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Redaktören har ordet. 

Hej alla vänner i Sjövalla gänget! Hela hösten har gått och är snart till 

ända. När tidningen ligger i din brevlåda kanske ljuset till och med har 

vänt och vi är på väg tillbaka mot våren. Visst är det helt fantastiskt! 

Men först har vi jul , nyår och en trettonhelg och allt vad det innebär 

med firande och gemenskap  att se fram mot. 

2016 kan vi kanske sammanfatta som ett stort år då vi återigen stod 

som värdar i Göteborgs distrikt för frisksportarnas årliga riksläger. Ett 

läger som genomfördes med den äran också! Vi har några fantastiska 

och underbara människor i vår klubb som verkligen inte går av för 

hackor. Himmel vilket jobb som många och vissa speciellt lade ner 

innan och under lägerveckan för att alla bitar skulle falla på plats. Jag 

är full av beundran och känner alltid en enorm glädje över att vara en 

del av Sjövalla speciellt i tider som dessa. Stor eloge alltså , jag bugar 

och bockar. Själv var jag för första gången sen tonåren tvungen att 

jobba under lägerveckan! Jag erkänner att det var en mycket märkligt 

upplevelse och erfarenhet att behöva lämna lägerområdet precis när allt 

det roliga skulle börja. Lite snuvad på konfekten och en tomhet infann 

sig liksom.  

För att prata lite om detta nummer av Sjövalla bladet så är det väldigt 

sent som det hamnar i din hand och jag önskar att vi hade lite mer att 

rapportera och presentera i tidningen från våra olika verksamheter, men 

det verkar som om tiden inte alltid räcker till i våra sektioner för att 

också hinna leverera berättelser , resultat bilder och upplevelser till 

redaktionen. Jag hoppas på förnyade krafter hos er alla i takt med att 

våren infinner sig och så önskar jag er alla en fröjdefull jul! 

Karin Paust redaktör 



 

Hej kära medlemmar! 

Så var det då dags för några reflexioner i ännu att Sjövallablad….. 

Vad jag skulle vilja lyfta fram den här gången är alla de medlemmar som med ett sådant engagemang och 

en sådan entusiasm ställer upp och hjälper till när klubben är ansvarig för något arrangemang. Det kan 

vara stora och tunga uppgifter med övergripande ansvar under en längre tid av förberedelser och det kan 

vara mera enstaka arbetsinsatser under enstaka dagar vid själva genomförandet, men alla är lika viktiga. 

Under förberedelsetiden kan det många gånger vara påtagligt motigt, när det inte rullar på som man tänkt 

utan det istället dyker upp överraskande svårigheter. Men med det engagemang som alla har så löser det 

sig på ett eller annat sätt. Det gäller att inte ge upp och det är det inte heller någon som gör. Inför själva 

genomförandet kan det ibland vara svårt att få ihop den funktionärsskara som behövs för att arrange-

manget skall fungera. Vi är ju alla så engagerade i olika typer av aktiviteter och våra kalendrar är väldigt 

välfyllda. Men efter ett kanske inte så litet antal telefonsamtal eller mail så finns organisationen där när 

arrangemanget skall sparka igång. 

I somras var Sjövalla, tillsammans med FK Herkules och Mölnlycke FK, ansvariga för årets riksläger i 

Sätila med närmare 1000 deltagare. Väldigt många i vår klubb hjälpte till och det skall ni alla ha ett stort 

och varmt tack för. Det blev ju till slut ett riktigt bra läger, även om vädret väl kanske var sisådär. Ett lä-

ger är förvisso ett lagarbete, men jag vill ändå lyfta fram den ledande trojkan Annika Lange, Lena Johans-

son och Ingela Brage! Vägen till genomförandet av lägret var minsann inte alltid en dans på rosor, men ni 

tre tjejer gav er inte trots motigheter och till slut blev det som sagt väldigt bra. Ni blev avtackade i slutet 

på lägret, men jag vill än en gång, inför alla medlemmar som läser Sjövallabladet, tacka er av hjärtat för 

ert gedigna arbete! 

