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Redaktören har ordet 

Hejsan! Dags för ett nytt Sjövalla bladet igen, och denna gången 

har det gått som en dans om man jämför med i våras. Med en 

ny dator har jobbet blivit snabbare på alla sätt. Alla bilder häm-

tas hit o dit lättare, mailen med era bidrag har inte varit lika 

tungarbetade som med förra datorn. Tack så hjärtligt för detta, 

det var roligt innan men nu är det mest ett nöje! Ska jobba sten-

hårt på att få en nät-tidning klar i februari kanske?? Finns det 

bara material från alla Er i sektionerna så in med det till mig så 

ska vi se vad vi kan få ihop. Det blir en utmaning! I en nät-

variant av Sjövalla bladet hoppas vi kunna ha lite mer aktuell 

information   såklart, färska resultat rapporter och annat ni vill 

delge övriga medlemmar. Har ni roliga bilder från Era träning-

ar , kurser ,träffar och promenader?? In med dom till mig så 

kan vi alla få se hur roligt alla Sjövalla frisksportare har en van-

lig vecka.  

Nytt i detta numret är Rasmus Recept. Rasmus Malmkvist, ny 

medlem i klubben sedan förra sommaren, utbildad kock har 

gett oss lite goda tips i höstmörkret. Testa och njut! 

Annars ; från oss i Herrljunga till Er alla . En riktigt God Jul!! 

Snart är det vår igen! Karin 

Omslagsbilden 

Året 1955 var flera av Sjövallas pen-

sionärer på riksläger i Amundön.Nu 

56 år senare tog vi sista-torsdagens 

oktober-promenad här. Entrèn  till ön 

hade förändrats men annars var det 

mesta sig likt. Jag minns en skön och 

underbar kväll när vi satt på de fortfa-

rande solvarma klipporna och sjöng 

allsång. Ue på vattnet okynneskörde 

en motorbåt och störde oss. På Lasse 

Larssons inrådan ropade vi alla: 

STÄNG AV PRÅMEN!! Vilket  fun-

gerade, stillheten som följde och all-

sången, vid det då för mig okända 

Västerhavet, kommer jag för alltid att 

bära med mig.    - Anita  



 
 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

 

Hej kära medlemmar! 

Så har då ytterligare en sommar passerat och, för all del, kanske även en höst när detta läses. Kanske har 
då också den första snön kommit. Men då finns det väl all anledning att tänka tillbaka på sommaren och 
alla de härliga stunder den gav oss. Vissa tycker att det var en usel sommar. Själv tycker jag att den var 
ganska fin. För även om det började regna lite mycket alldeles på slutet och även in i september, så var 
det allt många gånger det var bra och ofta riktigt soligt väder. Det är egentligen ganska skönt om det inte 
är så där alldeles väldigt varmt. I varje fall om man är aktiv. 

Och då kommer vi kanske in på det väsentliga, nämligen alla de härliga aktiviteter som sommaren förde 
med sig. För visst har sommaren varit fylld av aktiviteter, såväl enskilt som i grupp. Till att börja med har 
vi naturligtvis då rikslägret och 5-dagars. Att se entusiasmen hos alla deltagare, såväl unga som gamla, i 
t.ex. mångkampen på rikslägret i Forsheda, var en sann fröjd. Alla är med i samma stora gemenskap. 

Samma gäller 5-dagars, som i år arrangerades i Hälsingland igen. I stort sett i jättefint väder. Att stå vid 
målfållan och se alla kategorier av människor löpa in mot mål är egentligen något alldeles makalöst. 
Unga och gamla, snabbfotade och mindre snabbfotade, elitlöpare och blåbär, alla tävlar med sina förut-
sättningar -men man är med i samma tävlingsarrangemang och i samma stora gemenskap. 

Några andra aktiviteter som skapar stor gemenskap bland ungdomarna är de olika sommarskolorna som 
arrangeras av många föreningar någon gång under sommarmånaderna. Så även av Sjövalla. Äldre ung-
domar i Sacro, Volleyboll, Chillskate och Orientering genomförde vid olika tillfällen välbesökta sommar-
skolor, där många, lite yngre ungdomar i vår kommun fick pröva på de aktuella aktiviteterna och ha ro-
ligt tillsammans. 

Utöver nämnda 4 verksamheter så arrangerades också, mig veterligen för första gången, en cirkussom-
marskola. Gensvaret var mycket stort och deltagarna många. Tack Ivan, Linus och alla ni andra som tog 
tag i detta och också genomförde det. Att cirkusaktiviteter förekommer på rikslägret är ju inte helt ovan-
ligt, men att nu få uppleva dessa så påtagliga frisksportaktiviter i vår närhet, kändes riktigt bra! Som ring-
ar på vattnet fick förhoppningsvis då också de deltagande ungdomarnas familjer en liten inblick i vad Sjö-
valla står för. 

Andra ringar på vattnet ledde till att Mölndals Museum, som i höst har/har haft en utställning om cirkus, 
tog kontakt med oss och ville ha lite cirkusaktiviteter/-instruktioner på muséet under höstlovet. 
”Cirkusgänget” tog naturligtvis tag i detta och förhoppningsvis skall även det ha genomförts med fram-
gång, när detta läses. 

