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Redaktören har ordet. 

Hej mina vänner!! Här kommer nu höstens nummer av Sjövalla bladet i 

brevlådan. Med snigelpost som det heter numera. Inte så dumt i alla 

fall, att få en tidning i handen att bläddra i på normalt hederligt vis ,, 

eller hur. Jag skulle önska att Ni alla medlemmar kände för att bidra 

med material till vår klubbtidning, den blir vad vi gör den till liksom. 

Jag är övertygad om att det händer massor därute i verksamheterna i 

alla våra sektioner som övriga medlemmar med glädje skulle vilja ta 

del av.  Visst har vi alla mycket runt omkring som gör att tiden bara 

springer iväg, väl förståeligt. Men varför inte ett nytt slags nyårslöfte 

inför 2018? Fundera på vad just Du eller Ni skulle vilja få med i vårens 

nummer av vår klubbtidning: Sjövalla bladet.  

Ja sommaren som gick är väl inte så mycket att orda om vädermässigt . 

Jag hörde till de lyckliga som fick sol och värme utomlands under flera 

veckors motorcykel semester , en resa genom 11 länder i Europa, så jag 

ska inte klaga. Nu stundar vintern och  allt som hör till den . Snön lig-

ger här utanför mitt köksfönster den 20 november när jag skriver denna 

lilla  text. Ganska mysigt med ljuslyktor i snön och en  urholkad pumpa 

som överlevt från Halloween och lyser med oförtruten vilja.  

Jag vill passa på att önska Er alla en fröjdeful jul och ett gott nytt år :) 

Karin Paust redaktör 

Omslagsbilden : Läskig spökvandring 

Orienteringssäsongen har nu gått mot sitt slut och sista trä-

ningstillfället var traditionsenligt ersatt med en spökvandring! 

De yngre barnen gav sig pirriga ut i skogen för att se vad som 

dolde sig i mörkret. Det visade sig att det fanns fullt med spö-

ken och demoner som vid en första anblick såg superläskiga 

ut. Konstigt nog hade en del vissa likheter med de äldre kom-

pisarna bakom smink och välgjorda kläder. 

Det kändes skönt att i slutet av banan träffa på en mycket 

snäll häxa och sedan pusta ut med korvgrillning tillbaka vid 

trygga Finnsjögården. 

Ett stort tack till alla fantastiska skådespelare!  



 

 

 

Hej kära medlemmar! 

I skrivande stund (mitten av november) är Inger och jag just hemkomna från en två-

veckors resa till Tanzania. Vi har varit med om mycket spännande där naturligtvis djur-

livet stod i fokus. Det är mäktigt att se en stor elefanthanne stå alldeles framför en på 

vägen eller att se giraffer, antiloper, bufflar som strosar omkring alldeles bredvid. För att inte tala om 

lejon, leoparder och geparder liggande inte alls långt från oss och där en lejonhona kom fram och nosade 

på vår bil. 

Men vi har också mött många människor och kulturer, vilket varit nog så intressant. Vid ett tillfälle fick 

vi besöka en massajby där vi bl.a. fick tillfälle att titta in i deras små och spartanska bostäder. I princip 

några sovplatser och en liten eldstad. Men detta var inte något de på något sätt skämdes för. Det var de-

ras sätt att leva på som de var stolta över och gärna visade oss, trots att de naturligtvis väl kände till den 

tekniska utvecklingen (många hade mobiltelefoner) och hur man levde i städerna. Det kändes så påtag-

ligt att om alla har förståelse för att det faktiskt finns väldigt många olika sätt att leva på och att vi samti-

digt också respekterar detta och visar varandra vänlighet (vilket vi mött i så stor mängd), så skulle kan-

ske vår något turbulenta omvärld vara lite mindre turbulent. 

Tänk om alla i vår omvärld kunde leva upp till ett av de ändamål vi har i klubben (enligt stadgarna): 

”att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk”. 

Man kanske skulle förmedla till omvärlden att vi också skall ha roligt tillsammans, som vi har i Sjövalla. 

Det sporrar och ger resultat. 

