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Historisk Seger  

Nästan 20-år sedan det fanns Juniorlag i  

föreningen!  

Nu har de satt en historisk seger med 3-2 på 

Djupedal mot IF Warta.  

Grattis killar! 
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Redaktören har ordet. 

Så sitter jag nu här igen med ett nästan klart nytt nummer av 

Sjövallabladet. Det ramlar in lite här och lite där som sektio-

nerna vill ha med och det är ju jätteroligt! Tänk på att det är 

spännande för övriga medlemmar att få läsa vad just ni håller 

på med i er sektion för tillfället. Eller varför inte skriva om en 

spännande resa man  upplevt eller ja precis vad som helst ni 

vill delge övriga medlemmar , tips och idéer, reseskildringar 

och smultronställen. Det är bara fantasin som sätter gränserna. 

Nu har vi kämpat igenom ännu en vinter , som den här gången  

inte riktigt vill släppa taget vad det verkar,,, fortfarande svin-

kallt på nätterna i skrivande stund, jag vågar inte låta tomat-

plantorna stå ute på natten så de åker in o ut här på morgon 

och kväll. Men skam den som ger sig, det ska väl bli sommar i 

år igen och  riksläger vecka 28 som vanligt, eller hur! 

Önskar Er en härlig sommar med många 

bad och  mycket sol !  

Hälsningar från 

Karin Paust redaktör 

Omslagsbilden : Sjövallas juniorlag 

Överst från vänster: Anton Humavaara ,Jonathan Adler ,  

Martin Nordlund Linus Jansson , Fredrik Wendt , Philip Ahl-

gren ,  

Niklas Altbrink ,Jawed Madadi ,  

Nedre raden,från vänster: 

Marcus Bonder , Simon Bevenäs , John Larsson ,  Bashir Ah-

madi ,  

Tobias Landen , Kanescka Shafie , Muhammad Jafary.  

Saknas på bilden är följande spelare.  

Viktor Hillskär , Axel Kåvik. ,  



 

Hej kära medlemmar! 

Vilket spännande år vi just är inne i! 

Orienterarna kom igång redan i mars och tillströmningen till våra träningsgrupper är som vanligt, på senare 

år, god. Jättekul att såväl unga som föräldrar och äldre är med ute i skogarna! 

Den 9 april arrangerade Sjövalla sin egna årliga OL-tävling med över 1000 deltagare! Självaste 

”världsmästaren”, fransmannen Thierry Gueorgiou, var med och sprang H21. Naturligtvis var det han som 

vann klassen. Verkligen kul att ha världselit med på en Sjövallatävling!  Tävlingsledaren Dan Lundstedt 

och banläggaren Stefan Lemurell hade gjort ett riktigt gott jobb och är värda en stor eloge! 

På valborgshelgen arrangerades den jättestora orienteringstävlingen 10-mila av OL-klubbarna i Göteborgs 

Orienteringsförbund, där alltså också Sjövalla hade sin beskärda del av arbete. Ett stort antal sjövallaiter var 

funktionärer och hjälpte till med förläggningen av alla dessa ”horder” av orienterare (ca 6.500 st). Två 

veckor senare var det dags för Mölnlyckeloppet där medlemmar från alla sektioner gemensamt hjälptes åt 

att genomföra arrangemanget. 

På fotbollssidan har det hänt stora saker. På årsmötet beslutades att fotbollsklubben Mölnlycke IS och Sjö-

valla FK’s fotbollssektion skulle slå sina påsar ihop för att stärka fotbollsspelande såväl i Sjövalla som i 

MIS. Nu har vi ett seniorlag A som spelar så högt upp som i division 4 - Göteborg B - med namnet Möln-

lycke IS/Sjövalla FK. Där finns också, om jag fattat saken rätt, ett seniorlag B som spelar i en reservlagsse-

rie. Så har vi ett seniorlag som spelar i division 6 med namnet Sjövalla FK/Mölnlycke IS. Vidare har vi ett 

juniorlag och en massa ungdomslag som spelar i sina respektive serier också med namnet Sjövalla FK/

Mölnlycke IS. Det skall bli jättespännande att följa utvecklingen av detta sammangående. Nu har våra fot-

bollsungdomar stora möjligheter att fortsätta spela ”gladfotboll” efterhand som de blir äldre, ja i princip så 

länge man orkar hänga med i 2 x 45 min! 

På årsmötet beslutade vi att starta en innebandysektion, där tanken är att på sikt bygga upp en innebandy-

verksamhet. Här skyndar vi långsamt, men känner du att du vill hjälpa till med detta så hör du av dig! 

Våra volleybollspelare har ett tag spelat beach-volley på en konstgjord strand. Häftigt! Se mer därom på 

annan plats i tidningen. 

