
ORGAN FÖR SJÖVALLA FRISKSPORTKLUBB ÅR. 2019 NR. 2 

Klubbmästerskap som heter duga ! 

           Att läsa mer om i tidningen :        

                    Sjövallas värdegrundsarbete 

                Nyårs fika på Finnsjögården 

                       SACRO – hoppare genom tiderna  

     Medlemmars  egna berättelser 

     Sommarcirkus  10 års Jubileum!! 

     Orientering, orientering, orientering 

         Med mera!med mera ! 



ORGAN FÖR SJÖVALLA 

 FRISKSPORTKLUBB 

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  070-578 94 49  

 leif.borg@ptj.se 

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: Lena Holmberg tfn 0702-19 21 86  

Skidor och träning: Bernt Fredriksson 031-26 52 16 

Senior: Barbro Johansson 031-88 16 90 

Chillskate: Simon Häll tfn 0761-87 34 74  

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  2020 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

Idag är det första advent med minus 6 gra-

der, blå himmel och vitt ute. Det blir lite 

mysigt att sitta inne i värmen med datorn i 

knäet och slutföra Sjövallabladet.  

Igår firade vi Thanksgiving i Finnsjögården, 

det har blivit lite av en tradition. Det är all-

tid lika härligt att få vara i vårt fina klubb-

hus vid Finnsjön. Lucia, den tokmajan,  pas-

sade på att ta årets sista bad i sjön, minus-

grader och allt! Brrrr.  

Just nu sitter vi och planerar för nästa som-

mars tältsäsong och beställde just ett nytt 

tält! Tänk att det bästa som finns trots allt 

är att tälta ute i naturen, jag tror att ni är 

många som håller med mig  eller hur:) 

Årets julhelger ligger ju lite ”lyxigt” om man 

tänker på att vi som arbetar kontorstid får 

många lediga dagar och alltså många dagar 

att samla energi för resten av den mörka 

tiden innan våren åter är här. Passa på och 

njut av ledigheten, skippa julstressen.  

Det har kommit in lite av varje till tidningen 

den här gången. Jag hoppas att ni ger er tid 

till att läsa allt från pärm till pärm. Det är 

riktigt roligt att ta del av våra sektioners ak-

tiviteter, tävlingsresultat och upplevelser. 

Det känns även otroligt viktigt att vi nu har 

en värdegrund och en tydlig handlingsplan 

för bemötande.  

Tills nästa gång :) vänligen Karin Blomqvist 

OMSLAGSBILD 

SACRO Trampolin 

klubbmästerskap 

Sjövalla FK får stöd från  



 

Hej kära medlemmar! 

Sjövalla FK har sedan länge haft som riktmärke att vi ska ha roligt tillsammans 
när vi utövar våra aktiviteter. Detta borde naturligtvis genomsyra hela idrottsrö-
relsen, men tyvärr läser vi ibland i media att det på vissa håll inte står riktigt 
rätt till när det gäller uppförandet mot och mellan barn och ungdomar (och 

ibland också vuxna). Sjövallas strävan är därför att ha en trygg idrottsmiljö för barn och unga, där 
alla kan trivas! 

Denna strävan blev mer konkret sedan vi, inför klubbens certifiering i Härryda Kommun våren 
2016, arbetat med att tydliggöra våra värderingar i klubben samt att ta fram en policy för vår 
verksamhet med barn och ungdomar. I samarbete med SISU hade vi sedan våren 2018 studie-
cirklar i vårt värdegrundsarbete, där många av våra ledare deltog. 

Rädda Barnen drog sedan, i samarbete med SISU, igång en utbildningsserie ”rörande High Five”, 
där några av våra medlemmar deltog. ”High Five” är ett av Rädda Barnen skapat samlingsnamn 
för arbetet att skapa en väg till trygg idrott för barn och unga. Avsikten med utbildningen var att 
ge riktlinjer för upprättandet av en handlingsplan för respektive klubb, som i sin tur ska ge bered-
skap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, mobbing, kränkningar, 
våld, missbruk och övergrepp i klubben. 

Under vinterhalvåret 2018/19 arbetades en sådan handlingsplan fram inom Sjövalla, som fastställ-
des av styrelsen i juni 2019. Den har under hösten distribuerats ut till alla våra ledare och finns 
att läsa på annan plats i detta Sjövallablad. Det senare gäller också den ”affisch” som fr.o.m. nu 
ska finnas i de lokaler där vi har våra aktiveter. 

Jag finner det angeläget att framhålla att detta egentligen inte alls ska skapa något merarbete för 
våra ledare, som redan gör ett stort och viktigt arbete. Men man måste ju förstås läsa igenom de 
aktuella dokumenten, så att de sedan kan ge beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka 
och hantera eventuella misshälligheter enligt ovan. 

Jag vill vidare peka på två saker i detta sammanhang. Styrelsen beslutade i våras att alla ledare i 
klubben som är engagerade i verksamhet med barn och ungdomar ska begära ut s.k. begränsade 
utdrag ur belastningsregistret som ska visas upp för anvisad person i klubben. Jag hoppas att ni 
alla har förståelse för detta. Man kan ju säga att det ligger i tiden och det har ju också senare be-
stämts i Riksidrottsförbundet att detta ska gälla i alla klubbar fr.o.m. 2020. 

Vidare framgår det av handlingsplanen att vi har som mål att bilda en arbetsgrupp med 1-2 för-
äldrar från vardera av våra ”barn- och ungdomsintensiva” sektioner som ifrån ”föräldrahorisonten” 
ska kunna vara ögon och öron i verksamheten, för att sedan, vid behov kunna uppmärksamma 
ledarna på eventuella behov av förändringar av eller åtgärder i verksamheten. Ett upprop till er 
föräldrar i klubben finns också att läsa på annan plats i detta Sjövallablad. Jag hoppas att det 
bland alla er föräldrar i klubben ska finnas några som vill hjälpa till med detta. 

