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Redaktören har ordet. 

Hej alla glada Sjövalla medlemmar! Den kallaste majmånaden i mannaminne är snart 

tillända när jag skriver de här orden i vår tidning. Jag kan inte säga hur trött jag är på 10 

grader och sol ibland bakom moln eller regn o blåst. Ni är nog många med mig som kan 

skriva under på det. Jag hoppas dock att det bara betyder att vi nu har en fantastisk som-

mar framför oss och mitt i denna sommar en fantastisk rikslägervecka på vårt fina Sten-

sund.  

Tidningen är senare än vanligt och ett tag trodde jag nästan att det kanske inte blir någon 

tidning innan sommaren, eller eventuellt ett väldigt tunt nummer. Men till slut har det 

trots allt blivit åtminstone 20 sidor och det känns ju roligt. Jag vill uppmana er alla att ta 

med kamera i sommar och tänk på alla reportage ni kan åstadkomma under denna härli-

ga säsong. Jag vet ju hur aktiva ni är alla där ute i klubben, det tävlas, springs, spelas 

campas med mera. Vi vill ju läsa om allt detta och inspireras av varandra eller hur! 

Nu vill jag till sist önska er en underbar sommar med många lata dagar mitt i allt frisk-

sportande ,ta vara på varandra och var rädda om er  

Kram Karin 

Foto på omslaget taget i maj månad  då sommarens midsommarfi-

rande spelades in på Klädesholmen av SVT för att sändas på mid-

sommar i TV. 

Foto : Lennart Sundin 



 

Ordföranden har ordet  

Hej kära medlemmar! 

Så har vi då avverkat ytterligare en vinter, en vinter som f.ö. inte var mycket till vinter. 

Inte hade vi något speciellt med snö här hemma, så de som ville träna för Vasaloppet på snö fick åka be-
tydligt längre norrut. När det gäller genomförandet av Vasaloppet, var det väl med ett nödrop, som detta 
överhuvudtaget blev av. Det sägs ju att om loppet hade planerats till en dag senare hade man fått ställa 
in. De som åkte på själva vasaloppssöndagen var redan innan den stora backen efter starten alldeles ge-
nomblöta om fötterna efter att ha passerat sjöar av vatten. Inte bra med avseende på skavsår inte….. 

Blött var det också när orienterarna genomförde klubbens Sjövallaslag söndagen den 29 mars. Det sägs att 
det aldrig regnat så mycket på ett Sjövallaslag. En hel del av den på lördagen uppbyggda arenan (TC) 
hade dessutom blåst ner under natten till söndagen. Men vad gör väl det när en massa entusiastiska sjö-
vallafunktionärer bygger upp det igen på söndagsmorgonen, så att nästan 1000 (!) tävlande kunde 
genomföra tävlingen som tänkt. Orienterarna är ett segt släkte, varken tävlande eller funktionärer räds 
”lite” regn….. 

Men all verksamhet behöver ju inte ske utomhus. Såväl Chillskate, som Sacro och Volleyboll har ju sitt 
”på det torra”. Inom Chillskate har det blivit en viss ”scenförändring”. Jukka Rankanen har under många, 
många år varit en eldsjäl för skateboard-åkningen och lagt ner ett enormt arbete för sektionen. 

Med ålderns rätt drar han sig nu tillbaka och har blivit vederbörligen avtackad av såväl styrelsen som ett 
flertal av de engagerade skejtarna. Som representant för Chillskate i styrelsen inträder i stället Petter 
Ljungholm, en entusiastisk ”skejtpappa” som vi hälsar varmt välkommen. Ordförande i sektionen är som 
tidigare David Aita, som bland sina skejtkompisar fått till en välorganiserad skejtkommitté. Det är fullt ös 
nu i Chillskate….. 

I Sacro drar Paula Nordöen och Rulle Jarnesand ett jättelass. På senare år har det blivit lite färre ledare i 
sektionen, ett faktum som är besvärande eftersom verksamheten kräver många ledare som dessutom 
måste vara licensierade för att få verka i denna tuffa sport. Därför är det glädjande att notera att sektio-
nen, i samarbete med SISU, nu fått till stånd en utbildning av föräldrar som på sikt förhoppningsvis skall 
leda till en påspädning av antalet licensierade ledare. Vi önskar dessa föräldrar ett riktigt varmt lycka till i 
utbildningen. Förtröttas inte, även om det kan vara motigt ibland…. 

