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Redaktören har ordet 

Hej på er alla ! 

Först vill jag börja med att tacka för förtroendet att få göra Sjövallabladet! !Det  känns verkligen som 

en ynnest att få sitta med detta två gånger om året. Jovisst det är en massa timmar som går åt , och lite 

frustration då och nu över avsaknad på material. Men till syvende och sist så är det  till  största delen  

en  härlig känsla att få göra lite ” nytta” i klubben när vi nu bor  lite för långt bort för att kunna delta på 

några aktiviteter i någon kontinuerlig mening.  Det  ger också en känsla av samhörighet med er alla 

andra i klubben och det är så roligt att få  en inblick i allt som faktiskt händer och är på gång i förening-

en. Det här numret slutade med fullt av material så jag fick trycka ihop en del texter, tack alla för allt 

material! Tack även till vår vän Màtè från Ungern som så härligt beskriver sin  första rikslägervecka.  

Tänk , jag tycker han riktigt har fått fram själen i upplevelsen från våra riksläger. Förhoppningsvis 

kanske texten kan inspirera fler att åka på läger nästa sommar. ”The more the merrier ” heter det ju. 

Jag hoppas att även detta nummer ger er alla lite glädje i höstmörkret .  

Just idag är det 2 november och Alla Helgons helg. Ett fantastiskt väder med 13 grader och blå himmel 

gör att jag ska strax ut på en promenad och släppa redaktörsjobbet för en stund.  

Sommaren 2014 går ju till historien som  härlig med stora bokstäver , Vädret gjorde väl ingen av oss 

besviken  och med alla  härliga soliga dagar och bad i minnet  så sk a nog även jag  kunna  fixa mörker 

o vinter en stund.  Själv lyckades jag  med att skaffa mig ett körkort för motorcykel,  Häftigt ! Många 

års tanke  landade till sist i lite aktion. Bättre sent än aldrig heter det ju och med de orden vill jag  bara 

förmedla att vi kan allt vi vill om vi bara bestämmer oss!  Tro på er själva och se alla möjligheter  inte  

alla hinder. 

Varma hälsningar från Karin 

Årsmötet 2015 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK och  

Sjövalla FU inbjudes härmed till  

årsmöte 
 

söndagen den 1 mars 2015, kl 18.00 

på Finnsjögården. 
 

Eventuella motioner skall vara styrelsen  

tillhanda senast 

måndagen den 12 januari 2015. 

 

Välkomna! 

Styrelsen 



 

Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

 

Så har vi då sedan sist avverkat ett sommarhalvår som väl får anses vara ett av de bättre på länge. Visser-
ligen kom det ju ibland inte bara regn, utan väldigt mycket regn, men i stort var det ju väldigt fint väder 
väldigt ofta. Och framför allt var det under långa perioder väldigt fint väder när det stora flertalet hade 
sina semestrar. Såväl rikslägerveckan som O-ringenveckan blev riktiga höjdare. 

 

O-ringens centralort var i år förlagd alldeles söder om Kristianstad, med tävlingsområden såväl norrut 
som söderut. En av etapperna var i strandskogen ett stycke söder om Åhus, där orienterarna verkligen 
fick bekänna färg i det kraftigt kuperade sandiga markerna. Vägen till start gick utefter stranden där man 
kunde låta fötterna svalkas i de inrullande vågorna. Mycket speciellt. Sista etappen gick i Brösarps backar 
där man vid sista kontrollen före upploppet hade en vidunderlig utsikt över såväl målområdet som hela 
havet utanför. Det var lätt gjort att spendera några onödiga (?) sekunder där för att beundra de ståtliga 
vyerna. Inte en droppe regn på hela veckan och inte fanns det behov av något superställ minsann!  

 

Rikslägerbesökarna samlades i år i Gnosjö, där man i samhällets utkanter hade ett område som verkligen 
passade för ett riksläger. Det var nära till allt, strålande fina gräsplaner och den jättefina skogen låg allde-
les intill där förutsättningarna för tipspromenaderna och fotostigen var utmärkta. Sjövalla var som van-
ligt rikt representerat med ett stort antal deltagare och alla tycks ha haft en jättefin vecka. Men skam vore 
det väl annars med det fina vädret och de fina lokala förutsättningarna. 

 

I år var det på rikslägrets avslutande lördag dags för förbundsmöte igen (det är ju det vartannat år) och 
detta dominerades påtagligt av frågan om bildandet av ungdomsorganisationer på förbunds-, distrikts 
och klubbnivå. Ärendet var ju inte nytt precis, då det varit föremål för diskussioner på alla nivåer sedan 
årsskiftet, ja egentligen sedan förra förbundsmötet då det kom upp förra gången. Inför detta förbundsmö-
tet var nu ärendet utrett ordentligt, inte minst genom ett gediget arbete av Hans-Olof Carlson i FK Falken. 
En mer ingående beskrivning av det hela görs på annan plats i detta Sjövallablad, varför jag här kortfattat 
kan notera att det i anslutning till förbundsmötet också bildades ett ungdomsförbund och att det sedan 
kom an på distrikt och klubbar att bilda motsvarande ungdomsorganisationer. 

 

En följd av detta har då sedan blivit att vi inom Sjövalla nu också har bildat en ungdomsklubb. Verksam-
heten i Sjövalla skall naturligtvis i princip fortsätta helt som vanligt, så detta är ju mera en fråga av admi-
nistrativ art, men till någon liten del kommer många av oss att bli berörda. Mera härom finner Du också 
på annan plats enligt ovan. Kontentan av det hela får mig dock att avsluta med precis samma ord som i 
våras: Den formella organisationen skall 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 
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sven.persson@else.se 

Ledamot 

  

  

Anna Johansson 
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0704 07 09 81 

Heymans väg 17 
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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 
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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 
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paula.nordoen@telia.com 

Ledamot 

Skateboard 

  

Jukka Rankanen 

031-88 42 89 

0709 36 89 55 
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jukka.rankanen@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Annika Lange 

031-98 93 67 

070 331 41 85 
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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 



Funktionärer 
utsedda av  

styrelsen 

  

Namn och telefon 

  

Postadress 

  

E-post 

Medlemskas-
sör  

Majbritt Jonsson 

031-51 94 23 

Stora Postegårdsgat. 
34 

422 44 Hisings 
Backa  

maj-
britt.v.jonsson@telia.com  

Vice kassör 1 

(fakturering) 

  

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@telia.com  

Vice kassör 2 

(kontant-
hantering) 

  

  

Gunilla Persson 

031-88 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 Pixbo  

gunpers.39@gmail.com  

Ansökan aktivi-
tetsbidrag  

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@telia.com  

Web master 

TF 

Lars Ljungberg 

031-88 11 79 

070-485 09 51 

Hasselvägen 17 

453 38 Mölnlycke 

larsljungberg@telia.com 

Redaktör  

Sjövallabladet  

Karin Paust 

0513-200 97 

073 362 83 37  

S:a Björke Nygår-
den 2 

524 95 Ljung  

karin.paust@hotmail.com   

Distribution  

Sjövallabladet  

Ingela Brage 

031-338 02 96 

0734 36 54 21  

 Örtjärnsvägen 13 

435 40 Mölnlyck  

ingela.brage@iss-fs.se  

Uthyrning  

Finnsjögården 

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@telia.com  



 

 

 

 

 

 

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 

   

  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. 

 



                                                                     Utbyggnad av Finnsjögården  

 

Flanörerna vid Finnsjön har sedan början av augusti kunnat se att det pågår påtagliga byggnadsaktiviteter vid Finnsjögå-

den. Vad är det då som pågått? Jo, naturligtvis – den sedan länge önskade utbyggnaden av Finnsjögården.  

Redan vid klubbens årsmöte i februari 2010 togs frågan upp första gången. Vi hade noterat att det fanns stort behov av en 

utbyggnad som skulle förbättra förutsättningarna för att använda Finnsjögården så bra som möjligt. Uthyrningsverksam-

heten har på senare år ökat och ofta kolliderade klubbaktiviteter med önskemål om att hyra lokalerna. Dessutom skulle 

våra klubbaktiviteter, inte minst för barn och ungdom kunna förbättras om vi kunde skapa ytterligare en lokal. Årsmötet 

gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare på ett förverkligande av idéerna.  

 

Det var många delfrågor som först måste lösas. För att få ett långsiktigt arrende måste Härryda kommun förvärva marken 

från Mölndals kommun, vilket tog ett par år. Så skulle ett  

arrendeavtal med Härryda kommun upprättas, finansieringen skulle lösas, utformningen av själva tillbyggnaden skulle 

arbetas fram, erforderliga tillstånd skulle sökas och erhållas, entreprenör för arbetena skulle upphandlas, mm, mm, mm.  

 

Efterhand föll alla pusselbitarna på plats och bygget kunde starta i början av augusti i år. När detta skrives är de yttre 

arbetena i det närmaste klara och arbetet pågår för fullt invändigt. Förhoppningsvis skall allt vara klart i december.  

