
Nr  2 2010 

 

Minnesvärt härligt  riksläger på Stensund 



ORGAN FÖR SJÖVALLA 

 FRISKSPORTKLUBB 

REDAKTIONEN+PRODUKTION&LAYOUT 

Karin Paust   0513-20097 

0733-628 337 

karin.paust@frisksport.se 

SJÖVALLA FRISKSPORTSKLUBB 

Finnsjögården 

435 41 MÖLNLYCKE 

Tel. när Finnsjögården är öppen 031-88 45 41 

Hemsida: www.sjovalla.se 

ORDFÖRANDE 

Claes Green 031-884773 

claes.green@telia.com 

VICE ORDFÖRANDE 

Leif  Borg 031-884946 

fassberg.borg@telia.com 

MEDLEMSAVGIFTER 

Juniorer t.o.m. 20 år 175- 

Seniorer fr.om. 21 år 225:- 

Familjeavgift 475:- 

Bankgiro för medlemsavgifter: 5617-2687 

SEKRETERARE 

Anita Hidstedt 031-795 15 16 

anita.hidstedt@comhem.se 

KASSÖR 

Sven Persson 031-88 32 39 

sven.persson@else.se 

MEDLEMSKASSÖR 

Majbritt Jonsson 031-51 94 23 

majbritt.v.jonsson@telia.com 

SEKTIONSLEDARE 

Fotboll; Kenth Nilsson 031-88 53 89 

Sacro; Paula Nordöen, 031-338 04 60 

Orientering; Jan Rydén, 031-883640 

Skidor och träning; Bernt Fredriksson, 031-26 52 

16 

Senior; Barbro Johansson, 031-88 16 90 

Finnsjögårdens driftgrupp; Arne Andersen, 031-16 

87 60 

DISTRIBUTION 

Ingela Brage 031-338 02 96         TRYCKERI Tryckoteket Pixbo Grafiska AB, info@tryckoteket.se 

MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER 15/3 

Red. har ordet: 

Hejsan alla! Det har varit en glädje att få  göra tidningen denna gången, många 

har bidragit med artiklar. Det är  fina rapporter från nästan alla sektioner  och 

flera rese skildringar. Två familjer har dessutom rest till samma fantastiska 

resmål; Azorerna i sommar med en veckas mellanrum utan att veta om var-

andras planer. Mycket märkligt . 

Det känns som om jag inte har plats att få in allt som skulle kunna vara med.  

Mer information från våra sektioner finns att läsa på hemsidan, färskare upp-

dateringar om tävlingsresultat och annat.  Men jag hoppas det är roligt att få 

en tidning i brevlådan också.  

SACRO har avverkat  en deltävling som arrangörer i Svenska Cupen i Trampo-

lin i höst. Det gjordes på bästa sätt  och alla var nöjda, vi hoppas på en uppföl-

jaren nästa höst igen i Mölnlycke. 

Sedan har jag hört att det är mycket roligt  i Volleybollen, speciellt  i motions-

gruppen på onsdagarna! Skoj! 

Sommarens läger lever jag på ännu, det var en underbar vecka med ett fantas-

tiskt väder. Ungdomar och barn var lyckliga och aktiva varje dag. Nästa som-

mar blir vi förhoppningsvis ännu fler. 

Avslutningsvis vill jag som stolt mamma till Ivan meddela att  Ivan  hade äran 

att  representera Sverige i Nordiska  Mästerskapen i Trampolin  som gick i 

oktober. Juniorklass Herrar och klarade att sätta ett personbästa  och det räckte 

till en  hedersam bronsplats. Sonen mycket lycklig och  familjen stolt! 

Med en förhoppning om en snabbt avklarad vinter så vi snart har våren och 

nästa nummer av Sjövallabladet  på gång 

Karin Paust 



 

 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

Sjövalla är på G! Det märks i så många olika sammanhang. Här är några exempel. Det finns fler. 

På rikslägret i somras hade vi ordnat en buss för de ungdomar som reste ensamma till lägret. Bussen fyll-
des av hela 42 ungdomar! Några av dem bodde väl med föräldrarna på lägret men föredrog kanske bus-
sen i stället för familjebilen för att det blev roligare så. Men i alla fall, vad härligt att så många unga vill 
åka på riksläger! Och visst märktes det i resultatlistorna. På alla olika tävlingar och aktiviteter fanns det 
alltid sjövallaiter på meriterande placeringar. 

Den samstämmiga kommentaren till denna buss var ”toppen!”. Detta har lett till att vi redan fattat beslut 
om att ungdomsbuss nästa sommar skall avgå mot Forsheda i Småland, där rikslägret 2011 skall arrange-
ras (det blev inte Sysslebäck i Värmland som först var tänkt). Enligt uppgift en utmärkt plats för ett rikslä-
ger med fina förutsättningar för orientering, fotbollsspel, volleybollspel, trampolinhoppning mm, mm. 

Våra trampolinhoppare har riktigt visat framfötterna. Ja det kanske inte var den bästa formuleringen, för 
de har ju visat upp sig i hela sin längd, såväl utsträckt som hoprullad i volter av alla de slag. Men vad 
skall man säga. Att de visat sig på styva linan blir ju också fel…. Det förefaller att vara en barnlek att gå 
på lina jämfört med vad de presterar i hoppningen. 

Och denna hade vi stor möjlighet att njuta av i den nationella tävling som Sacro arrangerade i Mölnlycke 
idrottshall den 9 oktober. Hela sverigeeliten var där och det var kanske lite synd att inte fler tagit tillfället 
i akt att titta på denna ståtliga uppvisning. Tävlingen var också avslutande deltävling i den Svenska Cu-
pen, där vår egen Linda Nordöen nu stod som slutsegrare. Imponerande! 

Våra orienterare går från ”klarhet till klarhet”. Och jag tänker då speciellt på våra ungdomar. Inom di-
striktet arrangeras varje år en ungdomsserie, där de olika klubbarna, med avseende på ungdomarna, mä-
ter sina krafter mot varandra. Man får poäng såväl för placering som för deltagande. Det gäller alltså att 
ha såväl topp som bredd. För andra året i rad har nu Sjövalla tagit hem denna mycket prestigefyllda täv-
ling. Strongt! 

Sen av bara farten placerade sig Sjövallas mycket ungdomliga lag jättefint på den stora 25-mannastafetten 
norr om Stockholm den 9 oktober. Många ungdomar kämpade sig igenom delsträckor som i många fall 
normalt avverkas av herrseniorer…. Tidningen Skogssport följde Sjövallas lag under hela tävlingen och 
har ett stort reportage i sitt oktobernummer. 

Och även verksamheterna i Volleyboll, Chillskate och Fotboll ökar. Vilket leder till att antalet medlemmar 
i klubben blir allt större! I början av september var vi 866 st medlemmar och kanske blir det ytterligare 
några innan avstämning sker igen vid årets slut. Det är väl fantastiskt, närmare 900 medlemmar! Osvuret 
är bäst, men såvitt jag kan minnas har vi aldrig tidigare varit så många. Visst är det så att väldigt många 
medlemmar ingår i familjer som betalar för ett familjemedlemskap, men så har det ju alltid varit. Så en 
ökning är det likväl. För övrigt tycker jag det känns helt rätt att vi har många familjer med oss. Det skall 
vara så i Sjövalla med vår breda verksamhet. Dels skapar det en familjär stämning i klubben, dels skapar 
det inom respektive familj en gemenskap och ett engagemang för den verksamhet som man är inriktad 
mot. Ofta är det väl så att nytillkomna barn och ungdomar ”drar med sig” föräldrarna, kanske som ledare 
och hjälpredor, kanske t.o.m. som fysiskt aktiva. Och då blir det ju precis det vi vill, att vi under kamratlig 
samvaro skall uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt”. 

Må så gott!                                           Claes Green 



                

                
              

De glesnar, våra pionjärled. 

 

Det är med vemod vi tyvärr måste konstatera, att åldern börjar ta ut sin rätt bland våra frisksportveteraner. 
FK Herkules har nyligen mist både Saga och Herbert Larsson och i Sjövalla FK har vi förlorat Bengt Gus-
tavsson och Stig Ove Hallberg. 