I fotbollssektionen har man spelat boll för glatta livet, ibland har det gått riktigt bra, ibland har det gått 

lite mindre bra. Vår nya konstellation MIS/SFK kom på en hedrande femteplats i division 4 och i allt 

övrigt seriespel har man lyckats hålla sig kvar i respektive division och det är ju gott så! Går man och 

tittar på när pojklagen tränar/spelar på planerna i Djupedal eller vid Vällsjön blir man riktigt varm om 

hjärtat. Vilken glädje och vilket engagemang! 

Orienterarna har avverkat ett stort antal evenemang med goda resultat, inte minst på O-ringen och på 25-

manna, den stora budkavlen i början av oktober. Men vad som speciellt finns anledning att framhålla är 

att Sjövalla på ungdomssidan verkligen har visat framfötterna. Inte nog med att Sjövallaungdomar tog 

hem flera klassegrar i årets ungdomsserie (som gäller alla klubbarna i Göteborgsdistriktet). Sjövalla 

lyckades också bärga totalsegern som bästa ungdomsklubb i distriktet! Ett stort grattis till alla våra duk-

tiga ungdomar! 

Våra skateboardåkare i Chillskate har nu flyttat till en ny lokal utefter Hönökullavägen, där man under 

senhösten jobbat febrilt med att få till nya ramper mm så att åkningen skall kunna börja 

igen någon gång på nyåret. Även om lokalen är mindre än den tidigare tror jag att detta 

kommer att bli något riktigt bra! Vi ser fram mot en intensiv ”Chillskate-vår”. 

Så har vi ju innebandyn. Jätteroligt att vi nu kommit igång med en innebandyverksamhet 

i Sjövalla igen. Visserligen än så länge i liten skala, men den kan växa om intresse finns. 

Mer därom på annan plats i detta Sjövallablad. 

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. 

 



 

 

 
Om medlemsavgifter och medlemskort 

 

Vid årsmötet i februari 2017 beslutades att medlemsavgifterna för 2018 skall 

vara oförändrade, dvs för 

- Senior (som under 2018 fyller 26 år eller mer) 300 kr 

- Ungdom (som under 2018 fyller 25 år eller mindre) 250 kr 

- Familj (förälder/rar med barn som är skrivna på samma adress) 700 kr 

 

Betala gärna medlemsavgifterna så tidigt som möjligt under det nya året, dock 

senast den 31 mars (detta är ett måste om ni skall vara med i medlemslotteri-

et)! 

Som tidigare skall 

- betalning för ungdom och familj ske till bankgiro nr 587-4342 (SFU’s kon-

to) 

- betalning för senior ske till bankgiro nr 5617-2687 (SFK’s konto) 

OBS! 

Styrelsen har beslutat att vi fr.o.m. 2018 slopar de fysiska medlemskorten. 

Om någon, av vilken anledning det vara må, ändå vill ha ett utskrivet med- 

lemskort går det naturligtvis jättebra. Vänd dig då till vår medlemskassör 

Barbro Månsson, tfn 070 188 65 25 eller mail: barbroe.mansson@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 år 

Stefan Lemurell 4 januari 

Alan Sabirsh 18 februari 

Annika Lange 21 mars 

Johan Theon 8 april 

Maria Kilnäs 9 april 

Mikael Larsson 27 april 

Tony Hamnered 6 ma 

85 år 

Siv Hallberg 18 mars 

Tore Enemyr 8 maj 

75år 

Claes Green 19 mars 

Yvonne Kollberg 9 maj 

80 år 

Eva Jansson 27 februari  

 70 år 

Karin Borg 1 januari 

Görgen Andersson 24 februari 

Inger Fröberg 3 mars 

Gunnar Niklasson 8 april 

Sören Svensson 1 juni 

Hjärtliga gratulationer till 

alla våra jubilarer 



Platserna ryker i vinterveckan... 

 

Det är just nu, i sept 2017 40 st anmälda till vinterveckan 2018 på Walles. (Vecka 

10) Vill du veta mer om allt vad som händer under veckan, priser mm, maila Ingwar: 

winberg.pixbo@gmail.com eller ring 0705 88 19 23.  

Snart kommer all info på www.frisksport.se. 

Tveka inte att hämta information. 

Välkomna till Walles! 

 

 

 

 



Årsmötet 2018  

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till 

årsmöte  

söndagen den 25 februari 2017, kl 18.00 på Finnsjögården.  

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast  

måndagen den 8 januari 2018.  

