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Hejsan!! 

Idag är det 2 juni och sommaren är här på 

riktigt, det ska visst bli 26 grader idag. Det 

är konstigt men naturen sköter sitt oavsett 

om hela världen blivit tokig på grund av ett 

visrus som inte är menat för oss människor. 

Jag hoppas att ni alla mår bra och inte på-

verkas allt för mycket av allt som Covid-19 

pandemin för med sig.  

Själv har jag den enorma förmånen att kun-

na arbeta hemifrån, och även om det har 

varit en oerhörd press i arbetet just i min 

funktion som medicinskt ansvarig sjukskö-

terska i kommun, så har det fungerat fint 

med hemma kontor. 

Den stora besvikelsen , som jag förmodli-

gen delar med er alla, är ju att vårt älskade 

riksläger för första gången blir inställt! Inte 

ens under kriget var man tvungen att skjuta 

på något riksläger ett år.  Jag har ju inte 

varit med på de sista 3-4 lägren och i år på 

Stensund så hade vi planerat att äntligen 

kunna delta hela veckan med allt vad det 

innebär av gemenskap, glädje , aktiviteter 

och påfyllnad av energi.   

Vi får göra det bästa av sommaren ändå, 

och som sagt naturen tar inte någon paus. 

Solen rullar in och med den varma sjöar och 

hav så vi ska väl kunna njuta av det fina 

land vi har lyckan att bo och leva i.  

Jag önskar er alla en härlig semester 

och glöm inte fota och samla minnen.  Jag 

ser fram emot många reportage till nästa 

nummer av vår tidning. Berätta vad just Du 

hittade på vecka 28  istället för lägret till 

exempel.  

Vänligen Karin Blomqvist 

Sjövalla FK får stöd från  



 

Hej kära medlemmar! 

”Ur led är tiden!” Hur många gånger har man inte nämnt detta uttryck – 
och egentligen har det väl inte funnits så väldigt mycket fog för det. Man 
har retat upp sig på något förhållande, som kanske egentligen inte spelat 
så stor roll och som ganska snart glömts bort. 

Men nu, nu finns det väl kanske ändå fog för det! När vi efter julfirande med våra barn 
och barnbarn skildes åt var det redan inplanerat div sammanträffanden under våren. Men 
tji fick vi. Inte kunde man då drömma om att världen inom några månader skulle bli 
ganska upp- och nedvänd. Inte ens i februari, när det började komma info om denna Co-
rona-smitta, kunde vi väl ana att allt som inte var direkt nödvändigt i samhället inom 
några veckor skulle stängas ned och att allt resande skulle upphöra. För min egen del 
kom den första inställda aktiviteten den 11 mars och sedan rullade det bara på, det ena 
efter det andra. 

I början var väl förståelsen och respekten för åtgärderna inte så stor hos gemene man, 
inte ens hos oss i de s.k. riskgrupperna, men ganska snart, efter det att rapporterna om 
inträffade dödsfall ökade allt mer, kom insikten i att det nog gällde att följa den s.k. Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer. Men det fanns ju faktiskt en del positiva riktlinjer. En sådan 
var att det gick utmärkt att vistas utomhus, att där gärna motionera och röra på sig, bara 
man höll sig på armlängds avstånd, inte var snuvig och hostig och inte samlades i för sto-
ra grupper. 

Detta passar ju inte minst oss sjövallaiter. Att vara ute i skog och mark eller vara aktiva 
utomhus är väl för de flesta av oss frisksportare ganska naturligt. Och skulle det bland 
oss finnas någon som inte känner det så, så är det dags att vakna upp. Är ni friska och 
inte har arbetsuppgifter som fyller dagarna, så passa på och gör promenader och vand-
ringar i stället för att titta på TV. Det finns mycket fin natur i våra omgivningar. Leta t.ex. 
upp era gamla HittaUt-kartor och ge er ut! 