Bägge var aktiva frisksportare redan på 1950-talet, Bengt och hans Gerd först i FK Sisu, sedan hos oss i 
SFK. Bengt var en ledargestalt som bl.a. arrangerade de hemlösas julfest och fungerade som fritidsledare i 
Mölnlycke. Hans resliga gestalt gjorde honom till en god bollspelare. Stig Ove kom med i SFK redan från 
starten under midsommarhelgen år 1946 och blev sedan dess en sann Sjövallait med stark klubbkänsla och 
frisksportidealism. Hans favoritsport var bandy, där han alltid var en målfarlig forward i vårt legendariska, 
grönvita serielag. Hans tekniska yrkesskicklighet var också en stor tillgång, bl.a. vid byggandet av Sjövall-
gården vid Rådasjön. 

 

Vi delar Gerds och Sivs stora sorg men skall också alltid minnas både Bengt Gustavsson och Stig Ove Hall-
berg med glädje och tacksamhet. De har bägge hedrat vår frisksportrörelse. 

 

     Lasse Larsson 



 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 

 

 

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

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

 

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, arbetskamrater och nyinflyttade Mölnlyckebor eller ta med dem 
dit på besök. Det är roligt att vara stugvärd på söndagar när det kommer många gäster. Under året har ori-
enteringssektionen skött serveringen. I november tar volleyboll sektionen och Sacro över.  

 

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. 



 

    Alla små och stora barn är välkomna att vara med på 

Sjövallas traditionella 

 

      Tomtevandring 
Lördagen den 18 december 

 

Samling kl 16.00 på torget utanför kommunhuset där vi köper facklor. Sedan går 
vi i fackeltåg upp till Wendelsbergsskogen, där Tomten tar emot önskelistor och 
bjuder på saft och pepparkakor. 

    Välkomna 
 

lördagen den 18 december. 

 

 

Öppet på Finnsjögården 

annandag jul kl 12 – 16 
 

 

Som vanligt serverar familjen Green sina hembakade  

julkakor 

tillsammans med kaffe, glögg, varm choklad mm. 

 

Kom in till brasan och koppla av efter 

en skön promenad i skogen eller en joggingrunda med 
bastu! 

 



Torsdagsgänget 
I torsdagsgänget är de 
flesta pensionärer, men 
det finns plats för fler och 
alla är välkomna. En kvart 
före tio tågar vi iväg runt 
Finnsjön, därefter bastu 
och fika. Den sista torsda-
gen i månaden blir det 
som regel en utflykt till 
andra vandringsleder. 
Nyligen for vi till Hindås 
med en liten vandring till 
Klippans Naturreservat. 
De flesta av oss hade nog 
varit här tidigare men vi 
var ändå sjutton personer 
som fikade framför den 
kvarvarande skorstenen 
som ofta används som 
grillplats. 

 
Klipans Naturreservat är 
verkligen värt ett besök 
och rekommenderas 
varmt. Det gamla torpet är numera  borta, men här bodde fram till 1977 Knut Valdemar Johansson tillsammans med sin 
syster Margit Sofia (död 1965). Torpet bygdes år 1636 och sedan 1704 har torpet gått i arv inom släkten. Väl så intres-
sant, men än mer lockande, är den gamla genuina skogen med alla sina växter, lava och blommor. 
 
Lennart 

 

 
 
 

 

Årsmötet 2011 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK inbjudes härmed till årsmöte 

 

söndagen den 6 februari 2011, kl 18.00 

på Finnsjögården. 

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 

torsdag den 6  januari 2011. 

 

Välkomna! 

     Styrelsen 



  

På vandring över sagolika blomsterängar 

och genom ålderdomliga bya 

 

Sommaren 2010 hade Inger och jag beslutat oss för att låta sommarens internationella resmål bli 
på lite närmare håll och att också tiden där 
skulle vara så aktiv som möjligt. Vi hittade då 
en avkrok av världen, som inte alls låg så värst 
långt hemifrån (fågelvägen ungefär som till 
München), men som vi tidigare inte alls hört 
talas om. Det handlar om distriktet Maramures 
i allra nordligaste delen av Rumänien. Tillsam-
mans med 9 andra vandringspigga svenskar 
och en någotsånär rumänsktalande färdledare 
från Världens Resor flög vi via Budapest till en 
stad i Rumänien med namnet Cluj Napoca. 
Därifrån blev det sedan bussresa norrut i fyra 
timmar till den lilla byn Breb, som ligger unge-
fär någon mil söder om gränsen mot Ukraina. 

 

Området är relativt kuperat där ålderdomliga byar ligger i från varandra åtskilda dalgångar, där 
de mellanliggande höjdpartierna förutom en del skogspartier består av höglänta slåtterängar. I 
byarna ligger gårdarna tätt, ofta väl inhägnade med en fantastisk träportal med såväl port som 
portal vackert handsnidade. Träsnidet är uppenbarligen ett mycket traditionsrikt hantverk i byg-
den och det fanns rikliga tillfällen att beskåda verk av såväl gångna tiders, som nu levande hant-
verkare. I gårdarnas ladugårdar stod en eller ett par kor. (Märkligt nog gick de inte ute på vall, 
trots att det fanns rika tillfällen för detta. Det var väl för jobbigt att ta sig ut till vallarna för att 
mjölka korna.) I stallet stod en eller två hästar vilka användes som draghästar. På gårdstunet gick 
hönsen fritt, ofta tillsammans med en massa kycklingar och vart man än kom hördes tupparna 
gala. Det kändes som man var förflyttad till 40-talet och de första somrarna man upplevde! Dof-
terna var härliga, inte minst av hö. Det luktade verkligen landet, i positiv bemärkelse. Vi kom ju 
dit mitt i höbärgningstiden. På lägre nivåer var höet stackat och man körde in det med häst och 
vagn. Lite längre upp slog man vallarna/slåtterängarna för hand med liar, räfsade ihop det med 
stora träräfsor och stackade upp det med präktiga hötjugor av trä. På de slåtterängar som ännu 
inte slagits var blomsterprakten fullständigt bedövande. Jag tror inte jag sett så mycket sommar-
blomster, såväl till volym som till antalet arter.  

 



 

 

 

I  byarna fanns alltid en kyrka, ibland två. En mera nybyggd, som byborna var väl-
digt stolta över, och en väldigt gammal – i trä – som var betydligt mer intressant för oss. 

Många av dessa hade många hundra år på nacken och en del var t.o.m. från 1200-talet. Dessa 
gamla träkyrkor påminde mycket om de norska stavkyrkorna och var försedda med 
höga spetsiga torn med vacker taktäckning också i trä. En hel del av dessa kyrkor hade 

fantastiska gamla väggmålningar och var nu upptagna på världsarvslistan. Förhärskande 
religion är grekisk-ortodox så större delen av kyrkorummet saknade bänkrader eftersom man 
normalt står under gudstjänsten. När lokalbefolkningen skulle besöka kyrkan på söndagar eller 
helgdagar klädde man upp sig och vi fick rikliga tillfällen att beskåda de vackra kläderna. Kvin-
norna hade så gott som undantagslöst en vacker broderad vit blus till en vid blommig kjol på 
mörk botten, alltid med schalett över håret. Herrarna hade ofta en speciell vit skjorta till mörka 
byxor och en lustig liten halmhattsliknande hatt sittande på bakhuvudet. 

 

Det var i denna fridfulla miljö vi spenderade en 
vecka, vandrande mellan byarna. En mycket av-
stressande aktivitet! Efter en gedigen frukost vand-
rade vi på förmiddagen iväg upp mot höjderna för 
att sedan framemot eftermiddag/kväll komma till 
nästa by, där middagen väntade. Vi bodde på små, 
familjeägda pensioner. Ibland fick vi dela upp 
gruppen på två eller tre ställen då man inte hade 
plats för alla på ett ställe. Frukost och middag åts 
dock för det mesta gemensamt. Eftersom det var 
ställets värdinna som stod för mathållningen, fick 
vi komma i kontakt med mycket välsmakande ru-
mänsk husmanskost. Mycket vänliga människor gjorde verkligen allt för att vi skulle trivas! På 
dagen hade vi ibland pickniclunch med oss som inmundigades på någon blomsteräng eller vid 
någon lämplig utsiktspunkt, ibland passade det att inta lunchen på något ställe vi passerade. 
Dagsetapperna varierade mellan 12 och 20 km och höjdskillnaderna varierade mellan några 
hundra meter och den jobbigaste dagens ca 700 m. Men här belönades vi å andra sidan med den 
mest hänförande utsikten! Några av dagarna var ganska tuffa, men eftersom vi endast behövde 
ha dagspackning i ryggsäckarna (huvudbagaget transporterades med bil mellan övernattningar-
na) blev det ändå ganska bekvämt. 

