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MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER  15 oktober 

Redaktören har ordet 

Hej alla !! Vintern 2013 är över och vi har den härliga 

sommaren framför oss. Här i Sverige ska vi ju alltid 

börja prata om vädret så  för att hålla traditionen vill 

jag  förmedla glädje över en vinter utan snö! ( jo jag 

vet det var lite , men inte som det brukar)!! Kallt och 

vackert har det varit och äntligen en vinter för alla  

älskare av långfärdsskridsko!! Det är minsann inte 

varje år det , jag önskar att jag hade haft tid och  möj-

lighet att  komma ut på isarna.  Men jag vet att  det 

är många som varit ute och grattis till er!! 

Tidningen är tyvärr 4 sidor mindre det här numret , 

om ni tycker den känns tunnare så stämmer alltså 

det. Lite mindre  material inskickat  den här gången 

gör att  resultatet också minskar. Förhoppningsvis är 

det en engångsföreteelse, jag trodde tvärt om att det 

skulle öka nu när vi äntligen fått tag i ett så fint 

tryckeri!! Visst var förra tidningen så mycket bättre 

tryckt !  Hoppas även detta nummer ser bra ut och 

jag hoppas ni alla därute  jobbar på med reportage  

från aktiviteter , tävlingar och utflykter fram till  hös-

tens  nummer. Jag tipsar också om  sidan där ni kan 

skriva om aktivitet eller idrott som ni håller på med 

utanför  Sjövallas gränser så att säga . Det är spän-

nande att höra vad medlemmarna gör också vid si-

dan om tycker jag. Precis som ni  i det här numret 

kan se och läsa om Åsa som fäktat till sig en VM sil-

ver medalj . Önskar er alla nu en härlig sommar  och 

så ses vi ju på rikslägret i Hallsberg eller hur? 



 
 

 

 

 

 

      Ordföranden har ordet 
 

Hej kära medlemmar! 

Det här med vinterns längd är verkligen något som varierar. I varje fall här i de sydligare delarna av vårt 
land. För två år sedan skrev jag i vårnumret av Sjövallabladet om den ”den längsta vintern i mannamin-
ne”. Förra året blev det nästan helt tvärtom. Och denna säsongen har vi ju, med undantag av några veck-
or efter jul haft kallt i mer än fyra månader. Huinnamej! Om det ända hade varit rejält med snö så det 
hade kunnat bli någon rejäl skidåkning på hemmaplan. Nu har man mest gått och huttrat. 

När detta skrives i början av april är det fortfarande väldigt kalla nätter och tjälen går långt ner i marken. 

Men värmen lär vara på gång och när detta läses har kanske sommaren redan kommit och våren därmed 
redan passerad. Vi får väl se. Under alla förhållanden kan nu våra fartfylla inomhusaktiviteter i Chillska-
tehallen, Sacrohallen och på Volleybollplanerna kompletteras med utomhusaktiviteter som fotboll och 
orientering. För att inte tala om den enskilda träningen på joggingrundor. Äntligen kan man ta sin jog-
gingrunda utan att riskera att man på hala fläckar kan slå sig fördärvad. Orienteringsskor eller broddar 
under fötterna har ju visserligen hjälpt, men nog är det skönare att ha joggingskorna på fötterna igen på 
rundan. T. ex. då på vår fina elljusspårsrunda vid Finnsjögården. Ni utnyttjar väl den nu? 

Apropå aktiviteter finns det all anledning att notera hur klubben tar en aktiv roll i aktiviteter för utomstå-
ende. När detta skrives pågår förberedelserna intensivt och när detta läses har vi kanske också  genomfört 
dem med, förhoppningsvis, gott resultat. Vad är det då jag tänker på – jo. 

a) Publiktävlingen i samband med SM i orientering, ultralång distans den 14 april. Skall bl.a. bevakas av 
SVT. 

b) Mölnlyckeloppet, långlopp i Mölnlycke den 11 maj, där Sjövalla är arrangör tillsammans med Möln-
lycke Centrumförening. 

c) Göteborgsvarvet, där Sjövalla för 5:e gången på egen hand svarar för en vätskekontroll. 

d) Hitta Ut - projektet, där vi nu för andra året, under maj-september 2013 ger allmänheten möjlighet att 
under orienteringsliknande former komma ut i skog och mark och samtidigt lära sig lite om vår byggd. 