Förhållanden som också är spännande men kanske skapar mer fjärilar i magen är att Sacro och Chillskate 

har det motigt just nu i och med att Sjövalla är uppsagda från lokalerna i Mölnlycke Fabriker. Wallenstam 

som är fastighetsägare skall bygga om lokalerna i samband med utvecklingen av området öster om Mas-

setjärn. F.n. gäller att vi kan vara där t.o.m. sommaren. På sikt finns en del lösningar, men verksamheten 

måste ju få fortsätta under tiden, om än under provisoriska förhållanden. Det arbetas på frågorna men om 

du har någon god idé till lösning av problemet så hör av dig. Det skall bli spännande att se hur det går. Men 

hjälps vi åt såväl i med- som i motgång och tänker på att vår verksamhet är och skall vara lustfylld så skall 

det nog fixa sig. För vi är ju Sjövalla - ”den roligaste klubben”! 

Må så gott! 

Claes Green 

Ordföranden har 

ordet  
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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. 

 



 

 

 

 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 
 

 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2017 
års medlemsavgift, gjordes en lottning bland de medlem-
mar som inbetalade sin medlemsavgift senast den 31 mars. 

 

  1. Malin Broström, Sacro 

  2. Martin Andersson, Orientering 

  3. Klara Åhsberg-Ottosson, Orientering 

 

 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 även i år gjordes 

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



Fotbollssektionens Christian Bevenäs 

blev årets ledare 2016! 

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 verksamma 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 verk-

samheten fått läggas ner. 

För att i någon mån lyfta fram dessa stordåd, som ofta utförs i 

det tysta, instiftade då styrelsen detta 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: 

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

för föredömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår. 

Det blev Christian Bevenäs i Fotbollssektionen som blev utsedd till årets ledare för 2016. 

Christian har på ett mycket engagerat och empatiskt sätt utvecklat senior- och juniorfotbollen i 

Sjövalla FK. Han har möjliggjort för juniorer att spela fotboll utifrån sin förmåga och intresse. Han 

har också på ett föredömligt sätt tagit sig an ensamkommande från Afghanistan och införlivat dem 

i den gemenskap som fotboll innebär. Christian har fungerat som tränare för både juniorer och se-

niorer och har med en aldrig sviktande entusiasm lagt ner otroligt många timmar i veckan på verk-

samheten i sektionen. Genom sitt stora engagemang för såväl fotboll som idrott har han skapat en 

god sammanhållning i en grupp med gemensamma mål och intressen. 

Som den uppskattade ledare och medmänniska som Christian är, är han verkligen en värdig repre-

sentant för det ståtliga vandringspriset som han tillsammans med diplom och blommor fick motta 

av klubbens ordförande på klubbens årsmöte den 26 februari. 

 

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

2009 Jukka Rankanen Chillskate   2013 Rustan ”Rulle” Jarnesand Sacro 

2010 Paula Nordöen Sacro    2014 Lena Holmberg Volleyboll 

2011 Per-Arne Wahlgren Orientering  2015 Maria Holmqvist Orientering 

2012 Peter Panic Fotboll    2116 Christian Bevenäs Fotboll 

Årets ledare! 



Riksläger Hestra 8 – 15 juli 2017 

 
Till lägret kan man komma som en familj, som ensam tonåring, med en kompis eller med någon 

annan vuxen. Man kan komma några dagar eller stanna hela veckan. Det bästa med lägret är att 

man bestämmer helt själv hur man vill göra och vad man vill göra. Man kan delta på precis det 

man själv vill delta på eller om man bara vill ”vara” så gör man det, man väljer helt fritt .  

Se mer om riksläger på http://www.frisksport.se/rikslager.html  

 

Under fliken Hestra 2017 kan du läsa om årets läger. Där kan man också föranmäla sig och då få 

en liten rabatt på avgiften, men det går lika bra att bara dyka upp och betala på plats. 

Från Sjövalla FK brukar c:a 300 personer i alla åldrar vara representerade på lägret.     Tillsam-

mans med de två andra klubbarna i Göteborgs disktrikt, Herkules FK och Mölnlycke FK, bildar vi 

lag i fotboll, volleyboll, innebandy, mångkamp och stafett m.m. 

 

Är du sugen på att komma med på lägret, oavsett om du kommer med hela din familj, med en 

kompis eller ensam, så har du alltid någon att fråga om hjälp om du undrar över något eller umgås 

med. Har du/ni ingen möjlighet att själva ordna med tält, liggunderlag och sovsäck så kan vi hjäl-

pa er att låna ut det för veckan eller om ni vill kinesa hos någon. Vill ni samåka kan vi ordna det 

också. Saknar ni något annat eller vill veta mer? Kontakta mig, Paula enl. nedan, så ska vi se vad 

vi kan göra, det mesta går att ordna. Jag kommer också att finns tillgänglig på lägret hela veckan   

Kontakt: Paula Nordöen Tfn: 0705-38 04 60 eller mail: paula.nordoen@gmail.com  

Efterlysning! 

Som ni kanske alla har läst i Härryda Posten så kommer Wallenstam att bygga ett nytt 
bostadsområde i sydligaste delen av Wendelsbergsområdet. I anslutning till detta kom-
mer också Mölnlycke fabriker att byggas om till lägenheter, parkeringsdäck mm. Detta 
gör att vi som hyr träningshallar i fabrikslokalerna inte kommer att få vara kvar i det 
långa loppet. 

