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Bytt namn,. Men fortfarande samma epost 

 

Hej alla fina Sjövalla medlemmar! 

När jag nu sitter och finputsar ihop det sista i 

2018 års vår/sommar nummer av Sjövalla bla-

det  så är det ett helt otroligt väder ute! Igår 

badade till och med jag och det innan mors 

dag till på köpet. Knappt man kan tro det, och 

jag hoppas att denna sommaren kommer gå 

till historien vad gäller härligt väder.  

Passa på att njuta av sol och bad, det är ni 

värda hela bunten. 

Sjövalla har fått två nya sektioner! Spännande 

och roligt tycker jag, hoppas det blir många 

som känner sig manade att haka på någon av 

dessa. 

Ja just det jag har ju bytt efternamn… om nå-

gon känner sig förvirrad? Jag är samma per-

son som tidigare men numera gift ! Min gamla 

epostadress fungerar som vanligt så ni som 

har material till höstens nummer behöver inte 

oroa er, allt fungerar som tidigare. Välkomna 

med alla sommarens rapporter och äventyr till 

nästa nummer med andra ord ! 

Karin Blomqvist 

Omslagsbilden : 

 

Omslagsbilden visar som texten anger ett par 
bilder från Sjövallas nyaste sektioner! 

Innebandy och Mountainbike. Du kan läsa mer 
spännande fakta om de nya sektionerna inne i 
tidningen.  

Kanske är någon av dessa sektioner precis det 
just du gått och väntat på? I så fall : tveka inte 
utan hör av dig till sektionsledaren utan dröjs-
mål. Kontaktinformation finns under funktio-
närsinformationen i tidningen.  



 

 

 

Hej kära medlemmar! 

Det blev en lång vinter i år. Eller kanske var det snarare så att den kom sent. I vilket fall som 
helst så blev snön kvar till efter påsk. Så orienterarnas traditionsenliga tävling på annandagen i 
skogarna öster om Fjärås gjorde skäl för namnet - ”Snötrampen”. Men sedan hände saker, 
värmen kom, snön försvann och på Herkules orienteringstävling i Lackarebäcksbergen den 8 
april var det plötsligt full sommar!! Det växlar snabbt och inte bara i naturen..... 

Förra året, vid den här tiden, visste vi att Chillskate inte skulle få hålla på längre än till somma-
ren i sina lokaler i Mölnlycke fabriker. Den siste augusti var allt utröjt i lokalen. Men redan den 
29 januari i år kunde vi inviga en ny skate-hall i Hönekulla Industriområde. Under den tidiga 
hösten fick vi till ett avtal om en annan lokal, på senhösten och över julhelgerna jobbades det 
intensivt med att fixa nya ramper i den nya lokalen och så var verksamheten igång igen. Kul! 

Framtidstron är god bland våra skateboardåkare, inte enbart för den nya hallen, utan för att 
det också vankas andra skate-möjligheter i Mölnlycke. Ett önskemål om en utomhusanläggning 
för skatboard-åkare har funnits i många år och nu verkar det kunna bli av. Sjövalla har fört 
diskussioner med kommunen, finansiering från olika bidragsgivare har sökts och erhållits, byg-
gare är vidtalad mm. Om nu återstående formaliteter faller på plats så skall en ny skatepark 
kunna vara klar i höst någon gång. Det blir spännande att se om vi lyckas… 

Snabba växlingar är dock inte enbart positiva. Sacro hade ju tidigare förhoppningar om att 
byggandet av en ny gymnastikhall skulle komma igång någon gång i nutid. Men så visade det 
sig plötsligt att detaljplanen inte riktigt stämde! Då måste den göras om och nu för tiden tar ju 
sådant flera år – tyvärr. Så just nu lever vi på hoppet (som trampolinhoppare brukar göra…) 
att det skall lösa sig framöver. Än så länge är verksamheten igång i fabriken. Vi får se hur 
länge den kan få hålla på där. 

Men tillbaka till positiva växlingar. Antalet sektioner i Sjövalla växlar också. Vid årsmötet förra 
året beslutades att starta en innebandysektion. Inte i konkurens med Pixbo utan som komple-
ment, en verksamhet där man skall kunna vara med för att det skall vara kul att spela inne-
bandy och där det inte är en katastrof om man förlorar. 

Vid årsmötet i år beslutade vi så att starta en mountainbikesektion, där intresserade ungdomar 
utöver själva cyklingen kan få ta del av lite ”vett och etikett” i naturen. Verksamheterna i båda 
sektionerna har kommit igång och känner du för att vara aktiv i dessa så hör av dig, kontakt-
uppgifter finner du i den uppdaterade listan med styrelse och funktionärer på annan plats här i 
tidningen. 

Det här med att öka antalet sektioner är ju inget självändamål. Men det är bra om vi här i 
Mölnlycke kan skapa möjlighet för våra ungdomar (och för all del även äldre) att hitta aktivite-
ter som passar just honom eller henne och som då sker inom den värdegrund vi står för i Sjö-
valla. Man skall veta att dessa aktiviteter sker i en drogfri miljö och att vi inte accepterar nå-
gon form av mobbing, våld och kränkningar. För det är ju så i Sjövalla att vi, genom regelbun-
den motion, rätt kost och en i övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro skall uppnå och 
behålla en god hälsa både fysiskt och psykiskt. 

