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Redaktören har ordet 

Hejsan alla  fina sjövallamedlemmar! Hoppas att ni lik-

som jag känner hur vi hör ihop  som med ett genomskin-

ligt band.  Det känns skönt tycker jag att känna tillhörig-

het med andra , människor som har  lika  värderingar och 

som vet vem jag är.  Att finnas till i ett sammanhang 

är ,har det visat sig  genom forskning, oerhört viktigt för 

människan. Avsaknad av samhörighet med andra kan 

vara en av orsakerna till ett destruktivt självbeteende.  Att 

våra ungdomar får känna gemenskap med varandra  

inom frisksportens fina filosofi ser jag därför som extra 

viktigt! Jag hoppas framöver att alla som vill umgås på 

riksläger, kurser och andra träffar under året får  alla möj-

ligheter att  delta. Tillsammans är vi starka. 

Detta nummer av Sjövalla tidningen är tryckt med ett ny 

tryckeri!  Vi hoppas att kvalitet på bilder och tidning i hel-

het får ett lyft på detta sättet!  Tack till styrelsen och vår 

ordförande som lade ner gott arbete att hitta nytt tryckeri! 

Nytt för numret är också  första inslaget från medlem-

mars specialitet! Här är tanken att få  sprida lite kunskap 

och information om saker som vi faktiskt sysslar med  

utanför Sjövallas gränser.  Tag chansen och  visa  oss 

andra om ditt  special intresse,  ,  det kan vara idrott , kul-

tur, hobby eller vad som helst. Först ut är Joakim och Åsa 

Linde som så framgångsrikt  tränar, dömer och tävlar i 

fäktning, tillhörande Kungsbacka fäktningsklubb ! /Karin 

 

Årsmötet 2013 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK inbjudes  

härmed till årsmöte 
 

söndagen den 24 februari 2013, kl 18.00 

på Finnsjögården. 
 

Eventuella motioner skall vara styrelsen  

tillhanda senast 

måndagen den 14 januari 2013. 

 



 
 

 

 

 

 

      Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

 

Så har då höstmörkret åter  lägrat sig över vår bygd (och när detta läses har det kanske t.o.m. blivit vinter-
mörkret). Med undantag för några enstaka, härligt soliga höstdagar är det mestadels grått och kulet. Ofta 
hörs regndropparna slå mot fönsterblecken. Jag har inte någon aktuell statistik, men visst har det fallit 
mycket regn. Ute i naturen är markerna mättade med vatten. Men – det hindrar väl inte en frisksportare 
från att ge sig ut. Inte andra heller för den delen. 

HittaUt-projektet som lanserades i maj blev verkligen en succé. Ända fram till den siste oktober kunde 
man leta ”checkpoints” och det var många som tog fasta på detta. In i det sista var det många som trotsa-
de regn och rusk, för att kunna registrera sig för samtliga kontroller. Av de ca 800 personer som registre-
rat sig, var det 70 st som varit vid alla 116 punkterna! Totalt har ca 27.000 besök vid checkpoints gjorts. 
Det blir många timmar och många kilometer i skog och mark! För att inte tala om all frisk luft man in-
hämtat.... 

Ett annat sätt att ge sig ut på är att deltaga i den stavgång som arrangeras varje måndag. I varje fall om 
man är pensionär eller på annat sätt är ledig på måndagsförmiddagen. Det myckna regnandet till trots så 
har det märkligt nog varit riktigt hyggligt väder, ja, ibland helt strålande väder vid dessa tillfällen. Endast 
vid ett tillfälle under hösten har det regnat. Men det spelar egentligen ingen roll, vi går ändå. Det är bara 
att ta på sig ändamålsenlig klädsel. Så har Du tid och lust är Du välkommen. Gå in på Sjövallas hemsida 
och klicka på stavgång så finner Du var vi går nästa gång. 

Är man inte så lyckligt lottad att man har fria måndagsförmiddagar, har vi numera ett alldeles ypperligt 
alternativ. Det nya elljusspåret vid Finnsjön, som invigdes den 18 oktober. Spåret består av två slingor, 
tillsammans ca 3,5 km, där ljuset är tänt till klocka tio på kvällen. Här kan man jogga, promenera, gå stav-
gång, köra rullstol mm. Det var ju många mölnlyckebor som knorrade när arbetena påbörjades i våras, 
men de allra flesta tycker nog nu att det har blivit väldigt bra. Nu finns det goda möjligheter för alla att 
komma ut och ägna sig åt friskvård vid den tidpunkt som passar en själv bäst. 

På söndagarna kan man ju också avsluta med en fika på Finnsjögården. 

För att så runda av med en kort återblick på verksamheten under det ljusa halvåret, kan man konstatera 
att det verkligen har varit full fart på alla fronter. Många heta duster har avverkats på fotbollsplanerna. 
Orienterarna har haft full fart i skogen (och för den delen även sanddynerna på en av etapperna på O-
ringen utanför Halmstad). Fullt ös i Chillskatehallen och på volleybollplanerna. Sacro har, liksom förra 
året ordnat en stor tävling här i Mölnlycke.  

På sommarskolorna som Chillskate, Sacro Volleyboll, Orientering och ”Cirkus-ungdomarna” arrangerade 
var det fullt med entusiastiska och engagerade ”pröva på-are”. På rikslägret i Vara deltog (som vanligt) 
ett stort antal sjövallaiter. 