Vari består då utbyggnaden? Jo, helt kort kan den beskrivas med att huskroppen har förlängts 6 m och innehåller ett stort 

rum för allehanda aktiviteter (ett ”multirum”) samt ett rymligare förråd än vi tidigare haft. Det gamla förrådet har gjorts 

om till en välbehövlig groventré.  

 

Genom utbyggnaden kan vi nu utöka användningen av Finnsjögården. Två aktiviteter kan pågå samtidigt, t.ex kan stor-

stuga och kök hyras ut samtidigt som vi har interna möten i ”multirummet”. I multirummet kan vi vidare ha inomhusak-

tiviteter (enklare inomhusträning) för barn och ungdom, teorilektioner, föredrag och studiecirklar, filmvisning, utökade 

omklädningsmöjligheter vid träningar och arrangemang, bättre möjligheter till övernattning för ungdomar vid träningslä-

ger, bättre möjligheter för konferenser och arbetsmöten för företag, mm mm.  

 

Må våra fina lokaler bli en inspirerande samlingspunkt för såväl sjövallaiter som utomstående!  

 

Claes Green  

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! 

 



Bildandet av ungdomsorganisationer inom Frisksport-rörelsen  

 

En del av er kanske minns att vi våren 2012, på anmodan av förbundet, diskuterade hur Svenska Frisksportförbundet och klubbarna 

skulle vara organiserade för att kunna få bidrag från det som då hette Ungdomsstyrelsen och som numera heter ”Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor ” (som ger bidrag till föreningar med minst 60 % ungdomar). Från centralt håll ansågs det nöd-

vändigt att få bidrag från Ungdomsstyrelsen för att förbundet skulle kunna fortsätta att verka. 

 

Vi motsatte oss då en uppdelning av klubben i två delar och när ärendet sedan kom upp på förbudsmötet i Vara så röstades förslaget 

ner. Det var många klubbar som tyckte som vi och ärendet var i viss mån dåligt underbyggt. Det ansågs också då att det borde väl 

finnas någon möjlighet att finansiera verksamheten på annat sätt. 

 

Förbundet jobbade sedan idogt med frågan och fann att förbundets fortsatta existens verkligen var beroende av någon form av upp-

delning och i vintras presenterades så ett förslag. Detta reviderades sedan något och i korthet gick förslaget ut på att vid sidan om 

Svenska Frisksportförbundet, där alla som tidigare skulle vara medlemmar, skulle man bilda ett Frisksportens ungdomsförbund, där 

våra barn och ungdomar upp tom 25 år också skulle vara medlemmar. Via detta förbund, där då andelen personer under 26 år vida 

skulle överstiga de 60 procenten, skulle man då kunna få de hett eftertraktade bidragen. En förutsättning var då naturligtvis att det 

också på distrikts- och klubbnivå bildades motsvarande organisationer. 

 

Inom Sjövalla arrangerade vi den 19 maj ett extra klubbmöte dit Hans-Olof Carlson från FK Falken i Falköping, såsom förbundets 

utredningssamordnare i ärendet, hade inbjudits. Hans-Olof presenterade förslaget på ett överskådligt sätt och framhöll att genomfö-

randet av detta nog var enda möjligheten till att förbundet på sikt skulle kunna överleva. Det extra klubbmötet beslutade sedan en-

hälligt att Sjövalla skulle stödja förslaget vid det kommande förbundsmötet i Gnosjö. 

 

Vid förbundsmötet den 12 juli togs så ärendet upp. Delegaterna föreföll väl insatta och det beslutades att ett Frisksportens Ung-

domsförbund skulle bildas. Parallellt med förbundsmötet bildades så detta ungdomsförbund, stadgar antogs och styrelse och reviso-

rer m.fl. valdes. Det är alltså inte fråga om en delning av Frisksportförbundet utan det nya ungdomsförbundet är ett komplement i 

frisksportrörelsen. Delegaterna fick sedan med sig hem till klubbarna beskedet att det nu kom an på klubbarna att se till att ung-

domsklubbar bildades och som sedan anslöts till det nya ungdomsförbundet. 

 

För Sjövallas del arrangerades då ytterligare ett extra klubbmöte den 21 september. Precis som för förbundet gällde ärendet bildan-

det av en ungdomsklubb som ett komplement till Sjövalla FK. Det extra klubbmötet beslutade att Sjövalla FK skulle stödja bildan-

det av en ungdomsklubb med namnet Sjövallas Frisksportungdom under förutsättning 

 - att denna vid bildandet associeras med Sjövalla FK, 

 - att Sjövalla FK och Sjövallas Frisksportungdom (Sjövalla FU) gemensamt skall agera som ”Sjövalla”, 

 - att medlemmar i Sjövalla FU i huvudsak skall vara ungdomar upp t.o.m. 25 år (t.o.m. det kalenderår då man fyller 25 år) och att 

man därefter övergår till Sjövalla FK, 

 - att även äldre personer skall kunna vara medlemmar för att tillgodose behovet av erfarenhet för styrelse och funktionärer samt 

 - att medlemmar i Sjövalla FU med automatik också skall vara medlemmar i Sjövalla FK. 

Efter detta extra klubbmöte i Sjövalla FK vidtog så ett bildandemöte där det beslutades att bilda en klubb med namnet Sjövallas 

Frisksportungdom i enlighet med de ovan nämnda förutsättningarna. Stadgar antogs och som styrelse valdes samma styrelse som i 

Sjövalla FK. Vidare utsågs revisorer och valberedning (också samma som för Sjövalla FK). 

Som medlemmar i den nya klubben invaldes för 2014 samtliga medlemmar i Sjövalla FK som per 2014-12-31 ännu inte kommer 

att ha fyllt 26 år samt även de äldre personer som valts till styrelsen i klubben. Medlemsavgiften för 2014 sattes av praktiska skäl 

till 0 kr. 

 

Komna så här långt finns det anledning att erinra om att denna konstruktion tillkommit för att förbundet och frisksportrörelsen i 

Sverige skall kunna erhålla de statliga bidrag, utan vilka framtiden skulle te sig mycket mörk ur ekonomisk synvinkel. Sannolikt 

skulle Frisksportförbundet inte överleva. Alla frågar vi väl oss om inte detta hade gått att ordna genom en uppvaktning av bidrags-

givarna där man påvisat att vi inom rörelsen har ett mycket stort antal ungdomar som, på olika sätt, faktiskt tillgodogör sig nyttan 

av dess bidrag. Det känns liksom märkligt att klubbarna skall straffas för att vi inom vår verksamhet också har ett antal äldre som är 

”unga i själen” och som genom det leverne vi eftersträvar kan vara ett gott föredöme för våra ungdomar. 

 

Men nu är det så att våra förbundsansvariga uppenbarligen kämpat hårt mot våra myndigheter och, tyvärr, fått nobben. Det är vikti-

gare att vara byråkrat och följa reglerna med millimeterprecision än att vara pragmatisk och låta våra organisationer få tillgång till 

bidragen med en mindre administrativ börda än vad som nu blir fallet. 

 



Bildandet av ungdomsorganisationer inom 

Frisksport-rörelsen ,Fortsättning. 
Därmed kommer jag då fram till den situation vi nu befinner oss i. Det hela skall ses som ett sätt att rent administrativt få en lösning 

på situationen. Vår verksamhet skall inte förändras i sak. Vi skall fortsätta precis som vanligt med de aktiviteter vi har i våra olika 

sektioner och precis som tidigare skall unga och gamla göra det gemensamt där så är aktuellt. Och gör man det inte gemensamt så 

skall vi äldre glädjas och inspireras av våra ungdomars aktiviteter och våra ungdomar skall förhoppningsvis inspireras av att de 

äldre, genom sina aktiviteter ”under kamratlig samvaro behåller en god hälsa både fysiskt och psykiskt”. 

 

Det kommer nu an på styrelsen att skapa de administrativa lösningar som erfordras för att detta, med så lite extra arbete som är 

möjligt, skall fungera. En nog så grannlaga uppgift. 

Sjövalla FU är nu, enligt stadgarna, associerad med Sjövalla FK. Medlemmarna i Sjövalla FU kommer med automatik att vara 

medlemmar i Sjövalla FK. Alla sjövallaiter är således med i Sjövalla FK, precis som tidigare. 

De medlemsavgifter för 2015 som fastställdes vid årsmötet i våras (9 mars 2014) skall gälla ”totalt” inom Sjövalla, varför de med-

lemmar som är med i Sjövalla FU kommer att få en del av avgiften registrerad på Sjövalla FU och resterande del på Sjövalla FK. 