Må så gott!         Claes Green 

Ordföranden har ordet  



 

Styrelse 

Befattning 

  

Namn och telefon 

  

Postadress 

  

E-post 

Ordförande 

  

Claes Green 

031-88 47 73 

070 375 19 76 

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

claes.green@telia.com 

Vice ordförande 

  

Leif Borg 

031-88 49 46 

0705 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

fassberg.borg@telia.com 

Sekreterare 

  

  

Inger Green 
031-88 47 73 
0702 67 66 09   

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 

Kassör 

  

Sven Persson 

031-88 32 39 

070 583 32 39 

Rådavägen 21 

435 43 Pixbo 

sven.persson@else.se 

Ledamot 

  

  

Anna Johansson 

031-778 94 66 

0704 07 09 81 

Heymans väg 17 

435 43 Pixbo 

annapanna@telia.com 

Ledamot 

Mountainbike 

Erik Fredman 0767-
620575  

Körsbärsvägen 19 435 
43 Pixbo  

erik.fredman@gmail.com  

Ledamot 

Fotboll 

  

Kent Nilsson 

031-88 49 46 

0725-42 88 53  

Astrakanvägen 3 

435 43 Pixbo  

dime123@hotmail.se   

Ledamot 

Orientering 

  

Per-Arne Wahlgren 
031-3381180 
0708-322148 

Buss Johns väg 7 
43544 Mölnlycke 

 

  per-arne.wahlgren@telia.com 

Ledamot 

Sacro 

  

Paula Nordöen 

031-338 04 60 

0705 38 04 60 

Hönekullavägen 41B 

435 44 Mölnlycke 

paula.nordoen@gmail.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Lena Holmberg 

 031-23 22 59  

070 219 21 86  

Brännhögsvägen 5 lgh 
1102 435 35 Mölnlyck  

lmholberg@gmail.com  

Ledamot 

Chillskate  
Helena Sundbeck 
0705-534303  

Päronvägen 8  

435 43 Pixbo  

helena.sundbeck@gmail.com  

 Ledamot  

Innebandy 

Claes Engström 

031-98 99 10 

0761-36 40 95  

Mazurkavägen 4 

435 49 Mölnlycke  

claesengstrom@hotmail.com  

Ledamot 

Finnsjögårdens 
driftsgrupp 

Olle Lindkvist 

031-880321 

0725-02 24 43 

Alvvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

fam.lindkvist@telia.com 

 

Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2018 



Funktionärer ut-
sedda av  

styrelsen 

  

Namn och telefon 

  

Postadress 

  

E-post 

Medlemskassör  Barbro Månsson 

070-188 65 25  

Skogsvägen 10 

435 38 Mölnlycke  

barbroe.mansson@ 

gmail.com  

Vice kassör 1 

(fakturering) 

  

Inger Green 

031-88 47 73 

 0702 67 66 09  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochcles@telia.com  

Ansökan aktivi-
tetsbidrag  

Inger Green 

031-88 47 73 

 0702 67 66 09  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochcles@telia.com  

 

Utbildningssam-
ordnare 

Lena Holmberg 

031-23 22 59 

070- 219 21 86  

Brännhögsvägen 5 

lgh 1102  
435 35  Mölnlycke  

lmholberg@gmail.com  

Web master 

 

Calle Randåker Boke-
dal 031-40 45 71 0730-
28 57 70  

Skogsvägen 33 435 38 
Mölnlycke  

calle.bokedal@gmail.com  

Redaktör  

Sjövallabladet  

Karin Blomqvist 

073 362 83 37  

Hasselbacken 8 

52442 Ljung 

karin.paust@frisksport.se  

Distribution  

Sjövallabladet  

Ingela Brage 

031-338 02 96 

0734 36 54 21  

 Örtjärnsvägen 13 

435 40 Mölnlyck  

ingela.brage@iss-fs.se  

Uthyrning  

Finnsjögården 

Inger Green 

031-88 47 73 

0702 67 66 09  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@telia.com  



Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 

 

Hit kan ni gå för att bada bastu eller ta en fika i serveringen 

där brasan kanske är tänd. 

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

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

 

 

Öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: 17.30 – 21.00  Klubbkväll  Medlemmar 

  

Söndag: 11.00 – 16.00  Servering  Öppet för allmänheten 

 

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

  Medlemmar:   Gratis  

  

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

 

Berätta om Finnsjögården för era vänner, arbetskamrater och nyinflyttade Mölnlyckebor eller ta med dem 
dit på besök. Det är roligt att vara stugvärd på söndagar när det kommer många gäster.  

 

Uthyrning:    

Vi hyr gärna ut till konferenser, möten, läger, barnkalas och alkoholfria fester. Alla med-
lemmar får bra rabatt på privata bokningar. Bokning kan göras genom Inger Green, 

tel 031-88 47 73. 

 

Prislista finns på hemsidan. 

 



Vid en genomgång av vårt medlemsregister har vi noterat att det är påfallande många 
som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2018. Det är naturligtvis lätt att glömma, 
men det är viktigt att vi får in våra medlemsavgifter! 

Medlemsavgifter betalas som vanligt enligt följande: 

Till Sjövalla Frisksportungdoms bankgiro nr 587-4342 betalas för 

Ungdom (t.o.m. det kalenderår man fyller 25 år) 250 kr 

Familjeavgift 700 kr 

Till Sjövalla Frisksportklubbs bankgiro nr 5617-2687 betalas för 

Seniorer (fr.o.m. det kalenderår man fyller 26 år) 300 kr 

Har du några frågor rörande betalning av medlemsavgifter kontaktar du medlemskassö-

ren Barbro Månsson på tfn 070-188 65 25 eller på mail  

barbroe.mansson@gmail.com 

Påminnelse 

att betala medlemsavgiften i Sjövalla för 2018! 