I Volleyboll är det på onsdagar träning framför allt för seniorer i alla åldrar. Vid ett besök i hallen en ons-
dag i mars, kunde jag konstatera att det ”vimlar” av deltagare i alla åldrar. Härligt att se, vilket go även 
där…. 

Och i fotboll ”rullar det på”. Många entusiastiska ledare drar ett stort lass för alla pojklagen. Seniorlaget 
har ju nu avancerat upp i en högre division. Vi önskar alla lycka till i resan mot nya ”svindlande höj-
der”…… 

Visst har vi det fint i Sjövalla, ”den roligaste klubben!” 

Må så gott! 

     Claes Green 
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Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 
 

Hit kan ni gå för att bada bastu eller fika i serveringen. 

Finnsjögården används också av sektionerna till möten, läger och fester.  

På torsdagar kl 10 träffas daglediga seniorer för att motionera och umgås.  

Information: Barbro Johansson tel 88 16  90 

De svarar också för det mesta av underhållet i och omkring klubbhuset.  

 

Öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: Klubbkväll  Ingen stugvärd 

  

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. 

 



 

 Vi gratulerar  

”Med en enkel tulipan upp på bemärkelsedan…..” 

 

 

 

80 år 

Eva Hallberg   2015-06-22 

Seppo Kinnunen  2015-12-09 

 

75 år 

Ingela Kidmark  2015-08-06 

Christina Wockatz  2015-08-21 

Ulla Ots           2015-11-23 

 

70 år 

Eva Karlsson   2015-07-25 

Sune Solmeus          2015-09-01 

Michael Ehrenborg  2015-09-18 

Monica Berggren  2015-10-12 

Jukka Rankanen  2015-11-17 

 

50 år 

               Henrik Johansson        2015-06-04   

Anders Riegnell  2015-07-21 

Dick Himmelmann  2015-08-13 

       Anders Enbom         2015-08-28  

Camilla Björklund  2015-10-12 



Mölnlyckeloppet 2015 

För tredje året i rad arrangerade Sjövalla den 10 maj, tillsammans med Centrumföreningen i Mölnlycke, det 
s.k. Mölnlyckeloppet. Det var i maj 2013 som vi gjorde detta första gången som ett led i att engagera alla 
sektioner i ett gemensamt arrangemang. Det är ju viktigt att våra medlemmar i de olika sektionerna inte 
uppfattar Sjövalla som en klubb för just sin sektion, utan att vi faktiskt tillsammans är en stor klubb med 
många olika aktiviteter. Det är värdefullt att vi lär känna varandra över sektionsgränserna genom att göra 
saker tillsammans! Samtidigt skall vi naturligtvis inte sticka under stol med att det ekonomiska utfallet för 
Sjövallas del är en inte oväsentlig del av våra intäkter. 

 

Första året vi genomförde loppet var det 368 löpare som fullföljde. Förra året var det 581 löpare som full-
följde. I år hade vi naturligtvis hoppats på ett rekord (vi hade satt ett tak på 900 deltagare), men det kylslag-
na vädret satte tyvärr stopp för det. Vi vet nu av erfarenhet att det är många som använder sig av möjlighe-
ten att direktanmäla sig på tävlingsdagen. Eftersom det denna söndag var sällsynt kyligt och blåsigt för att 
vara en majsöndag, var det nog många som föredrog att stanna hemma i stugvärmen. Så det blev en viss 
minskning, det var 494 deltagare som fullföljde. Men vi får vara glada för att det inte regnade (som det va-
rit prognos för). Som arrangör är det ju påtagligt trist för funktionärerna att stå och jobba i regn. 

 

Men, som sagt, det var 494 glada deltagare som fullföljde! För att inte tala om de ca 250 knattarna som 
sprang det separata knatteloppet. Som ett led i vår strävan att få folk att röra på sig är det väl ändå ett här-
ligt positivt inslag i vår tillvaro. Ser man till tiderna på de bästa löparna blir man imponerad. I huvudklas-
sen 10 km, hade bäste herre, Patrik Andersson från Hälle IF, en tid på 32.48. Bästa dam, Helena Lundqvist 
från Mölnlycke hade en tid på 41.32. Men så är ju loppet också tänkt som en lämplig träningsavslutning 
inför Göteborgsvarvet en vecka senare. 