Men det har inte enbart arrangerats riksläger. Förutom våra olika sektioners egna tävlingar, vi har ju t.ex. 

orienterarnas DM i stafett och Sacros Regiontävling, så har vi arrangerat Mölnlyckeloppet och vi har varit 

delaktiga i genomförandet av Göteborgsvarvet och Midnattsloppet. Så stort och varmt tack till er alla som 

på ett eller annat sätt hjälpt till vid genomförandet av dessa arrangemang. 

Ni skall veta, kära medlemmar, att dessa arrangemang är livsviktiga för vår klubb och den verksamhet vi 

bedriver. Dels så är det ju så att vi inte bara kan konsumera (dvs deltaga i arrangemang som andra stått 

för), vi måste också producera så att andra kan deltaga i våra arrangemang. Om ingen vill producera dör 

verksamheten ut. Dels så betyder också våra ansträngningar att vi får inkomster till klubben så att vi i 

denna har en god ekonomi. Av erfarenhet vet vi att det inte fungerar så bra att sälja schampo eller kakor 

eller vad det nu kan vara, varför det är på detta, lite roligare sättet, som vi får de intäkter vi så väl behö-

ver. 

För visst har vi roligt också, när vi genomför arrangemang 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 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. 

 



 

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, varm choklad mm. 

 

Kom in till brasan och koppla av i mysig miljö efter 

en skön promenad i skogen eller en joggingrunda 

på det fina elljusspåret med, eller utan, efterföljande bastu! 

 

Välkomna önskar Inger och Claes! 

Årsmötet 2017  

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till 
årsmöte  

söndagen den 26 februari 2017, kl 18.00 på Finnsjögården.  

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast  

söndagen den 8 januari 2017.  

Välkomna! Hanna 



 

Mölnlyckeloppet 2016 

Söndagen den 15 maj arrangerade Sjövalla för fjärde gången i rad det s.k. Möln-

lyckeloppet. Som vanligt gjordes detta tillsammans med Centrumföreningen i Möln-

lycke. Sjövalla svarar för arrangemanget av själva loppet, medan Centrumförening-

en (som är en intresseförening för företagen i Mölnlycke) svarar för marknaden på 

torget och de övergripande delarna som t.ex. loppets hemsida, kontakten med kom-

munen mm, mm. 

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. 

Vädret i år var väl tyvärr inte så där lysande, men det var ju i alla fall klart bättre än 

2015. Men vi skulle ju vilja ha en så’n där riktigt fin vårdag, när nära och kära till 

löparna gärna strövar omkring på torget och njuter av den fina stämning det alltid 

blir när solen strålar. Vi får hoppas att det blir så 2017! Ett lyckat inslag i år var 

Chillskates uppvisning på torget. Många intresserade åskådare förhörde sig om vad 

vår skateboardsektion sysslar med. 

Vi hade i år slipat på många av detaljerna i arrangemanget, vilket totalt sett ledde till 

ett bättre arrangemang. Vi hade t.ex. pusslat en hel del med tidsprogrammet för att få 

ett tightare förlopp av hela evenemanget. Vi hade också ändrat på bansträckningen 

något, vilket visade sig vara ett bra grepp. Tidigare strul vid Råda Stock-rondellen 

försvann därigenom helt. Vi hade också flyttat Knatteloppet, så att knattarna använ-

de ordinarie start och mål vid torget, vilket uppskattades mycket. Men det finns all-

tid saker som kan göras bättre, varför den erfarenhetsåterföring vi får in efter loppet 

varje år är mycket värdefull. 



I år var det ca 470 löpare som anmält sig och 

man blir imponerad av de resultat de bästa 

presterar. Bästa herre, Olle Dahlberg från 

Solvikingarna, sprang sina 10 km på drygt 

34 min och bästa dam, Helena Lundkvist 

från Mölnlycke sprang i mål på drygt 42 

min. Men allra mest imponerad blir man som 

vanligt av de yngsta. Vilken inlevelse och 

vilken fighting spirit! Vilka löparstjärnor 

månde det bliva i framtiden av dessa talang-

er? 