Hej alla glada barn och ungdomar! 

Nu är det hög tid att anmäla sig till sommarens cirkus -
skola som går av stapeln i augusti .  

Närmare bestämt Vecka 32 och vecka 33 . 

Man kan som vanligt välja att gå i förmiddagsgrupp eller 
eftermiddagsgrupp. 

Kostnad : 550 kr för en vecka 

Anmäler dig gör du till Lucia Paust 

Telefon:  0763-74 94 14  eller luciapaust@hotmail.com 

Cirkusskolan 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lasse Larsson 

1924 - 2018 

 

Vår äldste medlem, Lasse Larsson, boende på John Halls Väg vid Stensjön har lämnat oss! 

Det är med vemod vi konstaterar att åren obönhörligen går och att åldern till slut tar ut sin rätt, även om 
man som i Lasses fall i alla år levt efter Sjövallas klassiska valspråk, ”En sund själ i en sund kropp”. 

 

Lasse blev medlem i Sjövalla i december 1949, en tid som för våra yngre medlemmar säkert upplevs som 
väldigt avlägsen. Han var således medlem i klubben i över 68 år! Lasse blev redan från början entusiastisk 
över den kamratliga anda som redan då kännetecknade Sjövalla. Förvisso blev han sedan själv en eldsjäl 
bland våra medlemmar att föra denna anda vidare till våra dagar. Hans dragspel och hans spelande på det-
ta blev en självklar del i många sjövallaaktiviteter under många, många år, ända in på 2000-talet. 

Hans musikaliska ådra fick honom att skriva visor och att sätta upp revyer och med sin humoristiska glimt i 
ögat var han inblandad i flera musikaliska upptåg i sina unga år . 

Men Lasse värnade också idrotten. Han spelade högerytter i Sjövallas bandylag (vem kan idag tänka sig att 
vi haft ett bandylag!?), han orienterade och tände orienteringsintresset bland medlemmarna genom att 
lägga banor i terrängen vid Gunnebo och Balltorp. 

Han blev även en entusiastisk ledare för många fotbollsspelande, unga sjövallaiter som ”fostrats” i klubben. 

När andra börjar vilja dra sig tillbaka från administrativa funktionärsuppgifter i klubben, då klev Lasse in. 
Sålunda blev han under en tid på 90-talet ordförande i klubben. 

 
Men Lasse hade också många andra intressen utanför frisksportsfären. Han var t.ex. under många år en 
engagerad ordförande i ”Gunnebo Vänner”. Hans allra största privata intresse var kanske Nordamerikas 
indianer, ett ämnesområde som han hade stor kunskap om. 

Jag minns en klubbafton vi hade när Finnsjögården var nybyggd där han 
insiktsfullt skulle berätta om detta. Inför många storögda yngre (och även 
äldre) medlemmar dök han då upp i en helt autentisk och strålande vacker 
indianhövdingsmundering med riktiga örnfjädrar i den ståtliga fjäderbus-
ken. 

 

Lasse Larsson var en mycket fin, godhjärtad och rättskaffens klubbmedlem 
och medmänniska. Vi kommer att minnas honom med värme. Må han nu 
fridfullt få vandra in i ”de sälla jaktmarkerna”. 

 

  Claes Green 



En gammal indiankanot styr ut från vår strand 

med stäven vänd emot den sista solnedgången. 

Men vi blir kvar iland med minnena och fågelsången. 

Se vattnets glittrande i paddelns strimma, ty nu är 

Paradisets timma. 

LL -94 

(Dikten skriven av  Lasse larsson ) 

Lasse Larsson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 år 

Gunilla Himmelman 15 juli 

Ola Albinsson 19 juli 

Helena Enemyr 21 aug 

Annika Sköldberg 28 dec 

85 år 
Lennart Sundin 24 juli 
Tore Fredriksson 7 okt 

80 år 

Gertie Olsson 28 aug  

 75 år 

Stephan Holmberg 8 okt 

Gerd Hallin 20 okt 

Arne Andersen 21 okt 

Monika Green 20 nov 

Hjärtliga gratulationer till 

alla våra jubilarer 



Årets ledare 2017 
År 2009 instiftade styrelsen i Sjövalla ett vandringspris som 
fick namnet ”Sjövallas ledarpris”. 

Bakgrunden var att entusiastiska och engagerade medlem-
mar 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 verksamhe-
ten igång. Utan en stark vilja att driva verksamheten fram-
åt och att ställa upp för våra unga, hade kanske risken varit 
påtaglig att verksamheten fått läggas ner. 

För att i någon mån lyfta fram dessa stordåd, som ofta ut-
förs i det tysta, instiftade då styrelsen detta vandringspris 
eller ”vandringsutmärkelse” att utdelas till ”årets ledare”. 
Namnet för utmärkelsen blev ”Sjövallas ledarpris” och i sta-
tuterna som skrevs för detta står i 1:a punkten: 

Sjövallas ledarpris skall vara Sjövalla FK’s förnämligaste ut-
märkelse till någon av klubbens ledare för föredömliga le-
darinsatser under ett verksamhetsår. 

Inger Green, välkänd för de flesta i klubben,  blev utsedd 
till årets ledare för 2017. 