Välkomna! Hanna 

 

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! 



Direkt efter sommarlovet startade vi terminen med 
ett välbesökt klubbläger i Vänersborgs SKs fina 
klubbstuga där vi grillade, lekte och orienterade. 
Hösten fortlöpte med tävlingar och sedan in-
föll Halloween lika skrämmande som vanligt med 
genuina häxor och gastar. Tävlingssäsongen för 
dagsorientering avslutades sedvanligt i Borås med 
en kylig, frostig men vacker novemberdag i djur-
parken. 78 startande för Sjövalla (näst största 
klubb!), många fina placeringar. Flera provade 
också på att göra sin allra första tävling, och vi såg 
många stolta leenden på arenan. Under detta Zoo-
event bodde vi norr om Borås i BGIFs stuga där 
det snöat så årets första snögubbar kunde rul-
las. Därefter återstod Närnatt Cup som även 
lockade några barn och ungdomar att springa i 
mörkret med pannlampa. På avslutningen för 
Närnatt Cup fick Sjövalla ta emot den prestige-
fyllda och ståtliga vandringspokalen för vinsten 

i Ungdomsserien. Dessutom 
vann vi priset för årets ko-
metklubb. Fantastiskt kämpat 
och grattis alla som varit med 
och tävlat och bidragit till 
detta! Ni kan fysiskt beskåda 
eran pokal under minst ett år 
i Finnsjögården. Vi planerar 
givetvis för lägerverksamhet 
även nästa år, men innan dess hälsas alla välkomna till vårens stora 
orienteringstävling i Greggered lördagen 21/4, dvs Göteborgsdubbeln 
som vi har tillsammans med Lerum.  
 

Dan Lundstedt 
 

Orientering 

Olivia vid sista kontrollen på 

GMOKs höstmedel,  

Halloweenafton 

Närnattcup i Frölundas klubbstuga mottagan-

det av Ungdomspokalen,  

lägerbild från Vänersborgslägret 

Pokal för vinst i Ung-
domsserien. 



O-Ringen 2017 i Arvika 
Vecka 30 gick O-Ringen av stapeln i Arvika och vilken vecka det blev. Var inte detta den 
bästa veckan på hela sommaren? Soliga varma dagar och även kvällar där man kunde 
sitta ute långt in på kvällen, underbart. Veckan varvades med bra arrangemang, trevlig 
terräng, bra banläggning och ett riktigt gemyt. 

Se lite historier från de lyckliga vinnarna i Sjövallas egna O-ringentävling, som alltid skick-
ligt arrangerad och genomförd av Sören. 

Märta Ljungberg 

Hej Märta, hur var din O-Ringen vecka? Oj, jag kom nästan direkt från konfalägret i 
Eksjö så det gick i ett. Jag var bara hemma två dagar innan vi skulle åka upp. Sedan 
hade jag glömt min orienteringsväska så vi fick åka omvägen över Linköping på vägen 
upp. Jag hade tänkt att jag skulle träffa mina konfakompisar men nu kom vi nästan direkt 
till Baghera stafetten. 

Hur var stafetten då, där representerar man ju distriktet med de bästa ungdo-
marna i Sverige? Det var ju historiskt bra. Jag sprang första sträckan och det var ner-
vöst innan. Sedan såg jag att jag låg bra med och då släppte det. Förutom en liten miss 
så gick det bra och vi låg bra med efter min sträcka. Sedan gjorde ju resten av laget det 
jättebra. Eleonora (Sjövalla) sprang ju fantastiskt bra och Samuel Pilström kunde ta upp 
oss på en tredjeplats! Detta är efter vad vi har kunnat se den bästa placeringen för Göte-
borg inom överskådlig tid. Red. Kommentar 

Orientering 



Gjorde ni något annat kul? - Jag hängde mycket med mina kompisar och vi cyklade in 
till Arvika för att träffa folk. Men oftast var någons cykel trasig så vi fick nästan alltid 
gå…..Jag kan den vägen bra nu. Sedan gjorde vi kransar till vinnare där vi letade gratis-
saker på O-Ringentorget att sätta i kransen. 

