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Redaktören har ordet 
En fantastiskt fin sommar och höst har vi fått uppleva i år. 

Till och med igår den 17 november gick jag på tomten i 

shorts och Tshirt. Jag kommer ihåg en annan17 november 

när det var så mycket snö ute så man inte kunde öppna dör-

rarna och allt var kaos.  Märkligt att det kan skilja så mycket 

i vädrets växlingar.  

Rikslägret i Hallsberg var en härlig upplevelse, vem hade 

väl trott att vi skulle få uppleva en så magiskt frisksport-

vecka i Hallsberg? Inte jag , men nu tänker jag på Hallsberg 

med ett leende på läpparna istället för att tro att det är ett 

ställe man byter tåg på. Den som längtar sig tillbaka kan lätt 

hitta en film från sommarens läger , den ligger på Svenska 

frisksportförbundets hemsida. www.frisksport.se 

I det här numret har våra orienterare varit produktiva i sitt 

skrivande! Det tackar vi för såklart, roligt att läsa om alla 

bravader ni varit ute på under den gångna säsongen.  

Nu önskar jag er alla en fridful jul och en härlig kort vinter 

så kan ni snart va ute i skogarna och leta kontroller igen 

Karin 



 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 
 

I skrivande stund (i slutet av september) så har hösten gjort sin entré och vi har lämnat bakom oss en 
sommar, som av flertalet upplevts som en riktigt ”fin” sommar. Många har kunnat bada långt in i sep-
tember. Fortfarande är det betydligt fler soliga än regniga dagar och det är bara att hoppas att ni, när det-
ta läses, också haft en fin höst som gett möjlighet till fina upplevelser i skog och mark. Kanske med väl-
fyllda svampkorgar. 

Upplevelser i skog och mark har under sommarhalvåret många haft genom att leta efter ”checkpoints” i 
HittaUt-projektet. Något av det roligaste med projektet är alla de positiva kommentarer vi erhållit från 
alla möjliga håll. Inte minst av typen att ”genom Hitta Ut har vi äntligen kommit ut och rört på oss i skog 
och mark”. Nog är väl det friskvård om något… 

En annan typ av friskvård är ju att åka på Riksläger. Det börjar ju nästan bli tradition att Sjövalla är den 
största klubben och så var det även i år i Hallsberg. Av lägrets deltagare var 151 st från Sjövalla, som med 
stor entusiasm deltog i den mångfald av aktiviteter som är så karakteristiskt för ett Riksläger. Även i år 
hade vi förstagångsbesökare i klubben, som redan efter några dagar var på det klara med att detta ”måste 
vi bara vara med på nästa år också”. Bättre betyg kan väl ett riksläger inte få. Att sedan vädret var så ut-
märkt som det var, ledde ju till att den regnstämpel som Hallsberg fick vid O-ringen 2000 nu är 
”borttvättad”. (Den minnesgode orienteraren minns definitivt den lervälling vi då fick kämpa med på 
arenorna, i duscharna och på campingen). 

Apropå O-ringen, så finns det också all anledning att nämna årets O-ringen i Boden. 24 st Sjövallaiter 
hade tagit sig de 146 milen till denna nordliga metropol. Jättefina tävlingar i jättefin terräng i jättefint vä-
der gjorde veckan till en höjdare. Att sedan vi fick tårta genom två etappsegrar av Elin och Roine Petters-
son gjorde ju inte veckan sämre. Att man i en klubb får två etappsegrare samma dag, som dessutom är far 
och dotter torde vara ganska unikt! 

En aktivitet på betydligt närmare håll var Gothia Cup-veckan, då Göteborg invaderas av fotbolls ungdo-
mar från hela världen. Även här var Sjövalla representerat, i år med två lag P-02:or som gjorde väl ifrån 
sig och avancerade en bit uppåt innan motståndet blev för tufft. Vad härligt det måste vara att få vara 
med och spela i denna fantastiska turnering, där man kan få lära känna ungdomar i samma ålder från när 
och fjärran. 

En aktivitet på riktigt nära håll var när Sacro åter en gång arrangerade en Svenska Cupen – tävling i tram-
polin i Mölnlycke. Och åter en gång visade det sig vilka duktiga ungdomar vi har då Linda Nordöen och 
Fanny Fredriksson tog guld i synkronhoppning. Härligt!  

Och de som inte är med i klubben kan ju bli. I sommar har vi som vanligt haft sommarskolor, där 
skolungdomar i kommunen fått pröva på skateboard, trampolinhoppning, orientering och cirkus. Sam-
manlagt var det faktiskt upp emot 325 ungdomar som på olika sätt kom i kontakt med Sjövalla frisksport-
klubb och den fantastiskt breda verksamhet vi har i klubben. Alla kommentarer om detta pekar på att 
ungdomarna inom respektive verksamhet haft väldigt roligt. Men så skall det väl vara i Sjövalla Frisk-
sportklubb, ”den roligaste klubben”!  

Må så gott! 

     Claes Green 
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Öppet på Finnsjögården 
Nyårsdagen kl 12 – 16 

På Nyårsdagen kommer Finnsjögården att vara öppen 
mellan kl 12 och kl 16, 

då vi traditionsenligt serverar 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! 

Välkomna önskar Inger och Claes! 

Julbasar och Tomtevandring 
 
Om någon undrar om det blir någon Julbasar eller någon Tomtevandring, så är svaret att så blir tyvärr inte fal-
let. Klubben har ju på tidigare årsmöten beslutat att dessa aktiviteter skulle läggas ned, då intresset efterhand 
har falnat och det positiva utfallet inte längre stod i paritet med det nedlagda arbetet. 
     Claes Green 

 
 
 

Årsmötet 2014 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK inbjudes härmed till årsmöte 
 

söndagen den 9 mars 2014, kl 18.00 
på Finnsjögården. 

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
måndagen den 13 januari 2014. 

 

Välkomna! 