 

Turismen är väldigt lite utvecklad i dessa trakter, 
så några hotell existerar knappt. Det skulle nog 
vara svårt att på egen hand göra denna tur då 
språkkunskaperna i byarna var mycket begänsade. 
Någon kunde några ord franska, en annan kunde 
några ord tyska, en tredje några ord italienska. En 
dotter i en familj vi besökte kunde lite engelska. 
Men de flesta kunde bara sin rumänska. Så det var 
allt skönt att ha en färdledare som något så när be-
härskade språket (han levde sedan några år ihop 
med en rumänska som han träffat i Europa någon-
stans och hade på så sätt lärt sig detta). Det kändes 
också viktigt att rutten och övernattningsställena 
var väl rekognoserade, eftersom skyltningen var 
dålig och det skulle varit omöjligt att fråga sig fram 
på egen hand. Nu kunde vi bara njuta av den triv-
samma atmosfären. Denna tillsammans med ett för 
det mesta härligt sommarväder skapade för oss en 
minnesrik upplevelse. 

Claes med bistånd av Inger 





Vad gör väl sommaren  till en riktigt rolig och härlig upplevelse om inte rikslägret. Sommarens  fantastiska vecka på 

Stensund var något verkligt extra med det underbara vädret och  alla våra härliga ungdomar som  i år  kom tillsammans  

i egen buss.  Denna nygamla  stöttning från klubben att  hjälpa  ungdomarna till lägret  gav ett 

toppengensvar. Alla var nöjda  och det var nog högt i tak i bussen  mest hela tiden.   

Solen sken och i år hade vi vatten!! Både att dricka , duscha  och diska i men även havet gick att 

bada i till skillnad  från för fem  år sedan 

då det var algblomning. Att vattensitua-

tionen var  till allas belåtenhet gjorde väl 

sommarens läger till ett av de mer perfek-

ta.   

Till er alla 

som inte var 

med i somras 

kommer  här 

en liten bild-

kavalkad. Vi 

hoppas  på  ännu större 

Sjövalla uppslutning nästa 

sommar naturligtvis och ett 

lika fantastiskt väder! 

Riksläger på Stensund 

Moa från FK Tor och Lucia  mångkamps-

kompisar och tillika trampolinkamrater 

Klabbe och 

Ivan efter 

strålande 

Pontus-

athlon  

insatser 

Rasmus och Lukas 

Familjen Thiel  i fikapaus 

Joakim, Fredrik och Mattis 

Glada 
medal-
jörer 
efter  
stafet-
ten 

Ungdomsstafetten 

Rasmus 

leker po-

kerhaj med 

alla små i 

väntan på 

att lägret 

ska börja 

Med vänlig hälsning Karin Paust 



  

 

Azorerna tillhör Portugal och består av 9 bebodda öar, de flesta av dom på så stort av-
stånd att man måsta flyga emellan dom. Öarna är uppbyggda av vulkaner och senaste 

utbrottet var 1957. När du befinner dig på Azorerna kan du verkligen säga att du är mitt ute i 
atlanten. Öarna ligger ungefär 1500 km från den portugisiska kusten och 3900 km från amerikanska 

kusten. En del kallar Azorerna för atlantens botaniska trädgård 
för att växtligheten är så vacker. 

Det bor ungefär 238 000 människor på öarna och huvud ön he-
ter S. Miguel. På den ön var jag och min familj i 2 veckor i som-
ras. 

Jag rekommenderar att åka till Azorerna om man tycker om att 
vandra i vacker natur. 

Av: Josefin Lange 

Azorena – ett pärlband i Atlanten 

Vi  var ganska snart överrens om vad vi skulle ge varandra i present året då vi fyllde jämt, och 

vart presenten skulle föra oss… En resa skulle det få bli, till Azorerna! En grupp vulkanöar 

långt ut i Atlanten, dit relativt få turister hittat ännu. Denna ögrupp lockade oss båda då vi 

bläddrade i resekataloger, läste fakta och tittade på bilder från den storslagna naturen med de 

unika vyerna… I augusti var vi där – och tipsar nu om detta paradis till er som går i resetankar. 

Ett talesätt på Azorerna är att ”man kan få uppleva alla fyra årstider under en dag”.  Vädret 

kan vara ganska nyckfullt, men är milt under hela året. Bästa tiden är att resa dit är i juni, juli 

och augusti då medeltemp. är 22-23 grader både i luft och i vatten.  

En vecka tillbringade vi på Sao Miguel och på den tiden hann vi uppleva så mycket! Den stor-

slagna natur som råder där är svår att återge med bilder.  Under två 

dagar hyrde vi en bil för att hinna se så mycket som möjligt av ön. Detta 

ångrar vi inte ett ögonblick, då det finns mycket att upptäcka, trots 

att inte ön är stor.  Ön är sparsamt bebyggd med små byar längst 

kusterna, och vägarna är fyllda av fantastiska rastplatser och spän-

nande utflyktsmål.  Naturen är mäktig med sina höga berg, vulkankratrar med sjöar, lodräta 

klippor, och böljande odlade fält.  Vi åt lunch på små lokala restauranger (maten var toppen), 

badade i vatten uppvärmt av underjordiska källor, stannade till vid vattenfall, och klättrade i 

djungelliknande skog. Vi vandrade på vandringsled (Det fanns många sådana) och åt majs-

kolvar som kokats i en bubblande källa i Furnas, ett område med mycket vulkanisk aktivitet 

kvar. 

En  dag for vi ut på Jeepsafari, stannade till vid små spännande ställen, tittade på två kända 

vulkansjöar och badade i en naturlig havsbassäng. Ett ljuvligt ställe där varmt bergsvatten 

rinner ut i havet och skapar en mycket behaglig temperatur bland klipporna…På eftermidda-

gen denna dag åkte vi på egen hand med båt ut till en liten lagun en bit ut i havet. I denna 

lagun/krater var det kristallklart vatten och det var härligt 

att snorkla bland fiskarna. 

Den tredje upplevelsen med guide var också den häftigaste av dem alla – att simma 

med delfiner!       I gummibåtar åkte vi ut (iklädda i våtdräkter och snorkel) och letade 

efter delfinerna. Då guiden upptäckte ett stim var det bara att vänta på tecken från 

honom att hoppa i (på ca 200-300 meters djup, hu) och hoppas att man han se dem 

simma förbi bredvid.  Att se vilda delfiner fara fram under sig i ett kristallklart vatten 

glömmer man inte i första taget, det vill vi lova! 

Azorerna - en lugn och fridfull ö, med vänliga 

hjälpsamma människor, fräscht och renligt över-

allt, ett ställe man slapp att pruta på och med 

mycket god mat och outforskade stigar… En 

plats att längta tillbaka till. 

         Hälsningar Bettan & Klabbe Engman 

 

 

Över allt växte blommor av 
olika slag, när vi var där var 
det den blå perioden. Då 
blommade hortensian längs 
alla vägar. 

 

Två av dagarna var vi ute på havet. Vi sim-
made med delfiner och tittade på valar. 

Azorerna två Sjövallafamiljer valde samma resmål utan att  

veta om det! 



 

                                   

                      Chillskate gänget på Sibbarp 

Chillskate sommar 2010 

Vårsommarens Chillskate resa gick till Malmö och 

Stapelbädds och Sibbarp-parken med hyrda minibussar 

och övernattning på vandrarhem. Väldiga regnandet 

under nerresan övergick till hyfsat väder i Malmö. 
Efter flera timmars skejtande på Stapelbädden åkte 

vi till vandrarhemmet för inskrivning mm. Sedan bar det av till Sib-
barp-parken. Vi hade studerat enklaste vägen dit, 

men viste inte att Broloppet pågick och hamnade mitt i det. Med des-
sa hyrda minibussar på lokalgator som var avstängda, tusentals män-
niskor, parkerade bilar på båda sidor av vägen och möte med stora 
bussar! Vi kunde hålla oss från skratt. 
Sibbarp-parken var väldigt fin, önskar att vi hade något liknade hemma! 