Hur var tävlingen då? -Det var en bra vecka med sköna dagar. Jag hade inte någon 
toppdag utan det var alltid någon miss men samtidigt låg jag bra med i sammandraget. 
Inför jaktstarten var jag jättenervös för jag kände så många runt mig. Men det gick ju 
bra och trots ett par missar kunde jag hålla min plats och kom 11a totalt. 

Tack och grattis säger vi på Sjövallabladet J 

 

 

P-A Wahlgren 

En händelse som gör att jag aldrig kommer att glömma årets O-ringen var nog uppsätt-
ningen av vårt yttertält till husvagnen. Som icke husvagnsägare är det alltid en utmaning 
att få alla pinnar rätt, så även den här gången. Efter 20 min förstod jag att jag behövde 
hjälp, Claes Green mästaren av yttertält kallades in. Camilla googlade efter anvisningar 
och vi fick goda råd av grannarna. Trots experthjälp funkade det inte, Mats och Ulrika 
Logren anslöt för att stötta upp och efter ca en och en halv timme när vi alla stod och 
kliade oss i huvudet kom Ulrikas bror till hjälp. Nu hade jag all kunskap i världen för att få 
till det. Efter ytterligare en timme erkände vi oss besegrade och hela tältet och alla pinnar 
låg på marken. Då hittade jag ytterligare en tältpåse, vad kan väl detta vara?? Aha, det 
finns ett vintertält också sa någon insatt. Efter fyra timmars hårt arbete hade vi till sist 
ett fint litet yttertält och kunde sikta in oss på veckans äventyr. Resten av camparna på 
tältplatsen kom fram under veckan och tackade för den fina underhållningen. Tydligen 
gjordes det vadslagningar i området på om vi skulle vara klara innan solen gick ner….. 

P-A Wahlgren 

 

Orientering 



Sjövalla vann Göteborgs 
Ungdomsserie! 

Det var spänning ända in på målsnöret om vi skulle lyckas hålla Sävedalen bakom oss i 
ungdomsserien. Men vi lyckades inte bara med att hålla dem bakom oss, vi vann även 
sista deltävlingen. 

Sista deltävlingen visade med tydlighet varför vi vann i år. 22a oktober när GMOK arran-
gerade tävlingen var en typisk höstdag i Göteborg, några få plusgrader och ett ganska 
ihållande regn. Man kan ju tänka sig att ledarna blev lite oroliga för uppslutningen när de 
vaknade upp på morgonen. Men inte behöver man vara orolig för det här ungdomsgäng-
et, de är tuffa och ger sig inte för lite dåligt väder! En efter en ramlade de in till arenan 
och var klara för tävling. Troligen var vi flest antal ungdomar i tävlingen även denna gång 
vilket ger förutsättningen för att kunna vinna. 

 

Orientering 



Se bilderna nedan från spurten med glada, satsande och snabba löpare. 

Segern visar vilken fantastisk bredd och topp vi har bland ungdomarna. Den positiva ge-
menskap som de har smittar av sig på varandra och gör att fler vågar ge sig ut och pröva 
en tävlingsbana. 

I den individuella tävlingen vann dessutom Sjövalla både i D16 och D14 genom Märta 
Ljungberg och Eleonora Alinder, grattis! 

Göteborgs Ungdomsserie 2017 - klubbtävlingen 

Orientering 

klubb Etapp 1 Etapp2 Etapp3 Etapp4 Etapp5 Etapp6 Etapp7 Etapp8 Etapp9 total 

Sjövalla FK 154 69 184 126 151 165 144 130 172 1295 

Sävedalen AIK 106 58 139 142 171 161 199 96 145 1217 

Tolered-Utby OL 135 31 117 97 113 80 187 91 109 960 

OK Landehof 106 35 101 71 81 163 249 88 56 950 



 

 

 

Cirkusskolan 

Amanda Ekman och  

Julia Almare hänger i ringen 

Frida Hamren 

tränar  Diabolo 

Moa Persson och Amanda 

Ekman i fin tablå 

Ida Persson och Lucia tränar tablå 

Ester Chill hänger i  

tyget 

Text : Karin Paust red. 

Här bjuder sommarens cirkusskola på en här-
lig bildkavalkad . Årets cirkusskola hölls under 
veckorna 32 och 33. Sju stycken cirkusledare 
var engagerade och tillsammans blev det 75 
aktiva cirkusbarn under de två veckorna. Da-
garna delades upp i en förmiddagsgrupp och 
en eftermiddagsgrupp. 