 

 

80 år 

Hans Hallberg 2014-01-21 

Nils-Olof Olofsson 2014-04-08 

Owe Olausson 2014-04-21 

 

70 år 

Arne Andersén 2013-10-21 

Monika Green 2013-11-20 

Keith Johansson 2014-01-22 

Christer Berg 2014-01-26 

Anna Johansson 2014-04-12 

Eva Bergendahl 2014-06-06 

 

 

50 år 

Mats Logren 2014-01-05 

Ingela Brage 2014-03-10 

Håkan Björklund 2014-03-25 

Fredrik Nilsson 2014-05-18 

Magnus Ohlsson 2014-05-18 

Karin Paust 2014-05-25 

Per Krook 2014-05-28 

 

75 år 

Tore Fredriksson 2013-10-07 

Gerhard Sollinger 2014-02-15 

Anita Sundin 2014-03-08 

Per Ekman 2014-03-16 

Gunilla Persson 2014-05-27 

 

60 år 

Solveig Hedenblom 2013-12-30 

Bo Westerdahl 2014-01-31 

Stein Rognås 2014-02-18 

 

 

 
Gratulationer  

till våra  
jubilarer 



 
 
 
 
 
 

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 

  

Söndag: 10.00 – 16.00            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. 

 



SENIORERNA 
MOTION 
Torsdagsgänget har motionerat och badat vid Finnsjögården under sommaren även om 
det inte varit så många deltagare men aktiviteten har ändå varit öppen för de som varit 
hemma. 
Nu har höstterminen börjat och vi är tillbaka igen och stavgår 
eller springer runt Finnsjön. Vi har ju nu fått det nya fina elljusspåret så för dem som inte 
vill eller kan ta hela sträckan runt sjön går det nya spåret där det finnes ett kortare och ett 
längre alternativ. När vi alla badat så fikar vi och snackar ett tag innan vi skiljs åt till nästa 
vecka. 
Genom att klubben nu även arrangerar en stavgång på måndagarna, som är en öppen 
verksamhet där deltagarantalet är 
ett trettiotal varje vecka så har vi ju fått ytterligare en senior- 
aktivitet. 
Flera av oss går ju även på gym och gymnastik där det finns alternativa svårighetsgrader 
att välja på. 
Några av våra damer spelar bowling en dag i veckan. 
Det är också flera som deltar i veteranOL, som arrangeras av orienteringsklubbarna i di-
striktet. Även vi står som arrangörer ett par gånger om året. 
BRIDGE 
Vår trivselbridge har börjat igen efter sommaruppehållet och vi spelar på onsda-
garna i Finnsjögården. Alla tycker att det är den 
trevligaste och vackrast belägna lokal man kan tänka sig att få träffas och spela i. 
Vi är när alla kommer 5 bord dvs. 20 spelare, vilket vi tycker är lagom många på 
den nivå vi spelar. Det vackra höstvädret lockade några av våra damer att ta ett 
bad i Finnsjön. Vi har lagt in en bild på damerna så att ni kan 
se hur skönt de tycker det är. 

 

 

Så är ännu ett spännande år med 
 Hitta Ut till ända! 

 
Efter förra årets stora succé, var det ingen tvekan om att många skulle 
hänga på låset i den av Sjövalla och Landehof lanserade friskvårds-
satsningen Hitta Ut. Den 24 april distribuerades en ny HittaUt-karta 
till samtliga hushåll i Härryda kommun och redan efter några veckor 
var det åtskilliga som tagit de först presenterade 91 punkterna. Efter 
hand som sommarsäsongen framskred släpptes sedan vid olika till-
fällen 4 mindre kartblad, vardera med 15 punkter. 
På de flesta av dessa checkpoints har det funnits texter med mycken 
information om själva punkten eller om något av intresse i de närmare 
omgivningarna. 
 
Söndagen den 29 september var det stor final på Råda Säteri med 
säsongens sista prisutdelning, där särskilt fina priser skulle lottas ut 
till dem som registrerat sig på samtliga 151 checkpoints. Dagen till 
ära hade det arrangerats en liten marknad på Säteriet, där säsongens 
olika sponsorer kunde visa upp sina produkter eller sin verksamhet. 
 
John Johnsson från Landehof berättade först om vad det blivit av 
detta andra ”Hitta Ut-år” och sammanfattningsvis konstaterades att 
närmare 1000 personer deltagit i arrangemanget och att de 151 
punkterna sammanslaget fått över 36.000 besök!! 75 personer hade 
besökt samtliga 151 checkpoints. En smått heroisk insats som gett 
vederbörande många fina upplevelser i naturen i och i närheten av 
Mölnlycke och Landvetter. 
 
När så själva prisutdelningen kom igång stegrades spänningen bland 
de närvarande ca 130 personerna efter hand som valören på priserna 
steg. Till slut kunde Per Edgren, Mölnlycke, kliva fram som lycklig 
vinnare av 1:a-priset, en upplevelsehelg för två på Hällsnäs. 
 
Många var de uppskattande kommentarerna av årets arrangemang och 
två skriftligen erhållna lovord bör med rätta presenteras: 
 

Ett varmt tack  
Till alla initiativtagare, arrangörer, medhjälpare och sponsorer 
vill jag nu när hittaut-säsongen går mot sitt slut rikta ett varmt 
tack för att detta fantastiska friluftprojekt blivit möjligt. Den 
underbart detaljerade kartan över kommunen lockade mig i 
våras och jag tänkte då på prov försöka leta upp några 
checkpoints. Det har nu blivit 28 utflykter och 93 hittade 
kontroller. Hälften av gångerna har min fru Paula hjälpt till. 
Vi har bilat och/eller cyklat och haft med matsäck, karta och 
kompass, ingen GPS. Särskilt intressant har det varit med de 
kulturhistoriska uppgifterna på checkpointstolparna och 
spåren av äldre tider, med stenmurar, ruiner, gränsmärken etc. 
Och vilken makalös natur som visar sig när man lämnar 
vägarna! Jag hoppas verkligen att evenemanget återkommer 
nästa år. Dessutom borde det få spridning till betydligt fler 
kommuner än som nu är fallet. Tack än en gång säger Tomas 
med instämmande av Paula 

