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Redaktören har ordet. 

Hej alla Sjövallavänner 

Dags för årets första Sjövalla tidning och det precis när som-

maren står för dörren! 

I sommar har vi vår återigen den stora ärofulla uppgiften att 

vara arrangörer för Frisksportarnas riksläger. Det är förmodli-

gen inte något som undgått någon av våra medlemmar och jag 

vet att många av er därute sliter och lägger ner timmar och 

energi på att förbereda och planera för att allt ska stå klart 

vecka 28 när  alla frisksportare runt om i vårt land styr kosan 

mot årets begivenhet som  i år hamnar i Sätila. Många förvän-

tansfulla barn, många ungdomar som längtar efter en vecka 

tillsammans igen och många är vi vuxna som ser fram emot en 

vecka av traditionsenliga tävlingar, föredrag ,  promenader , 

mysiga tältkvällar i goda vänners lag och härliga bad i sjön 

Lygnern.  

Jag hoppas vi ses på lägret gott folk och jag önskar alla en 

fantastisk sommar med mycket bad och soliga dagar 

Med  frisksporthälsningar Karin 

Det fina fotot på omslaget är taget av min far Lennart Sundin 

och visar stranden  vid Lygnern. 



 

Ordföranden har ordet  

Hej kära medlemmar! 

I skrivande stund är det påskhelg. Vårvintern har övergått från att vara vinter till att vara vår. 

Endast i de allra mörkaste landskapspartierna ligger det en och annan snöfläck kvar, men mesta-
dels spirar de tidiga vårblommorna i våra rabatter för fullt. Orienterarna har tittat ut från sina 
lyor och sprungit sina första tävlingar, ett vårtecken så gott som något! – Men – vad fort ett år går! 
Det var ju inte länge sedan det var vår förra gången…. 

Fast å andra sidan har det ju hänt en hel del på ett år – i alla våra sektioner! Inte minst på Finnsjö-
gården. En del av er undrar kanske om vi har användning för vår kära Finnsjögård? Och det vill 
jag mena att vi verkligen har! Häromdagen hade jag anledning att gå igenom hur vi använde 
Finnsjögården under 2015 (i vårt kära statistiksverige ingår att ta fram även denna uppgift). Kan 
tyckas vara en nog så tråkig uppgift, men där resultatet faktiskt är ganska intressant. Så här kom-
mer lite statistik om hur Finnsjögården använts förra året (med reservation för ev felräkningar): 

Föreningsaktiviteter Sjövalla  83 ggr 

Föreningsmöten Sjövalla  23 ggr 

Föreningsmöten externt  8 ggr 

Idrott och motion Sjövalla  46 ggr 

Idrott och motion externt  2 ggr 

Barn- och ungdomsverksamhet Sjövalla  67 ggr 

Barn- och ungdomsverksamhet externt  28 ggr 

Kurser och konferenser (externt)  19 ggr 

Kulturarrangemang  3 ggr 

Studiecirkelsammankomster  4 ggr 

Privata sammankomster  94 ggr 

Servering för allmänheten  35 ggr 

Totalt har Finnsjögården alltså använts vid över 400 tillfällen! Uthyrningsverksamheten är ju inte 
en oväsentlig del därav och denna inbringade  till klubben under 2015 en total hyresintäkt på 
över 130.000 kr! Så visst använder vi Finnsjögården, vilket känns riktigt bra! Men – det finns ut-
rymme för mer verksamhet, speciellt dagtid. Så till alla er som förvärvsarbetar vill jag rikta en 
anmodan; Informera era arbetsgivare om hur fint det är att på Finnsjögården ha mindre konfe-
renser eller arbetsmöten. Förslagsvis jobbar man några timmar på fm, sedan ett motionspass och 
en bastu, sedan en cateringlunch, sedan ytterligare några timmars arbete. Det enda störande är 
måhända den fina utsikten som man kanske inte kan slita sig från…. 

Och nog kan det ge en förståelse för att man ”genom en sund livsföring under kamratlig samvaro kan 
uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt”. 

Må så gott! Claes Green 
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claes.green@telia.com 

Vice ordförande 

  

Leif Borg 

031-88 49 46 
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435 37 Mölnlycke 

fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare 

  

  

Inger Green 
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435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 
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Rådavägen 21 

435 43 Pixbo 

sven.persson@else.se 
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Ledamot Petter Ljungholm 

031-338 07 74 

0707– 54 00 29 

Askvägen 7 

435 37 Mölnlycke 

p.ljungholm@telia.com 

Ledamot 
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Leif borg 
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0704 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

fassborg.borg@telia.com 

  

Ledamot 
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driftsgrupp 

  

Olle Lindkvist 

031-88 03 21 

0725-02 24 43 

Alvvägen 4  

435 37 Mölnlycke 

fam.lindkvist@telia.com 
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Postadress 

  

E-post 

Medlemskas-
sör  

Majbritt Jonsson 

031-51 94 23 

Stora Postegårdsgat. 
34 
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Ansökan aktivi-
tetsbidrag  
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Lena Holmberg 
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Web master 

TF 

Vakant   
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Sjövallabladet  

Karin Paust 

073 362 83 37  
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524 30 herrljunga 
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Distribution  
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Ingela Brage 
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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. 