Nytt för i år var att barnen delades in i ål-
dersgrupper med de yngre på förmiddagarna 
och de på nio år och uppåt i eftermiddags-
grupperna.  

Ett par veckor fyllda av glädje och aktivitet ledda av 
ett gäng entusiastiska ungdomsledare, nämligen 
följande : Noelle Sundin, Alexandra Thiel, Zack Sa-
birsh, Oliver Wennblom, Louise Nyvall, Anton Lan-

ge, Lukas Engman och 
så Lucia Paust som or-
ganiserat och planerat 
ihop de två veckorna så 
de blev ett lyckat kon-
cept även i år.  

Bra jobbat gänget! 



Sjövallas innebandysektion har startat upp i en blygsam och trivsam skala. På första trä-
ningen var vi 6 spelare + en tränare i åldrarna 9 till 11 samt 45 år. Vilket gav mycket 
speltid och god tillgång på kaka vid det avslutande fikat.  
Målsättningen är att få ihop ett lag som i framtiden kan spela i en flickor 07-serie. En 
målsättning som får modifieras beroende på vilka som dyker upp i laget. Det är sedan 
nyligen tillåtet att ha blandade åldrar i seriespel efter ett klokt beslut av Göteborgs inne-
bandyförbund. Viktigast just nu är att spela innebandy på ett roligt sätt för att maxa in-
tresset. Jag har också fått påringning av en förälder som är intresserad av att starta ett 
lag för pojkar födda 10. Vilket tills vidare har resulterat i en inbjudan att delta i tjejernas 
träning. Verksamheten kan delas upp senare beroende på hur spelarmaterialet utvecklas 
och barnens preferenser. Målet för ett eventuellt pojklag lär bli att skaffa sig en helgtid 
framöver. 
Är man nu intresserad av att vara med rekommenderar jag att man kommer ner och 
provtränar i Högadalsskolan torsdagar kl 18. Och då vi nu har en innebandysektion finns 
alltså möjlighet för den som vill dra igång ytterligare verksamhet. Givet att man finner 
det tilltalande att driva innebandyverksamhet efter klubbens intentioner och vi kan bända 
loss en lämplig halltid i en allt tuffare bokningssituation. Sjövallas intentioner har jag tol-
kat och verksamhetsanpassat fritt till "Våra mål räknas men inte motståndarnas, alla plat-
sar, alla spelar på alla positioner, inga toppningar, det är ok att dribbla som sista försva-
rare och uppspel efter sargen är tråkiga". Ytterligare en målsättning är att anpassa säs-
songens längd till Sjövallas sommaraktiviteter samt uppmuntra att man håller på med fle-
ra olika aktiviteter. Vi kan kalla det multisportanpassad bandy. 
I bästa fall får vi en kärna med barn som umgås och tränar i Sjövallas verksamheter året 
runt. Med långsiktigt fokus på trivsel och motion kan det förhoppningsvis innebära att 
ungdomar fortsätter i klubben även efter att de fyllt 15, då statistiken säger att de flesta 
(!) lägger av med organiserad idrott. 
Avslutningsvis, vill man ha tag på mig så finns uppgifterna på Sjövallas hemsida under 
sektion innebandy. Jag figurerar även med en foxterrier på vissa orienteringsträningar.  
/Claes Engström 

Innebandy 



Volleyboll 

Chillskate 

 

Här har vi ett aktivt gäng som gärna vill  önska god jul och ett gott nytt år. 

De berättar att det är ett stort och glatt gäng som tränar ihop på onsdagskvällar varje 

vecka som flest har de varit 24 stycken samtidigt , många ungdomar på plats varje 

vecka. Gänget tränar hårt  och spelar matcher mellan kl 20:30—22:00. 

 

 

 

 

 

Chillskate har fått byta lokaler från Mölnlycke fabriker till ny lokal på Hönekullavägen. 

Den nya lokalen är belägen vid Colorama. 

 

Ledare för chillskate hälsar att bygget med den nya skateparken är i full gång. Förhopp-

ningsvis kommer hela parken stå klar för invigning någon gång under vintern. Då hälsar 

vi alla välkomna tillbaka igen , gamla som nya. 



