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Redaktören har ordet 

Hej alla Sjövalla frisksportare!! Sitter nu och skriver  på en  alldeles un-

derbar  Påskdag! Fantastiskt sommarväder  denna påskhelg  ,  undrar 

om det någonsin varit så här innan.  Jag sitter på jobbet idag , men bar-

nen har en härlig dag hos mormor och morfar på Tjörn med Kubb och 

bad i poolen , hela 14 grader i vattnet….. 

Arbetet med  Sjövallabladet går lättare för varje nummer, jag lär mig så 

sakteliga och det är numer mest ett nöje att få ihop sidorna på ett bra 

sätt.  Dock har jag önskemål om lite hjälp att ragga reklam till tidning-

en, går lite sådär för  mig när jag bor lite avsides ännu.  Finns någon 

som känner sig manad att höra sig för  här och där så tages detta tack-

samt emot av klubben (och mig).  Jag hoppas också självklart att  med-

lemmarna i klubben fortfarande tycker det är roligt när tidningen dim-

per ner i brevlådan.  För visst , även om man kan  höra röster att det 

räcker med en digital tidning så är det ändå nåt vissa att hålla den  han-

den, men glöm inte att  den digitala versionen kan ni också läsa och där 

då i färg  vilket kan vara kul. 

Till alla sektioner vill jag rikta en uppmaning att ta med kameran på 

alla era  aktiviteter,  vi vill alla ta del av vad ni gör därute.  Det är så 

roligt med bilder!  Önskar Er alla en underbar sommar, vi ses på lägret! 

Karin 

 

Sjövalla cup  
Kom och se svenska eliten i  

Trampolin och DMT i  

deltävling 3 i Svenska cupen 

 

Mölnlycke Idrottshall 1-2 oktober  

Lördag 1 oktober  

Kvaltävlingar från kl 14.00 

Söndag 2 oktober Finaler kl 12.00 

Fri Entré!    Välkomna! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hej kära medlemmar! 

Så har då ”den längsta vintern i mannaminne” passerat. Förhoppningsvis kanske jag skall tilläg-
ga. När detta läses borde rimligen så vara fallet i alla fall. Visst var det rejäla vintrar på 40-talet, 
men var de så långa? Så långt tillbaka sträcker sig inte riktigt mannaminnet, i varje fall inte mitt… 

Eftersom det nu blev en sådan lång vinter, kunde det ju ha blivit mycket skidåkning här hemma-
vid. En del blev det ju, men tyvärr kom det då och då in någon rejäl tödag eller två, varför det un-
der långa perioder inte varit något särskilt bra skidföre, i varje fall inte för motionsåkarna. För att 
nu inte tala om alla dem som ville motionera till fots. Många upplevde det ju som rent farligt att 
bege sig ut, så det blev väl si och så med de långa promenaderna. De som tränade för Vasaloppet 
hittade dock uppenbarligen lämpliga ställen att träna på, för Sjövalla var ju rikligt representerat i 
de olika loppen. 

Sjövallas skidkung Christer Nilsson, som förra året, lite överraskande, fick se sig slagen av Björn 
Lindkvist, återställde i år ordningen. Han tog sig i mål på mäktiga 5.18.19, dryga 17 min före 
Björn. Bra kämpat av båda, ja för övrigt av alla som ställde upp, unga som gamla. Många med 
riktigt bra tider! 

Den långa vintern har naturligtvis inte påverkat våra inomhusaktiviteter, där verksamheten rullat 
på fylld av entusiasm. Det har ”skejtats”, trampolinhoppats, spelats volleyboll och tränats av bara 
den. Och visst har det blivit en del träning utomhus också. Härligt! 

Men nu är våren på väg och vi kan titta ut ur våra hålor på riktigt. Sjövalla arrangerade distriktets 
första orienteringstävling den 27 mars, där allt fungerade till belåtenhet. Orienterarna var heta på 
gröten och gick nästan man ur huse för att vara med. Det var länge sedan vi hade så många delta-
gare på en tävling. Ca 900 startande! Och hade vädergudarna låtit det vårvarma lördagsvädret 
fortsätta över söndagen hade det väl kommit ännu fler. Nu blev det ju lite gråkallt och blåsigt i 
stället så en del kanske valde att stanna hemma. Men vi får vara glada för att snöyran som kom 
när vi packat ihop på eftermiddagen inte kom tidigare… 

 

Lagom till att vårsäsongen skall dra igång för våra fotbollsungdomar, så börjar den nya Djupe-
dalsgården bli färdig. Den gamla paviljongen, som blivit allt skraltigare, har nu tjänat ut sin tid 
och det blir säkerligen ett lyft för fotbollssektionen att få fräscha lokaler. Som tidigare så är det 
Sjövalla och MIF som tillsamman skall utnyttja dessa. Än återstår en del arbeten på de nya loka-
lerna, men framemot sommaren skall de vara helt klara. 

 

Så det pyser och pockar överallt i våra led. Sommartiden har påbörjats. Vi vill alla ut på grönbete 
som ystra kalvar. Nu är det dags för ännu ett härligt sommarhalvår! 

Väl mött på alla trivsamma aktiviteter i Sjövalla, ”den roligaste klubben”! 

 

Må så gott!   