 



 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2016 års 
medlemsavgift, gjordes en lottning bland de medlemmar som 
inbetalade sin medlemsavgift senast den 31 mars. 

 

 Att Sjövalla med kraft och entusiasm lägger stor vikt vid vår  

 barn- och ungdomsverksamhet har uppenbarligen  

 ödesgudinnan värdesatt, då hon styrde lottdragarens hand!  

 Vinnarna blev nämligen: 
  1. Konrad Söderberg, Chillskate, 18 år 

  2. Hugo Alm, Orientering, 8 år 

  3. Cornelis Rosengren-Lundqvist, Orientering, 8 år 

 

 Pristagarna får ett presentkort i en sportbutik enligt önskemål på 

 respektive 1.500 kr, 1.000 kr och 500 kr. 

Vi gratulerar vinnarna! 
 

 PS För ordningens skull bör det framhållas att lottdragningen gjordes av en 

 icke-Sjövallait under överinseende av en annan icke-Sjövallit. 
 Claes Green 



Riksläger i Sätila  

 

 

 

Har du grejer till en Parklek?? 

På Rikslägret i Sätila v.28 kommer vi att ha ett tält med saker för barn att 

sysselsätta sig med under kvällarna. Vi kommer att kalla den Parkleken. Har 

du möjligtvis något att skänka som vi kan använda så hör av dig till någon 

av oss nedan. 

Det kan exempelvis vara Boccia, Boule, badmintonset, bollar, kortlekar, 

spel, kritor.  

Vi tar gärna emot papper också som vi kan ha till ritpapper om någon har 

sådana kontakter! 

Sjövalla Gratulerar! 
        

       85 år 

 Ingrid Brockmar   16-11-04   Owe Brockmar  16-12-07 

       80 år 

 Barbro Brockmar   16-10-15   Gunnar Jansson 16-11-24 

       75 år 

 Margit Fredriksson   16-06-13 

       60 år  

 Lena Ronnerstedt-Eriksson 16-07-10             Eva Åhsberg         16-10-03

  

 Rustan Jarnesand   16-11-27 

       50 år 

 Lars Ljungberg   16-07-03    Ragnar Pascher 16-09-09 

 Lars Fregler           16-09-11          Patrik Bäck         16-09-21

  



Volleyboll 

Torsdagsutflykter med  

seniorerna   

Sista torsdagen i mars drog Sjövalla seniorerna till Partille där Margit och Berndt Fredriksson stod 

för värdskapet. 

Vi tog först en kort promenad till Svarttjärn med sitt fågeltorn medan Margit gräddade våfflor. Bo-

viera, där bilden är tagen, blev vårt nästa besök.  Det är ett 55+ boende med en vacker vinterträd-

gård. Boviera ”inspirerad av rivierans miljö, som det står i reklamen, byggdes i Partille 2009 och 

är  först i landet. När vi beundrat alla exotiska blommor, banan, apelsin och citronträd var det så 

dags för kaffe och Margits våfflor. 

Mixedvolleylag deltog i välgörenhetsturnering 

Mixedbolleybollturneringen "Älska volleyboll 

- Hata cancer" arrangerades för andra året i rad 

av Tuve VK. I år deltog ännu fler lag och vi 

fick dela upp oss i två hallar. Spridningen 

bland lagen var stor - allt från glada motionä-

rer som vi själva till elitlag med gudomliga 

pass och flera meter i spänst (kändes det som 

på den mottagande sidan). Otroligt roligt! Nytt 

rekord slogs också vad gäller insamlade medel 

till cancerforskningen. Vi hoppas på en ny tur-

nering nästa år och lovar att träna flitigt!  



Orienteringssektionens Maria Holmqvist 

blev årets ledare 2015! 
 

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  i statuterna som skrevs för detta står i 1:a punkten: 

 

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

klubbens ledare för föredömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår. 

 

Det blev Maria Holmqvist i Orienteringssektionen som blev utsedd till årets ledare för 2015. Maria 

har med en aldrig sviktande entusiasm arbetat som ledare för den s.k. vitgula gruppen i sektionen. 

Det handlar om barn som lämnat det rena nybörjarstadiet (den gröna gruppen) för att förkovra sig 

med lite större utmaningar. 

Maria har också tagit sig an att ansvara för en kurs för vuxna orienterare som blivit mycket upp-

skattad. 

Med sin påhittighet och sitt stora engagemang samt en outsinlig källa av nya idéer och vinklingar i 

utlärandet av orienteringens "hemligheter" är hon verkligen en värdig representant för erhållandet 

av detta ståtliga vandringspris inom Sjövalla FK, som utdelades för sjunde året på klubbens årsmö-

te, den 28 februari. 

 

 

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) 

 2014 Lena Holmberg (Volleyboll) 

 2015 Maria Holmqvist (Orientering) 



CIRKUS SKOLAN 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 2010 eller ti-
digare är  cirkus något för dig. Under två veckor i sommar kommer vi befin-
na oss i Djupedalskolan där vi erbjuder trampolinhoppning, tablåbyggning, 
akrobatik och all jonglering du kan tänka dig. I slutet av veckan har vi även 

en spektakulär cirkus föreställning!  