Inger började i Sjövalla 1986 och blev efterhand en engagerad medlem i orienteringssek-
tionen. Som lågstadielärare på Högadalskolan blev hon en naturlig länk mellan skolans 
elever och en eventuell orienteringskarriär i Sjövalla. Redan i början av 90-talet tog hon 
ansvaret för att leda gruppen med de allra yngsta, en uppgift som hon alltjämt svarar för, 
över 25 år senare! 

Många av våra duktiga orienteringsungdomar genom åren har, genom Ingers omsorg och 
värme, på ett lekfullt sätt fått lära sig att hitta i skog och mark. 

Vid sidan om detta har Inger, som ni alla vet, svarat för en mängd andra uppgifter, ja 
hon var ju t.o.m. ordförande för klubben en tid under senare delen av 90-talet. 

Inger är verkligen en värdig representant för det ståtliga vandringspriset som hon tillsam-
mans med blommor fick motta av klubbens kassör, Sven Persson, på klubbens årsmöte 
den 25 februari. 

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

Inger Green & Sven Persson 

2013 Rustan ”Rulle” Jarnesand Sacro 

2014 Lena Holmberg Volleyboll 

2015 Maria Holmqvist Orientering 

2116 Christian Bevenäs Fotboll 

2009 Jukka Rankanen Chillskate 

2010 Paula Nordöen Sacro 

2011 Per-Arne Wahlgren Orientering 

2012 Peter Panic Fotboll 



Nu är vi igång med innebandy i Sjövalla! 

Sjövallas innebandy sektion har startat upp i en blygsam och trivsam skala. På första trä-

ningen var vi 6 spelare + en tränare i åldrarna 9—11 samt 45 år. Vilket gav mycket spel-

tid och god tillgång på kaka vid det avslutade fikat. I skrivande stund består laget av 10 

spelare. Målsättningen är att få ihop ett lag som i framtiden kan spela 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 rolligt 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 eventuellt pojklag lär bli att skaffa sig en helgtid fram-

över. 

Är man intresserad av att vara med rekommenderar jag att man kommer ner och prov-

tränar i  Högadalsskolan torsdagar kl 18. En och annan låneklubba finnes. Vi har även 

inskaffat ett par målvaktsutrustningar. Då vi nu har en innebandysektion finns alltså en 

möjlighet för den som vill dra igång ytterligare verksamhet. Givet att man finner det tillta-

lande att driva innebandyverksamhet efter klubbens intentioner och vi kan bända loss en 

lämplig halltid i en allt tuffare bokningssituation. Sjövallas intentioner har jag tolkat och 

verksamhetsanpassat fritt till ”Våra mål räknas men inte motståndarnas, alla platsar, alla 

spelar på alla positioner, inga toppningar, det är ok att dribbla som sista försvarare och 

uppspel efter sargen är tråkiga” Ytterligare målsättning är att anpassa säsongens längd 

till Sjövallas sommaraktiviteter samt uppmuntra att man håller på med flera olika aktivite-

ter. 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. 

Avslutningsvid, vill man ha tag på mig så finns uppgifterna på Sjövallas hemsida under 

sektion innebandy, samt i denna tidning på sidan 4 under Sjövallas styrelse och funktio-

närer. Jag figurerar även med en foxterrier på vissa orienteringsträningar. 

Claes Engström 

 

Innebandy 



Söndagen den 15 april spelade Sjövalla innebandy sin allra första match (sedan 80-talet). En trä-
ningsmatch mot Mölndals flickor 06/07 i Katrinebergsskolan.  Mölndal har varit med i seriespel i 
ett par år och som förväntat rullade målen Mölndals väg. Det var dock glädjande att se hur Sjö-
vallas lag, med mycket blandade åldrar,  uppvisade ett stabilt spel och tvingade motståndarna att 
kämpa över hela banan. Sjövallatjejerna vågade ta för sig och hålla i bollen när tillfälle gavs. Engla 
Lindsten och Emilia Skoogh gjorde båda respektlösa rusher mot mål och skapade goda målchan-
ser.  Ynglingarna Molly Hallberg och Julia Odenman stod flera gånger pall som sista tjej och lät sig 
inte överrumplas av Mölndals kontringar. Trots att Mölndal hade 18 spelare mot Sjövallas 10, 
kunde Sjövalla långsamt vända spelet och mot slutet av matchen även etablera ett tryck mot 
motståndarmålet. Det var inte bara vinterns träning  och volleybollssektionens snyg-
ga Sjövallatröjor som fick vårat nystartade "kvartersgäng" att se ut som ett etablerat lag. Det var 
även en positiv inställning och kämpaanda från första till sista minut.  Mölndals tränare var myck-
et nöjda med en givande match i god stämning, och erbjöd ny träningsmatch till hösten på ståen-
de fot.   
Eter detta examensprov tar vi sommarlov  med avbrott för ett miniträningsläger i Finnsjögården i 
augusti. Väl mött på orienteringen, de av oss som fortsätter där. 

/Claes Engström 
 
 
 
Sjövalla FK ställer upp för tekning. 
Klockan står på 00:00 . Vilken klass kom-
mer Sjövalla att hålla tro? Överraskande 
bra skulle det visa sig.  
 
 
 

 
Träningarna har innehållit ovanliga mo-
ment, men nu har vi visat att det gav 
resultat.  

Innebandy 



 

 

 

 
 

 

 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 
 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2018 års 
medlemsavgift, gjordes en lottning bland de medlemmar som 
inbetalade sin medlemsavgift senast den 31 mars. 

 

 Vinnarna blev: 
 

  1. Daniel Johansson, Chillskate 

  2. Thomas Karlsson, Orientering 

  3. Sam Petersson,       Chillskate 

 

 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. 



