig med trampolin individuellt. 

Josefin som fått till sin serie väl på träning och inhoppning körde en mycket bra obligatorisk serie men mis-
sade i näst sista övningen i den valfria serien och fick ”bara” åtta övningar bedömda. Hedvig som dagen till 
ära kände sig osäker på sin valfria serie och valde att köra ”obligan” i bägge serierna gjorde finfint ifrån sig 
och tog sig som första SACRO hoppare för dagen till söndagens final. Fanny fyllde sedan på genom att 
först ta sig till final individuellt och därefter i synkron med Linnea. 

Inför DMT kvalet var dessa två mycket fundersamma om var de stod gentemot konkurrenterna då ansatsen 
i SACROstian inte är mer än 8-10 meter då man normalt har 20-21 meter. (Förr fick tjejerna möjlighet att 
träna DMT i Djupedalskolan med sedan Pixbo gymnasterna sagt att de inte kan låta SACRO använda ena 
långsidan av gympa hallen missar SACRO massa värdefull DMT träning. De får nu åka till Herrljunga för att 
få möjlighet till full ansatts. Reds anm)) Dessutom var det flera av Uppsala tjejerna som lagt in dubbelvolter 
vilket ger mycket bra betalt i just DMT. Men de behövde inte vara oroliga. Deras kombinationer satt fint med 
Linnea trea och Fanny femma fanns det inte mycket att klaga på. 

Efter middag i hallen ansåg Hedvig att hon nog skulle kunna få till sin valfria serie om hon bara fick känna 
på den lite. Så när maten smält var det dags för Hedvig att än en gång värma upp för att kunna köra på 
ordentligt på trampolinen. Kanske inte det lättaste efter en hel dag men en och en halv timma senare kunde 

hon kliva av trampolinen med ett leende och 
känna sig trygg på en serie med dryga poängen 
högre svårighetsgrad. (Varje volt ger c:a 0.5 po-
äng extra). I söndagens final visade Hedvig att 
extra träningen på lördagskvällen gjort nytta och 
hon klev upp till en hedrande fjärdeplats i täv-
lingen. Fanny körde igenom sin finalserie med 
lika fina siffror som i kvalet och slutade femma. 
Med lite inslipning på den obligatoriska serien 
kommer hon att vara en medalj kandidat redan 
om 14 dagar då nästa Svenska Cupen går av 
stapeln. Fanny och Linnea som låg fyra inför 
synkronfinalen och hade stora chanser till avan-
cemang fick tyvärr stryka sig då Linnea fått kän-
ningar av en fotskada och var tvungen att stryka 
sig. Väldigt tråkigt och det blev ju inte roligare då 
det hade räckt att de kört igenom sin serie så 
hade de bärgat en medalj. Men sådan är spor-
tens värld så det är bara att komma igen. I DMT 
körde Fanny på ”som bara den” men då hon inte 
är van vid full ansats och full fart på DMT kom 
hon lite snett i landningarna vilket kostade en 
medalj. Men med tre finalplatser i första tävling-
en på över ett år bådar ju det gott för framtiden. 

  

FULL AKTIVITET I HALLEN 



 

Trampolin 

 

 

Sjövallas trampolin tjejer flyttade fram sina positioner när en av deltävlingarna i 

Svenska Cupen i trampolin genomfördes i helgen. Ett guld och ett brons, och några 

riktigt fint genomförda serier blev resultatet. 

Fyra tjejer från Sjövalla deltog i den andra deltävlingen i Svenska Cupen som för första gången gick av stapeln i 

Alingsås där Bosse Jansson , tidigare Herrljungas Frivoltens grundare och tränare, tog initiativ och med sin nya 

klubb Alingsås AIF stod som arrangörer för en svenska cupen tävling. Linnea Sandberg gjorde en jämn insats med 

sina fyra kombinationer på DMT (dubbel minitrampolin) och slutade som trea. Fanny Fredriksson och Marie Olofs-

son gjorde också bra ifrån sig och slutade på åttonde respektive tionde plats. 

I Trampolin klass 3 debuterade tioåriga Moa Starkenberg. I sin serie avslutade Moa med ett hopp som startar från 

ryggen för att sedan göra 1 1/4 volt med 1/2 skruv, en så kallad barany bullout, som starkt bidrog till att hon tog sig 

till final. Där gjorde de sex bästa upp om slutstriden. Moa slutade på en hedrande femte plats och visar trots sin 

ringa ålder att hon hör hemma i de större sammanhangen. Marie Olofsson slutade på trettonde plats efter fin presta-

tion i samma klass. 

Fanny Fredriksson och Linnea Sandberg hoppade även i klassen synkron, där görs övningarna parallellt på två 

trampoliner. De gjorde en stark prestation och kammade hem guldet. Fanny Fredriksson ställde också upp i Tram-

polin klass 2 där hon slutade som nummer sju. 