Ålder: 2010-2004 

När?  

Alternativ 1: vecka 32, 8/8 – 13/8 

Alternativ 2: vecka 33, 15/8 – 20/8 

 

Var?  

Djupedalskolan i Mölnlycke. 

Tid?  

Pass 1: 08:30 – 11:30 

Pass 2: 13:00 – 16:00 

Pris? 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, Skinnefjällskolan och Furuhällskolan.  

 

Anmälan: Görs till Sjovallacirkus@outlook.com senast den 16 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! 

Ni kan även ringa till 0763749414 (Lucia Paust) eller 0705608536 (Amala Ös-
terstam) för att anmäla er. 

 

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

Hoppas vi ses i sommar!       Sjövallas ungdoms kommitté 



Sjövalla FK är numera en certifierad förening i Härryda kommun! 

 

Bakgrunden till detta är att Härryda Kommun under 2014 beslutade att föreningar i kommunen, 

som sysslade med barn- och ungdomsverksamhet, skulle uppmanas att vara ”certifierade”. I grun-

den handlar det om, menar man, att medlemmarna i föreningen ska vara aktiva i en trygg och häl-

sofrämjande miljö. Certifieringen skall vara ett sätt att säkerställa kvaliteten på den verksamhet 

som bedrivs i föreningen och med hjälp av denna skall det bli tydligare vad man som ledare, aktiv 

och förälder kan förvänta sig av föreningen. 
 

Mycket av detta kändes ganska självklart för oss inom Sjövalla, men samtidigt är det naturligtvis viktigt för oss, såsom 
en av de större föreningarna i kommunen, att agera i enlighet med kommunens önskemål. Arbetet för denna certifiering 
påbörjades under senhösten 2014 och har sedan fortskridit under 2015. Certifieringen är uppbyggd på fyra olika steg där 
de tre första är nulägesanalys, upprättandet av policy och certifiering och sedan, längre fram en årlig uppföljning. 

 

Under arbetets gång har det blivit mer och mer uppenbart att det förvisso kan vara klokt att tydliggöra våra ideal och att 
våra ledare har insikt i frågor gällande mobbing, våld och kränkningar av olika slag och att man har en beredskap för att 
agera i den mån sådant, mot vår förmodan, skulle dyka upp i vår klubb. 

 

Certifieringsarbete har innehållit två väsentliga delar. Den ena delen har varit att i vår beskrivning av klubbens verksam-
het tydliggöra  

att vår verksamhet baserar sig på demokrati, delaktighet och jämställdhet, 

att vi välkomnar alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, hudfärg och funktionsvariationer, 

att vi tar avstånd från all typ av doping och spelmissbruk liksom också mobbing, våld och kränkningar 

samt 

att all verksamhet i klubbens regi skall vara fri från tobak, alkohol och andra droger (som vi ju haft 

med oss i uttalad form ända sedan klubben bildades). 

Den andra delen har varit att ta fram policy för vår barn-och ungdomsverksamhet som skall vara till stöd för våra ledare 
och tränare. Denna policy med sina två bilagor redovisas härintill. Det är viktigt att alla ledare och tränare i vår klubb tar 
del av denna policy och att de också tar del av det värdefulla material som det finns länkar till i policyn och dess bilagor. 

 

Vår tidigare framtagna policy för utbildning av ledare är också viktig i sammanhanget och redovisas också längre fram i 
detta Sjövallablad. Alla ledare och tränare som vill förkovra sig i dessa angelägna frågor skall göra så. Klubben stöttar 
detta helhjärtat! 

 

Vårt arbete resulterade i att Sjövalla FK blev certifierade den 2 februari 2016! 

 

Claes Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policy rörande Sjövalla FK’s 

barn- och ungdomsverksamhet. 
Detta dokument vänder sig i första hand till alla som har någon form av ledarfunktion inom Sjö-

valla Frisksportklubb, såväl nytillkomna som rutinerade. Syftet är att informera om vad Sjövalla 

FK står för samt hur vi förebygger och hanterar ev uppkomna kriser. 

 

Sjövalla Frisksportklubb är en ideell förening, vars syfte är att erbjuda medlemmar möjlighet att 

genom regelbunden motion, rätt kost och en i övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro upp-

nå och behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt. 

Vi fokuserar inte i första hand på idrottsliga resultat utan mera på att man genom att vara aktiv i 

den eller de typer av idrottsaktiviteter man kan vara intresserad av ska hålla sig i god form och ha 

trevligt och roligt tillsammans. 

Våra ledare ska jobba för en harmonisk miljö där alla, oavsett ålder, kön, religion, sexuell lägg-

ning, hudfärg eller funktionsvariationer, kan känna sig välkomna. Vår verksamhet baserar sig på 

demokrati, delaktighet och jämställdhet. Alla som deltar får i demokratiska former vara med och 

bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. 

All verksamhet i klubbens regi skall vara fri från tobak, alkohol och andra droger. 