Det finns kanske också anledning att titta på de yngsta. Snabbaste 8-10-åringar avverkade minsann en km 
på drygt 4 min! Vad månde bliva av dessa snabbspringande ungdomar? 

 

Det gick sannerligen inte att klaga på engagemanget bland deltagarna. Titta bara på nedanstående bilder! 
Den ena visar starten för de yngsta, där man med liv och lust satsar allt. Den andra visar startögonblicket 
för huvudklassen 10 km, där man ser löparna laddade till max. Här ser man för övrigt att det är pannband 
som gäller för att vinna. Längst till höger har vi segraren bland damerna, Helena Lundqvist, och två snäpp 
t.v. om henne segraren i herrklassen, Patrik Andersson. Dessa är de enda två med pannband på bilden, om 
man då inte inräknar löparen till vänster på bilden, ”den rosa pantern”, en legend inom löparvärlden, som 
dock placerade sig betydligt längre ner i resultatlistan. 

 

    Summa summarum: Ett jättefint arrangemang, som det, naturligtvis, kan slipas på ännu mer så att det 
blir ännu bättre! Ett stort tack till alla som ställde upp som funktionärer denna kylslagna dag! 

Vi ses igen nästa år! 

Knattelopps starten Mölnlyckeloppet Foto: Agneta Dellefors 



Lena Holmberg blev årets ledare 2014!  

2009 instiftade styrelsen i Sjövalla ett vandringspris som fick namnet ”Sjövallas ledarpris”.  

Bakgrunden var att entusiastiska och engagerade medlemmar i Sjövalla under många år varit verk-

samma som ledare inom våra olika sektioner. Ofta har det varit med stor möda och ett uppoffrande 

slit som man lyckats hålla verksamheten igång. Utan en stark vilja att driva verksamheten framåt 

och att ställa upp för våra unga, hade kanske risken varit påtaglig att verksamheten fått läggas ner.  

För att i någon mån lyfta fram dessa stordåd, som ofta utförs i det tysta, instiftade då styrelsen det-

ta vandringspris eller ”vandringsutmärkelse” att utdelas till ”årets ledare”. Namnet för utmärkelsen 

blev ”Sjövallas ledarpris” och statuterna som skrevs för detta blev följande:  

1. Sjövallas ledarpris skall vara Sjövalla FK’s förnämligaste utmärkelse till någon av klubbens ledare för 

föredömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår.  

2. Ledarpriset skall vara en ständigt ”vandrande” utmärkelse och skall således formellt ständigt ägas av 

klubben, även om den naturligtvis år efter år kommer att disponeras av dem som efterhand tilldelas utmär-

kelsen.  

3. En ledare skall i princip tilldelas utmärkelsen endast en gång. Skulle dock utomordentligt tungt vägande 

skäl föreligga för en andra tilldelning, må detta kunna ske.  

4. Efter verksamhetsårets slut skall Sjövallas styrelse utse vem som skall erhålla utmärkelsen för verksam-

hetsåret. Till grund för styrelsens bedömning av vem som skall erhålla utmärkelsen, kan respektive sek-

tion i klubben, omedelbart efter verksamhetsårets slut, till styrelsen lämna förslag på en kandidat till ledar-

priset jämte en motivering till förslaget.  

5. Ledarpriset skall om möjligt överlämnas till den som erhållit utmärkelsen vid det årsmöte för klubben 

som följer på verksamhetsårets slut.  

En av våra ledare, som inte bara under ett år, utan många, gjort föredömliga insatser för klubben 

och speciellt då volleybollsektionen är Lena Holmberg, som av styrelsen utsetts till ”Årets ledare 

2014”. Lena kunde inte komma till årsmötet 2014, men fick, under sektionsmedlemmarnas glada 

tillrop, motta priset av klubbens ordförande Claes Green vid den efterföljande onsdagsträningen 

för Volleyboll.  

Mottagare av ”Sjövallas ledarpris” och således utnämnda till ”Årets ledare” är för år  

2009 Jukka Rankanen (Chillskate)  

2010 Paula Nordöen (Sacro)  

2011 Per-Arne Wahlgren (Orientering)  

2012 Peter Panic(Fotboll)  

2013 Rustan ”Rulle” Jarnesand (Sacro)  

och så    2014 Lena Holmberg( Volleyboll) 



Tillbyggnaden av Finnsjögården klar! 
 

