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Hejsan!  

Så var tidningen Sjövallabladet klart igen 

och ligger här i min dator redo för att skick-

as till tryckeriet.  

Jag vill tacka vår ordförande för coachning 

och korrekturläsning av tidningen ett par 

gånger igen! Det är tur för det är märkligt 

hur lätt fel och konstigheter smyger sig in i 

texterna. Dessutom vill jag gratulera orien-

teringssektionen för synnerligen aktivt del-

tagande med material till tidningen, både 

denna gången men även i de allra flesta 

nummer hittills så har det allt som oftast 

inkommit mängde med material. Bra job-

bat!! 

Juni månad och tid för skolavslutningar och 

jordgubbar. Idag ska vi bege oss till stu-

dentfirande för min systerdotter Isabel som 

ska ut på nästa steg i livet. Vilken härlig 

känsla ! Vackert väder ser vi ut att få till och 

med. Isabels mamma och min lillasyster fyl-

ler också 50 år idag så det blir dubbel-kalas. 

Hipp hipp hurra!! 

Se nu till att ta vara på den korta somma-

ren och vi får hoppas att vi får värme och 

sol så vattnet blir varmt snart och vi kan 

njuta av varma bad. För ett år sedan var 

havet redan ljummet, över 20 grader, varmt 

och helt fantastiskt. Inte lika varmt i år , 

hehe. Men det är lite olika det där som 

sagt. 

Sommarhälsning från Karin Blomqvist 

OMSLAGSBILD 

Vid Finnsjögårdens 25-årsjubileum spelade spelmans-

gruppen Fiolkompisarna. Foto Ulf Magnusson"  

Sjövalla FK får stöd från  



 

Hej kära medlemmar! 

Så har vi då sedan länge lagt den mörka årstiden bakom oss. Det är förunder-
ligt hur domnade livsandar vaknar till liv igen, när ljuset återkommer och da-
garna blir allt längre. Och med ljuset vaknar också naturen till liv igen. Vintern 
var ju inte så kylslagen i år, så redan runt vårdagjämningen i mars började vit-

sipporna spira i Säteriparken. Några veckor senare var nästan sommaren här med stor värme vid 
påsktiden. Vitsippsblomningen kom av sig lite och blev inte så mäktig som den brukar vara runt 
Valborg. Så blev det lite svalare några dagar, innan sommarvädret under några dagar åter-
kom med full kraft. Varpå den skira grönskan övergick i sommarlik mäktig grönska. 

Tiden mellan hägg och syrén blev väldigt kort, så skomakar’n fick inte mycket till semester i år. 

Det hoppas jag att ni, kära sjövallaiter, däremot skall få. Efter en lång och mycket intensiv vårter-
min på alla kanter i klubben, vill jag verkligen önska er en period i något lugnare tempo med 
mycket sol, bad och trivsam samvaro i skog och mark, på altaner, i båtar, i sommarstugor, hus-
vagnar eller tält eller vad ni nu kan hitta på. Inte för att jag menar att ni enbart skall ”dega”, det 
gör inte frisksportare. Självklart skall ni röra på er då och då, t.ex. på Rikslägret eller på O-ringen. 
Men låt det för övrigt bli i ett lite lugnare tempo utan alla dessa ”måsten”. Carpe Diem! Fånga da-
garna och kvällarna med det där ljuvliga vädret som ibland kommer! 

Men tillbaka ett ögonblick till den intensiva vårterminen. Sacro får efter vårterminen, som bekant, 
inte fortsätta sin verksamhet i lokalen i Mölnlycke Fabriker. Sacro-ledningen med Paula Nordöen i 
spetsen har därför sedan länge jobbat intensivt med att få fram en lösning och alla pusselbitarna 
börjar väl nu falla på plats. Det blir en temporär vistelse i Pinntorphallen i Landvetter i ca två år 
innan en helt ny gymnastikhall förhoppningsvis skall stå klar vid Öjersjövägen, där utformningen 
är gjord för att passa trampolinhoppning. Och inte nog med det, det ryktas om att vi även skall få 
en riktigt proffsig klättervägg för alla dem som gillar en sådan. 

I Chillskate, med Helena Sundbeck i spetsen, har man jobbat intensivt med den tidigare presente-
rade utomhusanläggningen, som väl nu får anses färdig, med staket, konstgrässlänter, skylt med 
åkföreskrifter mm. Lite informella invigningsaktiviteter kommer att ske på eftermiddagen lördagen 
den 8 juni. Tänk att denna i över 10 år efterlängtade skatepark i Mölnlycke ny har blivit verklig-
het! 

Orienterarna har heller inte legat på latsidan precis. Sjövalla arrangerade framgångsrikt en stor 
nationell tävling den 14 april med närmare 1000 startande. Sista helgen i april deltog man sedan 
med hela 5 (!) lag i 10-mila, 2 ungdomslag, 2 damlag och 1 herrlag. Aldrig någonsin har detta 
skett i denna internationellt kända tävling! Det är verkligen en stor entusiasm och sisu i OL-
sektionen nu. 

Och fotbollsgänget får heller inte glömmas bort. Alla de olika lagen är framgångsrika och fram-
gång föder framgång. Laget P12 vann t.ex. en match mot MIF med hela 12-1!! Och i MIS/SFK, 
som hade det lite motigt i höstas rullar det nu på och man ligger ungefär i mitten i div 4. 

Så blev det tårtkalas på Finnsjögården när denna underbart fina anläggning fyllde 25 år den 12 
maj! 

Det är go i klubben, till stor del därför att vi har roligt i Sjövalla – den roligaste klubben! 

Må så gott!       Claes Green 
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Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2019 
 



 

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. 