Tack!  
Till alla initiativtagare, Vill bara tacka för en 
jätterolig aktivitet och för allt jobb ni måste lagt 
ner för att få detta att funka. Det har gett oss den 
nödvändiga motivationen att komma ut och röra 
på oss, och se delar av kommunen som vi aldrig 
skulle ha upptäckt annars. Lagom svårt för oss 
amatörer och många intressanta fakta på 
kontrollerna. Skulle man önska något för 
kommande år vore det en sida där man kunde se 
hur många registreringar som gjorts på varje 
kontroll dvs någon slags "Topplista" för 
checkpoints. Detta för att man skall kunna känna 
sig extra duktig när man hittat en kontroll som 
inte så många andra orkat gå till :-). Än en gång 
stort tack och vi hoppas verkligen att det blir ett 
nytt projekt nästa år! Shirley & Bernt  
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Ungdomssektionen  
 

CIRKUSSKOLAN 

Vecka 32 och 33 var det cirkus i Djupe-
dalskolan. Även i år blev det en 
stor succé med mycket skratt. Bakom att 
göra skola möjlig ligger ungdomar som är 
medlemmar i Sjövalla, som ni verkligen 
ska tacka för att skolan är möjlig. Stort 
tack till Caroline, Helena, Josefin, Rasmus, 
Attila, Elvira, Andreas, Fredrik, Johan och Sophie!  

Under en vecka cirkus hinner man lära sig mycket. Det är trampolin hopp-
ning, trampet hoppning, tablå bygge, tissue och alla jonglerings typer man kan tänka sig. Det är 
jonglering med dukar, bollar, käglor, tallrikar som snurras upp, diablos som kastas upp i luften 
och kiwidos som snurrar runt. Det är mycket skratt och stoj och stim. Det är inte bara barnen 
som lär sig utan också vi ledare. Vilket gör cirkusskolan ännu roligare tycker vi ledare såklart. 
Nytt för i år var tissue (tyg som hänger ner från taket). Först fick man lära sig att klättra och det 
var många som kom ända upp. Sen blev det svårare när man skulle börja lära sig konster uppe i 
tygerna. Det var gymnasten Sophie Vännman, som tränar ”arial silk”  (tissue) gymnastikformen 
som utförs hängandes i ett tygstycke flera meter över marken, som kom 
och instruerade denna aktivitet. (Sök efter det på youtube om ni vill se 
några fantastiska videos på detta). Ett extra stort tack till Sophie som 
lärt oss detta. 

Hoppas vi ses nästa år på cirkusskolan igen!! /Caroline Sande 
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Nytt för i år var tissue (tyg som hänger ner från taket). Först fick man lära sig att klättra och det 
var många som kom ända upp. Sen blev det svårare när man skulle börja lära sig konster uppe i 
tygerna. Det var gymnasten Sophie Vännman, som tränar ”arial silk”  (tissue) gymnastikformen 
som utförs hängandes i ett tygstycke flera meter över marken, som kom 
och instruerade denna aktivitet. (Sök efter det på youtube om ni vill se 
några fantastiska videos på detta). Ett extra stort tack till Sophie som 
lärt oss detta. 

Hoppas vi ses nästa år på cirkusskolan igen!! /Caroline Sande 

 

Friluftshelg med Sjövallas ungdomar 
 
För de äldre hölls under sommaren för första gången ”Sjövallas Survivalhelg”. En ungdoms-
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blev en helg späckad med olika aktiviteter, det paddlades kanot, badades, hoppades från klip-
por, tävlades och lektes lekar av olika slag. Under lördagen förvandlades ön under ett flertal 
timmar till ett litet slagfält. Då fick deltagarna, uppdelade i två lag med varsin sida av ön som 
utgångspunkt, utkämpa en enorm variant av flaggleken. 
Utan tillgång till varken el eller rinnande vatten tillagades all mat över öppen eld. Vilket kan 
tilläggas är ett fantastiskt mycket roligare sätt att göra mat på än på spisen. Något alla dock 
lärde sig (om man inte visste det redan sedan tidigare) var att kläderna luktar inte rosor direkt 
efter en hel helg med konstant brinnande brasa. Trots en mixad grupp med olika vana av fri-
luftsliv uttryckte alla deltagare ett stort gillande och de skulle gärna återkomma nästa år. 
Stärkta av denna succé hoppas vi i ungdomskommittén att vi nästa år skall kunna utveckla 
denna idé och hoppas på ännu fler deltagare! 
 
// Johan Wendel Sjövallas Ungdomskommitté 



O-Ringen 2013. 
Elin och Roine fixade tårta! 
Trots att årets O-Ringen arrangerades i Boden, långt 
uppe i norr, lockade tävlingen hela 12.907 löpare, varav 
ett drygt 20-tal kom från Sjövalla. Det var synd att inte 
fler Sjövallaiter passade på tillfället att springa i Boden, 
som bjöd på häftiga upplevelser både i och utanför sko-
gen. Att vädret dessutom var perfekt - sol och lagom 
varmt - bidrog till en fin vecka i Norrbotten nära finska 
gränsen. 
 
Elin Pettersson visade direkt på första etappen att vå-
rens silvermedalj på Ultralång i junior-SM inte var nå-
gon tillfällighet. En tredjeplats i klassen D16 mindre än 
en minut från seger bekräftade Elins stora framsteg i 
skogarna detta år. Och mer skulle komma! Efter en 
mindre lyckad andra etapp där ett litet höjdstup i en 
sluttning med dålig sikt förstörde dagen, kom fullträf-
fen på den tredje etappen med en överlägsen etappseger. Saken blev inte sämre av att pappa Roi-
ne även vann sin klass samma dag. Segrarna firades med tårta i trädgården till familjernas Wahl-
gren och Pettersson hyrda hus. Elin slutade på en strålande 4:e plats totalt. 
 
De flesta Sjövallalöparna slutade överraskande nog på övre halvan i sina respektive klasser och 
flera Sjövallaiter försågs med specialnummerlappar inför sista etappen. Ett bevis på placering 15 
eller bättre inför avslutningsetappen. Förnämliga slutplaceringar nådde Märta Ljungberg, 6:a i 
D11, Clara Wallin, 6:a i D17-20K, Solveig Hedenblom, 7:a i D60 och Jenny Ljungberg, 8:a i 3-
days easy. Även Erica Pettersson i D18E bar specialnummerlapp under sista etappen men halka-
de ner några placeringar. Våra elittjejer Anna Wallin, Linnea Wahlgren i D20E och Erica Pet-
tersson i D18E hade synnerligen tuffa dagsverken med svår orientering och långa banor. Tufft 
men lärorikt! Detta gällde för övrigt för alla deltagare. 
Terrängen var omväxlande storkullig och mycket detaljrik som kräver noggrann orientering och 
tallhed som kräver mycket fart. Stenbunden mark drog dock ner farten i skogen. 
 