Ungdomssektionen har på sensommaren också haft en ungdomsträff på Finnsjögården med, vad jag för-
står, en hel del trivselaktiviteter, inte minst för att öka samhörighetskänslan. Det känns gott att notera att 
det finns många härliga ungdomar i klubben som på sikt kan ta över och föra vår verksamhet vidare. De 
trivs och har väldigt kul tillsammans. 

Så det finns verkligen fog för vårt motto; Sjövalla, ”den roligaste klubben”! 

Må så gott!       

          Claes Green 

 



 

JULBASAR 
SÖNDAGEN DEN 

4 DECEMBER 

KL 13.00 - 15.00 

Ekdalaskolans Aula, 

Mölnlycke 

Kaffeservering  Hemlig Låda 

Försäljning   

Lotterier  Fiskdamm 

Tomteorkester 

Julbytardag 

Sälj/Köp Vintersportprylar 

Julbordslunch för 2 personer på 

Råda Säteri och Gästgifveri 

lottas ut vid entrén 

VÄLKOMNA  

SJÖVALLA FK 



           

       Alla små och stora barn är välkomna att 

        vara  med på Sjövallas traditionella  

         Tomtevandring 

      Lördag  den 17 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. 
 

 

Öppet på Finnsjögården 

Nyårsdagen kl 12 – 16 

 

Obs! 

Nu byter vi dag! Det blir på Nyårsdagen, som familjen Green serverar sina hemba-
kade julkakor tillsammans med kaffe, glögg, varm choklad mm. 

 

Kom in till brasan och koppla av i mysig miljö efter 

en skön promenad i skogen eller en joggingrunda med bastu! 

 

Årsmötet 2012 

Medlemmarna i Sjövalla FK inbjudes härmed till årsmöte 

söndagen den 26 februari 2011, kl 18.00 

på Finnsjögården. 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 

måndagen den 16 januari 2012. 

Välkomna! 

Styrelsen 



 

  

 

 

 

 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 



 

 

 

 

 

 

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. I höst och vinter är 
fotbollsföräldrar stugvärdar och tar hand om er.  

 

Uthyrning:    

Vi hyr gärna ut till konferenser, möten, läger, barnkalas och alkoholfria fester. Alla med-
lemmar får bra rabatt.  



Orientering 
Unga orienterare vid Finnsjögården 
 

Än en gång har jag fått möta en grupp nybörjarbarn och deras föräldrar på torsdagskväl-
larna vid Finnsjön. Efter sommarens populära SOL-skola ville flera barn komma med i 
våra barngrupper och lära sig mera om orientering. Största gruppen i höst fick ledarna 
Hans, Magnus och Åse  med ca 30 barn varje gång. De har tränat i och omkring Möln-
lycke för att få lite mer okända utmaningar. De yngsta har tillsammans med mig varit vid 
Finnsjön varje gång för att få mera trygghet och ibland våga springa ensamma utan vux-
en skugga. Några gånger har föräldrar fått träna själva tillsammans med Claes, för att se-
dan kunna hjälpa sina barn med kartan i skogen. Det är så roligt att träffa barn och entu-
siastiska föräldrar som tycker om att vara ute. En del aktiviteter återkommer på program-
met varje termin som t ex skattjakten när det gäller att hitta alla kontroller med vinst-
nummer.  

I mitten av oktober när det mörknar tidigt avslutar vi alltid med en gemensam spökvand-
ring. Då förvandlas de äldsta ungdomarna till spöken, monster och annat hemskt. Alla 
andra får utrusta sig med lampor och modigt ta sig förbi dem ner till Finnsjögården där 
några föräldrar väntar med korv och fika.  

Till sist vill jag tacka alla barn och hjälpsamma föräldrar i min grupp. Tack vare er klarar 
jag av att vara ensam ledare och mer ledarresurser kan satsas på de äldre barnen, så de 
kan utvecklas och bli duktiga orienterare i Sjövalla i framtiden.  

 

Inger Green 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orientering 

Ut och träna i vinter?  

Kanske dags att uppdatera din garderob med mycket prisvärda, praktiska och funktionella underställ 

i microfiber, merinoull eller ullfrotté. Även varma och sköna mössor, fleecekläder och vindställ finns 

till försäljning. 

Intresserad? Kontakta gärna Dick och Gunilla Himmelman i Orienteringssektionen på  

dick.gunilla@minpost.nu   

För  vidare information. Vill man titta och känna på kläderna så har vi varuprover hemma. Gå gärna 

in på www.ullmax.se  för att hitta mer varao än de som finns med på bilden. Samtidigt så stöder du 

Sjövalla. 

PS.Understället i microfiber fick bäst i test nyligen i Runners World och då i konkurrens av Nike, Adi-

das, Peak Performance, Craft med flera.DS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERGODA FRÖKNÄCKE. 