 



 

 
 

Den 12 maj, 1994, på självaste Kristi Himmelfärdsdagen, invigdes Finnsjögården efter 
ett halvårs intensivt byggande. 

25 år senare, söndagen den 12 maj 2019, firade vi detta med storartat tårtkalas! 

Ett flertal klubbmedlemmar hade med stor entu-
siasm bakat tårtor för att vi skulle kunna bjuda 
såväl medlemmar som allmänhet på kaffe och 
tårta. Serveringen var i sedvanlig ordning öppen 
mellan kl 11 och 16 och knappt hade väl dörrar-
na ställts upp förrän de första tårtsugna gäster-
na började anlända. Sen rullade det på och det 
gällde för ”kökspersonalen” att hålla igång kaf-
febryggarna. 

Kl 14 började så själva högtidsfirandet med att ordföranden, Claes Green, höll ett kort 
anförande varpå spelmansgruppen ”Fiolkompisarna” under ledning av Niklas Fröjd un-
derhöll under en timmas tid med allehanda spelmansmusik från när och fjärran. Stäm-
ningen var hög och åhörarna, som fyllde tillgängliga stolar till sista plats, uppskattade 
påtagligt de svängiga och sprittande rytmerna. 

        TEXT :Claes Green .Foto :Ulf Magnusson  



 

 

 

 

Om medlemsavgifter och medlemskort 

Vid en genomgång av vårt medlemsregister har vi noterat att det är många som 

ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019. 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 

 

Påminnelse 

att betala medlemsavgiften i  

Sjövalla för 2019! 

 

       Du måste också meddela dina aktuella kontaktuppgifter (dvs adress, telefon 

och email-adress och personnummer) till medlemskassören Barbro Månsson 

på tfn 070-188 65 25 eller på mail barbroe.mansson@gmail.com  

mailto:barbroe.mansson@gmail.com


60år 

Lisa Larsson 28 aug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 år 

Inger Green   13 aug 

Birgitta Berg   27 aug 

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 

 70 år 

50år 
Anna Henning  12 juni 
Carina Kubacki  19 juli 
Arne Zackrisson  4 aug 
Martin Johansson  1 sep 
Lena Johansson   1 sep 
Ylva Hasselgren  17 sep 
Karin Meyer   20 sep 
Eszter Orban   24 sep 
Mattias Pålsson    9 okt 
Magnus Ekstrand  21 okt 
Niclas Jonsson    7 nov 
Annika Nilsson     6 dec 
Lena Blomqwist       29 dec 

85 år 
Sture Brockmar  12 aug  

80 år 
Unnie Enemyr Söderqvist  27 juli 
Katarina Pettersson  24 sep 
Lennart Calmegren  21 nov 
Bernt Fredriksson  21 dec 

 

 90 år 

Gunvor Larsson 9aug 



Den 18 maj var det åter dags för Sjövalla att för 10-e gången mönstra sina led och be-
manna Göteborgsvarvets vätskestation på Ostindiegatan. 

Det hela började 2009 när vi fick erbjudande om att bemanna vätskestationen alldeles 
före Göta Älv-bron. Det var ju en spännande upplevelse att få vara med om denna folk-
fest och det gav ju också en rejäl slant till klubbkassan, varför vi, när vi fick erbjudande 
om att flytta till Ostindiegatan i Majorna året därpå naturligtvis nappade på det. Och se-
dan har det rullat på. 

Till en början tillhandahöll vi både sportdryck och vatten till löparna och vi var då ca 80 st 
som stod och langade muggar för glatta livet. Sedan togs sportdrycken bort och statio-
nen minskades ned något så att vi hade möjlighet att ställa upp med 60 funktionärer. 
Detta är ju en sektionsövergripande aktivitet för klubben varför det är roligt om det kom-
mer medlemmar från alla sektioner och hjälper till. Eftersom vi av Göteborgsvarvsorgani-
sationen numera får betalt för varje funktionär upp till 60 st är det också angeläget att vi 
fyller vår kvot för att ersättningen skall bli så stor som möjligt. 

Göteborgs- 



I år var vi 55 st som hade hörsammat kallelsen till att ställa upp och 
ha roligt tillsammans. För det är verkligen roligt. Bara att få se alla 
dessa löpare på nära håll är ju ett nöje i sig. Här passerar deltagare 
av alla de slag, unga och gamla, långa och korta, smala och något 
rundare, löpare med alla tänkbara hudfärger, löpare i all möjliga utstyrslar (jobbigast är 
det nog för killarna från Räddningstjänsten som springer i full mundering), ja det är verk-
ligen en folkfest. Och att sedan få möjlighet att muntra upp tillvaron för dem genom ock-
så få heja på dem och stå och langa vatten, ja det är riktigt roligt. 

Ett stort och varmt tack riktar jag till er alla som ställde upp för Sjövalla och hjälpte till på 
detta åtagande för klubben. 

TEXT: Claes Green 

varvet 

 

 

 

 

En härlig lördag i maj var det 

dags för Göteborgsvarvet igen!! 

Neeeee jag springer inte… :) 

MEN det finns det ju andra som 

gör och någon måste ju heja på  

också eller hur?. Kära mor och 

far var trogna påhejare som vanligt och i år fick de tillbringa större delen av dagen på pass för 

att inte missa de barnbarn som kämpade runt  i folkfesten. Till och med Västnytt uppmärksam-

made att filmfotograf pensionär Lennart Sundin och hustru Anita förevigade loppet. (Tack Cari-

na Brockmar för kul bild från tv inslaget!) 

Nedan är bild på Albin Paust som precis ska high five sin mormor Anita. 

