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Redaktören har ordet 

Första juni idag! Så här sen har tidningen nog aldrig varit, Sista 

manusdag blev senarelagd en månad då det var magert med materi-

al. Trots detta är tidningen minskad med 8 sidor i detta numret. Vi 

hoppas på ett större nummer till hösten då sommarens alla aktivite-

ter kanske kan inspirera till  ett massivt skrivande och fotograferan-

de. Men minskade sidor till trots så har vi dock en hel del läsvärt 

och spännande att delge er klubbmedlemmar. Håll till godo med 

vårens nummer :) 

Idag lyser solen och värmen ger en härlig sommarkänsla så här för-

sta dagen på sommarmånaden juni. Det är inte utan att man längtar 

till årets riksläger i Gnosjö! (och hoppas att det inte blir så mycket 

regn innan  lägret så knotten får lite svårt att  mobilisera sig för vår 

ankomst vecka 28, har ett visst minne av dem från förra gången vi 

var där). 

I sommar arrangerar Sjövallas olika sektioner diverse sommarsko-

lor för kommunens barn och ungdomar, det är traditionsenligt som-

marSACRO, trampolin träning under två veckor i juni, det är 

CHILLskate som har sommarskola för dem som vågar sig på och i 

augusti drar cirkusskolan igång igen under två veckor, den har ju 

varit en succe under föregående två år. Jag håller tummarna för stort 

deltagande och härliga dagar för alla inblandade.  

Det är med glädje och förväntan jag ser fram emot vår härliga som-

mar och jag önskar er alla en skön semester ! 



 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

 

I skrivande stund är det påskhelg och vädret är alldeles sagolikt, nästan lite för bra. Vad månde detta leda 
till? Men oavsett vilket hoppas jag att ni alla, när detta läses, har fått ut något gott av våren. En tid som 
verkligen är alldeles speciell. 

 

Under våren har vi förberett den tredje säsongen av Hitta Ut. Mellan påsk och valborg skall alla checkpo-
int-stolparna ut och på självaste valborgsmässoafton distribueras årets Hitta Ut-karta med Härrydapos-
ten. När ni läser detta har ni ju redan haft tillgång till den en tid och kanske några av er redan har letat 
upp några punkter och registrerat resultatet. Ju fler punkter ni registrerar, desto större chans är det att 
vinna priser. I år har några av punkterna en påtaglig Sjövallaanknytning. Det kommer ni att märka när ni 
läser texterna på stolparna. Något av underlaget till dessa har ju framkommit vid diverse samtal med äld-
re sjövallaiter och det är alltid roligt att ta del av hur det var förr. Därmed inte sagt ”att det var bättre 
förr” 

Samhället förändras ju. Vårt leverne är annorlunda nu jämfört med hur det var på 40- och 50-talet. Men 
jag konstaterar att trots att de yttre formerna förändrats, så är grunden och den mentala upplevelsen i 
stort sett densamma. Glädjen i sammankomsterna och träffarna är densamma. När jag till exempel jämför 
reportaget i förra Sjövallabladet om ungdomssektionens ”survivalhelg” vid sjön Ömmern förra somma-
ren med Ove Brockmars berättelser om ungdomsaktiviteterna när klubben var ung i slutet av 40-talet 
tycker jag det finns påtagliga likheter! Kul! 

Och detsamma gäller väl rikslägren. Intresset, gnistan och glädjen i aktiviteterna på rikslägren är minsann 
precis lika påtaglig i vår tid, som det framgår av reportagen från förr.  

Apropå riksläger så kan det ju finnas anledning att här erinra om att det är Göteborgsdistriktet som än en 
gång skall ansvara för rikslägret 2016. Det är bara två år dit…. 

Man skall ju inte ändra på ett vinnande koncept sägs det, så tanken är att upprepa succélägret vid Lyg-
nerns strand i Sätila. Men varför gå tiden i förväg? I sommar har vi ju årets riksläger i Gnosjö. Det blir sä-
kert en ”höjdare”!  

I år är det dags för förbundsmöte i Gnosjö och då kommer organisationsfrågan upp. Sannolikt blir väl ut-
komsten av det att vi måste starta en särskild ungdomsklubb samtidigt som ungdomarna också är med-
lemmar i vår nuvarande klubb. Det är en viktig fråga som jag hoppas kommer att få en lyckosam lösning. 
Och egentligen skall väl den formella organisationen inte spela så stor roll. Det viktiga är att vi alla åldrar 
tillsammans ”genom en sund livsföring under kamratlig samvaro skall uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt 
och psykiskt”. 