Från vänster: ser ni Björn Persson-Mattsson, Stina Rosén, 
Anders Bergström och Niklas Fröjd 

Trivsam musikunderhållning  

på Finnsjögården 
 

Söndagen den 25 mars, på självaste ”Våffeldagen”, fick gästerna vid vår servering en 
ovanlig och mycket trivsam upplevelse. Det var spelmansgruppen ”Fiolkompisarna” un-
der ledning av Niklas Fröjd, som på eget initiativ erbjudit sig att komma och spela lite 

som underhållning till eftermid-
dagskaffet 

Det blev låtar av allehanda slag, 
men med fokus på svensk spel-
manstradition. Niklas presenterade 
efterhand låtarna på ett spontant 
och lättsamt sätt och stämningen 
var snart hög. Tack för detta Nik-
las! Låt det gärna bli en uppföljare 
längre fram. 

Mountainbike 

Sjövalla har dragit igång mountainbiketräning för barn och ungomar mellan 10-15 år. 

Träningen sker på tisdagar kl 18-19 vid Finnsjön där det finns utmärkta cykelleder att trä-

na på. Vill du vara med eller veta mer? 

 kontakta sektionsledare Erik Fredman på sjovallamtb@gmail.com  



Att hamna rätt 
Det är en kall februaritisdag. Jag lämnar skolan med trötta steg och går försiktigt över 

isfläckarna för att vänta på bussen. 15 minuter. Så länge har det aldrig varit förut. Men 

det blir bara att vänta. Finns inte så mycket annat att göra. 

Precis innan bussen dyker upp tänker jag att detta är en av årets kallaste vårdagar, så 

mycket som jag fryser. Men så tillslut ser jag bussen, och hoppar på. Långsamt går det 

medan bussen sakta slingrar genom trafiken för att med jämna mellanrum stanna till och 

bli ännu mer överfull. 

När jag kommer hem är klockan mer än väntat och det mest tilltalande just nu skulle 

vara att sjunka ner i en mjuk soffa och sova någon timme. Men precis då så inser jag nå-

got. Jag tar en snabb titt på armen för att se ifall GPS-klockan kan bekräfta min misstan-

ke. Och det gör den. Det ÄR tisdag idag. Men vänta en sekund. Hur mycket visade klock-

an att tiden var? Kvart i Sex. Min enda möjlighet att hinna ner till tisdagsträningen i tid är 

genom att ösa på ett rejält tempo ner till Finnsjön. Jag som är så trött, och precis kom 

innanför dörren till värmen. Men sen tänker jag igen om jag faktiskt skulle kunna hinna 

sticka ner till mina kompisar på tisdagsträningen. Då kanske det skulle ordna sig. 

Jag packar i ordning med tempo. Skor, ombyte, handduk. Jag känner mig stressad, för 

jag vill inte bli försenad. Det iskalla regnet utanför har tilltagit just som jag börjar min 

färd genom stock och sten, ner mot Finnsjögården. Humöret är inte så värst trevligt, och 

jag med mitt tempo genom skogen märker jag hur överraskar en promenerade man och 

hund. Kylan känns och jag tänker tillbaka på hur välkomnande soffan där hemma såg ut. 

Jag frågar mig själv när träden börjar glesna mot Finnsjön: Varför är jag här just nu? 

 

Orientering 



 

Men i samma stund som jag ser Finnsjögården, med inbjudande skorstensrök och upply-

sande lampor, så blir svaret på min fråga självklar. Just precis när jag öppnat dörren så 

möts jag av en överfull hall full av oerhört trevliga och roliga människor. Jag går in och 

hälsar, skrattar, och pratar med alla. Tillsammans knyter vi på oss skorna och sjövalla-

jackorna. Sedan beger sig en samlad trupp ut i den fina Finnsjö terrängen. Våren börjar 

ta fart på allvar denna veckan. Plötsligt under träningen upphör regnet och blåsten, och 

temperaturen blir plötsligt helt behaglig, men det är det knappt någon som märker då vi 

har annat att tänka på. Efter intervallerna är avklarade beger sig gänget nöjda tillbaka till 

duscharna och bastun.  

På vägen hem slår det mig att jag innan träningen varit skeptisk till att ta mig ner, då 

energinivåerna var låga. Nu är jag både piggare, gladare, och mer taggad inför nästa 

vecka än vad jag trodde jag kunde bli för två timmar sedan.  

En ny tanke far upp. Jag är så tacksam att jag har hittat en plats där jag trivs så bra. 

Edvin och Märta Ljungberg Sjövalla FK—Våren 2018 

Orientering 



Startmaterial för att skicka iväg 1000 löpare i 50 olika 
klasser (och alla ska ha rätt karta…), hel speakerfunk-
tion med musikanläggning, vätskekontroller med väts-
kebord som ska ut i skogen, 100 kontroller med skär-
mar och enheter som ska ut, snitslingar till alla platser, 
märkta parkeringsplatser, första hjälpen, viltvarning, 
mini-knat (bana för se minsta), prispall, priser, flaggor, 
tält, ja listan kan nästan göras hur lång som helst. 

Då är det tur att man har ett glatt engagerat gäng med 
samma mål, att göra detta till den bästa tävlingen som 
har arrangerats! 

Fast man får ju inte glömma bort lagledaren, vad vore 

fotbollslandslaget utan Janne Andersson? Och vad vore 

Sjövalla utan Jenny Ljungberg? 

