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Redaktören har ordet 

Sådärja, nu börjar jag bli klar med årets första Sjövalla 

blad. Tyvärr senare än vanligt eftersom det dröjde lite in-

nan material började komma in. Kanske var det vårtrött-

heten som slog till hos de olika sektionerna. Nåja, bättre 

sent än aldrig som sagt var.  

Jag hoppas det finns lite för alla att läsa och att alla läser 

allt! Det blev  som vanligt rapporter från de olika sektio-

nerna, duktiga idrottare och aktiva sjövallaiter är ni all-

ihop! 

Till nästa blad har jag en fundering på att ta med lite rap-

porter från  Sjövallas medlemmar som förutom  att vara 

aktiva i Sjövalla kanske också har fullt upp i andra id-

rottsklubbar. Bara i vår egen familj vet att vi har aktiva 

inom konståkning, simning, fäktning och ännu mer tram-

polin och DMT såklart.  Har Du någon speciell prestation, 

sport eller ett äventyr som du är glad /stolt över och som 

Du gärna vill förmedla till dina vänner i Sjövalla?? Ta kort 

och skriv ihop några rader och maila till tidningen så alla  

får veta! Vi är nyfikna! 

Så några ord om sommarens höjdpunkt! Riksläger ! I år är 

vi välkomna till Västra Götaland och Vara! Det blir spän-

nande och ….nära. Barnen funderar på att jogga till lägret, 

bara för att man kan.   

Kanske blir vi fler än vanligt från Sjövalla nu när det är så 

nära hemma? Tag chansen och ge er själva en härlig frisk-

sportvecka! 

Hälsningar från Karin, red. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

I förra årets vårnummer av Sjövallabladet började jag med att den ”den längsta vintern i mannaminne” 
passerat. I år blev det nästan helt tvärtom. Det var ju långt fram i januari riktigt mildväder. Men så smäll-
de det till med några veckors vinter. Något vidare skidföre här hemmavid blev det ju inte. På golfbanorna 
och i Hindås lär man ha åkt lite grand, men isigheten i spåren blev snart påtaglig. Och sen kom värmen 
tillbaka. Det var allt i sista momangen som Vasaloppet kördes. Som tur var, var det ju kallt på nätterna så 
snön låg kvar med fina spår tills siste man kom i mål. Drygt 2 veckor senare passerade jag Mora på väg 
till Härjedalen och då fanns det inte en gnutta snö kvar i Mora. Knappt i Härjedalen heller för den delen. 
Många bara fläckar även uppe på kalfjället. 

Men åter till Vasaloppet. Fina spår och fint före var det, så det var inte bara Jörgen Brink som slog rekord. 
Många duktiga sjövallaiter åkte på rekordtider. Christer Nilsson var som vanligt snabbast på helt ointag-
liga 5.07.44. Grattis! 8 minuter snabbare och han hade åkt på ”4 tim och något”... 

Men nu är skidorna sedan länge inställda i förrådet och vi har börjat ägna oss åt sommarhalvårets aktivi-
teter. 

 

Först ut var orienterarna som den 1 april arrangerade vårt årliga ”Sjövallaslag”. En osedvanligt kylslagen 
och smått isande vind skrämde inte dem som denna, den första orienteringshelgen i vårt distrikt ville ut 
och orientera. Närmare 1150 personer vågade sig ut i Bråtaskogen norr om Boråsvägen. Så många har inte 
på åratal deltagit i en traditionell orienteringstävling i distriktet och visst var det väl rekord för Sjövalla! 

 

För fotbollssektionens del är ju verksamheten sedan länge i full gång. Man har bl.a. haft en smått succéar-
tad uppstart för 06-orna där ca 45 st pojkar och flickor deltog. Vad kul det skulle vara om vi nu kunde få 
igång ett aktivt tjejlag (eller kanske flera)! 

Våra skateboardåkare, trampolinhoppare och volleybollspelare har ju av naturliga skäl inte påverkats så 
mycket av vädersituationen och verksamheterna har haft full fart. Många fina resultat har presterats som 
säkerligen redovisas på annan plats i detta Sjövallablad. 

 

Om vi så ser framåt i tiden så närmar sig sommaren med stormsteg. Då blir det sommarskolor såväl för 
Chillskate, som för Orientering, Sacro och Volleyboll liksom också för ”Cirkus”. Det känns så bra att vår 
ungdomssektion fått igång ett riktigt härligt gäng som ägnar sig åt denna traditionella frisksportaktivitet. 
Närmare information kan hittas i de sommaraktivitetshäften som delas ut till alla låg- och mellanstadie-
elever i kommunen. Givetvis kan också respektive sektionsledare tillfrågas. 

På tal om frisksportaktiviteter – ni glömmer väl inte att årets Riksläger arrangeras i Vara i v 28. Buss ord-
nas som vanligt för ungdomarna och för övrigt är det ju inte långa vägen från Mölnlycke till Vara. För er 
som aldrig varit på riksläger kan jag inte annat än säga: Pröva på, det är jättekul, speciellt om man är med 
i Sjövalla, ”den roligaste klubben”! 

Må så gott! 

     Claes Green 

 



 

  

 

 

 

 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 

 

 

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67 

Bokvägen 4 

435 37 MÖLNLYCKE 

ingerochclaes@telia.com 

Kassör 

 

Sven Persson 

031-88 32 39 

070 583 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 PIXBO 

sven.persson@else.se 

Ledamot 

 

 

Michael Ehrenborg 

031-88 17 79 

070 966 72 32 

Trädgårdsvägen 10 

435 35 Mölnlycke 

ehrenborg@home.se 

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 

 

Johan Wendel 

031-88 03 09 

070 874 43 05 

Ekkullevägen 7 

435 42 Mölnlycke 

johan-wendel@live.se 

Finnsjögårdens 

driftsgrupp 

 

Arne Andersen 

031-713 88 71 

0705 61 27 28 

Vommedalsvägen 32 

428 31 Kållered 

arnejandersen@gmail.com 

Funktionärer 

utsedda av 

styrelsen 

   



   

 

 

 

Har du lust att följa med på en resa till Stockholm och springa  
Lidingö tjejlopp söndagen den 30/9? 