På söndag hade vi samma program, fast tvärt om. 

Vi började med Sibbarp och efter maten åkte vi till Stapelbädden. Alla triv-

des bra! 

Under sommaren har vi haft 4 sommarkurser med 92 elever sammanlagt 

och hallen har varit öppen / uthyrt då och då. 

Chillskate sektionen har närvarande c.a. 100 medlemmar. 

Verksamhet rullar på för fullt, hallen är öppen varje dag och uthyrt 

övriga tider. 
Vi planerar höst resa till Karlstad senare. Kolla hemsidan 



Orientering 
En rekordhöst 

I cirka 20 år har jag varit orienteringsledare för de yngsta barnen i Sjövalla, men jag har aldrig förut varit med om att ha 
så många barn i min grupp som i höst. Alla gånger utom en, då det regnade, har det kommit mer än 30 barn till Finn-
sjögården på torsdagskvällarna. Fantastiskt är  det också att ingen som kommit för att pröva på har slutat igen. Några 
har istället gått vidare till nästa grupp som har lite svårare träning. Många har också hjälpt till genom att tävla och  
samla poäng till ungdomsserien som Sjövalla vann igen. Under våra träningar har barnen lärt sig mycket om vad teck-
nen och färgerna på kartan betyder och hur man använder kartan för att hitta skärmarna i skogen. Några har visat att 
de kan springa riktigt fort också.. Men i orientering räcker det inte med att vara snabb, för att klara en tävling måste 
man titta på kartan och tänka också så man väljer rätt väg.  

Nu har vi avslutat den här terminen med en spökvandring som var i hemskaste laget. Den snälla gamla häxan vid den 
lilla stugan inne i skogen tröstade de rädda och bjöd på godis ur en korg som var fylld med maskar, grodor, nappar 
och annat gott och smaskigt.  

Nu har barnen i min grupp och jag torsdagsledigt fram till slutet av mars. Då hoppas jag vi ses igen. Jag vill också tacka 
alla föräldrar som är med och hjälper barnen och mig. Utan er skulle jag inte klara av en så stor och positiv uppgift som 
det är att vara orienteringsledare i Sjövalla.  

 

Inger Green 

 

O-ringen 2010! 

Det är snart 3 månader sedan vi åkte iväg 
med den hyrda husvagnen till O-ringen i 
Örebro. Förväntningarna var stora eftersom 
det var första gången familjen Himmelmann 
skulle åka på en RIKTIG O-ringen tävling. 
Förra gången i Sälen var ju ”bara” på prov, 
nu skulle vi bo i husvagn på den stora cam-

pingen ihop med alla andra. 

Här nedan berättar Linn hur hon tyckte det 
var. 

Mitt största minne från O-ringen var att vi 
bodde i husvagn, att allt var lerigt och att det 
regnade. Roligaste var ändå tävlingarna för 
det gick rätt så bra men det var inte roligt att 
gå upp kl 6 på morgonen och cykla till bus-
sarna i regn. På campingen hade vi det bra, 
det var nära till O-ringen torget och vi kunde 
cykla in till Örebro centrum. Kul att bo ihop 
med alla andra. Men toaletterna på camping-
en var äckliga. På vår lediga dag åkte vi till 
Gustafsviksbadet och åkte i de långa vatten-
rutschbanorna. Jag vill åka på O-ringen igen 
för det var kul trots allt regn, 

men, nästa gång vill jag att alla dagar ska 
vara fina så vi kan fika samtliga dagar. 



25manna 2010. Några reflektioner av deltagare 
Vi kommer aldrig att glömma Sjövalla 

Dessa snart bevingade ord yttrades av en vänlig funktionär vid Röd Utgång efter målet i 25manna. Och nog hade han 
fog för yttrandet. Normalt brukar vi grönvita stämpla ut efter målgång utan några som helst krusiduller. Men, det tog 

vi igen med råge i år. Åtminstone vid sex tillfällen var vi vid besök vid Röd Utgång – dit man förvisas när något är 
oklart med ens lopp, några gånger med hjärtat i halsgropen, men vid samtliga tillfällen kunde vi vända tillbaka rakryg-
gade med ett leende på läpparna. Jag kommer inom kort att återvända till den kanske egendomligaste episoden, men 
låt mig först berätta om hur dagens första orienteringspass började. 

Bussen hämtade punktligt upp oss klockan 7.45 från förläggningsplatsen i Vallentuna gymnasium för färd till tävlings-
platsen. Ulf hade gjort upp med Skogssport att vi skulle träffa dem senast klockan 8.30, så det borde inte vara något 
problem då vi endast skulle köra cirka 25 kilometer. 

Vart skall vi åka undrade chauffören ? —Vi skall till Löt åt Norrtäljehållet . L-Ö-T knappade chauffören in i den 
lilla elektroniska manicken som i dagligt tal benämns GPS och naturligtvis kom en vägbeskrivning fram men 
det var bara det att Löt låg i södra Sverige och inte i Uppland. Moderna bussar är inte utrustade med gammal-
dags hederliga atlaser eller bilkartor utan navigeras bara med GPS så en stunds tvekan uppstod, men —Inga 
problem, sa chauffören , Vi kör ut till E18 och tar av mot Norrtälje 

Det lät förnuftigt och vi kunde andas ut. Efter tjugo minuters körning började vi förstå att chauffören körde efter den 
livsfarliga orienteringstekniken ”Det stämmer inte riktigt, men vi läser in oss längre fram”. 

Efter ytterligare 5-10 minuter und-
rade vi; Är detta verkligen E18?  —
Jodå, det är E18!  Men är inte vägen 
lite väl smal för att vara en Europa-
väg?  --Hum.   När så skylten 
Åkersberga dök upp förstod till 
och med chauffören att vi var 
käpprätt åt h-e.  Tvärnit! Ut och 
fråga en taxi.  Jodå, vänd tillbaka 
på den väg som ni kom, kör två 
rondeller, en sträcka på dryga 
halvmilen (det är långt mellan ron-
dellerna i Uppland), så hittar ni 
E18. 

Sagt och gjort. Vi anlände till TC 
två minuter före start. Som tur var 
hade Per-Arne och Thomas åkt i 
förväg i en privatbil, annars hade 
nog chauffören fått räkna sina da-
gar……. 

Åter till Röd Utgång. När Dick 
stämplade ut efter 6:e sträckan fick 
han beskedet att Sjövalla hade fel-
stämplat eller rättare sagt – 5 per-

soner hade sprungit sträcka 6 för Sjövalla och det var åtminstone en för mycket! Dessutom var en av löparna ej god-
känd.  Dick visste med sig att han sprungit rätt och fick med sig bricknumret på den felstämplade brickan 361279. Ef-
tersom undertecknad hade anmält alla bricknummer i förväg visste jag direkt att den brickan inte tillhörde oss. 

Alltså lommade jag iväg till Röd Utgång helt förvissad om att misstaget snabbt skulle rättas till. —De här brickorna har 
vi sprungit med och den här brickan 361279 är för oss okänd hävdade jag karskt. Funktionären tittade granskande på 
mig —Så, så, gamle man. Vi läser av brickan och ser vem den tillhör. -OK! Funktionären stoppade ner brickan i avläs-

ningsenheten och ägaren lyste i eldskrift:  DICK HIMMELMANN  —Va f-n?!Har Dick sprungit med en egen bricka 
var min första tanke. Tankarna snurrade runt och jag bad att få återkomma. 

Jag träffade snart på Dick och han hade sprungit med den bricka som jag anmält (Dicks egen). Dessutom finns det bara 
en DICK HIMMELMANN i hela världen, så hur brickan 361279 kunde vara registrerad på Dick var en gåta. Vi vandra-

de åter till Röd Utgång och kunde reda ut att vi i Sjövalla hade sprungit med de fyra rätta brickorna. Den mystiska 
brickan var anmäld på Hässleholms OK som följriktigt fått ”bricka saknas” på sträcka 6 (dessutom felstämplad). Vi 
brydde oss inte längre utan var fullt nöjda med att åter vara med i matchen. 