För vi vill ju alla att våra barn och ungdomar ska slippa trakasserier, i vilken form det vara må, så 
att istället alla kan ha roligt i Sjövalla – den roligaste klubben! 

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 

0705 78 94 49 

Askvägen 8 

435 37 Mölnlycke 

leif.borg@ptj.se 

Sekreterare 

  

  

Inger Green 
031-88 47 73 
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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 
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0704 07 09 81 

Heymans väg 17 

435 43 Pixbo 

annapanna0704@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@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Lena Holmberg 

 031-23 22 59  

070 219 21 86  

Brännhögsvägen 5 lgh 
1102 435 35 Mölnlyck  

lmholberg@gmail.com  

Ledamot 
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Helena Sundbeck 
0705-534303  
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 Ledamot  
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Ledamot 

Finnsjögårdens 
driftsgrupp 

Olle Lindkvist 

031-880321 

0725-02 24 43 

Alvvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

fam.lindkvist@telia.com 

 

Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2019 



Funktionärer  

utsedda 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  

ingerochclaes@telia.com 

Ansökan aktivi-
tetsbidrag  

Inger Green 

031-88 47 73 

 0702 67 66 09  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@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  

Bokedal 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 

corinne.blomqvist 

@hotmail.com 

Distribution  

Sjövallabladet  

Ingela Brage 

031-338 02 96 

073-083 08 77  

 Örtjärnsvägen 13 

435 40 Mölnlyck  

ingelamariebrage 

@icloud.com 

Uthyrning  

Finnsjögården 

Inger Green 

031-88 47 73 

0702 67 66 09  

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke  

ingerochclaes@telia.com  

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. 

 



60år 

Elisabeth Stenquist 11 jan 

Mikael Brage 17 feb 

Ann-Charlotte Hellman 25 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 år 

Bengt Olof Landestorp 

20 mars 

Kurt Åke Karlsson 9 maj 

70 år 

Lena Brockmar 1 mars  

50år 
Lars Johansson 7 jan 

Per Jonsson 29 jan 

Thomas Karlsson 17 feb 

Dan Lundstedt 7 mars 

Ola Göök 2 april 

Åse Sundin 25 april 

Patrik Johansson 2 maj 

Malin Lemurell 28 juni 

85 år 
Milly Hallberg 13 feb 

Eva Hallberg 22 juni 

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 



 
 

Handlingsplan för Sjövalla FK 
 

 
Fastställd 2019-06-16 

Sjövalla Frisksportklubb har deltagit i utbildning rörande ”High Five”, 
genomförd av Rädda Barnen och SISU idrottsutbildarna. ”High Five” är ett 
av Rädda Barnen skapat samlingsnamn för arbetet att skapa en väg till 
trygg idrott för barn och unga. 
I enlighet med vid utbildningen presenterade riktlinjer har klubben 
upprättat denna 
 

Handlingsplan 
 
Dokument för handlingsplanen: 
* Idrotten Vill – Riksidrottsförbundet 
* Barnkonventionen 
* Rädda Barnen – High Five 
* Frisksportrörelsens värdegrund 
* Sjövalla FK’s Policy för Barn- och Ungdomsverksamhet 
 
Syfte 
Handlingsplanens syfte är att i Sjövalla FK skapa beredskap och rutiner för 
att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, mobbing, kränkningar, 
våld, missbruk och övergrepp i föreningen. 
 
Föreningens mål 
Föreningens mål, som förankrats i styrelsen, är 
- att alla barn ska ha samma värde och rättigheter, 
- att barnens bästa alltid beaktas vid varje beslut, 
- att barnen får säga sin mening och de ska känna att man lyssnar på dem, 
- att i föreningen öka kunskapen om diskriminering, mobbing, kränkningar, 
våld, missbruk och övergrepp, 
- att i föreningen öka insikten i vad frisksport är, 
- att information om Sjövalla FK’s handlingsplan sprids i alla led såsom 
ledare, föräldrar och barn. 
Ett övergripande mål för föreningen är slutligen att en arbetsgrupp bildas 
med representanter (helst föräldrar) från sektionerna Fotboll, Orientering, 
Sacro, Chillskate och Innebandy, som skall arbeta med dessa 
värdegrundsfrågor i enlighet med denna handlingsplan och klubbens policy 
för Barn- och Ungdomsverksamhet. 
 
Föreningens förbyggande arbete 
I föreningens förebyggande arbete skall bl.a. ingå 
- regelbundna samlingar med laget/grupperna, 
- utbildning av ledarna i föreningen, 
- god kontakt med förälder eller annan vårdnadshavare, 
- vuxennärvaro vid träning och tävlingar, 
- muntlig och skriftlig information till ledare, föräldrar och barn/ungdomar. 
- kontroll av utdrag ur belastningsregistret för varje ledare. 
- riskanalyser vid träningar och tävlingar. 
 
Barnkonventionen i korthet 
Artikel 2,3,6 och 12 är grundprincipen och ska ligga till grund för tolkning 
av alla artiklar: 
 

Artikel 2: 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen 
får diskrimineras. 
Artikel 3: 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som 
bedöms vara barnets bästa. 
Artikel 6: 
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: 
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets 
ålder och mognad. 

 
 

Frisksportrörelsens värdegrund 
Frisksport är en idé om hur vi skall leva för att må bra och ha kul 
tillsammans. Inte bara må bra i betydelsen att inte vara sjuk utan i ett större 
perspektiv: Allting hänger ihop. För att jag skall må bra måste andra också 
må bra. Och inte bara andra människor utan hela vår omvärld.  