2dl majsstärkelse 

½ dl linfrö 

½dl sesamfrö 

0,25dl pumpafrö 

0,75dl solrosfrö 

½ dl olivolja 

2½ dl kokhett vatten 

Allt blandas . Smeta ut på en plåt 

(bakplåtspapper under) strö över 

flingsalt. In i ugn 150 grader i 1 

timma. Goda! 

Aubergine lasagne   

8 portioner 

4 Auberginer 

1 gul lök 

2 klyftor vit lök 

3 burkar krossade tomater 

2 tomater 

1 stor palsternacka 

1 stor morot 

Timjan 

Rosmarin 

Chili flakes 

Salt och peppar 

Gör så här: 

Koka upp de krossade  tomaterna, skiva 

tomaterna, riv palsternacka och morot, låt 

koka med tomatkrosset. Tillsätt kryddor-

na.  

Skiva  auberginerna i 1 cm tjocka skivor. 

Alternera sås och aubergine i en ugnsfast 

form . Aubergine överst när du är klar. 

Avsluta med riven  ost om så önskas. 

175 grader i ugn en halvtimma. 

Bon Apetit! 

Pepparmint shake 

1 näve polkagrisar 

100 g. fin 70% choklad 

1 liter mjölk 

1 liter  vaniljglass 

½ dl chokladsås 

Kör allt i mixer , häll upp i fina 

glas , servera med paraply och 

sugrör!! 



 

 

”Må dom leva många Lyckliga År!” 
 

 

 

 

 85 år 

Per Zetterberg  2012-02-21 

Per-Henrik Adrian  2012-03-24 

 80 år 

Ingrid Brockmar  2011-11-04 

Owe Brockmar  2011-12-07 

Bo Kjellgren  2012-02-13 

Kurt Johansson  2012-03-03 

Gerd Gustafsson  2012-04-04 

 75 år 

Barbro Brockmar  2011-10-15 

 70 år 

Barbro Johansson  2012-05-11 

Majbritt Jonsson  2012-05-11 

Sture Berggren  2012-05-25 

 50 år 

Mats Tärnklev  2012-01-24 

Per-Arne Wahlgren  2012-03-05 

Hans Wedberg  2012-04-11 



 

 

Finns det hjärterum så finns 

det stjärterum!! 

Eller hur Sverker! 





Ungdomssektionen  
 

 

 

 

I oktober spenderade vi, ungefär 17 ungdomar från Sjövalla en helg i Nässjö där höstkursen hölls i 

år. På programmet stod  Yoga, Baskurs, Dans och Normalt. Vi åkte från Göteborg med tåg  alle-

sammans och på plats i Nässjö så blev vi inkvarterade i en skola. Vi hade lite olika klassrum där vi 

sov. Skolan var som värsta ”Harry Potterskolan” fyra våningar och en källare. Trappor överallt och  

lite invecklat  att hitta.  Med på höstkursen var vi nog en 70 stycken tillsammans!!  

En massa skoj blandat med  nya utmaningar och erfarenheter. Maten kunde dock ha varit lite bätt-

re, vi har blivit vana med toppen mat på de andra kurserna och träffarna så det var lite förvånande 

att maten höll lite lägre standard denna gången.  

 

 

 

 

 

 

I slutet av sommaren  ordnade vi en filmkväll i Finnsjö- 

gården med övernattning! Fix med hamburger-grillning  ,trekamp och filmer på kvällen.  Vi var ett 

20-tal ungdomar från olika sektioner representerade. Orientering, Sacro och  volleyboll. Vi har kul 

tillsammans och vi hoppas kunna locka med lite skate och fotbolls ungdomar snart också! Väl-



Ungdomssektionen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förra årets Götaträff är nu uppdaterad JULG(R)ÖTAN! 

Kom och mys med härliga frisksportare, vi firar vår egen minijul. Helgen kommer att 

bjuda på allt som en jul innebär (iallafall som vi känner för) och avslutas med ett besök 

på Jul på Liseberg!  

Julg(r)öta kommer att äga rum i  Benarebyskolan i Mölnlycke och kommer att äga rum 

den 2-4 December .  

Kommer att bli otroligt roligt, mysigt och JULIGT.  

 

 

 

 

 

 

Sjövallas aktiva ungdomar ger sig som vanigt iväg ett helt gäng till Värnamo den  18-20 

November. Där  är det dags för den nu traditionsenliga MEGA-helgen! Fullt med aktivi-

teter såsom, Volleyboll, Trampolin, Paintboll, Cirkus ja allt möjligt kul som vanligt.  Detta 

får vi komma med rapport om i nästa tidning eller på nät-tidning om  red. hinner med en 

sådan i vinter. 

 

 

 

 

Blir årets sista kurs och 2012 års första på en och samma gång!! Vi längtar alltid tillbaka 

till Stensund, sommar och vinter!  Har ni inte varit med på Nyårskursen någon gång? 

Testa ! Du blir inte besviken. 

 

IVAN och ungdoms kommittén. 





Kajaktur i Misterhults skärgård 4 -7/8 2011 

 
Söderköping frisksportarnas årliga kajaktur gick i år till Misterhults naturreservat, 4 mil söder om Västervik. 