På alla håll och kanter har det hela tiden presterats. Ibland har det varit goda resultat och ibland har kan-
ske resultatet inte riktigt blivit det man önskat. Men vad gör väl det. Det viktigaste är att vi är med och att 
vi känner att vi gör något vi trivs med. För i slutänden är väl det viktiga att vi ”genom en sund livsföring 
under kamratlig samvaro skall uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt”. 

 

Må så gott                                              Claes Green 
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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. 

 



    

På årsmötet i februari 2012 beslutades 

att Sjövallas traditionella 

Julbasar 

skulle läggas ner. 

Öppet på Finnsjögården 

Nyårsdagen kl 12 – 16 

Obs! 

Liksom förra året, så blir det  på Nyårsdagen, som familjen Green  

serverar sina hembakade 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 på det nya elljusspåret med, eller utan,  

efterföljande bastu! 

 

Tomtevandring 

Alla små och stora barn är välkomna att vara med på Sjövallas  

traditionella Tomtevandring! 

Lördag den 15 december 

 
Samling kl 16.00 på torget utanför kommunhuset där vi köper facklor. 

Sedan går vi i fackeltåg upp till Wendelsbergsskogen, 

där Tomten tar emot önskelistor och bjuder på saft och pepparkakor. 

 

Välkomna! 



 

Må dom leva många Lyckliga År! 

 

 90 år 

Erna Ronnerstedt  2013-05-14 

 80 år 

Siv Hallberg  2013-03-18 

Thore Enemyr  2013-05-08 

 75 år 

Eva Jansson  2013-02-27 

Per Bergqvist  2013-06-01 

 70 år 

Claes Green  2013-03-19 

Yvonne Kollberg  2013-05-09 

 50 år 

Peter Panic  2013-03-20 

Ingalill Mullins  2013-04-07 

Philip Mullins  2013-05-25 

Mikael Sundin  2013-06-17 



Elljusspåret vid Finnsjön invigt! 
 

 

Ca 20 år efter Finnsjögårdens invigning har vi nu äntligen fått det  efterlysta 
elljusspåret. En lång tid och efter många kontakter med kommunen är det så 
klart. Men det blev verkligen bra. Två olika slingor  som sammanstrålar all-
deles intill Finnsjögården. En på 1,5 km och en på 2,5 km. Alltså 4 km med 
bra spår som vi hoppas att alla i kommunen kommer att uppskatta. Detta 
kommer att ge ett ännu bättre status av Finnsjögården som vi nu hoppas Sjö-
valla Frisksportklubb kommer förvalta på bästa sätt. Kommer det en ökad 
press på öppethållande? Kommer de olika sektionerna i större grad motione-
ra, springa eller basta i vår gård? Den som lever får se.  

 



 

Dags för Mölnlyckeloppet 2013! 
 

Om allt går enligt planerna kommer det anrika Mölnlyckeloppet att återuppstå under 2013. Mölnlyckeloppet är ju en 
institution som under åren arrangerats i olika tappning av några olika  Mölnlyckeklubbar, bl. a. Sjövalla FK. 2013 års 
version är ett samarbete mellan Sjövalla FK och Mölnlycke Centrumförening. Vi har gemensamt kommit fram till att det 
ligger i båda föreningarnas intresse att i samband med Centrumdagen, som infaller lördagen den 11 maj 2013, skapa 
publicitet kring Mölnlycke centrum och Sjövallas verksamhet. 

 

Loppet kommer att bestå av 3, 5 och 10 km banor samt ett knattelopp. När det gäller de förstnämnda sträckorna kommer 
tidtagning att vara av senaste snitt, tävlingen kommer att vara sanktionerad av svenska friidrottsförbundet, med andra 
ord ett fullt professionellt arrangemang. 

Loppet håller på att förberedas av en arrangörskommitté sammansatt av medlemmar såväl från Sjövalla som från Möln-
lycke Centrumförening. Medlemmarna från Sjövalla kommer från flertalet sektioner, inte minst som ett led i vår målsätt-
ning att skapa sektionsövergripande aktiviteter och arrangemang. Sjövallas ansvar är framför allt att ta hand om det vi är 
bra på, dvs bana, tävlings-organisation och genomförande. 

 

Håll ögonen öppna och börja ladda för 2013 års Mölnlyckelopp, som funktionär eller löpare! 

 

 

 

 

Bild: utkast till 5 km-banan 



Cirkusskolan i Mölnlycke 

I somras arrangerade Sjövallas ungdomssektion ännu en cirkus-
skola. I år under  hela två veckor och dessa blev återigen otroligt 
lyckade då ca 120  stycken barn i olika åldrar under två veckor 
fick lära sig lite vad det innebär att vara med i en cirkus. Vi hade 
trampolin, jonglering, käglor, devissticks, diablos,  bollar, tablå 
och mycket annat. Sista dagen i varje vecka bjöd barnen sina 
nära och kära på en riktig cirkusföreställning. 

Det har varit med stor glädje som vi ungdomar har varit ledare 
för cirkusskolan och de tär så roligt att alla  barnen varit så enga-

gerade, Ungdomskommittén  planerar naturligtvis med en uppföljare till nästa sommar i 
samma spår, två veckors cirkusskola igen. 