För medlemmar som är under 18 år gäller detta även vid sidan om klubbens verksamhet. 

Vi tar avstånd från all form av doping och spelmissbruk. 

 

Klubben har nolltolerans vad gäller mobbing, våld och kränkningar. I Sjövalla känns sådant bete-

ende osannolikt, men våra ledare ska trots detta vara uppmärksamma på riskmiljöer och situationer 

där detta kan uppstå, t.ex. omklädningsrum, läger, lekar, sociala medier etc. 

Likaså skall våra ledare vara medvetna om att olika typer av övergrepp mot barn tyvärr förekom-

mer i vårt samhälle. De skall därför ha en beredskap att agera då sådant kan misstänkas. 

Övergrepp och dåligt beteende kan i viss mån förebyggas genom gott ledarskap, varför det är vik-

tigt att våra ledare, efter bästa förmåga, vill utöva detta. 

Närmare funderingar härom utvecklas i Bilaga 1 till detta dokument. 

 

Våra ledare, såväl etablerade som nytillkomna, bör läsa skriften ”Skapa trygga idrottsmiljöer”, 

vilken finns tillgänglig på nätet under adressen: 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/ImageVaultFiles/id_43822/cf_394/

Skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb_rev_nov_2013.PDF  

En sammanställning över ”Agerande/Krishantering vid fysisk skada eller katastrof” redovisas i 

Bilaga 2 till detta dokument. 

 

Klubben stöder all typ av kompetensutveckling av våra ledare. Se vidare klubbens ”Policy rörande 

utbildning för ledare och funktionärer”. 

Denna policy bör belysas regelbundet på ledarträffarna inom respektive sektion. 

När en ny ledare börjar i klubben ska vederbörande informeras, muntligt och skriftligt, om policyn 

samt hur och var man hittar information kring detta. 

Antagen vid styrelsemöte 2016-01-17 

Godkänd av Fritidskontoret 2016-02-02 och underlag för klubbens certifiering denna dag. 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/ImageVaultFiles/id_43822/cf_394/Skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb_rev_nov_2013.PDF
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/ImageVaultFiles/id_43822/cf_394/Skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb_rev_nov_2013.PDF


Bilaga 1 

till Policy rörande Sjövalla FK’s barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Funderingar angående mobbing, våld, kränkningar och andra övergrepp 

(I vissa delar saxat från webkursen Trygga Möten enligt nedan) 

Övergrepp 

Ett övergrepp kan innebära att ett barn utsätts för någon form våld eller tvång. Det kan också inne-

bära grova förolämpningar eller försummelse av barnets behov så att barnet far illa.  

Övergrepp kan översiktligt uppdelas i 

Fysiska övergrepp  

Vanvård  

Psykiska och känslomässiga övergrepp  

Sexuella övergrepp  

Mobbning  

Om du som ledare misstänker ett övergrepp behöver du inte kategorisera det på detta sätt. Det vik-

tiga är att du vågar agera. 

Vi kan genom att visa gottledarskap i viss mån förebygga övergrepp. Grunder i ett gott ledarskap 

är att:  

Behandla alla rättvist och med respekt.  

Föregå med gott exempel.  

Ge barn och ungdomar tid ifall de vill prata om något.  

Ta sitt ledaransvar att säga ifrån om man ser något som inte känns okej. Men även att uppmuntra 

andra att göra samma sak.  

Behandla barns och ungdomars känslor med varsamhet och respekt.  

Tänka på att dina handlingar och ord kan misstolkas, hur oskyldiga de än må vara.  

Undvik att, tillsammans med barn, vara helt själv eller utom syn och hörhåll från andra  

Tänka på hur man berör barnen och ungdomarna, särskilt i känsliga situationer som när de be-

rättar något. 

Vill ett barn prata med dig ger barnet dig förtroendet att få höra deras berättelse. Det innebär ett 

ansvar för dig som ledare. Här följer en lista att tänka på, så att samtalet ska kunna bli så bra som 

möjligt.  

Hitta en plats (enskild, men inte helt avskärmad) och avsätt tid för att kunna prata.  

Tro på det barnet berättar. 

Värdera inte. 

Uppmuntra barnet att berätta. 

Lägg barnets ord på minnet. 

Bekräfta – har jag uppfattat rätt? 

Ge inga löften om tystnad eller lösningar. 

Behåll ditt lugn. 

Du ska inte utreda så tänk på att inte vara för nyfiken. 

Avsluta med att bestämma vad som ska ske framöver. 



Upplever du att ett barn far illa och du behöver stöd och råd för ett fortsatt agerande, har vi i Sjö-

valla FK inrättat en ”Ombudsgrupp” bestående av 3 personer, som skall kunna ge råd eller ta över 

ärendet för vidare agerande. Gruppen består för närvarande av: 

- Inger Green, tfn 031-88 47 73, 070-267 66 09 

- Eva Åhsberg, tfn 031-88 10 49 

- Erik Thunström, tfn 031, 320 29 31, 070-441 16 35, 

alla med god erfarenhet av att arbeta med barn. 