Slutligen ett stort och varmt tack till er 

alla som ställde upp och hjälpte till som 

funktionärer. Utan ert engagemang och 

er vilja att dra ett strå till ”klubbstacken” 

skulle det inte gå att genomföra detta ar-

rangemang, som ger ett gott tillskott till 

klubbens kassa. 

Till våren, söndagen den 14 maj 2017, är 

det dags igen och jag hoppas att ni alla 

har möjlighet att hjälpa till då. Och till 

dem som inte kunde i år, eller av andra 

skäl inte var med vill jag säga: ”Kom 

med och ha lite kul - det känns gott att ställa upp 

några timmar för klubben!” 

 

Text: Claes Green 

Foto: Agneta Dellefors 



Sjövalla Gratulerar! 

    
 

 

 

 

  

60 år 

Bengt Ottosson 2017-02-01 

Karin Wahlgren 2017-03-25 

Madeleine Town 2017-05-02 

50 år 

Sverker Olofsson 2016-12-24 

Tord Karelid 2017-01-09  

Anna Stjernholm 2017-01-09 

Anita Hidstedt 2017-01-17 

Martina Linde 2017-02-17 

Magnus Linde 2017-03-20 

Peter Lange 2017-04-22 

70 år 

Sven-Olof Ljungblom 2017-02-

14 

Monica Solmeus 2017-05-13 

75 år 

Barbro Johansson 2017-05-11 

Majbritt Jonsson 2017-05-11 

Sture Berggren 2017-05-25 

80 år 

Sven Persson 2017-06-06 

85 år 

Bo Kjellgren 2017-02-13  

Kurt Johansson 2017-03-03 

Gerd Gustafsson 2017-04-04 

Bo Berntsson 2017-06-10 

 90 år 

Per Henrik Adrian 2017-03-24 



Arrangemang 2017 

2017 - och då framför allt våren - blir en intensiv period för alla glada och hjälpsam-

ma sjövallaiter. Passa på att ladda upp ordentligt under julhelgerna, för sedan blir det 

dags att kavla upp ärmarna! 

Som delvis framgår på annat ställe i detta Sjövallablad är det ju så, att vi i vår klubb 

är väldigt beroende av de inkomster vi kan få genom att svara för eller hjälpa till att 

genomföra arrangemang av olika slag. Det är ju dessutom så mycket roligare att vid 

några tillfällen tillsammans jobba med detta än att under en längre tid och var för sig 

springa runt och försöka sälja allehanda prylar (något som för övrigt inte har visat 

sig vara särskilt framgångsrikt genom åren). 

Men en förutsättning är naturligtvis då att ni alla, kära medlemmar, på ett eller annat 

sätt hjälper till med detta. Alla kan naturligtvis inte vara med vid alla tillfällen, men 

kanske alla, i alla fall vid något tillfälle kan ställa upp. All hjälp – i stort som i smått 

– uppskattas innerligt! 

 

Notera därför i era almanackor redan nu följande aktiviteter: 

* 9 april, orienteringstävling arrangerad av Sjövalla FK. Ett samarrangemang  . Ett 

samarrangemang med Lerum SOK, den s.k. Göteborgsdubbeln, där Lerum svarar 

för en långdistanstävling på lördagen och vi en medeldistanstävling på söndagen. 

* 28-30 april, delaktighete i Göteborgsdistriktets arrangerande av orienteringens 10

-milabudkavle (stafett), där Sjövalla, tillsammans med Utby IK har hand om för-

läggningen av tillresta deltagare). 

* 14 maj, Mölnlyckeloppet (nu för femte året) som är ett klubbarrangemang för Sjö-

valla, där alla sektioner hjälps åt. 

 



 

Arrangemang 2017 (fortsättning) 
 

 

* 20 maj, Göteborgsvarvet, där medlemmar i alla sektioner hjälps åt vid en vätske-

kontroll. 

* maj/juni (exakt dag ej fastställd när detta skrives), Sjövalla svarar för en etapp i 

Vårserien (en tävling för orienteringsungdomar). 