     Claes Green 

 
 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2010 
 

 

 

Befattning 

 

Namn och telefon 

 

Postadress 

 

E-post 

Ordförande 

 

Claes Green 

031-88 47 73 

070 375 19 76 

Bokvägen 4 

435 37 MÖLNLYCKE 

claes.green@telia.com 

Vice ordförande 

 

Leif Borg 

031-88 49 46 

0705 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37  MÖLNLYCKE 

fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare 

 

 

Anita Olofsson 

031-795 15 16 

0704 71 96 68 

Hedebäcksvägen 54 

428 37 Kållered 

anita.hidstedt@telia.com 

Kassör 

 

Sven Persson 

031-88 32 39 

070 583 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 PIXBO 

sven.persson@else.se 

Ledamot 

 

 

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 

Ledamot 

 

 

Michael Ehrenborg 

031-88 17 79 

070 966 72 32 

Trädgårdsvägen 10 

435 35 Mölnlycke 

ehrenborg@home.se 

Ledamot 

 

Bernt Fredriksson 

031-26 52 16 

0704 49 08 86 

Långåkern 35 

433 65 Sävedalen 

bernt.margit@telia.com 

Ledamot 

Fotboll 

 

Kenth Nilsson 

031-88 53 89 

0702 66 19 68 

Astrakanvägen 3 

435 43  PIXBO 

kenth.nilsson@arkivnamnden.

goteborg.se 

 

Ledamot 

Orientering 

 

Jan Rydén 

031-338 08 36 

0733 13 06 98 

Stenmurklan 1 

435 40 Mölnlycke 

jan.o.ryden@telia.com 

 

tfn arb 031-794-94 04 

Ledamot 

Sacro 

 

Paula Nordöen 

031-338 04 60 

0705 38 04 60 

Hönekullavägen 41B 

435 44 Mölnlycke 

paula@nordoen.com 

Ledamot 

Skateboard 

 

Jukka Rankanen 

031-88 42 89 

0709 36 89 55 

Hasselvägen 4 

435 38 Mölnlycke 

jukka.rankanen@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Annika Lange 

031-98 93 67 

070 331 41 85 

Abborrtjärnsvägen 27 

435 39 Mölnlycke 

annika.lange@telia.com 

Ledamot 

Ungdom 

 

Ivan Paust 

0513-200 97 

0763 75 09 95 

S:a Björke Nygården 2 

524 95 Ljung 

i-paust@hotmail.com 



 

 

   

Har du lust att följa med på en resa till Stockholm och springa 

någon av Lidingöloppen? 

Planerna är att vi åker tåg från Göteborg – Stockholm fredag 

den 23/9 och hem söndag  den 25/9. 

Vi bor på något centralt vandrarhem tillsammans. 

Det finns möjlighet att springa Lidingöloppet, 30km och 15 km 

på lördagen eller Lidingötjejlopp på söndagen som är 10 km. 

(från 12 år) eller Lilla Lidingöloppet (barn/ungdomar) Kolla in 

hemsidan för mer info om loppen, tider, priser och åldersgrän-

ser. 

Om vi anmäler till loppen genom Sjövalla får vi föreningsrabatt! 

 

Förutom att springa hinner vi med shopping, restaurangbesök, 

museer, ja…vad vi har lust med! 

 

Vi behöver beställa tågbiljetter o vandrarhemsrum i god tid 

Så anmäl dig till annika.lange@telia.com senast den 1 juni. 

Kostnad: ca 300:-/natt+Tåget (vet ej vilket pris vi får ännu)+ 

kostnad för loppet. 

 

För att kunna göra en föreningsanmälan behövs: namn, adress, 

personnummer, vilket lopp. 

 

Det går naturligtvis bra att följa med som sällskap och 

hejarklack om man vill det! 

 

LIDINGÖ     LOPPET 

mailto:annika.lange@telia.com


 

 

 

 

 

 

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. 

 



Orientering 
Årets första orienteringsfest 
 

Efter den sensationellt långa vintern har orienterarna runt om i regionen gått och riktigt 
längtat efter att komma ut i skogen igen. Det märktes på anmälningarna till årets Sjöval-
laslag den 27 mars, som var den första tävlingen i distriktet. Hela 936 personer anmälde 
sig till tävlingen och det var sedan ca 900 som startade! Det stod t.o.m. ganska många 
norska löpare från osloregionen i startfållan! 

 

In i det längsta var det tveksamt om tävlingen skulle kunna genomföras, men genom det 
påtagliga och milda vårvädret veckan före tävlingen, försvann mycket av snön och isen i 
skogarna. Lite låg väl kvar här och där, men det fick man ju tåla. TC eller ”Arenan” som 
man säger numera låg uppe på Skinnefjäll, bara ett stenkast från de gula tegelhusen. Ut-
rymmet var ju inte det största precis, men räckte ändå väl till och trängseln skapade en 
riktigt gemytlig stämning. 

 

Trots fint vårväder både före och efter tävlingsdagen, blev det ganska småsnålt just den-
na söndag, varför det blev en livlig försäljning av kaffe, hamburgare, creps, korv mm, 
mm i den välsorterade serveringen. Närhet till parkering, start och varmdusch inomhus 
var också sådant som uppskattades. 

 

Det numera ganska rutinerade arrangörsgänget hade än en gång lyckats genomföra en 
tävling till allas betåtenhet och tävlingsledaren Sören Svensson och banläggaren Bengt 
Ottosson kunde verkligen känna sig nöjda. Superlativerna från de tävlande lät inte vänta 
på sig! 

 

Är Du intresserad av att se hur många har sprungit kan Du på Sjövallas hemsida under 
orientering gå in på länken till Runoway, där ett stort antal löpare lagt in hur de har 
sprungit. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hejsan!  

Vi vill gärna delge Er vinterns olika aktiviteter där ungdomar från Sjövalla har delta-

git under vinterhalvåret. 

Det började i höstas med Höstkurs på Stensund i oktober, mer där var ett stort 

glatt gäng på xx ungdomar. På Megahelgen i Värnamo var det också en hel hög sjöval-

lait-ungdomar på plats såklart. I Värnamo börjar de vänja sig vid att vi kommer en 

hel drös , och vi har jättekul tillsammans. 