Vi samlades vid Verkebäcks grillen kl. 17.00 på Torsdag. 

Det visade sig att vi blev 12 frisksportare från Falun, Motala, Mölnlycke, Linköping, Norrköping och Söderköping. se-
dan åkte vi till Klintermåla hamn i samlat grupp där vi lastade av kajakerna från bilarna och packade dem. 

Vädret var fantastisk och i sättningen gick bra och resan söderut började. Smålanskustens skärgård är fin med massor 
av öar, smala sund och djupa vikar, så mjukt och lugnt, nästan inga båtar som stör och gått om fina tält platser. 

Efter 5-6 km. paddling la vi oss på Mansholmen för natten, badade i det varma fina östersjövatten. Klar och fin, ingen 
alg blommning i år. Lagade mat i våra trangiakök och hade liten samvaro innan det var dags för gonatt. 

Fredag morgon var det dags igen, efter frukosten la vi ut. Färden söderut fortsatte och då första Havsörnarna visade 
sig. Sedan såg vi dem nästan hela tiden eller så såg vi Hägrar och Fiskgjusar och andra rovfåglar. 

Skärgården med mängder av öar och smala, grunda sund och fint väder, bättre kan vi inte ha det! Efter kryssande mel-
lan öarna, där vi skrämde 2 Råddjur i vatnet alldeles  framför kajakerna och såg dem simma 30 m. till nästa ö,  rundan-
net av Marsön, vad det dags för lunch som intogs på st. Berktullen, bad, mm, vad det dags att söka natt logi som vi 
hittade på Eneskäret. Nu hade vi haft lite öppnare vatten och ganska kraftig vind så spänningen ökade bland vågorna 
men allt gick bra. Min kajak, gammal Point 65 N. har varken rodel eller skedda som de andra hade, och ingen vidare 
vana i vågorna så kanske jag spände mig lite extra. 

 

Lördag morgon beslutades att vi skulle till yttre skären för att leta sälar. Nu hade vinden vänt och vi skulle passera 2 
km. öppet vatten för att nå dit, till Boskäret och klipporna utanför.  Vi hade gammal sjö från sydost och nya vågor från 
nordväst,  som möttes och jag kände mig som liten kork, guppandes hit och dit! Men lugnet av de andra och total kon-
centration hjälpte mig över. Inga sälar men åter igen Havsörnar och massor av tärnar. Från det yttersta skäret, St. Ör-
skäret, såg vi Ölands norra udde med fyren och höger om Blå jungfrun mm. Efter fikat var det dag att lätta ankar och 
paddla mot Boskärets norra spets där vi hittade fantastiska hällar, så släta och mjuka! Vi var tvungna att stanna igen 
och bada, sola och äta några timmar. Det var så varmt i denna gryta att man hade kunnat steka ägg direkt på hällen.  Vi 
studerade simpan som simmade i det lilla bassängen som hade bildats av vågorna i hällens djupaste del. Så underlig 
och färggran den var. Men inget varar evigt så var det dags igen. Ljungskär, Törnskär, Äspelkluppen, Ängsön, Istergås 
och Ekön, Där vi hittade tältplats, härlig liten äng och badklippor. Ekön har en liten insjö som vi promenerade till. Korv 
grillning och samvaro, 

Göran gick och la sig lite före oss andra, kände att det var något under tältet, men sa inget till oss som kom lite senare, 
det var så att vi var 3 som bodde i samma tält, och på morgon när vi rev tältet, visade sig att han hade liggat ihjäl en 
snok, stackare! Snoken alltså! 

Kl. 4.00 sista natten började det regna och det höll på till kl. 8. Sedan var det uppehåll några timmar så vi han äta fru-
kost och packa ihop allt,  Kom iväg mot Vinholmen och samma vatten som vi hade börjat resan, sista halvtimmen ös-
regnade det, men när vi kom till Klintermåla så slutade det och vi kunde lasta av kajakerna ochlyfta dem på bilarna. 

Tack och adjö till alla och så bar det hem mot i ösregn. 

Vi som var med:Lasse och Eva-Lotta Schröder  Söderköping Mattias och Christina Wuopio Falun 

Göran Fredberg  Falun , Bo Eliasson   Linköping, Torleif och Kerstin Andersson Motala 

Birgitta Forsmark Norrköping, Ingemar Setterlund  Norrköping, Gunni Håkansson   Norrköping 

Jukka Rankanen Mölnlycke 

Bra att ha med.,3 dagars tur. 

Tält,  helst självbärande., Sovsäck, Liggunderlag, Regnkläder, Ombyte, Ficklampa, Kompass, aktuell karta. 

Första hjälpen sats, Trangia kök, tändstickor, termos, Kniv, Vatten 5 liter / pers , Mugg, talrik, bestick 

Mat efter önskemål. Frystorkat är lätt att ha., Kikare, kamera, Mobil 

Allt ska packas i plast, vatten tät. 

Kajaker och kanadensare finns att hyra i Klintermåla., Kolla tiderna för fågelskyddet. 