För enkelhetens skull kommer styrelsen i de båda klubbarna att bestå av samma personer. Styrelsemöten kommer att hållas samti-

digt och protokollen från mötena kommer att i valda delar se likadana ut, medan några punkter sannolikt kommer att vara specifika 

för den ena eller den andra klubben. Sjövalla FU kommer att få ett eget organisationsnummer, kommer att ha en egen redovisning 

och kommer att ha ett eget bankkonto. 

 

En ur formell synpunkt viktig detalj är att medlemsavgiften för våra ungdomar måste betalas till ungdomsklubbens bankkonto. Vi 

kommer därför att göra så att avgifterna för enskilda ungdomar och för familjer fr.o.m. nästa år skall betalas till ungdomsklubbens 

bankkonto. Det blir sedan kassörens och medlemskassörens uppgift att transferera fastställda delar därav till Sjövalla FK’s konto 

och att se till att alla blir registrerade som medlemmar på rätt ställe. Enskilda medlemmar över 25 år 

betalar som tidigare till Sjövalla FK’s konto.Hur kostnader och intäkter framöver skall fördelas mel-

lan klubbarna får vi efterhand komma fram till. Vi kommer att ta ett steg i taget och det lär väl bli 

anledning att återkomma härtill framöver. 

     Claes Green 

Riksläger 2014 

Den 5 juli så satte vi oss på tåget och åkte till Gnosjö. Vi skulle spendera en vecka på rikslägret fylld med massa roliga aktiviteter. 

Första dagen kände vi oss lite vilsna och vi visste inte riktigt vad man gjorde på ett riksläger, det var ju första gången vi var där. Vi 

kände snabbt att det var en stark gemenskap mellan alla på lägret och snart hade vi hittat människor att umgås med. De resterande 

dagarna försvann i ett nafs mellan volleybollspelande, poolparty, spökvandring och alla andra roliga aktiviteter som rikslägret hade 

att bjuda på. Det finns någonting för alla, oavsett om man gillar schack eller maratonlopp. Vi hade riktigt roligt och när vi åkte hem 

den 12e juli, hade vi nya minnen, nya upplevelser och nya vänner. Det var något av det roligaste vi gjort och vi rekommenderar 

alla att åka dit.  

Felicia Segerholm, Josefin Carlsson. 

 

  

  

  
 



Resan till Sverige ! 

 
Satt hemma framför min dator och planerade för min 

typ 20nde Sverigeresa…. Men den här gången var det 

helt annorlunda. Det hade ingenting att göra med orga-

niserade träningsläger, ingenting att göra med täv-

ling… syftet var bara att lära mig mer svenska och 

uppleva känslan av svensk ledighet och  traditionella 

aktiviteter. Det är ingen hemlighet att mitt hjärta slår 

för Sverige och mina framtida planer inbegriper utbild-

ning i Sverige så det är oundvikligt att jag då och då 

vill besöka Sverige… 

När mitt flyg anlände  så väntade en av mina bästa vän-

ner , Ivan Paust, på mig med en totalt fullpackad bil. 

Precis redo att åka mot “RIX”lägret. Jag minns tydligt 

vad det första han sade till mig var: “ vi ska bara prata 

på svenska”- vilket betydde att även om jag pratade på 

engelska så kommer de bara att svara mig på svenska… 

vi hade en två timmars resa mot lägret och med oss åkte 

också en vän  Cornelia och  vi försökte kontinuerligt 

mixa svenska och engelska.. Det var första gången jag 

insåg att mina svenska kunskaper hittintills var långt 

ifrån tillräckliga  för att klara mig på. När vi kom fram, 

sent på kvällen var vårt tält redan uppsatt ( här  måste 

jag påpeka att det här tältet är enormt och jämfört med 

de tält jag sett i mitt liv så var det en hel herrgård) och 

vi började bära ut alla grejor ut ur bilen och in i tältet 

som skulle bli vårt hem för en vecka. Under den kvällen 

och natten träffade vi på en massa av Ivans vänner och 

alla var verkligen så vänliga  och ingen tvekade  utan 

hälsade mig välkommen och presenterade sig för mig.  

Den första dagen  lyssnade jag mest på alla som pratade 

och försökte komma ihåg den stora mängden namn. 

Sport,hälsa och glädje… med  de orden kan jag beskriva 

lägret på bästa sätt...morgnarna började med en fantas-

tisk frukost som följdes av olika typer av idrottsevene-

mang.. Tro mig det fans inte en chans att hinna bli ut-

tråkad….löpning,volleyboll,somning,fotboll,trampolin 

med mera på en fantastiskt stor lägerplats med hundratals av deltagare från hela Sverige… och den bildsköna naturen 

runt om! Om du varit där skulle du förstå vad jag pratar om. Om inte….så är det ingen ide att förklara, du kommer inte 

att förstå ändå... 

Så låt mig börja med min personliga upplevelse av denna väl spenderade vecka i Sverige…. under de första dagarna så 

följde jag Ivan överallt… jag träffade alla han träffade och deltog I de aktiviteter som Ivan deltog i som volleyboll eller 

bara tog det lugnt vid tältet , vi fyra, Ivan, två fantastiskt vackra svenska flickor: Cornelia och Sophie och jag. Det är 

verkligen förvånande ovanligt hur det fungerar, man ger en gitarr till en svensk flicka och hon börjar genast sjunga… 

vackert. 

Min svenska blev snabbt bättre och jag kände mig mer och mer som en i gänget, jag sade till Ivan att jag ville prova på så 

mycket som möjligt.. Så han ordnade det för mig .. Som vanligt. En av de bästa upplevelserna var Mångkampen vilket är 

en tävling med många olika grenar. Simning, löpning, längdhopp, tygndlyftning,kast med en träklubba och ett kompli-

cerat teoriprov med en massa svenska kunskap såsom historia och allmänkunskap… jag måste erkänna att jag var inte 

lysande på just det. 

 



Vi spenderade också många tillfällen med att träna på en trampolinshow Ivan 

och jag. Showen skulle visas upp på avsluningskvällen för lägerdeltagarna. 

Felix, en ung duktig trampolinhoppare var också med på vår show vilken tror 

jag blev en succe. Hela veckan var fullständigt fullproppad av aktiviteter och 

händelsersåsom nattäventyr, löpning i cen vackra skogen, närhet till sjön och  

häng vid fotbollsplanen med mina nya vänner...jag skulle kunna skriva 

böcker fulla av minnen...the football with the new friends of mine...vad som 

också var häpnandsväckande på det här lägret var att alla även vuxna och 

äldre var så i form, hela lägret representerade hälsosam levnadsstil och alla 

deltog i alla sociala aktiviteter. Det var galet fantastiskt hur alla 

lägerdeltagare hade roligt tillsammans... Jag pratade med Mattis, Ivans 

lillebror och han berättade att den här veckan ser han fram emot under hela 

året... Ivans mamma Karin och Paula från Sacro Sjövalla har tagit hand om 

oss , vårt Ungerska trampolinteam, sedan vi först kom till Sverige för flera år 

sedan, men den här gången kändes det annorlunda,jag har fått en ny familj! 

Sista kvällen på lägret körde vi så vår trampolinshow och det var fullt av 

lägerdeltagare som publik, det var många andra som hade modet att ställa 

upp med olika uppträdanden och det var verkligen fantastiskt, speciellt 

tjejerna med sin Discodans. Vi fick också ta emot våra medaljder som vi 

vunnit under veckans olika tävlingar, och till min stora förvåning  hade jag 

placerat mig som tvåa i mångkampen , jag är mycket stolt över min 

silvermedalj. 

Nästa morgon började alla sorgset packa ihop , tält, madrasser, prylar och 

kläder. När man vandrade omkring på lägerområdet såg man deltagare som 

kramades och sade hej då överallt, tårar  och ledsna miner överallt. Det tog 

timmar för oss att säga hej då till alla och ärligt talat så fick även jag tårar i 

ögonen . Jag har aldrig upplevt en så stark gemenskap med så mycket vacker 

intelligent själ... Jag fick många ; vi ses nästa sommar, hoppas vi ses snart 

igen,, och jag skulle kunna fortsätta i evighet, men nu när jag skriver det här känner jag fortfarande hur jag är skakad av den fina 

känslan att sakna någon eller någonting.  

Jag kan inte vara mer tacksam för att få ha varit med och ha haft den bästa upplevelsen någonsin.. Jag har ingen aning om hur jag 

ska kunna återgälda det, jag hoppas bara att mitt liv  kommer fortsätta innehålla kärleken till min svenska familj och att jag kommer 

få chansen att återkomma nästa år och nästa och nästa.... 

’Tack så mycket, det var det bästa tid av mitt liv och jag hoppas jag kan komma nästa år’ 

’Jag älskar er’ 

Máté Törő 

06.11.2014 Hungary, Budapest 





Lasse Larsson fyller 90 år nu i december  

Vi utbringar ett 10-faldigt Sjövalla-hurra för dig,  

Lasse !!! 