Lucia Paust blev förevigad på foto av morfar Lennart hon också. Till hö-

ger nedan har Lucia och Amandus Reimer nöjda tagit sig i mål. / Karin  



 
Riksläger Vadstena 6-13 juli 2019 

 
Till lägret kan man komma som en familj, som ensam tonåring, med en kompis 
eller med någon annan vuxen, man kan komma några dagar eller stanna hela 
veckan. Det bästa med lägret är att man bestämmer helt själv hur man vill göra 
och vad man vill göra. Man kan delta på precis det man själv vill delta på eller om 
man bara vill ”vara” så gör man det, man väljer helt fritt . Se mer om riksläger 
på http://www.frisksport.se/rikslager.html  
 
Under fliken Vadstena 2019 kan du läsa om årets läger. Där kan man också föran-
mäla sig och då få en liten rabatt på avgiften, men det går lika bra att bara dyka 
upp och betala på plats 
Från Sjövalla FK brukar c:a 300 personer i alla åldrar vara representerade på läg-
ret.     Tillsammans med de två andra klubbarna i Göteborgs disktrikt, Herkules 
FK och Mölnlycke FK bildar vi lag i fotboll, volleyboll, innebandy, mångkamp och 
stafett m.m. 
 
Är du sugen på att komma med på lägret oavsett om du kommer med hela din 
familj, med en kompis eller ensam så har du alltid någon att fråga om hjälp om 
du undrar över något eller umgås med. Har du ingen möjlighet att själva ordna 
med tält, liggunderlag och sovsäck så kan vi hjälpa dig att låna ut det för veckan 
eller om du vill kinesa hos någon. Saknar ni något annat eller vill veta mer? Kon-
takta mig, Paula enl. nedan så ska vi se vad vi kan göra, det mesta går att ordna. 
Jag kommer också att finns tillgänglig på lägret hela veckan   
 
Kontakt: Paula Nordöen Tfn: 0705-38 04 60 eller mail: paula.nordoen@gmail.com  

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


Reportage från SOL-skolan 2018 

 Sjövallas OrienteringsLöpnings-skola, gick av stapeln sista sommarlovsveckan. 

Vink-gömme och pantgömme är några exempel på lekar som vi hann med. Men mest fo-
kus var det ändå på orienteringen. Nytt för i år var att det fanns både vita och gula ba-
nor, vilket innebär att vi som orienterat lite längre också kunde vara med. 

En av årets deltagare hette Alfons, han tycker om att springa, kolla på kartan och hitta 
kontroller. ”Jag ska börja i orientering efter det här”, säger Alfons. 

Det var 6 ledare som tog hand om ca 30 barn, vilket innebär 5 barn var. Ledarna tyckte 
att det var roligt men lite jobbigt ibland. Det hade varit ännu bättre om det inte regnat på 
tisdagen sa de. 

På torsdagen blev det skattjakt. Godiset hade blivit stulet och det var vårt uppdrag att 
hitta det. Jakten innehöll bland annat orientering, mattekluringar och minnesövningar. 
Sedan, med hjälp av gott samarbete lyckades vi till slut fånga tjuven. 

Det var två av deltagarna (Elmer och Vera) som skrev den här artikeln. Båda tyckte att 
ledarna och banorna var jättebra.  

PS Det blir naturligtvis en ny lika rolig SOL-skola i år   

SOLSKOLAN 

Här är våra grymma ledare: Wilmer, Hannes, Olivia, Linnea, Eleonora och Maria. 



Full fart i Mölnlycke Skatepark 

I  november stod Sjövalla FK / Chillskates nya skatepark klar. Sedan dess har det varit 
full aktivitet i parken alla torra dagar. Det kvarstod dock arbete med ytorna runt omkring 
skateparken, något som Sjövalla FU /Chillskate sökt pengar för från Frisksportens ung-
domsförbund för att kunna finansiera. Delar av sökt belopp blev beviljat och tillsammans 
med klubbens egna medel och material i form av begagnat konstgräs från Härryda kom-
mun, kunde ytorna runt parken göras i ordning under våren. I slutet av april var arbetena 
färdiga med konstgräs, nytt staket runt parken och papperskorgar. En skylt med ord-
ningsregler är i skrivande stund på väg också. 

Skateparken är öppen för alla som vill åka skateboard, kickbike eller BMX och är helt gra-
tis att använda. Projektet med skateparken är drivet av skateboardsektionen Chillskate 
och för att det ska fungera bra att åka skateboard i parken kommer särskilda tider avsät-
tas då det enbart är tillåtet att åka skateboard. Dessa åktider står på skylten som monte-
ras vid parken. 

Fortsatt finansiering kommer sökas för att i framtiden kunna installera belysning runt par-
ken. Förberedande arbete i mark har redan gjorts för detta. Företag får gärna sponsra 
detta arbete och sätta upp reklamvepor intill parken.  

Nu hoppas vi på en fortsatt fin vår och lång sommar med mycket skate och härlig ge-
menskap i parken. 

Välkommen att rulla med oss! 

Helena Sundbäck 

 

Chillskate 



 

Helena Sundbeck 

blev Årets ledare 2018! 

2009 instiftade styrelsen i Sjövalla ett vandringspris som fick namnet 
”Sjövallas ledarpris”. 

Bakgrunden var att entusiastiska och engagerade medlemmar i Sjövalla 
under många år varit verksamma som ledare inom våra olika sektioner. 
Ofta har det varit med stor möda och ett uppoffrande slit som man lyckats 
hålla verksamheten igång. Utan en stark vilja att driva verksamheten 
framåt och att ställa upp för våra unga, hade kanske risken varit påtaglig 
att verksamheten fått läggas ner. 

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

Sjövallas ledarpris skall vara Sjövalla FK’s förnämligaste utmärkelse till någon av klubbens ledare 
för föredömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår. 