 

Vi hoppas alla inom Sjövalla att vi skall slippa att behöva hantera denna typ av ”krisfrågor”. 

Icke desto mindre skall vi vara beredda på att detta behov någon gång kan uppstå. 

Ett sätt för dig som ledare att fördjupa dina insikter i dessa frågor är att göra scouternas webbkurs 

”Trygga Möten”. Det är en ”kurs” som Svenska Scoutförbundet har skapat, men som välvilligt 

ställts till förfogande på nätet för alla under adressen: http://tryggamoten.seDet tar väl någon tim-

me att göra kursen, men den tiden är en god investering för framtiden och alla våra ledare i Sjöval-

la bör göra den. 

För den som vill förkovra sig ytterligare finns annat bra mtrl på nätet att ta del av. T.ex.: 

- Utbildningsradions serie på 8 halvtimmeslånga program under rubriken ”Idrottens himmel och 

helvete” under adressen: http://urplay.se/Produkter?q=idrottens+himmel+och+helvete  

- Ett dokument med titeln ”Gråzon Gränsfall Glasklart” som framtagits av Myndigheten för Ung-

doms- och Civilsamhällesfrågor under adressen: http://www.granser.nu  

- En hemsida med vidare länkar framtaget av BRIS och SISU under adressen: 

http://www.bris.se/idrott/idrottsutbildarna  

Känner du som ledare behov av att ta externa kontakter för en krishantering finns följande möjlig-

heter (det är inget krav, men det är lämpligt att du ändå, och helst i första hand, kontaktar någon av 

personerna i ”Ombudsgruppen” enligt ovan). 

 

SOCIALTJÄNSTEN/SOCIALJOUR 

Socialtjänsten i Härryda kommun har avtal om social jour med Socialjouren i Göteborgs stad, tfn 

031-365 87 00. Jouren omfattar följande tider: 

Måndag – torsdag kl 16.30-08.00 

Fredagar från och med kl 15.00 till måndagar kl 08.00 

Helgdagsaftnar från kl 15.00 till efterföljande vardag kl 08.00 

Under övrig tid hänvisas till socialtjänstens reception tfn 031-724 68 00 

eller mail: socialtjansten@harryda.se 

BRIS 

Bris vuxentelefon. Tfn 077-150 50 50,  Mån - Fre 09.00-12.00 

Syftet är att vuxna ska få stöd, vägledning och information om hur de kan bidra till att förändra ett 

barns och ungas (upp till 18 år) situation till det bättre. I samtalet finns ett tydligt fokus på barnets 

perspektiv och rättigheter. 

 

Till Bris barn/ungdom, tfn 116 111 (utan riktnummer) kan du som är under 18 år ringa och prata 

med en kurator om det du funderar mycket på eller behöver hjälp med. Man kan vara anonym om 

man vill. Alla dagar kl 14-21 (onsdagar dock kl 17-21). 

http://tryggamoten.se
http://urplay.se/Produkter?q=idrottens+himmel+och+helvete
http://www.granser.nu
http://www.bris.se/idrott/idrottsutbildarna
mailto:socialtjansten@harryda.se


Bilaga 2 

till Policy rörande Sjövalla FK’s barn- och ungdomsverksamhet. 

Agerande/Krishantering vid fysisk skada eller katastrof 

 

Vid mindre personskada: Plåstra om/förbind efter bästa förmåga. Vid behov ring anhörig 

(telefonnummer till medlemmar i Sjövalla kan vid behov erhållas av klubbens medlemskassör, 

Majbritt Jonsson, tfn 031-51 94 23). 

Vid allvarlig personskada som kräver omedelbar sjukhusvård,  

vid drunkningstillbud som kräver hjälp, 

vid dödsfall, 

vid trafikolycka, 

vid eldsvåda, 

vid flödande vattenläcka, 

vid annan akut nödsituation eller vid större katastrof eller katastroftillbud 

 

- ring 112 (SOS-Alarm) och tala om 

Vad som har hänt 

Var det har hänt 

Vem du är, varifrån du ringer och ditt telefonnummer 

Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har 

hänt, vem/vilka som behöver hjälp och varför? Brinner det eller är någon i fara? I hän-

delse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, 

hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade? Beskriv tydligt 

platsen dit hjälpen skall sändas, speciellt om det inte finns någon adress. Berätta om 

olycksplatsen inte kan nås med fordon och att någon (förhoppningsvis) möter upp vid 

lämplig fordonsplats för vägvisning. Berätta om det finns några låsta vägbommar på 

vägen till olycksplatsen. 

   - ring lämplig klubbmedlem för vägvisning till skadeplatsen om någon sådan person inte 

  finns närvarande. 

 - meddela anhörig (om larmet gäller medlem i Sjövalla), telefonnummer till medlemmar i  

   Sjövalla kan vid behov erhållas av klubbens  medlemskassör, Majbritt Jonsson,tfn 031-51 

94 23. 

- ring ordförande Claes Green, tfn 070-3751976 och informera. 

- hänvisa ev förfrågningar från media till ordföranden. 