 

Planerna är att vi åker tåg från Göteborg – Stockholm Lördagen 

den 29/9 och hem söndag  den 30/9. 

Vi bor på något centralt vandrarhem tillsammans. 

 

Om vi anmäler till loppet 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 

Det går naturligtvis bra att följa med som sällskap och 

hejarklack om man vill det! 

 

Gå gärna in på www.lidingoloppet.se för mer info! 

mailto:annika.lange@telia.com
http://www.lidingoloppet.se/


”Må dom leva många Lyckliga År!” 

 

 85 år 

Bengt Rosengren  2012-09-10 

Gunnar Rydström  2012-09-21 

 80 år 

Bert Jacobsson  2012-06-04 

Bo Berntsson  2012-06-10 

 75 år 

Sven Persson  2012-06-06 

Une Niklasson  2012-08-14 

 70 år 

Ing-Marie Berntsson  2012-07-17 

 60 år 

Karl-Erik Andersson  2012-06-10 

 50 år 

Marie Sundin  2012-06-26 

Karina Lövstedt  2012-08-09 

Agneta Dellerfors  2012-09-17 

Mats Wendel  2012-09-20 

Pia Jour  2012-11-22 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

Vad har vi gjort sedan sist?? 
I december  hade ungdoms kommittén en  träff i Mölnlycke för  svenska frisksportungdo-
mar som ville komma.  Vi blev ett tjugotal deltagare och så toppenföräldrar som hjälpte 
till med markservice.  Sov gjorde vi på  Benarebyskolan där vi tillbringade mesta tiden. 
Blandad aktivitet såsom film, pepparkaks husbygge och ett flertal mindre lekar. Helgen 
avslutades med ett besök till Jul på Liseberg. JulG(r)öta kommer kanske tillbaka! 

Efter julhelgen var det så dags för den traditionella Nyårskursen på Stensund såklart! Hit 
åkte vi flera stycken! 

I mars åkte ett jättegäng till Branäs, vi från Sjövalla tog Fjällexpressen från Göteborg och 
vi fyllde nästan bussen, väl i Branäs sammanstrålade vi med våra kamrater från Värnamo 
frisksportklubb för ett härligt vinterveckoslut i skidbacken.  

 

Vårkursen i år arrangerades på Stensund. Här kunde man välja mellan olika inriktningar, 
exempelvis Drama, Baskurs, Friluftsliv med mera.  

Värnamo arrangerade ett nytt läger  sista helgen i april, vi tog 
tåget som vanligt från Göteborg och Mölnlycke hela bunten 
sjövalla ungdomar och hade en kul helg tillsammans. Träffen 
hade Värnamo döpt till uppdrag omöjligt, och under helgen 
agerade vi i lag som spioner . Vi fick utföra flera kluriga upp-
gifter, vinnare för helgen blev lag FBI , de hade lyckats utföra 
flest uppdrag  på bästa sätt.  Med i laget var , Lisa Ham-
maräng, Alexander Bennerstål, Nicolina Johansson, Rebecka 
Skog och Ivan Paust! 

Vad planerar vi framöver?? 
Vi är nu mitt i planering av ett flertal olika aktiviteter.  På nationaldagen den 6 juni har 
sjövallas ungdomskommitté en station  på Picnic-Festivalen! Den går av stapeln på två 
ställen i Göteborg och vi kommer att vara placerade på Svarte mosse på Hisingen. Med 
oss har vi en trampolin + tillbehör  samt vår cirkuslåda för uppvisning och  för barn att 
prova på. Kom gärna och hälsa på oss på Picnicfestivalen!! 

I sommar har vi åter vår bejublade cirkusskola i Djupedalsskolan. Detta året tar vi två 
veckor och förhoppningsvis blir det en lika stor succé som det var förra sommaren. Leda-
re till både Picnicfestival och Cirkusskola är vi ungdomar  tillsammans. Vi har ju under 
åren gått på diverse kurser både trampolinledare, cirkus, dans,  bas kurser och fortsätt-
ningskurser och en massa annat. Kurser av olika slag ger självförtroende  och mod att 
själva ställa upp som ledare på olika sätt!  

 

Sedan ska vi ju såklart till Rikslägret allihop !! Till Vara i Västra Götaland, där ses vi!! 

Ungdomssektionen  



CIRKUS SKO LAN 
 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 06 eller tidigare är 

det är nått för dig. Under två veckor kommer det var cirkus i Djupedalskolan. Det 

kommer vara trampolinhoppning, tablåbyggning, akrobatik och all jonglering du kan 

tänka dig. 

 

Ålder: 06 - 

 

När? Två alternativ: 

Alternativ 1: vecka 32, 6/8 – 10/8 

Alternativ 2: vecka 33, 13/8 – 17/8 

 

Var? Djupedalskolan i Mölnlycke 

 

Pris? 500 kr inklusive cirkuströja 

 

Tid? Två alternativ: 

Pass 1: 08:30 – 11:30 

Pass 2: 13:00 – 16:00 

 

Efter första passet erbjuder vi ledare att gå tillbaka 

med de som önskar till fritis. Detta gör vi till de som 

önskar till Högadalskolan, Skinnefjällskolan och Fu-

ruhällskolan. 

 

Anmälan: Görs till ung.sjovalla@hotmail.com senast den 5/7. Skriv namn, ålder, vil-

ken vecka och vilket pass. Man får anmäla sig till båda veckorna också om man så 

önskar. Sedan också om ni vill att vi ska följa mer ert barn till fritis. 

 

Frågor: Malia ung.sjovalla@hotmail.com eller ring Caroline Sande på 0767669102 

eller Ivan Paust på 0763750995. 

 

Vi har begränsat antal platser på passen så anmäl dig fort! 

 

Hoppas vi ses i sommar! 

Sjövalla Frisksport 

mailto:ung.sjovalla@hotmail.com
mailto:ung.sjovalla@hotmail.com


  Frisksportträff modell äldre 

En lördag i mitten av april inbjöd Sjövalla FK till träff i Finnsjögården. Träffen 

var riktad till 55+are, men med ingen begränsning uppåt. FK Herkules,  Möln-

lycke FK och Logen Mimer var gäster. 