Tränarna som tillsammans jobbade under de två veckorna med cirkusakrobaterna är sjö-
valla ungdomar som de senaste åren gått på diverse kurser och läger för att lära sig mer 
om ledarskap och om cirkus, de har på det sättet kunna gjort dessa veckor möjliga under 
ledning av Caroline Sande och Ivan Paust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

Inför nästa år så är planerna i full gång  med exempelvis en skidresa  för klubbmedlem-
mar , destination  : Hemsedal .  Ett antal ungdomar och föräldrar har anmält sig. Till skill-
nad från tidigare år då vi rest tillsammans med Värnamos frisksport klubb så har vi nu 
organiserat en egen resa och till en större 
skidort. Vi har även bjudit in andra klubbar 
att delta om de skulle så önska.  Ett bidrag 
har lovats från klubbet till de resande ung-
domarna som under  den 21-24 mars kom-
mer att glida ner för backarna i Norge. 

Ungdomssektionen  



  
 

 

 

Höstkursen i Värnamo 

Dags för höstkurs igen, och denna gång var det 

hela förlagt till Värnamo. Passar oss Sjövalla-

ungdomar bra , för det är nära och  blir alltså inte 

lika dyrt i resor. Tyvärr så får vi nu betala våra kur-

ser själva och inte lika många kunde följa med på 

grund av detta.  De som går baskurs och ledar 

kurs får bidrag som tidigare.   

Vi som var på plats hade jätteroligt och vi gick 

bland annat matlagningskurs vegetarisk mat och 

trampolin, dans och yoga. Jag själv gick matlag-

ningskursen och det var mycket roligare än jag 

trodde + att jag lärde mig flera goda rätter som 

jag har lagat hemma till familjen nu.  Det var så 

lyckat så jag vet de planerar fler matlagningskurser 

framöver. 

Megahelgen i Värnamo 

Megahelgen lika skoj som vanligt !!  Vi var ett tiotal på plats från Sjövalla , aktiv helg till-

sammans med , trampolin, volleyboll och paint-

boll. Det är alltid lika roligt att få vara tillsam-

mans med frisksportungdomar från andra klub-

bar och känna den speciella gemenskapen vi 

behöver. /Mattis 

 

Ungdomssektionen  



Volleybollstart med Bengan och Jaana 
Autentisk sms--‐dialog från dagen efter:  

Annika: Träningsvärk idag? 

Lena: Mmmm. Du? 

Annika: Överallt! 

Volleybollen drog igång höstens verksamhet med en intensiv träningslördag. Först ut var 

Bengt Gustafsson, tidigare landslagsspelare i volleyboll som startade sin karriär i Sjövallas 

juniorlag på 1980--‐talet. Han höll i en träning som innehöll både teknik och taktik. 

  

 

 

 

Bengt berättade att han som proffs och landslagsspelare varje träning ägnade en hel del tid 

åt att nöta grundslagen. --‐ För att spela bra måste grunderna sitta. Varje träning i landslaget 

tränade vi serve, fingerslag och bagger. Vi tränade nästan sex timmar om dagen, sex dagar i 

veckan. Mikael Brage berättade att när han oc h Bengt började spela, så tränade de nästan 

bara smash för det var så roligt att sätta bollen stenhårt i golvet. När de sedan började spela 

matcher så förlorade de hela tiden, för de kunde ju inte ta mottagning så att passaren kunde 

passa så att de fick smasha. Både Bengt och Mikael betonade vikten av att ha mål med sin trä-

ning. Givetvis att komma till träningen att bli bättre generellt, men också mål med varje öv-

ning. Den här gången ska jag sätta bollen i högra hörnet. Det här fingerslaget ska bli perfekt. 

Bengt instruerar inför en framspelsövning. Foto: Lena Holmberg. 



 Men det viktigast av allt menade Bengt är att man har roligt på träning och match. Han är be-

kymrad över den specialisering som nu sker i väldigt tidig ålder. Själv höll Bengt på med 

andra sporter som friidrott och bandy parallellt med volleybollen. Efter en macklunch så bar 

det av ner till Friskis & Svettis lokaler i gamla Mölnlycke Fabriker. Där hade Janna Rankanen 

gjort i ordning en spännande stationsträning med stänger, vikter och brädor. Tempot var 

högt från början och vi f ick lära oss helt nya övningar som Turkish GetUp,  Burpie, Good 

Morning, Buffelkamp och Vindrutetorkare. Det var också nyttigt att få prova på nya redskap 

som Kettlebells (KB) och Airball. 

 

Både tränare och deltagare var väldigt nöjda med dagen och känslan satt i väldigt länge. Vi 

hoppas kunna göra något liknande lite senare på säsongen. Ett mycket stort tack till Bengt 

och Jaana för Inspirerande pass!!!! 

Mikael Brage instrueras av  Jaana Rankanen. Foto. Lena Holmberg 



FÄKTNING 

Vi kollar med syskonen Joakim och Åsa Linde i Kungsbacka,  båda tränar och tävlar i värja för klubben KF99, Kungs-

backa Fäktklubb 1999. 

Vad är fäktning? 

De finns tre typer, florett, värja och sabel. Matchen 

utförs på en pist, två tävlande möts och skall ta po-

äng genom att markera träff på motståndaren. Mat-

chen pågår i 3x3 minuter med 1 minuts vila mellan. 

Det är väldigt ansträngande och tävlingen pågår ofta 

i flera timmar med många matcher. En fäktare behö-

ver ha uthållighet, explosivitet och skärpa.  