 

Orientering 

Elin Wahlgren har just klarat sin sträcka 



 

För övrigt vill jag bara säga: Att 
våra säkraste ungdomar: Anna, 
Linnea, Erika, Elin och Emma skul-
le springa bra. Det visste vi. Den 
verkligt stora överraskningen var 
att alla övriga ungdomar också 
sprang riktigt bra på de kanske 
svåraste röda 25mannabanorna 
någonsin och  kan bara samman-
fattas med ett ord: Strålande! Slut-
placering: Vi landade till slut på 
plats 241 av 362 startande lag efter 
följande sträckplaceringar 274-265-
333-296-277-271-266-265-250-241. 
Efter dippen på sträcka 3 blev det 
bara bättre och bättre. Synd att inte 
kavlen hade ytterligare 25 sträckor! 

Sören  

Här kommer ytterligare några reflektioner nertecknade i bussen hem mot Götet: 

Ciao, sträcka 6 och 7 sprang vi. Vi hade en jättefin och glädjefull stund i de sura, slaskiga Stockholmska mossarna, Vi njöt 
även av alla ”varma” stunder i Glädjens tält. Det var kanonfint. Orientering är bäst, där är en häst, ingen protest! 

Jonathan och Karl 

Ta det luuuungt! Det var vad vi blev tillsagda vid den gemensamma samlingen intill vårt gröna tält. Och lugnt, det tog 

jag det verkligen. Det kändes som om jag sprang i slowmotion, men hellre det än fort och fel. Men taktiken fungerade 
och jag tog mig i mål utan några men för livet från dramatiska bommar!   Caroline Lövstedt 

Om man springer sträcka 24 och är på TC redan när sträcka 1 startar så har man lång väntan kvar till dess att man själv 
skall ge sig iväg. En efter en gav de sig iväg, och en efter en kom de tillbaka (som tur var). Flera av dem kom i mål och 
berättade hur svårt det var. 

Så var det min tur. Jag sprang iväg. Tog det lugnt eftersom det förmodligen var svårt. Och det var det. Men jag tog mig i 
mål, lagom till omstarten.   Erica 

25manna är en av årets roligaste tävlingar. Gemenskapen är helt fantastisk i Sjövalla. Vi är verkligen Den roligaste klub-
ben. När man springer i laget så är det en stor press på en, men det är fortfarande roligt.  Okänd 

Det är en rolig resa med restaurang, gemenskap och nervositet. Men det blir mindre kul om man har ont i halsen och inte 
kan vara med på söndagen. Det är kul att vara med i laget, då har man något att kämpa för.  Elin W 

25manna är ett annat ord för tuffa utmaningar för Sjövallingar. Framför allt har våra ungdomar tagit sträckor med svå-
righetsgrad nära gränsen. Måste säga att oron var påtaglig innan årets lopp – att det kunde bli för svårt efter att själv ha 
sprungit en röd sträcka (i IFK) och haft betydande svårigheter. En bana som gick mer i svart än röd nivå enligt min me-
ning så är jag mäkta imponerad av hur våra 13 – 16 åringar fixade motsvarande banor galant. Bra jobbat! Starkt! Har fått 
frågan från andra klubbars representanter om det var sant vad de hört. 

(Om Sjövallas ungdomliga lag)  Roine 

Starkt jobbat med vädret den här gången! Vi lyckades med att komma i mål godkända den här gången också trots att ett 
antal av våra löpare fick gå ut Röda Utgången. Minnesvärt också Erica som spurtade ikapp ”repet” så vi slapp omstart. 
Samt, förstås, Jannes sko. ML 

Jag sprang vit sträcka och det gick väl bra men det var skönare att vara reserv som jag var förra året. 

?? 

Jag har inte varit med i laget och jag trivs jättebra med att springa med mig själv. Det är trevligt att lyssna på alla andras 
äventyr i skogen, spänning och för väntan – för vänta är något som jag upplever att alla får göra. Alla är verkligen fan-
tastiska – positiva, tålmodiga, glada och duktiga. Inte minst får man beundra Janne efter ”barfotalöpet”. Det är väl lagan-
da. Karin W 

Längre sträcka och sämre tränad jämfört med förra året så förutsättningarna var inte de bästa. Trots det är jag relativt 
nöjd med min insats på sträcka fem. Minnet av årets stafett är att vi med ett mycket ungt lag och en del orutinerade löpa-
re återigen lyckades ta oss runt på ett mycket bra sätt och besegra många på pappret bättre lag! 

BO 

 

 

Orientering 

Erik  Björklund på väg mot växling 



GOFs Ungdomsserie – ungdomarna gjorde det igen! 

Det har väl inte undgått någon som läser Härryda-Posten, GOFs hemsida eller vår egen hemsida. 

Sjövallas ungdomsorienterare gjorde det igen och tog hem segern i div 1, se tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har verkligen blivit uppmärksammade runt om, se artiklarna nedan och de som inte redan har Skogssport som tid-

ning rekommenderas att skaffa den till nästa nummer som kommer. 

Efter de två första etapperna var det väldigt jämt.  Vi var lite fundersamma och undrade varför inte fler hade kommit på 

tävlingarna. Ja, ja det var visserligen 28 st på första och 33 på andra men vi hade ju satt ett högt mål att öka antalet delta-

gare. Men vi behövde inte vara oroliga efter hösten har det säkert varit 60 ungdomar som regelbundet har kommit på 

våra träningar. På de sista två etapperna var det hela 40 ungdomars som kom till start, fantastiskt eller hur. 

Man vinner inte ungdomsse-

rien bara genom att ha bra 

resultat eller att ha många 

ungdomar med. För att vinna 

så måste man vara många och 

ha bra resultat, det har Sjöval-

la!   

 

 Det var vi som gjorde det! 

 
Totalt 57 ungdomar fixade 141 starter på de 4 deltävlingarna, grattis till er alla! 

Efter nyår komma alla att bli inbjudna till fest där vi kommer att fira de fina prestationerna! 

 

 

Linn Himmelmann Joakim Logren Linnéa Wahlgren Johan Hjelmér 

Erica Pettersson Anders Logren Elin Pettersson Hjalmar Ljungberg 

Elin Wahlgren Jonathan Wedberg-Kilnäs Anna Wallin Adam Olsson 

Jennifer Hallel Jacob Lövstedt Jonathan Söderqvist Emma Himmelmann 

Jacob Pihel Fredrik Öckerstedt Linnea Wedberg-Kilnäs Helena Martinsson 

Maria Logren Märta Ljungberg Caroline Lövstedt Arvid Engström 

Edvin Ljungberg Klara Sivengård Olof Bergström Erik Björklund 

Annika Holthoff Emelie Brattberg Moa Kärrsten Ella Danielsson 

Elias Brattberg Hugo Novotny Milton Åberg Noel Åberg 

Anna Nilsson Emma Friberg Hanna Fuxborg Karl Rydén 

Axel Andersson Clara Wallin Klara Lemurell Linnea Olsson 

Alva Hedberg Rasmus Edström Felix Sandberg Johan Källström 

Tobias Edström Filippa Sandberg Oscar Persson Daniel Jonk 

Johanna Nidler Clara Stenberg Matilda Wehinger Johan Källström 

Ella Danielsson       

Göteborgs Ungdomsserie 2010, Division 1 

Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 

Sjövalla FK 152 165 188 176 

Tolered-Utby OL 124 174 158 154 

OK Landehof 158 149 160 133 

Sävedalens AIK 84 142 104 127 

Lerums SOK 89 140 104 92 



10-mila 2010 - några personliga reflektioner och upplevelser 

Om man pratar med idrottsintresserade människor som inte orienterar själva känner de flesta till 2  

orienteringstävlingar, 5-dagars och 10-mila. Det de flesta inte känner till är att det är stor skillnad på 
dessa båda tävlingar. 5-dagars är först och främst en motions eller bredd tävling där eliten är med. 10-
mila är motsatsen, en elittävling där några motionärer är med. 