 

 

Må så gott! 

     Claes Green 



 

Styrelse 

Befattning 

  

Namn och telefon 

  

Postadress 

  

E-post 

Ordförande 

  

Claes Green 

031-88 47 73 

070 375 19 76 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

claes.green@telia.com 

Vice ordförande 

  

Leif Borg 

031-88 49 46 

0705 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare 

  

  

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 

Kassör 

  

Sven Persson 

031-88 32 39 

070 583 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 Pixbo 

sven.persson@else.se 

Ledamot 

  

  

Anna Johansson 

031-778 94 66 

0704 07 09 81 

Heymans väg 17 

435 43 Pixbo 

annapanna@telia.com 

Ledamot 

Fotboll 

  

Kent Nilsson 

031-88 53 89 

0725-425389 

Astrakanvägen 3 

435 43  Pixbo 

dime123@hotmail.se 

  

Ledamot 

Orientering 

  

Janne Rydén 
031-3380836 
0734-379404 
Per-Arne Wahlgren 
031-3381180 
0708-322148 

 Stenmurklan 1 
43540 Mölnlycke 

 
Buss Johns väg 7 
43544 Mölnlycke 

 

 jan.o.ryden@telia.com 

  

 per-arne.wahlgren@telia.com 

Ledamot 

Sacro 

  

Paula Nordöen 

031-338 04 60 

0705 38 04 60 

Hönekullavägen 41B 

435 44 Mölnlycke 

paula.nordoen@telia.com 

Ledamot 

Skateboard 

  

Jukka Rankanen 

031-88 42 89 

0709 36 89 55 

Hasselvägen 4 

435 38 Mölnlycke 

jukka.rankanen@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Annika Lange 

031-98 93 67 

070 331 41 85 

Abborrtjärnsvägen 27 

435 39 Mölnlycke 

annika.lange@telia.com 

Ledamot 

Ungdom 

Fredrik Riegnell Häcklehagsvägen 61 
439 93 Onsala 

fredrik.riegnell@hotmail.com 

Finnsjögårdens 
driftsgrupp 

  

Arne Andersen 

0302-71 310 

0705 61 27 28 

Gustaf Dahléns väg 28 

443 34 Lerum 

arnejandersen@gmail.com 

Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2014 



 

 

 

 

 

 

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  250 kr 

  Medlemmar i Sjövalla 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. 

 



 

Stort Grattis på Högtidsdagen! 

85 år 

Olof Nylund    2014-07-12 

Gunvor Larsson   2014-08-09 

 

80 år 

Sture Brockmar   2014-08-12 

Gunnar Svensson   2014-12-06 

 

75 år 

Göte Kidmark  2014-06-26 

Signhild Karlsson   2014-07-14 

Unnie Enemyr-Söderqvist   2014-07-27 

Katarina Pettersson   2014-09-24 

Lennart Calmegren  2014-11-21 

Bernt Fredriksson    2014-12-21 

 

70 år 

Inger Green    2014-08-13 

Birgitta Berg   2014-08-27 

 

60 år 

Hans Hofflander   2014-10-20 

 

50 år 

Paula Nordöen  2014-07-16 

Ingemar Andersson  2014-07-26 

Roine Pettersson   2014-09-02 

 
Gratulationer  

till våra  
jubilarer 



 

Svenska Frisksportförbundets riksläger är ett arrangemang som har funnits sedan 1934. De olika 

frisksportdistrikten turas om att arrangera riksläger på olika platser runt om i Sverige. Ett riksläger 

brukar locka mellan 1100 och 1400 deltagare. I år är lägret i småländska Gnosjö. 

Här kan man delta i lägrets tävlingar som t.ex. Orientering, Trampolin, Hellensk Mångkamp och 

Stafett, Fotboll, Volleyboll, Beachvolleyboll, Boule, Golf. Vill man inte tävla, men ändå idrotta, 

erbjuds flera olika gymnastik- och motionspass varje dag eller träningscampen med trampoliner, 

tablå, klättring och cirkus. 

Är man barn eller ungdom finns ett helt eget utbud av programpunkter med pyssel, sagostunder, 

barngympa och knattekamp.  7ka lekar, Frisksport-nattklubb, Äventur och Nattfik är exempel på 

aktiviteter för de som är lite äldre. 

Lägret erbjuder också mer kulturella aktiviteter som föreläsningar, workshopar, utflykter, allsång, 

tipspromenad, fotostig, blomstervandringar och lägerbål. 