 

Den 12 maj 1994 invigdes Finnsjögården efter många års förberedelser och ett halvt års intensivt 

fysiskt arbete av många klubbmedlemmar. Samma dag, 21 år senare invigde vi den tillbyggnad, 

som vi så länge eftersträvat att få till stånd. 

 

Tanken på en tillbyggnad föddes för ganska många år sedan, när vi började se behov av en sådan, 

men det var på årsmötet den 21 februari 2010, som klubben beslutade att ett förarbete rörande ut-

formning och finansiering av en tillbyggnad skulle påbörjas. Många frågor skulle lösas, inte minst 

en långsiktig besittningsrätt till marken som Finnsjögården står på, en finansiering som inte även-

tyrade klubbens ekonomi, tillstånd av olika slag, den arkitektoniska utformningen och den tekniska 

lösningen samt inte minst det fysiska genomförandet av tillbyggnaden. 

 

När det gäller tillstånd och arktektonisk utformning har Michael Ehrenborg dragit ett tungt lass. 

Ibland har vi upplevt att det varit lite tungrott, men det är väl så det skall vara. Det måste ju gå rätt 

och riktigt till. När det gäller själva produktionen så har, liksom vid den ursprungliga byggnatio-

nen, Olle Lindkvist hållit ihop det hela. Dock insåg vi på ett tidigt stadium att det nog inte skulle 

låta sig göras att klubbens egna medlemmar denna gång skulle ”stå och spika”. I stället valde vi att 

låta Tommy Gustafsson, Bertshults Bygg & Trä, göra jobbet på en totalentreprenad. Och vi har 

inte blivit besvikna. Tommy, som för många av oss är en välbekant orienterare från OK Landehof, 

har tillsammans med sina medarbetare gjort ett jättefint arbete för vilket vi är mycket nöjda. 

 

Själva produktionen var ju klar redan efter årsskiftet, men sedan dröjde det en tid innan alla forma-

liteter var klara. Men nu är det klart, alla tillstånd har erhållits och den 12 maj kunde vi alltså, i 

närvaro av kommunfullmäktiges ordförande Maria Kornevik Jakobsson ha en liten invigning av 

tillbyggnaden. Ett 30-tal klubbmedlemmar hade infunnit sig, som, efter anföranden och klippning 

av blågult band etc, kunde ta del av en liten buffé med smörgåsar, frukt mm. 

 

Det finns all anledning att här framföra ett tack, i först hand till Michael Ehrenborg och Olle Lind-

kvist men också till ett antal andra klubbmedlemmar (ingen nämnd – ingen glömd), som i större 

eller mindre utsträckning bidragit till att vi nu har tillgång till en större, mera ändamålsenlig och 

ännu trevligare Finnsjögård. Må den bli till glädje för många sjövallaiter – och även framtida hy-

resgäster - under kommande år! 

 

Claes Green 



 

Finnsjögårdens utbyggnad invigs  ! 

bildcollage 



Volleyboll 
Hata cancer, älska volleyboll!  

När Sjövallatränaren Annika Lange hörde talas om mixedvolleybolltävlingen ”Hata Cancer, Äls-

ka Volleyboll” så tyckte hon omedelbart att klubben skulle anmäla ett lag. 

Ändamålet är ju verkligen behjärtansvärt och dessutom finns det inte så många mixedtävlingar att 

delta i, säger Annika. 

Tävlingen arrangerades 21 februari i Valhalla av Tuve Volleybollklubb till förmån för insamling-

en Volleyboll mot Cancer. Insamlingen startade när volleybollspelaren Stefan Stiffe Bernholm 

fick veta att han hade obotlig cancer. Målet är att få ihop 1 miljon kronor till Cancerfonden. Del-

tagaravgiften och intäkterna från försäljning av fika och armband gick direkt till insamlingen. 

Sammanlagt blev det 14.000 kronor denna gång. 

Många vet säkert att rökning ökar risken för cancer, men  kanske inte lika många vet att alkohol 

också är en stor riskfaktor, som till skillnad från ärftliga faktorer går att undvika. Kvinnor påver-

kas extra mycket. Enligt Cancerfonden så visar forskning att omkring 4-5 procent av all bröstcan-

cer orsakas av alkohol. Det betyder att ungefär 300 svenskor om året får bröstcancer på grund av 

den alkohol de dricker. Mängden behöver alltså inte vara så stor att man kan tala om missbruk. 