 

  



 

Om så bedöms lämpligare (med hänsyn till vad som hänt) och det inte är någon nödsituation kan 

Räddningstjänsten kontaktas direkt på tfn 031-335 26 00 (Räddningstjänsten i Storgöteborg). 

 

Vid större olyckor eller katastrofer, kan det vara värdefullt att känna till att det i Härryda kommun 

finns en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande av människor (POSOM). 

POSOM består av representanter från kommunen och kyrkan. Kommunens socialtjänst är ansvarig 

för verksamheten. POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och tre stödgrupper. Församlings-

hemmen i Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda ska användas som stödcentra. POSOM tar 

hand om människor i akut kris. Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade männi-

skor direkt på plats för att de så snabbt som möjligt ska få bearbeta traumatiska upplevelser. 

Följande kontaktvägar finns: 

Tjänsteman i Beredskap (TiB) 

031-724 88 08 

Per-Arne Larsson, säkerhetschef 

031-724 61 00 (växel) 

0766-49 43 26 

per-arne.larsson@harryda.se 

 

Eva Söderholm, ansvarig för POSOM 

031-724 61 43 

eva.soderholm@harryda.se 

 

 

mailto:per-arne.larsson@harryda.se
mailto:eva.soderholm@harryda.se


Policy rörande utbildning 

för ledare och funktionärer. 

Kunniga och inspirerande ledare och funktionärer är en stor tillgång för oss alla och är en förutsättning för att 

Sjövalla FK's verksamhet skall vara framgångsrik och ligga i linje med våra värderingar. Därför vill klubben 

att alla medlemmar, som vill ta på sig ansvaret för dessa uppgifter, skall ges möjlighet att vid kurser utveckla 

sig i ledarskap eller öka sin kompetens. Detta gäller såväl inom de verksamheter som medlemmen verkar 

inom, som till exempel trampolin, fotboll, skidor, orientering, skateboard eller volleyboll som inom frisk-

sporten generellt. 

1. Vilka utbildningar och för vem? 

En förutsättning för att man skall få gå en utbildning på klubbens bekostnad är att den berör någon verksam-

het som man är (eller avser att bli) ledare eller funktionär för. Detta kan gälla regelbunden träningsverksam-

het eller speciella uppgifter vid större aktiviteter/arrangemang och inom frisksporten. Alternativt kan också 

utbildningen gälla uppgifter av mer övergripande karaktär inom klubben eller ses som en investering inför 

kommande uppdrag. 

2. Vem betalar? 

Kurser enligt ovan skall i princip bekostas av klubben. Sektionsanknutna kurser bekostas av respektive sek-

tion. Kurser av mera övergripande karaktär bekostas av klubben centralt.  I sektionernas, respektive klubbens 

gemensamma budget bör finnas upptaget en post för ledarutveckling. 

Resor till utbildningar för inhämtande av specialistkompetens (som ej genomföres i Göteborgsregionen) 

skall, under förutsättning att resandet sker med billigaste färdsätt, bekostas av klubben (respektive sektion). 

Överenskommelse om detta skall, innan anmälan till utbildningen sker, träffas med sektionsledare alternativt 

styrelsen. Resor till och från övriga utbildningar skall i första hand bekostas av de deltagande själva. Klubben 

kan dock hjälpa till med att skapa så låga resekostnader som möjligt.  

3. Hur går vi tillväga? 

Om en medlem vill gå en kurs och få avgiften betalad av Sjövalla, så är första steget att prata med sin sek-

tionsledare som därefter diskuterar med klubbens utbildningssamordnare. Beslut fattas sedan gemensamt. 

Sektionsledaren ansvarar för att ansökan om möjliga bidrag sker, vilket dock bör kanaliseras genom utbild-

ningssamordnaren. 

Utbildningar som ej är att härröra till specifik sektion hanteras av utbildningssamordnaren och/eller styrelsen. 

Sektionerna ansvarar för att för sina ledare och funktionärer dokumentera hittills gjord utbildning, ta fram en 

plan för vilka ytterligare utbildningar som kan vara relevanta, stimulera medlemmarna till att deltaga i dessa 

samt sedan följa upp vem som gått vilken utbildning (med bistånd av utbildningssamordnaren). 

4. Övrigt. 

- Medlemmar som deltar i utbildning som bekostas av klubben och som vid kurstillfället i fråga ej har någon 

form av ledaruppdrag eller befattning inom klubben, förväntas att vid senare tillfälle, efter eget val eller på 

anmodan, åta sig passande uppdrag eller befattning. 

- Det finns många utbildningar som kan vara av intresse för våra medlemmar i allmänhet, men som inte faller 

under punkt 1. Bl.a. arrangerar Sv. Frisksportförbundet regelbundet kurser som kan ha en påtagligt social 

funktion, speciellt för ungdomar. I den mån man inte speciellt överenskommit om annat med styrelsen, skall 

deltagande i sådana kurser betalas av respektive deltagare själv på samma sätt som man också själv bekostar 

deltagande i ungdomsträffar och läger. 