Glädjande nog så kommer kommunen att storsatsa på flickidrott och man har beslutat 
att bygga en gymnastikhall för både oss i Sacro och för Pixbo GF. Men - innan det är 
klart med allt från var hallen skall ligga, till bygglov, till att första spadtaget tas, tills hal-
len står klar osv. - kommer det att gå två eller tre år. 

 

Under tiden, från att vi inte längre får vara kvar i fabriken till att vår nya hall står färdig, 
så behöver vi hitta en lokal där vi kan bedriva vår trampolinverksamhet. Det vore ju för-
ödande för Sjövalla och Sacro om vi skulle behöva göra ett uppehåll med verksamheten 
under några år! 

Därför efterlyser vi nu en hall/varmare lagerlokal, ja vad som helst, där vi kan vara så 
länge. 

Då vår verksamhet bygger på höjd så önskar vi en lokal som har en takhöjd på minst 10 
meter och en golvyta på c:a 16 x 16 m och som ligger i eller i anslutning till Mölnlycke - 
gärna med inflyttning efter sommaren. 

 

Har du det minsta tips eller känsla för var en sådan hall skulle kunna finnas (t.ex. i de 
snabbt växande företagsparkerna?) hör du omgående av dig till Paula Nordöen på 

tfn 031-338 04 60 eller 0705-38 04 60, eller på mail: paula.nordoen@gmail.com 

http://www.frisksport.se/rikslager.html
mailto:paula.nordoen@gmail.com
mailto:paula.nordoen@gmail.com


Frisksportarnas vintervecka i Bruksvallarna 2017 

I år var det andra gången jag var med på frisksportarnas skidvecka. Det finns de som varit med i 

30 år! Jag kan förstå att det blir en vana, för denna vecka är så trevlig och Walles hotell är ju per-

fekt för detta ändamål. Charmigt, hemtrevligt och med tillmötesgående personal! 

Förra året hade vi verkligen tur med vädret – sol, några minus och vindstilla. I år var det stormvar-

ning och töväder att vänta! 

Vi var åtta ungdomar i 70-årsåldern som kom fram till Walles i Bruksvallarna efter en skumpig 

taxifärd de sista 10 milen. Fjällexpressen hade ju tyvärr bestämt sig för att inte köra längre än till 

Idre! Fram kom vi i alla fall och välkomnades av hotellets personal och fick en god middag. 

Första skiddagen – storm och flera plusgrader! Så här hade jag inte tänkt mig veckan! Men vi mås-

te ju pröva skidorna. Det kanske inte är så farligt. Vi kom väl 300m på väg mot Össjöstugan innan 

vi vände. Min rumskompis Birgit och jag tog en promenad ner till byn i stället. Tyvärr var vävstu-

gan stängd men den välsorterade Ica affären var trevlig och ny mössa med renar på inhandlades. 

Alla som lyssnat på experterna på skidsporten vet ju hur viktig vallningen är för att det ska gå bra. 

Förra året var det inga problem med vallningen – blå valla hela veckan. Det var den enda valla jag 

hade med mig, så det passade ju bra. I år var det isigt och nysnö ena dagen och tö nästa dag. Då är 

det bra att ha Birgit! Hon har varit med förr i fjällen och hade en hel väska med vallor och klister! 

De flesta frisksportarna verkade ha vallningsfria skidor eller såna där käcka remsor, lite som kard-

borreband, på sina skidor. Smart, men lite fusk, eller? Klister skulle det vara, sa Birgit! Ovanpå det 

blå, eller om det var röd valla. Klister är väldigt klistrigt! Snart hade jag klister överallt, på vantar, 

på jackan (också den ny o fin) på händerna och på stavarna. Men det funkade i spåret! En dag i 

alla fall. Nästa dag – klister bort med vallaväck! Och på med ny valla. Strykjärn ska man också 

använda i det här läget. Varför hade man inte vallningsfria skidor? Eftersom jag bara varit med två 

år så kanske det blir det nästa gång. 



Men, det funkade andra dagen 

också, konstigt nog. Tack Birgit och 

tack Bror för all hjälp! 

Andra dagen var vädret lugnare och vi 

satte kurs mot Ramundberget med 

Bror som ledare. Det är han som leder 

de tuffare turerna förstod jag senare. 

Efter lunchfikat var det några som 

tyckte att man kunde åka upp med 

skidliften och sedan gå över fjället 

mot Össjöstugan. De har goda våfflor 

där och förra året var det ju så vackert 

uppe på fjället! Birgit som är klok, 

ville inte ta liften upp utan tog spåret 

hemåt. Jag ville gärna komma upp på toppen och enligt liftvakten var det ganska lugnt däruppe. 