Många som var aktiva i Sjövalla under 80-talet har nu börjat träna volleyboll igen, samtidigt som 

nya spelare tillkommit. Kampen är därför tuff i minimixedturneringarna på onsdagskvällarna i 

Djupedalshallen, men stämningen är på topp med många glada skratt.  

Att delta i en mixedturning var ett nytt steg för många. Till slut kom Sjövallas lag att bestå av åtta 

spelare i olika åldrar med en spännvidd på 30 år mellan äldst och yngst. Många matcher var jäm-

na och långa, varför en del träningsvärk nog också blev resultatet. Av döma av Facebookinläggen 

efteråt var alla väldigt nöjda med insatsen. 

Tuve VK gjorde verkligen ett jättefint arrangemang! Vi hoppas tävlingen kommer 

gå fler gånger. Kanske får vi då ihop ännu fler lag, säger Annika. 



 

Nybörjare tog hem Olof Cup 2015 

Generationer i gemenskap är verkligen temat för vår egen volleybolltävling Olof Cup. Här får alla som 
spelar volleyboll i klubben vara med, oavsett om man tränar eller ej. I denna upplaga hade vi med spelare 
från U19 och uppåt. 

Tävlingen började på 80-talet som ett sätt att låta ungdomar och vuxna att spela mot och med varandra 
under trevliga former. Den är döpt efter initiativtagaren Olof Nylund. 

Cupen spelas som en individuell poängtävling. Nya lag lottas i omgångar. Denna gång spelade vi sex om-
gångar. Fast alla var så sugna på att spela, så vi tog en extra omgång utanför tävlan innan solen drog oss 
mot trädgårdar och fikahörnor. 

Stort grattis till Jan Andblad som såg till att hans lag vann alla matcher och därmed blev segrare i Olof 
Cup 2015!!! Janne har ganska nyligen börjat spela med Sjövalla men har redan hunnit med att tävlingsspe-
la i både Olof Cup och Volleyboll mot Cancer. 

Volleyboll "uppfanns" i slutet av 1800-talet i USA, där syftet var att skapa en inomhussport som var krä-
vande men utan inslag av våld så att risken för skada är liten. Mycket riktigt så får vi sällan skador på trä-
ningar och matcher, även om det gäller att hålla tungan rätt i mun vid (andras) servar :-) 

Olof Cup är jättebra träning inför Rikslägret som brukar inleda volleybollspelandet med just en poängtäv-
ling på första söndagen. Vi ses där! 

Lena Holmberg, Volleybollsektionen 
 

Volleyboll 



Orientering 
Blött Sjövalla slag 2015  

Årets Sjövalla slag präglades av stora omkastningar mellan hopp och förtvivlan men avslutades med sol-
sken och en väl genomförd tävling med många lovord.  

Alla som har varit med och arrangerat en större orienteringstävling vet att det inte är något man gör i en 
handvändning. Planeringsarbetet startar redan mer än ett år innan tävlingen och när man väl kommer 
fram till tävlingsdagen är redan hundratals timmar nedlagda.   

Det sägs ju att i svårigheter eller prövningar så kommer människans riktiga karaktär och egenskaper fram. 
Årets Sjövalla slag blev en riktigt blöt historia och man kan verkligen säga att alla fick plocka fram det där 
lilla extra för att få allting för att fungera. En liten iakttagelse från arla morgon. Klockan är strax före sju, 
det är fortfarande inte ljust, regnet öser ner och det är bara ett par grader varmt. Den lilla skaran med 
personer som ska sätta ut enheter vid alla kontroller, totalt cirka 100st enheter, kommer en efter en till 
banläggaren Bengt Ottosson, hämtar sina enheter och ger sig snabbt ut i skogen. Inga sura miner, ingen 
tvekan, det är bara att få det gjort oavsett om alla grenar är dyblöta av iskallt vatten eller inte. Parallellt 
börjar andra funktionärer att sätta upp det som har blåst ner under natten och göra det klart för tävling. 
Klocka åtta är det full aktivitet på alla håll och kanter och en halvtimma senare börjar de första bilarna rul-
la in. Den tidigare så fina tävlingsplatsen började allt mer likna en lervälling eller mindre sjö. Men alla 
klubbtält, flaggor tävlande gör att den rätta känslan successivt kom fram. Helt plötsligt spelar det ingen 
roll att det regnar eller att alla klafsar fram i lera. Överallt strömmar det in löpare, man kikar på resultat, 
går och köper en varm soppa eller står och diskuterar vägval med sin kompis, härligt!  