- För att DU ska må bra måste du sköta om din kropp. 
Motionera, äta sunt och inte förstöra den med tobak, alkohol 
eller andra droger.  
- För att VI ska må bra måste vi dela upplevelser och känna 
gemenskap. Skratta, umgås och trivas.  
- För att ALLA ska må bra måste vi hjälpas åt. Ta ansvar för 
vår miljö och för jordens överlevnad.  Lära känna andra 
människor och kulturer samt leva i fred med varandra.  

Frisksport är att bry sig. Om sig själv och andra. 
 
 
FAQ 
 
Anmälan mot en ledare: 
Om en ledare uppträder olämpligt så ska det lyftas till Claes Green telefon 
070-3751976. 
Föreningen uppmärksammar och bearbetar och tar beslut. 
 
Anmälan mot en förälder eller annan vårdnadshavare: 
Om en förälder uppträder olämpligt så ska sektionens ledare kontaktas.. 
Om ledaren är osäker på sin kompetens i frågan, tar ledaren kontakt med 
föreningens Ombudsgrupp för stöd (se sista sidan). 
Föreningen uppmärksammar och bearbetar och tar beslut. 
 
Anmälan mot ett barn eller ungdom: 
Om ett barn eller ungdom uppträder olämpligt så ska sektionens ledare 
kontaktas. 
Om ledaren är osäker på sin kompetens i frågan, tar ledaren kontakt med 
föreningens Ombudsgrupp för stöd. 
Föreningen uppmärksammar och bearbetar och tar beslut. 
 
Allmänt: 
De förebyggande åtgärderna och besluten kan skiljas åt beroende på om 
anmälan gäller ledare, förälder eller barn/ungdom. 
Föreningen uppmärksammar och bearbetar och tar beslut. 
 
Tillvägagångsätt 
Beteende som uppmärksammats: 
Samtal med den som har kontaktat föreningen. 
Samtal med den utpekade (vid osäkerhet först efter kontakt med 
föreningens ombudsgrupp). Grund i samtalet är Barnkonventionen, Sjövalla 
FK’s riktlinjer samt att låta alla komma till tals på ett respektfullt sätt. 
 
Konsekvens av ett beteende: 
Beslut om varning, förändring eller till slut uteslutning. 
Beslut att kontakta myndighet. Det är alltid Sjövallas FK´s styrelse som har 
det slutgiltiga beslutet. Vid behov kontaktar föreningen utomstående 
organisationer. Vid anmälan till Socialtjänsten är det inte längre 
föreningens utredning. 
 
Utomstående organisationer: 
BRIS för barn och ungdomar telefon 116 111 
BRIS Vuxentelefon om barn 0771-50 50 50 
Socialtjänstens kontaktcenter 031-724 62 00 
Socialtjänstens mottagningstelefon 031-724 68 18 
(för rådfrågning och anmälan om barn eller unga som kan fara illa) 
Sociala Jouren (när kommunen har stängt) 031-365 87 00 
 
Hemsidor för stöd: 
- BRIS.se  
- Drugsmart.com för barn, ungdomar och vuxna om missbruk 
- Kuling.nu  för barn och unga med föräldrar med 
psykisk ohälsa 
- Maskrosbarn.org för unga med föräldrar med missbruk 
eller psykisk ohälsa 
- Survivalkid.se för unga med föräldrar med psykisk ohälsa. 
 
Oro för att ett barn far illa? 
Ta oron på allvar! 
Det viktigaste är att våga agera. Vid minsta tvekan – ta kontakt med 
 
Ombudsgruppen: 
Inger Green Telefon 070-267 66 09 
Eva Åhsberg 070-288 10 42 
Mikael Olsson 070-283 26 23 
 
Eller Sjövalla FK’s styrelse 
För adresser mm se Sjövallas hemsida www.Sjovalla.se 
 



Sjövalla FK har sedan länge haft som riktmärke att vi ska ha roligt tillsammans när vi ut-
övar våra aktiviteter. Detta borde naturligtvis genomsyra hela idrottsrörelsen, men tyvärr 
läser vi ibland i media att det på vissa håll inte står riktigt rätt till när det gäller uppföran-
det mot och mellan barn och ungdomar (och ibland också vuxna). 

Sjövallas strävan är därför att ha en trygg idrottsmiljö för barn och unga, där alla kan tri-
vas! Som ett led i denna strävan har klubben, i enlighet med riktlinjer som dragits upp av 
Sisu och Rädda Barnen, upprättat en ”handingsplan” för att skapa beredskap och rutiner 
för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, mobbing, kränkningar, våld, 
missbruk och övergrepp i föreningen. 

Föra att detta ska låta sig göras, hjälper det naturligtvis inte enbart med att vi i styrelsen 
försöker ha goda föresatser. Alla i klubben måste vara med på tåget. Och det är här som 
du, som förälder, kommer in i bilden. Vi har föreställt oss att om vi kan få till en arbets-
grupp med 1-2 föräldrar från varje sektion som nämns i rubriken, som tillsammans med 
någon ledare träffas ett par gånger per termin och där dryftar vår verksamhet med avse-
ende på det som tas upp i vår handlingsplan och vår policy för barn- och ungdomsverk-
samhet, så skulle det finnas goda förutsättningar att vi kan lyckas med detta. 

Tanken är att enbart direktiv och pekpinnar ifrån styrelsens sida, om än så välmenande, 
kanske inte ger samma resultat som ett antal ögon och öron i de olika sektionerna, som 
på nära håll följer verksamheten, såväl under aktiviteterna ifråga som hemma vid mid-
dagsbordets diskussioner eller vid förtroliga samtal mellan barn och vuxna. Skulle då frå-
getecken dyka upp som kan leda till önskemål om förändringar - i såväl stort som smått - 
kan sådant till en början diskuteras i gruppen, för att sedan vid behov föras vidare till ak-
tuella ledare, till styrelsen eller till den ombudsgrupp i klubben som är utsedd att hantera 
mera känsliga ärenden (se vidare ovan nämnda policy). 