På lägret bor många i tält, husvagn eller husbil. Mat lagar de flesta själva och diskar i tillfälliga 

tvättrännor som finns uppställda på lägerområdet. Möjligheten finns dock att köpa frukost och 

middag på lägret, detta är ett tillägg till lägeravgiften. Lägret har också ett eget fik som brukar säl-

ja glass, fika, lättare luncher, och våfflor. 

Ett riksläger är ett arrangemang för generationer i gemenskap. Den yngsta deltagaren brukar inte 

ha fyllt ett år och de äldsta deltagarna har passerat 90 år, men alla är på samma riksläger och kan 

delta i samma aktiviteter. 

Många från Sjövalla Frisksportklubbs olika sektioner brukar varje år åka till Rikslägret, så det 

brukar alltid finnas lag att vara med i och kamrater att göra annat skoj med. 

Hela Rikslägret är givetvis fritt från användning av alkohol och tobak i linje med frisksportens 

helhetssyn. Alla är välkomna, medlemmar i frisksportklubbar får billigare avgift. 

www.frisksport.se/gnosjo2014/ 



Ungdomssektionen  
 

           Ny ungdomskommitté ! 

 

Sjövalla har nu skaffat en ny ungdomskomite. I den har vi nu: 

Fredrik Riegnell– Ordförande och möteskallare 

Josefin Lange- Informations människa 

Susanna Ekwall- Kontaktperson 

Fredrik Petsson Klarsson- Aktivitetsperson 

Lucia Paust- Cirkusansvarig                                                                             

I höst ska ungdomskommitten börja med cirkusträningar på lör-

dagar varannan vecka. Där ska man kunna hoppa trampolin, springa på 

en airtruck, göra akrobatik, jonglera och massa annat roligt. Där kommer 

minst vara tre från ungdomskommitten vid varje träning. Detta ska vara 

främst för barn och ungdomar men om det är någon som vill vara med 

som är det klart att dom får det. Det kommer att vara i sacrohallen där vi 

har trampoliner och annan utrustning. Vi hoppas att det ska bli jätte kul 

för alla som vill komma och att vi ska kunna lära oss mycket både dom 

som kommer och även vi som håller i det. Vi ska även försöka ha en 

uppvispning för dom som har varit med mycket och har som har lärt sig 

mycket.  Om ni har några frågor kan ni antingen skriva till någon på  

facebook eller maila till Sjovalla.ungdomskomite@hotmail.com . 

Men vi kommer komma med mer information till hösten. 

                                                                                                                             

Vi i ungdomskommitten ska även försöka hålla i filmkvällar för oss  

ungdomar för att öka gemenskapen i klubben. Vi ska även försöka 

hålla i andra sorts träffar som  att försöka få tillbaka våran Julgöta 

som vi kallade en träff  som var väldigt populär för några år sen. Vi 

ska även försöka få med fler till andra kurser som andra klubbar hål-

ler i som tillexempel nyårskursen som håller på en vecka över nyår 

och sen även några kurser som bara är över en helg som höst och 

vårkursen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Ekwall 

Fredrik Riegnell 

Josefin Lange 

Fredrik Petsson Klarsson                                                              

Lucia Paust 



I sommar har vi våran cirkus skola igen! Det ska bli jätte kul och vi hoppas att det blir fler än förra 

året.  Det kommer vara vecka  32 och 33 vi kommer ha en grupp på förmiddagen och en på efter-

middagen på båda veckorna. Det kostar  550 kr för en vecka fylld mer roligheter .Här kommer bar-

nen och ungdomarna få träna på trampolin  dom kommer få lära sig jonglera, göra tablåer och lära 

sig massor av saker  och dom kommer såklart få träffa många nya kompisar. I slutet av veckan 

kommer vi även ha en uppvisning där barnen kommer få visa vad dom har lärt sig för  sina föräld-

rar och nära och kära.   

Vi kommer ha riktigt duktiga ungdomar som  jobbar på cirkus skolan i år.  Vi har elit trampolin-

hoppare med oss i år. Det var två stycken  som var med och hoppade på SM i år som båda placera-

de sig och fick medaljer. Sen har vi även en parkourare som tränar mycket som ska hjälpa barnen 

med deras skickligheter.  