Orientering 

Stefan pratar bana 

Samarbete på hög nivå 

Soptunnor att placera ut 

Massa resultatkoll 

Kock i skogen 

Miniknat 

Målet ställs iordning 

Parkeringsvakt 



IP-Skogen 

Eller hur man förvandlar ett gärde och en skog till en komplett  

idrottsarena för att sedan ta bort den igen, allt inom ett dygn. 

Det är alltid lika fascinerande vad man kan åstadkomma 
som en grupp med ett gemensamt mål. När man ser det 
kan man börja förstå hur bragder som exempelvis fot-
bollslandslagets kval till sommarens VM över huvud taget 
kan bli till. 

När en deltagare kommer till en orienteringstävling, ca 
9:30, en förhoppningsvis solig lördag för att ett par tim-
mar senare vända hemåt efter väl förrättat värv i skogen 
är det nog få som tänker på vilken massa olika saker som 
har ställts i ordning för just hens välbefinnande. 

Tänk er sju släpvagnar fyllda med material som packas 

och hämtas från, ja just det, GOFs IP-Skogen. Här finns 

det allt material man kan behöva för att bygga dusch, to-

aletter, sätta upp komplett barnpassning, mål, speaker, 

datavagnar, resultattavlor, vägvisningsmaterial, 

komplett kafé med grill, direktanmälning för de 

som vill komma ut samma dag och springa.  

Jenny 

Duschfix 
En stund i solen 

Kafé 

Gott om folk 

Direktanmälan 

Dick fick parker-

ingen att funka 



Nu är vi fler utbildade fotbollsledare 

Under våren har flertalet av ledarna för Mölnlycke IS/Sjövalla FK barn & ungdoms-lag 
gått Svenska Fotbollsförbundets Diplom C-utbildning. Vi har setts flera gånger under vå-
ren, och förutom det vi fått med oss från utbildningen även fått tillfälle att träffas och dis-
kutera med våra ledar-vänner från andra lag. Så det fanns en dubbel vinst i detta. 

Diplom C – barnfotboll 6-12år – är Svenska Fotbollsförbundets instegsutbildning för leda-
re. Utbildningen har sin utgångspunkt i Barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention 
och syftet är att se till att barn och ungdomar får kunniga och ansvarsfulla tränare som 
kan inspirera alla små spelare till ett livslång fotbollsintresse. 

I kursen ingick både teoretisk kunskap och praktiska övningar. Innehållet var bland annat 
inriktat på hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut och vad som är viktigt 
att tänka på i träningen. 

Vid de praktiska övningarna fick vi turas om att hålla i olika träningsmoment. De övriga 
fick agera de 6 till 10-åringar som skulle göra övningen. Ett bra upplägg som gjorde att vi 
både fick prova på men också gemensamt utvärdera hur man som ledare kan lägga upp 
och agera i de olika övningar. En extra bonus var att känna hur fotbollsglädjen komma 
fram hos oss alla, och framför allt vid sista praktiska passet ute på Vällsjönplanens gröna 
gräs var det svårt att sluta och gå hem. 

Hemsidan På fotbollens hemsida, https://www.laget.se/SjovallaFK, (vi använder oss av 
laget.se) så har alla lag en ”egen” sida för information. 

Vi har dessutom en web-shop, där ledare kan beställa material och kläder. 

På hemsidan visas också alla lagens olika verksamheter, träning, matcher möte m.m. Där 
fyller man också i närvaro på träningar och matcher som sedan ligger som grund för LOK
-stöd. Närvaron kan fyllas i via hemsida direkt i telefon på ort och ställe. Praktisk. Sen 

kan vi skicka in det färdiga LOK-underlaget, 
via laget.se, till RF. 

Fotbollsrådet 

Sektionen har också bildat ett fotbollsråd, 
för tränare och ledare, som tillsammans 
med fotbollskommittén träffas 2 ggr om 
året. 

        
   Fortsättning på nästa sida. 

 

Fotboll 



Fotboll 

P08 på Landvetter Cup 

Här ser ni nöjda killar i våra två P08-lag som deltog i Landvetter Cup den 13 maj.. Det blev en dag 
med bra spel och gott kamratskap. 

Karin Nilsson /tränare 

 

 

 

 

Kansli 

Vi har även fått hjälp med lite administrativa ärenden av Stein Rognås, som skall finnas 
till hjälp några timmar i vecka. Detta för att försöka avlasta lagens tränare med diverse 
göromål. Vi kommer att ha ett telefon nr till kansliet där, förutom våra ledare, även ut-
omstående kan ringa och nå fotbollssektion i klubben. Telefonnummer och 
”öppethållnigstider” publiceras på fotbollens hemsida. Ny mejladress till fotbollssektionen 
(allmänt) är missfk17@gmail.com. 

Vårt ”nya” namn. 

Mölnlycke IS och Sjövalla FK:s fotbollssektioner gick ihop i höstas. Detta för att stärka 
fotbollen och framförallt stärka ungdomssidan. Vi har barn och ungdomar från 6 år och 
upp till 14 år idag. Klubbens ambition är att ”ha ett lag i varje åldersgrupp”. 

På seniorsidan spelar vi med 2 st. seniorlag i Göteborgs seriesystem. Ett lag i Div4 och ett 
lag i Div6. 

Dessutom så slogs de båda föreningarnas styrelser ihop, vilket innebar att vi har fått mer 
folk i fotbollskommittén, som kan jobba för fotbollen. 

Namnet på det ”nya” fotbollslaget är Mölnlycke IS/Sjövalla FK. Vi spelar i vita tröjor och 
svarta byxor. Vår nya logga ser ni högst upp till vänster på den här sidan. 