Har du lust att hjälpa till med detta? 

Vi vill ju alla att våra barn och ungdomar ska slippa diskriminering, mobbing, kränkning-
ar, våld, missbruk och övergrepp och att vi inte heller, såväl bland unga, som äldre talar 
illa om varandra, retar varandra, säger fula ord till varandra, skriver elakheter på nätet 
eller skäller på varandra. 

Vi ska ju istället bry oss om varandra och ha roligt tillsammans! 

             TEXT: Claes Green 

Göteborgs- Till Dig 

som är förälder till barn och ungdomar som 
deltar i verksamheten i någon av  

Sjövalla FK’s sektioner för 

Fotboll, Orientering, Trampolin, Skateboard, Innebandy och MTB 



 
Om medlemsavgifter och medlemskort 

 

Vid årsmötet våren 2019 beslutades att medlemsavgifterna för 2020 skall vara 
oförändrade, dvs för 

- Senior (som under 2020 fyller 26 år eller mer) 300 kr 

- Ungdom (som under 2020 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 tidigare beslutat att vi fr.o.m. 2018 slopat de fysiska medlemskor-
ten. 

Om någon, av vilken anledning det vara må, ändå vill ha ett utskrivet medlems-
kort går det naturligtvis jättebra. Vänd dig då till vår medlemskassör Barbro 
Månsson, tfn 070 188 65 25 eller mail: barbroe.mansson@gmail.com 



 

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! 

Efterlysning! 

Kan du tänka dig att vara kassör i Sjövalla, eller känner du kanske någon, som skulle 
kunna hjälpa till med det? 

Vår eminente kassör i Sjövalla, Sven Persson, som under många år hanterat våra bank-
konton och skött redovisningen i klubben, har med ålderns rätt bett att få frånträda sitt 
uppdrag. Vi har sedan en tid tillbaka sökt en ersättare, men har ännu inte funnit denna 
person. 

Arbetet kan sägas bestå av två delar, dels hanteringen av fakturor, betalningar, kontobe-
vakningar etc, dels själva redovisningen och upprättandet av bokslut. Under 2019 har 
Sven hanterat det förstnämnda, medan vi lejt ut det senare. 

Alltefter intresse och kunnighet hos den person vi söker kan vi alltså diskutera omfatt-
ningen på uppdraget. Kan vederbörande ta på sig båda nämnda delar, kan någon form 
av arvode diskuteras. Det ges också möjlighet att jobba parallellt med Sven under lämp-
lig tidsrymd, för att på ett smidigt sätt ta över arbetsuppgifterna. 

Är du intresserad av att hjälpa till eller kan du ge tips om en lämplig person ber jag dig 
höra av dig till mig. 

Claes Green, tfn 070-375 19 76 



Innebandy 
Juniorlag i Korpen 

I våras ramlade det in ett SMS från en viss Erik Rådhall som frågade om möjligheten att 

starta ett juniorlag i Sjövalla. Frågan var något oväntad eftersom trenden sedan länge 

har varit att ungdomar i övre tonåren slutar med idrott, inte börjar.  

Efter att spelare poppat upp som svampar ur jorden under försäsongen, anmäldes ett 

Sjövallalag till Korpen. Tanken var att Korpen skulle vara rätt nivå för spontanidrott. I far-

ten kändes det som en bra ide att hugga ett ”wildcard” till näst högsta divisionen. Något 

överraskande visade det sig vara som att kasta sig framför en ångvält av ” avdankade” 

elitspelare.  

Efter ett antal större förluster har killarna envist arbetat sig in i konkurrensen. Gott mod 

räcker uppenbarligen långt. Ungdomarna har fått styra sig själva och man lägger fokus 

på att ha kul och umgås, vilket ju kan ses som man återuppfinner Frisksporten i inneban-

dyn … på tiden? 

            TEXT: Claes Engström 

Sjövallas hårdaste 

skott? Rop och smäl-

lar i en märkbart 

uppsluppen ton kan 

höras i tältet om tis-

dagskvällarna. 

Bollen hänger i 

krysset. Innebandy-

propaganda! 



Flickor 06—08 
 

Tjejerna har startat upp en ny säsong. Originaluppsättningen ångar på med en trofasthet 
värdig en medalj. Nu närmast med sikte på cupen ” Back to basic” i Lerum på jullovet. 
Fredagsträningarna i gymmet är igång de med. I vintermörkret kan vi passa på att dra 
oss till minnes de soliga sommarträningarna vid Finnsjögården med intervaller och ute-
gym. Just nu letar vi för övrigt nytt träningsmotstånd. Någon som vågar ställa upp?  
 
             TEXT: Claes Engström 

Målvaktens mardröm! Anna tänker sätta en strut. 

Innebandy 



 

Beach turneringen på rikslägret 2019  

som ägde rum i Vadstena var en myck-
et spännande, glädjefull och tuff tur-
nering med 30 anmälda lag. Tilda, från 
Göteborg och Arvid, från Sörmland del-
tog i denna turneringen under en av de 
fantastiska lägerdagarna. 