 

Detta är naturligtvis väldigt positivt ur många aspekter. Vi visar upp oss och sprider vårt namn, Sjövalla 
Frisksportklubb, vilket alltid är betydelsefullt. Aktiviteterna ifråga är i allra högsta grad relaterade till 
friskvård. Gemenskapen i klubben får sig en ”kick”. Mölnlyckeloppet t.ex. har tillkommit genom den ar-
betsgrupp för gemensamma aktiviteter i klubben, som såg dagens ljus föra våren. Även vid Göteborgs-
varvet är flera sektioner inblandade. Detta låter sig naturligtvis inte göras av sig självt. Många medlem-
mar i vår klubb tar sig an sina arbetsuppgifter med stort engagemang och har roligt tillsammans 

På tal om friskvård – ni glömmer väl inte årets Riksläger som arrangeras i Hallsberg i v 28. Ett frisksport-
läger med glada människor och fullt med aktiviteter för alla åldrar. I mån av intresse ordnar vi som van-
ligt buss för ungdomarna. För er som aldrig varit på riksläger vill jag åter  säga: Pröva på, det är jättekul, 
speciellt om man är med i Sjövalla, ”den roligaste klubben”! 

 

Må så gott! 

     Claes Green 
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Sommarcafé i Finnsjögården 

 

24/6 - 7/7 2013 
 

Öppet alla dagar 12.00 till 16.00 

Onsdagar och fredagar dessutom 

kvällsöppet 16.00 till 19.00 

 

 

Hembakat fikabröd, våfflor, glass, läsk, kaffe mm, mm 

 

Välkomna, önskar Kalle och Henrik! 

0768-662316 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

Ett nytt spännande år med Hitta Ut! 

 

Efter förra årets stora succé, fortsätter vi nu den bredaste friskvårds-satsningen nå-

gonsin i Härryda kommun. Den 24 april distribuerades med Härrydaposten en ny 

HittaUt-karta till samtliga hushåll i Mölnlycke. Kartan innehåller 91 st nya checkpo-

ints av olika svårighetsgrad och med helt olika karaktärer. På de flesta av dessa 

checkpoints finns det texter med information som rör själva punkten eller något av 

intresse i de närmare omgivningarna. 

Längre fram under säsongen kommer nya punkter att presenteras vid 4 s.k. släpp, 10-

15 punkter åt gången. Precis som förra året går man in på nätet och registrerar sig på 

adressen www.hittaut.nu/landvetter-molnlycke och rapporterar sedan in kodbokstä-

verna för de checkpoints man besökt. För varje rätt kodbokstav man rapporterar er-

håller men en ”lott” på vilken man sedan har möjlighet att vinna allehanda vinster 

vid de dragningar som efterhand kommer att ske. Har man sedan besökt samtliga 

checkpoints för säsongen deltar man i en stor slutdragning med mycket fina vinster. 

Närmare information om hur det hela går till finns på den karta som distribuerats. 

Skulle det möjligen vara så illa att Du av misstag förpassat kartan till soporna, så 

misströsta inte. Det kommer att finnas extra ex av kartan att hämta på Finnsjögården, 

Biblioteket, Säteriet och Mölnlycke Cykel o Sport. I Landvetter kan man hämta extra 

kartor på Landehofstugan, Systrarna Jönssons skafferi och Biblioteket. 

Riksläger i Hallsberg 

Vecka 28 
Till sommarens stora begivenhet : Frisksportarnas riksläger ! Och i år har arrangörerna 

för första gången lagt in på hemsidan att man kan boka tält/husvagnsplats  redan när 

man föranmäler till lägret.  Några har  föranmält sig redan och då har bokat in på sektion 

A på lägerområdet. De hälsar här att  det vore  roligt om vi 

kunde ha en samlad lägerplats för oss i Sjövalla till somma-

ren ! Så när du föranmäler se till att boka in  lägerplats  A 

också på samma gång så ses vi i sommar . 

http://www.hittaut.nu/landvetter-molnlycke


 

OLOF CUP 2013 

Vi körde poängvolleyboll som traditionen bjuder och det fungerar så att man lottar nya 
lag efter varje spelomgång. Det blev många jämna matcher i år. Vi var 23 spelare  allt som 
allt och vann gjorde  i år  Marcus som hade med sig sin egen personliga tränare Majken.  
På delad andraplats hittar vi Åke och Ludvig.  Som alltid en rolig dag med  blandningen 
ungdomar och vuxna! 