 

Fotboll 
 

 

 

 

 

Förutom de vanliga träningarna och matcherna har killarna i P08 

spelat Hindåscupen i juni och haft sitt första träningsläger med 

övernattning i Finnsjögården i september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindåscupen: Bra spel och härligt humör kännetecknade våra killa denna dag i Hindås, 

även om vädret bjöd på mycket regn. Nöjda kunde killarna vända hemåt med både några 

vinster i bagaget och den Fairplay-pokal de vann i sin klass. 

Träningsläger i Finnsjögården:  Första helgen i septem-

ber bjöd på strålande väder när vårt första träningsläger 

genomfördes. Träning på Vällsjöplan startade dagen som 

sedan fortsatte vid Finnsjögården. På schemat stod ytterliga-

re träning, femkamp, bad , tacos middag, filmkväll och över-

mattning i vår fina klubbstuga Finnsjögården! 

Fairplay-vinnare och första träningslägret för P08 



MIS/SFK, SFK/MIS 

 

Konstiga förkortningar? Ja, för en utomstående men inte för oss i Sjövalla Fotboll! 

Efter att vi under 2016 fört diskussioner med Mölnlycke IS om tänkbara möjligheter för 
samarbete togs i början på 2017 de formella besluten i både MIS styrelse samt inom Sjö-
valla FK att utöka samarbetet till en sammanslagning av fotbollsverksamheterna. 

Tanken är att sammanslagningen skall ge ett win-win- win koncept; MIS, Sjövalla FK och 
alla verksamma medlemmar skall dra fördelar av organisationsförändringen. 

MIS/SFK är namnet på vårt division 4 lag. Kommer av förkortningarna på Mölnlycke IS 
samt Sjövalla FK. För att få behålla deltagande i division 4 som MIS hade 2016, måste 
laget spela under det gamla egna organisationsnumret från föregående år. Namnet bör-
jar därför också med MIS. Detta för att leva upp till Göteborgs Fotbollförbunds regler. Vi 
har helt enkelt lagt till Sjövallas förkortning efter MIS. 

SFK/MIS är namnet på vårt division 6 lag. Helt enkelt vårt ”gamla” A-lag inom Sjövalla 
FK. Här har vi vänt på ”steken” och lagt till MIS efter Sjövallas förkortning. 

Formellt/på pappret är det alltså två olika organisationer men i verkligheten betraktar vi 
det som EN förening. 

Fotbollskommittén inom Sjövalla har utökats till sju personer och består nu av fyra från 
den gamla kommittén och tre från MIS. 

Vi upplever det som mycket positivt att ha fått in ”nytt blod” i den gamla organisationen 
med fler personer som på ett kreativt sätt skall kunna hjälpas åt och utveckla fotbollen 
inom Sjövalla. 

Ekonomiskt skall förändringen inte belasta Fotbollskommittén och dess budget då den 
gamla ledningen inom MIS har ett brett nätverk med sponsorer. 

Viktigt för verksamheten är att vi genom två olika lag på olika nivåer skall spelarna efter 
förmåga och ambition kunna välja vilket lag som passar bäst för var och en. Självklart är 
det en sporre och utmaning för en div 6 spelare att kunna få chansen i div 4 –laget. Om-
vänt; om en spelare känner att tiden och ambitionen inte räcker till går det att sälla sig 
till div 6 laget i stället. Allt för att behålla så många aktiva spelare som möjligt inom fot-
bollen. 

Den gångna säsongens sportsliga resultat blev godkänd; MIS/SFK placerade sig i mitten 
av tabellen även om ambitionen var någon placering högre. SFK/MIS klarade sig kvar i 
div 6 vilket var det primära målet. 

Ungdomsfotbollen hoppas vi också skall utvecklas positivt i och med sammanslagningen. 
Rekryteringsunderlaget och nätverket inom fotbollen blir större och MIS idé om Knattelek 
för de allra yngsta innan de går in i en mer organiserad lagverksamhet vid 6 års ålder, 
har tagits upp och förväntas ge resultat framöver. 

Vi ser med tillförsikt fram emot säsongen 2018 



Framtidshoppet  
 

Vi hade en lyckad dag på regions tävlingen Framtidshoppet i Herrljunga  den 18 novem-

ber. Många härliga "Sacro hoppare" som visar att de både är duktiga på trampolin/DMT 

samt har kul tillsammans. Grattis alla till bra resultat!   