Nyårskursen på Stensund kom härnäst och dit åkte också en hel hög sjövallaiter. 

Rasmus Malmqvist ( ny medlem 2010) och undertecknad (Ivan Paust) jobbade under 

Nyårskursen i köket och vi hade minst lika roligt som resten kan vi rapportera.  

En vårkurs på Stensund hanns med, Det var olika kurser som pågick och alla valde det 

som passade bäst för den enskilde, exempel: Baskursen, Klättring, Trampolinledare, 

Dans, Teater.  

Så har vi under 2011 även varit iväg till Branäs en långhelg för skidåkning, också i 

samarbete med Värnamo frisksportarna. Toppen med samarbetet där. 

Vi ordnade också en filmkväll i Finnsjögården i början av april och det var populärt, vi 

blev 14 stycken som åt tillsammans och tittade på film. Roligt, det gör vi igen. 

Så till sist så här i dagarna innan tidningen går i tryck ska vi till Stensund igen på 

Valborgsmässofirande. Det är ett nytt koncept från förbundet och vi tror det kom-

mer bli jätteroligt! Även här ska Rasmus och undertecknad hjälpa till i köksregioner-

na, (Rasmus är utbildad kock och det passar ju bra!) 

 

Allt detta vi får lov att göra tillsammans under året har klubben och distriktet stöt-

tat med hjälp dels vad gäller kurskostnad men även en del av resekostnader. Vi tack-

ar så jättemycket! Förhoppningsvis funkar det likadant i framtiden. Vi ungdomar är 

verkligen glada att få träffas inte bara under rikslägret utan under hela året , det 

tror vi hjälper till för gemenskapen och lägger en bra förutsättning för friskspor-

tens framtid. Vi hoppas klubben, distriktet och även förbundet tänker likadant! 

 

Vi som åkt på de olika aktiviteterna var, (utan inbördes ordning, och förhoppningsvis 

alla namn):Johanna och Josefin Lange, Linus och Ludvig Engman, Linda Nordoen, Mat-

tis och Ivan Paust, Andreas Andersson, Fredrik Rignell, Joakim Linde, Frida Brage, 

Frida Wallander-Leyonberg, Moa Engman, Rebecka Skog, Johan Wendel, Rasmus 

malmkvist, Sofia Lundén, Susanne Ekvall, Caroline Sande, Helena Martinsson, Sanna 

Källman Gleisner, Elvira Leinonen, Karin Lunden, Tobias Nordström, Jesper Wahl-

stedt, Linnea Sandberg, Josefin Krantz, Elsa Hutilino, Desirée Andersson, Hedvig 

Johansson, Mia Basara, Hanna Jokela, Emma Brage,  

Ungdomssektionen  



 

Ungdomssektionen  

Lite blandade bilder från 

våra olika  träffar 



 

 

 

Sommarens två större aktiviteter i ungdomskommittens regi! 

 

Cirkus skola 

Sjövalla hakar på förra sommarens  kringresande frisksportaktivitet; cirkusskolan. 

Under vecka 32 i sommar får kommunens barn och ungdomar chansen att vara 

med på en härlig frisksportupplevelse i form av en cirkusskola. Information kom-

mer gå ut till kommunens innevånare inom kort.  Aktiviteter på cirkusskolan blir 

allt mellan trampolin och jonglering. Vill Du vara med och ”jobba ” så hör av Dig 

så fort som möjligt såklart! 

 

 

GÖTAträffen 

Dags för sommarens uppföljare av  det som blev en så lyckad Götaträff förra som-

maren. Vi bjuder in frisksportungdomar från hela Sverige till vår ungdomsträff den 

2-4 september  för allehanda aktiviteter (fortfarande lite i sin linda exakt vad) 

men Volleyboll och god mat kan bland annat utlovas såklart. 

Idéer som Ni vill bidra med tar vi såklart tacksamt emot. Även vuxna som kan 

tänka sig ställa upp med lite service vad gäller mat/ handling/ bilkörning kan be-

hövas. 

Ungdomssektionen  



Du glömmer väl inte  

 

Rikslägret 2011 
 

som i år är i Värnamo, Forsheda  

 

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! 

 

FINNSJÖN RUNT 

Efter förra årets lyckade tävling satsar vi år ännu hårdare, med bl. a. en nykomponerad 

plakett till alla deltagare. Tävlingen genomförs tisdagen den 6 september. Start alla 

klasser 18.30. 

Banlängder: 10 år 1400 m. 12 år 2800 m. Övriga klasser utom tävlingsklass herrar 5750 

m(ett varv runt Finnsjön) Herrar tävlingsklass 11500 m(2 varv runt Finnsjön.) 

Start och mål Finnsjögården, där vi också har servering. Inbjudan och ytterligare infor-

mation kommer på hemsidan i slutet av april och kommer dessutom att skickas ut till 

aktuella klubbar. 

Upplysningar Bernt Fredrikson Tel: 031-265216 eller 0704 490886. 



Bland leguaner och sköldpaddor 

på Galapagosöarna 
 

Som vi tidigare berättat om i Sjövallabladet, har Inger och jag haft tillfälle att 
besöka ögrupper såväl i långt upp i norr som långt ner i söder. När vi nu 
ville ut och resa igen så blev det åter till en ögrupp, men denna gång mitt-
emellan. Galapagosöarna ligger ju precis på ekvatorn ungefär 100 mil utan-
för Ecuadors kust. Som så många gånger tidigare valde vi att åka med Värl-
dens Resor, som i sitt arrangemang också har några dagar i Amazonas i östra Ecuador. 