Vi hade pratat länge om att spela med 
varandra, sedan bestämde vi det dagen 
innan turneringen! Vi hade inga höga 
förväntningar och vi hade aldrig spelat 
med varandra förut. Men vi träffades 
och började med att värma upp, det 
kändes bra och vi var bara positiva och 
glada! De två första matcherna var inte 
så tuffa men det var bra som en upp-
värmning! Sedan blev det tuffare och 
tuffare, men vi vann varje match. Vi 
blev chockade efter varje vinst då det 
var över våra förväntningar! Sedan kom 
semifinalen, Tilda tänkte ”inte en 
chans!”. Men vi kämpade oss igenom 
första settet, som vi förlorade. Denna 
matchen var sjukt spännande, ingen 
trodde att vi två skulle vinna matchen. 
Men vi tog igen, andra settet blev en 
tuff kamp om vinsten, vinsten som vi 
tog! Sedan kom finalen, mot Jocke och 
Lisa som Tilda aldrig trodde att hon nå-
gonsin skulle möta i beachturneringen. 
Arvid såg mycket fram emot att möta 

Jocke i finalen! Denna matchen var också mycket spännande! Nu hade vi högre förväntning-
ar då vi började tycka att vi var bra och att det på riktigt gick bra för oss! Nervositeten 
släppte under finalen då vi var mycket stolta över vår pre-
station hittills! Det första tuffa settet blev en vinst för oss! 
Vi hade alltså vunnit ett sett i finalen. Men sedan tog Jocke 
och Lisa igen och tog hem segern. Det var en mycket tuff 
match, men vi hade kul hela tiden 
och vi blev absolut inte besvikna när 
vi förlorade finalen! Känslan var 
obeskrivlig! Detta var sjukt kul och 
över våra förväntningar och vi trod-
de aldrig att vi ens skulle vinna för-
sta matchen! 

                      TEXT: Tilda Lunden 

Volleyboll 



SommarCirkus 

10– års jubileum !! 

och årets upplaga blev lika lyckad  och 

omtyckt som tidigare.  En  hel hög barn 

och ungdomar  tränade och kämpade 

och skrattade och lyckades med sina 

cirkus konster och sin uppvisning vid 

varje avslutning. Glädje och gemenskap 

i äkta frisksportanda. 

Men sommar cirkus är också beroende 

av ett gäng engagerade och  kunniga 

tränare! Lucia Paust var ansvarig tränare 

för femte året i rad, till hjälp hade hon 

såklart Amandus Reimer  men i år även 

Siri Reimer (Trosa FK)  plus Madeleine 

Thiel, Alexandra Thiel, Saga Einvall, 

Emelie Brattberg, Isabelle Stigemyr 

(Värnamo FK) och Rasmus Malmqvist! 

         TEXT: Karin Blomqvist 

Madeleine 

Isabelle 

Rasmus 

Siri 

Alexandra 

Emelie 
Saga 

Amandus 
Lucia 



WeeRide är Sjövalla FK's MTB-sektion för barn och ungdomar. Vi träffas varje tisdag kl. 

18 vid Finnsjögården. MTB träningen är indelad i fyra olika grupper: 

 

 

 

 

 

Träningen för de gröna grupperna sker på lätta stigar runt Finnsjögården. Blå och röd grupp 

cyklar ofta längre sträckor t. ex. ner mot Hårskered, upp på Råberget eller söder om Finn-

sjön. 

WeeRide startade i liten skala under 2018 och har växt från några få deltagare till idag runt 

20 stycken barn och ungdomar från 7 till 14 års ålder som tränar vid varje tillfälle. Vi är i 

dagsläget 4 ledare som håller i träningen. 

Vill du komma i kontakt är det enklast att söka upp oss på Facebook (sök på weeride i Fa-

cebook så hittar du vår grupp) eller maila på weeride.mtb@gmail.com 

WeeRide och kommunen har under hösten etable-

rat ett samarbete kring en mtb-slinga som kommer 

att anläggas vid Finnsjön. Slingan, som är nybör-

jarvänlig, kommer förhoppningsvis vara färdig 

under 2020 och är till för alla som vill komma ut i 

skogen och cykla mtb. Den kommer att innehålla 

både uppför- och nedförscykling, samt utmaning-

ar som dropp och hopp. Den nya mtb-slingan 

kommer naturligtvis bli ett jättelyft för alla inom 

WeeRide och alla andra mtb cyklister i och om-

kring Mölnlycke. 

Mountainbike 



FÖRSTA O-RINGEN 

Jag heter Jesper och är 10 år. I somras åkte jag och min familj för första gången till O-
Ringen och där vann jag Sörens frågesport och priset var att berätta om O-Ringen i Sjö-
vallabladet. 

Det kändes som det tog lång tid att åka till Norrköping. Vi fick köra extra långsamt efter-
som vi hade en husvagn också. När vi kom fram så började jag och kompisarna utforska 
campingen och en plats som heter O-Ringentorget. Torget var ett kul ställe där man kun-
de pröva massa nya saker och vara med i olika tävlingar för att vinna roliga prylar. Efter 
en stund var det dags för invigning. Vi gick in i en stor sporthall och det var coolt i början 
med en massa musik och ballonger. Sedan började de prata massa om planering och det 
tyckte inte jag och min kompis Alvar var roligt. Vi gick istället ut och utforskade resten av 
O-Ringentorget. 

Det gick bra att sova i husvagnen. Jag och min storebror sov som i en våningssäng och 
jag hade ett litet fönster bredvid huvudkudden som jag kunde spana ut genom innan jag 
somnade. 

Tävlingarna var uppdelade på två ställen. Två etapper sprang vi i Finspång och tre etap-
per vid en slalombacke som hette Yxbacken. När vi skulle till Finspång fick vi gå upp jät-
tetidigt för att hinna till arenan. Arenan var en stor fotbollsplan som de ställt tält på. In-
nan tävlingarna började hissades flaggan och man sjöng nationalsången. Jag tyckte bäst 
om etapperna i Finspång för vid Yxbacken var det väldigt varmt. Det var mycket folk som 
hejade när man kom i mål och det var kul att se Tove Alexandersson springa. Jag letade 
efter hennes klubbflagga vid arenan men hittade den inte. 