Ungefär femtio personer lät sig väl smaka av kaffe och tio sorters bakverk.  

Lasse Larsson med sitt dragspel ledde allsång ur nya sångblad försedda med det vackra 

sjövallamärket. I anslutning till detta 

berättade Lasse om hur han i båt på 

Rådasjön en tidig morgon sett den 

uppgående solen bakom ”Labbra” 

och bett en medföljande konstnär 

göra förlagan till märket.  

Sen dansades det till en populär or-

kester med två dragspel och en gitarr. 

Alla var glada över att få dansa sig 

varma till både familjevals, pariser-

polka och annat. Välbehövliga för-

friskningar bjöds på, och i en paus hade Olle Nylund en tävling om ostar. Även orkestern 

ordnade en musikgissning. 

När musiken tonat bort med sista dansmelodin, avslutades kvällen med att alla bildade 

ring och sjöng ”Nu går sista visan”. 

Det är helt fantastiskt att få träffa människor här i Finnsjögården, som gick på liknande 

frisksportträffar för sextio år sedan.  

Siv 



 

Kan ett ouppklarat mord på 1300-talet verkligen ha påver-
kat att Finnsjögården byggds på mark tillhörigt Mölndal? 

Åby skogen vid Finnsjön. 

På midfastosöndagen  år 1601 utfrågade kyrkoherden i Fässberg, vällärde herr Torstanus Erici Elffsburgensis (Torsten 
Eriksson från Älvsborg), skattebönderna från Åby om ett gammalt rättsfall. En gång—ovisst när-  hade man funnit en 
mördad man i skogen Hyltan eller Råberget (vid  Finnsjön) . Åby byamän hade då som ”mordgäld” - böter för mordet– 
utgivit nio stycken vita oxar med röda öron. ”Överheten” hade mottagit oxarna och i gengäld givit  bönderna ett brev, 
som visade , att de ägde denna skog. Brevet förvarades sedan i många år i Fässbergs kyrkokista, men brevet hade 
”blivit borta i Elden”. Därför gjorde kyrkoherden denna rannsakning och skrev ned de uppgifter han fick fram. Skogen  
var nämligen omtvistad och åbybönderna ville styrka sin äganderätt.  

Hur mycket av detta kan bestyrkas? Är berättelsen över huvud taget trovärdig? Svaret är, att mycket kan bestyrkas, 
och att just  sådana sägner brukar vara trovärdiga. För att  kunna styrka sin äganderätt måste man hålla reda på vad 
som har hänt, och eftersom hela byn ägde skogen var det många som hjälpte varandra att minnas.  

I äldre  västgötalagen från 1200-talet stadgas, att om  någon blir dräpt utanför  gårdarnas inhägnade område, skall hela 
byn gemensamt betala böter för dråpet, förutsatt att  banemannen är okänd. Men om någon blev dräpt på  ”alla götars 
mark”, som inte tillhörde vare sig någon gård eller någon by eller något härad utan hela landskapet, då skulle böter 
ådömas det härad, som låg närmas  dråpsplatsen, och vars innevånare där hämtade ved och virke. Om man inte kunde 
få fram banemannen, måste  således markägarna eller rentav de som endast använde marken, betala dråpsböterna som 
utgjordes av nio marker (en myntsort). I vårt fall hade just   

I vårt fall hade just byamännen ställts till ansvar och de hade utgivit nio oxar. Rättsfallet överensstämmer således med 

äldre västgötalagens bestämmelser. Går vi sedan till Magnus Erikssons landslag från omkring 1350, gäller helt andra be-

stämmelser. För ”dulgadråp”, det vill säga dråp utan känd gärningsman, är det alltid härandet och aldrig byn som är 

ansvarigt. Härandet skall böta fyrtio marker i mordgäld. Samma bestämmelser finns i konung Kristoffers landslag från 

1442. Det bör dock påpekas att Magnus Erikssons landslag synnes ha blivit allmänt brukad i Västergötland först i början 

av 1400-talet. Gamla rättssedvänjor kan dock ha kvarlevt längre, men den ”överhet” som åbybönderna hade att göra 

med , har givetvis följt landslagen. Därför talar allt för att mordet begicks och mordgälden betalades före 1400-talet och 

inte tidigare än 1200-talet. Före 1200-talet utfärdade man nämligen inte brev om så små ärenden som mordgäld. 

Men de nio oxarna med röda öron, de är väl hämtade ur sagans värld? Frågar kanske någon. 

 - Nej, även de tillhör verklighetens värld, även om man nu för tiden måste fara långt för att få se sådana oxar och kor. 

Fjällrasen finns numera norr om Dalälven men var förr utbredd över större delen av mellersta Sverige. Röda eller svarta 

öron och mörk mule till för övrigt helvit kropp är en omtyckt färgteckning, men ofta finner man röd- gul- eller mörk-

fläckiga , ja även gula eller röda djur. ” Fjällkorna är kända såsom en kullig eller obehornad ras, ” men i Norrland är dock 

behornad lantras lika talrik som den ”kulliga” 

Åbybönderna har således av allt att döma kunnat helt riktigt redogöra för detta gamla rättsfall. Några gamla dannemän 

kunde även räkna upp och beskriva gränsmärkena. 

Rådabönderna gjorde emellertid anspråk på marken, och målet drogs upp inför rätten 1601, 1654, 1740, 1799, 

1814,1816 och kanske vid ännu fler tillfällen. Åbyskogen var och förblev dock åbyböndernas byallmänning fram till 

1894, då den skiftades mellan de olika gårdarna i byn. Åbybönderna hade segrat. 

Varför hade man skog så långt borta från byn? Svaret är enkelt: De övriga byarna låg i slättbygdens ytterkanter. Bakom 

sig hade de berg och skogsmarker, som de lade under sig. Åby låg däremot mitt ute på slätten med de andra byarnas 

åkrar och ängar runtomkring. Inom byn fanns endast den skogsbevuxna Åbybergskullen, men där fanns för lite skog för 

sju hela hemman. Såväl byns läge som dess namn visar att byn är ung. Eftersom man inte hade skogsmark i närheten 

och eftersom övriga byar hade tagit de närmast belägna skogarna, blev åbybönderna hänvisade till skog som låg bort-

anför grannbyarnas skogar. Då hamnade man långt borta i öster där den verkliga skogsbygden fans. 