För er som redan vet att ni vill gå  på våran cirkus skola kan anmäla till antingen Josefin Lange 

eller  Johanna Lange.  Josefin: 076-1036997 

Johanna: 0730-661220  

Cirkus skola  

Har har vi några ungdomar 

som gör en stor tablå 

Och här har vi några barn 

som gör en liten mindre ta-



 

Ett nytt spännande år med Hitta Ut! 
 

Efter att nu ha genomfört 2 säsonger med stor framgång, fortsätter vi vår breda frisk-

vårdssatsning i Härryda kommun under ytterligare en säsong. Den 30 april, på själ-

vaste Valborgsmässoafton, distribuerades med Härrydaposten en ny HittaUt-karta till samtliga hus-

håll i kommunen. Arrangemanget har hittills varit ett samarbetsprojekt med OK Landehof i Land-

vetter. Nytt för i år är att vi har OK Orinto i Rävlanda med oss ”på tåget”, vilket i praktiken inne-

bär att vi har ett område i Rävlanda med på kartan. Antalet checkpoints har därmed ökat och totalt 

innehåller kartan nu hela 120 st nya checkpoints av olika svårighetsgrad och med helt olika karak-

tärer. På många av dessa checkpoints (samtliga på Mölnlyckedelen) finns det texter med informa-

tion som rör själva punkten eller något annat av intresse. 

 

Längre fram under säsongen kommer nya punkter att presenteras vid 3 

s.k. släpp, ca 20 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 kodbokstäverna för de checkpoints man besökt. 

För varje rätt kodbokstav man rapporterar erhåller 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 checkpo-

ints för säsongen deltar man i en stor slutdragning med mycket fina vins-

ter. 

 

Närmare information om hur det hela går till finns på den karta som dis-

tribuerats. Skulle det möjligen vara så illa att Du av misstag förpassat kar-

tan till soporna, så misströsta inte. Det kommer att finnas extra ex av kar-

tan 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. 

 

Passa på att på detta stimulerande sätt komma ut i skog och mark och 

samtidigt lära Dig lite om historia, kultur och natur i våra omgivningar. 

Förra året var det ca 1000 personer som registrerade sig och rapporterade 

in kodbokstäverna för ett större eller mindre antal checkpoints 

(tillsammans blev det närmare 35.000 rapporteringar!) Kanske kan det bli 

ännu fler i år.. 

 

Hjälp till och slå rekord. Du kommer inte att bli besviken! 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista torsdagen i varje månad drar pensionärsgänget ut å närbe-

lagda platser för sin promenad. De övriga torsdagarna i Finnsjö-

teräng. Vibesöker ställen dit man vanligtvis inte går.  Det kan 

vara olika motionsspår, intressanta naturupplevelser och mycket 

annat. Omgivningen runt Mölnlycke och Göteborg har verkli-

gen betats av. Nu senast var vi i Lindome på Börsåsberget och 

kollade grottforskning. Högst upp på berget, med otrolig utsikt 

och där kaffet intogs, en lång grottgång, enbart för den djärve. 

En grotta som blir smalare och smalare, ca 20 meter lång. För 

den smidige går det att komma igenom—men bäst för en liten 

katt med mörkerseende. Vi ser på bilden hur Bernt Fredriksson 

kravlar sig upp ur hålet. Hur långt freddie kröp förtäljer inte hi-

storien. På omslagsbilden syns från vänster Göte Borlid från 

Mölnlycke, som här liksom tidigare varit vår färdledare och gui-

de, Une Niklasson och vår kassör Sven Persson. 

Lennart Sundin 



Orientering 

Sjövallaslaget 2014 – mitt i sta´n 

Rubriken är kanske något överdriven, men med mål intill Furuhällskolan hade vi förflyttat täv-

lingscentrum till bebyggda trakter. Och jo, jag har svårt för Sveriges Orienteringsförbunds på-

fund1)  att kalla tävlingscentrum (TC) för Arena, åtminstone vid mindre tävlingar.   

                 Nu skall dessa rader handla om vår orienteringstävling den 30 mars 2014. Vi 

kunde återigen glädjas över ett stort deltagarantal med över 1100 orienterare som ville pröva på 

krafterna i Finnsjöskogarna utökat med ett mindre område runt Rambo mosse – tufft och krävande. 

Banläggare Thomas Karlsson hade strängat banor med flera långsträckor, något som uppskattades 

av deltagarna. Vätskestationen för de längre banorna rönte säkert samma uppskattning. 



Orientering 
TC var kompakt och nära till allt, eller åtminstone till det mesta. En herre tyckte att det var långt 

till herrarnas dusch, en sträcka på 450 meter! Damernas motsvarighet fanns i Furuhällskolans om-

klädningsrum så här var det bara glada miner.             