 

Rapport från Seniorsektionen 

 

Seniorgruppens torsdagsträning startade när Finnsjögården stod klar 1994. 
Uppemot 20 seniorer har regelbundet motionerat runt Finnsjön och numera 
uttnyttjas även vårt fina motinsspår i Finnsjöterrängen. Efter 
bastubad,ibland med påföljande dopp i sjön avslutas samvaron med kaffe och 
fralla. 
I oktober samlades vi i Gallhålans naturreservat. Stig Ekberg från 
Landvetters Hembygdsförening, tillika mångörig frisksportare, var kunnig 
ciceron. 
Året avslutades med god mat och julklappsutdelning i vår mysiga stuga. 
 
På onsdagsförmiddagarna fylls Finnsjögården av upp till 20 tävlinsglada 
seniorer för att spela bridge. Bra för att hålla hjärnan igång. 
 
På tisdagar bowlar ett antal damer i Mölnlycke bowlinghall. Den bedrivs 
delvis som öppen verksamhet. 
 
Stavgång för seniorer bedrivs som öppen verksamhet på måndagsförmiddagarna. 
En stor grupp samlas. Två banlängder finns att välja på. Man går i 
Delsjöterrängen, i Wendesbergsparken, på Hälsans stig, runt Finnsjön och så 
förstås på vårt trevliga elljusspår. Ibland avslutas stavgången med fika tex 
i Bertilssons stuga eller Finnsjögården. 
 
Som synes så har klubbens seniorer ett flertal aktiviteter att välja på . 



 CIRKUS SKOLAN 

 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 07 eller tidigare är 

det här något för dig. Under två veckor kommer det vara cirkus i Djupedalskolan. 

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

kan tänka dig. 

 

Ålder: 07 - 

 

När? Två alternativ: 

Alternativ 1: vecka 32, 5/8 – 9/8 

Alternativ 2: vecka 33, 12/8 – 16/8 

 

Var? Djupedalskolan i Mölnlycke 

 

Pris? 500 kr inklusive cirkuströja. Cirkuströja finns att välja i storlek 120, 140, 160, 

XS, S. 

 

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. Det-

ta gör vi till de som önskar till Högadalskolan, Skinnefjällskolan och Furuhällsko-

lan. 

 

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

tröjstorlek. vilken vecka och vilket pass. Man får anmäla sig till båda veckorna ock-

så om man så önskar. Skriv även om ni vill att vi ska följa med ert barn till fritis. 

 

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

eller Helena Martinsson 0739755914. 

 

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


O-Ringen i Halmstad 2012 

Regn, sol, sol och regn. Arrangörerna hade helt klart prickat årets finaste vecka. Det regnade da-

garna innan och dagen efter, men under själva O-Ringen veckan sken solen från morgon till kväll. 

Minns tillbaka på O-Ringen som en strålande vecka, sådär nästan olustigt varm och soligt som 

det ofta är på O-Ringen. Det är få stunder då jag tycker det kan bli för varmt i Sverige. Att springa 

på ett kalhygge när solen står högst upp på himlen eller att vakna i ett tält tidigt på morgonen när 

solen stått på i flera timmar är definitivt två sådana tillfällen. Men det blev aldrig obehagligt 

varmt i år 2012, utan det vara bara varmt och perfekt sommarväder. 

69 sjövallaiter! Vi var många som fick njuta av hallänningarnas fina arrangemang. Med lite blan-

dade känslor lämnade vi nog Halmstad. Några snöpliga felstämplingar/virus blev det under 

veckan men även många fina topprestationer. Det är ett styrkebesked att speakern vet hur Sjöval-

las tävlingsdräkt ser ut. Det var underbart att få höra Per Forsberg (speakern) gå upp i falsett för 

att heja in vår så duktiga och extremt snabbfotade Elin Pettersson, dag efter dag. Tänk vilken 

form Elin kunde ha varit i om Elin bara hade fått vara frisk några dagar under våren. Om bara 

basiluskerna håller sig borta under vintern och våren tror jag det blir tårta (seger) för er som följer 

med upp till Boden nästa sommar. Trotts Elins framfart så var det ändå en klubbkompis som så-

när höll på att slå henne. Hade det inte varit för den där snöpliga havsetappen, E3, så är jag över-

tygad om att även Emma Himmelmann varit topp 10 totalt i D15. Inte illa att ha en klubbkompis 

att fajtas med så högt upp i resultatlistan.  

