
ORGAN FÖR SJÖVALLA FRISKSPORTKLUBB ÅR. 2018 NR. 2 

God Jul  

&  

Gott Nytt År 



ORGAN FÖR SJÖVALLA 

 FRISKSPORT- KLUBB 

REDAKTIONEN+PRODUKTION&LAYOUT 

Karin Blomqvist 0733-628 337 

corinne.blomqvist@hotmail.com 

SJÖVALLA FRISKSPORTSKLUBB 

Finnsjövägen 12 

435 41 MÖLNLYCKE 

Tel. när Finnsjögården är öppen 031-88 45 41 

Hemsida: www.sjovalla.se 

ORDFÖRANDE 

Claes Green  031-88 47 73 

claes.green@telia.com 

VICE ORDFÖRANDE 

Leif  Borg  031-88 49 46 

fassberg.borg@telia.com 

SEKRETERARE 

Inger Green 031-88 47 73 

ingerochclaes@telia.com 

KASSÖR 

Sven Persson 031-88 32 39 

sven.persson@else.se 

MEDLEMSKASSÖR 

Barbro Månsson  0701-88 65 25 

barbroe.mansson@gmail.com  

MEDLEMSAVGIFTER 2018 

Juniorer t.o.m. 25 år 250:- 

Seniorer fr.om. 26 år 300:- 

Familjeavgift  700:- 

Bankgiro medlemsavgifter för ungdomar och familjer; 587-4342 

Bankgiro medlemsavgifter för seniorer: 5617-2687 

SEKTIONSLEDARE 

Fotboll;  Kent Nilsson  0725-  42 88 53 

Sacro; Paula Nordöen, 031-338 04 60 

Orientering; Per-Arne Wahlgren, 031-338 11 80  

Volleyboll: Annika Lange 031-98 93 67 

Skidor och träning: Bernt Fredriksson 031-26 52 16 

Senior: Barbro Johansson 031-88 16 90 

Chillskate: Jesper Hallberg 0723-28 82 56 

Innebandy: Claes Engström 0761– 36 40 95 

Mountainbike: Erik Fredman 0767-620575  

Finnsjögårdens driftgrupp; Olle Lindkvist, 031-88 03 21 

DISTRIBUTION : Ingela Brage 031-338 02 96        

TRYCKERI . PR OFFSET AB, Mölndal MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER  15  mars 2019 

 
Hejsan!  

När jag skriver denna lilla ruta så har vi nått 

första advent. Det lyser hemtrevligt i alla 

fönster och människorna har pyntat sina 

hus och trädgårdar med alla möjliga sorters 

ljusarrangemang. 

Förra lördagen så hyrde vi Finnsjögården 

för att fira årets Thanksgiving. Det har blivit 

en härlig tradition genom åren. Många vän-

ner kommer också år efter år och tillsam-

mans blir det ett härligt gäng.  

Det kan inte finnas många föreningar som 

har en så kanonfin klubbstuga som vi i Sjö-

valla Frisksportklubb! Jag måste säga att 

jag alltid känner mig lika stolt och glad när 

jag kommer hit och det känns liksom lite 

som hemma.  

I detta nummer kan ni också läsa om  

Finnsjögårdens historia. 

Med önskan om en fridefull jul och ett gott 

nytt år!   Vänligen Karin Blomqvist 



 

 

 

Hej kära medlemmar! 

 

Oj vilken sommar det blev i år! Ur mitt eget egoistiska perspektiv kändes det härligt att kunna 
bada så mycket man ville, att dag efter dag sitta ute på altanen och äta sina måltider, att kunna 
planera väderberoende aktiviteter många dagar i förväg, kort sagt att njuta av sol och värme. 
Men det är klart, lantbrukarna hade det ju inte så lätt och var inte så glada. Men de har tydligen 
kunna ta igen lite under den milda hösten… 

Men orienterarna hade det jobbigt på 5-dagars i Örnsköldsvik. Att springa i den väldigt kuperade 
terrängen där, när det är över 30 grader i skuggan krävde sin man, eller kvinna. Jag och Inger 
hade, ”turligt nog”, bestämt oss för att lämna vår löpande följd av 5-dagars sedan 1989 och istäl-
let åka till Gotlands 3-dagars (då vår dotter Karin med barn föredrog närheten till Kalmar) och där 
var det ju platt som en pannkaka och bara 27 grader i skuggan när vi var där. Men första dagen 
blev det besvärligt då jag inte hittade den där 30-40 cm höga branten bland alla enbuskarna. 