* 26 augusti, Midnattsloppet, där medlemmar i alla sektioner hjälps åt vid målgång-

en. 

* under 2017 (dag ej fastställd när detta skrives), Regiontävling som Sacro arrange-

rar. 

*2017 års cirkusskola arrangeras av Sjövalla ungdomssektion i augusti 

* annat smått och gott som kan dyka upp efter hand, bl.a. ett sprint-KM och en när-

nattcup i orientering någon gång till hösten. 

Claes Green 

 

 

 

 

Klubbkvällar i Högfjällsbyn O-ringen 5-dagars Sälen 2016 

Eric berättar: 

Det var roligt att springa orientering i Sälen, men det var annorlunda terräng efter-

som det var i fjällen.  

Man kunde virra bort sig om man inte visste vilken skidbacke man var i.  

Det var roligt att springa in på upploppet när många hejade på en, särskilt om det 

hade gått bra, då blev man så glad.  

Det var väldigt kul att vara på arenan eftersom det var så stort.  

Det var också roligt att titta på sprinttävlingen med världseliten på tisdagen.   

Eric Olofsson 9 år 

Orientering 



 

 Årets O-ringen blev mitt andra O-ringen i Sälen . Skönt att ha varit här 

förut så man visste lite vad som väntade. Att uppe på kalfjället är det kompassen som 

gäller , sikta på en dvärgbjörk och försök hålla koll på avståndet ! Visste också att området mel-

lan kalfjället och skogen , det gul-vita , var väldigt diffust. Så var det , t.o.m. det vita.  

Första etappen gick bra , lättlöpt kalfjäll , inte speciellt kuperat - rakt på bara. Slarvade till näst sis-

ta , kollade inte kontrollpunkten på definitionen.  

Andra etappen började med en långsträcka på kalfjället , gick lite snett men lyckades läsa in mig . 

Fjärde sträckan var en långsträcka över kalfjället , genom gul-vitt ner i vitskog. Kom i stort sett 

rakt på kontrollen , väldigt nöjd med den sträckan. Liten miss på näst sista igen , slarv.  

Tredje etappen brant till start och brant till startpunkten , tog över en minut . Mycket orientering i 

vit skog , lurigt gjorde flera små missar.  

På vilodagen var vi på hembygdsdag i Blyberg (!) + i Rovdjursparken i Orsa. Som om vi inte hade 

fått tillräckligt med uppförsbackar redan , så var Rovdjursparken en enda lång backe.  

Fjärde etappen var det lift till start . Hamnade i en rejäl regnskur på väg till liften. Blev väldigt 

kallt efter att suttit på våta skumgummisäten i tio minuter. Frös så vi skakade när vi kom upp på 

fjället. Gick rakt på ettan - men läste fel på definitionen letade på fel sida om höjden. Så jag vände 

bara några meter ifrån kontrollen. På slutet kom vi ner i skidbackarna , gick för långt ner och leta-

de länge efter näst sista. Skönt med mål på fjället , var jobbigt bara att gå ner till arenan.  

Femte etappen skogsorientering ! Lite snett till ettan men sen gick det bra. Jobbigt med uppför och 

sankt på slutet.  

Sammantaget en härlig vecka med rolig orientering och skönt slappande i solen på eftermiddagar-

na. Jätteroligt med alla Sjövallaiter på arenan och till kvällsfikat.  

Avslutade med älgburgare inkl lingonkräm i Sysslebäck - ett fynd.  

Lasse H60k  

Orientering 



 

Orientering 
 

 

Sälen igen….. 

Klart att jag ville följa med dit när jag fick frågan av Camilla B tidigt i våras.  

O-ringen 2008 var det första gången som jag var i Sälen på sommaren och jag gillade det. Blev 

inte besviken den här gången heller och vi hade ju nästan lika bra väder. 

Den här gången hade jag planerat att prova på lite orientering också. Jag besökte orienteringssko-

lan på den första etappen och blev väl omhändertagen. En trevlig tjej gick igenom de olika banor-

na med mig och gav mig användbara tips. 