- Vissa utbildningar, som exempelvis Härryda kommuns ledarvecka, är helt gratis och behöver inte handläg-

gas genom sektionsansvarig eller styrelse. Däremot bör sektionsledaren och/eller utbildnings-samordnaren 

informeras för dokumentationens skull. Ibland kan det finnas stipendier att söka för finansiering av en kom-

petensutveckling, vilket utbildningssamordnaren kan hjälpa till med. 

- Sektionsledaren kan delegera frågor rörande utbildning till ev utbildningsansvarig inom sektionen. 

- Om utbildningssamordnare för klubben inte finns tillgänglig hanteras ärenden för denne enligt ovan med 

styrelsen. 

 



SJÖVALLA FK SENIOR/JUNIOR FOTBOLL 

Fotbollssektionen senior/junior består av c:a 55 registrerade spelare varav hälften är juniorer d.v.s. 

spelare 16-19 år. 

Vi tränar 2ggr/veckan på Djupedals nya konstgräsmatta och har ett A-lag i div 6 och ett B-lag  i  

reservklass 4. Våra juniorer kommer att företrädesvis spela i reservklass 4. 

 

Sjövalla FK åkte ur sexan i fjol, men fick en ny chans när nystartade Ariana FC lades ner. 

– Vi vet att vi kommer att få kriga, säger tränaren Christian Bevenäs. 

Många spelare lämnade Sjövalla FK efter fjolåret. Några gick till andra klubbar och några lade 

skorna på hyllan. 

Kvar finns ett stort gäng unga spelare som nu får chansen att prova på seniorfotboll i division 6. 

Till det kommer några äldre spelare som har anslutit för att ge laget lite mer rutin. Några av dem 

har spelat med Sjövalla tidigare men haft uppehåll, några kommer från Mölnlycke IS. En av de 

mest rutinerade är målvakten Peo Andersson, 53 år. 

– Vi hade inte räknat med att spela i sexan, men när vi nu fick en gratisplats tänkte vi att det kunde 

bli en bra lärdom för våra unga spelare. Många av dem är födda 97-99. Målet är att vi ska hänga 

kvar, vi tror på oss själva och på att vi inte ska bli avsågade i botten utan vara med och kriga om 

en plats, säger Christian Bevenäs. 

Seriepremiären den 5 april mot Proletären FF slutade med förlust med 0–6. 

– Det är ett tippat topplag, men vi vet att vi kommer få det tufft. Laget är införstått med det, säger 

Christian 

Efter ytterligare en förlust togs den första poängen den 20 april mot Rambergets SK. Resultat 3-3. 

Nu rullar serien på för fullt. Alla intresserade är välkomna ner till Djupedal för att heja på våra 

unga och lite mindre unga spelare. 

 Gå in på lagets egen hemsida  http://www.laget.se/SjovallaFK-AlagHerrar för att se vilka dagar vi 

spelar. 

Juniorernas egen hemsida hittar ni på http://www.laget.se/SjovallaFK-JuniorlagHerrar-Fot 

       

 //Fotbollssektionen 

Fotboll 

http://www.laget.se/SjovallaFK-AlagHerrar
http://www.laget.se/SjovallaFK-JuniorlagHerrar-Fot


Summering av 2015 för Sjövalla fotbollslag -04:or.   

 

Lyckosamt deltagande för Sjövalla P04 i Giff Cupen 

  

Sjövalla P04 åkte med två lag till Tidaholm för årets första övernattningscup. Cupen, med delta-

gande lag från hela Sverige och några danska lag genomfördes i klassiskt svenskt vårväder med 

regn, kyla och blöta gräsplaner. Det var 28 killar och 7 ledare som var på plats och försvarade de 

grönvita färgerna. Efter lördagens gruppspel var båda lagen klara för A-slutspel efter två mycket 

fina andraplatser. Motståndet stod Derby, Hovås Billdal, Åbybro (DK), Gislaved, Gideonsberg och 

klassiska Degerfors för. 

  

Under söndagen spelade båda lagen åttondelsfinal samtidigt, vilket var härligt att se, då Sjövalla i 

stort sett var det enda förening som hade två lag på plats. Sjövalla Vit spelade en fin match och 

pressade IFK Göteborg länge, men fick till slut se sig besegrade med 4-2. Sjövalla Grön segrade 

mot Kungsladugård med 3-0 och ställdes senare i kvartsfinalen mot Mariestad, och där blev det 

tyvärr respass med 2-1 efter mycket fint och underhållande spel. 

  

Mycket glädjande att se 28 killar kämpa och kriga, och vi fick mycket beröm av både ledare och 

föräldrar för vårt sätt att spela + faktumet att vi var där med två lag, vilket tyder på en mycket fin 

bredd och organisation i laget. 

  

Seriespelet har börjat fint, med tre lag som matchar varje helg! 

   



Grodhoppet 
 

 

 

 

 

 

 

Louise, Hanna och Ol 

iver på avslutningsmiddag  

Den 5 mars var vi iväg på årets första 

regionstävling Grodhoppet i Herr-

ljunga. Det var en drös av förväntans-

fulla gymnaster från SACRO som ville 

vara med, flertalet var dessutom debu-

tanter  i sammanhanget.  