Inger och jag tog fasta på detta redan från början och från den 19 mars har vi i skrivan-
de stund i princip varit ute varje dag på turer mellan 1 och 3 timmar (några enstaka da-
gar med uselt väder eller särskilda arbetsuppgifter undantagna). Ibland har vi haft med 
oss kaffe och smörgås och satt oss vid någon fin sjöstrand. 

I orienteringssektionen har det också givits möjligheter att vara aktiva utomhus. Trots att 
alla orienteringstävlingar är inställda, t.o.m. O-ringen i sommar, så fixas det banor och 
träningar i olika former för glatta livet, där man springer på egen hand. Kul! 

Restriktionerna är ju inte riktigt lika tuffa för barnen så, vad jag förstår, kan dessa turligt 
nog hålla igång sina träningar i Sacro, Chillskate, MTB och Fotboll, även om matcher inte 
är aktuella just nu. 

Så visst kan vi, även om omständigheterna begränsar oss, ha roligt i Sjövalla – den roli-
gaste klubben! 

Sköt om er, var noga med handspriten och 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 
0702 67 66 09   

Bokvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

ingerochclaes@telia.com 

Kassör 

  

AnetteWinberg 

070– 918 40 21 

Stenhuggarevägen 41 

435 37 Mölnlycke 

anette.winberg@rvbm.se 

Ledamot 

Mountainbike 

  

Ingmar Stockagård 

0793—17 55 67 

Barrskogsvägen 6 A 

435 38 Mölnlycke 

ingmar.stockagard@icloud.com 

Ledamot 

Fotboll 

  

Kent Nilsson 

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 

Trampolin 

  

Paula Nordöen 

0705 38 04 60 

Hönekullavägen 41B 

435 44 Mölnlycke 

paula.nordoen@telia.com 

Ledamot 

Volleyboll 

Lena Holmberg 

070 219 21 86  

Ekkullevägen 9 

435 42 Mölnlycke  

lmholmberg@gmail.com 

Ledamot 

Skateboard 

Helena Sundbeck 
0705-534 313 

Päronvägen 8  

435 43 Pixbo  

helena.sundbeck@gmail.com  

 Ledamot  

Innebandy 

Claes Engström 

0761-36 40 95  

Mazurkavägen 4 

435 49 Mölnlycke  

claesengstrom@hotmail.com  

Ledamot 

Finnsjögårdens 
driftsgrupp 

Olle Lindkvist 

031-880321 

0725-02 24 43 

Alvägen 4 

435 37 Mölnlycke 

fam.lindkvist@telia.com 

 

Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2020 



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 

Utbildnings 

samordnare 

Lena Holmberg 

070- 219 21 86  

Ekkullevägen 33 
435 38  Mölnlycke  

lmholmberg@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 

524 42 Ljung 

corinne.blomqvist 

@hotmail.com 

Distribution  

Sjövallabladet  

Ingela Brage 

031-338 02 96 

073-083 08 77  

 Örtjärnsvägen 13 

435 40 Mölnlycke  

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 2020 
 



 

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. 

 



80 år 

Ingela Kidmark 6 aug 

Christina Wockatz 21 aug 

Ulla Ots 23 nov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75 år 

Eva Karlsson 25 juli 

Sune Solmeus 1 sep 

Michael Ehrenborg 18 sep 

Monica Berggren 12 okt 

Jukka Rankanen 17 nov 

70 år 

Gunilla Lindkvist 30 sep  

65 år 
Rick Lyrebrant 24 okt  

85 år 
Seppo Kinnunen 9 dec  

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 

60 år 

Anna Johansson 4 juli 

Agneta Dellefors 17 

50 år 

Cecilia Olofsson 9 sep 



Coronakrisens påverkan på ekonomin 

i Sjövalla 

Våra media meddelar dagligdags om alla de ekonomiska bekymmer och hotande nedläggningar som 
kommer i Coronakrisens spår. Och visst är det så att alla, såväl vi enskilda personer som de företag 
och organisationer som vi är aktiva i, på ett eller annat sätt påverkas ur ekonomisk synvinkel. 