Totalt hade vi cirka 1000 deltagare och jag tror att alla möttes av ett leende av våra funktionärer och åkte 
hem från tävlingen med en positiv känsla trots att vädret hade varit minst sagt utmanande. Ni har väl läst 
artikeln i Härrydaposten?  

Sjövalla, precis som de flesta andra klubbar, får ju förlita sig helt och hållet på ideella resurser för att klara 
sin verksamhet. Det skrivs mycket om att alla har så mycket att göra och att ingen har tid att ställa upp i 
dagens stressade samhälle. Då är det fantastiskt att se på vilket sätt som vi lyckas genomför tävlingar av 
den här storleken, man blir hoppfull inför framtiden!  

Till sist. Jo, det ekonomiska resultatet blev också bra! Pengar som vi kan använda i klubben för en bättre 
verksamhet och satsningar på våra ungdomar!  

Nästa år arrangerar vi DM i Stafett, vi ses väl då?    



Orientering 
Bra start på årets Ungdomsserie!  

Det har varit väldigt bra fart på vårens ungdomsträningar. Många ungdomar har deltagit och det 

har varit nya och spännande övningar.  

Det stora intresset har också visats sig i starten på Göteborgs Ungdomsserie i Orientering. Efter de 

två första deltävlingarna ligger Sjövalla på en fin 2a plats i klubbtävlingen endas två poäng efter 

ledande Sävedalens AIK, se tabell. I den individuella tävlingen leder Sjövalla dubbelt i H16 ge-

nom Jonatan Wedberg-Kilnäs och Edvin Ljungberg. Nu   

Serien som löper över hela året och har sju deltävlingar, nästa deltävling är DM i sprint den 3/6.   
  

  

  
 

Göteborgs Ungdomsserie 2015 - klubbtävlingen   

Klubb  
Etap
p 1  

Etapp 2  Etapp 3  Etapp 4  Etapp 5  Etapp 6  Etapp 7  TOTALT  

Säveda-
lens 
AIK  

89  172            261  

Sjövalla 
FK  

120  139            259  

Tolered-
Utby 
OL  

115  129            244  

Cirkusskola  
 

 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 09 eller tidigare är det cirkus något för dig. 

Under två veckor i sommar kommer vi befinna oss i Djupedalskolan där vi erbjuder trampolinhoppning, 

tablåbyggning, akrobatik och all jonglering du kan tänka dig! 

Ålder: 09 -    PLATS:Djupedalskolan i Mölnlycke  

Alternativ 1: vecka 32, 3/8 – 7/8     Alternativ 2: vecka 33, 10/8 – 14/8 

Pass 1: 08:30 – 11:30´                      Pass 2: 13:00 – 16:00 

550 kr inklusive cirkuströja. Cirkuströja finns att välja i storlek 120, 140, 160, XS, S. 

Efter första passet erbjuder vi att följa de barn som önskar till fritis. Detta gör vi till Högadalskolan, Skin-

nefjällskolan och Furuhällskolan. 

Anmälan: Görs till ung.sjovalla@hotmail.com senast den 23 juni. Skriv namn, 

ålder, storlek på tröjan, vilken vecka och vilket pass. För den som önskar att gå 

cirkusskolan båda veckorna går det bra, var noga med att skriv detta i anmälan. 

Skriv också om du vill att ditt barn ska bli följd till fritids. Samma adress gäller 

vid frågor! 

Vi har begränsat antal platser på passen så anmäl dig i tid! 



 

Medaljregn över unga Sjövallaiter 

Inom orienteringen har vi i många år delat ut SOFTs tävlingsmärken till de ung-

domar som har klarat av kriterierna. Men nu har vi från Sjövalla instiftat egna 

märken och medaljer för att uppmuntra alla att ta steget och vara med på en tävling. Ungdomssek-

tionen har sett att de ungdomar som börjar tävla ofta tycker detta är roligt och fortsätter vidare 

inom orienteringen och de olika grupperna. 