I den mån orienterarna tyckte det var jobbigt på 5-dagars, så lät de sig inte förtröttas. När det 
blev dags för 25-mannabudkavlen i oktober deltog för första gången i världshistorien 2 kompletta 
25-personers lag med enbart sjövallaiter. Enastående! Vilken sisu där även de mindre rutinerade, 
genom det goda kamratskapet stimulerades till kraftfulla insatser! 

 

I somras åkte också ett gäng av våra trampolinhoppare till ett läger i Danmark, där man deltog i 
allehanda aktiviteter. Det är så härligt att notera att sjövallaiter ger sig ut i världen och under ett 
paraply av gemensamma aktiviteter också förkovrar sig, lär känna andra individer med likartade, 
och kanske också olikartade intressen, och framför allt ägnar sig åt en av de saker vi värdesätter 
inom Sjövalla – att ha roligt tillsammans. Lite mer av den saken globalt sett skulle kanske ge oss 
en bättre värld att leva i…. 

 

Men - man behöver inte åka utomlands för att ha roligt tillsammans med okända personer. Ett 
gott exempel på detta är den nyligen (nästan) färdigställda skateparken i Mölnlycke. För er som 
är oinvigda i den ädla aktiviteten att åka skateboard, kan som bakgrund nämnas att våra Chillska-
tare sedan många år närt ett önskemål om att kommunen skulle satsa på en utomhusanläggning. 
När det aldrig hände något tog man till slut tag i saken på egen hand, sökte bidrag, förhandlade 
med kommunen, förhandlade med presumtiva byggare av en anläggning mm, mm, mm. Och – i 
slutet av oktober var sista betongen gjuten och en av de, enligt utsago, bästa skateanläggningar-
na utomhus i västra Sverige hade kommit till stånd (se mera därom i separat artikel). Utöver våra 
egna träffas här redan en mängd barn och ungdomar som till en början inte känner varandra och 
har roligt tillsammans. Må de alla komma till insikt om frisksportens betydelse i vårt samhälle….. 

Ja, apropå att ha roligt med okända personer – Cirkusskolan i somras var ju ett strålande exempel 
på detta. En väldans massa barn från olika håll i Mölnlycke kommer samman och under ledning av 
våra duktiga, lite äldre frisksportungdomar får de lära sig allehanda ”cirkuskonster”. Barnen lär 
känna varandra och har riktigt roligt tillsammans. Cirkusskolan är ett uppskattat inslag under som-
marlovet som ger minnen för livet. 

Och det får vi på många andra håll i klubben också – i Sjövalla, den roligaste klubben! 

 

Må så gott! 

     Claes Green 
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Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 

 

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

där brasan kanske är tänd. 

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

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

 

 

Öppettider för servering och bastu: 

 

Tisdag: 17.30 – 21.00  Klubbkväll  Medlemmar 

  

Söndag: 11.00 – 16.00  Servering  Öppet för allmänheten 

 

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

  Medlemmar:   Gratis  

  

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

 

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

 

Uthyrning:    

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

tel 031-88 47 73. 

 

Prislista finns på hemsidan. 

 



 

 

Öppet på  

Finnsjögården 

Nyårsdagen kl 12 – 16 

 

På Nyårsdagen kommer Finnsjögården att vara öppen  

mellan kl 12 och kl 16, 

då vi traditionsenligt serverar hembakade julkakor 

tillsammans med kaffe, varm choklad mm. 

 

Kom in till brasan och koppla av i mysig miljö efter 

en skön promenad i skogen eller en joggingrunda 

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

Välkomna önskar Inger och Claes! 

Årsmötet 2019  

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till 

årsmöte  

söndagen den 3 mars 2019, kl 18.00 i Finnsjögården.  

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast  

måndagen den 9 januari 2019.  

Välkomna! Hanna 



) 

 

 

 

 

Om medlemsavgifter och medlemskort 

Vid årsmötet i februari 2018 beslutades att medlemsavgifterna för 2019 skall 

vara oförändrade, dvs för 

- Senior (som under 2019 fyller 26 år eller mer) 300 kr 

- Ungdom (som under 2019 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 medlemslotteriet)! 