Några ”ursjövallaiter” har samlat ihop minnen från klubben under 1950-talet, då du som ny med-

lem gav inspiration och kraft till verksamheten. 

Lasse, du kom in i vår klubb på ett månadsmöte december 1949. Med din breda talang och entu-

siasm förändrade du Sjövalla FK till att bli en av distriktets mest populära frisksportklubbar. 

Sjövalla Frisksportklubb grundades av Arne Sandberg. 1948 lämnade Arne klubben och därefter 

förde klubben en tynande tillvaro. Men i slutet av 1949 bestämdes att försöka få fart på verksam-

heten. Månadsmötet i december 1949 blev historiskt. Du, Lasse från Lerdala vid Gunnebobro 

blev intresserad av klubbens valspråk ” En sund själ i en sund kropp”. Klubbens kamratliga anda, 

humor, optimism och framtidstro gav dig en känsla av tillhörighet. Flickor invaldes för första 

gången i klubben. Vårt medlemsantal fördubblades snabbt. 

Vi hade planerat att ha en träff i Blockhuset den 7 januari 1950 med musik, sång, dans och lite 

uppträdande. Vår första klubbvisa framfördes då:” En visa vi sjunger på känd melodi, om Sjöval-

la frisksportklubb skall den bli….” Här skulle också 6 unga dragspelare framföra ” På Svinsta 

skär”. Uppe på Korndals Mosse i Owes och Stures föräldrahem tränade du dem att spela sam-

stämmigt. I ladan som fanns där hade vi många glada träffar. 

Nu är det alltså 1950– året då allt hände. 

Du och ditt dragspel höjde stämningen många gånger vid våra träffar. Dina klubbvisor gladde oss 

och gav oss fjärilar i magen (har Lasse skrivit något om mig?) Med din hjälp framförde vi två 

revyer för våra föräldrar och frisksportkamrater i distriktet. En föreställning på våren och en på 

hösten i IOGT-lokalen vid Grevedämmet. Vi bildade en ” skrammelorkester” med hjälp av en 

hemmagjord basfiol, grytlock, träskedar på kastruller, tvättbräde m.m. Lasse spelade dragspel och 

Bo trumpet. I revyerna fanns Damorkestern, Sjövalla Singing Brothers, och Sisters samt Sjövalla 

Filharmoniker. (på repertoaren fanns bl. a. Tre små möss, Märtas träben, Sturska Laban och höv-

dingen som kokade Ninni i en gryta. ( Vi gillade Povel) 

När Lasse tog studenten på Vasa i Göteborg hämtade vi honom med Sunes lastbil. Han fick åka 

sittande i en korgstol på flaket, medan ” skrammelorkestern” spelade hela vägen till Hallbergs i 

Heleneviksbacken. Den studenthippan gick till historien. 

Vi hade ett bandylag där du Lasse spelade i många år. Owe B påpekade att du alltid var spelbar 

på din högerytterposition. Bandy har varit ditt intresse till långt fram i livet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du initierade vår Gökotta, som vi varje år firade på 
Kristi Himmelsfärdsdagen. Oftast höll vi till på Labra med 

lekar, sång och tävlingar. Vi brukade ro dit, men en gång tog vi 
oss dit på en flotte redan dagen innan och sov över där. 

På våren fick vi hyra Brostugan vid Gunnebo bro av Mölndals stad 
som klubblokal. I denna stuga hade din farmor och farfar bott un-
der några år. Det blev en del jobb att iordningställa lokalen, men vi 
hade många härliga träffar och möten där. Du fick oss att starta vår 
tidning Dörrposten, där du bland mycket annat skrev ” Förtroliga vrån” med tant Esmeral-
da. Hon gav oss goda råd när vi hade kärleksbekymmer. Tidningen kom ut i ca 10 år. 

Du väckte orienteringsintresset hos oss och lade en bana i Gunneboterrängen och senare 
ytterligare banor i Balltorpterrängen med hjälp av Bertil H. Den 8 oktober var vi 45 med-
lemmar som sprang i Balltorp. 

1950 var för oss frisksportare (som då var tonåringar) ett gyllene år som vi aldrig kommer 
att glömma. Det blev starten på en ny era i klubben. Hela året hade vi jätteroligt och avsluta-
des med ett fantastiskt nyårsfirande hos familjen Hallberg. 

Vi skall aldrig glömma dina insatser vid lägerbålen på Stensund och på rikslägren med 
Åke Malm. Högtidsstunder. Vi var många från Sjövalla som hade kommit till midsommarfi-
randet på Stensund 1955. Där framförde du, Lasse och Åke m fl en Asagudasaga. Jag skrev i 
min dagbok: Utan motstycke. 

Någon gång under 1956-57 brändes vår klubblokal, Brostugan, ner av kommunen. En par-
keringsplats skulle anläggas där stugan låg. Vi var nu utan mötesplats och fick hysa in oss 
tillfälligt i lokaler och i våra föräldrars hus, bl a i Alfons gillestuga. Just där såldes de andelar 
à 50 kronor som blev första insatsen till vårt nya klubbhus, Sjövallagården, som vi planera-
de att bygga på gamla isbingetomten vid Rådasjön. Byggstarten blev 1957 och invigningen 
i januari 1960. En bra start på nästa årtionde. 

Du har under de 22 senaste åren varit engagerad i Gunnebo Vänner. Du har varit med att 
arrangera midsommarfesterna på Gunnebo och spelat till danserna. Du har kämpat för att 
bygga upp Brostugan igen vid Gunnebo bro. Du är Gunnebo Vänners ordförande sedan 
några år tillbaka. När klubben fyllde 60 år skrev du i Sjövallabladet :  ”Gunnebo Vänners 
nutida midsommarfirande är starkt inspirerat av de många stora stunder vi upplevt på 
Stensund. Slutligen skall framhållas att mitt engagemang i Gunnebo Vänner bland annat re-
sulterat i återuppförande av vår gamla Brostuga. Cirkeln är sluten”. Du är också engagerad i 
Mölndals Hembygdsförening där du har skrivit om bygden kring Stensjön och om Sjövalla 
samhälle i föreningens årsskrifter. 

Av historierna ovan förstår du hur mycket vi uppskattar din medverkan i Sjövalla frisk-
sportklubb  och vi tror att den givit dig en hel del också. 

Hjärtliga gratulationer på 90-årsdagen från hela Sjövalla Frisksportklubb! 

Ursjövallaiterna är Kurt J, Owe o Sture B, Lennart S, Hasse H och Olaus (som skrev detta). 

 

Lasse !!
! 



Cirkusartister i Mölnlycke 

 

Under veckorna 31 och 32 så förvandlas Djupedalssko-

lan i Mölnlycke till en stor cirkus med massa jonglörer 

och akrobater på både mark och i luft.  

Varje år så anordnar Sjövallas ungdomar en cirkusskola 

för barn mellan – och -- , där de får lära sig allt ifrån att 

hoppa trampolin till att jonglera med bollar eller käglor. 

Det finns även andra cirkusverktyg att använda, som t.ex 

Devilstick som är svåra tricks med tre pinnar, Diabolo 

som man kastar upp, och tallrikar som man snurrar på en 

pinne.  

Varje grupp med barn är en vecka, och det finns två 

grupper varje dag. En på förmiddagen och en på efter-

middagen. I slutet på varje vecka så är det dags för upp-

trädande. Då har alla barn en föreställning för familjer 

och vänner. Det är alltid väldigt uppskattat från både 

barn och föräldrar.  

Även ledarna hade en liten föreställning, men bara för 

barnen.  

 

Sjövallas ungdomar vill gärna vidareutveckla cirkussko-

lan och hoppas på att kunna ta in ännu flera deltagare 

nästa år! 

 Fredrik Riegnell 

Cirkusskola  



Orientering 

 

När jag skriver dessa rader så regnar det lite 

lätt utanför fönstret. Det är i motsats till hur 

det såg ut under O-ringen i Kristianstad i 

somras. Det var varmt, riktigt varmt! Vädret 

var lika fantastiskt i Skåne som i resten av 

Sverige denna sommar. För min egen del så 

var det andra gången jag deltog på O-ringen 

och hittills har jag knappt sett ett enda moln 

på himlen. Jag var med i Halmstad 2012 och 

då var vädret lika fantastiskt. Eftersom jag 

inte är orienterare från barnsben utan oriente-

rare på grund av barn så börjar jag tvivla på 

alla berättelser om regn och lera. Det är ju 

alltid sol och vackert väder på O-ringen! Hur 

som helst så är O-ringen en häftig upplevelse. 

Att under en knapp vecka, tillsammans med 

ca 23 000 andra orienterare, ta sig igenom 

fem olika etapper i skiftande terräng är en 

upplevelse i sig. Att man däremellan bor i tält 

och husvagn i en temporär stad byggd för 

tävlingen gör det hela till en semestervecka 

utöver det vanliga och till ett minne för livet. 