En tävling kräver utöver själva tävlingsmomentet en omfattande service bland annat sjukvård, 

dusch & toa, viltrapport, ris & ros, direktanmälan, miniknat, barnpassning, speaker, resultatservi-

ce, presservice, marketenteri, sportförsäljning, parkerings-vakter, överdragsservice mm. Utan alla 

tjänstvilliga och engagerade funktionärer, åtminstone 65 Sjövallaiter, hade detta aldrig fungerat!                                                

Vi fick kritik för att toalettantalet var för litet så att köerna och väntetiden blev lång. Vi hade hyrt 

fyra Bajamajor och dessutom fanns två toaletter i damernas omklädnings-rum. Bajamajorna kosta-

de 1500 kr/styck, så det är en dryg kostnad, men kritiken var berättigad, så här får vi tänka om och 

bättra oss till nästa år. 

Vi kunde också notera två hastighetsrekord 

Aldrig tidigare har bilar anvisats parkeringsplats så snabbt, så trots en strid ström av bilar uppstod 

inga köer. 

Tävlingsresultaten låg ute på nätet innan deltagarna ens hunnit hem. Starkt jobbat av sekretariatet! 

Vi kan också konstatera att återväxten är god. Sjövallaungdomar upp till 14 års ålder tilläts delta 

och det var över 40 ungdomar som tog tillfället i akt. Bäst lyckades Märta Ljungberg som segrade 

i klassen D12. 

Tack för er insats! 

Sören Svensson                                   

Tävlingsledare 

 

 

Andra mindre begåvade nyheter är att kalla budkavle för sta-

fett. Budkavle, detta mytomspunna ord, för vem har inte hört 

talas om Budkavlen går…., 

och O-Ringen, när 5-DAGARS var en krävande ORIEN-

TERINGSTÄVLING och inget annat, lika väl som 6-dagras 

var en cykeltävling, visserligen begraven idag, men ändå. 



Volleyboll 
 

 

 

 

  

 

 

Den 2 maj gick 9 glada volleybollspelare på tåget till Örebro för att spela en av de största volley-

boll cuperna i Sverige, nämligen Mikasa Challenge. Lagen spelade matcher hela dagarna, såg en 

landskamp mellan Sverige och Estland och sist men inte minst fick gå på ett roligt disko på kväl-

len. Matcherna gick bra för både killarna och tjejernas lag och vi tränare är stolta över deras otroli-

ga utveckling. 

Vi har samlat in lite citat från våra spelare om helgen: 

"En lyckad helg med massor skoj, kompisar, minnen och glädje" - Inez Theon 

"Det var roligast att umgås med laget och möta andra lag" 

"Jag tycker att allt var jätte kul! Ett minne för livet verkligen, mycket skratt och mysigt folk!" 

"Bra spelat av alla" 

"En helg med mycket skratt, minnen, volleyboll och vänner!" 

"Hotpants!" 

"Det var roligast att lära känna nya människor" 

"Sjövalla tjejer det är grejer, krut, krut, sikta och skjut!" 

"Det var kul att man fick lära känna nya kompisar" 

Josefin Lange och Susanna Ekwall tackar alla barnen för en rolig och glädjefylld termin! 



CHILLSKATE 
Hallen stänger för sommaren! 

 
Vi kommer att ha öppet vid dåligt väder/regn  17-20! 

 

Ni kan hyra hallen som vanligt! 

 

Kolla med Jukka 0709 368955 

 

Chillskates sommarkurser 2014 

Våra Populära sommarkurser hålls i år 

Kurs 1 , vecka 25   kurs 2 vecka 33 

Vecka 25 :16-19 juni  vecka 33:11-14 augusti 

Kurserna hålls dagligen mellan kl 10-14 

Vi kan ha  fler kurser om efterfrågan är stor 

Max 20 deltagare /kurs ! Avgift 500kr betalas vid in-
skrivning 

I priset  ingår 4*4 tim. undervisning Chillskate tröja 
enkel fika och diplom. Vid sen avanmälan debiteras 
200 kr! 

Anmälan : chillskate 11@gemail.com 

Ange kurs nr. namn, ålder mobil nr. email, tröjstor-
lek. Med mera som vi behöver veta.  

Frågor  0709 36 89 55 Först till kvarn! Välkomna! 



