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Redaktören har ordet. 

Hej och God Jul på er alla härliga medlemmar i Sjövalla! 

När jag skriver det här så är det faktiskt mitt i natten, dagen efter andra advent och det 

går med stormsteg mot alla julhelgerna. Idag var det härligt vårväder ute, knasig visst 

men det var allt skönt efter regn och storm i  helgen som var. 

Det här numret är skriver på rekordfart och hittar ni diverse fel i tidningen så hoppas jag 

ni har en aning överseende den här gången. Korrekturläsning har inte hunnits med om 

tidningen ska ut innan jul.  

Det ska bli skönt med lite ledig måste jag erkänna. Jag tycker det är väldigt roligt att 

göra Sjövallabladet och nu har jag börjat tycka det är roligt med Frisksporttidningen 

också, det var aningen kämpigt i början med nytt dataprogram men skam den som ger 

sig eller hur. 

Jag vill slå ett slag för 2016 års stora uppgift. Riksläger som ska ros iland igen och vi 

behöver all hjälp som tänkas kan, litet som smått. I tidningen ser du ett litet upprop och 

information om vem Du ska vända dig till för vidare information. Tveka inte ! Hör av 

dig , du ångrar dig inte. Det är trots allt årets bästa vecka, Ha nu en lugn och fin jul.  

Med  frisksporthälsningar Karin 

Årsmötet 2016 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjö-
valla FU inbjudes härmed till årsmöte 

 

söndagen den 28 feb 2016, kl 18.00 

på Finnsjögården. 
 

Eventuella motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 

måndagen den 11 januari 2016. 

 

Välkomna! 

Styrelsen 



 

Ordföranden har ordet  

Hej kära medlemmar! 

      

Hur olika kan det inte vara från det ena året till det andra. När jag för ett år sedan satte mig att 
skriva mina små reflektioner till Sjövallabladets höstnummer, kunde jag notera att det varit en fin 
sommar och att såväl riksläger veckan som O-ringen veckan blev några riktiga höjdare. I år kan 
man ju inte precis säga att sommarvädret varit så där fantastiskt precis. Många undrade vart 
sommaren egentligen tog vägen. Det blev inte många bad för mig inte.  

På O-ringen veckan hade vi dock en väldig tur. Under tävlingarna regnade det inte en enda gång 
på löparna. Regnet kom i stället på nätter och lediga dagar, vilket för oss Sjövallaiter inte spelade 
så stor roll. 

O-ringens centralort hade vi i år nämligen nästgårds, i Borås, vilket ledde till att många av oss 
nöjde sig med att bo hemma och i stället åka till respektive tävling. Detsamma gällde nog för 
många klubbar i Göteborgsområdet och sannolikt var tävlingsorganisationen inte helt oförberedd 
på detta. Man hade ordnat med stora/många P-ytor, med hyggligt promenadavstånd till de olika 
arenorna. Sista dagens arena var alldeles fantastisk. Det var just en arena, nämligen Borås Arena. 
Efter att ha sprungit i det kuperade skogs- och friluftsområdet nordväst om stan leddes löparna 
på uppbyggda ramper in på arenan där segrarna i respektive klass eggades fram sista biten av 
stormande ovationer. Häftigt! 

Men inte fick vi vila på några lagrar – om vi nu lyckats erövra några sådana. Direkt i veckan där-
på arrangerades Veteran-VM i orientering, där Sjövalla, tillsammans med Uven svarade för en 
tävlingsarena vid parkeringen för Bertilssons stuga under två tävlingsdagar. Många Sjövallaiter 
hjälpte till med att få de närmare 4.000 tävlande på bästa humör. Sören Svensson drog som van-
ligt ett jättelass vid förberedelserna för detta. En stor eloge till honom! 

 

Riksläger besökarna samlades i år på Stensund. Som traditionen bjuder är rikslägret vart femte år 
vid denna frisksportens högborg. Visst regnade det häftigt ibland, men tittar man på alla trevliga 
fotografier därifrån verkar det ändå som att vädret var ganska fint, ja stundtals tom soligt. Aktivi-
teterna var, som det brukar vara på riksläger, vanligt många och innehållsrika. Som vanligt var 
Sjövalla rikt representerat med ett stort antal deltagare. Många var framgångsrika i de många täv-
lingarna och alla tycks vara nöjda. 

Men nu gäller det att kavla upp skjortärmarna och börja jobba – nästa år är det Göteborgsdistrik-
tet med Sjövalla och övriga göteborgsklubbar som står för värdskapet vid ännu ett riksläger i Sä-
tila. 

Organisationskommittén är sedan länge i full gång med att förbereda detta och det kommer att 
behövas många hjälpande händer. Visst vill vi väl att alla lägerdeltagarna skall få det precis lika 
roligt som vi har det i Sjövalla – ”den roligaste klubben”! 