Sista ordet var emellertid inte sagt om Åbyskogen eller Åbydalen. Härryda kommunen ville införliva detta område med 

Härryda och gjorde en framställning på 1980-talet. Då fanns det inte längre några åbybönder som behövde skogsmark. 

Mölndals kommun sade ja, och man ville båda överföra Åbydalen redan 1987. Så snabbt gick det inte. Både före och 

efter kommunernas överenskommelse var det många turer kvar i ärendet. 33 personer var fast bosatta däruppe. De 

bofasta och fastighetsägare bosatta på annan ort tillfrågades. Tre av fyra ville tillhöra Härryda. Vidare behandlades ären-

det av kyrkfullmäktige i berörda församlingar, domkapitlet i Göteborg, länsstyrelsen, kammarkollegiet och regeringen 

som gav det slutgiltiga klarttecknet. Den 1 januari 1992 överfördes Åbydalen till Härryda kommun och Råda församling. 

En lång historia alltifrån medeltiden var därmed slut och ända in i det sista hade Åbyskogen givit myndigheterna mycket 

att göra. 

 Tack till Kurt Johansson som skickade in den spännande artikeln!  Intresserad kan höra Kurt var den ursprungligen fanns 

att läsa. Mvh Karin,red. 



Orientering  

 

Sjövallaslaget 2012 
 

Det var minsann inget aprilskämt att årets Sjövallaslag genomfördes den 1 april. Nej – ett 
stort antal i allra högsta grad verkliga orienterare ställde denna dag upp för att springa 
en nationell långdistanstävling i orientering i Bråtaskogen norr om motorvägen mot 
Borås. Eftersom denna helg var den första orienteringshelgen för säsongen i Göteborgsdi-
striktet var intresset stort. Inte mindre än 1214 löpare (inklusive direktanmälda) hade an-
mält sig till tävlingen. Av dessa ställde 1139 st upp på startlinjen! Det var länge sedan så 
många deltog i en vanlig söndagstävling i Göteborgsdistriktet och för Sjövallas del var 
det nog rekord. 

 

Sjövalla har tidigare arrangerat flera tävlingar i Bråtaskogen och har då haft tävlingscent-
rum vid den lilla inägan ett stycke in på grusvägen öster om ”elverket” bredvid hem-
byggdsgården. För att få lite variation hade vi i år ”vänt på kuttingen” och hade nu star-
ten där, medan tävlingscentrat placerats vid den stora parkeringsplatsen bakom Atlets 
anläggningar på industriområdet vid Råda Portar. Vid löpningen in mot mål närmade 
man sig de östligaste byggnaderna i företagsparken för att sedan passera i gångtunneln 
under motorvägen och sedan in på upploppet mot mål utefter parkeringsplatsen. Det var 
ju inget ”skogs-TC” precis, men blev väldigt praktiskt för de tävlande då avstånden till 
parkering, dusch mm blev minimala. Banläggaren Stefan Holtoff hade lagt kluriga och 
utslagsgivande banor som fick högt betyg av löparna. Den fina vildmarksterrängen i det-
ta område kan vara nog så svårorienterad med all dess detaljrikedom och olika vägvals-
möjligheter, men alla verkade nöjda även om det blivit en miss här och där för några. 

 

Eftersom det var Sjövalla som arrangerade tävlingen kan ju inte klubbens egna löpare 
vara med på tävlingen. Detta gäller dock inte de yngsta. Bland de bättre resultaten för 
Sjövallas del, så kom i H14 Jonathan Wedberg-Kilnäs sjua och Edvin Ljungberg nia. I D14 
kort kom Anna Nilsson åtta. I D10 kom Linnea Wedberg-Kilnäs sjua och Märta Ljung-
berg åtta. I H10 kom Johan Källström sexa och Wilmer Holmqvist tia. 

 

Vädret på tävlingsdagen var ganska soligt men vinden var isande kylig och tog i alltefter 
som dagen gick. Detta ledde dock till en väldig efterfrågan på varmt kaffe och nystekta 
hamburgare i det sedvanliga serveringstältet, så inget ont utan att det har något gott med 
sig. Som gott kan också nämnas att tävlingen i stort flöt på alldeles utmärkt, varför täv-
lingsledaren Per-Arne Wahlgren och biträdande tävlingsledaren Lisa Larsson hade all 
anledning att vara nöjda. 

 



CHILLSKATE 
Sjövalla / Chillskate våren 2012  

 

Verksamheten i Chillskate under våren har varit omfattan-
de, Hallen har besökts av många åkare varje kväll. Och 
dagtid har våra killar med sina kompisar varit där. 

Lördagar har hallen varit uthyrt till kalas, mycket uppskattat aktivitet, och 
killarna har jobbat som instruktörer under kalasen. 

 

Under v.8 gjorde vi ombyggnation som blev lyckat. 

 

Vi har haft Nyårskurs och Sportlovskurs med 20 tal 

deltagare i varje. Killarna som ledare. 

 

Skolorna har besökt oss flera gånger under idrotsdagar. 

 

Vi har gjort 2 Medlemsresor under våren, dels 

Bryggeriet i Malmö och Halmstads utepark nu 

i April. Resorna är gratis för medlemmar. 

 

Hallen är öppen som vanligt fram till Maj, sedan har 

Vi öppet när det regnar eller är allmänt dåligt väder! 

 

v.25, 26, 27 32 och 33 har vi planerat sommarkurser! 

Anmälning är öppen! Kolla hemsidan. / Jukka 

 



 

Bland Lunnefåglar , Havssulor och fornlämningar 

i den hebridiska övärlden. 

Läsaren av tidigare Sjövallablad har måhända noterat att jag hyst en viss önskan att komma 
ut på olika typer av båtexpeditioner, såväl på sydliga som på nordliga och ekvatoriala farvatten. 

När jag därför fick möjlighet att åka med på en expedition i den hebri-
diska övärlden väster om Skottland vid en tid som passade mig, kun-
de jag inte annat än slå till. Detta ledde till att jag onsdagen den 18 
april tillsammans med 6 andra resenärer steg ombord på fartyget M/
S Stockholm i den lilla staden Oban på Skottlands västkust. 