Men om det gick dåligt för Emma bland sanddynorna så gick det desto bättre för lillsyrran Linn 

som sprang in på en fin fin 10:e plats i D10. Men då skall vi inte tala om vilken prestation Oliver 

Hallel stod för som med en hårsmån förlorade segern i U1 på etapp 3 en prestation som var väl 

värd att fira med tårta på klubbfikan på kvällen. 

14 sekunder är en väldigt kort tid. Man hinner knappt att runda stenen från fel håll innan 14 se-

kunder har gått. Heter man Märta Ljungberg hinner man nog i och för sig springa tre varv runt 

stenen innan 14 sekunder har gått. För Märtas del var det 14 ynka sekunder som skiljde mellan 

henne och etappseger på etapp 4. 14 peppande sekunder att träna in under vinterträningen. I 

sommar blir Märta farlig.  

Bland alla fina sjövallaitprestationer så får vi inte glömma Maria Logrens 13:e plats i D10 på 

etapp 2. Linnéa Wahlgren hade en halvtung vecka, men en fin 14 plats i D18E på etapp 4 visar att 

kapaciteten finns där. Det vet vi alla. Bara att plocka fram den till vårsäsongen! 

O-Ringen som är 5 stycken etapper handlar främst om att springa jämnt och inte göra någon 

djupdykning under veckan. Någon som klarade detta galant var Jennifer Hallel som med idel 

topplaceringar sprang hem en 9:e plats totalt i D21M. 

Själv blickar jag tillbaka på O-Ringen med ett stort leende på läpparna. För första gången i livet 

lyckades jag vinna på O-ringen. Kanske den mest prestigefyllda tävlingen av dem alla. Tävlingen 

om att få skriva i klubbtidningen. Det är med en stor förväntan jag blickar framåt och laddar inför 

2013 med bland annat O-ringen i Boden. 

Vid pennan: Ida Johansson  

Orientering 



Orientering 
                                   Storarrangemang i Bertshult       

Söndagen den 14 april var det fullt pådrag i Bertshult, alldeles norr om Eskils-
by. Vad gällde då saken? Jo, stora delar av Sveriges orienteringselit samlades 
för att delta i årets första SM-tävling, denna gången gällde det distansen Ultra-
lång. Samtidigt genomfördes en publiktävling för de mera ordinära orienterar-
na. 

Bakgrunden till det hela var att Göteborgs Orienteringsförbund för några år 
sedan fick uppdraget av Svenska Orienteringsförbundet att arrangera SM-tävlingarna 2013. 
GOF fördelade sedan genomförandet av dessa på distriktets olika klubbar och det blev Sjö-
valla FK tillsammans med OK Landehof som blev ansvariga för att tillsammans genomföra 
tävlingarna den 14 april. De båda tävlingarna skulle alltså ske samtidigt och på samma 
plats, men för att fördela arbetsuppgifterna på ett vettigt sätt beslutades det att Landehof 
skulle svara för SM-tävlingen och Sjövalla skulle svara för publiktävlingen. 

Förberedelserna för arrangemanget har pågått under lång tid där de huvudansvariga för 
Sjövallas del var Lisa Larsson som tävlingsledare och Claes Green som banläggare. I mot-
sats till SM-tävlingen, som alltså gällde ultralång distans, genomfördes publiktävlingen 
som medeldistans, vilket innebär banlängder mellan 2 och 4,5 km beroende på klassen man 
springer i. Eftersom det är relativt korta banor skall dessa i stället ställa stora krav på finori-
enteringstekniken, med mycket riktningsförändringar i detaljrik terräng. Efter att ha varit 
ute i skogen och rekognoserat några gånger konstaterade Claes att det skulle bli en tävling i 
väldigt fina skogspartier, vilket också bekräftades av de tävlande efter tävlingen. 

Efter den långa och kalla vintern kändes det på tävlingsdagen påtagligt skönt att våren änt-
ligen infunnit sig. Uppenbarligen var det många som tyckte så för över 1000 tävlande ställ-
de upp i publiktävlingen! Det blev snudd på rekord, men bara nästan då förra årets Sjöval-
laslag registrerade över 1100 startande. Tillsammans med de ca 250 som startade i SM-
tävlingarna och medföljande familjemedlemmar och funktionärer var det bortåt 1500 perso-
ner som samlades i Bertshult. Det blev således ganska trångt på tävlingsarenan, som låg på 
ett gärde bredvid vägen mellan Eskilsby och Härryda, men det vårliga vädret och det fina 
arrangemanget ledde ändå till fin stämning. För att inte de olika tävlingarna skulle störas 
av varandra gick SM-tävlingen öster om vägen, medan publiktävlingen gick väster om vä-
gen, där dock upplopp och mål låg sida vid sida. 