Bestämde mig för att gå en öppen 1 på den 2:a etappen på Högfjället. Jag gick den korta biten till 

start och började gå uppför berget. Det var ju bara att följa stigen och snart skulle kontrollen vara 

där och det var den men inte med mitt kodnummer. Hur svårt kan det vara tänkte jag och började 

lite planlöst gå till en annan kontroll men fel igen. Till slut gick jag tillbaka mot startpunkten och 

hade turen att stöta på en funktionär från orienteringsskolan. Hon visade mig en stigförgrening 

som jag missat. Till slut hittade jag ettan och sedan var det inga större problem. Jag fick en härlig 

promenad i solen och det var roligt att få tänka till och försöka förstå kartbilden. 

 

Jag ville prova en gång till och på 4:e etappen köpte jag en en öppen 1 igen. Som tur var såg jag 

inte den jättelånga liftkön innan för då kanske jag hade tvekat. Efter c:a 45 min var jag uppe på det 

lite kyliga kalfjället men med en underbar utsikt. Den här gången missade jag inga kontroller och 

försökte jämföra karta med verkligheten. 

Det var jobbigt för mina otränade ben att det var nedför hela tiden men det kändes härligt efteråt. 

Ett stort till alla för en trevlig vecka och speciellt tack till Wahlgrens och Björklunds! Det var väl-

digt trevligt att bo med er. Saknade att kunna gå ut på tomten och plocka blåbär till frukosten de 

första dagarna hemma. 

 

Hoppas alla får en härlig höst i skogarna! 

Hälsningar Elisabeth Wallin 



CIRKUS  

SKOLAN 2016 
Även i år har  arrangerade Sjövallas ungdomar den omåttligt 

populära cirkusskolan för barn och ungdomar som vill prova 

på akrobatik, jonglering, trampolin och alla möjliga andra ro-

ligheter med cirkustema.  

Under två veckor pågick full aktivitet i Djupedalsskolans 

gymnastikhall, med en grupp på förmiddagen och en ny barn-

grupp på eftermiddagarna. Varje vecka avslutades med cir-

kusföreställning för nära och kära då alla visade upp vad man 

lärt sig i en riktig liten show som avslutning. 

Lucia Paust stod för andra året i rad för grovplanering inför 

cirkusskolan med allt vad det innebär av tidsplanering , träna-

re, tröjor fika med mera 

I år hade man med en ny aktivitet till cirkus skolan , nämli-

gen luftring. Luftringen (se foto) blev snabbt populärt bland alla deltagande barn och 

en given storfavorit, barnen älskade det. Under dessa två veckor i augusti deltog un-

gefär 70 barn  med liv och lust i Sjövallas cirkus skola. 

Till nästa års cirkusskola tänker arrangerande ungdomar ändra lite på upplägget. 

Man tänker sig  och ha ett  förmiddagspass för lite yngre och att då eftermiddagspas-

set är för lite äldre för att vi ska kunna gå upp i svårighet snabbare.  Detta tror man 

blir en bra förbättring både för de yngre  och de äldre barnen men även för tränarna 

som då får det lättare att kunna anpassa passets aktivi-

teter för  gruppen. 

 

Årets cirkus ledare var:  

Amala Öterstam, Mattis 

Paust, Andreas Anders-

son, Oliver Wennblom, 

Anton Lange, Luckas 

Engman, Hanna Jepsson 

och Zack Sabirsh och  

Lucia Paust 

Med ett varmt tack till  

familjen Lange som också 

var behjälplig med  

transport mm. 

Bild från Zenitcupe  

Annamaj Särnqvist i fin posi-

tion i tyget 



 

Fotboll 
Fotbollsglädje hos Sjövalla P 08 

Vi kan nu  se tillbaka på ännu en rolig säsong med våra goa killar 

i Fotboll P08. 

Det är ett härligt gäng killar som samlas varje lördag för fotbolls-

träning på Vällsjöplan. Det är som tränare roligt att vara  med 

och se glädjen, kämparandan och kamratskapen som fotbollen ger.  Killarna har trä-

nat på bra och det har också givit  resultat under säsongens matcher.  