Som tidigare skall 

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

konto) 

 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 



60år 

Christian Simmons 2 jan 

Jan Rydén 15 jan 

Henrik Stenquist 27 jan 

Gösta Emelius 17 feb 

Krister Johansson 25 mars 

Lars Hagner 2 juni 

Stellan Hjelmér 11 juni 

Stefan Palm 30 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 år 

Christer Berg 26 jan 

Eva Bergendahl 6 juni 

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 

 70 år 

Kenth Nilsson 12 april 

Leif Borg 13 juni 

50år 
Mats Fredriksson 21 jan 

Staffan Olsson 12 feb 

Thomas Ridderstråle 21 feb 

Johan Fagerlind 3 mars 

Carina Brockmar 19 mars 

Magnus Oskarsson 1 maj 

Jenny Ljungberg 5 maj 

Björn Berggren 19 maj 

Kim Erefalk 24 maj 

Hillevi Thiel 5 juni 

Jakob Andersson 11 juni 

85 år 
Hans Hallberg 21 jan 

Owe Olausson 21 april 

Kerstin Björkquist 25 juni 

80 år 
Anita Sundin 8 mars 

Per Ekman 16 mars 

Gunilla Persson 27 maj 

Göte Kidmark 26 juni 

 



Ny skatepark i Djupedal! 

Lagom till höstlovet stod den efterlängtade skateparken i Djupedals idrottsområde klar 
och den har blivit väldigt populär och välbesökt sedan dess. Den är öppen för skate-
board, kickbikes, inlines och bmx, under lite olika tider, och helt gratis för alla att använ-
da. 

Sjövalla FK äger anläggningen och ansvarar för drift och underhåll genom ideellt arbete, 
men viktigt att alla som använder parken hjälps åt med att hålla den i fint skick. 

Sjövalla FK:s skateboardsektion Chillskate har länge velat få till en utomhuspark i betong 
i Mölnlycke. För drygt två år sedan varvade sektionen upp och tog tag i det lite mer or-
dentligt. En dialog med Härryda kommun påbörjades och Sjövalla FK kunde erbjudas ett 
arrendeavtal på ett område i Djupedal. Sedan påbörjades ett arbete med att söka finansi-
ärer, få in designförslag på skateparken och offerter samt bygglovsansökningar. Klubben 
sökte och blev beviljade medel ur Allmänna arvsfonden, Västra Götalands Idrottsförbund, 
anläggningsstöd från Härryda kommun och sponsring från Bryggeriet Bygg. 

Skateparksbyggare från Bryggeriet Bygg påbörjade arbetet i somras och har bott i hus-
vagnar intill arbetsplatsen. I oktober blev parken klar, men fortfarande återstår en del 
arbeten med kringytorna runt parken, något som vi har sökt mer pengar för och hoppas 
få gjort tills utomhussäsongen drar igång på riktigt framåt våren. Slänterna behöver fixas 
till och tanken är att det ska bli konstgräsytor runt omkring. En välkomstskylt med ord-
ningsregler ska komma upp och ett lågt staket runt hela anläggningen. Förhoppningsvis 
kan det bli lite bänkar runt om också. 

Välkomna att besöka vår nya fina skatepark! 

            Helena Sundbeck 

 

Chillskate 



 

Årets cirkusskola blev återigen 
en succé.  

 Även denna sommar höll Lucia Paust i 
trådarna med planering och genomföran-
de av de två veckornas intensiva cirkus- 
aktiviteter. Även i år gick dessa av sta-
peln i gymnastiksalen på Djupedalsskolan 
i Mölnlycke. Med på sommarcirkusen del-
tog ungefär 77 barn uppdelade på två 
veckor och i olika grupper förmiddag eller 
eftermiddagsgrupper. 

På bilderna ser vi två olika tablåformationer där hela gruppen cirkusbarn har byggt var 
sin mänsklig tablå. 

Som cirkustränare på plats hade Lucia till sin hjälp följande gäng: Amandus Reimer 
(Trosa FK). Noelle Sundin, Isabel och Alexandra Thiel, Mattis Paust, Kristoffer Back-
lund och Zack Sabrish.  