Mölnlyckebon tillika Sjövallaiten Linda Nordöen, som tävlar för Västra Frölunda Trampolinklubb, vann den svåras-

te klassen, Trampolin klass 1, vilket gör att hon ligger ypperligt bra till för totalsegern i Svenska Cupen då hon även 

segrade i första deltävlingen i Upplands Väsby. Vi säger stort grattis till Linda Nordöen. 





 

Träningsprogram 
Våren 2010 

Torsdagsträning och Ungdomsserien 

Torsdag 25/3 Löpträning/info Finnsjögården  

Torsdag 8/4  DistansOL/finOL Finnsjögården 

Torsdag 15/4  Ledstänger Bertilssons stuga, parkeringen 

Torsdag 22/4  Trafikljus/Tempoväxling Herkulesstugan, Gunnebo  

Torsdag 29/4  VitsippsOL/Kartminne Råda Säteri, Labbera 

Torsdag 6/5 SluttningsOL/Kompass Nya Långenäs  

Torsdag 20/5 Detaljerad KurvbildsOL Panncentralen, Björndammen 

Torsdag 27/5 Kontrolltagning Sisjöns badplats 

Torsdag 3/6  Snabbt och sprintliknande Finnsjögården, Avslutning  

Träningarna startar kl 18:00 på kvällen. Kolla Sjövallas hemsida för mer info onsdagen innan träningen. 

.Vi rekommenderar varmt tävlingarna på Vårserien och Ungdomsserien  

Söndag 25/4  Sjövalla Ungdomsserien 

Lördag 8/5 OK Alehof, Ungdomsserien 

Torsdag 13/5 Skidklubben/IF Marin Väst 

Lördag 22/5 Tolereds AIK 

Lördag 29/5 IK Uven 

Lördag 5/6 Kungälvs OK 

Info och anmälan till ungdomsserien via SOFT's nya system Eventor 

http://eventor.orientering.se/ 

Träning på tisdagar 

Ni som klarar av från gul svårighet kan också vara med på tisdagsträningarna. Tillsammans med OK Lan-
dehof. Info på Sjövallas hemsida på måndag kväll. 

GOF träning 

De som är födda -97 eller tidigare kan vara med på Göteborgs Orienteringsförbunds träningar. Anmälan i 
förväg. Information brukar skickas ut innan, alternativt kolla GOF's hemsida 

Onsdag 14 april, IFK Göteborg OL intervall i grupp 

Onsdag 19 maj GMOK, Göteborg Sprint Cup 

Ledare: 

Mikael Öckerstedt: 3381941 eller 0708-500374 

Mats Logren: 031-883313 eller 010-712 5867 

Ansvariga vit-gul grupp: 

Hans Wedberg: 3381585  

Magnus Olsson: 031-322 4479 

Ansvariga orange-violett grupp: 

Per-Arne Wahlgren: 338 11 80, 0709-463809 

Roine Pettersson; 338 15 88 eller 031-322 12 46 

Håkan Björklund: 886760 eller 031-3225645 

Fotboll 



 

  SENIORER!  
 

INFÖR SÄSONGEN 2010  
Vinterträningen har tyvärr bedrivits på ett underlag som hade uppskattats av en bandy 
eller ishockey tränare.Halkan orsakade bara en skada som kan tolkas som tur och 
att  träningen har legat  på en lågintensiv nivå. Planens skick har varit föremål för myck-
et kritik särskilt bland våra spelare då en del kommer från Mölndal  där man har  haft is-
och snöfria konstgrässplaner under  hela vintern.    

Truppen består utav 21 grabbar och skall betraktas som en ung och utvecklingsbar 

trupp.Åldersmässigt är det knappt någon spelare som är äldre än 25 år där huvudgrup-

pen ligger på  ca 20 år.Lagets  styrka kanske ligger på MF där vi också har en uppsjö 

med spelare.Sämre är det på back sidan där vi får pröva oss fram. Samtliga spelare som 

har spelat på en backplats under försäsongsmatcherna har gjort ett bra arbete, men här  behöver vi förstärkning-

ar inför framtiden.  På målvaktssidan har det  varit turbulent. När det var som kallast hade vi ibland tre målvakter 

på träningen men hux flux försvann två stycken. I skrivande stund hoppas jag på en ny målvakt som kom nyligen, 

vi behöver två målvakter.  

Vi har spelat fem träningsmatcher. Vi har vunnit tre, en oavgjord och en förlust. Förlustmatchen var mot Kållered 

i Södracupen där vi fick stryck med 2-0.Vi gjorde en kanonmatch mot detta div tre lag och vi lyckades också med 

att skapa en och annan högkvalificerd målchans. För mig var detta hittills årets höjd punkt . Annars har matchut-

tagningar handlat mycket om att ge alla en chans att visa upp sig.Skador och sjukdomar har också bidragit till att 

det blir mycket 'plock'.Självklart kommer vi att behöva samtliga spelare under säsongen .Vi ser i allafall fram 

emot en tuff säsong. Jag hoppas bara att samtliga spelare som är på plan satsar helhjärtad på sina resp uppgif-

ter. Gör grabbarna det kan man inte begär så mycket mer.      