I vår interna klubbtävling över generationer var 7 löpare kvar inför avslutningen som poängsattes 
efter placering i klassen och spurtförmåga. Undertecknad tog i så att blodsmak uppstod, men vad 
hjäpte det mot Märta Ljungberg, som var som en vessla på upploppet och endast tog stryk av Per
-Arne, men Märtas bättre slutplacering gav Märta slutsegern. Grattis! 
 
Även utanför skogarna finns mycket att upptäcka. Eftersom det var andra gången för underteck-
nad i Boden var ett återbesök i Rödbergsfortet en nödvändighet och en riktig höjdare även denna 
gång. De norrländska älvarna är mycket mäktiga. Storforsen i Piteälven och Kukkolaforsen i 
Torneälv, där man fångar sik med håv, rekommenderas varmt! 
Storforsen har ett uppmätt maxflöde på dryga 1100 kubikmeter per sekund. Svårt att förstå? 
Ponera att Göteborg med omnejd, ca 700000 invånare, tar ett bad i badkar varje vecka året om, 
så räcker det med att koppla en ledning till Storforsen i 4 timmar för att vattenförsörjningen skall 
vara löst. 
  
Vi ses i Skåne 2014! 
Sören Svensson 
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Elin och Roine två nöjda etappsegrare 
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I år drog ett tjugotal sjövallaiter norrut till o-ringen i Boden i juli. Mycket händer på o-ringen, men 
ett stående inslag i vår klubb är att vi samlas och har ”Sörens tävling” varje kväll, och den som 
slutligen vinner får som pris skriva till Sjövallabladet! I år var det Märta Ljungberg som vann den-
na prestigefyllda tävling. Här är hennes berättelse: 

MITT o-ringen i Boden 2013 

Norrland är perfekt för orientering, för det finns så mycket skog där. Fast också mycket sten. Och i 
Boden fick vi träna på nya karttecken som vi aldrig hade sett förr, t ex stridsvagnshinder. Det kän-
des som alla i hela Norrbotten hade ställt upp och var funktionärer. Vissa säger att det är mycket 
mygg i Norrland men vi klarade oss från dem hela veckan. Jag har varit på många O-ringar som 
har blivit ganska regniga och leriga, men i år hade vi sol både dag och natt! 

O-ringen startade med invigning. En ovanlig sak i år var att vi fick pröva på allsångsjojk! Det var 
en tjej som jojkade något obegripligt som vi skulle härma. Det var ganska svårt, men vi skrattade 
mycket! 

Sedan började tävlandet. Första etappen, Bodenetappen, låg TävlingsCentrum på en massa bitar 
betong. Det låg små betongbitar överallt. Ute på banan var det inte mycket bättre, då var det nästan 
bara sand. Speciellt för de banor med mycket stig för alla stigar var gjorda av sand. Etapp två, Lu-
leåetappen var inte så stor skillnad, den var på samma ställe. 

Sen kom vilodagen som i år var på tisdagen. Då åkte jag, mamma och Hjalmar till Luleå med Jan-
ne och Kalle som hade bil. Vi hade åkt tåg upp till Boden som också gick snabbt och smidigt 
(förutom att bära packningen). Vi hade väldigt kul i Luleå, såg tågmuseum, flygmuseum och 
mycket annat. 

Dags för etapp tre, Piteåetappen. Piteåetappen och Jokkmokksetappen (tävlingsdag fyra)var vid 
skidbacken Storklinten. Där var det mycket sten och uppförsbackar. På denna O-ringen blev det 
minst tre stukade Sjövallafötter. Däremot Elin Pettersson sprang så bra att hon vann en etapp i sin 
klass!! Och Roine Pettersson vann också samma dag sin etapp i klassen H45 Kort!! Det var för 
sexton år sen senast någon i Sjövalla vann en etapp på O-ringen. Då var det Kristina Green som 

vann. Hoppas det inte dröjer 
sexton år tills nästa gång någon 
vinner i Sjövalla.  
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Den kvällen åt vi kvällsfika hos Elin och Roine. 
Det var det lyxigaste kvällsfikat under veckan. 
Just den här dagen hade Kristina namnsdag 
och sex stycken av oss som var där hette Kris-

tina. Och jag som själv heter Christina i mellan-
namn tycker att vi åt tårta lite för att många hade 
namnsdag, fast mest för Elin och Roine. 

Sista etappen var Försvarsmaktetappen. För-
svarsmakten hade en uppvisning av sina fordon 
klockan åtta. Min klass startade åtta och trettio. 
Jag gick ut som sjua i min klass, och missade 
därför upp- visningen så jag såg bara flygplanet 
Gripen flyga över TC. Men det var inte så bara. 

 Detta var första gången jag sprang jaktstart. Hon 
som startade före mig startade en minut före och 
hon som startade efter var från Schweiz och bara 
nio sekunder efter. Vissa säger att det är bäst om 
det är tvärtom att den bakom ska vara någon mi-
nut efter och den framför ska vara lätt att springa 
förbi. Det kändes sådär. Men jag fick också tips 
som att ta det lugnt och göra mitt eget lopp. 

Jag hade ingen bra start, jag fick inte upp kartan 
och när jag fick upp den hade jag slösat minst 
fem sekunder. Då sprang schweiziskan om mig. 
Men det hade varit jobbigt om hon hade sprungit 
i ryggen och flåsat så jag sprang i hennes rygg 
och flåsade istället. Vid näst sista kontrollen 
hade jag tappat lite och hon var en bit före. Då var det ju dags att tänka på att springa om. Men hon 
ökade förstås också. Så var det bara spurten kvar. Eftersom jag fick så mycket hejaklack av de 
andra i klubben sprang jag allt jag hade och tog mig förbi henne! Utan att veta det hade jag 
sprungit om en annan tjej på banan och därför slutade jag som sexa totalt. 