Stort tack för ert engagemang!         TEXT. RED. 

Cirkusskolan 



Sjövalla FK startade sin verksamhet i Mölndal 1946. Den första klubbstugan byggde med-
lemmarna vid Rådasjön i Helenevik 1959. Klubbens verksamhet kom så småningom att 
bli koncentrerad till Mölnlycke och i och med detta önskade klubben lokaler i samhället. 
Under ett antal år hyrde vi in oss i Folkets Hus i Mölnlycke, men dessa lokaler var omo-
derna och inte vad Sjövalla önskade sig. 

Samtidigt upprättade Härryda Kommun en plan över området runt Finnsjön. Naturen runt 
sjön är varierad och mycket vacker och sjön är samhällets vattentäkt. Planen föreslog att 
en friluftsanläggning kunde placeras vid sjön och att ytterligare bebyggelse mellan sjön 
och samhället inte skulle ske. 

I detta skede kontaktade Sjövalla Härryda Kommun och erbjöd fritidskontoret att med 
ekonomiskt stöd från kommunen uppföra en motionsanläggning vilken skulle vara öppen 
för allmänheten. Planen föreslog även att ett motionsspår skulle anläggas i området. 

Strandskyddskrav tillgodosågs genom att placera parkering 300 meter från sjön och ge-
nom att allmänhetens tillgänglighet finns till huset som inte är inhägnat. 

Länsstyrelsen kunde därför ge oss dispens från strandskyddslagen att bygga på dessa 
villkor. 

23:e oktober 1992, en solig söndag, startade vi byggnationen. Platsen var väl utvald på 
toppen av en bergkulle och med utsikt över Finnsjön och med fina utblickar genom sko-
gen. Byggandet kunde i rådande lågkonjunktur utföras av arbetslösa hantverkare under 
dagtid och av klubbens medlemmar under kvällar och helger.  
 

Finnsjögårdens  



historia 

En av många insatser från klubbmedlemmarna var att samla, transportera och tvätta 
platta skifferstenar från stenbrott i närheten. Vi fick kommunens tillstånd att plocka sten 
till vår vackra spis och tyckte att det var fint att använda naturens egna material som trä 
och sten. 

Under årens lopp ökade behovet av en tillbyggnad alltmer och en sådan kom till stånd 
2014. 

Klubben har utöver allt ideellt arbete finansierat Finnsjögården med 900.000 kr. Dessa 
pengar kom fr.a. från försäljning av vårt tidigare klubbhus och från överskott från femda-
garsorienteringen 1990 och 2004. Härryda kommun, allmänna arvsfonden m.fl har vidare 
bidragit till anläggningen, som totalt kostat 2,8 miljoner inklusive tillbyggnad 
Sjövalla har en av Sveriges finaste klubbstugor. Anläggningen har varit flitigt använd i 
snart 25 år. Här har det tränats, bastats, fikats, firats bröllop och födelsedagar, genom-
förts träningsläger, orienteringsutbildning och orienteringstävlingar, arrangerats yoga, 
disco, klassfester och förskoleavslutningar, m.m. mm. 

Finnsjögården är en välskött anläggning. Det är många medlemmar som bidragit till att 
huset är lika fint som när det invigdes den 20:e maj 1994. 

Vi hoppas att du som medlem eller besökare utnyttjar vår fina anläggning eller att du kan 
bidra till att utveckla, förbättra och underhålla vår gemensamma stuga och vara en del av 
den gemenskap som detta ger oss 

          hälsar Olle Lindkvist/stugansvarig 



 

En god guide betyder mycket 



 

En god guide betyder mycket 
Du kan vandra omkring i vacker skogsnatur och det är behagligt och nyttigt. Har du 
emellertid en god guide som berättar, så blir nöjet desto större. 