Efter att ha lämnat ett riktigt kylslaget Sverige i slutet av februari, steg vi efter ca 21 tim resa (inklusive tre mellanland-
ningar) av planet i Ecuadors huvudstad Quito tillsamman med 13 andra förväntansfulla medresenärer och en färdledare. 
Vi anlände ungefär kl 9 på morgonen och möttes av ett ganska soligt väder med ca 15 graders temperatur. Quito ligger 
visserligen på ekvatorn, men eftersom det ligger på ca 2.750 m höjd var det ändå inte särskilt varmt. När det mulnade på 
eller regnade (som det faktiskt gjorde då och då) var det t.o.m. riktigt kylslaget. 

Efter en dag med tidsanpassning och mera allmän sightseeing i staden for vi nästa dag tidigt på morgonen till flygplat-
sen igen för att med ett mindre inrikesflygplan flyga österut över Anderna till en liten stad med det romantiska namnet 
Puerto Francisco de Orellana, men som i dagligt tal kallades för Coca och som inte var ett dugg romantisk utan en riktig 
”smutsig liten håla” mitt i Ecuadors oljedistrikt. Våra kunskaper om 
Ecuador hade ju tidigare inte varit så överväldigande, men vi fick nu 
lära oss att man på 60-talet funnit mycket olja öster om Anderna i 
Ecuador och oljan var nu landets främsta nationalinkomst. Här fanns 
inget att uppleva så vi förflyttade oss raskt ned till Napofloden som 
rann genom staden och som är en biflod till en biflod till Amazonas-
floden. Låter kanske inte så mycket, men den var faktiskt flera hund-
ra meter bred. Här embarkerade vi en ”motorkanot”, som i god fart 
transporterade oss nedströms genom regnskogen tills vi efter dryga 
2,5 tim kom till vårt landningsställe. Efter 15 min vandring kom vi till 
ett mindre vattendrag där vi tog plats i långa, smala kanoter som 
paddlades av två man. Utefter slingriga trånga vatten och sedan över 
en liten sjö kom vi till ”Selva Lodge”, ett väldigt fint litet ställe mitt 
ute i regnskogen, där vi sedan skulle vistas i tre fantastiska dygn. 

Efter gryningen och före skymningen gjorde vi antingen långa vand-

ringar i regnskogen, eller paddlades på vattendragen och såg och 
lärde oss väldigt mycket om fåglar, apor, insekter, fjärilar, ormar, 
trädslag, medicinalväxter, mm, mm. Vid en kvällsvandring såg vi, 
med lampor till hjälp, allehanda trivsamma småkryp. Ja små och små, 
det var bl.a. ludna spindlar som väl var ca 12-13 cm stora – minst. Vi fick också tillfälle att ta några uppfriskande bad i 
den lilla sjön. Vi garanterades att det var helt ok så det kändes inte alls märkvärdigt att det i dessa vatten fanns såväl 
anacondor, som pirajor och kajmaner (en slags krokodil)….. 

Återkomna till Quito, spenderade vi en dag med utflykt till Otavalo, en liten stad ca 2 tim bussresa norrut. Här besökte 
vi en jättelik marknad där indianerna från de omkringliggande byarna marknadsförde varor av alla tänkbara slag. Lokalt 
vävda/stickade textilier var en väldigt dominerande produkt och här fanns goda möjligheter att inhandla klädesplagg i 
den allra ljuvligaste alpacka-ull till priser som kanske var en tiondel eller mindre av vad det skulle kosta hemma. Förvis-
so blev det en del handlat… 

Men - så var det dags för vårt egentliga resmål! 

Upp igen i ottan, ut till flygplatsen, väntan och sedan ett par timmars flygning rakt västerut till Galapagos. Frampå för-
middagen landade vi på flygplatsen på den flacka ön Baltra, som är 
en av 13 större och 40 mindre öar i ögruppen. Strålande sol och ca 30 
grader! Det var något för vinterfrusna svenskar! Ja inte bara svenskar 
utan folk från många olika håll i världen, framför allt Nordamerika 
och Nordeuropa. Medan vi stod och väntade på att slussas genom 
ankomsthallen, där 100 US $ skulle betalas i ”entréavgift” till natio-
nalparken (hela Galapagos är en enda jättestor nationalpark), landade 
i snabb följd ytterligare 3-4 plan. Man beräknar att ögruppen under 
2011 kommer att besökas av 170.000 turister!!! Multiplicerar man med 
100 och sedan dollarkursen på ca 6.50 så inser man att det är en gans-
ka väsentlig inkomst för landet! Man kan ju tro att det fullständigt 
skulle krylla av turister överallt, men genom en mycket genomarbe-
tad planering för omhändertagandet av alla dess människor av natio-
nalparksadministrationen, sprids de ut på ett föredömligt sätt och 
under noggrann, osynlig uppsikt. 

 



 
 

Den dominerande delen av turisterna besöker ögruppen under en vecka och 
är då logerade på trivsamma motoryachter som mestadels tar 16-20 passagera-
re (det finns enstaka större båtar, men det kan inte vara så bra – måttligt stora 
grupper är det lämpligaste). Vanligtvis sker förflyttningarna nattetid för att 
möjliggöra mer tid för landstigningar på dagarna. Varje båt har en av admi-
nistrationen fastlagd resrutt som följs till punkt och pricka i stort sett på klock-
slaget. Resenärerna eller färdledaren har alltså ingen möjlighet att påverka var 
man skall göra sina landstigningar, då allt är förutbestämt. Vill man besöka 

särskilda öar eller sikta in sig på särskilt märkvärdiga djur måste man alltså kartlägga vil-
ken båt som besöker dessa platser och sedan vilken researrangör som anlitar dessa båtar. 