 

Må så gott!                                                                        Claes Green 



 

  

Styrelse 

Befattning 

  

Namn och telefon 

  

Postadress 

  

E-post 

Ordförande 

  

Claes Green 

031-88 47 73 

070 375 19 76 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

claes.green@telia.com 

Vice ordförande 

  

Leif Borg 

031-88 49 46 

0705 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare 

  

  

Inger Green 

031-88 47 73 

0736 49 00 67 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 

Kassör 

  

Sven Persson 

031-88 32 39 

070 583 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 Pixbo 

sven.persson@else.se 

Ledamot 

  

  

Anna Johansson 

031-778 94 66 

0704 07 09 81 

Heymans väg 17 

435 43 Pixbo 

annapanna@telia.com 

Ledamot 

Fotboll 

  

Leif borg 

031-88 49 46 

0704 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

fassborg.borg@telia.com 

  

Ledamot 

Orientering 

  

Per-Arne Wahlgren 
031-3381180 
0708-322148 

Buss Johns väg 7 
43544 Mölnlycke 

 

  per-arne.wahlgren@telia.com 

Ledamot 

Sacro 

  

Paula Nordöen 

031-338 04 60 

0705 38 04 60 

Hönekullavägen 41B 

435 44 Mölnlycke 

paula.nordoen@telia.com 

Ledamot 

Skateboard 

  

Petter Ljungholm 

031-338 07 74 

0707-54 00 29 

Askvägen 7 

435 37 Mölnlycke 

p.ljungholm@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Annika Lange 

031-98 93 67 

070 331 41 85 

Abborrtjärnsvägen 27 

435 39 Mölnlycke 

annika.lange@telia.com 

Ledamot 

Ungdom 

Fredrik Riegnell 

0708 74 68 33  

Häcklehagsvägen 61 
439 93 Onsala 

fredrik.riegnell@hotmail.com 

Finnsjögårdens 
driftsgrupp 

  

Olle Lindkvist 

031-88 03 21 

0725-02 24 43 

Alvvägen 4  

435 37 Mölnlycke 

fam.lindkvist@telia.com 

 

Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2015 



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 

Vakant   

Redaktör  

Sjövallabladet  

Karin Paust 

073 362 83 37  

Storgatan 44 

524 30 herrljunga 

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 ta en fika i serveringen 

där brasan kanske är tänd. 

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

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

 

 

Öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: 17.30 – 21.00 Klubbkväll  Medlemmar 

  

Söndag: 11.00 – 16.00 Servering  Öppet för allmänheten 

 

Bastupriser:  Ej medlemmar: Enstaka besök: 20 kr Klippkort 10 ggr: 160 kr 

 Medlemmar:   Gratis  

  

När Finnsjögården är öppen går det att ringa dit på tfn 031-88 45 41. 

 

Berätta om Finnsjögården för era vänner, arbetskamrater och nyinflyttade Mölnlyckebor 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 på privata bokningar. Bokning kan göras genom Inger Green, 

tel 031-88 47 73. 

 

Prislista finns på hemsidan. 

 



Vikten av att vara aktiv och röra på sig läser man ständigt om i olika medier och det har ju också 

varit en ”grundbult” i frisksportsammanhang. När Friskis & Svettis för några år sedan skulle lägga 

ner sin stavgångsaktivitet (som undertecknad tillsammans med några andra sjövallaiter deltog i), 

föll det sig naturligt att Sjövalla tog över den verksamheten. Jag tog då också på mig att vara leda-

re för gruppen, vilket inte på något sätt varit en belastning, snarare tvärtom! 

Att ha en stående programpunkt kl 10 på måndag förmiddag är en jättebra start på veckan! 

Med undantag för jul- påsk- och sommaruppehåll har vi alltså sedan januari 2011, oavsett väder-

lek, stavgått 5-6 km varje måndag. Man kan tycka att det kan väl inte vara så roligt om det nu reg-

nar, men som alltid så gäller det enbart att klä sig rätt. Det är gott att komma ut och få den där run-

dan. F.ö. så är det betydligt mera sällan än man tror som det är riktigt dåligt väder. Kanske en à två 

gånger per år. Många gånger har det varit ett rent sagolikt väder. Som t.ex. en måndag i oktober 

när vi gick runt Lilla Delsjön i strålande sol och fullständigt stiltje. 

Inte en krusning på sjöns yta störde spegelbilderna av trädens prunkande höstfärger! 

Antalet deltagare i gruppen varierar från gång till gång, alltifrån knappt 10 till över 30, men oftast 

är vi väl ca 20 personer. Promenaden är s.k. öppen verksamhet, vilket innebär att även ”icke-

sjövallaiter” är välkomna. Vi brukar ofta dela upp oss i två grupper, där den ena tar det lite lugnare 

och den andra går i ett raskare tempo. 

Eftersom det förutom den väsentliga ”röra på sig-aspekten” också lite är fråga om en social aktivi-

tet, brukar vi fika någon gång då och då, kanske tre gånger per termin. Det kan vara på Finnsjögår-

den (där vi ordnar fikan själva), på Gunnebo, i Bertilssons stuga eller i församlingshemmet. Ibland 

har vi i stället tagit med oss fika och tagit en fikapaus på lämpligt ställe i naturen. Alltid mycket 

uppskattat.  

För att få lite variation på promenaden varierar vi området för denna. Sedan några år har vi gått vid 

Finnsjön, Säteriet/Labbra, Lilla Delsjön, Wendelsberg och Gunnebo. Idéer om nya områden är väl-

komna! Oländiga stigar är dock inte så lämpliga. Det står alltid på Sjövallas hemsida under sektio-

ner/seniorer/stavgång var vi träffas nästa gång. Känner Du för att vara med är Du hjärtligt välkom-

men!                                                                                                                                      Claes Green 

Vid Lilla Delsjön, tidig vår  

Stavgång på måndagar 



 

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! 