Hälsningar Fotbollssektionen 



 

I slutet av januari öppnade Chillskate 
sin nya skatehall på Hönekullavägen 
23 i Mölnlycke. De tvingades flytta 
från sin gamla lokal i Mölnlycke fabri-
ker i somras och har under hösten 
jagat sponsorer för att finansiera den 
nya skatehallen. Chillskate har själva 
designat skateytan  i nya lokalen men 
fått hjälp av Bryggeriet Bygg (proffs 
på att bygga skateparker) för att byg-
ga anläggningen.  

 

Sedan slutet av januari har verk-
samheten varit i full gång och in-
tresset är stort bland barn, ungdo-
mar och även vuxna att åka i hal-
len. Den mesta verksamheten är 
drop-in där alla är välkomna och 
man kan komma när man vill un-
der hallens öppettider. Men de har 
även riktade satsningar med tjejs-
kate, nybörjarskate, seniorskate 
och ledarledda kurser för nybörja-
re. Möjlighet finns även att hyra 
hallen för privata tillställningar. På 
sommaren har den ordinarie verk-
samheten uppehåll, men då an-

ordnas sommar-skateskola för barn 6-15 
år under tre veckor. Det går även att hyra 
hallen under sommaren. 

Skateboarder finns för utlåning, så är du 
nyfiken på att åka skateboard är det bara 
att komma förbi hallen. Öppettider och 
prislista finns på Sjövallas hemsida och på 
Chillskates Facebook-sida.  

Välkomna! 

 

Chillskate 



Volleyboll 

Volleyboll över gränser 

Flickor och pojkar, damer och herrar, tanter och farbröder. Dessutom från olika länder till 

på köpet. Allt i en salig blandning på onsdagar i Djupedalsskolan. När vi inte spelar tur-

nering förstås, vilket vi gjorde i februari, då vi ställde upp i volleyboll mot cancer. Alltid 

lika roligt och en stor blandning av både spelare och lag. 

Men vad är det då som får alla att träna på onsdagar, eller längta dit när man inte kan 

komma på grund av  skador eller sjukdom? Så här svarade några: 

 Tycker det är en go stämning på träningarna och en stor gemenskap. Sen att vol-

leyboll är otroligt roligt! 

 Det känns alltid roligt att åka dit, trött och glad efteråt. Känner ingen press såsom 

tidigare i idrottande, ändå är det bra tempo. Trevligt & nyttigt! 

 Jättebra gemenskap med folk som tycker om att spela volleyboll. Man kan vara allt-

ifrån elitklass till nybörjare, lika välkommen ändå. Jag har nog varit med 8-9 år och 

tycker det är den trevligaste volleybollklub-

ben jag varit med i och ser alltid fram 

emot onsdagar. 

 Bra spel och många skratt! Alltid nöjd när 

jag går hem 

Välkommen att spela med oss du också! 

Lena Holmberg 



Zack Sabirsh med på Junior SM som gick i Klippan 28-29/4 

Zack inledde  Junior SM med att göra två hyfsade se-
rier i kvalet för att mjuka upp inför finalen. Då det 
bara var sex deltagare i klassen och alla då automa-
tiskt är med i final fanns ingen anledning att prestera 
på topp,  att hoppa igenom serierna i lugn och ro var 
det som gällde.  Därefter var det synkronkval med 
kompisen Philip Mårtensson från Frölundaklubben. 
Där var de sju par som skulle göra upp om sex final-
platser. Tyvärr strök sig ett par i sista sekunden och 
det blev då samma situation som 
i den individuella klassen, att hop-
pa igenom två serier och känna 
sig trygg inför finalen. 

Tyvärr höll det inte den här gång-
en och det blev inte som vi hade 
tänkt oss då Zack landade i blå-
skyddet på fjärde övningen i syn-
kronfinalen och killarna fick nöja 

sig med en femte plats. I den individuella finalen gick Zack ut som 
första hoppare där han gjorde en riktigt bra serie vilken gav honom 
personligt rekord i poäng, men tyvärr räckte det ändå inte hela vägen 
fram till prispallen utan Zack kom på fjärde plats i hög konkurrens. 

 

 

 

Trampolin 

Regiontävling i Mölnlyckehallen 

Den 15 april  arrangerade vi i Sacro en regionstävling i Mölnlyckehallen. Det var deltaga-
re från Örebro i norr till Klippan i söder och över 100 trampolinhoppare deltog. 

Hemma klubben  hade hela åtta hoppare med där fem av dem ställde upp i den svåraste 
klassen. 

Dagen började med DMT där vi hade med Julia Hansson och Hugo Fjelkner. Julias första 
kombination gav  inte några tio poäng med andra kombinationen var lysande och gav 
henne en andra plats och en silvermedalj. Hugo genomförde två stabila kombinationer 
och fick med sig en brons medalj för sin tredje placering. 

Fortsättning på nästa sida 



Sacro    
Fortsättning från före-
gående sida 

I synkron ställde vi 
upp med tre par. Julia 
Hansson/ Wilma Fjelk-
ner gjorde bägge bra 
serier men var tyvärr 
inte tillräckligt synkro-
na i sin hoppning så 
de fick nöja sig med 
en sjunde plats. Precis 
bakom kom klubbkom-
pisarna Elli Wiberg/
Emma Jeppsson som 
var startfältets yngsta 
hoppare och gjorde 
helt godkända serier. 
Paret Saga Engvall/Emelie Brattberg genomförde bägge sina serier både stilmässigt och 
synkront på ett alldeles lysande sätt och slutade på en andra plats efter ett par från Klip-
pan GK. 