Jag lovar att ni inte ångrar er! / Jukka 

 



 
   

 

 

         

Stavgång 

 
Den flitige hemside läsaren har måhända upptäckt att vi sedan tidigt i vå-
ras har en ny aktivitet i Sjövalla. 

I den mån så dock inte skulle vara fallet, kan det kanske vara på sin plats 
med lite information härom. 

 

Varje måndag strax före kl 10 samlas ett gäng glada motionärer på lämplig 
parkeringsplats i anslutning till någon av ett antal lämpliga stavgångssling-
or. Det kan vara runt Lilla Delsjön, runt Finnsjön, i Gunnebo-området mm, 
mm. Rundan brukar ta ca 70-80 min och avslutas med lite stretching. Ibland 
fixar vi till en fika på något passande ställe för att öka trivselfaktorn i aktivi-
teten. 

Information om var vi skall vara vid det påföljande tillfället lämnas när vi 
avslutat en runda och meddelas sedan också på Sjövallas hemsida under 
fliken ”Stavgång” som står under rubriken ”Övrigt” t.v. på hemsidan. 

 

Vi brukar vara sådär 25-30 personer på våra rundor, men det finns ju plats 
för hur många som helst. Vädret har egentligen ingen betydelse (fast märk-
ligt nog har det oftast varit ganska bra). Vi går oavsett väderlek och gör 
bara uppehåll under sommarmånaderna och under långhelgerna. 

 

Välkomna till en trivsam motion i veckans inledning. 

 

       Claes Green 



CHILLSKATE 
 

Vi har haft fyra sommarkurser med 90 tal nöjda deltagare som leddes av 
Davíd Aita, Kevin Heldeman, Victor Rankanen, Jonatan Tikas och Måns Sand-
holm.Vi hade även instruktörs elever för framtida kurser. Anton vom Hofe, 
Erik Jordö, Olle Karlsson, Vidar Noren, Jonatan Stirner. 
Varje kurs varade 4 X 4 timmar. Där efter fick alla sin Diplom.  
Nu väntar en Höstkurs under Höstloven. v.44 31/10-3/11./ Jukka 

 

 

Chillskates Danmarksresa 11-12/6 2011  
Deltagare. Jonatan Tikas, Viktor Dahlström, David Aita, Johannes Ekman, Victor Rankanen, Ke-
vin Heldeman, Gustav Stenmark, Jonatan Stirner, Vidar Noren, Olle Karlsson, Måns Sandholm, 
Filippa Öljemark, Erik Öljemark, Jukka Rankanen 

 

Vi hyrde 2 bussar från Statoil Hj.Brantings platsen. Resan började från Mölnlycke kl. 9.00 
Lördag morgon. Resan gick fint till Löddeköping där vi åt hamburgare på MAX.s. Sedan 
över Öresundsbron till Köpenhamn. Efter mycket letande hittade vi till det nya parken 
som håller på att uppföras, men där höll de på att jobba så vi fick leta annan alternativ 
och det hittade vi vid en park. Där skatades det fram till kl. 17. för då skulle arbetet var 
avslutade för dagen i den nya parken, Väl där varde full rulle och vi fick leta P plats, för 
det pågick en musik festival 

Vid intill liggande park. Parken var bra, tyckte killarna, Men sedan började hunger göra 
sig gällande och vi fick raska iväg och leta mat. Mat fick vi från Kines restaurang som vi 
åt ute idet fria. Sedan skatades det igen en timme innan det var dags att leta sovplats som 
var bokat i City public hostel. Mycket om och men hittade vi dit och kom till kvällsro så 
där kl.23+. 

Efter frukosten var det dags att leta nytt ställe att skata på. Den fanns vid kanalen vid 
Kristiania bron, där gick förmiddagen och efter pizza bar det till Malmö och stapelbäd-
den. Kl. 17.00 var det dags att styra kosan mot Mölnlycke dit vi kom kl.21.00 

Chillskate är öppet. 
 

 Måndag till Fredag 17-20 Söndag 13 - 16 för yngre / nybörjare. 16 -19 
alla. 
Tisdagar Tjejskate 18- 20  

 Ibland kan vi ha öppet på andra tider men det gäller endast om nå-

gon av oss som jobbar på Chillskate ändå är i hallen. 

Du vet väl att du kan hyra parken för egen åking eller barnkalas under 
övriga tider > 
 

Är du osäker på öppettider ring Jukka 0709 36 89 55 

http://www.chillskate.org/?hyra-parken,46
http://www.chillskate.org/?hyra-parken,46


 

 
 
 
 

  

Seniorvolleyboll 

"De äldre ungdomarna" som vi brukar kalla oss har verkligen varit igång det senaste halvåret! 
På Rikslägret fanns både herr- och damdistrikslag med stort inslag från Sjövalla. Damerna 
kom längst och blev slagna endast av de yngre ungdomarna från Sjövalla, vilket vi givetvis 
tolkade som en stor tränartriumf. Hejarramsan blev dessutom känd i hela bygden efter inslag i 
Smålandsnytt. Första söndagen på lägret spelades en poängvolleyturnering där Jaana Ranka-
nen blev bäst placerad av deltagande Sjövallaiter. Många deltog också med liv och lust i mix-
edturneringen på torsdagen. Vi satsar även på att utveckla tränarkompetens genom ett samar-
bete med Svenska Frisksportförbundet. 26 November kommer förbundets konsulent Peter 
Tholse till oss och håller en Refresh-kurs för erfarna tränare. Peter har spelat i landslaget  och 
också undervisat på volleybollgymnasiet. Till kursen bjuder vi även in tränare från volleyboll-
distriktet. Intresserad? Kontakta lena.holmberg@frisksport.se 

En ny inomhushall för beachvolleyboll invigs i Kviberg i november. Det lär bli världens största 
med 16  banor inomhus och 6 utomhus. Givetvis finns ett besök där med i planerna för vin-
tern! 