Hård kamp på Olof Cup 2014 

Som vanligt samlade Olof Cup ett stort antal deltagare med stor spridning 

i åldrar. Här deltog både entusiaster som inte ännu är myndiga och motio-

närer som firat 50-årsdag, alla med samma glöd. För tredje året i rad 

genomfördes cupen som en poängtävling i nio omgångar där varje match 

gick på tid. Vinnaren Markus Stålhman hade lyckats spela i flest vinnande 

lag, tätt följd av tvåan Åke Johansson och trean Petra Ekwall. 

Olof Cup blir på så sätt en bra träning inför Rikslägret i Gnosjö där poäng 

volleyboll står på programmet, liksom vanlig dam och herr, beach och 

mixed. 

Frisksportkamraterna från Herkules som deltog i Olof Cup kom också 

med den glada nyheten att de tillsammans med Mölndals kommun håller 

på att bygga beach-planer vid Stensjön. Vi ser fram emot invigningen i 

slutet av maj. 

 

SACRO hoppare på Grottvandring i Hällesåker  
Torsdagen den 22 maj samlades alla grupper utanför SACROstian som ligger i Mölnlyckes fabriker för av-

färd till grottorna i Hällesåker. 

”Börsås grotta” är en blockgrotta som har bildats av nedrasande stenblock. Mellan blocken och bergssidan 

finns ett mellanrum, som utgör själva grottan. 

I år hade vi valt att göra en gemensam avslutning med alla våra glada hoppare istället för att dela upp det i 

respektive grupp. Oömma kläder och pannlampa var att rekommendera inför detta äventyrJ. Väl på plats 

vid grottorna bestämde sig några modiga själar för att starta vandringen in i grottorna. 

Detta krävs att man tycker om mörka och trånga utrymmen för att uppskatta hela upplevelsen. 

Till allas förtjusning bjöds det på god fika efter vandringen och en möjlighet att hänga och prata med alla 

sina SACROit kompisar. 



Frivolten cup 2014  

Under Kristi himmelfärdshelgen  anordnade GK Frivolten sin sedvanliga 

internationella tävling som i år hölls för 31sta gången. I år var tävlingen 

mer populär än någonsin och en månad innan sista anmälningsdagen förföll var de tvungna att stänga an-

mälningssidan då det redan var överbokat. Som tur var hann vi i Sacro uppmärksamma detta och vi hann 

anmäla vår hoppare. Slutanmälan blev att vi tillsammans blev 12 länder som hade med sig 355 hoppare 

fördelat på 497 starter under två dagars tävlande. Så som ni kan förstå så var det ett riktigt tight schema 

för att Frivoltens logistik skulle fungera. 

Torsdag 

Vi i vårt lilla Sacrogäng reste upptill Herrljunga som vanligt vid lunchtid på torsdagen för att hinna insu-

pa lite internationell atmosfär och hoppa in oss på trampolinerna innan tävlingsstart på fredagen.  Detta är 

ett måste för att jobba bort lite av nervositeten man alltid har inför tävlingarna, framförallt för våra debu-

tanter Emil Fredrikson och Zack Sabirsh som endast varit med på några få regionstävlingar innan Frivol-

ten cup. 

När alla har installerat sig i sina husvagnar och packat upp var  det öppen träning för alla deltagare i stora 

hallen. Efter träningen var också badhuset en populär attraktion hos hopparna oavsett nationalitet. Rolig, 

avsvalkande och ett alternativt sätt till att få utlopp för att kunna göra sina volter och skruvar av alla slag 

till badvakternas förtjusning eller skräck?! 

Som vanligt hade vi också en samling där vi gjorde tidsplaneringen inför helgen och som vanligt påmin-

des om hur man uppför sig som medlem i Sjövalla FK dvs. man har gemenskap, man hejar och stöttar 

sina klubbkompisar när de tävlar och man visa vilken klubb man tillhör genom att ha på sig klubbkläder-

na under helgen.  

Fredag 

Först ut på fredag morgon var Emil i trampolin för pojkar under 12 år. Det är inte lätt att vara nybörjare 

och hoppa i en klass där det är 60 gymnaster som är allt från killar som har en svårighet och stil med våra 

bästa killar i Sverige medan de andra är glada att komma genom sin serie. Emil gjorde två bra serier och 

fick en bra bedömning.  

På morgonen tävlade även Jesper i DMT klass pojkar 15-16år och efter två hyfsat bra kombinationer tog 

han sig till final som åttonde och sista kille. 