I flickor klass 5 hade Sacro’s Alva Alenäs inte 
flytet för dagen utan efter urhoppning blev 
Alva tolva. Bättre gick det för Emma Jepps-
son som med två stabila serier slutade på en 
tredjeplats. 

I den klass med högst svårighet, klass 4 hop-
pade Hugo som enda kille från klubben, men 
trots mycket bra hoppning blev det ”bara” en 
12 plats på grund av en miss i andra serien 
där han landade på skyddsmattan i andra 
serien. Bättre gick det för tjejerna, Elli Wi-
berg blev tia efter två bra serier, Saga  som 

hade ett silver från syn-
kronen i bagaget var 
trots det lite nervös men blev ändå femma. Wilma som var lite sur 
efter att det inte gått så bra i synkron tog fram sin bästa hoppning 
och slutade tvåa. Men åt klassens suverän, Emelie fanns inget att 
göra, för även om det ”bara” skilde 0,35 poäng mellan henne och 
Wilma vann Emelie tack vare sin bättre första serie. 

Så slutsumman för dagen blev Sacro's hopparna tog med sig hela 
sju medaljer . Det gör att framtida hoppare i Sacro har talang och 
visar resultat, hoppas  bara att de får någonstans att utöva sin sport 
nu när deras hall skall rivas och en eventuell ny hall verkar ligga 
långt fram i tiden. 



Frivolten Cup 2018 
  
Traditionsenligt under Kristi himmelsfärdshelgen var det Frivolten Cup i Herrljunga, den 
35 gången i ordningen!! Med över 300 hoppare från åtta länder är det här en upplevelse 
utöver det vanliga. 
Alla tränar gemensamt, boendet är för de flesta i skolsal och måltider äts i skolans matsal 
så det blir verkligen ett tajt umgänge mellan länder och klubbar. 
Sjövalla FK’s trampolinhoppare i SACRO åkte dit med Elli Wiberg och Hugo Fjelkner i U12 
flickor resp pojkar. I klassen U 13-14 ställde Wilma Fjelkner och Emelie Brattberg upp. 
Enda tjejen i U15-16 var Julia Hansson som även tävlade i DMT. 
På pojksida representerade Zack Sabirish och Kristoffer Backlund SACRO’s färger. 
Först ut var Elli och Hugo som för första gången skulle tävla internationellt. Som om inte 
det skulle vara stort nog så tävlar killarna och tjejerna samtidigt på var sin trampolin och 
dessutom kör DMT hopparna bredvid. Det innebär att det är alltid stoj och stim i hallen 
och mitt i någons serie kan det bli ett kraftigt jubel för då har hopparen på trampolinen 
bredvid precis avslutat sin serie bra till lagkamraternas vilda glädje. Detta är på gott och 
ont men mest gott. För nackdelen att du blir störd i en serie kompenseras av att du inte 
är ensam på en trampolin och har allas blickar 
är på dig utan publiken har fullt upp med att 
kolla sina kompisar, plus att det blir en häftig 
atmosfär som taggar till hopparna lite extra. 
 

Trampolin 



lägerbild från Vänersborgslägret 

Elli och Hugo gjorde bägge bra ifrån sig och var nöjda med sina serier och 
kommer att ha massor av mer erfarenhet nästa år i Herrljunga. Emelie och 
Wilma var i nästa klass och där startade Emelie först. Trots darriga knän 
på grund av nervositet innan gjorde Emelie två väldigt fina serier. Wilma 
som gick ut två startgrupper efter var även hon nervös och precis som Emelie gick det 
mesta över så fort hon var på trampolinen och startat sin serie. Båda tjejerna hade serier 
de är trygga i så nästa mål är nu att få in lite svårare övningar så att det går att klättra i 
resultatlistorna. 
Julias klass U15-16 är ett getingbo där de bästa har en svårighetsgrad över nio (Innebär 
att man har ett antal dubbelvolter och mycket skruvande i enkelvolterna) men trots att 
Julia har knappt hälften så hög svårighet så samlade hon bra med poäng på stil och höjd 
och var även hon nöjd efter sina två serier. 
Zack och Kristoffer som tävlar i junior fick vänta till dagen efter, lördag för sina kval. 
Kristoffer som var först ut hade inte kunnat träna fullt senaste tiden och bara kört ige-
nom sin serie ett par gånger hemma på träning. Så första serien blev det bara ett par öv-
ningar i och i andra startade han väldigt bra men blev lite ivrig mot slutet och kom tyvärr 
inte igenom alla tio övningarna. ”Men till Svenska Cupen i Borås om två veckor…….” sa 
Kristoffer efteråt. Zack som för ett par veckor sedan blev fyra i junior SM kom igång rik-
tigt bra med sin första serie men tyvärr blev det lite mycket vandring i andra serien men 
blev trots det näst bästa svensk i juniorklassen. 
  
Sammantaget var det en nöjd tävlingsgrupp som avslutade årets Frivolten Cup med ban-
ketten i Herrljungas Folkets Park en varm maj kväll. Här fick de utländska gästerna även 
prova på den svenska myggans intresse för kroppsdelar som inte täckts ordentligt med 
kläder, välkommen ljuva sommar. 
  
  
  
Med vänlig hälsning  

   

Rustan "Rulle" Jarnesand  

Sacro    



Mölndals tandhälsovård 
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