Trampolin 



HCA City Games , Odense 
I början av augusti var vi några från Sacro som åkte till Odense i Danmark för att vara 
med på ett träningsläger med avslutande tävling. Det var det 6:e lägret som Odense GF 
anordnade men första gången vi från Sacro var med. 

I Programmet ingick bland annat två träningspass 
om dagen, onsdag till fredag och 1.5 timme per 
pass, en prova på idrott som i år var bowling be-
sök på Odense Zoo samt en avslutande trampolin 
och DMT tävling på lördagen. 

Vi anlände till Odense redan på tisdagskvällen och 
det första vi gjorde var att gå till hallen för att 
meddela att vi ankommit och få anvisningar till var 
vi skulle bo, (skolsal). Men att komma in i deras 
hall var som ett himmelrike och det tog oss nästan 
två timmar att komma därifrån. Med flera ned-
sänkta trampoliner med bland annat en stor 
skumgummigrop och tre mjuka landningsbäddar. I 
grop och på landningsbäddarna kan man i princip 

landa hur som helst utan att slå sig , så att prova på nya övningar i dessa är idealet. 

På onsdagen var det då dags för det första trä-
ningspasset som vi hade tillsammans med två 
andra danska klubbar. Mesta delen av träning-
en, ja alla träningar faktiskt, tillbringade vi i sa-
len med de nedsänkta trampolinerna. Vid de 
vanliga trampolinerna var vi bara för att öva 
serier inför tävlingen. Efter första träningspas-
set och lunchen hade vi tid över innan vi skulle 
tillbaka och träna igen. Vi beslutade oss för att 
åka och bada i en av Odenses två gratis utom-
hus badanläggningar som finns. En av dem låg 
inte så långt bort från där vi tränade och bod-
de. Visst var det varmt i luften men badet var 

kallt. Våra tappra gymnas-
ter badade dock med liv och lust. 

På kvällen hade vi också prova-på-idrott. Hela bowlinghallen var bo-
kad för oss på lägret. Då såg vi även hur många vi verkligen var— 
ca 150 gymnaster från 4 olika länder. Förutom Danmark och Sverige 
var där grupper från Holland och Belgien. 

Trampolin 



Trampolin    
 Efter träningspasset på torsdag morgon bestämde vi oss 

för att ta eftermiddagen ledig från trampolinhoppning. Vi 
åkte istället till ett klätterplank, vilket nästan blev höjdpunk-
ten på resan då vi hade en otroligt rolig och annorlunda ef-
termiddag. Efter genomgång om hur selen och säkerheten 

fungerade så hade man åtta olika ba-
nor på olika svårighet och höjdnivå att 
ta sig igenom. Enklaste och lägsta ba-
norna var endast två meter höga me-
dan den tuffaste och svåraste banan 
ringlade sig upp 12 meter upp i luf-
ten. Varje bana hade olika svårigheter 
att ta sig igenom och tog runt 10-30 minuter att ta sig igenom. 
På fredagseftermiddagen var det dags för hela gänget att besöka 

Odense Zoo och också det obligatoriska 
gruppfotot som de alltid tar. 

På lördagen var det då dags för avslutan-
de tävling. Efter några härliga, annorlunda 
och intensiva dagar så var vi kanske inte 
på topp för att tävla, men vi gjorde vad vi 
kunde. Bäst gick det för Zack som tog 
hem segern i pojkar klass 16-17 år. 

Detta var ett axplock av allt som hände på de dagar vi 
var i Odense och alla som var med, både gymnaster, 
tränare och familjer tyckte att detta var en av de bästa 
läger vi varit på och att vi självklart ska åka nästa år 
igen. Då hop- pas vi också att vi får ännu fler gymnaster 
med oss såklart! Fler bilder och filmer finns på vår hemsida  

trampolin.sjovalla.se 

Jag vill tacka alla gymnaster Eli, Hugo, Saga, Wilma,Zack och Kristoffer för att ni var med 
och förgyllde lägret och till Anna-Maria, Stina och familjerna som var med samt ett ännu 
större tack till Annika som fixade och donade så vi fick det så bra som vi hade det! 

Paula 

 

 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