M/S Stockholm byggdes 1953 åt Svenska Sjöfartsverket. 1998-99 re-
staurerades fartyget och  började en ny karriär som passagerarfartyg. 
Det färdas numera, förutom i skotska vatten, mestadels i Nordnorge 
och Svalbard. Det finns sex passagerarhytter som då max kan ta 12 
passagerare. Fartyget är kulturminnesmärkt och är verkligen ett hem-
trevligt litet fartyg med ”mahogny och mässing” som passar alldeles 
utmärkt för små grupper för att utforska dessa vatten. Genom att vi 
var så få på fartyget (förutom gruppen på 7 personer, en mycket duk-
tig färdledare, en kunnig skotsk arkeolog och en besättning på 7 man) 
blev vi snart som en stor familj och stämningen var hela tiden på 
topp. 

Man kan ju fråga sig vad man har i denna ö-värld att göra i april – är 
det månne inte bara regn och dimma och blåst då? Men nej – våren 

tillhör de månader som det regnar minst och vi hade faktiskt övervägande soligt väder under den 
vecka vi var ute. Visst kom det en och annan regnskur, för vädret kunde växla snabbt, men de gick 
fort över och så sken solen igen. Och inte blåste det särskilt mycket heller – måttlig till frisk bris är 
nog en lämplig beteckning.  Sen är det naturligtvis så att ger man sig ut på öppet hav, så gungar det 
naturligtvis en del ändå. Under två nätter – till och från St Kilda enligt nedan – gungade det rätt 
friskt, så det var nog bra att Inger valde att stanna hemma, eftersom hon inte tål sjön så bra. 

Upplägget på resan gick ut på att vi mestadels förflyttade oss nattetid och vid lunchtid, så att vi 
kunde få ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass iland på intressanta ställen. Fartyget ankrade 
då upp i någon lämplig vik eller bukt, där vi sedan tog oss iland med gummibåt, en s.k. Zodiak, 
som normalt kan ta upp till 12-13 personer. Ibland fanns det ju inga konstruerade tilläggsplatser 
utan det blev att kliva i vattnet vid en långgrund strand. Stövlar var då en nödvändighet naturligt-
vis. På det här sättet fick vi storartade möjligheter att ta del av natur, djurliv – kanske då framför 
allt fåglar, kultur och historia. Naturen är ju i denna ö-värld mestadels ståtlig, ja ofta dramatisk och 
i det soliga vädret blev upplevelsen av det väldigt rena havsvattnet en strålande färgupplevelse. 
Vissa av öarna vi var på eller passerade var utpräglade fågelöar, där det så här i vårlig tid fullstän-
digt vimlade av olika slags havsfågel. Utöver måsfåglar och skarvar av olika slag fanns det lunne-

fåglar, havssulor, nordisk stormfågel, 
sillgrisslor, tobisgrisslor, tordmule, ejder, 
tärnor mm. I vissa fall kunde dessa öar 
vara som en jättelik stenstod som sträck-
te sig 100-150 m upp ur vattnet. Dessa 
var ju omöjliga att ta sig iland på och få-
gellivet kunde här vara fullständigt över-
väldigande. En upplevelse, som man 
från fartyget eller Zodiaken verkligen 
upplevde från första parkett. 

 

 



Ön Staffa med den s.k. Fingalsgrottan var en intressant bekant-
skap. Staffa är en riktigt spektakulär basaltö, där basalten en 
gång i tiden, när den sköt upp ur underjorden, kristalliserat i sto-
ra, intill varandra stående ”6-kantiga” pelare. På vissa sidor av 
ön som stupar lodrätt ner ser det ut som om det vore orgelpipor 
till en jättes orgel! Här finns ut mot havet en mycket stor grotta, 
som vi kunde åka in i med Zodiaken. En mycket pampig upple-
velse. Det fanns möjlighet att gå iland på denna ö och bl.a. där 
beskåda lunnefåglar och stormfåglar i stora mängder. Lunnefågeln, med sin kraftiga, orangefär-
gade näbb, är verkligen en bedårande liten krabat! 

På ön Isle of Lewis, den största ön i norra delen av de Yttre Hebriderna, besökte vi Callanish Sto-
nes, som nog är Skottlands mest imponerande stenmonument. Ett slags Stonhenge som restes här 
ca 3000 f Kr. På andra ställen i ö-världen kunde vi beskåda lämningar från stenåldern, bronsål-
dern, järnåldern, vikingarnas härjningar mm, mm. 

En upplevelse som var alldeles speciell och som också var resans höjdpunkt, var besöket på St 
Kilda. En liten ögrupp som helt ensam ligger i Atlanten 66 km väster om de Yttre Hebriderna. 

Den har vulkaniskt ursprung och består egentligen av en 60 milj. år gammal vulkankrater. Själva 
kratern bildar nu en relativt skyddad bukt som omgärdas av några riktigt dramatiska öar, där 
dock huvudön Hirta har en flack sluttning mot bukten, som givit möjlighet till bosättning. Här 
har människor levt i tusentals år och märkligare ställe att bo på får man ju leta efter. Det finns 
lämningar från många olika tidsåldrar och märkligast är väl de lämningar som finns från bosätt-
ningar i relativt modern tid. Så sent som i början av 1900-talet bodde här 200 själar, som framför 
allt levde på det fåglarna och, i viss mån, havet kunde ge dem. De levde ett riktigt tufft liv och 
efterhand som information om det ”moderna livet” på fastlandet nådde ön, så började man tänka 
i andra banor och det var kanske inte så märkvärdigt att man på 1930-talet lämnade ön för gott. 

Det finns en hel del intressant litteratur som skildrar hur man levde här på 1800-talet. Om man 
till det lägger den mycket informativa guidning vi fick av vår skotske arkeolog så var förvisso 
besöket på denna ö en höjdpunkt på resan. Eftersom det var mycket att se och många vackra na-
turpartier att ta sig till – och ta till sig - stannade vi här en hel dag. Besöket var väl värt den rela-
tivt gungiga nattliga resan såväl till som från ögruppen! 