 

Hur går en fäktträning till? 

-Ofta värmer vi upp med fotboll eller någon lek där-

efter är det ofta benarbete. I fäktning är det viktigt att 

vara explosiv i attacker och lika snabb på reträtt där-

för får benen mycket träning. 

-Ibland får vi lektionering av vår fäktmästare Adrian 

Pop och då tränas vi i många olika attacker och för-

svarsövningar.  Det är mycket repetitioner om och 

om igen, för attacker och försvar måste sitta i rygg-

märgen – den ska komma blixtsnabbt !  

En fäktare behöver träna i många år, som bäst är 

man när man är över 25 år gammal och innan dess är det bara att nöta på.  

Vad gör en fäktdomare? 

Joakim som har skadat handleden har inte kunnat tävla under hösten men han har utbildat sig till domare så han är ändå 

med på tävlingar.   

Vad gör en fäktningsdomare på pisten? 

Är det tufft att vara domare i värjfäktning? 

-Det gäller att vara alert och följsam på matchen. Det går väldigt fort och det kan t.ex. vara svårt att hinna med att se stöt. 

Tekniken sköter markeringen av träff, men var 

träffen och attacken regelmässig, är frågan?  

Det är roligt att döma och jag brukar kunna tjäna 

några extra hundralappar i fickan  vid tävlingar.  

Åsa tävlar för fullt och har vunnit flera tävlingar. 

Hon blev nordisk mästarinna i kadettklassen för 

andra året i rad. Hon leder masterserien och då 

undrar vi förstås hur hon klarar av alla höga för-

väntningar. 

-Jag har så roligt när jag tävlar att jag försöker att 

inte känna press. 

Jag försöker lägga över pressen till mina motstån-

dare. 

Jag tränar mycket och har bra form och kondition. 

Det märks genom att jag plockar många poäng i 

slutet av fäktningsperioden på 3 minuter, när mot-

ståndaren böjar bli trött. 

Nästa tävling är ECC European Cadett Circule i 

Köpenhamn. 

Red/ Martina  Linde 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utflykt på Rikslägret i Vara 

 

Frisksportförbundets Riksläger har verkli-
gen alltid något för alla åldrar, och årets 
läger i Vara var inget undantag. Det gör 
att man kan växa med lägret och alltid hitta nya saker att göra. Mitt första läger var på Stensund 
1980 och då var det förstås fokus på tävlingar, disco och lägerbål. Tävlingarna är fortfarande roli-
ga och årets final i damvolleyboll blev en rysare mellan Småland och Göteborg, där vi vann efter 
tre hårda set. Men det finns också tid för annat!Som utflykter till exempel. Vi var flera Sjövallaiter 
som passade på erbjudandet om att få titta in i privatträdgården vid Glättestorps kvarn. Husets 
herre, Wolf von Lochof, mötte oss vid parkeringen och guidade oss genom de olika trädgårdsrum 
som han och hans fru skapat under tio år. Tillgången till vatten skapade många spännande utrym-
men och skilda växttyper. Här samsades också blommor och grönsaker. Härliga uterum och alta-
ner skapade möjlighet att njuta av härligheten, liksom bänkar på strategiska ställen. Ekologisk 
odling förespråkades och all konstgödsling var bannlyst. Med smart täckning av jord och mark-
täckande växter minimerades också ogräsresningen. Här fanns mycket att inspireras av!  Nästa år 
är rikslägret i Hallsberg. Å finns säkert också  

många spännande utflykter att välja ibland. Vi ses! 

Lena Holmberg 

 

 

 

 



Orientering 
 

Sjövalla OL SM-året 2012 

 

2012 har varit ett år då Sjövallas ungdomar och juniorer på allvar blandat sig i 

SM-leken. Det hela började i slutet av augusti då Linnéa Wahlgren inledde årets 

SM tävlande. Natt SM utanför Bollnäs var en mycket svår tillställning där Lin-

néa slutade på en hedersam 34:e plats. 
 

 

-Ja, banan hade till och med varit svår om man sprungit den på dagen, berättar Linnéa. 

På lördagen var det dags för sprintkval då ju benen var en aning trötta efter gårdagens natt-
etapp. 

Banan var väldigt enkel så det gällde att man var tillräckligt löpstark för att hävda sig. Tre 
kvalheat i D18 avgjordes varav de 12 bästa gick till final till söndagen. Linnéa hade turen 
och skickligheten på sin sida då hon slutade just på 12 plats. 

Till söndagens final kändes så kroppen bättre, säkert med mer adrenalin än lördagens kval-
lopp. Detta lopp avgjordes också i Gävle centrum men nu var bansträckningen betydligt 
svårare. Bara några små misstag gjordes av Linnéa som fick till ett bra lopp och slutade på 
en fin 24:e plats, 2.36 min efter segrande Moa Enmark från just Gävle. 

Nästa etapp var SM i långdistans som gick av stapeln i mitten av september, tätt följd av 
medel och stafett. I långdistans gjorde Anna Wallin, Linnéa Wahlgren o Erica Pettersson 
bra insatser. Det var dock Erica som försvarade Sjövallafärgerna  i finalen. Hon gick ut som 
andra löpare och fick spåra på en bana som gav löparna stora utmaningar både tekniskt och 
fysiskt. Erica gick stabilt utan större misstag och kunde spurta i mål på en mycket fin 20 
plats! 