 

Men för de allra flesta spelar detta ingen större roll. För vart man än kommer upplever man 
mycket speciella öar med en mycket speciell flora och fauna. Så var det också för oss. Vi 
besökte öarna Santa Cruz, Santa Fe, Espanola, Floreana, San Salvador, Genovesa samt några 
mindre öar. Med på båten hade vi Morris, en mycket duktig lokal guide som kunde allt om 
öarnas geologiska historia, vulkanismen, växters och djurs utveckling på öarna samt också 
alla de mängder av märkliga arter som nu finns på öarna. Många av dessa arter är endemis-
ka, dvs de finns enbart på Galapagos och i många fall är det så att en art t.o.m. kan vara 
begränsad till en enda ö. Före middagen varje kväll höll han en liten föreläsning om vad vi 

skulle uppleva nästa dag, vilket tidsschema som gällde etc. Allt mycket välplanerat. 

 

Trots att antalet landstigningsställen är relativt begränsat och att man vid 
dessa skulle gå längs väldigt väl markerade stigar– det är ju trots allt så att 
övärlden är en nationalpark där djuren skall leva ostört – fick vi lära oss jät-
temycket och vi fick tillfälle att beskåda väldigt många spännande djur och 
fåglar. Ett litet axplock är havsleguaner, landleguaner, ödlor, jättesköldpad-
dor, sjölejon och pälssälar, fregattfåglar, pelikaner, blåfotade och rödfotade 
sulor, lavamås, svalstjärtad mås, för att inte tala om allehanda finkar, vråkar, 
duvor, ugglor, mm med prefixet ”galapagos-”. Men vi såg inte bara djurliv 
på marken och i luften, vi såg också väldigt mycket spännande i havet, såväl 
från båten som i vattnet. Vid flera tillfällen kunde vi snorkla i ett ljuvligt 25-
gradigt vatten och se sjölejon, havssköldpaddor, rockor, hajar, bl.a. hammar-
haj (!) och allehanda färggranna fiskar och från båten hamnade vi vid två 
tillfällen i stora delfinflockar och såg också pilotval och på håll andra valar. 

 

Vad vi inte fick se var galapagospingvinen. Denna skulle vi sett vid en landstigning på ön Bartolome på em fredagen 
den 11 mars, men p.g.a. tsunamirisken denna eftermiddag ställdes denna landstigning in och vi fick avvakta ute på ha-
vet på djupt vatten. Vi märkte aldrig någon tsunami, men man hade på vissa öar haft en del problem (dock inga våld-
samma sådana), så det var nog väldigt bra att vi gjorde som vi gjorde. 

 

Efter exakt en vecka återvände vi så till Baltra och flygplatsen där vi tog farväl av vår duktige lokalguide. Vi tog oss till 
Quito, åt en avskedsmiddag på kvällen, för att sedan dagen därpå ge oss i kast med den långa resan hem. Vi hade hop-
pats på vår när vi kom hem, men det blev till att skotta mer snö. Men med oss i våra sinnen har vi underbara minnen och 
nu är ju äntligen våren här! 

 



 
 

 

VASALOPPSVECKAN 2011 SOM VI SJÖVALLAÅKARE UPPLEVDE DEN 

 

Nu varar Vasaloppsfesten i Mora med omnejd hela 10 dagar med bortåt 55000 deltagarpen. Redan på fredag veckan före 

Vasaloppet körs Kortvasan med bortemot 7000 deltagare. Sen följer Tjejvasan, Öppet Spår (2 dagar) Halvvasan, Skejtva-

san(45 km), Stafettvasan, Ungdomsvasan med olika banlängder anpassade till ålder följt av Vasaloppet som ju alltid körs 

första söndagen i mars. 

Vasaloppets organisation med bortemot 20 heltidsanställda och mängder av volontärer i olika åldrar är ett föredöme för 

övriga skidloppsarrangörer runtom i världen. Varje år ses organisationen över, banförbättringar görs och i år hade man 

löst de stora trafikproblem man hade förra året. 

Så vi kan bara instämma i de lovord Vasaloppet fått, världens bästa långlopp! 

Att vi sen efter förra årets härliga vinter fick en som var nästan lika fin gjorde att vi kunde komma bra förberedda till de 

prövningar som långa distanser i skidspår ändå är, får vi vara tacksamma för. 

En del av våra deltagare utnyttjade också den fina service om nedskällda SJ skall ha beröm för,att transportera åkare från 

olika delar av Sverige i liggvagn till och från Mora för en ganska billig slant. 

Och nu till hur det gick för Sjövalla åkarna. 

Kortvasan 30 km. Christer Nilsson 2.10.54, Karl Rydén 2.39.03, Jan Rydén 2.39.10, Ingela Brage 2.51.13 

Lennart Abrahamsson 2.59.30, Clara Wallin 3.10.32, Ulf Wallin3.10.33,  Mikael Brage 3.10.46 

Christina Fregler 3.11.14, Lars Fregler 3.11.14, Peter Lange 3.13.58, Annika Lange 3.19.42, Carina Brockmar 3.26.11 

Tjejvasan 30 km. Anna Wallin placering 511   2.34.44       Nina Höglund   554    2.35.54 

Frida Björklund  2403   3.09.50            Camilla Björklund   3236      3.22.03  (Bra åkt tjejer !) 

Öppet Spår: Torbjörn Jagstedt  8.02.59  Leif Borg  8.06.09  Erik Brostedt   8.59.20 

VASALOPPET 

Växlande molnighet,-12 till -2 grader bra spår. Snön av nysnökaraktär= ej racerföre. 