När man till allt detta vi fick se och uppleva lägger det faktum att maten på båten var alldeles 
strålande – vår kock Kjell presenterade ständigt de mest kulinariska excesser – så finns det bara 
ett ord om denna båtexpedition. Toppen! 

 

  Claes 



 
 

Vasaloppet 2012 

En fantastisk dag i skidspåret mötte oss som hade förmånen att starta i årets upplaga av Vasaloppet. Sol, några plusgra-
der och fina spår. Jag tror att alla som åkte av våra klubbmedlemmar var nöjda med sin dag. I år var vi endast tio stycken 
som startade. Jag vill också passa på att gratulera alla som har åkt KortVasa, TjejVasa, Öppet Spår samt StafettVasan.  

Ett stort tack till Owe som transporterade oss upp och hem! 

Inför nästa års Vasalopp som blev fullt redan elva dagar efter Vasaloppet 2012 blev vi nog flera som inte hann anmäla 
oss. Därför är det viktigt att ni som eventuellt köper en plats eller kommer att köpa en meddelar mig att ni har lyckats. 
Ni måste också anmäla om ni är intresserade av vårt researrangemang för att vi skall kunna planera. I dagsläget är bara 
fyra stycken åkare anmälda från Sjövalla FK. 

Gunnar Niklasson 

Arne Andersen  

Före: Jag ser framemot att åka mitt 23:e lopp. Det har blivit ca 40 mil skidor i vinter förutom mina rundor på rullskidor. 
Kroppen känns lagom stark så jag skall nog komma i mål även i år.  

Efter: Laddningen med olika energikakor fungerade utmärkt. Energin hade jag ända fram till mål. Dock höll resan på att 
ta slut när jag var inblandad i en vurpa och sträckte ena ljumsken. Mina mil på rullskidor hjälpte mig så jag kunde an-
vända armarna istället. Kom i mål på tiden 7.14.38 

Bo Westerdahl 

Före: Jag har haft hostande influensapatienter hela veckan. Största oron är att det skulle bryta ut före start, känns bra än 
så länge. Ser ju ut som det kan bli lättåkt lopp, är tränad som vanligt så det bör väl gå bra. 

Efter: Fantastiskt väder och fina lättåkta spår. Köpte Kuzmiel-sickel och preparerade glidet vallafritt. Aldrig haft så bra 
glid. Lyckades bra, åkte upp mig en startgrupp till åttonde led. Klarade mig ifrån influensan men min fru blev liggande i 
går kväll.  

Hans Hofflander 

Före: Sjutton också. Att man aldrig lär sig. Men å andra sidan är det ju bara de sju milen i mitten som är jobbiga så jag 
skall väl ta mig i mål i år också trots inte allt för omfattande förberedelser. 16:e loppet i rad efter premiärloppet 1975. 

Efter: Lika bra efter som före. Och fäste. Tyvärr hann segraren denna gång i mål innan jag nått Evertsberg. Ingen respekt 
alls för äldre. Men det blev en fin, kanske något lång, söndagsutflykt i strålande sol.  

Lars Ivarson 

Före: Underbart väder, stor förmån att i glada vänners lag vara påväg till Vasaloppet. Det verkar bli väldigt fina förhål-
landen i år. För min del blir det lopp nummer 27. Börjar sikta mot 30 lopp.  

Efter: Ett fantastiskt lopp, perfekta förutsättningar. Pga de yttre förutsättningarna klarade jag mitt mål att komma under 
åtta timmar. Det blev 7 timmar och 17 minuter. Innan veckan är slut kommer jag att anmäla mig till lopp 28 nästa år.  

Hans-Olof Sundell 

Före: För åttonde gången i denna trevliga buss med trevliga skidåkare. Ingen snö just nu, men uppe i Dalarna lär det 
finnas. Prognos om fint kallt och soligt väder i morgon gör att man ser framemot en trevlig skidtur mellan Bergaby och 
Mora.  

Efter: Då var sjunde målgången i Mora avklarad efter en start i Bergaby. Detta efter en underbar skidtur i fasta hårda 
spår och fint solsken. Kroppen är idag öm vilket den skall vara efter denna skidtur.  

Gunnar Niklasson 

Före: Kanonväder gjorde resan upp väldigt behaglig. Känner mig bra tränad men få skidmil. Så i morgon är jag väldigt 
nöjd om jag klarar loppet.  

Efter: En fin dag i spåret, bra skidor, trevligt folk runt hela resan. Mycket nöjd! 

Erik Hallgren 
Före: Åkte Stafettvasan på fredagen och det gick jättebra! Har tillbringat lördagen i Rättvik och Mora för att sedan ta bus-
sen över till Sälen där jag anslutit mig till gänget från Sjövalla. Känner mig positiv och laddad! 

Efter: Perfekta spår, rätt temperatur och bra skidor. Kroppen bråkade med en krånglande mage, så tiden blev medioker. 
Trots allt en bra dag och jag är glad att jag fullföljde. Det blev den 9:e gången. 

 

 

 

SKIDOR 



 

 

 

 

Resultat 

Vasaloppet 

Christer Nilsson  05.07.44 

Per-Arne Wahlgren  06.19.30 

Lennart Abrahamsson 06.45.58 

Arne Andersen  07.14.38 

Lars Ivarsson   07.17.27 

Hans Hofflander  07.21.27 

Bo Westerdahl  07.38.46 

Erik Hallgren   08.20.28 

Gunnar Niklasson  08.44.07 

Ronnie Löfström  10.12.14 

Hans-Olof Sundell  10.31.50 

 

Öppet Spår söndag 

Kristin Olhans  07.13.50 

 

Öppet Spår måndag  

Gustav Borg    08.37.53 

Leif Borg   08.39.31 

 

TjejVasan 

Anna Wallin   02.16.47 

Lena Pihel   02.30.06 

 

 

 

   

 

- 

 

   

KortVasan 

Lennart Abrahamsson 02.18.21 

Göran Andersson  02.03.45 

Ingela Brage   03.14.10 

Carina Brockmar  03.57.33 

Christina Fregler  03.04.08 

Lars Fregler   03.04.09 

Emma Himmelmann  02.32.11 

Gunilla Himmelmann 02.40.02 

Magnus Kjellman  04.42.58 

Teodor Kjellman Gleisner 04.42.56 

Christer Nilsson   01.46.59 

Claes Ronnerstedt  02.40.21 

Jan Ryden   02.17.24 

Karl Ryden   02.17.21 

Mårten Stomvall  02.18.19 

Hans-Olof Sundell   04.26.36 

Clara Wallin   02.35.52 

Ulf Wallin   02.35.52 



  

volleyboll 
Olof cup 
Den 21 april träffades 30 glada volleybollspelare i Djupedalshallen för en heldag 

med matcher.  Vi hade en poängvolleytunering, där man lottar nya lag efter varje 

omgång. Var och en tävlar individuellt och det gäller att vinna så många matcher 

som möjligt. Det är kul då man får spela med nya personer varje match. 