Det jobbiga började med en gång! Att komma av liften med äran i behåll gick inte. Det var blankis 

och trots att liftvakten stannade liften så att vi skulle kunna gå av i lugn och ro låg jag i en hög på 

marken. Trösten var att t.o.m Bror föll omkull. 

Vinden kändes kall och ganska hård när vi började gå över fjället. Inte var det medvind heller. 

Vind förresten, storm var det! Jag har aldrig varit på fjället i piskande snö och motvind, och för-

stod att man lätt kunde komma vilse eller förfrysa nästippen. Faktiskt var jag inte speciellt orolig 

ändå – jag hade ju sällskap av kunnigt folk. Efter något som jag tyckte var flera timmar såg vi Ös-

sjöstugan! Man kan ju säga att det blev en spännande upplevelse och det som inte dödar härdar ju, 

som sagt. Våfflorna och kaffet smakade extra bra den dagen! Vädret blev bättre mot slutet av 

veckan och på torsdag fick vi åka bil med Ingvar och Kerstin Winberg till foten av Ramundberget 

och där ta Klinkenspåret. Birgit – denna fjäll- och skidvana människa tipsade om detta. Det blev 

den bästa dagen! Lagom långt, ingen motvind, inga backar att tala om och sol! 

Veckan i Bruksvallarna består verkligen inte bara av skidåkning. Det är fullt program från morgon 

till kväll. Jympa kl 7.30 därefter något intressant föredrag, sen rejäl frukost. Iväg på skidorna vid 

10-tiden och hem ca 15. Egen tid till ca 17.00. Sedan någon tävling eller framträdande med sång 

och musik. Väldigt trevligt och socialt hela veckan. 

Middagen var något man såg fram emot! Man hängde på låset till matsalen klockan 18.30 . Vi fick 

3- rätters middag varje dag! God vällagad husmanskost. 

Gästernas afton är ju en höjdpunkt! Så många förmågor som sjunger, spelar, dansar eller berättar 

något intressant! Ingen nämnd och ingen glömd. 

Det som gjort starkast intryck på mig under de här två åren jag varit med är nog detta att alla är så 

generösa och bjuder på sig själva! Och att det finns så många duktiga, roliga, intressanta männi-

skor. 

Stort tack till alla som var med och särskilt till Ingvar, Kerstin och Pirjo som gör skidveckan så 

trevlig och minnesvärd! 

Eva Ankner 



 

Orientering 
Sjövalla leder Ungdomsserien! 

Under vintern har det varit full fart på våra träningar och i de första tävlingarna har in-

tresset hållt i sig. På tävlingarna har det varit över 50 tävlande för Sjövalla och de flesta 

av dessa har varit ungdomar. 

Det stora intresset har också visat sig i starten på Göteborgs Ungdomsserie i Orientering. 

Sjövalla har nästan ”sopat banan” med de andra klubbarna i Göreborg och har vunnit de 

tre första deltävlingarna!! Efter tre deltävlingar leder vi med över 100 poäng över nästa 

klubb som är Sävedalens AIK. 

I den individuella tävlingen leder Sjövalla både i D16 och D14 genom Märta Ljungberg 

och Eleonora Alinder. Dessutom leder Klara Lemurell sin klass i D14K. 

  

Serien som löper över hela året och har sju deltävlingar, nästa deltävling är DM i sprint den 7/6.  

Nu ska vi hålla stilen hela året ut! 

 

 
 

Göteborgs Ungdomsserie 2017 - klubbtävlingen 

  

Klubb Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Etapp 8 Etapp 9 TOTALT 

Sjövalla 

FK 

154 69 184             407 

Säveda-

lens AIK 

106 58 139             303 

Tolered-

Utby OL 

135 31 117             283 



CIRKUS SKOLAN 2017 

 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 2011 eller tidigare är cirkus något för 

dig. Under två veckor i sommar kommer vi befinna oss i Djupedalskolan där vi erbjuder trampolin-

hoppning, tablåbyggning, akrobatik och all jonglering du kan tänka dig. I slutet av veckan har vi 

även en spektakulär cirkus föreställning! 

Ålder: 2011-2003 

När? 

Alternativ 1: vecka 32 

Alternativ 2: vecka 33 

Var? 

Djupedalskolan i Mölnlycke. 

Tid? 

Pass 1: 08:30 – 11:30 Här försöker vi hålla en ålder mellan 6-9 

Pass 2: 13:00 – 16:00 Här har vi då från 9 och upp! 

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 fri-

tids. Samma adress gäller vid frågor! 

Ni kan även ringa till 0763749414 (Lucia Paust) för att anmäla er. 

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

Hoppas vi ses i sommar! 



 

Fotboll 
Välkomna alla MIS:are! 

Mölnlycke Idrottssällskap, MIS, har gått in i Sjövalla FK! 

Två föreningar med fotboll på programmet har blivit en. Formellt beslutades detta på ett extra års-

möte i MIS under våren men klubbarna har haft detta på agendan sedan hösten -16. På Sjövallas 

årsmöte i februari gavs klartecken från Sjövallas sida. 