Med denna tävling så provades dessut-

om en ny strategi inom trampolinhopp-

ning i de yngre klasserna och det är att 

barnen inte tävlade mot varandra utan 

alla som ställde upp fick medalj. Så det 

var många barn den dagen som stolt 

visade upp just sin medalj med ett stort 

leende på läpparna. För visst är det en 

seger i sig att ha vågat gå upp på tram-

polinen, ensam, med alla blickar riktade 

på sig och dessutom domare som också 

ska bedöma vad man gör—så alla var 

denna dagen värda den medalj de fick! 

I  de högre klasserna gick det också bra 

för våra duktiga hoppare och i slutän-

dan visade det sig att våra duktiga ung-

domar tog hem de fyra första platserna. 

Grattis till er! 

 

Emelie, Johanna , Linn och Isabell i väntan på 

resultaten 

Isabell Hofgren visar prov på både höjd och stil. 

Stolta medaljörer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska cupen 

Första svenska cupen för året gick i mitten av mars i Upplands-Väsby. Efter en lång vinter med mycket trä-
ning och många nya övningar i bagaget var det tre förväntansfulla gymnaster som var sugna på att prova 
på sina nya övningar i tävlingssammanhang. Med ett nytt rekord i antal anmälda gymnaster från hela lan-
det samt helt nya serier så var denna första tävlingen en bra genomkörare och vi räknade inte med att vara 
på topp utan målet var att köra igenom alla övningarna i serierna. 

Det visade sig att vi haft en bra träningsuppbyggnad för alla tre gymnasterna kom till final. Oliver, som för 
i år gått upp en klass och därmed fått hårdare motstånd, missade dock i trampolin men tog istället en final-
plats på DMT. 

Resultat för denna tävling blev: 

Klass 3 : Hanna 6:a 

Klass 3: Zack 4:a 

DMT : Oliver 4:a 

 

 

Zack, Oliver och Louise i en fruktpaus 



Frivolten Cup 2016 

Med 497 trampolinhoppare från ett tiotal län-

der  gick den 33:dje upplagan av Frivolten Cup av 

stapeln i Herrljunga .Sju hoppare var från Sjövalla 

FK SACRO där bara en tidigare ställt upp i Svens-

ka Cupen, m.a.o. var det ett ganska oerfaret SAC-

RO team som åkte till Frivolten Cup. 

Tävlingen som av tradition går av stapeln under 

Kristi Himmelsfärds helgen börjar med träning på 

torsdagen, Kristi himmelsfärds dag och ungdo-

mar tävlar på fredag, junior och elit på lördag då 

även finalerna går. 

Sjövalla FK/SACRO kom i år med ungdomar där 

Johanna Hammar, Linn Liden, Frida Essbrand och 

Emelie Brattberg tävlade i U12 flickor, Isabell Hofsten U13-14 och Oliver Wennblom, Kristoffer Backlund 

U15-16 pojkar. 

U13-14 tjejerna gjorde riktigt bra ifrån sig. Linn Liden blev fjärde bästa svenska tjej med Johanna som 

femte. Totalt hamnade de bland de trettio bästa av c:a 60 startande. ”Ungefär där deras hoppning är 

nu”, säger tränare Linda Nordöen. ”den här klassen är väldigt tuff där många internationella hoppre re-

dan hållit på 5-6 år och har en hel del dubbelvolter i sina serier. Sifferskillnaden till toppen är c:a 20 po-

äng efter två serier i en sport där tiondelar brukar avgöra. ”Men våra tjejer har hoppat i c:a två år”, fort-

sätter Linda ”så kom tillbaka om ett par år skall ni få se!” fortsätter hon. 

Isabell Hofgren som kanske ställde upp i dagens svåraste klass med närmare sjuttio startande försökte 

lägga in en nu slutövning. (Startar från rygg och sedan volt till stå med halv skruv.) Men när Isa kom till 

slutövningen var inte positionen på trampolinen rätt så det blev ”bara” en halv-vändning upp, dessutom 

med enfotslandning vilket gjorde att övningen inte räknades. Men ”Isa” kände sig ändå nöjd med hel-

gen. ”Det här är ju en så stor internationell tävling och jag har bara hållit på drygt ett och ett halvt år, 

jag gör en serie jag aldrig tävlat med känns, så det 

ganska bra” säger Isabell efter utmarsch och 

dusch. 

I killklassen, U15-16 hade Kristoffer en sådan där 

dag man vill glömma samtidigt som Oliver Wennb-

lom fick till en hyfsad första serie och en väldigt 

bra andra serie. Med sin trygga och säkra hopp-

ning hamnade Oliver på en total elfte plats och 

blev därigenom tredje bästa svensk. ”Detta ger 

gott självförtroende inför Ungdoms SM som är i 

slutet av månaden”. Säger tränare Linda Nordöen   

 
Johanna Hammar värmer upp med granskande blickar från 

tränarteamet i SACRO 

 Frivolten cup - Team SACRO 2016 

Överst fr. vä. Frida Essbrant Isabelle Hofsten, Johanna Linden 

Nedre raden, Emelie Brattberg, Linn Liden Oliver Wennblom och 

Kristoffer Backlund 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