Både Erica Petterson, Elin Pettersson och Linnea Wahlgren gjorde bra lopp när finalen på 
SM i medeldistans avgjordes i Bjärrek, Gästrikland. Dagen till ära öste regnet ner vilket 
gjorde hällarna och mossan lite extra slirig. Men det lät inte bekymra våra tjejer som lycka-
des knipa 17e och 22a plats av de totalt 140 tjejer hade ställt upp i kvalet. 

Så var det dags för den avslutande stafetten. Det intensiva tävlandet började ge sig till kän-
na i både huvud och ben. Erica började med en bra förstasträcka utan några större misstag 
och växlade över till Linnéa ca 6 min efter täten. Linnéa hade dock en tung dag och tappade 
mycket tid på täten även om det bara var en placering. Elin tog sig an den 5,7km långa ba-
nan utan respekt, plockade 7 placeringar och lyckades lotsa in laget på en mycket hedrande 
23e plats! 

Till USM åkte Emma Himmelman, Clara Wallin o Elin Pettersson i mitten av september. 
Kulmen på Sjövallas SM-år 2012 var kanske Elins insats i USM:s sprint då Elin visade vil-
ken fantastisk löpare och orienterare hon är. Där krävdes hög fart och snabba beslut. Elin 
gick ut i högsta fart och var aldrig sämre än 2:a någon gång under loppet. Silver för Elin 
och Sjövalla! 



  

Afrika. Vad har det med 25manna att göra? 

 

Exakt 25 Sjövalla orienterare hade i god tid anmält sig till årets 25manna, varken fler eller färre. Av dessa 

stegade alla utom en på bussen vid Mölnlycke busscentral fredagen den 5 oktober för färd till Stockholm 

och den felande länken, Thomas Karlsson, hade åkt i förväg med OK Landehof. Som luttrad lagledare har 

jag vant mig vid ett naturligt frånfälle på 2-3 personer avresedagen. Men, alla kom! En bra start på äventy-

ret. 

Bussresan flöt lugnt och stilla och som traditionen bjuder längs Sveriges vackraste väg utmed Vättern, 

matstopp i Ödeshög innan vi närmade oss Mälarhöjden vid Mälarens strand. Väl där fick vi använda våra 

orienteringskunskaper för att kryssa oss fram bland alla smågator till vår förläggning Klubbensborg, en bro-

kig blandning av vandrarhem och pensionat. Det blev endast en mindre bom på ett kvarter, något som vi 

var nöjda med då vi kom i säng i hygglig tid. 

Efter tidig frukost satt vi åter i bussen vid sjusnåret. Orientering är inget för morgontrötta! Tävlingsplatsen 

låg i anslutning till Tullinges nerlagda flygfält där vi har varit många gånger förut. 

Vårt lag har stor spännvidd i åldrar och erfarenhet, från 10 år till 64. Jag undrar hur det står till i segrarlaget 

i detta sammanhang. Förutsättningar för tävlingen är max 9 stycken H21-39, vi har 1 (en), men en stark 

en!, minst 7 damer, vi har 11, minst en dam måste vara yngre än 14 eller äldre än 45, vi har 4, minst en H/

D 16 eller yngre, vi har 10! (tio). Om vi ser till dessa förutsättningar är det bra att ha 160 lag efter oss i mål, 

och då gör det mindre att vi har drygt 200 lag före oss. 

I årets Sjövallal ag sprang i tur och ordning: Anna Wallin, Anders Johansson, Christina Pettersson, Clara 

Wallin, Emma Himmelmann, Elin Pettersson, Camilla Björklund, Maria Logren, Elin Wahlgren, Märta Ljung-

berg, Jan Rydén, Linnea Wahlgren, Ulf Wallin, Per-Arne Wahlgren, Erik Björklund, Anders Logren, Sören 

Svensson, Hjalmar Ljungberg, Mats Logren, Håkan Björklund, Kalle Rydén, Lars Ljungberg, Edvin Ljung-

berg, Erica Pettersson och Thomas Karlsson. Hur livet än gestaltar sig framöver har vi i alla fall varit med i 

25manna! 

Nästa morgon, söndagsmorgonen, vaknade vi till blåljus från minst fyra polisbilar som var parkerade hipp 

som happ på den lilla grusvägen som leder upp till huvudbyggnaden. Polisen hade jagat biltjuvar som för-

virrat sig ut på den halvudde där vi var inkvarterade – inte särskilt begåvat – för det var inga amfibiebilar 

som man stulit utan vanliga fordon. Väl instängda i återvändsgränden hade föraren i en av tjuvbilarna flytt 

ut i terrängen och det tog tid innan han infångades. Detta fick Christina erfara som på sin tidiga morgonpro-

menad hamnade mitt i händelsernas centrum bland tjuvar och poliser. Som tur var slapp vi ett gisslandra-

ma.  

Från den dagens tävlingar är värt att notera Anna Wallins 3:e plats i D18E och Märta Ljungberg blev femma 

och Maria Logren åtta i D10. 

Vi vände åter hem efter ytterligare ett genomfört 25manna utan felstämplingar. Ett grovt överslag ger för 

handen att med 20 tävlingar à 25 sträckor à 10 kontroller (lågt räknat) har vi stämplat vid 5000 kontroller 

utan missöden. Om varje sträcka i snitt är 5 km blir totala sträckan 2500 km och då har vi sprungit från Gö-

teborg genom Danmark, Tyskland, Frankrike och Spanien, ja ända ner till Afrika utan att stämpla fel. Sträck 

på er alla Sjövalla orienterare som medverkat till denna unika prestation! 