Den goda guide jag tänker på är Stig Ekberg. Stig härstammar från Gullholmen, är upp-
vuxen i Mölndal och sedan ungdomen medlem i frisksportklubben Herkules. Han gifte sig 
med en frisksportflicka från Landvetter och flyttade dit. Stig ville veta så mycket som 
möjligt om trakten, där han nu bodde och gick med i hembygdsföreningen och blev dess 
ordförande i många år framöver. Han har vandrat och cyklat omkring på de flesta vägar 
och stigar i Landvetter socken och som skicklig fotograf dokumenterat vad han sett. Den-
ne man är nittio år fyllda, men rör sig lätt i skog och mark. 2011 fick han Härryda kom-
muns kulturpris 

Sjövallas torsdagsgrupp har vid ett flertal tillfällen utnyttjat denna goda och kunniga gui-
de. Vi har vandrat i Bertshults by i södra Landvetter, gått den lilla kyrkstigen mot Yxsjön, 
och kyrkvägen tillbaka från Benareby, vandrat från Chalmers golfbana till Sandsjön och 
två gånger besökt naturreservatet Gallhålan. 

I Gallhålan vandrade vi senast omkring sista torsdagen i september. Stig berättade om 
människor, som bott här och brukat de små åkerlapparna. Odlingsrösen är det gott om 
och även gravrösen förekommer. Ett litet hemman fanns, och detta tog kyrkan över för 
att kvinnor och barn skulle få hjälp, när männen gick ut i krig. Vi besåg också en del av 
en hålväg. Detta var ett stycke historia förmedlad av Stig. 

            TEXT: Siv Hallberg 



25-manna 

Sjövalla lyckades för första gången få 
ihop två lag vid årets 25-manna ori-
entering belagd på Järvafälten i 
Stockholm. 

Tack vare Maria Holmqvists optimism 
och engagemang med att anmäla två 
lag fick en större buss beställas. 25- 
mannatävlingen är en orienterings-
stafett där man med olika sträckors 
svårighetsgrad och längd kan hitta 
utmaningar till alla i klubben. Sören 
berättade om att Sjövalla under alla 
år har sprungit en sträcka från Möln-
lycke ner till mitten av afrika och att 
vi alltid tar oss tiden att komma i mål 
godkända. Lagens mål var klart att 
försöka få runt båda lagen. Vid Fri-
ends arena och dess höghushotell 
som P-A fixat strålade alla samman 

efter skön bussresa med sedvanligt stopp på Dinners i Ödeshög och en intressant fråge-
sport från Wilmer. 

Efter en kort natts sömn, skickades en tidig bil iväg, med Jonathan som lagledare, Eleo-
nora, Maria Ho för startsträckan och Hjalmar samt Magnus till 
andrasträckan. Buss med resten av lagen kom ifatt så att alla 
kunde heja på starten. 

Eleonora är ju snabb men att hon skulle haka på världseliten 
och läsa kartan hela vägen överraskade oss. Speakern nämn-
de Sjövalla flera gånger under första sträckan. Maria gjorde 
ett nästa lika bra 
lopp i andra laget. 
Eleonora var 2.40 
efter eliten på 43 
plats och Maria 
5.41 på 85 plats 
bland 360 lag. En 
kanonöppning som 
vi dock anade 
kunde bli svår att 
hålla. 

 

Orientering 

Eleonora Alinder.  



 

 

 

 

Orientering 
Många i laget var tvungna 
att springa lite svårare än 
man normalt brukar göra 
för att vi skulle kunna få 
ihop 25 sträckor. Fabian, 
Linus, Ingrid och Willmer 
tog vid i första laget me-
dans Ingrid, Linnea, Jakob 
och Claes tog vid i andra 
laget. Den chockartade 43 
och 85-platsen kunde vi 
inte hålla men efter vissa 
svängningar kom båda la-
gen in i det. Emelina, Eric, 
Tove och Noah fortsatte i 
förstalaget och Elsa, Klara, 
Lucas och Vera i andrala-
get. Tobias, Edvin, Martin 
och Johan och Phil, Hans, 
Oskar och Lars hade 
sträcka 5. I sjätte sträckan 
sprang Åse, Maria L, Anna och Linnéa. I andra laget var det Lisa, Ulrika, Solveig och An-
nika. Sjunde var Ebbe, Hannes Per och Staffan medans andra laget hade Andreas, Maria 
Hö, Sören och Jonas. Första laget med Signe och Märta mot slutet klarade att växla innan 
omstart så P-A fick springa full längd och det gjorde han bra. Första laget i mål på 163 
plats. Ungefär samma som förra året. 