Mitt i veckan var det en dag utan orientering. Då åkte jag och min familj till Flygvapen-
museet och tittade på gamla flygplan. Det var ganska spännande. 

 

Orientering 



 

 

 

 

Orientering 
Här är min lista över allt möjligt som jag tyckte om O-ringen: 

ROLIGAST: Leka med kompisar 

KONSTIGAST: Gå på toa i en vagn och se massa människor borsta tänderna samtidigt 

VARMAST: Arena Yxbacken 

PIRRIGAST: Att bli intervjuad av O-ringen TV 

INTE SÅ BRA: Väldigt många tvestjärtar 

ÄCKLIGAST: När jag och min kompis testade att dricka råsaft med smaken ingefära/chili 
– men vi skrattade mycket efteråt… 

JOBBIGAST: Hjälpa till att diska och bära vatten 

TRÅKIGAST: Packa ihop förtält och åka hem 

JAG VILL GÄRNA ÅKA TILL O-RINGEN IGEN!   TEXT: Jesper 

Vi blir intervjuade av O-ringen TV.  



O-ringen, så mycket mer än bara orientering  

När man hör talas om O-ringen, 5-dagars, tän-
ker man kanske på massor av människor i färg-
glada kläder som tävlar, springer och svettas i 
skogar, duschar i enorma uteduschar, står i 
långa bussköer och bor i tält eller husvagn på 
gigantiska ängar. På kvällarna kollar de på kar-
tor i sina tält, tvättar illaluktande kläder och leri-
ga skor och äter konserver. Och så är det. Ock-
så. Men O-ringen är så mycket mer. Det låter 
som en klyscha, men de starkaste minnena från 
O-ringen är ändå 
förknippade med 
den trevliga ge-
menskapen. Vi 

var cirka 90 sjövallaiter som hade rest till Norrköping för 
att vara med på årets upplaga av O-ringen. Många av oss 
bodde på O-ringencampingen där vi med våra tält och hus-
vagnar i rader formade ”Sjövalla-avenyn”. På mornarna 
vallfärdade vi till busstationen för transport till tävlingsare-
norna i skogarna runt Norrköping, där vi samlades runt 
sjövallaflaggan. På varje etapp är antalet startplatser 
många och avstånden kan vara långa, men man fick alltid 
sällskap av trevliga, uppmuntrande klubbkompisar. Det var 
högtryck i sommarsverige och några dagar var det över trettio grader varmt när vi skulle 
springa. Så vi fick alla hjälpas åt att bistå med dricka för att hålla vätskebalansen uppe 
och kontrollera solkrämen på näsan och hjässan (för de som behövde det). De varmaste 
dagarna flydde vi campingen och Sjövalla-avenyn efter tävlingarna och åkte till vatten-
dragen runt Norrköping för svalkande bad. Men det gjorde även norrköpingsborna. Så 
när tusentals stela (efter löpning) orienterare gav sig ut på vift blev det korvstoppning på 
skogsvägarna, otroligt trångt på stigarna till sjöar, gölar och tjärnar. På stränderna och 
varje klippa klängde det badsugna OL-familjer. SMS-kedjorna och Slacktrådarna (det är 
en kommunikationsgrej i mobilen) gick varma för att informera varandra om vägarna 
med minsta trafik, största parkeringen, bästa badet, lediga klippor och sköna gläntor vid 
vatten. Det närmaste doppet var dock Himelstalundsbadet i anslutning till O-
ringencampingen, det testade vi såklart också men där blev så fullt att man knappt såg 

vattnet i poolen för alla badande. På kvällarna träffades vi alla 
på Sjövalla-avenyn för gemensam kvällsfika vid campinglång-
bord. Alla, gammal som ung, samlades runt kartor och Livelox 
för att studera dagens bommar och spikar, jämföra vägval och 
spurttid från sista kontrollen till mål. Det finns alltid kontroller 
att glädjas över om banan inte gått bra totalt sett. Man får all-
tid med sig några bra tips och uppmuntrande ord av mer ruti-
nerade klubbkompisar, så vida man inte springer i samma klass 
då verkar det vara mer fokus på bommarna (i ett försök att 
psyka inför nästa dag…) i sann kamratlig anda! 

       Fortsättning nästa sida... 

Orientering 



En årligt återkommande tradition på kvällsfi-
kan är ”Sörens tävling”. ”Sörens tävling” är 

en typ av frågesport som har haft olika utseende 
under åren. I år var det frågor med fokus på norr-
köpingsområdet första delen av veckan, medan 
andra delen fokuserade på prestationer i orienter-
ingsskogen. Det inspirerande priset är att skriva i 
Sjövallabladet, därav denna text… Det blev en raff-
lande spurtstrid med frågesport där svar som Vita 
Hästen, Sjöfartsverket, Vargarna och Motala ström 
tillslut gav vinst till laget: Jesper, Linda, Solveig och 
Staffan. En annan spännande tävling under veckan 
var ”Bauhausresan” som arrangerades av O-ringen 
radio, där Mats Logren och Håkan Björklund del-
tog , det var en tävling som påminde om ”På spå-
ret” från TV. Vi gick man och kvinna ur husvagn 
och tält till O-ringentorget för att stötta de våra och 

imponeras av deras kunskaper i 
smått och stort. Ju längre veckan 
led, desto fler Sjövallaiter anslöt till 
hejarklacken och desto tuffare blev 
matcherna. Mats och Håkan var su-
perduktiga och visade prov på stor 
allmänbildning när de kämpade ner 
motståndarlagen. Det tog dock slut i 
semifinalen där man åkte ut, trots 
att vilt(!) hejande sjövallaiter fyllde 
läktaren. Mölndal Outdoor kämpade 
sig hela vägen till finalen som man 
vann, kul för dem! 