Från början bildades MIS av ett gäng äldre rutinerade kompisar med fotbollsförflutet bl.a. i Möln-

lycke IF, MIF. Man ville spela fotboll men hade inte tiden/ambitionen att träna så ofta som kräv-

des. Man bildade en egen klubb och har avancerat snabbt upp i seriesystemet från lägsta serien. 

Succesivt har sedan yngre spelare tillkommit och vidmakthållit en hög fotbollskvalitet och laget är 

etablerat i div 4. 

Bortsett från det som kallats knatteleken för barn mellan tre och fem år, har klubben inte haft nå-

gon ungdomsverksamhet och det var bl.a. därför diskussionen med Sjövallas Fotbollskommitté 

började. 

Vi har haft samma syn på hur en fotbollsverksamhet skall bedrivas. MIS har profilerat sig som en 

familje – och kompisförening. Självklart vill man vinna sina matcher men allt runt omkring är lika 

viktigt. Samma inställning som vi har i Sjövalla FK! 

Det har varit mycket omfattande diskussioner senaste dryga halvåret men nu är vi i hamn och Sjö-

vallas Fotbollskommitté har utökats med tre medlemmar från MIS: Daniel Berntsson är nu vice 

ordförande, Robert Kálmán och Mats Börjesson ledamöter i den nya kommittén tillsamman med 

Sjövallas ”gamla” kommittéledamöter. 

Sjövallas seniorer har legat i div 6 och spelar där i år också under namnet SFK/MIS. Tränare 

Christian Bevenäs – som även tränar klubbens juniorer. 

MIS:s A-lag fortsätter spela i div 4 under namnet MIS/SFK. Tränare är Daniel Berntsson. Möjlig-

het kommer att finnas för spelare att gå mellan de olika lagen beroende på ambition och förmåga 

var man passar in bäst. Ett tiotal spelare från div 6 laget har varit med div 4 laget och tränat. I stäl-

let för att byta klubb i sådana situationer kan en spelare bara byta lag och fortsätta spela. Målsätt-

ningen är att alla skall ha en plats i den ”nya föreningen”. Lagen kommer att spela i vita tröjor och 

strumpor och svarta byxor. (Vitt från Sjövalla och svart från MIS.). Ny logga har tagits fram för 

fotbollen. 

Vi vill behålla barnen i verksamheten genom alla åldrar och att man så småningom även blir ledare 

i de egna leden. Det skall vara som en klubb på landet där alla är med och verksamheten skall vara 

”ruggigt bra”! Ambitionen är inte att vara störst utan ha den bästa verksamheten. 

Till skillnad från de flesta föreningar tänker vi inte heller nu kräva att föräldrarna jobbar ideellt 

med en stor mängd uppgifter och att barnen säljer lotter, kakor, blommor, kläder och liknande för 

att få verksamheten att gå runt. Har en familj flera barn blir det väldigt ansträngande. Medlemsav-

gifter och träningsavgifter kommer att hållas extremt låga i förhållande till andra klubbar. Sponso-

rer och kringarrangemang samt små utgifter blir ledstjärnorna. 

Fotbollskommittén Sjövalla FK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 år 

Åke Johansson 3 juli 2017 

Jonas Lundqvist 15 november 

2017 

85 år 

Bo Berntsson 10 juni 2017 

75 år 

Ing-Marie Berntsson 17 juli 2017 

70 år 

Arne Aronsson 9 juni 2017 

Ritva Rankanen 9 oktober 

2017 

Emanuel Rona 8 december 

2017 

80 år 

Sven Persson 6 juni 2017 

Une Niklasson 14 augusti 2017 

 90 år 

Bengt Rosengren 10 september 2017 

Gunnar Rydström 21 september 2017 

Hjärtliga gratulationer till 

alla våra jubilarer 



Fotbollsuppstart för barn födda 2011 

 

Lördagen den 1:e april genomfördes uppstart i fotboll för barn födda 2011. 

Just i år var denna aktivitet unik! Det var första året som Sjövalla FK gör den-

na uppstart tillsammans med MIS som nu med sin ungdomsverksamhet gått in i Sjövallas verk-

samhet. 

Platsen var Mölnlycke IP som vi nu också får delvis tillgång till i och med sammanslagningen med 

MIS. 

Vi gjorde som vanligt ett individuellt utskick till alla barn i Mölnlycke; 283 stycken! 

Alla som hörsammat inbjudan och dök upp på utsatt tid denna lördag förmiddag lotsades in i 

klubbhuset vid Mölnlycke IP för registrering. Alla barn inklusive syskon bjöds på popcorn och 

fick en egen vattenflaska medans föräldrarna fyllde i alla nödvändiga uppgifter. Totalt kom 43 

barn, 30 pojkar och 13 flickor. 

Alla samlades sedan på planen och fick allmän information om vad verksamheten går ut på med 

lek i fotbollens tecken. Alla skall ha roligt och få vara med på sina villkor. 