Inte dumt, men är det dags att släppa handbromsen om vi skall avancera hundra placeringar? 

undrar Sören,                   men svaret är troligen mer träning och tävling. 

 

Orientering 



HittaUt år 1 

Den 4’e november fyllde 100 personer Landehofstugan till sista plats. Samtidigt som vi fikade in-

ledde Per-Arne Wahlgren, Sjövalla och Anne Magnusson, Landehof med att berätta att de 800 

deltagarna tillsammans gått, sprungit och cyklat drygt halvvägs runt jorden under det att de tagit 

27 000 checkpoints i årets HittaUt. Med säker hand och glimten i ögat höll Lisa Larsson den sista 

prisutdelningen. Hon har under säsongen delat ut priser till ett totalt värde av 40 000 kronor, allt 

sponsrat av olika företag. 

Det stora slutpriset, en weekend för två ute på Hällsnäs, lottades ut bland de som hade tagit alla 

116 checkpoints och den lyckliga vinnaren blev: 

Jonas Gustafsson 
Jonas berättade hur han har lyckats lära känna ”hela bygden” på ett helt annat sätt än tidigare. 

Vi arrangörer gladdes oss särskilt över tacktalen från några av de närvarande deltagarna, . Det 

var många som hyllade de intressanta och trevliga informationsskyltarna som fanns vid flera 

checkpoits, mera sånt!  

Innan vi gick hem passade vi på att handla lite hos Systrarna Jönsson som sålde höstskörd och 

honung. Dessutom fanns det gott om möjlighet att provsmaka glassen och kaffet från Råda Säte-

ri. Därmed tar Härrydas bredaste friskvårssatsning någonsin vinterledigt, men återkommer i april 

med nya spännande kartor och utmaningar.  

Vi tackar också för all medverkan från alla som har engagerat sig och lag ner arbete under sä-

songen! 

 

 

 

 

 

 

Checkpoints 

För att komma ut i naturen 

Hade vi alla i kommunen turen 

När Sjövalla FK och Landehof starta 

Att söka med hjälp av karta 

En mängd checkpoints att finna 

Och även priser vinna 

Nu har vi uppgifter klarat 

Lämnat in och svarat 

Och att sen få eventuellt pris 

Om inte, är ingen kris 

För tänk så många som inte har för vana 

Att gå ut i skog och mark kan man ana 

Vilken toppengrej som de starta 

Med härliga promenader med karta 

Och alla blir pigga och får rosor på kinden 

I härliga naturen och vinden 

Olof Nylund 



CHILLSKATE 
 

Chillskate / Sjövalla FK. 

 

Öppettider 

 

Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag  kl.17-20 

 

Tisdag Tjejkväll kl.18-20 

 

Söndag kl.13-16 För de yngre, (förstahand) 

 

Kl.16-19 för alla. 

 

Lördag uthyrning 13-17. sedan klubbkväll 

för medlemmar. 

 

Inträde 20kr. för medlemmar. 

40kr. Övriga 

 

Adress Mölnlycke g.a fabriker i Möln-
lycke. 

Fabriksvägen 9. 

 

www.chillskate.se 



 

Sjövalla Cup Trampolin och DMT 
 
Först helgen i oktober anordnade Sjövalla FK/Sacro årets andra Svenska cupen deltävling i Wallenstamha-
len, Mölnlycke. Mycket jobb och bra arbete av frivilliga föräldrar och hoppare som slutat eller hr ett avbrott 
i sin hoppning såg till att svenska eliten åkte ifrån Mölnlycke med leende på läpparna. För ett så här stor 
arrangemang kräver att det är många, med eller utan erfarenhet som hjälper till annars blir det inte 
”Svenska Cupen kvalitet” på tävlingen. Lördag är kval för samtliga deltagare och beroende på antal delta-
gare i varje klass går sedan upp till sex hoppare i klassen till final. (Är det få deltagare i en klass blir det 
färre än sex till final).  

Först ut var klass tre där Sjövalla FK/Sacro hade tre deltagare. Hanna Jeppson, Louise Nyvall och Olivia 
Carlberg. Hanna hade kört tryggt och bra på träningarna innan tävlingen medan både Louise och Olivia 
haft vissa problem att få till sina serier där alla tio övningarna fungerade som de skall.  Olivia som gjorde 
sin första Svenska cupen tävling funderade så sent som på torsdagens träning innan att stå över för har 
man deltagit i Svenska Cupen får man inte tävla i regionstävlingarna i den klassen mer. Louise var med 
redan på UVGK tävlingen i Upplands Väsby så här fanns det ingen tvekan, ”är det tävling så är det och då 
är det bara att köra” var hennes inställning. 
Båda körde igenom båda serierna bättre än de gjort på träning och fick bra poäng av domarna. Louise ham-
nade på fjortonde plats före Olivia som blev femtonde. För Hanna blev placering den förhatliga sjundeplat-
sen, precis utanför final.  Hanna gjorde en mycket bra och hoppning och var topp fem i tid. (Man räknar 
tiden hur länge hopparen är i luften under sin serie.) Men tyvärr fanns det lite nervositet  i stilen vilket det 
lätt blir när man är på hemmaplan där släkt och vänner sitter på läktaren. Men en mycket bra insats gjorde 
Hanna och skall vara mycket nöjd men sin dag. 
 