Under lunchpasset hoppade pojkar och flickor 13-14 år. På pojksidan tävlade Oliver Wennblom och 

Zack. Olivers mål var att få en bra placering mot de som han tampades med på SM två veckor tidigare 

och Zack som hoppade första gången i Frivolten Cup gjorde båda en bra insats med två väl genomförda 

serier. I tjejklassen hoppade även Anna Magnusson och Olivia Carlberg och de båda genomförde också 

två bra serier. Olivia knep till sig en 23.e placering av 63 startande vilket gjorde henne till bästa svenska i 

den klassen. 

”Börsås grotta” är en blockgrotta som har bildats av nedrasande stenblock. Mellan blocken och bergssi-

dan finns ett mellanrum, som utgör själva grottan. 

I år hade vi valt att göra en gemensam avslutning med alla våra glada hoppare istället för att dela upp det i 

respektive grupp. Oömma kläder och pannlampa var att rekommendera inför detta äventyrJ. Väl på plats 

vid grottorna bestämde sig några modiga själar för att starta vandringen in i grottorna. 

Detta krävs att man tycker om mörka och trånga utrymmen för att uppskatta hela upplevelsen. 

Till allas förtjusning bjöds det på god fika efter vandringen och en möjlighet att hänga och prata med alla 

sina SACROit kompisar. 

SACRO 



Eftersom tidsschemat var späckat av starter och det var många 

hoppare så fick flick- och pojklassen 15-16 år och DMT-klass 

damer vänta fram till kl sju på kvällen för sina serier. Förståeligt men 

tråkigt visade sig detta då några förvisso var förväntansfulla med trötta och vi 

hade tyvärr en del urhoppningar. 

 Marie som hoppade DMT i damklassen hamnade precis utanför finalfältet men fick ändå 

en fin niondeplats med gott resultat. 

När Rulle hade coachat alla våra hoppare rullade han hemåt på sin fina Honda. Visst är det väl så att 

det inte finns något roligare sätt att färdas på en somrig dag än på sin hoj, enligt Rulle. 

Efter många tävlingar, mycket sol och lång väntan somnade alla ganska fort på kvällen till tonerna av 

grannarnas gitarrspel. 

Lördag 

Efter en mysig sovmorgon och god frukost gick vi i gemensam trupp för att titta på junior- och seni-

ortävlingarna samt dagens viktiga händelse dvs Jespers final som gick av stapeln först kl 18. 

Jesper hoppade två väl genomförda kombinationer men Jespers motståndare var lite för tuffa för ho-

nom för dagen då Jesper ännu inte har några dubblar i sina kombinationer jämför med killarna han täv-

lade emot. Lika spännande som det är att vara i final så är det en stor press och han slutade på sin åtton-

de plats. 

Sista” tävlingen” för detta år i denna cup var ”Two tricks competition”.  Det är vad det låter som, dvs 

två tricks. Huvuddomaren väljer ut (och tillfrågar) 4 personer som skall tävla mot varandra i lite mer 

avancerade eller knasiga tricks. Musik på hög volym och i denna tävling överlåter domarna bedöm-

ningen till publiken. Det är en risk då det är på en mer avancerad nivå men å andra sidan är det inte i 

kombination med lika många moment som i en vanlig serie och därmed lättare att kontrollera. Hallen 

vibrerade av applåder, musik och dramatik… 

När alla tävlingar var klara samlades alla finalisterna under pompa och ståt för prisutdelning och hyll-

ningar från publiken. 

Efter en mysig sovmorgon och god frukost gick vi i gemensam trupp för att titta på junior- och seniortäv-

lingarna samt dagens viktiga händelse dvs Jespers final som gick av stapeln först kl 18. 

Jesper hoppade två väl genomförda kombinationer men Jespers motståndare var lite för tuffa för honom 

för dagen då Jesper ännu inte har några dubblar i sina kombinationer jämför med killarna han tävlade 

emot. Lika spännande som det är att vara i final så är det en stor press och han slutade på sin åttonde 

plats. 

Sista” tävlingen” för detta år i denna cup var ”Two tricks competition”.  Det är vad det låter som, dvs två 

tricks. Huvuddomaren väljer ut (och tillfrågar) 4 personer som skall tävla mot varandra i lite mer avance-

rade eller knasiga tricks. Musik på hög volym och i denna tävling överlåter domarna bedömningen till 

publiken. Det är en risk då det är på en mer avancerad nivå men å andra sidan är det inte i kombination 

med lika många moment som i en vanlig serie och därmed lättare att kontrollera. Hallen vibrerade av ap-

plåder, musik och dramatik… 

När alla tävlingar var klara samlades alla finalisterna under pompa och ståt för prisutdelning och hyll-

ningar från publiken. 