Allmän information gavs till föräldrarna om Sjövalla FK som klubb, vad klubben står för och kan 

erbjuda med olika sektioner, klubbhus etc. 

Erfarna ledare från andra grupper inom fotbollen delade upp barnen mellan sig och genomförde 

bollekar på planan. Föräldrarna bjöds på kaffe under tiden. 23 stycken föräldrar hade skrivit på 

registreringspappren att man kunde tänka sig att hjälpa till med verksamheten på ett eller annat 

sätt. Mycket bra respons! 

Efter denna första ”träning” för nybörjarna bjöds alla barn på banan och dricka och fick dessutom 

varsin tandborste – det var ju lördag…! 

Nu satsar vi framåt mot att etablera en stabil grupp, pojkar och flickor tillsammans, med egna leda-

re ur föräldraleden, med stöd av erfarna tränare, från klubben. 



Orientering 
  Göteborgsdubbeln 

 

Sjövalla FK och Lerums SOK arrangerade tillsammans Göteborgsdubbeln i Floda 8-9:e 

april. Lerum hade långdistans under lördagen och Sjövalla medeldistans på söndagen. Vi 

hade TC på Hästhagenskolan i Floda, så förutsättningarna var de bästa oberoende av vä-

der. Vädret var lite blåsigt och småkallt, men i stora drag fint vilket ledde till att deltagar-

na strömmade till i mängder och tidvis var det stort tryck på direktanmälan. Sammanlagt 

startade över 1000 st personer. Utöver orientering kunde deltagarna avnjuta en välför-

sedd servering med allt från fantastiskt hembakat till grillade hamburgare. Vi fick även 

elitbesök på söndagen i form av den finländska storklubben, Kalevan Rasti, med bla 

franska fixstjärnan Thierry Gueorgiou i spetsen. Thierry gjorde det som förväntades och 

hamnade högst på prispallen i H21, hans snitthastighet var imponerande 5.04 min/km. 

Några modiga passade på att få hans autograf och bli fotograferade med honom.  



 

Orientering 
För Sjövalla deltog glädjande nog ett rekordstort antal barn 

och ungdomar, nära 50 st. Vilket även ledde till en hel del 

framskjutna placeringar. Detta var särskilt lyckat då tävlingen 

ingick i ungdomsserien, vilket gjorde att vi vann denna, den 

tredje etappen och därmed befästes vår ledning i ungdomsse-

rien. Eleonora Alinder och Märta Ljungberg fick bära de gula 

ledartröjorna. I speakervagnen satt Tobias  Holmqvist och Ed-

vin Ljungberg och gav åskådarna fortlöpande initierade refe-

rat och däremellan levererades skönt diskodunk. Stefan Lemu-

rell fick mycket beröm i sin debut som banläggare. Tack vare 

den goda uppslutningen av funktionärer och allas fina insatser 

skapade vi en väldigt bra och trevlig tävling tillsammans. Näs-

ta vår ser vi fram emot att ordna Göteborgsdubbeln i Möln-

lyckeområdet.  



Vi som tränar volleyboll på onsdagar i Djupedalsskolan spelar nästan varje vecka hela året. Så vad gör man 

när hallen stängs för slipning av golvet mellan jul och nyår? Man förflyttar träningen till beachvolleyboll-

hallen i Kviberg istället. 

I gruppen finns flera som både spelar volleyboll och beach, varför det fanns gott om förebilder för dem som 

för första gången kombinerade sand mellan tårna med boll. För den som inte testat beachvolleyboll kan jag 

berätta att det är jobbigt att bara vada i sanden för att hämta bollen. Dessutom ska man byta planhalva stup i 

kvarten också (egentligen efter var sjunde poäng) vilket kanske är vettigt när man spelar utomhus med de 

väderförhållanden som då råder, men som ter sig helt onödigt inomhus. 

Det finns gott om små men avgörande skillnader mellan beach och vanlig volleyboll, vilket ställer till förtret 

för den ovane. Att inte få skicka över bollen med ett elakt fingerslag långt ner i ett hörn är inte tillåtet. Inte 

heller att peta bollen framme vid nät. Däremot kan den som har kladdiga fingerslag som vilar flera sekunder 

i händerna glädjas åt att inte bli bestraffad med bortdömning. Duktiga beachspelare utmärker sig dessutom i 

vanlig volleyboll med att kunna göra små fjösiga, sneda smashar som är helt otagbara för den som står och 

sover på fyrans position med undantag för den som har glömt att backa och då står helt rätt. 

Underlaget har ju också helt olika egenskaper. Även om man har köpt sina knäskydd på Mölnlycke Cy-

kel&Sport, så gör det ändå ganska ont när en över 50 år gammal kropp når golvet efter en slängning. Man 

kan till och med få brännmärken på armar och handleder och man har försökt att imponera med en pancake, 

tigersprång eller rullning vilket vissa gör (visserligen långt efter bollen har gått i marken men man kan få 

stilpoäng i alla fall). Sanden är ju däremot mjuk och sval. Däremot blir man ju otroligt svettig av att vada 

runt i sanden, varför huden kan få sig en fin peeling när man förtvivlat försöker borsta sig ren. Det är inte 

heller helt ovanligt att hitta sand i öronen flera dagar efter beach-träningen. 