I klass två ställde Sacro upp med Fanny Fredriksson och Nadia Brüdersdorf, Fanny som går i skolan i Ny-
köping har inte möjlighet att träna på de nya trampoliner som används vid tävling och har då lite problem 
med att hon hoppar mycket högre på dessa och måste vänja sig vid det. Nadia å andra sidan har inte tävlat 
på många år (Senast var 2009) och var mycket nervös vid inhoppningen. Bägge körde igenom sina obligato-
riska serier utan problem. Nadia låg då på tredje plats och Fanny femma. I den valfria tappade båda lite då 
de inte har samma höjd och svårighet som konkurrenterna i toppen, men bägge tog sig till final utan större 
problem. 
 
I finalen var Fanny lite sur för hon ”kört så mesigt i kvalet” och plockade fram ytterligare en dubbelvolt där 
hon samlade extra poäng. Nadia å sin sida fick inte riktigt med sig stildomarna och var lite besviken efteråt. 
Nu spelade inte inget någon större roll i sammandraget, Nadia blev fyra och Fanny femma vilket de skall 
var jättenöjda med. För det gäller ju att köra bra i kvalet för att sedan komma till final och väl där är man 
beroende på poängen från kvalet för att få en bra placering. Tävlar man då mot den absoluta svenska eliten 
i sin klass som hoppar högre och med högre svårighetsgrad är det svårt att plocka placeringar. Både Fanny 
och Nadia gjorde vad de förväntade av sig och då de andra var snäppet bättre denna helg skall de vara 
mycket nöjda med sina insatser. Båda två vet att med lite mer stil (Fanny) och mer höjd (Nadia) så är de 
med och slåss om medaljerna. 

SACRO 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 8 december så kommer årets Sacro hoppare att koras genom vårt 

årliga klubbmästerskap. Tävlingarna startar kl 10.00 och avslutas med en rafflande 

trampolinshow runt kl 13.00. Välkomna! 



 

 

 

 
Frölunda Cupen 2012 

  

För första gången på fem år var det dags för en Svenska cupen deltävling i Västra Frölundas kulturhus. 

SACRO hade fem hoppare anmälda men tyvärr insjuknade Louise Nyvall dagarna innan fick från läktaren 

heja fram sina klubbkamrater, Hanna Jeppsson, Olivia Carlberg i klass 3 och Fanny Fredriksson, Nadia 

Brüdersdorf i klass 2. 

Tävlingarna som av någon underlig anledning inte startar förrän 12:30 med uppvärmning för att sedan dra 

ut till klockan nitton började sådär för Hanna och Olivia. Ingen av dem fick till det under inhoppningen och 

bägge var lite väl nervösa och stressade inför sina första serier vilket även domarsiffrorna visade. I den val-

fria serien lyckades Olivia få till det så att hon klättra tre placeringar från Sjövalla Cup tävlingen medan 

Hanna än en gång fick den förhatliga sjundeplatsen, precis utanför final plats. Nu är det hem att träna på 

stil och positioner till Levo Cup där Hanna verkligen vill ha en plats i finalen och Olivia klättra ytterligare ett 

par placeringar i resultatlistan. 

I klass två där Fanny och Nadia tävlar var det bara en startgrupp där Nadia (sina vana trogen) fick bästa 

stilpoängen i obligan men där sedan time of flight (tiden i luften) och svårighetsgraden inte riktigt räcker till 

de främsta placeringarna gav Nadia en femteplats inför finalen. 

Fanny lyckades av någon outgrundlig anledning missa i avslutningen av sin obligatoriska serie och hoppa 

på landningsbädden vilket ger rejäla avdrag från domarna. I sin andra serie tävlar hon nu med tre dubbel-

volter som tyvärr ännu inte ligger efter varandra vilket innebär ett antal tempoändringar i serien. Fanny som 

denna gång inte tog sig till final har för avsikt att få ihop dubbelvolterna till Levo cup och där visa att hon hör 

hemma i finalen. 
Nadia som trots att hon blev mycket störd när hon skulle börja sin finalserie och fick stanna, starta om, gjor-
de sedan en mycket bra serie. I stilpoäng var hon över poängen bättre än någon annan men med lägre 
höjd och mindre svårighetsgrad än konkurrenterna är det svårt att plocka placeringar och Nadia behöll sin 
femteplacering. Vilket helt klart skall ses som ett bra resultat med tanke på att Nadia varit borta i fyra år och 
bara tränat för fullt under hösten. 

 

 

Regiontävling i Skåne 
 

Det var ett gott litet gäng från Sacro som var iväg på en regionstävling i Klippan, Skåne i mitten av septem-

ber. För några utav dem så var det deras första tävling någonsin och för några andra så var det en start-

upp på terminen då de bara hunnit träna tre gånger innan tävlingen. 

Alla våra hoppare gjorde mycket bra ifrån sig, bäst gick det dock för Oliver Wennblom som 

vann pojkar klass 5, strax föredebutanten  Filip Klevell. Filip blev även tvåa i DMT bakom 

Frölundas Linus von Heideman. Elin Karlsson , stabil i sin hoppning som alltid, kom även 

hon tvåa fast då  i flickor 

klass 5. Även de som i den-

na tävling inte lyckades ta 

sig upp på pallplats visade 

att de inte är långt ifrån 

täten och med lite mer 

träning och tävlingsvana så 

är de snart ikapp. Bra job-

bat alla! 