På söndagen, sista dagen innan tåget gick var vi på badhuset Nord 
poolen som nästan var öde efter O-ringen veckan. Det var ett väl-
digt roligt badhus med bland annat en uppblåsbar hinderbana i 
tjugofemmetersbassängen. 

Märtas O-ring<3 
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SM-stafetten 
För fjärde och sista gången den här hösten gick vi upp tidigt en helgmorgon för att springa SM. Nu 
var det stafett som gällde, till skillnad från alla de tidigare tävlingarna skulle vi junior-tjejer i Sjö-
valla tävla tillsammans. Det bidrar alltid till lite extra nerver och pirr i magen när det inte bara är 
sig själv man har att tänka på i skogen, utan ens lagkamrater som står och väntar på en vid målet. 
Man vill inte svika sina vänner. 

Första sträckan var tänkt att Anna skulle springa, men hon kände sig lite förkyld och lämnade där-
för plats för Elin. Yngst i laget som 16åring rusade hon iväg bland Sveriges bästa junior-tjejer som 
vissa var 4 år äldre än henne själv. Men man ska inte stirra sig blind på siffror. Vid TV-kontrollen 
ungefär efter halva banan låg Elin tvåa. Fokuset jag hade där jag sprang och värmde upp inför 
andra sträckan på målområdet byttes ut en kort stund ut till något som liknade motsatsen. Jätteglad 
över att det gick så bra för vårt lag men samtidigt ökade nervositeten. 

Till målet kom Elin in som åtta, något mindre nöjd med avslutningen men har ändå lyckats med ett 
fantastiskt resultat. 
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Linnea Wahlgren Erica Pettersson och Elin Pettersson 



SM Långdistans 
SM i långdistans gick av stapeln den 21a september här i Göteborg, som resten av årets SM tävlingar. Mina 
förhoppningar på mig själv var inte höga. En blindtarmsinflammation i våras med tillhörande operation har 
gjort sommarsäsongen en tuff sådan. Att komma tillbaka till den form jag var innan operationen har tyckts kän-
nas ta en evighet. Mitt mål var i alla fall klart – även fall jag visste att det skulle bli svårt – att ta mig till A final. 
Jag hade tränat en gång inför SM i likartad terräng men inte mer än så, det skulle tydligen bjudas på klassisk 
Göteborgsterräng och det är jag nog vid det här laget rätt van vid. Min inställning var att jag skulle gå säkert, 
och ha kul! Det är alltid något speciellt på ett SM, spänningen liksom ligger i luften och det går i princip att ta 
på den. Jag var dock inte så nervös utan tänkte bara göra mitt lopp och se hur långt det räckte. Väl ute på 
banan kändes det bra, nästan mer än bra tom. Jag orkade ligga på och kände att krafterna fanns där, terräng-
en var underbar, perfekt Göteborgsterräng! Med endast en bom kom jag i mål och var riktigt nöjd, skulle det 
kanske räcka till en A final? Svar ja! Linnéa och Erica hade inte gått helt bomfritt men deras prestation räckte 
även för dem till en A final. Av dryga 30 personer i varje heat slutade jag på en 9e plats, Linnéa i det andra 
heatet i D20 blev 11. Erica slutade på en 12e plats i sitt heat i D18 av tolv som gick vidare. Nöjda och glada 
över att alla lyckades ta sig vidare (vilket även innebar att vi slapp gå upp så tidigt dagen efter) såg vi nu fram 
emot finalen. 

Finalen i långdistans gick av stapeln på samma ställe som kvalet, dock en annan del av kartan. Den var till 
viss del samma som kvalet, dock väldigt mycket mer kuperad. Det var en tuff D20 bana på 6,7 km vi skulle ta 
oss runt. Benen var pigga och starka men huvudet hängde inte alls med, redan till första kontrollen hade jag 
gjort bort mig och tappat flera minuter. Jag lyckades trots mitt misstag samla mig och fortsätta tillsammans 
med huvudet. Benen rullade på, formen tycktes äntligen ha kommit tillbaka! En riktig långsträcka väntade nu 
mig, jag kämpade på och fick kontrollen perfekt, kanske inte det bästa vägvalet men inte det sämsta heller. I 
slutet av banan var det ännu en långsträcka, som jag tog ett betydligt sämre vägval till, dessutom missade jag 
kontrollen en hel del. I mål kom jag till slut, verkligen inte nöjd med loppet men ändå glad för att kroppen äntli-
gen kändes bra. Jag slutade på en nittonde plats med vetandet om att om jag inte missat kunnat vara topp sju 
men jag var fortfarande otroligt glad över att jag nått mitt mål och överhuvudtaget tagit mig till final. Linnéa 
hamnade till slut på en 25e plats och Erica en 22a i D18.  

Anna Wallin  
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mig, jag kämpade på och fick kontrollen perfekt, kanske inte det bästa vägvalet men inte det sämsta heller. I 
slutet av banan var det ännu en långsträcka, som jag tog ett betydligt sämre vägval till, dessutom missade jag 
kontrollen en hel del. I mål kom jag till slut, verkligen inte nöjd med loppet men ändå glad för att kroppen äntli-
gen kändes bra. Jag slutade på en nittonde plats med vetandet om att om jag inte missat kunnat vara topp sju 
men jag var fortfarande otroligt glad över att jag nått mitt mål och överhuvudtaget tagit mig till final. Linnéa 
hamnade till slut på en 25e plats och Erica en 22a i D18.  

Anna Wallin  

Orientering 

Prisutdelning SM stafetten 

Orientering 
                                    

SM-medel 

Fredagen den 21 September var en strålande vacker höstdag. Det var dags för SM-medel i Holkeryd, 
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spännande! Alla fyra lyckades göra relativt stabila lopp utan några större missar. Erica var den som 
sprang bäst av oss och gjorde ett riktigt bra lopp! Elin började visserligen med att bomma ettan men 
kom sedan in i orienteringen och sprang bra hon med. Inga problem att ta sig till A-final för Sjöval-
las D18-tjejer inte! Erica slutade 2:a i sitt heat och Elin kom 5:a i sitt heat. 