En annan sak som skiljer sig åt är klädseln. I vanlig volleyboll så kan man använda samma kläder i volley-

bollen som när man går till Åsas Friskispass på fredagar. Även om man inte behöver vara tävlingsklädd i 

små baddräktsliknande saker på träningen, så verkar beachklädseln lite mer extrem i val av färg och design. 

Jag har flera år i rad vunnit beach-linnen och -byxor på Tuve VK:s "Volleyboll Mot Cancer"-turnerings lot-

teri och jag är glad över att ha en systerdotter som jag har kunnat ge dessa tighta rosa och neongula plagg 

till. 

Systerdottern var förresten med på just detta beachvolleypass tillsammans med sin mor och far, som kom 

hela vägen från Jönköpings Frisksportklubb för att delta. Och fira jul med moster och mormor. 

Över lag en väldigt rolig kväll och ett gott exempel på generationer i gemenskap. Nu är det snart upp till 

bevis utomhus. Det finns en beachvolleybollplan vid Massetjärn och flera planer vid Stensjön. Vi kanske 

ses där när väder och vind tillåter? 

Lena Holmberg 

Åka till beachen i december? Kan man åka till beachen i december?  



En trampolintävlingsdag. 
  
Vaknar upp långt hemifrån, tidigt, käkar frukost och åker sedan till tävlingshallen för att delta på ett le-

darmöte för tävlingen, klockan är ny bara kvart i nio på lördag morgon. 

Ledarmötet handlar om hur dagens tävling, ungdom och junior SM kommer att gå till, när det skall bäras 

klubboverall vid inmarsch och när det skall vara tävlingsdräkt, när och var lunchen serveras, (idag hem-

magjorda köttbullar, potatis, brunsås och lingon, mums, ingen lasagne eller pastagratäng här inte.) 

I årets junior SM skall Sjövalla FK/SACRO trampolinhopparen, 16 åriga Zackarias Sabrish delta indivi-

duellt och i Synkron med VF-Trampolinklubbs Philp Mårtensson. 

Det blir en lång förmiddag då ungdomsklasserna går först och Junior skall inte börja sin inhoppning för-

rän 12:30. 

Som tur är har Zack sovit hos sin mormor knappa halvtimmans resväg från hallen och behöver inte kom-

ma innan elva då vi planerat äta lunch vid elva halvtolv för att maten skall hinna sjunka innan det är dags 

att värma upp. 

Vi tittar på ungdom flickor som verkligen har SM nerverna utanför dräkten. Hälften av de startande hop-

par ur eller fel redan i sin första serie och man lider med dem. Till andra serien som tidigare kallades för 

”valfrian” där de flesta kör svårare övningar då här räknas även svårighetsgraden in, blir det underligt nog 

bättre hoppning och mindre misstag, har SM nervositeten lagt sig? 

Zack och pappa Al kommer strax efter elva som överenskommit och efter en stunds småprat tar vi oss 

bort till Klippans Gymnastikkrets träningslokal för 

lunch. En småtrevlig och avspänd stund med ett 

gäng myspratande skånska funktionärer blir vårt 

minne härifrån. (och köttbullarna såklart). Ungdom 

pojkar har precis kört klart och vi kan se i resultat-

listan att även här hade nervtrådar spökat och näs-

tan halva startfältet gjort fel eller kört ur i någon av 

serierna, ja dessa SM nerver. 

Nu är det dags för 25 minuters inhoppning/

uppvärmning. Detta kan låta som en lång tid när 

varje serie tar 15-20 sekunder och det är fjorton 

hoppare på två trampoliner. Men Zack har valt 

samma trampolin att tävla på som de flesta andra 

vilket gör att det blir bara en obligatorisk och två 

”valfrior” som hinns med. Men då vi var i hallen 

redan i går kväll när det var ganska få hoppare på 

plats så Zack hade fått känna på trampolinerna och 

vant sig vid lampor och omgivningen så det kändes 

ändå ganska tryggt. 

Vänta, ständigt denna väntan innan det är dags 



Nästa grej att sätta sig in i är den att Zack startar som sista man 

i startgruppen, startar fjortonde vilket gör att det gäller att hålla 

kroppen varm och huvudet kallt fram till det är dags. Tyvärr 

gör all teknik som är i trampolinbedömningen idag inte tävling-

en snabbare. Det är ”tidsmaskiner” som mäter hur länge hoppa-

ren är i luften under sin serie där den tiden räknas in. Alla do-

mare har egna ”paddor” som domarsiffrorna skall skrivas in på 

och sedan är det ett dataprogram som räknar ihop resultatet, ja 

ni kan tänka er själva. Varje Svenska Cupen, SM eller större 

tävling måste idag ha en egen datatekniker som håller kolla på 

teknikparken, puh. Till detta kommer domarnas diskussioner 

om en hoppare avbryter serien, hoppar ur eller gör en övning 

där det är svårt att avgöra om övningen skall bedömas som pi-

kerad eller sträckt, puh igen.  