Riksläger i Sätila 
 

 

 

Efter Nyår är det så är det dags att blicka framåt !!  

I sommar är det vi i Göteborgs distrikt som ska vara värd för 2016 års 

riksläger.  

Vi kommer att vara på samma plats som förra gången vi arrangerade läg-

ret , i Sätila med andra ord. Det kommer bli jättefint och toppenväder är 

beställt såklart. 

Nu behöver vi bara all hjälp vi kan tänkas få från alla Er därute. Hör av er 

så snart ni kan med frågor eller idéer  till   

annika.lange@telia.com 

Tillsammans gör vi världens bästa läger igen. 



Torsdagsutflykter med  

seniorerna 

 
Varje torsdag samlas ett stort antal  av 

Sjövallas seniorer i Finnsjögården för  

gemensamma aktiviteter men en gång i 

månaden gör vi en utflykt. 

Den sista torsdagen i oktober samlades 

vi vid Chalemrs golfbana. Vi vandrade 

via Konunga– och Ulvbergen upp till 

Sandsjön under Stig Ekbergs ledning. 

Trakten är gammal kulturmark som nu 

delvis utgörs av golfbanor men även ren 

vildmark förekommer. Vid Sandsjöns 

strand hittade vi en fantastisk rastplats. 

På återvägen guidade Stig oss till en ut-

siktshöjd där vi kunde njuta av landska-

pet som nu börjat gå över i höstfärger. 

Alla deltagare var mycket nöjda med utflykten och vi tackar Stig för att han kunde ställa upp och 



Hjärtliga Gratulationer  

Till alla våra jubilarer 
 

 

    85 år   

Kerstin Adrian   16-01-21    

    

 

80 år 

Seppo Kinnunen   15-12-09   

Heikki Ots    16-03-03 

Gunnel Fredriksson   16-05-21 

 

75 år 

Margit Fredriksson   16-06-13 

 

70 år 

Göran Andersson   16-02-22 

 

60 år 

Johan Ahlgren    16-03-30 

Lars Larsson    16-04-19   

  

50 år 

Anna Bengtsson  16-01-16 

Christina Pettersson   16-03-04 

Birgitta Säikhe   16-03-12 

Marie Wendel    16-03-14 

Lena Holmberg   16-03-25 

Hjalmar Gyllentofs   16-05-21 

Pernilla Krook    16-05-24 

 



Nostalgiträff i Finnsjögården 
Lördagen den 23 oktober samlades vi, c:a 60 

frisksportare med gemensamma minnen från träf-

far läger och tävlingar under 40, 50 eller 60 år. 

Mölnlycke FK stod som värd för träffen liksom 

första gången 2011 även då i Finnsjögården. Sjö-

valla tog över arrangemanget  2012. FK Herkules 

bjöd in oss till sin då tillbyggda Herkulesgård 

2014. 

Mölnlycke FK hade ordnat en trevlig dukning där 

vi satt vid småbord med ett dignande kakbord lätt 

åtkomligt för påbackning. Björn Wikander,  yrkesverksam bland an-

nat på Nöjdhs  konditori  hade bakat till allas belåtenhet. För musiken 

svarade Ingvar Winberg tillsammans med Bertil som bjöd oss på väl-

bekanta toner. 

Snart spreds ett sorl från de olika borden och minnen ventilerades 

från där och då. Ingvar hade ordnat en mycket trevlig musikfråge-

sport och ett vishäfte med för oss alla välbekanta allsånger. 

Efter denna dansade vi , foxtrot vals och tango. Dock spred sig en viss osäkerhet bland paren på 

golvet då musiken spelade hambo efter att ha påannonserat schottis. Inte snällt mot oss gamla! 

Under kvällen skrev vi på hälsningar på kort som skickades till kamrater som inte hade möjlighet 

att närvara, Arne Ebers 95, Gunvor och Lasse Larsson 90 samt Ingvar Svensson 76.(fotbollspelare 

i Mölnlycke IF, IFK Göteborg, Åtvidaberg och Svenska landslaget) 

Kvällen avslutades med att vi hand i hand sjöng gemensamt och tackade varandra för en trevlig 

kväll och förhoppningar om att ses om ett år, då med Sjövalla som värd. 



Volleyboll 
Olof Cup - favorit i repris 

Volleybollsektionen genomförde visserligen ett Olof Cup i våras, men eftersom det är så populärt 

så blev det en omgång till. 20 personer hade samlats lördagen den 17 oktober för att göra upp om 

vem som lyckades få ihop flest vunna bollar. Som energitillskott i halvtid fick alla kolhydratladd-

ning medelst kakor av Ingela. 

Det första Olof Cup initierades av Olle Nylund på 80

-talet som ett sätt att åstadkomma ” generationer i 

gemenskap” som är en av Frisksportförbundets 

grundvärderingar. Vi har återupptagit traditionen nu 

på 2010-talet och lyckats lika bra med att få till en 

fin blandning av åldrar. Dock blev det en ganska ål-

dershomogen skara på prispallen: Peter på första 

plats, Åsa på andra och Ingela på en tredjeplats. Det 

kanske är som de säger att gammal är äldst? Eller så 

slår det myckna tränandet in. Nu under hösten har 

alla i klubben som vill spela volleyboll från 15 år 

och uppåt möjlighet att göra så både på måndagar 

och onsdagar. Välkommen! 