Personligen är jag imponerad över hur bra 

logistiken med bussar, tävlingar och allt annat 

runt omkring själva orienterandet fungerar. 

Det är garanterat ingen enkel match att få 

ihop allt när 23 000 människor ska tävla, bo 

och umgås inom en relativt lite geografi un-

der 6 dagar! Bra jobbat av arrangörerna tyck-

er jag, trots den initiala bristen på kylklampar 

men det må vara ursäktat en sommar som 

denna! 

Veckan gick snabbt, men bjöd på många trev-

liga upplevelser inte minst utanför 

”arbetstid”. Havsnivån steg varje eftermiddag 

när tusentals människor hoppade ner i havet 

efter uträttat dagsförvärv. Skåne visade verk-

ligen upp sin bästa sida med långsträckta 

sandstränder, böljande kullar och små trevli-

ga byar. 
 

 

En oväntad upplevelse blev det när vi på vilo-

dagen, lite på chans, stannade till vid Ravlun-

da Bränneri för en bit lunch i den 30-gradiga 

värmen. Efter lunchen gick vi ned i källaren 

och där i all ensamhet satt en glad skåning 

och tog inträde till ett litet leksaksmuseum! 

Eftersom vi var dom enda potentiella besö-

karna så slog han lovarna i oss och vi betala-

de entré och gick in. Det blev ett mycket trev-

ligt besök med gamla hederliga leksaker och 

med en guide som glatt berättade historier om 

allt möjligt och omöjligt, en lunch man kom-

mer minnas helt enkelt! 

Hur gick det då i tävlingen? Eftersom jag 

själv är glad motionär så väljer jag att rappor-

tera lite från dessa klasser! Totalt var vi 23 

stycken från Sjövalla som sprang i olika mo-

tionsklasser och där en del fina prestationer 

noterades. Linn Himmelman sprang in på en 

utmärkt 14:e plats i öppen 5 och i D35 M och 

D45 M stod Christina Pettersson respektive 

Lena Pihel för bra resultat i sina respektive 

klasser. I H45 M noterades fina prestationer 

av Dick Himmelman och Lars Ljungberg och 

där tävlingsmomentet mellan bägge säkerli-

gen drev upp tempot i skogarna! 

Själv fick jag uppleva mycket skog och fru-

stration, men jag delade segern med Solveig i 

den viktigaste av tävlingarna – Sörens tradi-

tionsenliga O-ringentävling, som under veck-

an var ett uppskattat och trevligt inslag under 

kvällsfikat med Sjövallas alla orienterare. Det 

var ju dessutom denna seger som möjliggjor-

de att jag fick skriva några rader här i Sjöval-

labladet! 

Nu tar vi sikte på nya utmaningar och vem 

vet vi kanske syns i Boråsskogen nästa som-

mar!  

  

/Mats Olsson 



Orientering 

Så var det då äntligen 

min tur att få skriva 

något om O-Ringen i 

klubbtidningen Sjöval-

labladet. 28:onde gången 

gillt kan man säga. Det 

hedervärda priset delas 

ut en gång om året och 

erövras genom vinst i 

klubbtävling på O-

Ringen. Årets pris, att skriva om O-Ringen, delas i år mellan Mats 

Olsson och undertecknad, då vi slutligen beskansade oss med sam-

ma slutpoäng. Årets berättelse blir berikad när Mats med nya friska 

ögon, som andraårslöpare i O-Ringen, skriver från sin synvinkel! 

Det var mitt 28 år som deltagare på O-Ringen så några upplevelser 

har passerat genom åren. En del minnesvärda medan andra har 

lagts till handlingarna. Denna text handlar om årets evenemang 

men det är oundvikligt att tidigare upplevelser påverkar intrycket. 

En blandning av kåseri och upplevelser från både plus- och minus-

kontot är representerat. En del nämnt mer och annat inte alls. 

  

Vattenvecka i juli 
Vatten, vatten och åter vatten! Har du hörtalas om vattendagar 

som en hälsofrämjande dag? På Oringen veckan kan man tala om 

vattenvecka, med lite mat emellanåt.  Hela veckans väderprognos 

var markerat med rött det vill säga ”knallvarmt” och torrt. Det var 

solhatt på huvudet, vatten i halsen, dusch i skor och på nacken 

som gällde hela veckan. 2014 års upplaga av O-Ringen går till 

historien som den mest sammanhängande perioden av värme och 

torka. En del genomled medan andra njöt av detta klimat. Några 

tävlande gav upp och slängde in handduken! Den första aktiviteten 

inför acklimatiseringen bestod av  besök på C-ortstorget för att 

hämta nummerlappar, köpa träningskartor, se vad utställarna er-

bjuder och känna av stämningen! De två första punkterna gick 

smidigt men var fanns C-ortstorget? Det visade sig att ”torget” 

blivit en tummetott av forna dagars glans och det inkluderades 

definitivt ingen trivselfaktor i årets upplaga. Världens största ori-

enteringstävling, visar upp ett ”rörigt” och futtigt ansikte utåt. I 

efterhand erfor jag att det inte funnits någon ansvarig för själva C-

ortstorget. Man häpnar!!!! Svenska Orienteringsförbundet betonar 

vikten av vår image. Kanske gäller detta inte nu när O-Ringen 

bolagiserats? 

Boende 
Centralorten. Gräsbevuxen ”knölig” slätt. Det blev en del skador på 

bil och husvagnar av den ojämna marken. I övrigt har jag inte hört 

annat än att faciliteterna fungerade bra. Den egna familjens boende 

var en stuga i närheten av Sölvesborg. Något annorlunda planlös-

ning där vårt sovrum var beläget på ett vindsloft utan väggar men 

med snedtak. När det var dags att ta sig till eller ifrån sängen var 

det i dubbelvikt kroppsmodell. För att komma upp dit fanns en 

smal spiraltrappa av metall. Det var så trångt att det inte gick att 

komma upp med ryggsäck  (då fastnade man som Nalle Puh). 

Ryggsäckarna hade därför sin hemvist i farstun hela veckan. Fönst-

ret, som fanns på loftet, var placerat precis vid huvudkudden. Efter-

som det var tryckande hett där uppe på loftet fick fönstret stå öppet 

hela veckan. I hyran av stugan ingick i konceptet också bland annat 

en höna och en tupp. Varje morgon klockan 3.30 gol tuppen  oav-

brutet under en alldeles  för lång  stund. Om man råkade vara va-

ken innan tuppen låg man och väntade på att han skulle starta upp! 

En morgon försov tuppen sig och då gol han ännu mer frenetiskt, 

som kompensation. Sören som var minst sagt road av begivenheten 

satte skottpengar på fastighetens väckarklocka.  

Femtio års jubilerande O-Ringen i Skåne 2014 

Fem etapper i snapphanebygd bjöd på 

en del överraskningar 

Dock vaggade paret omkring och 

kucklade gott när vi åkte på freda-

gen! Måste säga att jag saknar dem 

lite grand! 

Tävlingarna 
Vem trodde att Skåne är platt? … 

Vi visste att Hallandsåsen och Söder-

åsen fanns i väster men även östra 

delen av landskapet visade upp det 

ena berget efter det andra! Varje års 

arrangör av O-Ringen marknadsför 

sitt evenemang som det bästa hittills, 

så även snapphanefolket.  Och som 

en granne till mig sa, uppvuxen strax 

söder om Kristianstad, hade arrangö-

ren fångat upp de områden som har 

höjdkurvor att erbjuda. Och det var 

inga dåliga kurvor heller, var det inte 

slalomområdet i Vånga (etapp ett och 

två) så var det Ryssberget (etapp 

fyra) och sista etappen Brösarps Backar. 

Terrängen bestod för det mesta av bok och granskog med undan-

tag av etapp tre som innehöll sand och tall. 

Duscharna var de proffsigaste som varit under åren, genomtänkt 

och snyggt! Trallar att gå på fram till duschen, lite som ”röda 

mattan” (ingen lutande vinkel att stå på). Gott om plats och inga 

köer. Senare hörde jag att arrangören inte haft egna funktionärer 

som kunde ansvara för duscharna utan att man sett sig nödgad att 

hyra in en byggfirma för ändamålet! 

Av banläggningen (i alla fall i min klass) fanns mer att önska). 

Eller vad sägs om en riktig långsträcka varje etapp där det givna 

vägvalet var stiglöpning? = ”död” sträcka, orienteringsmässigt! 
  
Tredje etappen, strandetappen eller snarare ökenetappen, var nog 

den mest otrivsamma någonsin. Konsten att få in en O-Ringen 

arena på liten yta var ingen hit. Arrangören tyckte nog att det var 

exotiskt att kunna klämma in ett TC i strandskogen? Men jag tror 

inte att merparten av deltagarna delade den upplevelsen. 
I motsats till Sahara som förefaller ganska öde var denna arena ett 

gytter av människor. Det var till och med svårt att hitta skyltning-

en som exempelvis till dusch, start, toa etc. Klubbkamrater var 

spridda lite var stans eftersom man inte hittade samlingsplatsen. 