Axel, Linda och Henrik avslutade efter omstart i andra laget. Alla kom i mål utom Axel. 
Hela laget samlades vid bron och väntade spänt. Efter någon timme men dock innan 
maxtid hörde jag med P-A vad vi skulle göra. Vi beslutade att sätta räddningsplattrullen i 
högsta beredskap för mörkret var inte långt borta. Då slängde vi en blick inåt skogen och 
där var Axel, utan några skador och aldrig tror jag att Sjövalla har hejat så som när Axel 
sprang över bron. Flera sprang med och stämningen var lika god som när segrande IFK 
Göteborg gick i mål. Kanske något mindre folk. Axel i mål MEN icke godkänd sa avläs-
ningen. Axel fick gå till röd utgång där det konstaterades att Axel hade den saknande 
målstämplingen i brickan. Båda Sjövallalagen godkända och Sörens och Sjövallas målsätt-
ning fortsätter. Ingen felstämpling ännu. 

Sammantaget så har alla gjort väldigt bra prestationer. Många var med för första gången 
på 25-manna och den som har stått i skogen under sträcka tre och fyra vet hur det rusar 
löpare fram och tillbaka i skogen. Det är lätt att ryckas med och sluta orientera själv. Stor 
eloge till alla. 

Alla nöjda och glada på bussen hem. 

Nya tag nästa år. 

            TEXT: Lars Ljungberg 

 



O-Ringen i Örnsköldsvik: iakttagelser från en campingplats 

Första gången jag var med på O-Ringen var 1983 i Småland. Därefter var O-Ringen ett 
givet inslag på somrarna i dryga 10 år innan det blev en paus på 20 år. 

Så förra året gjorde jag comeback. Noah, min äldste son, älskar nämligen att tävla och O
-Ringen innebar en möjlighet att få vara med på ytterligare fem tävlingar. Det blev myck-
et uppskattat! Alltså anmälde vi oss även till årets tävling i Örnsköldsvik. Den här gången 
tänkte jag att vi skulle gå all-in och campa. Nu måste jag medge att det här med cam-
ping har utvecklats en del sedan 1983. Numera finns det nämligen tillgång till el så jag 
såg till att köpa såväl elkylbox som induktionshäll innan vi åkte upp. Dessvärre märkte 
jag att våra elektriskt uppblåsbara madrasser inte fick plats i tältet, men det löste sig ge-
nom inköp av 22 cm tjocka madrasser som kunde handpumpas. Med tanke på bekväm-
ligheten får man väl därför kalla det för camping deluxe. 

Hursomhelst, väl uppe i Örnsköldsvik gick vi några träningsbanor. Ja, vi gick. Det var 30 
grader och stekande sol så alla aktiviteter med snabbare benrörelser kändes otänkbara. 
Terrängen var drömlik. Öppna lavbeklädda hällar, utmanande brunbild och en fantastisk 
utsikt. Det där med utsikt kom såklart med en kostnad och det var alla höjdmeter som 
man var tvungen att ta sig upp för, men det var det värt. 

Tävlingarna förflöt fint. Etapp 3 och 4 var magiska. Arenan låg idylliskt i en sluttning ner 
mot en sjö och terrängen var precis sådär klurig och vacker som den bara kan vara norr-
över. Jag hade en ny taktik och det var att damma av min gamla traditionella kompass 
från 1990, en så kallad ”planka”, bara följa kursen och läsa brunbild. Varför krångla till 
det. Jag landade på plats 37, vilket jag faktiskt tror är min bästa placering någonsin på O
-Ringen. Det skall väl i och för sig tilläggas att det var en kort-klass, så det finns en högre 
division, men ändå. 

Nästa år är O-Ringen i Kolmården. Vi hade ett träningsläger där sent 1990-tal och jag vill 
minnas att det är riktigt fin terräng så passa på att åka dit! 

          TEXT: Linda 

 

 

 

 

Jag heter Freja Hessel och min lillebror heter Henry och vi är nya i Sjö-

valla. Vi är nog de allra minsta medlemmarna tror jag för jag är bara 6 år och 
min lillebror är noll år. Nu ska jag berätta om när jag var på mitt allra första O
-ringen i Örnsköldsvik.O-ringen är en tävling som håller på i så många dagar 
att man måste sova borta. Man kan bo i husvagn eller bautastort tält eller så 
kan man låna ett hus. Vi bodde i husvagn. O-ringen är jättestort.  