Det blev Helena Sundbeck, Chillskate, som blev utsedd till årets ledare för 2018. 

Helena började i Chillskate 2016 där hon, genom sitt och den övriga familjens intresse för skat-
boardåkning, snart började engagera sig i sektionens verksamhet. Hon blev en drivande kraft i 
förhandlingarna med kommunen om en ny skatehall 2017 för att sedan omgående ta tag i det 
gamla önskemålet om att skapa en skatepark (en utomhusanläggning för skateboardåkning) i 
Mölnlycke. Med en aldrig sviktande energi lyckades hon få ihop bidrag från olika håll på närmare 
3 miljoner kronor som hon sedan under 2018 omsatte i byggnationen av en skate-anläggning vid 
Djupedals fotbollsplaner. Anläggningen beräknas vara helt klar till försommaren 2019. Fr.o.m. 
2018 sitter Helena också med i Sjövallas styrelse 

Helena är verkligen en värdig deltagare i gruppen av medlemmar som sedan 2009 blivit utsedda 
till ”Årets ledare”. På klubbens årsmöte den 3 mars fick hon tillsammans med blommor motta det 
ståtliga ledarpriset av klubbens ordförande, Claes Green. 

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

 2014 Lena Holmberg Volleyboll 

2015 Maria Holmqvist Orientering 

2116 Christian Bevenäs Fotboll 

2017 Inger Green Orientering mm 

2018 Helena Sundbeck Chillskate 

2009 Jukka Rankanen Chillskate 

2010 Paula Nordöen Sacro 

2011 Per-Arne Wahlgren Orientering 

2012 Peter Panic Fotboll 

2013 Rustan ”Rulle” Jarnesand Sacro 



10-mila vilken fest 

Det var många Sjövallaiter som styrde kosan söderut sista helgen i April. Skåne och Gö-
ingebygden hade fått äran att arrangera den klassiska 10-mila stafetten och vi hade inte 
mindre än fem lag på startlinjen. 

Först ut på lördag förmiddag är ungdomarna och här startade två taggade lag med flera 
ungdomar. I ungdomsstafetten får man ha flera löpare på mittensträckorna för att göra 
det möjligt för flera att få vara med. Så här såg lagen ut: 

 

Här var det flera som fick ta sig an nya utmaningar, första gången på första sträckan, 

första gången i en större stafett osv. Alla klarade av det galant och båda lagen kom i mål 

till glada hurrarrop från publiken. 

Efter det startar Damstafetten på eftermiddagen och även här hade Sjövalla två lag med 

på startlinjen. 

Ett ungt men rutinerat lag med Märta, Linnea W-K, Maria Ho, Olivia L 

och Eleonora. Den uppmärksamma läsare säger då, men både Olivia 

och Eleonora sprang ju i ungdomslaget, hur går det till? Jo, så får 

man göra om man kan och orkar, och på vilket sätt de orkade. Efter 

fina sträckor av alla tjejerna kunde Eleonora spurta in laget på plats 

119 en placering före Landehof. 

Orientering 

Str 1. Olivia Lundstedt 

Str 2. Linus Alinder 

Str 3. Noah Hedenblom 

Str 3. Lukas Randåker 

Str 4. Tove Wedberg-Kilnäs 

Str 1. Fabian Alinder 

Str 2. Hannes Essunger 

Str 2. Ebbe Holmqvist 

Str 3. Emelina Holmqvist 

Str 3. Julia Svarfvar 

Str 4. Eleonora Alinder 



 

 

 

 

Orientering 
Fortsättning från föregående sida: 

I det andra laget sprang Linda H, Linnéa W, Ingrid A, Linda R och Maria Hö, vilket härligt 
lag! Här vill vi lyfta på hatten för Ingrid och Linda R som utan tvekan hoppar in i Sveriges 
största stafett med svåra banor och massa löpare. Ingrid tog tredje sträckan som var 
9,2km och Linda som aldrig sprungit tävlingsklass fixade den fjärde sträckan på 4,2 km! 
Det härligaste var Lindas kommentar efteråt, ”Det här va ju kul, det ger mersmak!” Och 
den känslan verkade hela laget ha. 

Till sist, och nu hade solen gått ner, pannlamporna tänts, och regnet börjat falla….. så 

kom starten av 10-mila stafetten. Det är en speciell känsla att stå där och nästan känna 

hur luften och marken vibrerar när nästan 400 löpare rusar iväg och in i skogen på första 

sträckan. I år hade arrangören en drönare som följde starten och hur löparna spred sig 

upp i skogen. Det var nästa så att man trodde det var en skogsbrand. 

För första gången på flera år hade Sjövalla ett eget lag och flera var det som hade anta-
git utmaningen för första gången. Laget var i turordning Edvin LJ, Tobias Ho, Hannes E, 
Stefan L, Henrik E, Johan Hj, Martin A, P-A W, Lars Lj och Magnus A. 

Alla gjorde riktigt bra insatser och Magnus kunde ta in laget på en hedrande 217 plats 

efter en bra sistasträcka. Annars är det några som man vill lyfta lite extra, Edvin och Jo-

han som med knappa förberedelser gjorde riktigt bra 

lopp, Martin som räddade hela laget genom att ställa 

upp med dålig rygg, Stefan som tog långa natten, en 

nästan 18km lång bana mitt under vargtimmarna, 

tänk på det nästa gång du vaknar upp vid tretiden på 

natten. Till sist Hannes som tränade hela vintern för 

att ta tredjesträckan, en av de svåra nattsträckorna, 

inte illa för en 15-åring! 