I årets 10 mila som gick i Finnspång deltog 19 löpare från Sjövalla fördelade på 3 ungdomslag, ett damlag och ett 
herrlag. Då vi råkade ut för flera avhopp beroende på sjukdomar, skador och andra aktiviteter var vi tvungna att 
alliera oss med andra klubbar. På ungdomssidan med en finsk löpare från Sippurasti. Man kan nästa höra hur man 
i de legendariska radiosändningarna från nattsträckorna rapporterar ”… det är alldeles tyst i skogen, rimfrosten 
blänker i grästuvorna, det knakar till och de första lagen kommer. Först kommer Kalevan Rasti, tätt följda av Sip-
purasti, Bäckelaget och Sjövalla…”. Dags att sluta fantisera. På damsidan sprang 4 tjejer i Sjövallas lag, förstärkta 
med en inlånad löpare. För flera av tjejerna tror jag att detta var första 10-mila i huvudklassen. De fick alltså för 
första gången i livet pröva på motstånd från världseliten. Detta kan ju vara lite nervöst och tjejerna fullföljde sina 
sträckor en erfarenhet rikare. Tyvärr kan man konstatera att detta inte uppmärksammades av tidningen orienter-
ing Göteborg, som valde att endast redovisa resultat för lagen från IFK Göteborg, Sävedalens AIK och Göteborg 
Majorna OK. 

Årets 10-mila genomfördes med start och mål på några fotbollsplaner med omklädning och matservering i intillig-
gande idrotts- och ishallar. Bättre plats att arrangera en stor tävling kan jag knappast tänka mig går att hitta. Att 
det intill fanns ett stort skogsparti med både vildmark och mer stigrikt närområde gjorde förutsättningarna perfek-
ta. 

För att slippa ladda upp inför mitt eget lopp med att sova i ett kallt militärtält hade jag nästlat mig in i en närlig-
gande skola där jag fick några timmars sömn. Per-Arne ringde och väckte mig när han hade kommit i mål på 
andra sträckan. Gick upp och tryckte i mig frukost. Promenerade sedan upp till TC och såg när Ulf sprang ut på 
sin sträcka i mörkret. Insåg att jag inte skulle behöva pannlampa utan att jag skulle få springa i gryningen istället. 
På något mystiskt sätt lyckades Ulf springa förbi förvarningen utan att bli rapporterad. Så när han kom hade jag 
fortfarande överdragsjackan på. Fick slänga av den och iväg med kompass och pinne löst i handen. Men det var 
inga problem att få ordning på utrustningen innan startpunkten. Till första kontrollen var det först rejält uppför 
under en kraftledning för att sedan svänga in i ett lite mer detaljerat höjdparti. Fick kontrollen perfekt via en av de 
andra gafflingarna. Insåg nu att jag saknade vantar på allvar. Till andra kontrollen var det en riktigt lång sträcka, 
kändes som nästan en tredjedel av hela banan. Valde att springa rakt på genom urskogen till att börja med för att 
avsluta med en liten bit på en större stig. 2an till 6an satt där de skulle. Här fick jag rygg på Frölundas kille 
(gubbe?) på sträckan. Segade mig sedan ikapp och förbi honom under att antal lite kortare sträckor där banan vän-
de. Tillbaka mot varvningen via 2 lite längre sträckor var han sedan avhängd. Skönt med vätska vid varvningen 
och så ut på den sista delen av banan. Nu hade äntligen värmen i händerna återkommit. Den sista slingan var kort 
men placerade ett klurigt finskuret område, vilket var skönt att slippa i mörker. Denna slinga började med en klätt-

ring uppför en sluttning för att sedan övergå i lite stiglöpning. Kände nu att det här var längre än vad jag är van 
vid. När man sedan kom i mål var det med rejält sega ben, men med ett leende på läpparna – för det hade varit 
precis så kul och tufft som 10-mila skall vara. Mitt lopp resulterade i 8 tagna placeringar på en tid av 1:39:19, som 
var 22minuter sämre än segrande Kalevan Rasti på samma gaffling. Men man behöver väl inte nämna att de 
sprang i mörker. 

Det här med 10-mila är en av orienterings årets absoluta höjdpunkter. Tack alla ni andra som gjorde att jag fick 

uppleva 10-mila 2010. Hoppas att vi ses igen 2011. Thomas Karlsson  

Resultat 10mila 2010, 1-2 Maj, Finspång: 

Damer: 

1  IFK Lidingö 

270  Sjövalla     +1:45:40 

Ungdomar: 

1 Raumar Orientering 

121 Sjövalla/Sippurasti  +0:28:09 

240 Sjövalla 2   +1:20:50 

- Sjövalla 3   DNF 

Herrar: 

1 Kalevan Rasti 

216 Sjövalla/Lerum/Herkules  +4:51:29 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rapport från Göta träffen 
 
Den 19 augusti samlades för första gången på många år frisksportungdomar från hela 
landet i Mölnlycke för en ungdomsträff med många roliga inslag. Det var god uppslut-
ning från många klubbar ,såsom Trosa ,  Nyköping, Värnamo, Örebro, Skåne, Herkules, 

Mölnlycke och Sjövalla såklart (hoppas jag inte glömde 
någon nu). Vädret var toppen hela helgen och vi hade 
kul med Volleyboll, midnattsfotboll och paddling i Sten-
sjön-Rådasjön . Vi hade också tid att ta det lugnt framför 
filmvisning flera gånger. Mat åt vi såklart och var assi-
sterade av toppenföräldrar som ställde upp för ungdo-
marna denna helgen!  
 
På söndagen blev det en resa till Liseberg som avslut-
ning på en jättekul helg som gav mersmak.  Vi planerar  
 för flera träffar i framtiden.  Mvh Ivan 

Ungdomssektionen  

Midnattsfotboll 

Tobias/HULKEN i 

FluumRide 

Mattis  och Andreas  kör farfarbil 

Ivan kör bakåtvolt med 

Martin  som publik 

 

Sjövalla ungdomskommitté har nu en  egen grupp på Facebook 

 

Gå med i denna och uppdatera dig med våra senaste nyheter och idéer. 

Här kan det bli tal om att vi anmäler tillsammans för att få bättre tågpriser till olika 

träffar till exempel nu till Megahelgen i Värnamo den första helgen i December dit 

vi ska allihop såklart! Du har väl anmält dig? Det gör du själv till Olle Sahlberg i 

Värnamo FK. olle.sahlberg@gmail.com 

E-postadressen till ungdomskommittén är: 

ung.sjovalla@hotmail.com 



 

Volley 2000 i Djupedalshallen 
Vi ordnade ett sammandrag i Volley 2000 här i Mölnlycke den 24 oktober. Det var 11 lag 
som deltog från Tuve, Pixbo Montessori, Majorna och Sjövalla. Våra 2 tjejlag med 97:orna 
och 98:orna kämpade jätte bra hela dagen.  

Segrade gjorde lag från Tuve i båda slutspelen. 

 

U 17 i Trollhättan 
Våra äldsta tjejer spelade ett roligt sammandrag i Trollhättan den 17 oktober. Tyvärr var vi 
bara 4 lag, Trollhättan, Tuve och 2 lag från Sjövalla. Men det blev jämna och lärorika mat-
cher.  

Vårt gäng med –97/96:or passade dessutom på att sova över på vandrarhemmet och ha en 
mysig bowlingkväll tillsammans. 

 

Hösten…. 

Vi fortsätter att spela med ett lag i division 3 under hösten. Samman-
drag ungefär en gång i månaden. Nästa helg kommer vi att ha ett lag 
med i U17 på 3-kungaslaget i Kungälv. Vi spelar också U17 sam-
mandrag med flera lag och volley 2000 med de yngsta. 

 

Våra träningstider finns på hemsidan – vi har också börjat med mo-
tionsvolleyboll för vuxna/ungdomar i Båtsmanskolan på onsdagar kl 
20 – 21.30. 

 

volleyboll 



Olof Cup Revival? 

  

När jag var femton år och hade spelat volleyboll jättelänge (hela tre 

år )  så hände något speciellt. Vi blev inbjuda att delta i Olof Cup. 