Men livet är  inte bara volleyboll! Ett stort gäng går i november på julkonsert med Sarah Dawn 
Finer. Det är det som är det fina med Frisksport– det finns alltid så mycket roligt man kan göra 
tillsammans! 

volleyboll 



 

volleyboll 

Nu har vi startat en liten grupp för killar och tjejer som är 9 till 12 år i volley-

boll! Just nu är vi ungefär 15 st spelare och alla är på god väg. Rebecka Sko-

og, Frida Brage, Sanna Gleisner, Sofia Lundén och Josefin Lange hjälps åt att 

träna barnen en gång i veckan. Vi ledare hoppas så småningom att de äldsta 

ska spela deras första volley 2000 sammandrag.  



 

Linda Nordöen, Svensk mästarinna 2011 

Vid SM tävlingar i Halmstad helgen 13-15 maj blev Linda Nordöen dubbelmedaljör. 

Först vann Linda Silver i synkron i par med Fanny Fredriksson och vid söndagens Winners final tog 

Linda guldet i klassen SM damer. 

Linda Nordöen och Fanny Fredriksson började synkron kvalet lite trevande och missade rejält i första 

serien men tog sedan igen allt och lite till i den andra serien vilket innebar att de var klara för final. Väl 

där höll de ihop sin finalserie och med dagens högsta synkronitet poäng lyckades de ta silver medaljer-

na med sig hem till Mölnlycke, 

Trampolin damer har under de tre senare år helt handlat om Linda, Madeleine Stjernberg från Upplands 

Väsby och Tove Larsson Lidköping. Samtliga dessa hade även tagit sig till final inför 2011 års SM. Ett 

SM där man i Winners Final 1 gör upp i samma hall som både hopprep, kvinnlig & manlig AG och 

DMT.. 

Linda som låg tvåa inför finalen har varit i i denna situation tidigare hade lite problem med nerverna 

vid morgonens inhoppning. ”trampolinen är för mjuk, ljuset i hallen är konstigt, det är väldigt lång 

hall för att få bra blickpunkt” var några kommentarer från Linda. 

Först ut bland damerna var Tove Larsson, Tove som vann senaste Svenska Cupen och då var säkerhe-

ten själv inledde finalen. Men med mycket darr i hoppningen och med osäkra utsträck fick hon aldrig 

riktigt till det. Strax efter var det Lindas tur, Linda som var mer än lovligt nervös gick fram till trampo-

linen. Väl där tog Linda ett par djupa andetag, sa ett par väl valda ord till sig själv och startade sin serie. 

Lite lätt tveksam i första dubbelvolten med halv skruv. Men därefter fanns det ingen tvekan. Med hög 

och trygg hoppning visade Linda att det inte skulle bero på henne om inte SM bucklan kom med hem. 

Med poängen 45,465 tog Linde en rejäl ledning och satt ännu större press på Madeleine Stjernberg. 

Madeleine startade sin serie mycket övertygande men efter ett par övningar var det dags för en dubbel-

baklänges volt med en skruv i varje volt vilken inte gick rakt upp utan det blev lite för mycket förflytt-

ningar under återstående delen av serien. Dessa vandringar innebar lägre och mindre stilren hoppning 

mot vad man är van att se från Madelaines sida. 

Efter en nervös väntan kom till slut domarsiffrorna upp och Linda kunde med segertårar i ögonen kon-

statera att hon är 2011 års svenska mästarinna i trampolin. 

 

Ungdoms SM 
I ungdoms SM tog sig Hedvig Johansson till final och Moa Starkenberg placerade sig på en sjunde 

plats. Hedvig som gjorde en mycket bra start på sin serie körde tyvärr ur i slutet på sin serie och fick 

nöja sig med en sjätteplats och Moa ,som yngsta gymnast på SM,har många år framför sig att visa att 

även hon har hör hemma i främsta ledet. 

 

Trampolin 



      SACRO > 
> 
 

 

      Nytt succé par i synkron 

 

 

Vid Danska cupen i synkron på trampolin i Haslev visade ett 

nytt Sacro par upp sig. Det var Hanna Jeppsson och Louise 

Nyvall som för första gången tävlade tillsammans. Danska 

tävlingar som har ett helt annat upplägg än våra svenska pas-

sar oss västkustbor alldeles utmärkt. Restiden till de flesta 

tävlingar ligger på 3-4 timmar vilket gör att det går utmärkt 

att åka på morgonen då deras förträning aldrig börjar före 

kl.11:00. Tävlingsstart brukar vara klockan ett och vid femti-

den är det dags för prisutdelning efter att ett hundrafemtiotal 

trampolinserier avverkats, med uppvärmningsvarv och allt. 