Eftersom det var Sjövalla som arrangerade publiktävlingen kan ju inte klubbens egna löpa-
re vara med på tävlingen. Detta gäller dock inte de yngsta. Bland de bättre resultaten för 
Sjövallas del kom i H14 Jonathan Wedberg-Kilnäs sexa. I D12 kom Märta Ljungberg fyra 
och Maria Logren nia. I H12 kom Elvis Hammarklo som nr 13. I H12kort kom Wilmer 
Holmqvist tvåa och i H10 kom Jacob Pihel tvåa. 

Många av orienteringssektionens medlemmar ställde upp som funktionärer och skall ha en 
stor eloge för idogt och väl genomfört arbete. En sån här stor tävling skulle aldrig gå att 
genomföra om inte medlemmarna helt ideellt och så glatt och villigt tillsammans gjorde ett 
jättejobb. Allt flöt på alldeles utmärkt och de tävlande kom med många uppskattande kom-
mentarer, varför tävlingsledaren Lisa Larsson hade all anledning att vara nöjd. 



  

Grattis Elin!        

Som framgått av reportaget om storarrangemanget i Bertshult genomfördes alltså SM i 
ultralång orientering där den 14 april. I SM ingår seniorklasserna H21 och D21 samt juni-
orklasserna H20, D20, H18 och D18. Distansen ultralång är ett riktigt kraftprov för de täv-
lande. Vad sägs om att som H21-orna springa 23 km, ett drygt Göteborgsvarv i kraftigt 
kuperad skogsterräng! Fullständigt fantastiskt! De övriga klasserna har helt naturligt nå-
got kortare distanser, men är inte på något sätt mindre aktningsvärda. 

Längderna är för H20 - 17km, för H18 – 15 km, för D21 – 15 km, för D20 – 13 km och för 

D18 – 11 km och således även där i kraftigt kuperad skogsterräng! 

För Sjövallas del var det en löpare, en tjej, som genomförde tävlingen – och som hon gjor-
de det!! 

15-åriga Elin Pettersson ställde hellre upp i D18 än att hjälpa till som funktionär och in-
nerlig tur var väl det! Elin sprang som ett jehu från kontroll till kontroll, kämpade och 
slet i den jobbiga terrängen  och ville inte ge sig mot de äldre tjejerna. Och det höll hela 
vägen, efter en dramatisk slutspurt lyckades hon efter 11 km sanslös löpning pressa sig 
över mållinjen som tvåa. Silver till Elin och till Sjövalla! Sannerligen en riktig bragd! Det 
är svårt att jämföra olika åldersklasser, men man kan ändå noterat att det, med undantag 
för Kerstin Adrians VeteranVM-guld i D60 för en massa år sedan, är det bästa orienter-
ingsresultatet någonsin för en Sjövallalöpare! 

Elin, vi bugar och bockar! 

 

 

 
     
     

 

 

 

 

 

 

Foto: Ulf Wallin 

 

PS Om någon undrar över tidigare SM-medaljer i orientering i Sjövalla kan den minnes-
gode sjövallabladsläsaren måhända erinra sig att Christina Green och Ida Svensson 
(numera Johansson) var sin gång blivit trea i SM  

Orientering 



Sjövalla orienterings vinterläger 2013 
 

Så var det dags för det sjunde vinterlägret för Sjövallaorienterarna. Denna gång med lite färre 
deltagare än normalt. Orsaken till detta kan man spekulera över men en orsak kan vara den 
ganska generösa julhelgen då de flesta skidintresserade redan försett sig med en rejäldos vin-
tersport. 

Detta år var upplägget detsamma 
som 2012 dvs med boende på Jamtli 
vandrarhem, någon kilometer från 
Östersunds skidstadion. Den alltid 
lika serviceinriktade värdinnan Karin 
var bussig och lät oss komma in lite 
tidigare så att vi kunde ta vår frukost 
när vi checkade in på fredag morgon.  

Tågresan var som vanligt bekväm 
och bra med sedvanlig uppdelning 
mellan trötta medelålders föräldrar 
och mer socialt inriktade ungdomar.  