Sjövallas skateboardsektion håller till i Möln-

lycke fabriker. I början av året gjordes en 

ombyggnad skett och i början av mars så 

öppnade skatehallen återigen för alla skate-

boardsugna. Chillskate är öppet för alla som 

vill åka skateboard och inlines. I somras hölls 

de årliga sommarkursen för barn och ungdomar. 

Jukka Rankanen - TACK !! Jukka Rankanen har i mars efter ca 10 

år lämnat Chillskate. Jukka startade skatesektionen i Sjövalla, Chillskate, tillsammans med Rose-

Marie Rang. Många killar och tjejer har Jukka att tacka för möjligheten till skateboardåkning i en 

bra atmosfär och miljö. Vi riktar ett stort och innerligt tack för allt engagemang som Jukka har haft 

för Chillskate! 

Skateboard för ensamkommande flyktningbarn Chillskate har i 

mitten av november tagit initiativ till att erbjuda ensamkommande flyktingbarn och ungdomar att 

komma till Chillskate för gemenskap och skateboardåkning. 

Julskate Strax före jul kommer den årliga "julskaten" att äga rum. Då är det tomtekläder och 

julbord till självkostnadspris som gäller.       Petter Ljungholm 

Chillskate 

Skate på Liseberg 

Det finns några få tävlingar i Sve-

rige för skateboardåkare. Den 

största heter "Skate på Liseberg" 

och genomfördes i mitten av juni. 

Där möttes amatörer som fick tävla 

om platser för att tävla mot hel- 

och halvprofessionella åkare. Förra 

året nådde Sjövallas/Chillskates 

Emil Ljungholm semifinal. I år 

hade han ett par sämre åk och gick 

inte vidare. Vi ser fram emot att 

fler från Chillskate tar möjligheten 

att tävla i ett jättefint arrangemang. 

Emil på Liseberg 



Sverigelistan 
Lögn, förbannad lögn och statistik myntades av Mark Twain. Och, jovisst, statistik kan använ-

das till mycket. Inom orienteringen har vi Sverigelistan. Inte för att den kanske visar hela san-

ningen, men Sverigelistan kan vara bra hjälpmedel för att se om träning och tävling ger resultat och då 

främst positivt resultat - om man tränar vill säga. 

Skulle man springa en bra tävling och drabbas av hybris, då är det bara att titta i Sverigelistan för att få en 

mer balanserad syn på tillvaron. För egen del kan jag då notera att 115 löpare ligger före mig i min ålders-

klass H65. Aj då, det är långt fram till de bästa även bland dessa gubbar, för att inte tala om alla manliga 

löpare, men det kan vi glömma, för det är jobbigt nog att tävla mot jämngamla. Här gäller det att kavla upp 

ärmarna, spotta i nävarna, för nu jäklar – nästa år skall konkurrenterna få se upp! 

I Sverigelistan ingår alla löpare över 15 år, en damklass och en herrklass. De 6 bästa tävlingarna inom ett år 

räknas och du får ett rankingtal. Detta baseras på hur du springer gentemot dina medtävlare och bygger på 

statistik som samlats in under många år. Du måste tävla i huvudklass. 

Undertecknad har ett rankingtal på 34,14. Sverigeettan har 0,0. Rankingtalet ger en indikation på hur långt 

efter du skulle vara nummer ett. För den intresserade finns utförliga formler för beräkning av rankingtalet. 

Sverigelistan finns under Eventor och uppdateras efter varje helg, så det är lätt att följa eventuella framsteg 

och dessvärre även bakslag. 

För Sjövallas del toppar Maria Holmqvist damlis-

tan före Solveig Hedenblom och bland herrarna 

ligger Per-Arne Wahlgren i topp före Jonathan Kil-

näs/Wedberg. Kolla själv ditt tal. För egen del skall 

jag börja med att krypa ner bland de hundra främs-

ta nästa år. Vilken Sjövallait gör störst framsteg 

nästa år? Här skulle Unibet och alla andra vadslag-

ningsföretag få klia sig rejält i huvudet. Sedan, kan 

du naturligtvis glömma all statistik och bara njuta i 

skogen. Välj själv. Hälsningar Sören (Plats 116 i 

klassen H65). 

           På bilden delas det ut bronsmärken 

Jorden runt på 320 år 

Egentligen borde det mesta om Sjövallas märkliga 25mannaresa söderut mot varmare breddgrader – utan 

felstämplingar trots över 6000 kontroller – redan skrivits, men på årets bussresa väcktes frågan: När har vi 

sprungit ett vara runt jorden? När är vi tillbaka i Göteborg? För som alla rättrogna vet startade resan 1990 

och vi har lämnat Europa, befinner oss i Marocko på väg mot Mali. 

Och betänk. Över sextusen gånger har en grönvit löpare, gammal som ung, nybörjare som rutinerad, böjt 

sig ner över den orangevita kontrollen och kollat kodsiffran, gött, stämplat med stiftklämman och under 

senare tid med den mer moderna sportidentpinnen och rusat vidare. 