Så nu har vi följande snygga medaljer. 

  

Bronsmärke till vänster med texten "Första tävlingen!" 

Guldmärke till höger med texten "Tävlat själv!" 

Torsdagen den 16/4 var det mängder av barn, ungdomar och vuxna i skogen vid Wendelsberg i 

samband med träningarna. Den kvällen var det också premiär för våra nya snygga orienteringsmär-

ken. I strålande solskenet var det många barn som som fick ett tjusigt märke om halsen. Alla sken i 

kapp med solen efteråt! 

På bilden delas det ut bronsmärken 



Veteraner 
Sjövallas Skogsflickor bjöd in till match i vårfagert Wendelsberg. 

En kylslagen söndag i första delen av maj månad avverkades kamp mellan Sveriges 6 sydligaste 
landskap. Blekinge har under ett flertal år lämnat ”walk over” då de antalsmässigt har svårt att 
hävda sig i resultatlistan. 

Nästan 200 damer kom till start, i klasser mellan 35-85 år. Kampen är prestigefylld vilket föranle-
der idog rekrytering av medlemmar som har möjlighet att tävla inom de olika distrikten. De flesta 
av de högst rankade i Sverige, inom aktuella klasser, som tillhör Götaland kom till start för att för-
svara sitt distrikts heder.      

Den största klassen var damer 70-74 år, där hela 44 st gjorde upp om segrartiteln. Nämnas bör 
att i klassen damer 85 år och äldre startade inte mindre än tre damer, alla från Skåne. I klassen 
Damer 80-84 år var det 7 startande och 19 damer i klassen 75-79 år.  I de yngre klasserna: damer 
65, 60, 55, 50, 45, 40 och 35 var det inte lika många deltagare. 

Parkens pampiga bokträd stod läckert och skirt ljusgröna som i en ”sagobok” och på sluttningarna 
kunde vi se vårens eftersläntrande vitsippor som behagligt ”tittade” på oss. Gästerna var impone-
rade av att få tävla till välsträngad fågelsång och i ett så vackert område. Området bjöd även på 
tuff kupering med platåer och branter. Göteborgsterrängen är annars känt för att vara vresigt och 
tungsprunget, för de flesta föga lockande. Resultatet för distriktsmatchen räknas ut genom ett väl 
utarbetat poängsystem. Trots detta är poängsystemet ständigt ett ämne för korrigering. Må bäs-
ta lag vinna!!!                  

Måltiderna hölls i Wendelsbergs vackra anrika huvudbyggnad och man kunde höra gästernas 
kommentarer om att - det var fantastiskt att få äta ståndsmässigt! 

Förra årets förlust (i Huskvarna) för Göteborgs damer sporrade till revansch på hemmaplan vilket 
resulterade i en förkrossande seger. Stort jubel infann sig framför Wendelsbergs ”paradentré” 
när Göteborgslaget radade upp sig för att ta emot vandringspriset. Nästa år åker vi till Skåne och 
försvarar trofén! 

Arrangemanget genomfördes i samverkan med OK Landehof Skogsflickor på uppdrag av Skogs-
flickornas klubb i Göteborg vilken har cirka 150 medlemmar. 

Skogsflickornas organisation verkar inom idrotten orientering, både nationellt och genom lokala 
distriktsklubbar. Förutom årligen återkommande lokala aktiviteter bjuds det vart tredje år in till 
Riksting för alla Sveriges Skogsflickor. Rikstinget hålls i år i Dalarna i 
slutet på maj. För att erhålla medlemskap i Skogsflicksklubb krävs täv-
lings- eller ledarmeriter med dignitet. Inval sker genom rekommenda-
tion och olika typer av prövningar. 

Sjövallas Skogsflickor 

/genom Solveig Hedenblom 



Fotboll 
SJÖVALLA FK SENIORFOTBOLL  

Seniorfotbollen har tränat sedan mitten av januari och har i skrivande stund c:a 30 spelare.  

Vi inledde säsongen med att delta i Södercuppen under de 2 sista veckorna i februari och två första i 
mars.  Södercupen spelades i form av en serie med 5 lag i vår grupp.  
Efter två vinster, bland annat vinst mot Mölnlycke IF med 2-1, och två förluster, kom vi på en hedrande 2:a 
plats.  