Det var den trångaste, rörigaste, dammigaste och mest otrivsam-

ma arena jag upplevt. Man ville bara därifrån…. Och så var det 

den så kallade tävlingen. Innan start kunde man höra speakern 

intervjua elitlöpare som var lyriska över det ”häftiga” terrängom-

rådet och den roliga banläggningen. 
Hmmm det såg man fram emot… ! Startplatsen var det enda som 

var positivt denna dag. I en oas under trädkronor, gavs möjlighet 

till lite syre- och återhämtning. Ute på banan bjöds det in till me-

deldistans men segrartiden var närmare sprintens idealtid. 

Jag kallar denna form av disciplin för stressorientering (=sprint) 

när det gäller att springa som en skållad råtta mellan olika punk-

ter och dessutom med tungan fasttorkad i roten, av hetta och 

damm! Som framgår känner jag inget nöje i denna form av orien-

tering. Tacka vet jag en härlig långsträcka i fuktig syrerik göte-

borgsk vildmark (till och med tuvor)!!! 
Fjärde etappen gick på Ryssberget, norra delen av Sölvesborg, 

upp- och nerför och lite planorientering. 
Femte och sista etappens arena var en höjdare till och med den 

vackraste utan konkurrens. Brösarps Backars panoramautsikt var 

oslagbar och ett vackert minne! 



Årets komet i Sjövalla (fotot till 

höger) 
Barbro Johansson, sammanlagd pla-
cering: 27 i klassen D70 
Etapplaceringar: 34, 20, 55, 32, 21 
  
-Det var ett positivt bemötande från 
arrangören. Mycket mer bokskog än 
jag hade förväntat mig. Svalt och 
skönt i den annars tryckande värmen. 
Fyra trevliga etapper och en som var 
botten. 
Trots att första och andra etappen var 
steniga och bökiga var det roligt. 
Jag vill gärna springa O-Ringen i 
Borås nästa år! 
Fotot: Barbro Johansson mottar här 

guldmedalj för seger i distriktsmäster-

skap 2014. Tituleras numera av kon-

kurrenterna som Barbro Snabbfot 

Junior i Sjövalla (fotot ovan) 
Emma Himmelmann, sammanlagd placering: 8 i klassen D18 
Etapplaceringar: 7, 9, 27, 39, 7 
- Något jag minns starkt var det underbara vädret! Det var rena 

drömmen att springa tävling på förmiddagen och sedan åka till en 

lång strand för att ligga där resten av dagen. Däremot är det som 

jag uppskattar mest med O-ringen det sociala. Det är så otroligt kul 

att bo och vara med kompisar dygnet runt. Från gröten på trangia-

köket till frukost, vidare till tävlingen och sedan allt cyklande mellan 

olika platser i närheten. Det är vad jag minns starkast från O-ringen 

2014. Jag är inte helt säker på att jag kommer springa i Borås. Fun-

derar på att kanske springa några dagar. 

Stjärna i Sjövalla (fotot till vänster) 
Märta Ljungberg, sammanlagd placer-
ing: 5 i klassen D12 
Etapplaceringar: 5, 7, 10, 10, 28 
-Mest minns jag värmen, men det var 

skönt när man fick bada efteråt. Ter-

rängen var rolig. Inte tredje etappen, 

den var jobbig. De fyra första etapper-

na gick bra men den sista fick jag 

springa bakvägen uppför till sista kon-

trollen. Jag hade bra utgångsläge i 

jaktstarten sista etappen. Hon som 

startade efter mig startade fem minu-

ter efter. Så slutresultatet blev ändå 

bra! Jag vill gärna springa O-Ringen i 

Borås nästa år! 

Ledare i Sjövalla (foto till höger) 

Per-Arne Wahlgren sammanlagd placering: 28 ii klassen H50 

Etapplaceringar: 27,46,26,39,17 

Det var ett roligt O-ringen. Olika terrängtyper och bra banor. Fantastiskt fint vädermäs-

sigt. Borås lockar inte jättemycket. Det blir nog bra OL mässigt, men lite för nära hem-

ma. Kanske springer jag O-ringen nästa år eller så blir det 6-dagars i Skottland!  

Min sammanfattning av årets upplaga av O-Ringen: Täv-

ling: måttligt road. Det var en bra träningsvecka! Arrange-

mang: Ett av de sämre genom åren. 

/Solveig Hedenblom 

 

Men, vad tyckte då andra sjövallaiter? Jag ställde två frå-

gor: -Vad minns du mest från årets O-Ringen vecka?  

Vill du springa O-Ringen i Borås 2015? 



 

25manna 2014. Nästa anhalt Atlasbergen 

Årets 25manna var inte unikt på något sätt, sett med Sjövallaögon. Vi brukar alltid tävla med en brokig sam-

mansättning av löpare, kort som lång, lätt som tung, gammal som ung, i år med ett åldersspann på närmare 60 

år. Vilken annan klubb matchar detta? Men, i år var det särskilt roligt för att alla som anmält sig och ville 

springa fick också göra detta. Vårt till delar mycket orutinerade lag lyckades återigen genomföra ett 25manna 

med den fullt godkända placeringen 285 av 390 anmälda lag. Kul! 

Nu är 25manna inte bara en tävling utan mycket annat också. Till exempel på resan upp till Stockholm, som företogs i tre 

minibussar, tävlades om vilken buss som hade bästa kunskapen om tidigare Sjövallaårgångar i 25manna. Här följer några axplock 

(svar hittar du längre ner): 

Fråga 3: Sedan debuten 1990 har Sjövalla deltagit alla år utom ett, vid nästan alla tillfällen med eget lag, men några gånger också 

med kombinationslag. Vilken är den bästa placering som uppnåtts under alla dessa år? 

63 

97 

121 

Fråga 5: Vid 25manna 2011 omnämndes Sjövalla av speakern vid ett flertal tillfällen då vi måste uppsöka Röd Utgång. Vid ett an-

nat tillfälle nämndes Sjövalla i ett positivare sammanhang 

En Sjövallait hjälpte en svårt skadad löpare på sin sträcka 

Speakern uppmärksammade att Sjövalla hade den yngsta deltagaren, Rebecka Höglund, i tävlingen 

Sjövalla var med i täten 

Fråga 6: År 2002 gick tävlingen i Flottsbro och inleddes med en kraftig kulle. Hur många höjdmetrar måste besegras? 

60 meter 

90 meter 

110 meter 

Sedan måste än en gång konstateras att vår underbara sammanlagda löpsträcka utan felstämplingar fortfarande är intakt. Om vi 

startade i Göteborg 1990 så passerade vi Hamburg 1994, Paris vid millenium, Gibraltar 2010, i fjol Casablanca där vi naturligtvis 

besökte Rick´s Café där Ingrid Bergman yttrade den berömda frasen – Play it again, Sam. Vem var Bergmans berömda motspelare i 

filmen Casablanca? En fråga för alla 50plussare.  

Nu har vi kommit till marknaden i Marrakech och Atlasbergen väntar. Om 10 år passerar vi Mali, och då är alla våra idag duktiga 

ungdomar fullfjädrade orienterare. Märta Ljungberg vinner startsträckan och Hjalmar med samma efternamn placerar efter en im-

ponerande slutsträcka in Sjövalla på plats 25. Vi andra sitter på en bänk och matar duvorna. 

 

Sören 

 

 

Svar på frågorna. 

Bästa placeringen är 63 som uppnåddes i mitten av 1990-talet då vi hade ett kombinationslag med Chalmers OL (fråga 3). 

Tävlingen 2002 började med att alla skulle ta sig upp för en slalombacke, höjdskillnad 110 meter (fråga 6). 

Sjövallas startman på den tiden var urstarke Anders Johansson och han märkte nog inte av backen särskilt mycket för när radiorap-

porten kom var Anders med i tätgruppen (fråga 5). Innan svaret tillkännagavs var den allmänna meningen att det alternativet kunde 

direkt uteslutas! 

Stjärnan som Ingrid Bergman spelade emot var Humphrey Bogart. 

 



Så är vårt tredje år med 

 Hitta Ut till ända! 

  

 

Efter två års framgångar med Hitta Ut-projektet, var vi 

inför årets arrangemang tveksamma till om vi skulle kun-

na få folk till att ge sig ut i våra skogar ett tredje år. Det 

kändes också som att vi redan, efter två år, betat av alla 

punkter av intresse i bygden. Men ack vad vi bedrog oss. 

När vi började leta efter nya möjliga punkter hittade vi 

efterhand väldigt mycket och ofta var det så att det ena 

gav det andra. 

Och när säsongen nu är slut kan man konstatera att närma-

re 800 personer sammanlagt gjort över 38.000 besök vid 

olika checkpoints. 