Svaret på de inledande frågorna är att vi år 2310 åter skymtar Karlatornet (Göteborgs nästa skyskrapa) i 

horisonten. Går det överhuvudtaget att tänka så här långt in i framtiden? Finns Finnsjögården kvar? Spring-

er man fortfarande runt Finnsjön? 

Jodå, träningsfliten har inte minskat som motvikt till all automatisering. Bilar finns inte längre utan alla fly-

ger till Finnsjögården med sin personliga jetstrålebehållare på ryggen. När man väl landat och tryckt på 

komprimeringsknappen får miniflyget plats i en box i omklädningsskåpet. 



Orientering   

Året är 2310. Kalle, Nisse och Stina fikar i Finnsjögården. 

Kalle frågar -Hur startade egentligen detta med 25manna? Stina som är påläst vet besked -Jo, någon gång 

i slutet av 1900-talet sprang vi 25manna för första gången. Jag har läst att Jan-Erik Jonsson, som jobbade på ett välkänt 

bilföretag på Hisingen hade fixat gratis buss. Chassiet var dovt silverfärgat och fönsterrutorna tonade vilket inte var så 

vanligt på den tiden, så busstävlingen vann vi överlägset. På söndagen, dagen efter 25manna, fick vi lära oss varför re-

galskeppet Wasa sjönk. Sådana nymodigheter som 25mannakorten fanns inte på kartan 1990. 

Själva tävlingen då. Hur slutade den? Jo, premiärlaget slutade på plats 278 av 356 startande lag. Linda, Solveig och Sö-

ren sprang redan då. Christina Green, 14 år, sprang längsta damsträckan. Det mesta är sig likt med andra ord. 

Åter till nutid. Årets upplaga slutade på plats 230, vilket är bra och 53 placeringar bättre än 2014. Vi har stor spridning i 

åldrar och kunnande vilket är roligt. Skämtsamt brukar snacket gå, att har du väl satt dig på 25mannabussen kan du lugnt 

räkna med att få springa. Många som förväntat sig en skön och avkopplande semestertur i Stockholm har hastigt och 

kanske mindre lustigt blivit en länk i 25mannakedjan. Det har alltid gått bra eftersom vi befinner oss i Marocko. 

I år var vi till och med något övertaliga och det är alltid bra med reserver, även om det naturligtvis är roligare att springa. 

Med tanke på den positiva trend som finns i klubben med många lovande ungdomar, och föräldrar också för den delen, 

borde vi vara minst 40 deltagare nästa år. Konkurrens som smakar mumma för en lagledare! 

Häng med på höstens/vinterns träningar så får du en stabil grund inför nästa års tävlingar. 

/Sören 

Sjövallas 25mannalag 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stående från vänster: Linda Hedenblom, Noah Hedenblom (reserv), Solveig Hedenblom, Sören Svensson, Åse 

Fuxborg, Lars Ljungberg, Phil Mullins, Ida Johansson, Maria Holmqvist, Amanda Mullins, Tobias Holmqvist; 

Hjalmar Ljungberg, Linnea Kilnäs/Wedberg, Jonathan Kilnäs/Wedberg, Maria Logren, Märta Ljungberg, 

Mats Logren, Per-Arne Wahlgren, Johan Hjelmér, Adam Olsson och Magnus Olsson. Liggande från vänster. 

Wilmer Holmqvist, Joel Hellman, Edvin Ljungberg och Lisa Larsson. 

Fotograf Maria Kilnäs. 



Världsmästarbesök på hemmaplan 

WMOC, World Master Orienteering Championship, eller rätt och slätt Veteran-VM i orientering, 

arrangerades i år i Sverige, närmare bestämt i Göteborg. Då tävlingarna ägde rum i slutet av se-

mesterperioden var kännedomen om evenemanget förutom för orienteringsnördarna tämligen be-

gränsad. Inte desto mindre var Sjövalla med som arrangör och förutom all planering arbetade ett 

30-tal Sjövallaiter intensivt i dagarna tre. Sjövalla ansvarade tillsammans med IK Uven för Arenan 

för kvalificeringstävlingarna över lång distans. För de tävlande var det två kvalificeringslopp som 

gällde där det sammanlagda resultatet mynnade ut i vilken finalgrupp man var kvalificerad för. 

Arenan var placerad vid parkeringen till Bertilssons stuga med mål inne i skogen i anslutning till 

parkeringen. Skogen var gallrad från sly och buskar så de tävlande möttes av en vacker pelarsal 

vid målgången. Arrangemanget flöt på klanderfritt även om periodiska skyfall gjorde att det mesta 

flöt i ordets rätta bemärkelse. Över 3000 löpare från hela världen deltog. Deltagarna var till synes 

och hörbares nöjda och även Delsjöterrängen fick goda vitsord. Vi hemmalöparna känner ju till 

hur tuff terrängen kan vara med kraftiga branter och tungsprungna mossar men för ickenordiska 

deltagarna var detta säkert ett exotiskt inslag, en ny aha-upplevelse. Även upploppet på första etap-

pen var både lång, svagt uppför och svårforcerad på grund av vattendränkta marker. Ett upplopp 

man inte glömmer i första taget.  

För Simone Niggli på bilden ovan och tillika världens genom tiderna mest framgångsrika oriente-

rare var upploppet säkert en baggis. Simone som trappat ner sin elitsatsning var helt överlägsen i 

D35 och det kom inte som någon överraskning. 