Den var till för alla Sjövallas volleybollspelare: ungdomarna, 

seniorerna och veteranerna. De senare var ett underligt gäng. Man såg 

dem inte så ofta för de tränade sent och i Djupedalshallen. Ibland kom 

de och hejade på våra matcher. De hade väldigt konstiga slag, hoppade 

knappt och gjorde bara underhandsserve. Man var rädd att smasha för 

hårt på dem för då kunde de kanske gå sönder eller få en hjärtattack. 

Men de hade ett himla gott humör. Och så spelade de ju mixed hela 

tiden: Nylunds, Gustafssons, Svenssons, Hallbergs, Perssons och alla 

de andra. Något som var otroligt spännande var att de faktiskt hade 

spelat i de högsta serierna på sin tid. När volleybollen först kom 

till Sverige. Wow! 

  

Om jag var femton år då så, ja, då måste ju veteranerna ha varit en 

sisådär 45-55. Men vänta lite, det är ju typ så gammal som jag är nu! 

Så tjejerna som vi spelade mot på den öppna träningen idag måste ha 

tyckt jag var rena stenåldern som inte kan ta bollen med foten, som 

tror att bollen är död när den går i nät på serven, som inte har 

spelat med de nya bollarna och som strålar av glädje varje gång jag 

lyfte någon centimeter ovanför golvet. Kanske jag är mer 

varan än 

veteran... 

 Riktigt roligt var det i alla fall och jag uppmanar alla 

volleybollspelare i Sjövalla att ansluta till träningen kl 20-

21.30 i 

Båtsmansskolan. Planen är stor men det är inte hallen, så 

man behöver 

inte springa så långt. Blir vi riktigt många så kanske vi kan 

dra 

igång Olof Cup igen, vem vet!?! 

  

/Lena Holmberg 

volleyboll 



 

   SM silver till Fanny  

Fanny Fredriksson från Sjövalla FK/SACRO tog i under SM täv-

lingar i gymnastik silver i DMT (DubbelMiniTrampolin) i klassen 

elit damer. Fanny som var mycket besviken efter att missat bron-

set förra helgen i Frivolten Cup hårdtränade och fintränat sina 

övningar inför SM  som gav resultat. Redan under kvalet visade 

Fanny att hon tänkte blanda sig i medaljstriden genom stabil 

hoppning. Fanny som tävlar med en sk ”Rudolf” (volt framåt med 

en och en halv skruv) och avslutar med en bakåtvolt som första 

kombination och samma övningar men i omvänd ordning som 

andra kombination genomförde dessa tryggt och stabilt i kvalet. 

Fanny tog sig till finalen som tvåa och då man i SM börjar om på 

noll fanns det alla chanser att hålla sig på pallplats. I finalen star-

tade Fanny näst sist då det gäller omvänd startordning från kva-

let. Detta ger en bra koll på konkurrenterna men även en orolig 

väntan. Men redan vid första kombinationen visade Fanny att 

hon ville ha en av de där åtråvärda SM medaljerna. Inför sista hoppet laddades det för fullt och Fanny tog 

ledningen vilket skulle räcka till minst silver. Silver blev det då Amanda Alfon-

so från UVGK inte gick att stoppa men att bli SM tvåa är ju inte fy skam. 

 

Svenska Cupen 3 
  
Tredje Svenska Cupen i Trampolin  
Årets tredje Svenska Cupen i trampolin gick i Åkersbergas sporthall under 
helgen. 
Sjövalla FK/SACRO åkte dit med fyra hoppare, Josefin Lange, Hedvig Jo-
hansson, Fanny Fredriksson och Linda Nordöen. Linda som ”kommit hem 
igen” till Sacro efter att tävlat för V:a Frölunda TK senaste åren var taggat till 
tusen. Även Fanny sprudlade av energi för att få prova sin nya serie med dub-
belvolt. 
Kvalen gick mycket bra och det fanns Sjövalla FK/SACRO hoppare i samtliga damklasser. Fanny tog sig till 
final i både trampolin klass 2 och i DMT. I DMT missade hon dock i en kombination och lyckades inte riktigt 
som hon hade hoppats utan fick nöja sig med sjätteplatsen. Samma placering blev det i trampolin men här 
var det hennes bästa placering och det med en helt ny serie som bara är några veckor gammal. 
Hedvig Johansson, tävlande i tramplin klass 3 låg två efter kvalet och gjorde en mycket stabil finalserie vil-
ket såg till att hon tog hand om silverplatsen i tog sig upp på tredje plats i totala Svenska Cupen. 
Linda Nordöen som lidit av andningsproblem under sommaren och inte kunnat träna för fullt missade lite i 
kvalet men tog sig ändå till final. I finalen beslutade Linda och hennes tränare Nina Alfredsson att köra sin 
första serie igen men med en extra voltrotation i näst sista övningen. Detta skulle visserligen ge Linda lägre 
svårighetspoäng men hon skulle orka bättre och därigenom plocka mer stilpoäng. Planen fungerade till 
nästan 100% och Linda presterade mycket fina siffror som tog henne till en bronsplats.  

  Trampolin 

 

En 100% fokuserad Fanny Fredriksson 



Friendship Cup trampolin  
 
SACRO’s trampolinhopparna Linda Nordöen och Fanny Fredriksson tävlade i Oktober  i Frienship 
Cup som gick strax utanför Prag, Tjeckien. 
128 trampolinhoppare från elva länder fanns på 
plats. 
Lindas och Fanny tävlade individuellt i junior och 
ställde även upp i synkronklassen. Det var första 
gången de tävlade ihop. 
Fanny som gjorde sin först internationella tävling 
utanför Sverige startade juniorklassen och fick 
till sin hitintills bästa obligatoriska serie. Klarade 
även av den valfria serien lika bra men då svå-
righetsgraden där inte ännu är i klass med vad 
de bästa har fick hon nöja sig med en sextonde 
plats. Linda Nordöen som inte bara tävlade för 
en placering i Friendship Cup utan även för att 
bli uttagen till Nordiska Mästerskapen 25 okto-
ber fick även hon till två bra serier. Linda blev 
bästa svensk med en 10:de plats och lyckades 
kvala in till NM. 
Synkron 
I synkron gjorde tjejerna succé i sin första täv-
ling tillsammans då de tog sig till final tack var 
just sin synkrona hoppning. Här bedöms hop-
parnas stil, svårighet på övningarna och syn-
kron. Som vanligt har ju stil och svårighet störst betydelse men utan bra synkronitet har man ing-
en möjlighet till bra placering. Linda och Fanny som precis börjat hoppa ihop tog därför det säkra 
före det osäkra och valde en serie med inte allt för hö svåriheghetsgrad då det är lätt att komma i 
otakt med komplicerade övningar. 
I finalen startar alla från noll poäng vilket innebär att det man plockat ihop i kvalet inte längre spe-
lar någon roll 
Nu höll det inte riktigt enda fram för Linda/Fanny då de mer samspelta tjejerna med högre svårig-
hets poäng från bl.a. Frankrike, Bulgarien och Ungern som hoppat massor tillsammans knep de 

första sex placering-
arna och gav Linda/
Fanny sjunde platsen. 
Vilket ändå får anses 
som väldigt bra med 
tanke på att det är 
första gången de hop-
par ihop. 
 
 

  SACRO 

Linda och Fanny med sina Ungerska polare Màtè och Bence . 