För mig och Anna i D20 kändes det mer osäkert och vi vågade inte tro på någon A-final förrän alla 
D20-tjejer var i mål. Men jo då! Dagens prestation räckte även för oss och jag slutade som 6:a i mitt 
heat och Anna som 5:a i sitt heat. Då var det bara att börja ladda inför morgondagens final! Samma 
taktik gällde, gå säkert! Nu förväntade vi oss även att komma in på terräng av öppna ljunghedar, ter-
räng som jag under träningarna inför SM tyckte var jätte, jätte svår! 

Finalen på lördagen blev tuff. För min del började det riktigt bra. Tyvärr tappade jag mitt fina flyt på 
en långsträcka precis innan varvning och la två minuter på på väg till kontrollen. Det var onödigt. 
Efter varvningen blev terrängen helt annorlunda när man in på den öppna ljungheden. Publiken kun-
de följa tävlingen och se löparna stora delar av det sista varvet. Det gällde att hålla fokus! Mina kraf-
ter i benen började ta slut men jag hittade tillbaka till flytet i orienteringen och bortsett min bom in-
nan varvning var jag nöjd när jag kom i mål. Det räckte till en 17:e plats i D20. Anna fick inte med 
sig sitt flyt från gårdagen och småbommade en del under banan. Hon slutade på 19:e plats bara tre 
sekunder efter mig. Även Erica hade svårt att hitta flytet i orienteringen i finalen. Hon slutade på en 
20:e plats i D18 och kände sig 
inte nöjd med sitt lopp. Elin 
började med att bomma ettan 
även denna dag men efter det 
gjorde hon många bra sträckor 
och sprang sig till en fin 7:e 
plats i D18! I pris fick hon 
kryddor från Tex Mex :)  

Linnéa Wahlgren  

Linnea Wahlgren Elin Pettersson ochErica Pettersson 



 

SM-stafetten 
För fjärde och sista gången den här hösten gick vi upp tidigt en helgmorgon för att springa SM. Nu 
var det stafett som gällde, till skillnad från alla de tidigare tävlingarna skulle vi junior-tjejer i Sjö-
valla tävla tillsammans. Det bidrar alltid till lite extra nerver och pirr i magen när det inte bara är 
sig själv man har att tänka på i skogen, utan ens lagkamrater som står och väntar på en vid målet. 
Man vill inte svika sina vänner. 

Första sträckan var tänkt att Anna skulle springa, men hon kände sig lite förkyld och lämnade där-
för plats för Elin. Yngst i laget som 16åring rusade hon iväg bland Sveriges bästa junior-tjejer som 
vissa var 4 år äldre än henne själv. Men man ska inte stirra sig blind på siffror. Vid TV-kontrollen 
ungefär efter halva banan låg Elin tvåa. Fokuset jag hade där jag sprang och värmde upp inför 
andra sträckan på målområdet byttes ut en kort stund ut till något som liknade motsatsen. Jätteglad 
över att det gick så bra för vårt lag men samtidigt ökade nervositeten. 

Till målet kom Elin in som åtta, något mindre nöjd med avslutningen men har ändå lyckats med ett 
fantastiskt resultat. 
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Och då var det min tur. Lite fokus hade jag lyckats samla ihop igen och jag tog mig igenom 
banan kontroll för kontroll. Det var många tjejer i skogen omkring mig och det kändes som 
om de hade sprungit ikapp mig allihop. Men jag ville ju ge Linnéa på sista sträckan ett bra 
utgångsläge och inte sumpa utgångsläget jag fått av Elin så det var bara till att hänga i. Och 
visst lönade det sig, i mål var jag 6:a och det visade sig senare att de lagen som växlat ut i 
ledning hade jag ju sett i skogen. 

Så var det Linneas tur på slutsträckan. Jag tror och hoppas att Elin, Anna och jag som stod 
vid målet var mer nervösa än vad Linnéa hann vara i skogen. Placeringsmässigt var det tätt och när 
Sjövalladräkten dök upp på TV-skärmen låg vi 11:a. Vilket vi tyckte var fantastiskt bra men inte 
utan att vi hoppades på att Linnea kunde plocka en placering till topp-10 vilket skulle betyda ett 
SM-löv! Vi förflyttade oss mot spurten, och hejade på vinnarlaget Kåre från Dalarna när de kom i 
mål men med alla tankar på Linnéa ute i skogen. Vi räknar lagen som kommer i mål och har kom-
mit till nio när hon dyker upp i kurvan på spurten och vi skriker, inte helt säkra på om någon bak-
om springer samma klass. Men Linnéa håller vår placering ända fram till mållinjen och visst var 
det tur att hon spurtade för efteråt ramlade lagen in tätt. 42 sekunder senare och vi hade kommit på 
15:e plats. Men så var inte fallet, på 2 timmar 18 minuter och 38 sekunder sprang vi genom skogen 
i Svartedalen och bevisade att tjejerna i Sjövalla FK är tionde bäst i Sverige på orientering i D20. 

Erica Pettersson  

Orientering 

Linnea Wahlgren och Erica Pettersson 



  
 

”Sjövalla, den roligaste klubben” 
Kvällarna blev kortare och mörkare men in i oktober var det full fart vid Finnsjön på torsdagarna 
när de yngsta och deras föräldrar tränade orientering. Det är mycket att komma ihåg, som t ex kart-
tecken, färger, passa kartan och tummen på. En del springer runt sin bana så fort de orkar medan 
andra brukar ta det lugnt och kolla kartan ordentligt. Efteråt bjuds det på ekologisk saft, Fairtrade-
bananer och annan frukt. En gång var det glasskalas, en annan skattjakt med många priser. Sist 
kom den spännande spökorienteringen för dem som vågade vara med. På torsdagarna har äldre 
ungdomar turats om att hjälpa mig eftersom nybörjargruppen varit stor. Det märks att det bor 
många barnfamiljer i Mölnlycke.  