Arrangemanget gav som vanligt oss klubbkamrater tillfälle att mötas, utbyta tankar och gemen-

samt utföra ett arbete. För detta har vi belönats med 50000 laxar, ett bra tillskott till klubbkassan. 

Träna på! Sören 

Orientering 



Senior Fotboll 
Seniorfotbollen har under säsongen 2015 spelat med 2 lag i Göteborgsfotbollens seriesystem. Ett A-lag i Div. 

6 och ett B-lag i reservklass 4. 

Spelartruppen har varit c:a 25 spelare som har tränat 2 ggr/v. Vi har tränat och spelat våra hemmamatcher på 

Djupedals nya konstgräsplan som invigdes i maj. 

A-laget hade inte en lyckad säsong 2105. Med 2 vinster och 3 oavgjorda resultat så ramlade vi ner i div 7. 

Vårt B-lag lyckades komma på en 8:e plats av 11 lag. 

Serietabell div 6B 2015 

 
//Fotbollskommitén 

Division 6 B Herrar 

Lag S D P 

Gå till detaljerad tabell på gbgfotboll.se 

FC Bosona 20 77 55 

Santos Cruzazul IF 20 34 46 

Göteborgs SIF 20 27 43 

FC Heden 20 9 37 

BK Wobbler 20 12 30 

Syrianska/ Arameiska Föreningen Göte-
borg 

20 -3 27 

Rambergets SK 20 -13 27 

Härryda IF 20 -29 19 

BK S:T Jakob 20 -22 15 

Landala IF 20 -45 13 

Sjövalla FK 20 -47 9 

Göteborgs BK Utgått 

http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&scr=table&ftid=57748
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=68743
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30220
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29051
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=98743
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29368
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=98621
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=98621
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29649
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29091
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29352
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=56193
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=29365
http://gbgfotboll.se/information/?widget=1&flid=30214


Fotboll 
Sjövalla FK  

Fotboll star-

tar juniorlag! 
I april så föddes idén hos mig att starta ett helt nytt 

juniorlag i fotboll. Själv har jag en mångårig erfaren-

het att fotbollsspelande på en ganska seriös nivå men 

efter att ha slutat med all fotboll för ca 3 år sedan har 

jag knappt rört en fotboll.  

Jag är engagerad inom fotbollen inom andra befattningar än spelare och har definitivt 

kvar kärleken till sporten. Nu kände jag att det var dags att börja spela igen, jag ville ha 

lika roligt med fotbollen som jag haft tidigare men mitt liv med många andra aktiviteter 

och mycket skola tillät inte en ny elitsatsning. Jag visste att många befann sig i samma 

situation som mig så jag började höra mig för bland vänner och bekanta och många kän-

de samma sak, nu var det dags att dra igång igen!  

 

Ganska naturligt kom jag i kontakt med Sjövalla FK som enligt mig är den perfekta klub-

ben för dem som endast tränar för välmående och glädjen det innebär att spela fotboll. 

Min idé togs emot på bästa möjliga sätt av fotbollsutskottet och vi var igång. 

 

Eftersom vi kom igång först i maj iår så var serien redan igång och det fanns därför ingen 

möjlighet att anmäla ett lag dit. Vi har därför under året fokuserat på att ha bra träningar 

för att komma igång med fotbollen men många matcher har det ändå blivit. Juniorlaget 

har under säsongen spelat 7st matcher och har minst 2 matcher kvar innan jul. Dessutom 

har de allra flesta killar spelat flera matcher i Sjövalla FK:s A och B-lag. När säsongen 

nyligen tog slut hade inte mindre än 18!!! juniorer representerat Sjövallas A-lag och ännu 

fler Sjövallas B-lag.  

Juniorlaget har som sagt också spelat flera matcher och samtliga med våra mått mätt fan-

tastiska resultat. Vi har hittills förbättrat oss själva markant för varje match vi har spelat. 

Vi har höjt oss på alla plan under säsongens gång, mycket tack vare en fantastiskt bra 

tränare vi har men också på grund av att vi är ett lag som verkligen har roligt på träning-

arna. Vi tror på en miljö där det inte finns några misslyckanden utan att man bara kan 

lyckas. Alla som går på träningen kommer både förbättra sin fysik och bli bättre fotbolls-

spelare bara dem är där och försöker. Vi tror också på en miljö där vi bara bemöter var-

andra positivt. Detta innebär exempelvis att våra spelare inte är särskilt ”rädda” att slå en 

felpass utan ser istället möjligheterna i ett bra passningsläge.  

Vi tror att alla både kommer att må bättre och bli bättre fotbollsspelare i en miljö där 

glädjen prioriteras. Därför är det inte det viktigaste i vårat lag vem som är bäst och vem 

som gör flest mål utan i stället att alla som kommer på våra träningar ska ha så roligt som 

möjligt.  

            



 

När det gällde matcherna med vårt juniorlag är vi av 

tanken att alla som vill ska få vara med och spela. Detta innebär att i 

vårt juniorlag förekommer ingen som helst toppning där det handlar om 

att var bättre än någon annan. I vårt lag finns det helt enkelt ingen som 

är för ”dålig”. Detta är en grundläggande tanke för vårt lag som vi är 

väldigt stolta över och utmärker oss från mängden.  