Vi var ett gäng med stor blandning åldersmässigt, från 11 till 70 +. God hjälp hade vi ock-
så av våra yngre siffervändare och den äldre hejarklacken. Roligt också att några spelare 
från Fk Herkules kom och var med. 

Vi tackar de som sponsrat med fina priser! Årets segrare i Olof cup blev Joakim 
Linde med 9 segrar – stort Grattis! Han tilldelades dagens bästa pris – en 
espressobryggare! 

 

Nu ser vi fram emot mer volleyboll på Rix! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volley året som gått 

För  er som inte vet så mycket om oss så tränar vi äldre tjejer, uppdelade i tre grupper på måndagar  

mellan 19.30-21.30 och på torsdagar 19:00-21:00. Nu har även en nybörjargrupp för de yngre  

startat på torsdagar där några av de äldre tjejerna är tränare för. På onsdagar har vi  

motionsvolleyboll för de lite äldre damer och herrarna.  

För oss äldsta tjejer, vi är i åldrarna 16-19 har detta året gått väldigt fort, men det har även hänt 

väldigt mycket. Året började med ett träningsläger med mycket träning. Vi hade den före detta  

landslagstränaren Peter Tholse hos oss som höll i två träningar. Han kom med tips och idéer som 

vi har jobbat med hela säsongen. Vi fick även testa på den allt mer populära träningsform ”milatry  

training”. Jobbigt som bara den men även väldigt roligt.  

Säsongen drog igång med Trekungaslaget för vår del. En turnering som spelas i Kungälv. Dit kom  

vi med ett nytt löparsystem, alltså ett sätt att byta positioner. Vi hade bara hunnit träna detta några 

få gånger innan turneringen. I början var det lite förvirrat på planen med nya positioner men under  

spelets gång kom vi in i det och spelet började fungera riktigt bra. Vi mötte lag från olika ställen i  

Sverige och även norska lag. Men vi spelade bra och hade roligt.  

Sammandragen började i västsvenska serien som vi spelar i. Vi var med på 6 av 7 st. Stundtals har  

vi spelat riktigt bra och då är vi svår slagna. Vi har spelat i Trollhättan, Vara, Tuve, Göteborg och 

ett par platser till. Oftast placerade vi oss bland lagen i toppen.  

Vi slutade till slut 2 av 22 st lag. Vi vet än riktigt hur det kommer se ut nästa år. Det kan komma 

en förfrågan om i vill spela i tvåan. Där är tempot mycket högre och lagen är mycket bättre, det är 

ett ganska stort steg mellan dessa två divisioner. Det som vi har kvar av denna säsong är Kal och 

Ada cup. En turneringen där man möter lag från olika divisioner och man får handikapp utefter 

vilken man ligger i. En sådan turnering kan vara mycket lärorik då man med stor sannolik får möta 

lag som ligger i högre divisioner.  

Denna säsongen har gått väldigt fort och vi ser fram emot nästa. Det vi har jobbat mycket med  

denna säsongen är att bli starkare mentalt och inte tappa humöret när det går lite sämre. Detta har  

blivit mycket bättre men det är något vi skall fortsätta jobba med. Vi är ett härligt gäng och det  

viktigaste för oss är att ha roligt.  

 

volleyboll 
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NM i Kurikka den 15 oktober 
2011 
Linda kom trea i seniorklassen, efter 
två danskor på NM i Finland. 
Linda gjorde tre bra serier men kunde 

inte rå på danskorna som var  i en klass 

för sig 

Moa och Moa i syn-

kron LEVO cup 201 1 

Den 5 maj 2012 hade vi uppvisning på Centrumdagen i 
Mölnlycke 

Dessvärre var inte vädret med oss då det var klatt och blå-

sigt men vi hade en kul dag. 
Med Nadia B, Olivia C, Hanna J och Louise N 

SACRO 

Moa  vinner Svenska 

cupen klass 3 2011 

Hedvig och Linda vann 

Svenska cupen i synkron 

2011 



Trampolin SM i Uppsala 2012 

Inför årets SM i trampolin som arrangerades i Uppsala ihop med 

 rytmisk gymnastik hade Sjövalla FK/SACRO hopparna Linda Nor-

döen  

och Fanny Fredriksson ett silver att försvara i synkron. 

Förutsättningarna för samträning har under våren inte varit de bäs-

ta för Linda och Fanny. Fanny som pluggar i Nyköping har bara kunnat vara i Mölnlycke på loven 

för att träna. Dess emellan har tjejerna på telefon och facebook diskuterat övningar och eventuelle 

ändringar i serien. 

Som tur är har de två års synkronhoppning med varandra i bagaget vilket gjort att träning och upp-

laddning trots allt fungerat. 

I kvalet hade de inga större problem att ta sig till final trots att hoppningen inte stämde till hundra 

procent. 

Inför finalen låg de femma av de sex finalisterna vilket gjorde att de startade som tvåa då omvänd 

startordning gäller. ”skönt att starta så tidigt för då slipper man se de andras serier och vara nervös 

så länge” sa Fanny efter kvalet. 