De har fått uppleva både vinnarglädje och hur nöjd man kan känna sig efter att ha 

spelat bra och hållit det oavgjorda resultatet. Men också fått lära sig att ta en förlust 

och kämpa vidare i nästa match. Nu ser vi fram emot nästa säsong där vi fortsätter 

att spela 5– manna.  

Heja Sjövalla! 

Karin Nilsson, tränare Sjövalla P08 Fotboll 



Sommaren 2016  var det alltså 

åter dags för Göteborgs distrikt 

att ta hand om årets riksläger. 

Många är de som har hjälpt till 

både innan , under och efter läg-

ret såklart.  

Här har vi några av våra riktiga 

hjältar!  

ANNIKA!! WOW säger jag 

bara ! och Lena och Ingela !och 

alla fantastiskt glada som käm-

pade i fiket och våffelhuset…. 

Ingen nämn och ingen glömd. 

Sedan har vi gänget i mottagning-

en, och sekretariatet. Alla ni som 

ansvarade för : vakt, tävlingar i oli-

ka former, barnverksamheten, städ 

och renhållning, ljud, dans och 

fäktning, gymnastik ,föreläsningar 

och utflykter. Ja jag vet inte allt, 

Tänk vilken grej ett av våra läger 

är egentligen! Strongt gjort och till 

er alla som inte varit på läger nå-

gon gång, missa inte det nästa 

sommar! 

Sommarens  

Riksläger 

.Annika Lange 

En klippa i Sjövalla FK 

Ingela Brage med Martina 

Linde och Marie Sundin 



Sandslottstävling 

  En av rikslägerveckans sto-

ra begivenheter var en favo-

rit i repris från förra gången 

Götebors distrikt höll rikslä-

ger i Sätila. Nämligen den 

stora sandslottstävlingen 

som genomfördes vid den 

fina långa stranden vid sjön 

Lygnern precis intill lägerplatsen. Många lag ställ-

de upp  och visade på en oanad kreativitet. 



 

 

 

 

 

 

 

Louise, Hanna och Ol 

iver på avslutningsmiddag  

 

Pontus-athlon 

rikslägercollage 



Volleyboll på årets  

riksläger 

Under sommarens riksläger i Sätila la Mathias Påhlsson och Peter Lange ner mycket 

jobb på att genomföra tävlingarna i Volleyboll. Det var Poängvolleyboll, dam, herr, 

barn/ungdom, mixed och beach turneringar. Alltså någon volleyboll varje dag! I år 

genomfördes också kidsvolleyboll träning och turnering, där vi fick hjälp med dessa 

programpunkter av Kalle från Rödå och Jesper från Motala. 

Mathias hade innan lägret fixat nya linjer som var lätt att lägga ut och det underlätta-

de när planerna skulle flyttas för att spara på den fina gräsmattan på Lygnevi. Det är 

traditionen att ”låna” ihop nät från de olika frisksportklubbarna i landet. Vårt förslag 

till kommande läger är att några nät köps in per år så slipper man detta jobb. Näten 

kunde förvaras i containern och användas varje år. Tyvärr var inte vädret alltid på 

topp så dam och herr turneringen fick spelas inne i idrottshallen. Där kunde vi ändå 

få ut 4 planer så det fungerade bra. 

Det deltog 7 lag i Damserien, Göteborg slutade på en 2:a plats. Herrlagen var 12 

stycken och i HD 18 var det 7 lag med. I HD14 deltog 7 lag och Göteborg och co 

tog hem segern. Mixed turneringen som spelade ute på torsdagen lockade 20 lag att 

delta och beach turneringen hela 32 lag. Där spelades finalen på den fina stranden på 

fredag kvällen. 



 

Vi fick en härlig solig sista fredag på Lygnevi: På 1/2 planen spelas fotbollsfinaler 

för ungdomar och på resterande så pågår det beachmatcher för fullt. Närmast dans-

banan är det LM i trampolin och tablå och bredvid ett gympapass med fullt av mo-

tionärer. På andra sidan vid info-kiosken pågår Knattekampen, med längdhopp, 

snabblopp och kast för våra yngsta.  