Väderprognosen hade skapat viss oro 
under veckan innan. Temperaturen 
såg ut att komma i närheten av -20 
ºC. Alla var visserligen förvarnade 
om att en extra fleece-tröja vore på 
sin plats men vi var lite oroliga för att 
det inte skulle bli njutbart kallt utan 
plågsamt kallt.  

Mycket riktigt visade kvicksilvret på 
-16 ºC så det var lite oro i lägret. Det 
visade sig dock att med torr luft och 
ingen vind är denna temperatur fullt 
uthärdlig. Inte ett gnäll kom över nå-
gon lägerdeltagares läppar när väl 
den skräckinjagande siffran fallit 
glömska. 

Istället kunde vi njuta av perfekta, 
fasta men inte isiga spår och ett spår-
system som överallt var  fullt åkbart  
trots att det bara var januari. I en 
backe möte vi Johan Olsson och pas-
sade naturligtvis på att ge honom lite tips inför VM och fem-milen. Alla vet vi väl hur det gick!  

När solen kämpade sig över horisonten och sken på trädens maffiga rimfrost var det så att ett  
vinterfreak fick både en och två tårar i ögonvrån. Kanske berodde detta delvis på den smått is-
kalla fartvinden men tjusigt var det!  

Lägret avslutades traditionsenligt med gemensam middag på Eastern Palace där ju allas smak-
riktning kan tillgodoses. Vi fick  prova på ytterligere en gammal fin tradition innan vi var åter i 
Göteborg. Jag talar naturligtvis om den rejäla försening som SJ:s ombesörjde!   

Orientering 



Vi gratulerar Åsa Linde till hennes smått fantastiska 

VM medalj i silver på Kadett VM !! April 2013 

Åsa genomförde sitt första VM på bästa sätt. Med 11-15 så förlorade Åsa mot den välme-
riterade Alona Komarov , ISR. Med starka nerver genomförde Åsa matchen. Hon visade 
gott humör och småskrattade lite under 
periodvilan. Kul att se, skriver hem-
maklubben Kungsbacka fäktklubb på sin 
hemsida. Åsa kom till final genom att vin-
na över Nadine Stahlberg, GER i semifina-
len. Efter att ha legat under, så vände Åsa 
och kvitterade precis innan full tid. Det 
blev förlängning, och Åsa hade prioritet. 
Nadine fick för första gången i matchen 
vara offensiv. Detta var till Åsa´s fördel. 
Under ett anfall så fick Åsa in stöten och 
vann den matchen. Tävlingarna hölls i 
Kroatien. 

Så roligt  få rapportera denna stora idrotts-
framgång presterade av en medlem i Sjövalla! 
Vi får sträcka på oss och buga och bocka :) 
Lycka till i fortsättningen 



  

 

 

 

 

 

 

 

Chillskates sommarkurser 
                             2013 

 

Våra populära sommarkurser hålls i år  

 

Kurs 1. v.25.    Kurs 2. v.26.    Kurs 3. v.32.   Kurs 4. v.33. 

    17-20/6             24-27/6               5-8/8              12-15/8 

 

Kurserna hålls dagligen mellan kl.10.00-14.00. 

 

Max 20 deltagare / kurs!  Avg 500kr. Betalas vid inskrivning. 

Priset ingår 4x4tim. undervisning, Chillskate tröja, enkel fika och 
Diplom. Vid sen avanmälan debiteras 200kr.! 

 

Anmälan. chillskate11@gmail.com 

Ange kurs nr. namn, ålder, mobil nr. email. Tröjstorlek. Mm. Som 

vi behöver veta! Frågor 0709 36 89 55. Först till kvarn! Välkomna  



CHILLSKATE 

 

 

Chillskate / Sjövalla FK. 

 

Kom och kolla vår nya hall! 

 

Du kan se bilder om det på Chillskates hemsida! 
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 Mölnlycke. 

Fabriksvägen 9. 

 

Vill du hyra hallen på Lördagar 13-17 för 
500kr. 

Ring 0709 368955 

 

www.chillskate.se 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotboll – seniorer 

Ny tränare i Sjövalla FK 

 

Efter ett par säsonger där några spelare har delat på tränarrollen har Sjövalla seniorfotboll 

gjort klart med ny tränare inför 2013. 

Olof Nygren har varit engagerad i fotbollen i hela sitt liv och har en gedigen erfarenhet. Har bl.a. 

tränat Mölndal, Mölnlycke IF och Balltorp. 