 

Paul Thorne   , huvudtränare                                

TRUPPEN  
Spelartruppen består i skrivande stund av c:a 25 st spelare. Vi ser att det är en generationsväxling på gång inom 

seniorfotbollen, då hälften av spelarna är född 1990 samt en del ”gamlingar” har valt att lägga skorna på hyllan 

alternativ trappat ner. Vi har även fått en del nya spelare (90-or) och dessa har kommit i 1:a hand ifrån Fässberg. 

Detta lag tror vi mycket på. Absolut något att bygga på för framtida segrar.  

Sjövalla FK seniorer kommer under säsongen 2010 endast att representeras av ett A-lag.  

LEDARE  
Vi är mycket glada för att fått en ”nygammal” tränare tillbaka till seniorfotbollen. Paul Thorne hälsas varmt väl-

kommen tillbaka som huvudtränare. Paul hade bl.a. hand om seniorerna 2007 då laget tog sig tillbaka till div6 

och slutande på 3:e plats i serien. Övriga ledare för seniorfotbollen är  

 

Mattias Lindmark, spelande ass tränare , Bengt Bredefält, kassör, licensansvarig  

 

Peter Panic, seniorsamordnare ,   Stein Rognås, ordf. seniorkommitén ,  

 

Marie Scholander, lotter, matchadräkter  

 

Är det någon där ute som känner att han/hon vill göra en insats alternativ hjälpa till inom seniorfotbollen så kon-

takta gärna någon av ovanstående.  

MATCHER  
Vi har spelat 5 st träningsmatcher, 2 st matcher fick ställas in p.g.a. snö, med följande resultat:  

 

Elisedal – SFK 0-1    SFK – Kållered 0-2   Fadini FF – SFK 3-3  

 

SFK – IFK Hindås 2-1   SFK – Blå Staden 1-0   

A-laget kommer att spela seriefotboll i Div 6B Göteborg under säsongen 2010. Alla våra hemma matcher spelas 

på Djupedal konstgräs. Kom gärna och titta. Vi kommer att ha servering.  

Vi inleder seriespelet redan den 6/4 med premiär borta på Heden mot Cruz Azul. Därefter kommer hemma pre-

miären den 15/4 mot FK Lokomotiv på Djupedal kl 19.00  

Sedan följer bortamatch mot Solängen på Frejaplan den 25/4 samt hemma på Djupedal den 29/4 mot Tynnereds 

BK.  

 

Sjövalla Fotboll   Seniorkommitén  

 



Fotboll 
Hej. 

Skall försöka sammanfatta en höst säsong och en försäsong 
med några rader. 

Hösten började med att vi spelade Eskilscupen i Helsing-
borg i ett varmt Augusti, helgen innehöll allt från bra spel, 
disco ,minigolf, bad, utflykter och straffdramatik mot Elfs-
borg i A-slutspelets kvartsfinal. Straffavgörandet slutade 
med förlust mot Elfsborg som sedan förlorade mot Barce-
lona med 1-0 i finalen. 

Vi gjorde även en lyckad resa till Örebro där vi spelade en 
9-manna cup, det äventyret slutade även det i A- kvartsfi-
nal mot ett duktigt Västeråslag med 1-2 efter full tid. En 
suveränt anordnad turnering som vi varmt rekommende-
rar. 

På hemmaplan fortsätter vi vårt ambitiösa arbete med att 
utbilda och utveckla killarna till bra killar och duktiga 
fotbollsspelare, vi är för tillfället 30st spelare och 4 ledare 
som stretar på 3-4 ggr i veckan. Ett erkännande var att vi 
blev inbjudna av GAIS att delta i GAIS-Open 2009 tillsam-
mans med Djurgården, Hammarby, AIK, Elfsborg, Örebro 

SK mm, vår vana trogen nådde vi i denna tuffa konkurrens kvartsfinal mot Djurgården som blev för svå-
ra.Inomhussäsongen var lyckad och deltog i 5st inomhuscuper vi lyckades vinna 2st (Tygrikes och Snickarcupen) få sil-
ver i Förbocupen och ett brons i Gunnilses Poseidon cup. Nu ligger vi i med förberedelserna för 2010, detta år skall vi 
enbart spela 11-manna och kör därför tufft under februari och mars med träningar ute och inne. 

Ett träningsläger till Danmark är inplanerat sista helgen i Mars och killarna har sålt New-body kläder med gott resultat 
för att få ner kostnaden. 

På 3dagar hade 26st killar anmält sig!! Så nu planeras det för fullt. 

Träningsmatcherna har startat och planerna är äntligen mestadels gröna, så nu känns det lätt att träna ett så här härligt 
gäng. Vi har redan planerat in Cuper i Uddevalla, Alingsås, Lund och som kronan på verket har vi blivit inbjudna att 
spela en cup i Lomma som kallas SM för 13 åringar. Vi återkommer med rapport från våra äventyr i nästa nummer av 
Sjövallabladet. 

Med vänlig hälsning Tränarna i P-97.  



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