Trampolin 



 Levo Cup 

 
Årets sista Svenska cupen deltävling i Lidköping hos TK Levo blev Nadia  Brüdersdorf's fösta efter sin återkomst till 
trampolinhoppningen hösten 2012. Nadia satte stor press på samtliga i klass 2 med en mycket säker obligatorisk serie 
som sedan följdes upp med en andra serie som gav Nadia en tredjeplats inför söndagens final. SACRO ställde i Levo 
cup upp med sex hoppare, Hanna Jeppsson, Olivia Carlberg, Louise Nyvall och Johanna Rosenlind i klass tre och Na-
dia Brüdersdorf, Fanny Fredriksson i klass 2. Klass 3 tjejerna var först ut där tyvärr tre av dem missade lite i någon av 
serierna vilket gjorde att de inte riktigt hängde med i resultatlistan. Bäst gick det för Hanna som lyckades köra igenom 
bägge sina serier och placerade sig på en åttonde plats. Olivia slutade 12:a, Johanna 14 och Louise 15 så det var väl 
samlade placeringar för dessa tre. Fanny som bestämt sig att köra på för fullt lyckades lite väl bra med detta vilket 
gjorde att hennes överentusiasm mer hämmade hennes hoppning än gav det resultat hon ville ha och med bara 0,4 
poäng missade Fanny en finalplats. Nadia gick ut som tredje hoppare i finalen och gjorde där sin bästa serie sedan 
återkomsten och blev enda hopparen i finalen som fick över 8:0 i stilpoäng, dessutom av två domare. Även ”time of 
flight” vilket innebär tiden i luften var Nadias bästa tid någonsin. Men tyvärr räcker inte svårighets poängen till att 
slåss om första eller andraplatsen men en solklar tredjeplats blev resultatet vilket måste anses som mycket bra. Hoppas 
Nadia kan sporra de andra Sacro tjejerna och få dem att köra igenom sina serier och vara lagom taggade så kommer 
våren att bli riktigt rolig. 
Före årets kval inför Svenska cupen så hanns det även med att tävla på regionsnivå. Sacro hade som vanligt många 
duktiga hoppare med på denna nivån, både nybörjare och hoppare som varit med förr.  Första klassen var klass 6 där 
de vi hade tre nybörjare med som alltså gjorde sin första tävling någonsin och dessutom gjorde det bra. Jesper van 
Uum som representerade oss i killklassen gjorde det med bravur och vann överlägset med mycket fina domarsiffror. I 
tjejernas tävling slog Kristina Cullman till och tog en silverpeng med fin och stabil hoppning. Märta Callerfjord miss-
lyckades lite i sin första serie men visade i den andra att även hon är att räkna med framöver.  
I klass 5 hade vi med Filip Klevell som i förra regionstävlingen i Klippan fick se sig besegrad av klubbkompisen Oliver 
W som inte kunde medverka denna gång. Filip hade istället flera andra konkurrenter från andra klubbar att 
fightas mot, med en mycket viljestark hoppning visade Filip att guldet minsann skulle i hans ägo och efter två mycket 
högthoppande serier så var guldet i hamn. Klass 5 Flickor är den klassen på region tävlingarna som har högst antal 
deltagare, där stod Sacro för en tredjedel av startfältet. Där drog vår Elin Karlsson det längsta strået och tog hem gul-
det. Elin visade upp två fina stilrena serier som hon är pricksäker på och som också gav bra utdelning från domarna. 
På fjärdeplats kom Anna Magnusson tätt följt av Ingrid Johansson, även de två med fina serier och några placeringar 
nedanför kom Elin Josgård som tyvärr missade i sin andra serie men som i obligan visade att även hon är svårslagen 
när båda serierna stämmer. 
 
Tack alla gymnaster, ledare, tränare och hjälpande föräldrar för detta tävlingsår!  

Trampolin 



Sjövalla P10 vann Hindåscupen 

 

Det var 24 lag, 52 matcher och 272 mål. I juni spelades den fjärde Hindåscupen i fotboll i 
strålande solsken. I P10 spelades det sjumanna. Sjövalla besegrade Balltorp FF med 2-1 i en jämn, spännande se-

mifinal. Därefter stod Mölnlycke IF som motståndare i 
finalen. Det blev en välspelad final som Sjövalla vann 
efter en nervpirrande straffläggning! Laget gick obe-

segrat genom hela cupen med målskillnaden 14-5. För-
sta pokalen var bärgad – en härlig avslutning på vårsä-

songen! 

 

Under hösten lyckades laget efter en stor kämpainsats 
ta hem ytterligare en pokal genom att knipa 3:e-
platsen i Qviding cups B-slutspel. I bronsmatchen 
vann de över Azalea BK med 3-2. 
Cup-framgångarna avslutades sedan i oktober med en 
silverplats i B-slutspelet i Västra Frölundas turnering 
”Lilla Nordic Cup”. I semifinalen slog Sjövalla ut själ-
vaste värdklubben ur deras egen turnering! Ett stort 
grattis till alla härliga killar i Sjövalla P10! 
 

Fotboll 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