– Med Olofs hjälp hoppas vi få en nystart i Sjövalla och ser framemot säsongen 2013, säger Kenth 

Nilsson, ordförande i fotbollssektionen. Det är meningen att Olof skall få bygga i åtminstone två år 

för att skapa förutsättningar för att seniorverksamheten skall utvecklas, fortsätter Kenth. 

Olof har tränarutbildning upp till steg 2. Han konstaterar att det hänt en del sedan han själv spela-

de. 

– Idag måsta alla kunna nästan allt, även försvarare deltar i anfallet. På min tid skötte backarna 

försvaret och sedan tjongade vi upp bollen till anfallarna och lät dem göra mål. 

Spelartruppen består i dag av c:a 25 spelare. Olof ser truppen som en go ‘gäng med killar som 

trivs ihop och umgås även utanför fotbollsplanen. Killarna tränar 2 gånger i veckan och har match 

en gång i veckan. 

Sjövalla A-lag spelar i Div 6B i Göteborgserie där målsätningen är att vara ett mittenlag. 

– De släppte in många mål förra säsongen, säger Olof, och det måste vi rätta till. Det kommer att 

bli en 4-4-2 uppställning i början. Sedan skall vi försöka hålla bollen inom laget, och försöka und-

vika att slå långa ”lycka till” passningar. 

Inför säsongen 2013 har följande nya spelare tillkommit: Christan Damm (Rävlanda AIS), Dani-

el Lindau, (Jonsereds IF), Henrik Hedlund,Aeid Al Tememe. 

Förlusterna är : Magnus Stäring (Räddningstjänstens IF); Martin Bodin (Lunds SK); Timmy Scho-

lander (Mölnlycke IS). 

Ny som gamla spelare är välkomna ner till träningarna. Ring vår senioransvarig Peter 0701 – 91 

83 95. 

 

/Seniorfotbollskommitén 

 



 

Frivolten cup 10-11 maj 2013 

Frivolten cup är en internationell tävling som går av stapeln under Kristi himmelfärd hel-

gen i Herrljunga. Under två späckade dagar tävlar 300 gymnaster från c:a 15 länder, allt 

från nybörjare till yttersta världseliten. I år firar dessutom Frivolten cup på 30 års jubile-

um. Sjövalla FK Sacro har haft gymnaster med i alla tävlingar de senaste 20 åren och så 

även i år, några av våra duktiga gymnaster har varit med förut och för andra är detta de-

ras första större tävling.  Frivolten cup är så mycket mer än att bara prestera två bra seri-

er, det är också gemenskap, vänskap, bad, lek, umgänge inte bara med klubbkompisar 

utan även med anda gymnaster från andra länder.  

Resultat från tävlingen kommer på sjövallas hemsida. 

s 

SACRO 

Här kommer en presentation av några gymnaster som alla hoppar tram-

polin i Sacro och ska debutera i ett lite större sammanhang genom att del-

ta i Frivolten cup i 10 maj i Herrljunga 

Namn: Filip Klevell 

Ålder: 12 år 

Började hoppa trampolin: Hösten 2012 

Gillar med trampolin: Man får hoppa, Kul att lära sig sake,. 

Det är kul att se andra hoppa och göra coola saker 

Roligaste/skönaste övning: Lazyback och vanlig salto 

Svåraste övning: Dubbelbak 

Filip har, sedan han börjat träna hos oss i Sacro, hunnit med att vara med på några 

region tävlingar, där har han redan satt sig i respekt hos sina konkurrenter genom att 

direkt vara med i toppen och fightas och han har också kammat hem flera medaljer av 

den ädlare sorten. 

Trots att Filip endast hoppat i lite mer än ett halvår så är han väldigt duktig och har 

stor talang, detta har också lett till att Filip i januari blev uttagen till gymnastikförbun-

dets utvecklingsgrupp för ungdomar mellan 11-14 år. När detta publiceras så har han 

också hunnit med att göra debut i svenska cupen och ska så småningom också vara 

med på ungdoms-SM i slutet av maj 

Filips mål är först och främst att komma med till WAGC (ungdoms-VM) som går i 

Bulgarien i november i år  men också att så småningom bli bäst i Sverige . 