Annars var O-ringentorget ungdomarnas ”kvällsarena” där de häng-
de, chillade och tjötade när butiker, restauranger, informationsdis-
kar, lektävlingar och tvättomaten hade stängt. Tvättomaten ja, det 

var Folksam som hade ställt upp ett stort antal tvättmaskiner som man fick använda gra-
tis. Kön ringlade lång och det var svårt att komma till, men vi hjälpte varandra med num-
merlappar och att köa, allt för att tältgrannen nästa dag skulle kunna tävla i en väldoftan-
de sjövallatröja… 

Tack alla som deltog och gjorde O-ringenäventyret till en väldigt 
rolig vecka. 

Vi ses i Uppsala nästa år! 

                    TEXT: Staffan Olsson 

Orientering 



SACRO flyttat ut (om än tillfälligt) 

Under sommaren flyttade SACRO all sin utrustning, 

trampoliner, DMT’; skyddsmattor mm från 

”Sacrostian” där vi haft en egen hall sedan år 2000 

till Pinntorpshallen i Landvetter. Ett fåtal men hårt 

arbetande föräldrar med barn fick köra många lass 

med släpkärror innan allt var på plats. 

När säsongen sen startade i augusti var det på 

många sätt en nystart. För första gången på nästan 

tjugo år skall nu utrustningen plockas fram, packas 

upp inför träningen och när träningen är över väntar 

annan verksamhet i korridorerna och vill in vilket 

innebär att allt som packats upp skall tillbaka i re-

spektive förråd. 

Sammanlagt tar 

in&ut packning 

mellan 45-60 mi-

nuter beroende på hur många redskap som skall användas och hur många som hjäl-

per till. 

En tävlingstrampolin väger 260kg och kan slås ihop genom att ”vingarna” viks in, 

sedan sätts ett par specialgjorda hjulställningar fast i varje sida av trampolinen som 

nu kan slås ihop och blir c:a 80 cm bred, 220cm hög och runt 300cm lång. Trampoli-

nen kan nu rullas in i väntande förråd. 

Visst låter det lätt? Men har man aldrig gjort detta eller är 12år gammal kräver det en 

hel del träning då trampolinen måste slås ihop enligt ett visst mönster och att man 

har rätt teknik så att inte de tyngsta momenten blir tyngre än nödvändigt. 

 

SACRO Trampolin 



SACRO KM genom tiderna  
 

Om det var det bästa KM’t i SAC-

RO’s historia är osäkert men aldrig 

har så många generationer trampo-

linhoppare deltagit i ett och samma 

KM. Det har inte heller hejats och 

peppats så mycket på en trampolin-

tävling som vid detta KM. 

Med samtliga SACRO’s SM guld-

medaljörer och flertalet av övriga 

SM medaljörer i hallen samtidigt var 

det bara synd att inte alla kunde stäl-

la upp. För var inte magen för rund 

och det var strax dags, så hade det 

nyss kommit en ny (trampolinhoppare?) till världen vilket gjorde deltagande omöj-

ligt. 

Men åtta ”föredettingar” kom till start för att försöka sätta dagens tävlingshoppare 

på plats. 

Reglerna var enkla, den obligatoriska serie som det skulle tävlas med var U11, den 

serie det alltid varit på KM och valfria serien var just valfri. Ingen svårighetsgrad 

räknades, allt för att minimera skaderisken hos de som inte hoppat på ett tag men 

kanske skulle få för sig att ”köra på” om de skulle kunna få några svårighetspoäng.. 

(Detta var dock en nackdel för de som tävlar idag som här hade kunnat tjäna välbe-

hövliga poäng.) 

Efter att hopparen själv fått presentera sig för publiken var det dags att köra sin se-

rie. Klart bäst i den obligatoriska serien var Hanna Jeppson som tog brons på ung-

doms SM 2014. Efter Hanna var det Martha Dahlqvist, även hon med SM medaljer 

och dagen till ära tävlande i sin tävlingsdräkt från 2003 som än idag passade bra 

trots barnafödsel. Trea låg Linda Nordöen som idag är en av tränarna för tävlings-

gruppen och med dubbla SM guld och massor av medaljer hemma i skåpen. Fyra var 

Fanny Fredriksson som idag bor och pluggar i Köpenhamn men kommit ”hem till 

Mölnlycke” bara för att vara med på KM’et och Janni Alfredsson som åkt ner från 

Stockholm av samma skäl låg femma 

I den valfria serien visade Hanna att hon inte ville släppa förbi sig någon utan gjorde 

även här den mest poängbringande serien vilket gav henne segern. Linda hoppade på 

säkert och tog silvret. Nina Alfredsson, Jannis lillasyster hade smugit i vassen och 

med två jämna serier räckte det till bronsplaceringen. Martha som trots att inte svå-

righeten räknades ”körde på”, missade lite men blev totalfyra strax före Janni. Fanny 

Fredriksson tog i lite väl mycket i andra serien, var illa ute men med hjälp av ett fan-



Hur gick det då för dagens hoppare? Jo när det ”bara” var stil som räknades 

visade ”föredettingarna” att gammal är äldst. 

Men ingen skugga skall falla över dagens tävlande. De körde sina riktiga valfria se-

rier där stilen är lite svårare att hålla men svårighetsgraden (som idag inte räknades) 

kan kompenserar det. Ta exempelvis Zack Sabirsh som valde att pröva sin nya serie 

som han bara tävlat en gång med på Frivolten cup. Missade i andra övningen och 

körde ut men publiken bad (krävde J) att han skulle försöka igen och då gick det 

med bravur. 