När jag ändå pratar om våra matcher så är jag väldigt stolt över att vi 

redan kan visa upp några riktigt fina resultat på att vår idé om glädje i 

centrum fungerar. Under vår första cup med laget som dessutom var 

inomhus (futsal). Blev vi placerade i ”dödens grupp” gruppen innehöll Svenska mästarna 

i futsal för 17 åringar Fässbergs IF och de erkänt superduktiga Västra Frölunda U21 som 

de två självklara favoriterna till avancemang. Så blev även fallet men jag är otroligt stolt 

att säga att trots endast tre stycken träningar inomhus innan cupen så står vi upp fantas-

tiskt bra och förlorar endast matcherna med 1-0. En fantastisk prestation. 

 Efter cupen under sportlovet v44 har vi även hunnit spela en ny träningsmatch utomhus 

mot det etablerade laget Utbynäs SK. Tyvärr drabbades vi den dagen av mycket sjukdom 

i truppen och på samlingen till match var vi endast 11 spelare (inga avbytare). Det blev 

en väldigt tuff match då vi möter ett lag som dels hade fullt med avbytare men även trä-

nar oftare än vad vi gör och därav har en bättre kondition.  Vi tvingas dessutom spela 

med endast 10 man i 30 minuter av matchens 90 på grund av skador. Vi gör dock en sen-

sationellt bra match och när domaren blåser av matchen visar resultattavlan 1-1 trots att 

vi dessutom missar några riktigt fina lägen. Detta blir Sjövalla juniorers historiska första 

och hittills ända poäng men fler kommer det att bli. Redan onsdagen den 17:e november 

kl 19,15 på Djupedal tar vi emot Utbynäs igen för en returmatch men denna gången på 

hemmaplan och dessutom med avbytare. Då går vi för vår första seger.  

Därför välkomnar jag er alla som läser detta med att komma ner och heja fram oss mot 

vår första seger och sprida Sjövalla andan.  

 

Robert Andersson 

 

 

Fotboll 



Summering av 2015 för Sjövalla fotbollslag -04:or.   

 

Vårt lag består av killar från ett antal 

olika skolor och områden i både 

Härryda- och Mölndals kommun. 

Under året har vi varit ca 35 spelare 

och åtta tränare under våra tränings-

pass. Vårt upplägg för året var att 

dela in spelarna i 6-mannagrupper 

som tillsammans bildat tre lag.  Att 

få "nya" lagkamrater inför varje 

match har fungerat över förväntan 

och skapat en fantastisk gemenskap!  

 

Säsongen startades med ett miniläger 

med övernattning i Finnsjögården 

där vi hade olika teamövningar, gril-

lade och hade roligt tillsammans.  

Den avslutande spökvandring blev 

ett bestående minne kan vi lova. 

Vår fina föreningslokal står till för-

fogande så vi rekommenderar alla att 

samla ert lag till ett miniläger på 

hemmaplan! Aktiviteten var även en 

bra träning för vårt större äventyr 

som väntade under sommaren... 

 

I slutet av juli styrde vi kosan mot 

Helsingborg och Eskilscupen. En spännande cup med inte mindre än tre nätter i sovsal.  Det väntade en väl-

digt fin anläggning på oss med planer som skulle kunna husera fotbolls-VM. Fotbollsmässigt höll lagen vi 

mötte i Eskilscupen lika hög kvalitet som planerna. Våra två lag gick till B- respektive C-slutspel.  När vi 

åkte hem på söndagen var vi alla överens om att detta var det roligaste vi gjort och att vi gör om det nästa år 

igen. 

Sista cupen för året spelades i Lindome. Där fick vi tillfälle att känna på 9-mannanspel fullt ut  och för för-

sta gången i lagets historia springa offside. Totalt har vi hunnit med att spela sex stycken cuper under året. 

Detta har förutom roliga dagar gett oss kvitto på att vårt lag utvecklas väl i takt med övriga Göteborgslag.  

 

Seriespelet här hemma har gett oss tillfälle att prova på alla de med- och mottagningar vi övat på under våra 

många teknikpass. Vårt fokus ligger på att utbilda våra barn till duktiga fotbollspelare samt att alla ska bere-

das tillfälle att spela på alla platser i laget.  Att våga spela bollen inom laget är det vi strävar efter. 

Vi har under åren tillsammans pratat mycket om "Sjövalla-anda", att vi ska kämpa, spela hårt men schysst 

och att vi ska hålla ihop 

och inte ge upp samt visa 

varandra respekt. Sällan 

har ett gäng killar på elva 

år visat på sådan mognad 

och sådan sammanhåll-

ning som Sjövalla -04 gör. 

Våra fantastiska spelare 

utvecklas ständigt och vi-

sar stort hjärta både på 

fotbollsplan och utanför. 

Nästa år ser vi fram emot 

att spela 9 manna fotboll 

och nya fotbollsäventyr! 