Vi tränar 2 gånger i veckan nu under seriesäsongen och har två  seriematcher i veckan.  Ett A-lag i Div 6B 
och ett B-lag i reservklass 4. Vi håller till på Djupedalsängs nya konstgräsplan. Tyvärr har vår träning blivit 
lite ”rumphuggen” då vi tränar kl 20.30-22.00 och kommunen har släckt ned belysningen på planen. Orsa-
ken är att belysningen på planen är felaktig och stör boende i närheten.  När kommunen försökte kontakta 
entreprenören som anlagt konstgräset och elljuset visade det sig att denne gått i konkurs.   

Bland annat fick vi ändra speldag för vår premiärmatch den 9/4 som skulle spelas kl 19 till efterföljande 
helg kl 13 på Djupedal A-plan.  Inte helt enkelt att ändra i ett spelschema. Ny tid och dag samt, inte 
minst,  det berör även motståndarna.  

Vi har även fått tillgång att träna några tisdagar i veckan nere på IP.  

På Djupedal finns även en B-plan där elljuset fungerar men där är det i stället underlaget som inte håller 
måttet. Nästa år ska det bytas mot nytt. Det är gammalt konstgräs utan stötdämpning. Det lämpar sig inte 
för seniorer. Kom gärna ned och titta och heja på våra duktiga seniorspelare när vi har hemmamatch på 
Djupedal. Spelschemat finns på vår nya hemsida under Sektioner-Fotboll-Lag-Seniorer.  

 

 

 

 

 

Foto: Ove Berdal 

Sjövallas Markus Godtman rensar undan i försvaret i bortamatchen mot Ramberget. 



Trampolin 
Svenska Cupen nr 1 

Helgen18-19 april var vi på första Svenska cupen för året. Det är alltid lika spännande att komma ut och träffa de andra trampolin-

hopparna i landet  och se allas nya färdigheter man tränat upp under vintern. Lite nervöst är det alltid då man undrar hur man själv 

ligger till jämfört med de andra. Jodå, vi hade tränat på bra och resultaten visade sig med en gång. 

Hanna som oftast ligger på övre halvan av resultatlistan gjorde så även denna gången. Efter kvalen på lördagen låg hon på en klar 

första plats. Tyvärr får man inte längre med sig sina kvalpoäng till finalen utan där startar alla på noll och som ledare av klassen så 

går man ut som sista startande. Hanna fick alltså se sina motståndare en efter en göra bra finalserier, när det till slut var Hannas tur 

kände hon en ganska stor press på sig och tillsammans med en stor skopa nervositet så hoppade hon lite vingligt men lyckades ändå 

med nöd och näppe ta en bronspeng. Zack, som är ny i Svenska cupen sammanhang hade som mål att ta sig igenom två serier och 

helst placera sig på övre halvan. Efter mycket stilren hoppning i kvalet visade det sig att Zack tog sig till final som siste man, en 

mycket bra placering med tanke på att de var 26 startande i klassen. Även finalen blev lyckad och Zack slutade till sist på en fjärde 

plats. Mycket bra hoppat! 

 

Regiontävlingar 

Under våren har vi varit på två regionstävlingar 

I början av mars var det ett litet gäng som åkte till Herrljunga för att vara med på Grodhoppet för att testa sina tävlingskunskaper 

efter vinteruppehållet. Det är alltid lite pirrigt på första tävlingen innan man vet var man har sig själv och sina motståndare, men 

som i det flesta fall så upptäcker man att de andra klubbarna har tränat och utvecklats i samma takt som vi själva. 

Den 9 maj var det då dags för nästa regionstävling, denna gången i Frölunda. Vi var nu mer förberedda då vi också tränat för Fri-

volten cup. Den förberedelsen visade sig vara lyckad så samtliga sex gymnaster vi hade med tog medalj. Överst på pallen tog sig 

Johanna Hammar i flickor klass 6 och Kristoffer Backlund i klass 4 pojkar. Tre silverplatser fick vi genom Zack Sabirsh i DMT 

pojkar, Emma Ek i Klass 5 och Emma tillsammans med Isabelle Hofgren i synkron. Kristoffer 

tog också ett brons i DMT pojkar. 

 

 

 

 

Svenska cupengänget i Upplands-Väsby 

Hanna och Zack, våra två finalister  

Louise som dömer regions  

tävlingen  



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 