Så här gäller det att hålla sig igång tills det är dags. 

När Zack kört sin första, obligatoriska serie känns det bra, nio 

mycket bra övningar och en som var sådär måste anses som 

godkänt. Ny väntan med datastrul och bedömningsdiskussioner 

innan det är dags igen. Zack har bara kört den svåra ”valfian” i 

två veckor men trots det sitter övningarna, nu gäller det bara att 

även få till stilen. Tio övningar senare hoppar Zack ner från trampolinen med ett leende, aldrig tidi-

gare har den gjorts så här bra. När resultatet kommer upp står det att Zack blev tolva? Mycket kons-

tigt med tanke på den fina hoppningen även med tanke på att JSM killarna inte kört ut som det gjorts 

i ungdomsklasserna. Men plötsligt blinkar det till på resultattavlan och Zacks placering är 7:a, 

”tidsmaskinens” siffror hade inte kommit med från början. Nytt leende från Zack trots att de innebar 

placeringen precis utanför finalen. Direkt efter den individuella tävlingen var det dags för synkron-

uppvärmning. Två serier hann Zack och Philip köra innan 

det var dags, att kolla damer synkron och ny väntan. Men 

efter två väl utförda serier blir Zack och Philip tre i kvalet 

och får förbereda sig för final. Ny väntan när DMT kvalen 

skall genomföras så nu gäller det att hålla såväl koncentra-

tionen som blodsockerhalten uppe. Tävlingen är dryga tim-

man försenad, hallen är varm och syrefattig så det är till att 

gå ut för att få en nypa frisk luft och käka lite frukt. I fina-

len gör grabbarna ånyo en bra serie men tyvärr räcker deras 

svårighetsgrad inte till för att behålla tredjeplatsen. Men en 

fjärdeplats i Junior SM synkron, först gången de hoppar 

ihop är inte fy skam och bådar gott för framtiden. 

Klockan är nu strax efter 18:00, ledare och tränare och 

många hoppare har varit i hallen nio timmar och tröttheten, 

både den mentala och fysiska börjar kännas. Men med da-

gens resultat, nästan final individuellt och en stolt fjärde-

plats i synkron gör att hemfärden i solnedgången känns lätt. 
 

Slutkommentar. 

Visst kan det låta lite gnälligt och jobbigt att genomföra en trampolintävlingsdag, ungefär som de 

flesta sporters tävlingsdagar kan kännas när man är mitt uppe i dem. Men när man får några timmar 

ihop i bilen hem, snacka om dagens tävlingsupplevelser rinner allt sådant av en allt eftersom milen 

avverkas och väl hemma igen längtar man redan till nästa tävling, Frivolten Cup. 

  
Zackarias, Linda, Rulle, Paula, och Al. 
  

Trampolin 



SACRO– kollage    
  
 

  

I december hade SACRO klubbmästerskap där 

vi fick se många av våra duktiga hoppare in ac-

tion. Det var hoppare från alla våra grupper, allt 

från nybörjare till dem som hoppat i många år 

och tävlat på hög nivå. Vårt tema för dagen var 

att ha kul, att göra så gott man kan och att våga 

vara med. Att vi hade roligt tillsammans framgår 

av bilderna. Klubbmästare blev till slut Linn Lin-

dén. Stort grattis! Paula  Nordoen. 



 

 

 

 

Ivan Paust har ställt lite frågor till Sjövallas allde-

les egen skådespelerska och lite av en kändis nu, 

Louise Nyvall som senast sågs i serien Farang 

med Ola Rapace.  

Så här berättar Louise: 

Jag blev kontaktad av samma castingagent som 

hade rollsatt filmen "Pojkarna" som jag tidigare 

medverkat i och de undrade om jag ville provfil-

ma för den här nya serien Farang  

 Det roligaste var att få jobba med film igen, något 

som jag verkligen älskar. Däremot är det lite trå-

kigt att behöva vara borta från familj, vänner och 

träningen så länge. •Jag skulle definitivt kunna 

tänka mig fortsätta med skådespelaryrket, men vi 

får se vad som händer efter jag gått ut skolan. Just 

nu går jag andra året på gymnasiet och har inget 

mer filmjobb inplanerat på ett tag framöver. 

•Jag har varit med i Sjövalla i snart 10 år nu! Jag 

hoppar trampolin för SACRO, och jag har tränat 

trampolin lika länge, alltså tio år nu. Det roligaste 

med trampolin är att man konstant utmanas både 

fysiskt och psykiskt. 

•Jag är 17år nu, fyller 18 i december. Jag har ock-

så varit med på några riksläger, annars håller jag 

bara på med trampolin.  

•Till alla Sjövallabladets läsare vill jag  

säga :Grattis till er för ni är med i världens bästa 

och trevligaste klubb!  

Louise Nyvall 
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