Segrare herrar Jörgen Brink 3.51.51  Damer  Jenny Hansson 4.25.30. Startande 1532 damer och13198 herrar (totalt 14730) 

Ej fullföljt 730. (mindre än 5 % vilket är en låg  procent) 

Resultat Sjövalla 1. Christer Nilsson  1145 5.18.1 

  2. Björn Lindqvist 1741 5.35.51 

  3. Ulf Wallin  3153 6.13.41 

  4. Stefan Lemurell 3695 6.28.12 

  5. Per-Arne Wahlgren 5391 7.08.00 

  6. Per Johan Pettersson 7505 7.39.59 

  7. Henrik Stenqvist 6664 7.40.15 

  8. Hans Hofflander 7165 7.41.51 

  9. Arne Andersen 8320 7.47.05 

  10. Erik Hallgren  7991 8.13.3 

   

SKIDOR 



 

 

   11. Bo Westerdahl 9553 8.55.24 

  12. Gunnar Niklasson 9940 9.15.02 

  13. Bengt-Olof Landestorp 10541 9.30.44 

  14. Bernt Fredrikson 10542 9.30.44 

  15. Johan Petersson 10784 9.40.02 

  16. Per Sundström 11649 10.27.53 

  17. Hans-Olof Sundell 12132 11.05.35 

e anmälda i de olika lopI damklassen placerade sig Malin Lemurell på plats 444 på tiden 8.07.23  vilket placerar henne på 

3:e plats genom tiderna bland Sjövallas damer. Grattis! 

Nedan följer några noteringar som skrevs i bussarna på vägen till och från Vasaloppet. Jag  har tillåtit mig att korta en 

delinlägg. 

Arne A : Förutsättningarna inför mitt 22:a lopp verkar bli perfekta. Jag ser fram emot en fin dag i spåren. Var på plats i 

god tid före starten och insöp atmosfären samt deltog i gymnastiken. Kom fint iväg solen sken och allt var bra. Trots allt 

kommer tröttheten smygande mot slutet men jag är nöjd att ännu en gång ha fullföljt loppet. 

Gunnar N. 50 mil på snö + vanlig träning gör att jag hoppas på ett lopp i stil med förra årets.Efteråt: Ett mycket tungt 

lopp,var trött väldigt länge. Det är bara att konstatera att det krävs mer träning för varje år. Ganska nöjd ändå. 

Bosse W: Hoppas på fina lättstakade spår. Skönt att kylan släppt. Besväras av småfrusna fingertoppar efter kall tränings-

vecka i Grövelsjöfjällen. Efter: Kallt i starten men värmen steg snabbt. Svårt att få fart på skidorna i det ganska tröga fö-

ret. 

Björn L: Har hunnit träna som vanligt inför mitt 5:e Vasalopp. Hoppas på placering 1000-15000. 

Efter: En mycket fin dag i spåret. Trögt mellan Evertsberg och Eldris men sen blev spåren isigare. Missade målsättningen 

med några hundra placeringar. Ändå godkänt.(Freddies betyg MVG) 

Per Sundström 37 år. Debutant Många års väntan och nu är jag på väg. Hoppas jag tar mig till Mora utan buss och att 

övriga Sjövallaiter gör det också. Efteråt: Tack för en fin resa, ett minne för livet ! 

Återkommer nästa år! (Per har redan anmält sig till 2012 års lopp) 

P-A Wahlgren: Äntligen dags för första Vasaloppet. Har kunnat träna på bra hela hösten och vintern utan avbrott. Efter 

71 mils skidåkning, två seedningslopp samt många timmar på gymmet känns det bra. Jag skall ta det så lugnt att jag kan 

njuta av loppet.(Farligt att tänka så). Då kommer det rep i vägen. Freddies anm.) Härlig känsla och stämning när solen 

gick upp över startfältet och massorna vällde iväg. Min planering höll och jag var pigg hela vägen. Körde om folk hela 

tiden efter halva loppet. Tack för en trevlig resa i ett härligt gäng och tack för alla goda råd! 

Hans-Olof S: Vilken vinter i Göteborgstrakten! Hittills 60 mil på skidor innan sista 9 mil. Efter: Kanonfint väder, bra spår 

hela vägen. I Risberg började kroppen protestera, i Evertsberg tycktes buss vara ett alternativ. Men min norrländska tju-

righet tog min trötta kropp på skidor till Mora återigen. 

Bernt F (Freddie) Inför mitt 31:a V-lopp, det första 1963, vågade jag inte hoppas på bättre än en tid runt 9-9.30. Åkfart på 

träning och träningsdistans pekade tyvärr åt det hållet. Gratis startavgift, orange veterannummerlapp och startfålla 5 

bland övriga veteraner, varav fortfarande drygt ett hundratal är aktiva, fick mig att ännu en gång, mot bättre vetande 

ansluta till Sjövallas trevliga Vasaloppsgäng. Efteråt är jag nöjd att jag åkte. Nu har jag 1 lopp för Tolereds AIK, min 

gamla friidrottsklubb, samt 30 lopp för Sjövalla. 

Tack alla gamla skidkompisar från 1969 tills nu. Det är många trevliga minnen i Fädrens Spår man kan plocka fram. 

Vad gäller årets lopp vill jag nämna några saker. 

Roligt att alla våra åkare klarade loppet. Grattis än en gång Christer Nilsson som för 20-e gångenvar vår snabbaste åka-

re!!! Grattis alla debutanter som klarade loppet. Och sist men inte minst, tack Jan-Erik som fixade bussarna, Johanna B 

och Owe B som körde så bra och Gunnar N som ordnar allt runt resan, förläggning , trevliga matställen m.m. 