Vi hade ett udda boende, andra våningen på en föns-

terfabrik, vill ni 

höra med om det 

så kan ni fråga 

Henrik E, han blev 

bästa kompis med ägaren och har väl snart nya fönster 

på väg hem. Annars blev boendet inte så utnyttjat, 

nästan alla ungdomar spenderade hela natten i ishallen 

framför storbildskärmen i något som liknande ett sov-

säcksläger.  

På söndag eftermiddag var det ett gäng mycket trötta 

men nöjda löpare som åkte hem till Mölnlycke. Nu sat-

sar vi på 25-manna och nästa äventyr i höst  



Märta 5a på skol-VM 

Märta Ljungberg som går på Ol-gymnasiet i Eksjö blev uttagen till att representera Sverige i Skol
-VM. Hon tävlade i ”skolklassen” där man representerar sin skola. Här visade hon verkligen vilken 
duktig orienterare hon är och slog till med en fin 5e plats i långdistansen och en 6e plats i me-
deldistansen, grattis Märta! 

Eksjö vann lagtävlingen och det var glada tjejer på prispallen. Kompisen Thea från IFK blev dess-
utom 6a och 7a så en fin tävling för 
Göteborgsorienteringen. 

TEXT: Per Arne Wahlgren 

 

 

  Direkt efter 10mila första vecka i maj, arrangerades In-
ternational School Federation, World School Championship (skol-
VM) i den Estniska vintersportstaden Otepää. 23 länder och över 
800 deltagare. Två orienteringsgymnasium från Sverige, Eksjö och 
Sandviken var på plats. En av löparna var Sjövallas Märta Ljungberg 
som representerade både Sverige och Eksjö orienteringsgymnasi-
um.  

Under veckan genomfördes en långdistans, en medeldistans och en 
stafett. De unga svenska löparna utförde 
fantastiska prestationer  med 3 guld, 4 sil-
ver och en tredjeplats som ledde till vinst 
för Sverige, Eksjö och Märta i den totala 

lagtävlingen. Märta kom själv 5:a och 6: på 
lång respektive medel. Stafetten var en klass i 
sig då löparna blev blandat indelade mellan 
länderna. Just Märtas lag var riktigt global 
med löpare från Sverige, Brasilien och Kina. 

Loppen blev en oförglömlig upplevelse, precis som allt annat denna 
veckan och skol-VM var ett fantastiskt arrangemang att vara med om 
hälsar Märta. 
       TEXT: Märta och Lars Ljungberg 

Orientering 

Svenska topplaceringar från medeldi-

stansen. Från vänster Märta Ljung-

berg, Sofia Wigle, Hanna Lundberg, 

Hilda Holmqvist Johansson, Emma 

Eriksson  

 

Märta intervjuas efter att ha 

kommit in i ledning på långdi-

stansen där hon slutade 5:a. 



Tävling med Sjövalla OL 

I orienteringssektionen är det många som vet att det är kul 

att åka på tävling man får se nya skogar, träna sin orientering och 

träffa kompisar från när och fjärran att mysa med. För den som åker 

på orienteringstävling för första gången brukar det vara en ganska 

speciell upplevelse mitt i någon okänd skog finns under några timmar 

utomhusduschar, kaffeförsäljning, speaker, resultatvagnar med dato-

rer, klubbflaggor, hundratals löpare och kontroller! Hur går det till 

egentligen? Jo, alla klubbar turas om att arrangera, och alla gör sitt 

bästa för att fixa det tillsammans! Senast det var Sjövallas tur var vid 

Göteborgsdubbeln i Lerum, en solig söndag i april. Stefan var duktig 

fotograf och tog lite bilder från vårt arrangemang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som är så roligt med att arrangera tävling är att ALLA kan vara med och göra en viktig in-

sats, oavsett var man befinner sig i sin orienteringskarriär! Det finns sysslor för alla, från att 

baka en kaka att sälja i kaffetältet till att lägga kluriga banor. Tävlingen blir en härlig klubbaktivi-

tet där vi lär känna varandra mera, gamla som nya medlemmar. 

En del av våra funktionärer har varit med och ordnat många tävlingar genom åren och har stor 

rutin. Det är en trygghet när man ska få allt att fungera! Men varje tävling är unik, och inför just 

den här hade vi några nyheter som Miljöcertifiering av arrangemanget (uppmaning till samåk-

ning och tydligare sopsortering bl a) och nya “chefer” bl a vid start, miniknat, barnvakt och i kaf-

fesektionen, biträdande banläggare, några nya kontrollutsättare och en tävlingsledarprao som 

skrev PM. Naturligtvis gick det galant! Nu vet vi att vi har ännu bättre och bredare kompetens i 

vår klubb när det gäller att ordna tävling. TACK ALLA! 

Trots att det var påsklov, ganska kallt väder och en häftig Swedish Leaguetävling i Värmland 

samma dag så valde nära tusen startande att komma och springa på vår tävling! Det var många 

glada och nöjda miner bland löparna, banorna var kluriga och allt runtomkring fungerade utan 

anmärkningar.  

Ovan: Bygge av terrängdusch! 

                   Th: fokuserat gäng i direktanmälan => 



Som arrangörsklubb ska vi verkligen vara nöjda och sträcka på 

oss; genom att hjälpas åt och fixa tävling under en enda dag drar 

vi in pengar till klubben och 

kan hålla hög kvalitet på vår 

verksamhet, helt fritt från 

salamiförsäljning och under-

kläder eller annat som också 

görs av en del som vill samla 

pengar till sin klubb. Och 

man har fantastiskt roligt 

tillsammans under tiden!  