Det innebär att hemkosten till Mölnlycke är vid tiotiden och 

man kan få en normal natts sömn. Hanna och Louise tog sig 

till final i sin klass bland annat genom att ha klassens näst 

bästa synkronitets poäng. Väl i final lyckades de hålla ner-

verna under kontroll och få en fin femteplats vid sin första 

synkrontävling 

Hedvig Johansson som vanligtvis hoppar med Linda Nordö-

en, hade till denna tävling Linnea Sandberg som ny partner. 

De har bara hunnit med ett par riktiga träningspass ihop då 

diverse sjukdomar kommit mellan och stört uppladdningen. 

Tyvärr gjorde de en rejäl miss i den obligatoriska serien och 

då hjälpte det inte att gjorde en mycket bra andra serie, de 

slutade nia, placeringen efter Josefin Krantz/Marie Olofsson 

som även de missade mycket i sin andra serie. 



FOTBOLL SENIORER    

Sjövalla FK fotbollsseniorer har denna säsong spelat i div. 6B Göteborg.  P.g.a. det strul som blev i slutet på förra sä-

songen (2010) då vi p.g.a. av en protest i en match (där vi inte var inblandade i) blev nedflyttade till div. 7. Följden av 

detta blev att Fotbollskommittén genast satte igång med att formulera en protest mot Göteborgs fotbollsförbunds be-

slut. Under tiden fick vi planera vår verksamhet utifrån spel i div. 7.  Vi bestämde då att vi skulle ha en träning i veck-

an och att vi inte skulle ta in någon extern tränare. Istället tog tre spelare, Timmy Scholander, Carl Norling och Dennis 

Manninger över ansvaret som spelande tränare.  

Truppen var lite tunn i början men formades mer ju mer vår det blev i luften. Då vintern var ganska tuff med kyla och 

snö hade kommunen svårigheter att hålla Djupedals konstgräs ”halkfri” så utomhusträningen kom inte i gång på riktig 

förrän i mars månad. Normalt drar vi gång utomhusträningen redan i mitten av januari. 

I mitten av mars, efter att vi var ända uppe i Svenska fotbollsförbundet, med vår överklagan, fick vi rätt och Göteborgs 

fotbollförbund beslöt då att serien skulle innehålla 13 lag istället för normalt 12 lag. Samtidigt sa man att 3 lag skulle 

åka ur seren denna säsong mot normalt 2 lag. Med dessa förutsättningar fortsatte vår verksamhet med 1 träning i veck-

an. Truppen bestod av c:a 25 st. spelare, varav ungefär 15 spelare tillhörde ”kärntruppen” som tränade regelbundet. 

Det gick lite trögt under våren, vi vann 3 matcher spelade 2 oavgjorda och förlorade 7. 

Tillsammans med tränartrojkan bestämde vi oss för att köra 2 ggr i veckan fr.o.m. augusti. Detta gav bättre resultat. Vi 

vann 5 matcher under hösten spelade 3 oavgjorda och förlorade 4 matcher. Slutet på serien blev en riktig rysare. 3 lag 

skulle åka ur serien. När det återstod 2 omgångar kvar att spela stod det klart att 3 lag, Sjövalla, Ramberget och Landa-

la, kämpade om att INTE åka ur tillsammans med Hällingsjö och Solängen som redan var avhängda. 

Vi var tvungna att vinna mot Landala i sista matchen för att inte ramla ur serien. Vi tog vara på detta med en vinst 5-1. 

Men….vi kunde inte av egen maskin hänga kvar i sexan utan måste lita på att andra lag vann sina matcher mot våra 

”huvudmotståndare”. I den första var dessa kunde Lövet/Johanneberg vinna över Ramberget (efter lite besvär) och vi 

kommer att spela i div. 6 även säsongen 2012. 

Nu kommer vi att sätta oss ner och analysera säsongen som gick och planera inför nästa. 

Sluttabell div. 6B Göteborg 2011 

 
/Seniorfotbollskommitén 

Pla
c. Lag M V O F 

G
M   

I
M 

Dif
f. P 

1. Göteborgs AIK 24 18 3 3 76 - 21 55 57 

2. BK Wobbler 24 16 2 6 78 - 32 46 50 

3. Mölndal Fotboll 24 14 6 4 77 - 32 45 48 

4. Lindholmens BK 24 14 3 7 58 - 40 18 45 

5. FK Lokomotiv 24 13 4 7 71 - 37 34 43 

6. Mölnlycke BK 24 10 5 9 53 - 44 9 35 

7. Lövet/Johannebe 24 10 3 11 40 - 48 -8 33 

8. BK S:t Jakob 24 8 6 10 49 - 37 12 30 

9. Landala IF 24 8 5 11 45 - 46 -1 29 

10. Sjövalla FK 24 8 5 11 40 - 58 -18 29 

11. Rambergets SK 24 8 3 13 50 - 79 -29 27 

12. Solängens BK 24 3 2 19 30 - 86 -56 11 

13. IFK Hällingsjö 24 2 1 21 19 - 126 -107 7 

Fotboll 



Nytt klubbhus för fotbollen 

 

I juni invigdes ett nytt klubbhus i anslutning till Djupedalsängs fotbollsplaner. 