  

Det blev lite strul inför distributionen, men till Valborg 

hade i alla fall en ny HittaUt-karta distribuerats till samtli-

ga hushåll i Härryda kommun och redan efter några veck-

or var det åtskilliga som tagit de först presenterade 120 

punkterna. Arrangörsgruppen Sjövalla FK och OK Lande-

hof hade i år utökats med OK Orinto i Rävlanda, som stod 

för 20 punkter på den stora kartan och sedan 20 punkter 

på en separat karta vid ett s.k. släpp. Efter hand som som-

marsäsongen framskred släpptes sedan vid ytterligare två 

tillfällen 2 mindre kartblad, vardera med 20 punkter. 

  

På de flesta av dessa checkpoints har det funnits texter 

med någon typ av information om själva punkten eller om 

något av intresse i de närmare omgivningarna. För oss 

som jobbat med framtagningen av dessa texter har det va-

rit mycket lärorikt. Vad mycket vi lärt oss om bygden, 

som sedan i koncentrerad form förmedlats till dem som 

letat sig fram till de olika punkterna! 

  

Lördagen den 3 oktober var det stor final på torget i Möln-

lycke med säsongens sista prisutdelning, där särskilt fina 

priser lottades ut till dem som registrerat sig på samtliga 

180 checkpoints. Mölnlycke Cykel & Sport hade välvilligt 

sponsrat med 2 st splitter nya cyklar. De lyckliga vinnarna 

av dessa var Lizzie Hansen och Gerhard Sollinger. 

  

Med detta har vi lagt de tre säsonger av Hitta Ut, som in-

gick i projektet, bakom oss. De tre åren har förvisso varit 

en stor framgång som det friskvårdprojekt det var avsett 

som. Sjövalla har genom sin delaktighet i projektet rönt 

mycken uppskattning, vilket vi naturligtvis är glada för. 

  



Varma Lyckönskningar på Födelsedagen! 

  

  

80 år 

Milly Hallberg                              2015-02-13 

  

75 år 

Lennart  Calmegren                  2014-11-21 

Bernt  Fredriksson                     2014-12-21 

  

70 år 

Bengt-Olof Landestorp              2015-03-20 

Kurt-Åke Karlsson                       2015-05-09 

  

60 år 

Lennart  Abrahamsson              2015-02-16 

  

50 år 

Brian Thiel                                    2015-01-05 

Johan Petersson                          2015-01-14 

Christina Fregler                          2015-01-15 

Erik Öljemark                              2015-03-09 

Fredrik Olsson                             2015-05-13 

Thomas Rempling                        2015-05-18 

 
Gratulationer  

till våra  
jubilarer 



Fotboll 
Säsongen 2012/2013 var ett tufft år för Sjövalla Fotboll. De tappade många spelare och det resulterade i att Sjövalla åkte ur divi-

sion 6B inför säsongen 2014/2015. 

Det var länge oklart hur många som ville spela vidare efter en säsongen på 22 matcher varav endast 3 av dessa var vinster. Men 

vintern kröp fram och Sjövalla fick in nya spelare i truppen. Det enda målet Sjövalla hade siktat in sig på var att vinna Division 7 B. 

Vintersäsongen pågick och seriestarten kom allt närmre.  

Så drog äntligen säsongen 13/14 in och Sjövalla startade på hemmaplan mot Menisken som tidigare var ett okänt lag för Sjövalla. 

Efter en fantastisk försäsongen så kunde inte serien starta sämre för Sjövalla, när de med nöd och näppe fick med oss 1 poäng efter 

mål i 89:e spelminuten. 

Blickarna föll tillbaka till den tidigare säsongen där Sjövalla gjorde knappa 25 mål på 22 matcher. 

Skulle det bli ännu en förlustfylld säsong i den lägsta serien i Göteborg? Tankarna var många och frustrationen hade nått nya max-

gränser men Sjövalla skulle inte ge upp. 

Sjövalla laddade om och veckan efter så kom Lövet/Johannebergs IF på besök i omgång 2. Sjövalla-trogna och mittfältsgiganten 

Andreas 'Pajen' Nilsson är det som drar igång målkalaset genom att göra 1-0 redan efter 3 minuter. Sjövalla gör inte bara 2 eller 3 

mål. Nyförvärvat José Perez är det som avslutar matchen med att göra 4-0 i slutskedet av matchen. Det var en oerhört tung sten som 

föll från bröstet hos killarna i Sjövalla. Från att knappt göra 1 mål per match till att få vinna en match med 4-0 såg ut att vara vänd-

ningen för dem. 

Stämningen på träningarna var underbar. Killarna verkade som att de hade hittat spelglädjen igen och det skulle visa sig stämma. 

Bortamatch mot AIF Göteborg var det som väntade i Majorna. 

Sjövalla visar att de är ett lag att räkna med när de vinner med 6-0. Sjövalla hade efter 2 matcher gjort lika många mål som de hade 

lyckats göra på de första 12(!) matcher föregående säsongen.  

Men den största segern var att den nya konstgräsplanen på Djupedal var spelklar. Att gå från en av Göteborgs sämre konstgräspla-

ner( Det är nästan ett hån mot konstgräsplaner att kalla Djupedalsplan för konstgräs) till en av dem bättre konstgräsplanerna var ett 

otroligt lyft för Sjövalla.  

 

Sjövalla inviger sin nya plan på bästa möjliga sätt mot Proletären IF. s Proletären var det som startade matchen och tillätt Sjövalla 

knappt att röra bollen. Men Sjövalla lyckas hålla 0-0 i halvtid mycket tack vare mittbacksparet Niklas Norling och Martin Svärd. 

Sjövalla gör ett par byten och tar kommando över matchen i andra halvlek. 

I  spelminut 48 så är det hemvändaren Timmy Scholander som snappar upp bollen utanför straffområdet och smäller på ett distans-

skott som är otagbart för målvakten. 2-0 kommer 8 minuter senare när Joakim Bilger på nära avstånd hänger 2-0 till Sjövalla. Re-

sultatet står sig tiden ut och Sjövalla tog därmed sin tredje raka vinst.  

Stämningen är på topp i Sjövalla och ännu en hemmamatch väntade 1 vecka senare mot Bifrost. En match där det spöregnade och 

var stundtals mycket hårt, men schysst, spel. Som tidigare är det Sjövalla som rivstartar. Det är hemvändaren, Timmy Scholander, 

som på ett skott utanför straffområdet gör 1-0 redan efter 8 minuter. Men han skulle visa att han inte var klar där. Målen dugar tätt 

då han 27e gör 2-0 och 2 minuter senare gör 3-0. Men Bifrost jobbar ikapp sig och gör 2 mål inom loppet av 4 minuter. Sjövalla 

känner av pressen och är ytterst nära på att släppa in 3-3 målet på en frispark men Daniel Borgström i målet får sträcka ut sig rejält 

för att styra bollen ut till hörna. 

Minuterna rullar på och Timmy visar att han hör hemma i Sjövalla när han 10 minuter från slutet stänger matchen med sitt fjärde 

mål för dagen. 

Segermaskinen Sjövalla är i toppform. Coach Calle Norling och Bengt Niva kan lugnt konstatera att säsongen har startat på bästa 

möjliga sätt.  

Sjövalla har sedan 2 promenadsegrar. De vinner mot bottenlaget BK Björkåsen med 0-6 och sedan även mot ett formsvagt BK Tyn-

nered med hela 0-10. Mot BK Tynnered så gör Sjövallas inhoppare Esat Jashari hela 4 mål på loppet om 20min. 3 av dessa inom 4 

min. 

Med 16-0 de 2 senaste matcherna så var tiden inne för att möte 2an i serien, Räddningstjänsten IF. Sjövalla hade allt att spela för 

men det är tyvärr Räddningstjästen som får en rivstart och leder med 0-3 efter 60 minuter. Men Sjövalla rycker upp sig och gör 2 

mål inom loppet av 15 min. 

Räddningstjästens målvakt får därefter rött kort då han är utanför straffområdet och tar bollen med händerna. Mohammad Rezai, 

nyförvärvat från Mölnlycke IF, som är en av kuggspelarna i Sjövalla slår en kanonfrispark som tar i insidan av stolpen och studsar 

sedan rakt i famnen på målvakt som står kvar på mållinjen!  

 

 

 



Fotboll 
 

Matchen slutar 2-3 och det är Sjövallas första förlust för säsongen. Media och Sjövalla-kritiker kallade det för misslyckande och krävde Coach 

Calles avgång. Men Sjövallas styrelse, och spelare, hade fullt förtroende för Coach Calle. 

Serien vänder och Sjövalla samt Räddningstjänsten har inga större problem utan vinner sina respektive matcher och det skiljer endast 2 poäng mel-

lan de bägge två lagen. 