Några barn har varit med på sina första tävlingar i höst. Viktiga poäng har samlats åt Sjövalla i 
Ungdomsserien, där det räcker att delta för att få ett poäng. För nybörjare finns Inskolning, U1 och 
U2, som är banor där föräldrar får vara med som skugga. Ett bra tillfälle att prova på i höst var 
Sjövallas DM-tävling i Rävlanda. Vi hoppas få se många nya barn och föräldrar på tävlingar till 
våren.  

När barnen varit med i grön/vita gruppen så länge, att skogen nära Finnsjön inte är en utmaning 
längre, går de vidare till vit/gula gruppen, som träffas på olika platser i eller nära Mölnlycke. Fär-
gerna står för svårighetsgraden på orienteringsbanorna. En del barn kommer till grupperna och 
provar på ett tag och går sedan vidare till andra aktiviteter.  

Tack vare ett gäng duktiga ledare har Sjövalla FK gjort sig känd som ”den roligaste klubben”. 
Många barn har passerat genom de första grupperna, lärt sig grunderna i orientering, tränat mycket 
och lyckats riktigt bra på tävlingar. Sedan har de fortsatt till svårare nivåer. En del som inte är så 
tävlingssugna har stannat ändå för att träffa sina kompisar. För att vi ska kunna leva upp till detta 
även de kommande åren behövs fler ledare och medhjälpare för stora och små uppdrag på alla ni-
våer. Ni föräldrar, som känner att ni skulle kunna göra en insats till våren hör av er till era barns 
ledare redan nu, så kan Sjövalla fortsätta vara ”den roligaste klubben”.      Inger Green 
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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 
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Fotboll  

 

Gothia Cup – ett 
äventyr för Sjöval-
la FK P11 

För spelarna och tränarna 
i Sjövalla FK P11 innebar 
sommarlovet att en vecka 
avsattes för Gothia Cup. 
Ingen ångrade nog detta 
efteråt då det blev en här-
lig vecka med underbart 
väder och mycket fotboll! 

Gothia-veckan började med ett 
tvådagars träningsläger vid Vällsjöplanen med fotbollsträning, lekar och bad i Vällsjön. Lägret var 
mycket uppskattat av både spelare och ledare. Då hela 24 spelare från vårt lag spelade Gothia Cup 
ställde vi upp med två lag, Lag Vit och Lag Grön.Efter första dagens inledande matcher mot 
svenska lag var det dags för den stora Gothia-invigningen på Ullevi! Det blev en storartad upple-
velse med ett hav av flaggor och uppträdanden från många länder och kulturer, men det bästa var 
nog ändå fyrverkeriet på slutet tyckte flera av killarna. 
Båda lagen fick sedan känna på internationellt motstånd. Lag Vit fick möta lag från Tunisien och 
Indien medan Lag Grön fick möta två mycket duktiga lag från Frankrike och USA. Vi spelade 
oavgjort mot tunisierna och tog en välförtjänt seger mot det indiska laget! Mot det franska och 
amerikanska lagen hade vi dock inte mycket att sätta emot. Laget från USA, Dallas Texas, slutade 

så småningom trea i hela turneringen. 
Under veckan hann vi även med att spela 
äventyrsgolf vid Stensjön följt av en lag-
middag vid pizzerian intill! Det blev 
mycket olika intryck under veckan och 
efteråt var vi rätt trötta (men lyckliga) och 
vi har alla fått en upplevelse som vi sent 
skall glömma! 

indien 

tunisien 
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 I Bingolotto-
studion : Sjövalla  

FKfP11 vann 25000 
och uppmärksam-
mades för att de 
sålt mycket lotter  

Lag vit laddade inför första matchen 



 

 

 

 
Regiontävling i Klippan , Skåne 

 
Den 21 september åkte 13 gymnaster från Sjövalla Sacro till 
Klippan för att vara med på en region tävling. För fem av 
dessa var det första tävlingen i trampolin någonsin. 
 
Vi startade vår färd redan kl 07.00. Strax efter 09.00 var vi 
framme och då startade uppvärmning och inhoppning på 
mattorna. För de hoppare som inte tävlat var det nog lite läs-
kigt i början. Det gäller att våga hoppa bland främmande 
personer och en del hoppar så bra tycker man och så glöm-
mer man att de kanske tränat i flera år! 
Alla gjorde en bra tävling och med det menar vi att alla ver-
kade ha roligt även om en tävling kan vara sååå seg. Efter 
inhoppningen börja tävlingen och då får man vänta på sin 
startgrupp och sin tur. 
Att hoppa tar ungefär 25 sekunder och det gör man två gång-
er. Är man med på DMT och eller synkron får man hoppa 
lite mer och då gäller det att vara lagom mätt så att krafterna 
håller utan att det skuttar omkring en massa mat i 
 magen.....Det är mycket att tänka på. 
 

Trampolin 

Ingrid i en volt  

 Elin och Hedvig hoppar synkron  
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Så här vill några gymnaster beskriva känslan på en tävling: 
 
”Det är roligt att tävla. Det är roligt och spännande att se vad man kan göra. I bör-
jan är det pirrigt men sedan när man hoppat så blir man nöjd – om det gått bra. 
 
Man gör bättre ifrån sig när man tävlar. Då skärper man till sig för att alla kollar 
på en. Det är också roligt att tävla för att man träffar andra hoppare och kanske får 
nya vänner.” 
 
Grattis till alla hoppare som var med. En del fick medaljer och det är ju kul. Som 
tränare tycker vi att det är en bragd att vara med! Det krävs mod att våga stå på mat-
tan själv och vänta på klartecken från huvuddomaren och sedan hoppa sin serie med 
full koncentration. Det gjorde ni med bravur 

Trampolin 

Olivia på DMT:n 
(dubbelminitrampolin)  

 

Zack värmer upp inför tävling  



      SACRO 
Svenska cupen 2013 
Sjövalla cup 

Den första helgen i september stod vi som värdar för den tredje svenska cupen tävlingen 
för året. Tävlingen flöt på bra och vi tackar alla som hjälpt till och gjorde tävlingen möj-
lig! 

Ja, hur gick det då i tävlingen för våra gymnaster i Sacro? 