Men det var inga ledsna miner från någon, tvärt om med en otrolig stämning var det 

bara leenden. Annat var det 1998 när många av de som var på plats deltog. Då var 

det gråt före och efter det skulle tävlas och hade inte någon låst in sig på toaletten 

och vägrat komma ut och tävla hade toapappret inte räck till alla de tårar som rann. 

Så ett klubbmästerskap kan vara viktigare än ett S 

Hela 56 st SM medaljer har Sjövall FK/SACRO lyckats samla ihop under åren i SM, 

JSM, US, DMT och synkron, av dessa är hela 12st guldmedaljer 

I SM, Svenska Cupen, Frivolten Cup och landslaget (ej regiontävlingar) har 

SACRO hoppare sammanlagt gjort 1795 antal starter.  

Det har hoppats i Sverige, Europa, Kanada, Sydafrika Australien bl.a. 

Sacro statistik 

Antal starter 

 Emelie Andersson   149st  

 Kajsa Ohlsson – Lidén  106st 

 Martha Dahlqvist   106st 

 Frida Sandberg   100st 

 Anna Eriksson     95st 

 Janni Alfredsson     76st 

 Linnea Skåpdal     76st 

 Nina Alfredsson     71st 

 Fanny Fredriksson     62st 

 Maria Berntsson     58st 

SACRO guldmedaljörer 

 1996 USM  Anna Eriksson 

 1999 USM  Frida Sandberg 

 2000 JSM   Anna Eriksson 

 2001 SM     Anna Eriksson 

 2001 DMT  Frida Sandberg 

 2001 JSM   Anna Eriksson 

 2002 DMT  Emelie Andersson 

 2003 DMT  Emelie Andersson 

 2004 Synk  Kajsa Ohlson Lidén/Emelie      

Andersson 

 2006 Synk  Anna Eriksson/Hannah Frost 

 2011 SM     Linda Nordöen 



SACRO Trampolin 
Under de första träningarna var det trampolinuppfällning/nedfällning träning varje 

gång. Men övning ger färdighet så nu är vi väl ett 10-15 personer som kan fälla upp 

och ihop redskapen. 

Nu används ett oskrivet uppackningschema där de yngsta hopparna plockar fram 

skyddsmattor och landningsbäddar och de större ihop med hjälpsamma föräldrar och 

tränare tar han om trampolinerna, en uppvärmning i sig inför kvällens träning. 

Pinntorphallen som egentligen är en bollhall har Fritid (Kommunen) gett Sacro till-

gång till som tillfällig träningshall då gamla lokalen håller på och rivas och ny hall i 

Mölnlycke planeras. 

Pinntorpshallen är ljus, har tillräcklig takhöjd och med bra bussförbindelser vilket 

gör den till ett bra alternativ i väntan på den egna hallen. ”Men visst hade det upp-

skattas om det fanns någon annan lokal att tillgå där utrustningen kunnat stå framme 

och inte behövts plockas bort efter varje träning”, säger Sacros ordförande Paula 

Nordöen och fortsätter, ”Tänk hur många träningstimmar det går åt varje månad bara 

för att packa upp och ner vår utrustning.” 

Hur går träningen då? Paula, ”Väldigt bra, vi har nu börjat komma in i de nya trä-

ningstiderna och det är roligt när flera grupper tränar samtidigt vilket är inspirerande 

för både hoppare och tränare. Sen har vi även fått besök av V:a Frölundas trampolin-

klubb då de inte har någon hall att träna sedan Slottskogshallen där de tränade och 

hade alla sina redskap brann ner i mitten av september, det ger sammanhållning mel-

lan klubbarna och inspiration på träningarna.” 



SACRO Trampolin 
Regiontävling i Klippan 19 oktober 

 

Vi var ett litet sällskap på två tävlande Alma och Lucia, en ledare och en domare som 
åkte till Klippan på regionstävling lördag 19 oktober. En tävling där alla intäkter skänktes 
till Frölunda trampolinklubb.  

Trots avresa tidig morgon och mycket väntan så gick det superbra. Vi tog med oss två 
silver och ett brons hem bland annat i synkron där tjejerna beslutade 10 minuter innan 
träningsstart att de ville delta. Alma fick snabbt lära sig Lucias serie och med tävlingens 
bästa synkronitet blev tjejerna något överraskande tvåa.    



 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2020  
 

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till årsmöte  

söndagen den 23 februari 2020, kl 18.00 

 på Finnsjögården. 

 Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 8 januari 2020.  

Välkomna! 

 

 

 

 

MIS – SFK Årsmöte 2020 

Medlemmarna i Mölnlycke IS-Sjövalla FK inbjudes härmed till årsmöte 

 

måndagen den 3 februari 2020, kl 19.30 

i Djupedalsgården. 

 

Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 7 januari 

2020. 

Välkomna! 



 

Sjövalla FK 
 

den roligaste klubben! 
 

 
 

Sjövalla har nolltolerans vad gäller mobbing, trakasserier, 
våld och kränkningar och andra övergrepp. Detta innebär 
bland annat att 

- vi talar inte illa om varandra 

- vi retar inte varandra 

- vi säger inte fula ord till varandra 
- vi skriver inte elaka saker om andra på nätet 
- vi skäller inte på någon som gör någon tabbe eller 
något man inte gillar i en match, i en stafett eller annan 
lagtävling. I stället uppmuntrar och stöttar vi varandra. 
 
 
 

All verksamhet i klubbens regi 
ska vara fri från tobak, alkohol 
och andra droger 

 
 

            
 
 

 

 

Alla ska känna att det är 
tryggt att gå till aktiviteter 
i Sjövalla. Vi ska känna att 
detta är en klubb där vi 
bryr oss om varandra och 
har roligt tillsammans

 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 