Nästa gång Sjövalla är med och arrangerar tävling är den 7:e sep-

tember, DM i medeldistans. Då har alla åter en chans att vara med i 

gänget av sköna sjövallafunktionärer!  Passa på, du också! 
Allt lånat material tillbaka vid IP 

Skogen framåt kvällen 

              Sjövalla klarade ett dygn av Tiomila 
  
Inom orienteringen är tävlingen Tiomila en av de viktigaste och mest prestigefyllda tävlingar-
na på året. Den äger rum i slutet av april varje år, någonstans i Sverige. 
Det är en stafett och det är en utmaning för en klubb som Sjövalla att själva ha fulla lag på 
herrtävlingens alla 10 sträckor. Den hålls nämligen på natten och det är inte alla som är sugna 
på att springa orientering i nattmörker. Det var många år sedan vi ställde upp i herrstafetten 
men i år var alla överens om att det var dags. Tiomila är egentligen tre tävlingar och jag som 
skriver om mina upplevelser var med på två av dem. Dagen börjar med att vi ungdomar 
springer vår tävling på förmiddagen. Vi var två lag med både tjejer och killar som sprang. Alla 
klarade sin banor utan att stämpla fel, vilket är det viktigaste inom orienteringen. Jag sprang 
ca 5 km och vi fick en bra placering. Nöjda med förmiddagen så gav sig våra två damlag iväg 
och gjorde även de en bra tävling. Sedan kl 20.30 var det dags för herrarnas tävling att börja. 
310 lag startade, men för mig var fokus att försöka sova åtminstone en stund. För jag skulle 
springa sträcka tre, vilket innebar att jag skulle vara redo och uppvärmd kl 00.15. Iväg kom 
jag kl 00.51 och nu skulle jag springa 6,1 km nattorientering. Jag satsade på säkra vägval och 
sprang längre men klarade mig väl. Så i mål var jag efter cirka en och en halv timma och då 
jag lämnade över till Stefan Lemurell som skulle springa Långa natten 17,7 km. 
  
Vi hade många timmar kvar på tävlingen och efter en dusch så kom nästa mer trevliga utma-
ning. Att ihop med kompisarna i ungdomsgänget hålla sig vaken hela natten för att följa täv-
lingen på storbildsskärm. Detta var tyvärr den enda natten i april som det regnade, men vi 
hade tur för vi kunde ligga inne i en ishall och kolla på tävlingen. Herrarna klarade sig bra, 
hittade med andra ord alla kontroller, och tog sig i mål efter en nästan obligatorisk omstart för 
de sista löparna. Man får nämligen inte hålla på hur länge som helst utan alla som inte har 
startat kl 09.00 får då springa iväg samtidigt. Vi var inte nära favoriterna IFK Göteborg men 
kom in på 217:e plats och är stolta över att vi hade ett fem startade lag under dagen och bara 
sprang med egna löpare, vilket inte alla lag gör. Det blev dessutom en hel helg att umgås och 
ha trevligt med kompisarna och hamburgare till 5-6 måltider.    
 

    TEXT: Hannes Essunger    

FORTSÄTTNING: 



Fotboll 
Seniorfotbollen 

Hösten 2018: Sjövalla FK/Mölnlycke IS division 6-lag gjorde en dålig säsong med väldigt 
skiftande resultat. Finfina prestationer varvades med rejäla bottennapp. Detta tillsam-
mans med att Göteborgsfotbollen ändrade seriesystemet och drog ner på antalet division 
6-serier halkade laget ner ett snäpp och det skulle bli en nystart i division 7. Det kombi-
nerade reservlaget hankade sig fram ett tag under hösten, men fick dra sig ur höstens 
serie då manskapet och motivationen tröt. Mölnlycke/Sjövalla ISFK:s stolta division 4-lag 
avslutade seriespelet med att klara nytt kontrakt i näst sista omgången genom en heroisk 
insats. 

Efter 2018 års säsong med 
delvis mediokra resultat, 
var det många tveksamhe-
ter inför försäsongens trä-
ningar. Några division 4-
spelare hade tröttnat och 
aviserade att de inte skulle 
fortsätta under 2019. Vi 
såg då möjligheten att låta 
spelare från det degrade-
rade division 6-laget få ta 
steget upp i division 4. Ti-
digt på försäsongen träna-
de dessa spelare tillsam-

mans med division 4-laget. Tränarstaben förnyades och förstärktes samtidigt. 

Fotbollskommittén fick då ett mycket svårt beslut att fatta. Skulle vi ha kvar laget i divi-
sion 7? Ett av de svåraste besluten jag själv var med att fatta, var att låta division 7-laget 
vara vilade. Vi skulle således inte ha något seniorlag i division 7 under säsongen 2019. 
Samtidigt togs beslut om att ha ett lag i reservklass 3 för de som inte ville satsa så hårt 
på träningar och som kanske inte ville lägga ner den tid och kraft som behövs för spel i 
division 4. 

Under försäsongens träningar, under ledning av den nya tränartrojkan, svetsades trup-
pen samman på ett bra sätt. Flera träningsmatcher genomfördes i skiftande väderlek 
med ett ganska bra resultat. 

Seriestarten närmade sig och det skulle bli spännande att se hur den ganska unga oerfar-
na spelartruppen tog sig an uppgiften. Det har visat sig under den första månaden av se-
riespelet att det gått ganska bra. I skrivandets stund har det spelats sex omgångar och 
laget har två vinster, en oavgjord och tre förluster. Sju poäng och det är samma poäng-
skörd som vår lokalkonkurrent Mölnlycke IF samlat ihop. Detta inför årets första derby 
och vi hoppas naturligtvis på vinst. 

För Fotbollen Bengt Brederfält 



Innebandy 
Innebandysäsongen är slut. Leve innebandysäsongen. 

I det senare fallet avses säsongen som går igång till hösten. 