Jo, det gick riktigt bra. Linda Nordöen och Fanny Fredriksson återförenades igen för att 
tillsammans hoppa synkron och för att visa att de fortfarande kan  så vann de synkron-
tävlingen för damer. I samma klass debuterade Hanna Jeppsson och Olivia Carlberg som 
direkt visade sina konkurrenter att även de är ett par att räkna framöver genom att de 
efter kvalet låg på en tredje plats, tyvärr blev det lite för osynkront i finalen och tjejerna 
slutade på en femte plats. 

I klass 3 både på flick- och pojksidan hade vi även flera duktiga hoppare varav flera de-
butanter som vi i framtiden kommer att få höra mer om, bl.a kan nämnas Oliver Wenn-
berg som kom på en mycket godkänd 7 plats, precis utanför finalfältet. 

Frölunda cup 

Sista helgen i oktober var det då dags för den fjärde och sista svenska cupen för året. 

Då Linda skrev högskoleprovet så fick Fanny återigen en ny synkronpartner  ( I våras 
hoppade hon tillsammans med Uppsalas Lina Sjöberg) denna gången tillsammans med 
Linnea Sandberg. Tyvärr fick de bara till en övning i kvalet första serie och i och med det 
blev det ingen finalplats. Tyvärr fick inte heller Hanna och Oliva till det och de hamnade 
till slut på en plats 
utanför finalen . Då 
gick det bättre för ung-
domarna i klass 3 där 
Hanna och Oliver lyck-
ades bäst med var sin 
finalplats där det till 
slut blev en fjärde re-
spektive sjätte plats. I 
tjejklassen kom även 
Louise Nyvall och 
Anna Magnusson på 
hedrande nionde och 
tionde plats.  

Nadia Brudersdorf och Louise  Nyvall 

Sjövalla Sacro tjejer  
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tävlingen för damer. I samma klass debuterade Hanna Jeppsson och Olivia Carlberg som 
direkt visade sina konkurrenter att även de är ett par att räkna framöver genom att de 
efter kvalet låg på en tredje plats, tyvärr blev det lite för osynkront i finalen och tjejerna 
slutade på en femte plats. 

I klass 3 både på flick- och pojksidan hade vi även flera duktiga hoppare varav flera de-
butanter som vi i framtiden kommer att få höra mer om, bl.a kan nämnas Oliver Wenn-
berg som kom på en mycket godkänd 7 plats, precis utanför finalfältet. 

Frölunda cup 

Sista helgen i oktober var det då dags för den fjärde och sista svenska cupen för året. 

Då Linda skrev högskoleprovet så fick Fanny återigen en ny synkronpartner  ( I våras 
hoppade hon tillsammans med Uppsalas Lina Sjöberg) denna gången tillsammans med 
Linnea Sandberg. Tyvärr fick de bara till en övning i kvalet första serie och i och med det 
blev det ingen finalplats. Tyvärr fick inte heller Hanna och Oliva till det och de hamnade 
till slut på en plats 
utanför finalen . Då 
gick det bättre för ung-
domarna i klass 3 där 
Hanna och Oliver lyck-
ades bäst med var sin 
finalplats där det till 
slut blev en fjärde re-
spektive sjätte plats. I 
tjejklassen kom även 
Louise Nyvall och 
Anna Magnusson på 
hedrande nionde och 
tionde plats.  

Nadia Brudersdorf och Louise  Nyvall 

Sjövalla Sacro tjejer  

 

 

förbundets högsta och mest uppskattade ledarutbildning. 

Sedan kursen startade år 1955 har många ungdomar deltagit i kursen som inte bara är en utbild-
ning, utan också en fantastisk frisksportupplevelse. Varje storslagen idé, varje engagerad själ, varje 
frisksportanda och asgrym ledarförebild måste börja någonstans. Nyårskursen är en plats där idéer 
föds. Som deltagare får man möjligheten att lära sig mer om frisksport, utvecklas som person och 
som ledare, inspireras till engagemang inom frisksporten samt skaffa sig ett nät av nya vänner runt 
om i landet.  

Kursen är uppdelad i tre steg. Steg 1 är en grundläggande utbildning i ledarskap, frisksportens ide-
ologi samt föreningskunskap, med mycket fokus på att leda träningar hemma i klubben. I steg 2 
fördjupar man sina kunskaper och lär sig anordna större arrangemang. Steg 3 är en kursledarut-
bildning. 

Nyårskursen äger rum varje år under veckan över nyår, den 29 december till den 4 januari. Arran-
gör är Svenska Frisksportförbundet. Ett antal utbildade frisksportledare jobbar ideellt med kursen, 
tillsammans med ett team kökspersonal, allt i samarbete med Stensunds Folkhögskola. 

 Anmälan gör du via en länk på www.frisksport.se 

 Men innan du anmäler dig måste du prata med din sektions ledare eller Lena Holmberg. 

 Om du vill att klubben ska fixa tågbiljett till dig så maila Paula senast den 1 december 
ung.sjovalla@hotmail.com 

När jag vill gå en ledarutbildning inom Frisksportförbundet eller någon annan form av ledarutbild-
ning så gäller följande: 

  Kontakta din sektionsledare (inom Sacro, volleyboll, fotboll, orientering, chillskate) och 
motivera varför du vill gå den här kursen och vilken insats du har tänkt dig att göra för klub-
ben. 

 Om du inte tillhör någon särskild sektion så tar du kontakt med utbildningsansvarig: Lena 
Holmberg och motiverar varför du vill gå kursen och vilken insats du har tänkt dig att göra 
för klubben. lena.holmberg@frisksport.se 

 En insats kan tex. vara att du leder en grupp i din sport och vill utvecklas som ledare. Det 
kan vara att du vill starta en ny grupp, du kanske vill hjälpa till i med ungdomsaktiviteter, du 
kanske vill bli ledare i en sommarskola mm 

 När du har fått skriftligt svar att det är ok att gå kursen så kan du själv anmäla dig! 

 Efter kursen är slut måste du inom en vecka scanna in kursintyg och kursprogram och skicka 
till lena.holmberg@frisksport.se 

 Sjövalla Fk står för kostnaderna för godkänd ledarutbildning. Resan dit och hem betalar du 
själv. 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 