 

Bild från Eskilscupen  

Bild från Zenitcupe  



Trampolin 
Svenska cupen 3 gick i Upplands-Väsby i början av oktober. Denna tävling, den första för hös-

ten drog ett stort antal deltagare. Så många har vi inte varit på många, många år. För SACRO:s del 

var det dessvärre tvärtom. Louise N drog på sig en kraftig förkylning och tvingades i sista sekund 

att stanna hemma. Hanna J har med  sin fotskada tvingats avstå från all hoppning under hela termi-

nen, vilket bidrog till att vi bara hade våra två etablerade killar Oliver W och Zack med oss, samt 

vårt nya tillskott Kristoffer B som är med för att se och lära. 

Vi hoppades som vanligt på minst finalplats men med rekordantalet 35 killar i klass 3 så hade man 

ingen aning om hur det skulle gå. Men jovisst gick det vägen! Både Oliver och Zack till final som 

fjärde och sjätte kille (sex går till final i Svenska  cupen). I finalen höll Zack sin sjätte placering 

medan Oliver fick till  det där lilla estra och kunde kliva upp på prispallen som silvermedaljör för 

dagen! 

Killarna ställde också upp i synkron där de tyvärr inte lyckades fullt ut och hoppade ur sig i båda 

sina serier men kom ändå 12 av 17 par som även det var nytt deltagarrekord. 

Den 14 november var det dags för Frölunda cup, sista deltävlingen för i år i Svenska cupen. 

Oliver som hade  en silverplats att försvara sedan Väsby open i oktober slog till igen och tog denna 

gången första platsen och därmed guldmedaljen i sin klass. Tyvärr nådde han inte fram till att vara 

med att slåss om placering i totala cupen då han under våren inte tävlade på grund av ryggproblem. 

Dock visade han återigen att han är med i toppskiktet i sin åldersklass. 

Hanna som gjort bra ifrån sig under vårens tävlingar men fick avstå Väsby open på grund av fot-

skada var återigen tillbaka till Frölunda cup och slog där till med en tredje plats i den totala cupen.  

Zack som hoppat jämt och bra hade med sina fina pla-

ceringar i cupen chans att ta hem bronset i totala cu-

pen, men på Frölunda cup gick det tyvärr inte hans väg 

men  han slutade på en fin 6:e plats. 

 

  

Trampolinsektionen SACRO fortsätter 

skörda segrar 

Louise, Hanna och Oliver på avslutningsmiddag  

Zack och Hanna 



Lördagen den 28 november var det Framtidshoppet för alla trampolinhoppare i Västsveri-

ge. Sjövalla FK/SACRO deltog med fem tjejer Linn Lindén, Isabel Hofgren, Johanna Hammar, 

Emma Ek och Lisa Holmgren. De tävlar alla i näst högsta regionsklassen, Isabell/Emma och Jo-

hanna/Linn ställde även upp i synkron. Väldigt många tävlande hade kommit denna regniga lördag 

så köerna till trampolinerna för att få uppvärmningsvarv var långa. Tävlingen startade med syn-

kron och bägge Sjövalla FK/SACRO paren körde sina första serier och utmärkte sig främst på 

mycket fin synkronitet. I den andra, valfria serien räkna domarna förutom stil och synkronitet även 

in svårigheten på övningarna in. 

Än så länge har SACRO tjejerna inte riktigt samma svårighetsgrad som några av konkurrenterna. 

(som hoppar individuellt på Svenska Cupen nivå). Men i den valfria serien fick Emma/Isabell täv-

lingens högsta synkronitetspoäng och slutade trea totalt. Johanna/Linn gjorde även de mycket bra 

serie men en miss i slutet gjorde att det ”bara” blev en sjunde plats. 

Individuellt i klass fem dominerade Sjövalla FK/SACRO tjejerna totalt. Isabel tog snabbt ledning-

en i första serien följd av de fyra andra. Även i den valfria serien imponerade de på domarna med 

höjd och stil. Lisa Holmgren som gjorde sin första tävling någonsin slutade på en fin sjätte plats. 

Emma Ek blev fyra, Johanna Hammar trea och Linn Lindén som tävlade för andra gången tog 

andra platsen. Isabell Hofgren som tagit ledningen efter första serien var tryggheten själv och trots 

en liten miss i femte övningen vann hon tävlingen med dryga poängen. 

Så det var ett lyckligt gäng med många medaljer som lämnade Herrljunga. 

Framtidshoppet 



Sista helgen i oktober var det dags för juniorer och ung-

doms-SM i Klippan, Skåne.. För att få delta på SM be-

hövs  något svårare övningar än vad man har på en 

Svenska cupen så det är inte alla hoppare som kan vara 

med där. I år representerades Sacro på USM av Oliver 

och Zack, som båda visade, efter bra placeringar i Svens-

ka cupen, att de har på SM att göra. 

Tjugo killar ställde upp varav åtta skulle gå till final. 

Både Oliver och Zack hade som mål att minst knipa en 

finalplats. Men tyvärr var inte turen på deras sida och 

båda hade hoppningar som gjorde att de kom längre ner 

än väntat i resultatlistan. Som en liten tröst så var i alla 

fall Olivers valfria serie den fjärde bästa. 

I samband med trampolin-SM så var det också en DMT– tävling där båda killarna hade bättre tur, 

och med varsina två bra kombinationer i kvalet var båda i final. Oliver slutade på en fjärde plats 

precis utanför pallen och Zack kom på sjätte plats. 

 

  

Ungdoms-SM i trampolin 

Klubbmästare 2015  

Hanna Jeppsson 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 