Vilken härlig dag – precis som ett Riksläger ska vara! 

 

Volleyboll 
 

Verksamheten har fortsatt dunder hösten med motionsvolleyboll för ungdomar och 

vuxna. Vi har träffats varje onsdag klockan 20.30 – 22.00 i Djupedalskolans idrotts-

hall.  

Vårt mål är att spela volleyboll och ha roligt tillsammans. Vi har också planer på att 

delta i mixed turneringen ”volleyboll mot cancer” i februari. 



 

 

 

 

 

Trampolin 
Trampolintävling i  Mölnlycke 

Text: Paula Nordoen 

Den 6:e november, Gustav Adolfsdagen är för många göteborgare den dag man äter 

just Gustav Adolfbakelser.  

I Mölnlycke idrottshall var det dock 

trampolintävling med deltagare från 

Klippan i söder till Lidköping i norr. 

Hela 82 gymnaster fanns på plats för att 

försöka ta med sig en medalj hem.  

Lördagsnattens snöoväder hade dock 

ställt till det för en med långa restider 

och hopparna från Värnamo vågade inte 

ens ge sig iväg då det kommit mellan 15

-20 cm snö och träd som fallit över vä-

garna. Fördelen för alla som tagit sig till 

en varm idrottshall var att vädret var 

perfekt för en inomhus sport som tram-

polin. 

I svensk trampolin finns det åtta tävlingsklasser där varje klass har vissa svårighets-

övningar som man måste klara av. I alla klasser utom 7-8 skall tio övningar utföras 

efter varandra och man får inte göra övningsupprepning. 

Klass 1-3 ingår i Svenska cupen där det är övningarna är svårast men de finns inte 

med på en regionstävling. 

Klasserna 4-8 avgörs på regionnivå där klass 4:a är den svåraste med mest kravöv-

ningar. 

I klass 7-8 som är för de som precis 

börjat hoppa är det sex övningar som 

skall göras i en viss följ. 

Det gäller för tränare och ledare att se 

till att hopparna hamnar i rätt klass för 

det är inte roligt att inte klara av de 

krav som är och inte heller är det kul 

att vara ”överkvalificerad”. 

 

Linn Liden och Isabell Hofgren i synkron 



   SACRO 
Söndagens tävling hade dessut-

om en extra klass som var syn-

kron där två hoppare på var sin 

trampolin samtidigt skall utfö-

ra en förutbestämd serie. Här 

ställde Sjövalla FK/SACRO 

upp med Linn Lidén och Isa-

bell Hofgren. Det var första 

gången Linn och Isabell tävla-

de i synkron och hade bara trä-

nat riktigt senaste veckan efter 

sista individuella Svenska Cupen tävlingen. Och med 

bra synkronitet poäng och stabil hoppning blev de be-

lönade med en andraplats vilket gav mersmak inför 

kommande tävlingar. 

I de lägsta klasserna räknas inga placeringar utan här 

gäller det att genomföra samtliga övningar. Men några i klass 5 som fick uppskatta-

de applåder och visslingar från publiken var Sjövalla FK/SACRO hopparna Hugo 

Fjelkner, med sin höjd och Frida Essbrant , Maja Lindberg-Hansson, Emelie Bratt-

berg , Wilma Fjelkner, Leah Hartlin , Elias Andersson som hade fin stil och bra tek-

nik.I klass 6 utmärkte sig Emma, Jeppsson , Emilia Lundstedt , Nova Bremer , Fan-

ny Kjärrman med mycket fin hoppning, namn att lägga på minnet inför framtiden 

Tyvärr hade Sjövalla FK/SACRO inga hoppare i klass fyra där det är mer volter och 

skruvar utan GK Frivolten genom Sofia Börgesson och Tage Larsson fick med sig 

guldmedaljerna hem till Herrljunga.  

Full fart i Mölnlycke idrottshall när trampolinhopparna  var på plats 

Maja Lindberg– Hansson  avslutar sin serie i 

klass fem 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