Orientering 



Det är så stort att det till och med finns sjuk-
hus ute i skogen. Min mamma hittade en ska-
dad i skogen som behövde hjälp till ett sånt 
sjukhustält och en i Sjövalla gick dit när hon 
trampade i ett jordgetingbo. Det är så mycket 

människor så att man nästan måste trängas. Det finns 
massor av utedass men ändå måste man stå i lång kö 
ibland. Och det är så många som ska duscha att man 
inte får plats inomhus, alla står ute och duschar och det 
finns inte ens något duschdraperi. Men vattnet var jätte-
skönt. 

På O-ringen har man nummerlapp och man måste gå till 
samma start och springa in i samma mål som bilden på 
nummerlappen. Jag sprang Inskolning. Det tycker jag är 
bra för då tävlar man inte mot andra och kan inte kom-
ma sist. Och så får man ha med sig sina föräldrar, så 
man behöver inte vara rädd att gå vilse i skogen. Om 
man vill kan man prova att göra långskugga eller tyst-
skugga för att se om man klarar sig själv. Det känns skönt när man hittar kontrollerna 
och jag fick godkänt alla dagar. Min mamma kan orientera så hon tävlade på riktigt. Pap-
pa kan egentligen inte, men han provade en bana en gång ändå. Alla kan vara med i ori-
entering, till och med om man är jättegammal och har käpp eller om man är ny som jag. 
Om man är extra liten så kan man gå Miniknat, det är inte riktigt som vanlig orientering 
utan mer som ett litet äventyr. 

Det var jättevarmt hela O-ringenveckan så då blev det lite extra jobbigt att det var så 
långt att gå. Men vi fick åka buss lite också och det var skönt och roligt. Min lillebror var 
med i skogen när jag sprang, men han blev inte trött i benen för han fick åka sele på 
pappas mage. Det fanns vattenstationer nästan överallt; i målet, på väg till starten och 
till och med på banan. Jag drack en mugg och hällde en 
mugg över huvudet varje gång. 

Efter tävlingen finns det ett ställe som heter O-
ringentorget. Där kan man vara med i tävlingar, smaka sal-
ta pinnar, få saker och hoppa hoppborg. Det finns också 
en labyrint med orientering i fast mycket lättare än i sko-
gen, fast det kan vara lite svårt att passa kartan. Det är 
helt okej att inte göra hela banan, för den är egentligen för 
lite större barn. 

Jag tycker att Sjövalla är en jättebra klubb för där får man 
många nya vänner även fast ingen är lika liten som jag är. 
När jag är på tävling är det många som frågar hur det har 
gått och det får mig att känna mig välkommen. Dessutom 
har Sjövalla klubbfika varje kväll på O-ringen och det är 
toppen för då får jag träffa alla mina orienteringskompisar 
och leka lite till. Jag ska vara med nästa år också! 

  TEXT: Freja Hessel, med benäget bistånd av  

             mamma Ingrid 



Volleyboll 

Världens bästa Paula 
Det finns många som gör insatser för ungdomar och integration. Sedan finns det de som 
gör INSATSER. Paula Ederös Nordöen är en sådan person. Hon tog med våra fina volley-
bollkillar till rikslägret så att de fick uppleva skratt, spänning, olika tävlingar, gemenskap 
och allt annat som hör till frisksportläger. De fick hjälp med resa och boende, där hon 
också fixade så att de fick finansiering från kommunen och Göteborgs frisksportdistrikt. Vi 
är så tacksamma att du hjälper oss på distans! Hurra för världens bästa Paula! 

            TEXT:L ena Holmgren 

 