Ursprungligen är det tre barackmoduler som använts av kommunens förskoleverksam-

het och varit placerade bakom Djupedalskolan.  Barackerna behövdes nu inte längre för 

denna verksamhet och kommunen erbjöd Mölnlycke IF och Sjövalla FK  att ta över. Bak-

grunden är också att det i flera år förekommit diskussioner mellan föreningslivet och 

kommunen om någon form av byggnad i anslutning till fotbollsplanerna vid Djupedal. 

Omklädningsutrymmena har varit ändamålsenliga och relativt nya men små och erbju-

der ingen form av annan möjlighet än just omklädning. 

Sjövalla har haft Finnsjögården som ligger för långt ifrån fotbollsplanerna för att vara 

möjligt att använda i den dagliga verksamheten.  Mölnlycke IF har haft lokaler vid Möln-

lycke IP men dessa är mycket slitna och allteftersom verksamheten flyttats till Djupedal 

har även MIF:s behov varit stort. Samtidigt har klubbarna redan tidigare delat en barack-

lokal vid Djupedal som hunnit bli fallfärdig. 

När nu kommunen erbjöd sig att flytta de nyare barackmodulerna och anpassa dem till 

klubbarnas behov intensifierades diskussionerna mellan klubbarna om ett samutnyttjan-

de. Detta har skett med en god vilja från båda klubbarna och vi har kommit bra överens. 

Lokalen är ca 250 kvadratmeter stor, uppdelad i två stora rum, ett något mindre, ett kök 

samt förråd och kanslirum för respektive klubb.  Medlemmarna har fått olika enklare 

uppgifter som målningsarbeten för att fräscha upp efter flytten. En altan och ett förhöjt 

tak har kommunen ordnat för att byggnaden skall få ett likartat utseende som omkläd-

ningsbyggnaden. 

Medlemmar i båda klubbarna kommer att kunna boka hela eller delar av lokalen för olika 

verksamheter men även för privat bruk. Exakt hur detta skall gå till är inte klart än och vi 

jobbar på ett avtal mellan klubbarna. Formellt ägs lokalen av MIF och Sjövalla hyr en 

mindre fast del men vi kan fritt disponera över gränserna efter bokning.  

Vi hoppas att detta skall vara ett led i en utökad fotbollsverksamhet för Sjövalla och en 

möjlighet till att utnyttja lokalen i samband med matcher, träning, avslutningar etc.  

Vi i fotbollskommittén vill gärna tacka Härryda Kommun och MIF för ett mycket gott 

samarbete! 

 

// Leif Borg, fotbollskommittén 
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Hej! 

Sjövalla P00 från Ö-bollen i somras. Laget består av 18 killar som spelar seriespel i den svåra 

gruppen. 

Sjövalla fotboll P00 har i år spelat 8 cuper, däribland Gothia, Bebben och Qviding cup och går of-

tast vidare, i vissa fall till final. 

I söndags spelades en vänskapsmatch med 9-mannauppställning mot Utbynäs. En match som Sjö-

valla vann med 2-5. 

Nästa cup på programmet är Luciacupen, som får avsluta matchspelet för i år. 

  

Hälsningar 

Henrik 



Fotboll 
Gothia Cup Sjövalla Pojkar ! 

Tre spännande och pirriga dagar på planen blandat med dagliga avspända aktiviteter utanför plan 

som inleddes med ett besök på själva invigningen.  

Första matchen mot FC Ajax från Tallin inleddes med 3-1 till Sjövalla. 

Sjövalla mötte dagen efter ett tufft motstånd i NK Precko från Kroatien som vann med 4-0. Killar-

na dock oerhört nöjda med sin kämparinsats mot ett oerhört välspelande och schysst motståndare-

lag. Det visade sig senare att NK Precko gick och tog brons i hela Gothia cup P00. Den tredje och 

sista gruppspelsmatchen mötte Sjövalla ett gäng från Hammarby och gjorde sin bästa match nå-

gonsin och vann med 5-0. Detta gjorde att de gick vidare till A-slutspel och fick möta ett annat lag 

ifrån Tallin men där fick vi ge oss och äventyret var över.  

Mellan matcherna så hann vi med att bada, se Brasilianska storlag på Heden etc. 

Gothia cup var absolut en minnesvärd höjdpunkt för killarna att möta såväl internationella lag som 

ett Stockholmslag. Främmande språk, tutor, trummor och hejande åskådare hördes överallt på pla-

nerna. Mycket släkt och vänner som hejade. 

På fredagen var det många killar som såg finalen på Gamla Ullevi. Så nu vet vi vad som krävs.. 

 

Med vänlig hälsning  

SJÖVALLA FK P00 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