   Freddie f.d. Vasaloppsåkare. Blivande soffsupporter. 

 





CHILLSKATE 
Sjövalla FK 

ÖPPETTIDER 

Månd.Ons.Tors.Fredag       

     17-20 

      TISDAG TJEJKVÄLL 18-20     

Söndagar 13 - 16 för de upptill 13år. 

                  16 - 19 för övriga                

              Inträde. 40kr.  

            medlemmar 20 kr. 

Du ska visa ditt kort !!!! 

 ENDAST ÅKARE ÄGER 

   TILLTRÄDE TILL HALLEN                                                 

Nu kan du anmäla dig till våra sommarkurser på Chillskate i Mölnlycke. Vi har satt ihop fler 
 kurser än någonsin eftersom de är så populära. De hålls av våra erfarna skejtare. 
 
 Anmäl dig här : 
http://www.chillskate.org/?sommar-skejt,57 
 Ska du köpa skateboard finns lite tips för nybörjaren här: 

http://www.chillskate.org/?kopa-skateboard-till-ditt-barn,60 

Eventuella frågor besvaras av Jukka 0709-368955 men anmälan görs på:http://www.chillskate.org/?
sommar-skejt,57      där du även kan lämna meddelande och önskemål 

http://www.chillskate.org/?sommar-skejt,57
http://www.chillskate.org/?kopa-skateboard-till-ditt-barn,60
http://www.chillskate.org/?sommar-skejt,57
http://www.chillskate.org/?sommar-skejt,57


                                                                                       

 Återuppståndelse för  Olof cup! 
Lördag den 9 April var det äntligen dags för att 
uppleva en dag i volleybollens tecken. Olof cup 
som på sin tid var ett roligt inslag för volleyboll-

frälsta återinvigdes! Lena Holmberg har varit den 
drivande kraften för denna uppståndelse och vi 
tackar henne för det. Men mest tackar vi såklart 

grundaren Olof Nylund som också var på plats vid 
återinvigningen. Många hade kommit för att delta och klockan 10 
drog turneringen igång.  

Hallen gästades också av de ursprungliga aktiva volleyboll frisk-
sportarna i Sjövalla, idag våra veteraner. Härligt att så många kun-

de komma och bevittna händelsen. 5 lag blev 

det allt som allt och en massa matcher med 
andra ord. Alla såg ut att ha roligt och det blir med all 

säkerhet en återuppväckt tradition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volleyboll 



Glädje = Framgång 
Just nu är vi 12 stycken aktiva tjejer i vår äldsta grupp och vi älskar det vi gör. Vi älskar 

volleybollen, spelet, allt runt omkring, ramsorna, sammanhållningen och glädjen. Något 

som vi har i vårt lag som kanske inte alla andra lag har är, att vi har så sjuk kul. Och vi 

gör sådana galna saker, men det är så vi är.  

Under 1 års tid har vi gjort sammanlagt 12 stycken tårtor de har varit rosa, lila, blåa, stora 

och små. Och nu senast när vi hade ett födelsedagsbarn anordnades det skattjakt vilket 

blev väldigt lyckat. Det är inte många som sitter efter sin träning och käkar tårta eller 

öppnar paket. 

Men vi har också vår maskot Frank-Arni en liten bäver som oftast är med oss och hejar 

på. Vi åker i väg och sover på vandrarhem under sammandragen och har middagar och 

filmkvällar.  

Men trots att vi ofta och då menar jag väldigt ofta har skratt attacker så har vi lyckas bra 

under säsongens serie spel.  Under hösten och våren har vi spelat i division 3 och vi har 

varit ibland annat Trollhättan, Jönköping, Alingsås och placerat oss bland de bästa lagen 

varje gång. 

 Den 27 november höll vi också i ett sammandrag i Landala inne i Göteborg och detta slu-

tade med en seger till oss. Just nu leder vi hela serien , och allt kommer att avgöras i sista 

omgången. Det är väldigt spännande ska jag säga er för det är flera lag som har chansen 

att vinna och gå upp i 2:an. 

Det har blivit väldigt tydligt att glädje ger framgång och det är något vi tänker jobba vi-

dare med. Vi vill sprida glädje till alla runt omkring oss och vi gör det vi tycker är kul, att 

spela volleyboll. 

Av: Caroline Sande 

volleyboll 



      SACRO 
  

Uppskattat träningsläger för sportlovs lediga gymnaster 

 

Under februarilovet anordnade vi i Sacro ett träningsläger för 
sportlovslediga gymnaster från hela västra gymnastikdistriket. 

Som gästtränare hade vi även lockat hit vår högt uppskattade  

ungerske tränarkollega Oliver Ott.  Bilder nedan från en rolig 
vecka! 

Fanny och Ivan 

Oliver och Linda 

Linus och Oliver 

Lucia får hjälp 

av Oliver 

Oliver tillbringade 

även ett par dagar i 

Herrljunga där han 

och Ivan passade på 

att  åka skidor i  alpi-

na Falköping! 



 

Trampolin 

SM i Halmstad 13-15 maj 

 

Helgen 13-15 maj avgörs SM i Trampolin och DMT i Halmstad. 

Från Sacro deltar i DMT Fanny Fredriksson där hon har en silvermedalj att försvara och i 
trampolin Linda Nordöen som i fjol kom på bronsplats på SM och på silverplats på JSM. 

På ungdoms-SM hoppas vi även på bra resultat från debutanterna Hedvig Johansson, 
Marie Olofsson och vår blott 11-åriga Moa Starkenberg. Lycka till tjejer! 

Grodhoppet 12 mars 

 

Det blev en bra start på trampolinåret för våra yngre hoppare, de som 

ännu inte tagit steget upp till att vara med i svenska cupen. 