 

 

 

 
Namn: Anna Magnusson 

Ålder: 13 år 

Började hoppa trampolin: Hösten 2011 

Gillar med trampolin: Jag var med på SommarSacro på 

sommaren 2010, då tyckte jag att det var läskigt att hop-

pa men efter några dagar så vande jag mig och efter det 

så var trampolinhoppning det roligaste jag gjort. Tyvärr 

fick jag stå i kö i ett år och några månader innan jag fick 

plats i en fast grupp 

Roligaste/skönaste övning: Barany, men den är svår 

också 

Svåraste övning: Piksalto 

Namn: Elin Josgård 

Ålder: 13 år 

Började hoppa trampolin: Hösten 2010 

Gillar med trampolin: Höjden, volter, att utmana sig 

själv 

Roligaste/skönaste övning: Pullover, har även testat flying som är läskig men rolig 

Svåraste övning: Barany 

Namn: Emelie Attari 

Ålder 13 år 

Började hoppa trampolin: februari 2013 

Gillar med trampolin: Kul, det är lätt att se när man utvecklas, övningarna och utma-

ningen 

Roligaste/skönaste övning: Salto i alla stilarter 

Svåraste övning: Flying 

 

 Alla fyra tycker att det ska bli kul att få vara med Frivolten cup men samtidigt ner-

vöst och pirrigt då det är flera bra gymnaster med från många länder med samtidigt 

som det är roligt och utmanande.  

Trampolin 



Svenska cupen 1, UVGK cup, Upplands-Väsby 

 

Fösta helgen i april var det så dags för årets första deltävling i 

svenska cupen. Från Sacro var det tre tävlande, Fanny Fredriksson, 

Hanna Jeppsson och debutanten Filip Klevell. 

Fanny som varit lite kraslig innan tävlingen valde att bara vara 

med i synkron, tillsammans med Uppsalas Lina sjöberg . Tjejerna 

som bara pratat om att hoppa tillsammans men inte provat, fick 

jobba hårt under träningen/uppvärmningen för att hitta synken 

mellan varandra, vilket fungerade bra och efter kvalet låg de tvåa. 

I finalen gjorde de dock två olika övningar i serien och slutade som 

6:a.    

Hanna Jeppsson gjorde, som alltid, två stabila serier i kvalet och 

kom till final som femte tjej, vilket också blev resultatplatsen efter 

finalen.  

Filip Klevell gjorde debut i svenska cupen som tävlingens yngste 

manliga deltagare. Efter första serien så låg Filip på en bra andra 

plats och visade att han minsann är någon att räkna med. I Svens-

ka cupen så händer det ibland att tjejerna och killarna hoppar pa-

rallellt oberoende av varandra då det är två domarlag igång, dess-

värre hände detta för Filip under hans andra serie. Strax efter att 

Filip startat sin serie så började publiken applådera åt tjejen som 

var färdig på trampolinen bredvid. Och är man då inte en så van 

hoppare, som Filip ännu inte hunnit bli, så blir man störd och 

glömmer av sig, vilket hände just Filip. Med endast 6 godkända 

hopp så kom han på en total 7 plats strax utanför finalplats, vilket 

ändå är en stor bedrift för en debutant. 

Trampolin 



      SACRO 
Grodhoppet 2 mars 2013 

Den första lördagen i mars var det ett gott gäng av trampolinhop-

pare som åkte till årets första region tävling, Grodhoppet i Herr-

ljunga. 

Det är alltid kul med pirrigt att komma på tävling, helst då efter ett 

tävlingsuppehåll då man inte vet var man har sina konkurrenter, 

har de tränat mer än oss, kan de mer, fler nya övningar än oss 

osv.? Samtidigt som man har många frågor så är man ändå där för 

sin egen skull och gör så gott man kan av egen styrka, mer kan 

man ju inte göra, om man sedan dessutom får en bra placering som 

t.o.m. kan leda till medalj är det en härlig bonus. Tyvärr var det 

några som inte hade turen på sin sida men alla goa Sacrioter visar i 

alla fall en härlig tävlingsanda och ett gott kamratskap. Ni är ett 

härligt gäng! 

Trampolin 

Klass 6 flickor: 1. Kristina Cullman 

Klass 5 pojkar: 1. Oliver Wennblom 3. Jesper van Uum 

Klass 5 flickor: 4. Ingrid Johansson 

Klass 4 pojkar: 2. Filip Klevell 

DMT 

Pojkar:  1. Filip Klevell 2. Jesper van Uum 

Flickor:  3. Olivia Carlberg 

Synkron 

Flickor:  1. Olivia Carlberg och Hanna 

Jeppsson 

 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