Tjejgänget 06-08 är i dagsläget en liten skara på tiotalet personer. Det blygsamma nu-
merären har man kompenserat för med gott fotarbete samt en envist hög närvaroprocent 
på torsdagarnas innebandyträningar och fredagarnas gymträning. Att vi spelar i en liten 
hall passar också bra för tillfället. Och de som inte haft en sommarsport att gå till har 
dessutom fortsatt med barmarksträning utomhus genom maj månad. 

Till hösten höjer vi intensiteten i vår värvningskampanj. Många tjejer i aktuell ålder får 
framöver lapp på lådan (om man inte redan fått det). Vi hoppas bli åtminstone ett par, 
tre stycken till och växa i lagom takt med sikte på den stora tillgång på fullstora planer 
som vi hoppas på, när nya hallar så småningom står klara i Mölnlycke fabriker och Sol-
sten. Under 2019-2020 blir det sannolikt fortsatt trångt i hallarna då trampolin, gymnas-
tik, innebandy mfl ska samsas. 

Med oregelbundna mellanrum hamnar undertecknad i samtal med personer som leker 
med tanken att dra igång ytterligare innebandylag. Till nästa säsong siktar vi på att få 
loss ett par strötillfällen i stor hall där vi också kan köra lite öppet hus för övriga intresse-
rade. Ett tillfälle att slå några bollar. Eventuellt föra diskussioner med likasinnade. Hör 
gärna av dig till mig om du vill få ett meddelande när det blir aktuellt. Särskilt kul är det 
om du är delar intresset att hålla verksamheten enkel och nära bollen. Hellre en timme 
med barnen i hallen än en timme i stödjande verksamhet för att möjliggöra för någon an-
nan att spendera tid med barnen i hallen. 

När spelarna ber att få träna ute. Då är det vår. 

TEXT : Claes Engström  



Medlemslotteriet    
 

 

 

 

 

 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 
 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2019 års 
medlemsavgift, har en lottning gjorts bland de medlemmar 
som inbetalade sin medlemsavgift innan den 1 april 2019. 

 Vinnarna blev: 
 

  1. Elisabeth Stenquist, Skidor 

  2. Ingrid Alinder, Orientering 

  3. Marcus Löwgren, 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. 



Regionstävling i Klippan 
Skåne.  

 
För vissa första tävlingen. Mycket nervositet 
denna dag, men jättebra resultat för SACRO. 
Alla gjorde en jättefin insats rg 

Sacro    

Cykling i fina Finnsjöterrängen stod också på schemat.    

TEXT & BILD: AnnaMaria 

I höstas hade två av SACRO:S 

grupper en gemensam övernatt-

ning och roliga aktiviteter i vår 

fina klubbstuga, 



Ungdoms SM trampolin 

Sjövalla FK / SACRO deltog med tre trampolinhoppare i helgens trampolin ungdoms SM 
som gick i Lidköping, Emelie Brattberg, Saga Einvall och Wilma Fjelkner. 

För alla tre var det första gången de var på ett mästerskap och dessutom med nya svåra-
re tävlingsserier då kraven är högre på SM än vid andra tävlingar. 

För knappt två veckor sedan kom alla tre igenom sina serier för första gången och kunde 
därefter börja koncentrera sig på stil, höjd  och hoppa i mitten av trampolinen vilket visar 
sig i resultatet. 

På uppvärmningen (Inhoppningen) under lördagsförmiddagen var det inte tre nervösa 
tjejer som väntade på sin tur med darrande ben, det var hela startfältet som var det. För 
hur det än är blir det alltid lite extra när tävlingshallen är dekorerad med svenska flaggor, 
nationalsången sjöngs och det är SM. 

Samtliga tre hade kommit i första startgrupp vilket gjorde att de lättare kunde stötta var-
andra inför sina serier. 

En trampolintävling består av tio olika övningar med en obligatorisk serie där ett antal 
förutbestämda övningar måste finnas med, därefter en valfri serie där man kan höja eller 
sänka svårighetsgraden, allt efter vad man kan, här räknas även just svårighetsgraden in 
vilket gör det viktigt att ha en så svår serie som möjligt men ändå kunna utföra den med 
så bra stil som möjligt. Därefter går de åtta bästa vidare till final där alla startar om från 
noll och man gör en serie. Givetvis är det nu man verkligen skall tänka efter och välja 
den tävlingsserie som man tror sig få mest poäng på. 

Alla tre gjorde var sin serie där de presterade maximalt av vad de kan men tyvärr hade 
de var sin serie där de inte fick ut 100% av sina kunskaper. ”Typiskt för ett SM.” säger 
Linda Nordöen, tränare och själv innehavare av såväl ungdom som SM medaljer i trampo-
lin. ”Det är jättesvårt att förbereda sig så att man inte är mer nervös än vanligt och att 
hoppa två serier på maxnivå när det kommer till mästerskap.” säger Linda vidare. 

Nu var det inte bara Sjövalla FK / SACRO hoppare som hade problem, även vissa av för-
handsfavoriterna gjorde det och missade finalen. Men Emelie Brattberg som fick ihop sin 
andra serie på ett närmast perfekt sätt lyckades knipa åttonde och sista finalplats. I fina-
len startar man i omvänd ordning vilket innebar att Emelie gick ut som första hoppare. 
Med en minst lika bra finalserie som gårdagens andra serie satte Emilie en hel del press 
på de närmaste konkurrenterna. De två nästkommande fick inte till det utan samlade 
mindre poäng än Emelie och efter att ytterliga en tjej missat genom att ”hoppa ur” (= 
landade på trampolinens skyddsmattan) slutade Emelie Brattberg på en hedrande femte-
plats i sitt första mästerskap. 

Vann  USM gjorde stjärnskottet Tuva Stjärnborg från Klippans GK och Sjövalla FK /SACRO 
hopparna Wilma Fjelkner och Saga Einvall på tionde respektive tolfte plats. 