Lördag 12 mars var det dags för årets första regionstävling, i Herrljunga. 

6 förväntansfulla tjejer deltog i tre klasser. Och med oss hem fick vi två 

guld och ett silver. 

Hanna Jeppsson tog guld i klass 3, svåraste klassen där Louise Nyvall kom 

åtta. I nybörjarklassen knep Inez Theon guldet och där kom Ingrid Johans-
son sexa. 

Nytt för i år är att det nu även tävlas i synkron på regionsnivå. I denna 

klass får alla som vill vara med, så länge man har tre olika voltrotationer 

med i sin serie och man kan även mixa killar och tjejer- villkoret är endast 
att man inte varit med i synkron i svenska cupen. Vinnare i synkron klas-

sen blev ett Herrljunga par, där en av dem i vanliga fall tävlar individuellt i 

elitklassen i Svenska cupen, med Hedvig Johansson/ Josefin Krantz på en 

andra plats. Fyra i klassen kom Hanna Jeppsson/Louise Nyvall. 

SommarSacro 

 
Som vanligt kommer vi att ha SommarSacro under v.24 
och v.25 i Djupedalsklans idrottshall. Mer info kommer på 
hemsidan och i sommaraktivitetshäftet, som delas ut i 
grundskolorna, i slutet av maj.  



FOTBOLL SENIORER 

 

Sjövalla FK fotbollsseniorer spelar denna säsong  i div 6B Göteborg. Efter en trög upp 

start på säsongen, bl.a. en tuff vinter med svårt att träna utomhus på konstgräset vid Dju-
pedal, har vi nu på tidiga våren kommit i gång. Vi tränar nu en gång i veckan, torsdagar 
20.30-22.00 på Djupedal konstgräs. Spelar match en gång i veckan. 

Vårat spelschema blev lite ”ryckigt” i år p.g.a. det strul som var i höstas med bl.a protest i 
sista seriematchen 2010 som ”drabbade” oss då vi inte var inblandade i själva protesten. 

 

Vi blev ofrivilligt degraderade till div 7. Men efter mycket bra jobb ifrån Fotbolls kommit-
tén så lyckades vi tillslut (vi var ända uppe i Svenska Fotbollsförbundet) att få protesten 
avslagen i början på mars. 

Sjövalla blev då åter insatta i div 6. Då hade spelschemat redan lagts av Göteborgs fot-
bollsförbund, så vi fick pussla ihop vårat eget spelschema på egen hand. Ett gediget jobb 
gjordes av fotbollens senior kommitté som fick lägga 24 st matcher på dagar som var 
”lediga” både för oss och motståndarna vad gällde lediga spelplaner och speldagar. 

 

Nu är vi igång i alla fall och har spelat 2 st matcher i skrivande stund. En förlust i första 
matchen mot Lindholmen (1-2) och en vinst mot Johanneberg (2-1). 

 

Vi förlorade en del spelare under hösten, men har i gengäld fått till oss en del nya, bl.a 4 
st spelare födda -93 som vi tror mycket på. Spelartruppen är i dagsläget mellan 20-24 spe-
lare vilket måste betraktas som bra. 

 

Upplägget denna säsong är att 3st spelare har tagit över tränaransvaret (som spelande 
tränare). 

En senioransvarig och en lagledare finns med i bakgrunden och sköter det administrati-
va. 

 

Vi ser fram emot ett bra fotbollsår 2011 och skall göra allt 

 vi kan för att se till att ligga i toppen av serien. 

 

Sjövalla FK 

Fotboll 

Seniorkommittén 

 

 

 

 

 

 

   

Fotboll 



Fotboll 
 

Nytt klubbhus för fotbollen!  Men tillgängligt för alla Sjövallaiter! 

 

Vid Djupedalsplanerna har Sjövallas fotbollsverksamhet fått ett nytt hem! 

Härryda kommun har låtit flytta tre sammanbyggda barackmoduler till området alldeles 

intill omklädningsrummen vid Djupedalsplanerna och överlämnat dessa till Sjövalla FK 

och Mölnlycke IF att tillsammans disponera och driva . 

Planeringen för ett nytt klubbhus har pågått i flera år och haft olika inriktningar på arbe-

tet men under mitten på 2010 uppstod denna möjlighet att via kommunen få tillgång till 

en  stor barack under förutsättning att vi kunde enas med MIF. 

Lokalen är stor, ca 250 kvadratmeter och inrymmer varsitt kansli och mindre förråd för 

klubbarna, gemensamt kök och sammanträdesrum samt tre stora rum varav två skall de-

las av med en vikvägg för att kunna öppna upp om stor yta behövs. Dessa tre rum kom-

mer att vara bokningsbara för båda klubbarna efter löpande behov. 

Samarbetet i arbetsgruppen  som bestått av representanter från SFK o MIF samt en arki-

tekt har fungerat friktionsfritt och vi ser fram emot  att kunna erbjuda våra medlemmar 

en ny fräsch lokal för olika behov. Arbetet med att måla, inreda och sätta sin prägel på 

utrymmena har i skrivande stund inletts. 

Vi ser det som att verksamheten vid Djupedalsplanerna kommer att få helt andra möjlig-

heter och det är egentligen bara vår egen fantasi som sätter gränserna hur vi kan och vill 

utnyttja den nya lokalen. Självklart kan övriga medlemmar/sektioner i Sjövalla boka lo-

kalen för behov där Finnsjögården inte räcker till eller inte passar in i planeringen! 

Väl mött vid/i den nya klubblokalen som ännu inte fått något officiellt namn. Fritt fram 

för förslag! 

 

Fotbollskommittén /Leif 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