Men så kommer dagen alla har väntat på. Serietabellen ska avgöras. Det är två mycket formstarka lag som ska göra om vinsten. Ett fåtal Sjövallas-

pelare som värmer upp inför matcher och träningarna på Redbergs Grillen väljer ett mer hälsosamt och har någon form av pastadag! 

Sjövalla visar Räddningstjänsten vart skåpet ska stå och fullkomligt kör över Räddningstjänsten med 7-1. Räddningstjänsten går på knäna och Sjö-

valla släcker branden.  

Sjövalla kan därmed stoltsera sig med att vinna serien med ett facit på 16 vinster, 1 oavgjord, 1 förlust. Helt OK facit men Coach Calle vill inför 

nästa säsong endast se vinster. 

Det var dessvärre en bitter avslutning på säsongen då några av nyckelspelarna valde att sluta i segermaskinen-Sjövalla. Men Sjövalla kör redan nu 

med stenhård vinterträning och kommer att trottsa kylan och köra på utomhus hela vintern. 

Några spelare som har utmärkt sig utöver det vanliga i Sjövalla: 

Mohammad Rezai – Finns det någon med bättre spelförståelse och säkrare back i division 3 eller lägre? Knappast. 

Robert Nilsson – Uppvärmning? Glöm det. Högerbacken som gång på gång visar att han är en spelare som Sjövalla kommer sälja dyrt. 

Joakim Bilger – Vänster yttermitt som har höjt sig något otroligt och var en stor bidragen faktor att Sjövalla vann serien. 

Andreas Nilsson / Hossein Rezai – Passa? Skjuta? Innermittfältet som kommer få division 6 att se ut som Korpen. Hitta ett bättre innermittfält i 

Göteborg så bjuder Sjövalla på inträde nästa hemmamatch. 

Daniel Borgström – 10 insläppta mål på 18 matcher. Räddade Sjövalla flertalet gånger med några räddningar av absolut världsklass. Fått även 

smeknamnet "Zamora" är vår fotograf Ove. 

Niklas Norling – Mittbacken som inte viker sig en tum. Motståndarna fruktar honom. 

Spelarna i Sjövalla tackar även Stein Rognås och Bengt Brederfält för allt de har gjort under säsongen för Sjövalla Fotboll! 

Ett sista tack går till vår eminente fotograf Ove! Vad hade vi gjort utan honom? 30 grader och sol eller 30 minus med snöstorm. Han är Alltid 

där med sin kamera oavsett vädret. 

 



Volleyboll 

  

Måndagsgruppen fortsätter sin träning med 12 spelare, både tjejer och killar. Nu är det dags att börja med 6-manna 

spel. I våras åkte gruppen till Örebro och deltog i Mikasa Challenger, Sveriges största barn- och ungdomsturnering i 

volleyboll. Flera var också på Rikslägret och fick spela mycket volleyboll. En helg i september var Anton och Gustav 

med på ett träningsläger i Habo som arrangerades av Västsvenska Volleybollförbundet. 

 

U19-tjejerna leds av Lena Holmberg och de utvecklas hela tiden. De deltog på sammandrag i Trollhättan i oktober och 

spelade många jämna matcher! 

 

Varje onsdag tränar vuxen-ungdomsgruppen mel-

lan 20.30-22. Här spelar vi matcher med lottade 

lag och har väldigt roligt! 

Damerna planerar att delta i Västsvenska serien 

den 11 jan i Göteborg. De fick lite blodad tand 

efter vinsten i RM på Rikslägret! 

 



Trampolin    

 Regionstävling i Sacrohallen 

Första lördagen var vi värdar för en regionstävling i Sacrohallen. Fem inbjudna klubbar tillsam-
mans med oss i Sacro gjorde att vi i vår lilla hall nu var runt 60 hoppare och därtill ca 40 ledare, 
tränare, domare, funktionärer, föräldrar med mera. Men finns det hjärterum så finns det stjärte-
rum sägs det, och det stämde i detta fall. Vi hade en trevlig dag med hoppning både från nybör-
jare som var med på sin första tävling till hoppare som varit  med några år och är i snudd på 
svenska cupen klass.  

Ett speciellt tack till vår Hedvig Johansson som åtog sig att ansvara för att tävlingen skulle bli 
av, men också ett stort tack till alla som hjälpt till före och under tävlingsdagen och självklart till 
er hoppare som ställde upp och tävlade 



 

Svenska cupen 2014 

Första deltävlingen gick i Upplands-Väsby i mars. Första tävlingen för året brukar vara lite nervöst då man inte vet 
var man inte vet var man har sina konkurrenter, hur man står sig mot dem efter vinterns träning. Det visade sig, 
som det brukar göra, att de flesta trampolinklubbar tränar ungefär lika och utvecklingen i klubbarna håller en jämn 
nivå,. Vi fick en bra start på tävlingssäsongen med två silvermedaljer med oss i bagaget. Oliver Wennblom i klass 3 
och Linda Nordöen i Elit damer. 

För nästa deltävling så åkte vi till Lidköping. Även där visade vi att vi är med och fightas om de högre placeringar-
na. Linda tog återigen silvret medan Oliver inte riktigt fick till det och hamnade på en femte plats. Däremot slog 
Hanna Jeppsson till och tog ett fint brons i klass 3  flickor, tillsammans med Olivia Carlberg kom hon även fyra i 
synkron damer. 

Tredje deltävlingen tog oss ända till Gävle där Linda återigen knep silver. Oliver fick tyvärr inte till en bra serie och 
hamnade utanför finalplats, Hanna tog sin bästa placering i Svenska cupen sammanhang och blev tvåa i sin klass, 
dessutom tog hon och Olivia ett mycket välförtjänt brons i synkronen. 

Sista helgen i oktober avgjordes sedan hela svenska cupen för 2014. Västra Frölunda trampolinklubb stod  som vär-
dar  för denna deltävling. Det var en spännande helg då flera av våra hoppare, som ni kunde läsa  om ovan, hade 
medaljchans i totalcupen, något vi inte varit bortskämda med de senaste åren. Linda kunde dessvärre inte vara 
med på tävlingen men hade med bra hoppning i de andra deltävlingarna säkrat silvret i totalcupen.  I själva deltäv-
lingen så trasslade Hanna till det i sin individuella serie och lyckades inte ta sig till final vilket innebar att hon 
snällt fick titta på hur konkurrenterna placerade sig och invänta deras resultat då hon inför  denna tävling låg på 
bronsplats i totalcupen. Trots missen gick det bra för henne poängmässigt och bronset gick till Hanna. 

Dessbättre gick det i synkron med Olivia Carlberg, en femte plats i kvalet blev till en fjärde plats i tävlingen och det 
gav  dem även en fjärde plats i totala Svenska Cupen. För  Olivia gick det fantastiskt bra individuellt. Efter att ha 
legat femma efter kvalet gjorde Olivia nästan felfri hoppning där hon var i ledning till det var dags för sista hoppa-
ren, Linnea Larsson från Klippans GK. Linnea som vunnit samtliga deltävlingar 2014 gjorde så även nu. Men Oli-
via blev silvermedaljör  bl.a. tack vare sin höjd med framför allt för sin stilrena hoppning. Med lite mer svårighets-
grad i sin serie kan hon vara med att slåss om guldet till nästa gång. 

Oliver Wennblom gick till final i klass 3 genom i första hand sin fina andra serie. Den gav honom en fjärdeplats till 
finalen och då man vänder  på startordningen i finalen gick Oliver ut som trea. Hans serie var utan tvivel helgens 
bästa, Oliver gick upp i ledning och satte stor press på de tre  kvarvarande hopparna. En efter en hoppade och fick 
siffror och placeringar efter Oliver. Sist ut var  Svenska Cupen ledaren Jonatan Karlsson. Jonatan fick inte alls till 
det i finalserien vilket gjorde att Oliver kunde säkra sin första seger i Svenska cupen.  Detta räckte också till en 
bronsmedalj i totala cupen!. 
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Trampolin 
Nordiska Mästerskapen i Trampolin.  

Var ? Espoo, Finland. När? 18 oktober. Hur? Vi flög med Finnair till Helsingfors. Vem? Täv-
lande— Hanna Jeppsson, Oliver Wennblom och Anna Magnusson. Varför? I Nordiska Mäster-
skapen deltar endast de bästa från varje land. För vår del så var det  att göra så bra ifrån sig 
som möjligt och hoppas att nå en finalplats.  

Men med så mycket nya intryck och för första gången på en tävling med så hög nivå så höll vi 
tyvärr inte för trycket denna gång men vi visat återigen att vi är med och nosar på de bättre 
placeringarna. Vi hade trots allt en trevlig helg tillsammans och åkte hem med massor av nya 
idéer och kämparglöd i bagaget och alla tre hopparna var eniga om att det var en häftig upple-
velse att ha fått vara med på en så stor tävling. 

Tränare—Linda Nordöen, Domare Paula Nordöen, Allt i allo—Pernilla Magnusson  

 

 

 

 

 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 