Fotboll 
Roligt år för MIS/Sjövalla FK p-08 

Fotbollslaget pojkar födda-08 har haft ett väldigt roligt fotbollsår 2018. Laget består av 
över 30 spelare från många olika delar av Mölnlycke och Pixbo, och laget har sex stycken 
tränare. Under 2018 började laget spela sju mot sju och de började träna lite tuffare med 
ett extra pass i veckan. Det har gjort att spelet har utvecklats mycket och spelarna har 
lärt känna varandra ännu bättre. Laget har spelat flera matcher och deltog bland annat i 
Integrationscupen 6 juni, något som de tyckte var väldigt kul. Den 9 juni var laget till-
sammans på Ullevi och såg Sverige möta Peru i en landskamp just före VM, en väldigt 
varm och solig kväll. I september var hela laget och några föräldrar på träningsläger på 
Vrångö. Spelarna visade upp en härlig träningsvilja och spelglädje trots ihållande ösregn 
hela helgen. Den 17 november deltar laget i ÖIS-cupen och säsongens sista träning är 8 
december. I år blir det endast ett kort uppehåll och den 12 januari drar träningen igång 
igen. Laget tar gärna emot fler spelare, så alla killar födda -08 är hjärtligt välkomna. Vi 
ser fram emot ett lika fint fotbollsår 2019! 

Den ena bilden visar ett av våra två lag som deltog i Landvettercupen i maj, och den 

andra bilden är tagen utanför Ullevi i juni. 

Text : Åsa Borven 



Innebandy 
Innebandyn har startat upp igen 

Efter en sommarsäsong med mycket bad och trevliga 
stunder i skog och mark blev det trots allt höst igen. 
Vilket hade det goda med sig att innebandyn för flick-
or 06-08 åter rullade igång. 

I år tjuvstartade vi redan i augusti med ett litet trä-
ningsläger i Finnsjögården. Totalt 4 timmar inneban-
dy på en dag följt av övernattning i stugan. Efter en 
imponerande träningslägerinsats insåg undertecknad 
att det vore synd att tappa tempo. I laget tränas 

gymnastik, orientering och fotboll vilket ger 
att kondisen är bra när innebandyn startar i 
oktober för de flesta. Dock saknade några i 
gänget en lämplig ”barmarksträning”. Åsik-
ter förfäktades om att det var väl långt till 
innebandysäsongen. Hur lösa detta? Efter 
ett snack inom laget framkom önskemålet 
gymträning. 

Sagt och gjort. De äldre tjejerna är numera 
igång med styrketräning Hulebäcksgymnasi-

ets lokaler. En liten välmotiverad skara lyfter en blandning av 
skrot och den egna kroppen i cirkelträningsform på fredagskväl-
larna. Övningarna byts ut kontinuerligt och vi kör igenom hela 
kroppen från vader till underarmar. Ett viktigt delmål är att knä-
problem, ryggont och annat strul ska förebyggas. Och kanske får 
tjejerna med sig en god vana genom livet 

Resultatet av all förträning och vår uttalade hänsyn till att flera 

sporter ska hinnas med, syns nu på innebandyträningarna. I form 

av snabba ruscher, täta närkamper och offervilliga målvaktsinsat-

ser som ibland får motståndare, klubbor och boll att flyga åt olika 

håll. Allt i positiv ton och alltid med ett gott häng och snack efter 

träningarna. Där det kan vara svårt att få spelarna ur lokalen innan 

nästa gäng ska in.  

       TEXT: Claes Engström 

Emilia drar tungt och håller koll på 

att vikterna hela tiden är i luften. 

Perfekt!  

Frukost nedanför klubbstugan. En morgon 

och en vattenlinje att minnas.  

Inomhusträning i sommarvärme. Svettigt och roligt! 

(och gott om lediga halltider..) Passade bra att slänga 

sig i Finnsjön efteråt. 



Mountainbike    
 

Vi har kört träning med ungdomar 11-14 år varje tisdag under vår och höst och vi fort-
sätter tills det blir alltför kallt med is och snö. De som är med är riktligt duktiga cyklister 
och bemästrar de fina och ibland riktigt svåra stigarna runt Finnsjön med bravur.  

Mölnlycke Stigcyklister har med kommunens stöd anlagt många spänger runt Finnsjön för 
att slippa de riktiga blöthålen och cyklingen tunt Finsjön med dess stora stigsystem är 
väldigt bra för att bedriva mtb träning i.  

Nu på hösten är det mörkt och därför har alla lampor när vi cyklar för att se i terrängen. 
Det är riktligt härligt att se ett pärlband med ljus på stigarna mitt inne i mörka skogen! 

Till våren kommer vi att utöka antalet grupper som cyklar. Det är många som har efter-
frågat grupper för nybörjare. Vi kommer att starta upp nybörjargrupper och barngrupper 
8-10 år samt utöka antalet ledare. 

 TEXT: Erik Fredman 
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