Sjövalla FK / SACRO hade även en deltagare i junior SM, Julia Hansson som bara tävlat i 
nått år. Julia gjorde även hon en väldigt bra första serie men hamnade fel i andra serien 
och slutade på en nionde plats. 

Närmast väntar nu internationella Frivolten Cup i Herrljunga under kristihimmelsfärds hel-
gen där närmare femhundra trampolinhoppare från hela världen kommer till start och till 
dess hinner ju tjejernas serier finslipas. 

TEXT: Rustan Rulle Jarnesand 



 

Inbjudan till SACRO klubbmästerskap genom tiderna 
 

När:           lördag 15 juni 2019 

 

Plats:           ”Sacrostian” vid Mölnlycke G:a fabriker 

 

Tidsschema: 10:00 förträning börjar 
11:00 c:a tävlingsstart 

 14:00 c:a prisutdelning (Slut) 

 
Krav: Har någon gång tävlat för Sjövalla FK/Sacro eller är medlem i Sjövalla FK/Sacro 
 

Regler: Enligt Svenska Trampolinförbundets regler 
 

Klasser: Trampolin ”Elit” och trampolin klass 8   

 

Obliga ”Elit”: Samtliga tävlande genomför en obligatorisk serie (Gamla U11  eller dagens klass 5) 

Halvvändning mage 2. Upp till stå 3. Grek 4. Rygg 5. Pullover ELLER ½ vändning upp 6. Pik  

 7. Sitt 8. Halvvändning upp 9. Gruppering 10. Volt, Barany eller helpiruett   

  Valfria serien ger inga svårighetspoäng. 

 

Obliga klass 8: 1. Sitt. 2. Upp till stå 3. Gruppering 4. Grek 5. ½ vändning 6. Pik  

Valfria serien ger inga svårighetspoäng. 

 

Priser: Pokal till de tre bästa hopparna och medalj till alla deltagare 
Samt pokal till ”Tidernas SACRO hoppare” till bästa platssiffra totalt. 

 

Domare:          3 stildomare och 1 huvuddomare  

 

Tävlingskläder: Shorts/tights och tight t-shirt/linne eller ordinarie tävlingsdräkt samt vita sockar/hoppskor. 

 

Anmälan: senast 14:e juni till paula.nordoen@gmail.com eller till Din tränare  

 

 Välkomna! 

 

Vi hoppas givetvis på att ALLA som någon gång tävlat i trampolin för SACRO kommer att 
delta och tävla. 

Men om du av någon anledning inte kan ställa upp, hoppas vi att du/ni ändå kommer och 
hejar fram dina klubbkompisar. 

Vi kommer att ha fika, bilder och en hel del kuriosa från alla de åren där Sjövalla FK/
SACRO medverkat i trampolintävlingar runt om i Sverige och världen. 

Totalt har närmare 100 Sacroiter tävlat i Svenska cupen, Frivolten Cup, WAGG, EM Nor-
diska/Skandinaviska mästerskap, för att inte tala om alla som tävlat i regionstävlingar 
runt om i landet och vi hoppas så många som möjligt tar vara på tillfället och kommer 
ner på lördagsförmiddagarna för att bli i form till Sacro’s KM Genom Tiderna. 
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Trampolin 
Vad händer i SACRO de närmaste åren? 

Under 15 år har vi haft vår härliga lokal i Mölnlycke fabriker. Nu är den eran på väg att ta 
slut. Ni som bor i Härryda kommun har säkert läst i Härryda-Posten om bygget som ska 
bli fabriksområdet. Wallenstam, som äger huset ska bygga om till lägenheter, vilket bety-
der att vår lokal ryker då det höga taket gör att de planerar parkeringshus där. 

Vi har således blivit uppsagda och måste vara ute ur lokalen senast 30 juni. Vi har till 
hösten fått tid i Pinntorpshallen i Landvetter. Tyvärr kanske inte just de dagar vi tränar 
idag men vi hoppas ändå att vi kommer att få behålla så många av våra hoppare som 
möjligt i och med flytten till annan ort och att vi kan göra de närmaste 2 åren till en bra 
sak tillsammans. Det betyder också att vi behöver hjälp av föräldrar att packa upp och 
ner våra trampoliner mellan träningarna. 

Med ont kommer ju trots allt ofta något gott också. I detta fall är det så för oss i Sacro 
och det är att kommunen satsar till 100% på oss och vår sport tillsammans med gymnas-
tiken. De kommer bygga oss en egen hall för vår verksamhet samt för Pixbo Gymnastik-
förening. Denna hall kommer att ligga i Mölnlycke företagspark och den kommer börja 
byggas i januari 2020. Hallen beräknas stå klar efter 13—18 månader. 

Den nya hallen kommer att inkludera nersänkta trampoliner, skumgummigropar, mjuk-
mattor och eventuellt en klättervägg förutom våra egna trampoliner och vår DMT. Kök , 
samlingsrum och omklädningsrum med mera kommer vi att dela med Pixbo GF. 

Vi tränare och ledare i Sacro hoppas att vi alla kan hjälpas åt så att det blir så bra som 
möjligt under tiden i Landvetter tills vår egna hall står klar, inte minst för våra duktiga 
hoppare och vi ser fram mot vad som komma skall. Har ni ytterligare frågor på detta eller 
tips på lokal mer lokalt med bra takhöjd (minst 7  meter) får ni gärna höra av er till Paula 
på 0705– 380460 eller  paula.nordoen@gmail.com 

Vi önskar er en härlig sommar och tänk på att vi aldrig tappar hoppet :) 

Hälsar tränarna/ledarna i Sacro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