 

 

 

 

 

) 

Trampolin 

 

.Svenska Cupen i Mölnlycke 

I början av oktober stod Sjövalla FK/SACRO som värd till 
4:de och sista Svenska Cupen tävlingen för året. 
En massa fixande och donande gjordes med Paula Nor-
deöen som ståtlig general tävlingsledande. För en tävling 
på Svenska Cupen nivå kräver inte bara att deltagarna 
skal ha en tävling, någonstans att bo och lite mat. Det 
handlar om att flytta trampoliner (som man inte flyttar i 
brådrasket) fixa lokaler till tävling, boende och någon-
stans att äta. Det skall finnas domare och sekretariat och 
funktionärer på alla möjliga och omöjliga platser. Allt det-
ta fixade Paula och Sjövallaiter på bästa tänkbara sätt. 
Samtliga gästande klubbar och hoppare var mer än nöj-
da av arrangemanget. 
I själva tävlingen såg man framemot Linda Nordöen som 
hade chansen att ta hem totalsegern i Svenska Cupen, 
bara hon höll TL Levo’s Tove Larsson bakom sig. Dess-
utom hade ju Linda ihop med Fanny Fredriksson hoppat 
synkron i Friendship Cup (Prag, Tjeckien) veckan innan 
med lysande resultat. Hedvik Johansson Var på pallen i 
förra Svenska Cupen och många kom bara för att se på 
Hedvigs finna hoppning. Dessutom hade Marie Olofsson 
kommit tillbaka från en tids sjukfrånvaro och Josefin Lan-
ge ville även hon visa att hon kan prestera 
Kvalet gick ungefär som man kunde vänta sig. Linda tog 
en säker finalplats med domarsiff 
ror som övertygade. I Synkron gick Linda och Fanny lätt 
vidare och Hedvig hade inte heller några problem att ta 
sig till final. 
Tyvärr tog Josefin Lange hand om Maries skador och 
kunde inte göra sig själv rättvisas och Marie klarade inte 
riktigt att hålla ihop och ta sig till final. Men i klass  
 

2 fanns Fanny på en möjlig pallplats.  
Tävlingarna startade med DMT där Fanny tyvärr missat 
lite i kvalet och hade en sjätteplats inför finalen. En placer-
ing hon höjde och slutade 5:a. Synkron var det sen dags 
för och där hoppade Linda/Fanny synkron som om de ald-
rig gjort annat ihop och tog sig från en femte plats till en 
silver plats. Detta visade att hopningen i Tjeckien på Fri-
endship Cup inte var någon tillfällighet utan att Linda/
Fanny är ett par att räkna med. 
När sen de individuella klasserna kom igång visade Hed-
vig än en gång att hon har kunskap och talang för trampo-
linhoppning. Hedvig tog här hand om andra platsen i klass 
3 vilket även gav henne ett silver i den totala Svenska Cu-
pen. Fanny som höll ihop sin nya serie med dubbelvolt tog 
andra platsen men fick nöja sig med en sjätteplats i 
Svenska Cupen då hon missat en deltävling. Linda Nordö-
en som i kvalet ”darrat” till det lite gjorde en mycket bra 
finalserie och slutade tvåa i deltävlingen men vann totala 
Svenska cupen med över 50 poäng. 
 
Sammanfattningsvis kan man bara säga att Paula med 
sina mannar och kvinnor gjorde en mycket bra tävling och 
Sacro’s hoppare visar att de helt klart håller sig i topp när 
det gäller trampolinhoppning i Sverige 
 

Lycklig Svenska cupenvinnaren Linda!  (med sjövallaiten 

Ivan i bakgrunden , Ivan tävlar dock för sin hemklubb Frivolten) 

Fina Hedvig upp och ned! 



 

 

Säsongen för Sjövallas fotbolls seniorer är över. Vi gjorde väl inte vår bästa säsong men klarade  

nytt kontrakt med ett litet nödrop. 

 

Sammanfattning av säsongen 2010 

 Tränare under säsongen har varit Paul Thorne med hjälp av Peter Panic under hösten. 

 Vi har gått runt på c:a 30 st spelare, där 11 spelare har spelat 11 matcher eller fler. 

 Vi har haft 3 st träningar i veckan med ett snitt på c:a 15 spelare per träning. 

 Den interna skytteligan vanns av Dennis Manninger med 7 mål. Nils Ludwigsson gjorde 6 mål och Martin Bodin 

5 mål. 

 Största segern var 5-0 borta mot Solängen. 

 Största förlusten var  1-7 borta mot Härryda IF. 

 Flest spelade matcher gjorde Mikael Olsson med 22, Timmy Scholander och Nils Ludwigsson med 21 var och 

Mattias Lindmark med 20 spelade matcher. 

 Flest varningar under säsongen: Timmy S, Mattias L, Dennis M och Isak Ö,  4 st. 

 Flest spelade minuter under säsongens 22 matcher var Timmy Scholander som spelade 95% , Mikael Olsson 92% 

och Nils Ludwigsson 88% av den totala tiden. 

 

SLUTTABELL DIVISION 6 B GÖTEBORG 

 

Division 6 B Herrar 

Lag S V O F GM-IM D P 

  

 1.Härryda IF 22 18 1 3 92-30 62 55 

 2.Lindholmens 

BK 
22 14 4 4 66-27 39 46 

 3.FK Lokomo-

tiv 
22 14 3 5 54-24 30 45 

 4.Cruz Azul IF 22 11 3 8 69-49 20 36 

 5.IF Mölndal 

Fotboll 
22 9 2 11 51-65 -14 29 

 6.Lövet/ Jo-

hannebergs IF 
22 9 1 12 40-45 -5 28 

 7.Mölnlycke 

BK 
22 8 3 11 34-47 -13 27 

 

8.Björndamme

ns BK 

22 7 5 10 37-56 -19 26 

9.Solängens 

BK 
22 8 1 13 38-69 -31 25 

10.Sjövalla FK 22 7 3 12 32-43 -11 24 

11.IFK Häl-

lingsjö 
22 7 1 14 33-56 -23 22 

12.BK Tynne-

red 
22 5 3 14 32-67 -35 18 

Fotboll 

 

 

 
 

   

http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29091
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29608
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29608
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30214
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30214
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30220
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29634
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29634
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29119
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29119
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=85247
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=85247
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29520
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http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29365
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29584
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29584
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30218
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30218
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Sverigelotteriet 

 

Med Sjövallabladet följer denna gång ett informationsblad om Sverigelotteriet. 

Det är ett föreningarnas lotteri där man stödjer sin förening genom att prenumerera .  Lottnumret är födelsedagen om 

man inte väljer något annat! Autogiro gör det hela mycket enkelt! 

Läs mer på informationsbladet! 

Vi i fotbollsektionen har tagit oss friheten att skriva in ”fotboll” men självklart kan man skriva in någon annan sektion i 

stället om det ligger närmare hjärtat! 

Läs och begrunda; du kanske kan avvara 149 kr per månad och på så sett dels 

Stödja Sjövalla med 40 kr per månad 

Delta i ett spännande lotteri med många fina vinster! 

 

Sponsorer 

Sjövalla FK Senior fotboll vill tacka följande företag som sponsrat vår verksamhet. 

             
cykelosport.se                          compressor.se                    marieholmsglas.se         mark-energibyggarna.se 

                                                                    

 

   Tel   031-87 44 47                                                ulfsgolvtjanst.se 

Inför 2011              

Upplägget inför 2011 har precis börjat.. Ny tränare skall fixas och en och annan ”gamling” kanske lägger av och vi hälsar 
givetvis nya spelare välkomna till seniorfotboll. 

Seniorkommitén tar inte semester bara för att fotbollssäsongen är slut. Det är väl nu som vårat jobb inför 2011 börjar på 
allvar. 

Så är det någon läsare som känner någon granne som har en kusin som har en jobbarkompis som jobbar på posten som 
känner till en kompis flickvän som har en f.d. pojkvän vars son har en storebror som går i samma klass som en som kan-
ske är intresserad av att spela fotboll i Sjövalla senior lag. Kontakta då fotbollssektionen i Sjövalla. 

Seniorkommitén               Sjövalla FK Fotboll 

 

http://www.compressor.se/


 

JULBASAR 
SÖNDAGEN DEN 5 DECEMBER 

KL 13.00 - 15.00 

Ekdalaskolans Aula i Mölnlycke 

Kaffeservering  Hemlig Låda 

Försäljning   

Lotterier  Fiskdamm,Tomteorkester 

Julbytardag 

SäljKöp Vintersportprylar 

Julbordslunch för 2 personer på Råda 

Säteri och Gästgifveri 

lottas ut vid entrén 

————————————————

TOMTEVANDRING 

LÖRDAGEN DEN 18 DECEMBER 

Samling kl 16.00 utanför kommunhuset där vi köper  

facklor. Sedan går vi i facckeltåg upp till tomten i Wen-

delsbergsskogen. 

—————————————————————————— 

VÄLKOMNA   önskar Sjövalla FK 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