Efter ännu en lång, varm men rolig dag fick vi alla en liten och vila innan kvällens bankett. 

Alla piffade till sig innan och klädseln var väldigt annorlunda än den som har präglat alla under de andra 

dagarna. 

På banketten bjöds det på jättegod mat och för de som inte är vuxna var det disco hela natten (till kl 

01.00). 

SACRO 



Trampolin 
SM guld till Linda Nordöen 
 

Helgen17-18 maj ’s SM i Mölndals Aktiviteten blev 

en stor framgång för Sjövalla FK /SACRO’s trampo-

lin hoppare. Med fyra hoppare till start, Anna Mag-

nusson, Oliver Wennblom, Hanna Jeppson och Linda 

Nordöen lyckades vi ta ett brons genom Hanna Jepps-

son i Ungdoms SM och Linda Nordöen SM Damer. 

 

Lördagens kval gick ”helt efter ritningarna” enligt 

Rustan ”Rulle” Jarnesand. 

Anna Magnusson som gjorde sitt första USM fick en 

nervös inledning. Med krånglande teknik försenades 

hennes start rejält och Anna fick stå ensam uppe på 

trampolinen och vänta på att teknikerna skulle få 

igång alla datorer. Men när väl serien kom igång gjor-

de Anna en väl genomförd första serie som sedan 

följdes av den valfria där även svårigheten räknas och 

belönades med en nionde plats. Hanna Jeppsson som 

tävlade i samma klass gjorde även hon två väl genom-

förda serier vilket gav henne en fjärdeplats i försöken 

och därigenom klar för söndagens final. Oliver 

Wennblom ville inte vara sämre han och med två av 

kvalens bättre stilpoäng och höjdpoäng blev det en fjärde plats och final även här. Linda Nordöen som 

tävlar med något lägre svårighetspoäng än sina värsta konkurrenter kompensera det väl genom att hoppa 

högt och stilrent. Under lördagens kval var det Linda i topp i bägge serierna vilket gör att hon startade 

sist av finalisterna, ”precis där jag vill vara” sa Linda efter kvalet. 

Söndagens individuella finaler inleddes med USM och då hoppar varannan kille och varannan tjej som 

då gjorde att Oliver och Hanna direkt efter varandra. I finalen är det bara en serie vilket gör att det inte 

finns utrymme för några misstag. Hanna som hade lite dålig ”action” i kvalet, vilket innebär att utsträck 

och explosivitet saknades tog fram detta i finalen och lyckades tack vare det ta sig upp på bronsplatsen. 

Oliver som körde en poängmässigt sett bättre serie än i kvalet behöll sin fjärdeplats då konkurrenterna 

med sin högre svårighetsgrad inte gick att ta ikapp. 

När Damernas SM drog igång var det stor nervositet hos framförallt de stora favoriterna, Alicia Eriksson 

GK Frivolten, Lina Sjöberg Uppsala GK och Linda Nordöen Sjövalla FK/SACRO. Alicia som missade 

lite i kvalet och tog sig dit som sjätte och sista dam var först ut av de tre och gjorde en mycket bra serie 

och tog ledningen. Lina Sjöberg som startade näst sist gjorde dagens högsta svårigehtspoäng men tappa-

de mycket i stil och höjd och tog sig in strax bakom Alicia. Linda hade nu allt i egna händer. Linda star-

tade med en dubbelvolt med halv pikerad skruv i andra volten, en övning hon fick bortdömd helgen 

dessförinnan men nu var den näst intill felfri. I resten av serien fanns det ingen tvekan i Lindas övningar 

utan med säker hoppning var de tio övningarna genomförda. 

Men både Alicia och Lina har högre svårighets grad och tiden i luften inte går att beräkna blev det en 

lång väntan. Än en gång strulade tekniken och sekunderna segade sig fram. Men när siffrorna kom fram 

var det Linda som tog SM guldet tack vare dagens klart högsta stilpoäng och tid i luften. 

Med tårar i ögonen och ordet ”SKÖNT” kramade hon om sin tränare. 

 

Resultat 

SM Damer Poäng 

1. Linda Nordöen Sjövalla FK/SACRO 45,910 
2. Alicia Eriksson GK Frivolten 44,345 

3. Lina Sjöberg Uppsala GF 44,245 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 