Finalserien blev kanske inte någon fullträff men med stabil och jämn hoppning från bägge tjejerna 

fick deras poäng de kvarvarande paren att behöva hoppa mycket bra för att ta en av medaljerna 

från Sjövalla FK/SACRO tjejerna. Åt förra årets segrarinna Tove Larsson som i år hoppade med 

klubbkompisen Hanna Rydén från TK Levo fanns inget att göra åt. När sedan Madeleine Stjern-

berg och Hedda Brorson synkroniserade sin hoppning mycket bra och klämde sig in mellan Tove/

Hanna och Linda/Fanny blev bronsmedaljen ett faktum. 

”Ett resultat som är klart godkänt med tanke på förutsättningar-

na” sa en lycklig Linda Nordöen som egentligen slutat med 

trampolin på SM nivå. 

Fanny Fredriksson till sin första SM final i elit damer genom att 

även här placera sig som fem-

ma i kvalet. Normalt sett brukar 

en SM final sätta nerverna i 

gungning hos de flesta men 

trots det satsade Fanny på en 

start med två dubbelvolter och 

tog sig sedan igenom resten av 

serien utan problem. Detta 

skulle kunna räckt väldigt långt 

ett ”normal år” men 2012 körde 

samtliga finalister inta bara ige-

nom sina serier utan de gjorde 

det dessutom mycket bra. Det 

gjorde att Madelene Stjernberg 

från Upplands Väsby som varit 

på pallen de senaste fyra åren 

men aldrig tagit guld nu äntli-

gen fick med sig bucklan hem. 

För Fannys del blev det en 

hedrande sjätteplats i sin första 

individuelle SM final, Grattis! 
  

Trampolin 



      SACRO 
 
 
Resultat från Grodhoppet 2012-03-11    
 
Det var fina prestationer av Sjövalla FK's trampolin och DMT gymnaster i regi-

onstävlingen i Herrljunga. Från Sjövalla FK deltog sju gymnaster, många av 
dem har endast hoppat trampolin sedan i höstas men har redan hunnit med 

ett par tre regionstävlingar. Tävlingarna avgörs i klasserna S4 -S6, med klass 
4 som den mest avancerade och varje deltagare får göra både obligatorisk 

och valfri serie där sedan poängen räknas ihop. 

Sjövalla FK tog 4 pallplaceringar först ut blev Louise Nyvall som tog silver i 
DMT tätt följt av Oliva Carlberg som således knep bronset. Noel Grunander 

stod stark som ensam kille i klass 6 trampolin och efter en bra andraserie fick 
även han sin guldmedalj. I klass 5 pojkar hade vi två deltagare, Albin Lund-

kvist och Oliver Wennblom. Tyvärr spelade nervositeten, och med det minnet, 
dem ett spratt då bla. Albin glömde sig  lite i sin förstaserie men till slut ham-

nade på en fin 5 plats. Oliver visade prov på en mycket fin stil och ledde över-
lägset efter första serien, dock var det hans tur att glömma sig i sin andrase-

rie där han bara fick till fem av de tio hoppen han skulle genomföra, men tack 
vare en hög stilpoäng så kunde han till slut åka hem med bronspengen runt 

halsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Oliver Wennblom(till vänster på bilden) brons i trampolin klass 5 



Fotboll 
  

FOTBOLL SENIORER 
I skrivande stund är premiären nära. Första seriematchen för A-laget är den 13/4 borta mot IFK Hindås på 

deras nya konstgräsplan. 
 

I år kommer Sjövalla att spela med sitt A-lag i Göteborgsseriens DIv 6B, men även med ett B-lag i Reserv-

klass 4B. Vi tror nämligen att vi har ett underlag för att ha 2 st lag  denna säsong. Alla som är med i seni-
orfotbollen skall få spela matcher. 
Vi hoppas på att många Sjövallaiter kommer till våra hemma matcher och tittar. Spelschema finns på våra 

hemsida.Vi har ställt några frågor till A-lagets spelande tränare Timmy Scholander inför kommande säsong. 

  

 Ny säsong, nya möjligheter så vad har du för förväntningar på säsongen? 

Höga förväntningar. Vi har fått behålla grunden från föregående år och fått in några nya duktiga killar. För-

ra året började vi förändra saker i vårt sätt att spela och det gav inte riktigt resultat men nu har vi jobbat 

med det i ett år och räknar jag med att det ska börja ge resultat denna säsongen. Vill att vi ska bli ett spel-

skickligare lag och att vi ska börja vinna matcher med vår nya spelstil. 

Vad har ni jobbat med under försäsongen? 

Många av våra spelare är väldigt orutinerade och saknar "rätt fotbollstänk" så vi har försökt få in rätt tänk i 

många situationer som uppstår under match. Passningsspelet och presspelet är verkligen några saker som 

vi vill utveckla och har jobbat med. 

Resultat från försäsongens träningsmatcher? 

Förlust med 2-4 mot Björndammen. Vinst med 3-2 mot Färjenäs. 2-2 mot Björkåsen samt vinst i sista trä-

ningsmatchen mot Kabel Åttio från Borås med 4-1. 

Vilka förändringar har skett i truppen, vilka har lämnat och vilka har kommit? 

Inte några som lämnat. Vi har fått in några duktiga killar som jag hoppas ska komma in i laget på ett bra 

sätt. 

Vad har ni för målsättning med årets säsong? 

Topp 5.  

Vilka bitar i ert spel måste fungera för att ni skall infria lagets målsättning? 

Våra nyckelspelare behöver vara hela och villiga att offra lite. Och som med alltid med oss handlar det om 

inställning. Har vi rätt inställning till matcherna i år så tror jag vi kan sluta topp 3. 

Om du kollar på serien, vilka lag kommer tillhöra toppen? 

Ingen större koll på de andra lagen. Lokomotiv brukar ligga i toppen och har ett par duktiga killar. Tror 

även Mölnlycke IS kommer ligga högt upp. 

Och vilka lag kommer tillhöra botten? 

Ingen aning. 

Vilken spelare i din trupp blir extra viktig denna säsong? 

Niklas Norling om han fortsätter som han gjort under försäsongen och håller sig hel o frisk. Markus Alfreds-

son är en annan som måste nämnas. Han har potential att bli en ledargestalt i Sjövalla, och det är något 

som vi behöver. 

Till sist, var nånstans i seriesystemet befinner sig din trupp om tre år? 

Div 5. 
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