Detta gäller också Sjövalla. En icke oväsentlig del av föreningens intäkter, som på olika sätt bekos-
tar vår verksamhet, kommer tyvärr under 2020 att försvinna. 

Under våren skulle orienteringssektionen ha arrangerat dels en stor nationell tävling den 18 april 
med storleksordningen 1000 deltagare, dels en vårserietävling för ungdomar som brukar locka ca 
500 deltagare. 

Vidare har Göteborgsvarvet ställts in. Det innebär att den ersättning vi brukat få för att vi bemannat 
den stora vätskekontrollen på Ostindiegatan i Majorna i år uteblir. 

I vår ordinarie verksamhet känner ni säkert alla till att vår servering på söndagarna på Finnsjögår-
den varit stängd sedan mitten av mars. Uthyrningen av Finnsjögården har också reducerats kraftigt, 
dock inte helt. Mindre grupper eller familjer har till viss del fortfarande varit intresserade. 

Chillskates skatehall stängdes för besökare den 1 april och Göteborgs Bingoallians har meddelat att 
vi inte kan räkna med något bidrag därifrån i år. 

Sammantaget blir det faktiskt en hel del pengar. Nu är det ju dock så att Riksidrottsförbundet efter 
samråd med regeringen gett samtliga föreninger som är anslutna till förbundet (vilket ju är fallet 
med Sjövalla) möjlighet att ansöka om kompensation för uteblivna intäkter pga Coronapandemin. Vi 
är många föreningar i Sveriges avlånga land (storleksordningen 3000 st) som är anslutna till RF, så 
jag kan tänka mig att det skickats in en hel del ansökningar (som skulle gjorts senast den 15 maj). 

Även från Sjövallas sida har en sådan ansökan skickats in. Självfallet måste en ansökan om stöd 
vara grundat på vederhäftiga uppgifter. Det duger inte att bara säga att vi har nog förlorat ca X kr 
och sedan förvänta sig att få detta belopp. RF gav väldigt omfattande och noggranna instruktioner 
om hur ansökan skulle ske och efter benäget bistånd från fr.a. P-A Wahlgren, orienteringssektio-
nens ordförande, kunde en ansökan med 24 st bilagor skickas in till RF den 13 maj. 

I detta sammanhang kan man nog finna gott fog för uttrycket ”Många bäckar små….” 

När vi varit och petat i alla våra olika inkomstkällor kom vi upp till en inte helt oansenlig summa på 
ca 190.000 kr i förlorade intäkter fram till halvårsskiftet. Och då har vi inte på något sätt huggit i, 
utan snarare räknat snålt för att inte irritera bidragsgivaren. Det är väl inte sannolikt att vi kan få 
ersättning för allt detta. Det är ju som sagt många som vill vara med och dela på kakan. Men vi får 
vara tacksamma för det vi kan få i denna tuffa tid. 

Avslutningsvis vill jag dock poängtera att Sjövalla FK inte står och faller med ett uteblivet bidrag. Vi 
har under många år byggt upp en god ekonomi i klubben, varför vi nog kan tåla detta i år. Men kri-
sen får ju då inte dra ut i långliga tider. Det skulle inte vara så bra….. 

Claes Green 

PS Du kan bidra till en god ekonomi i klubben genom att lojalt betala medlemsavgiften. 

Ju förr desto bättre. Kanske några goda vänner eller grannar också kan bli medlem-

mar…… 



 
 
 
 
 

 
Vid en genomgång av vårt medlemsregister har vi noterat att det är många som ännu 
inte betalat medlemsavgiften för 2020. Det är naturligtvis lätt att glömma, men det är 
viktigt att vi får in våra medlemsavgifter! Inte minst i dessa Corona-tider när klub-
ben kommer att gå miste om många värdefulla intäkter, som vi är vana vid. 
Det är oerhört viktigt att alla som är engagerade i Sjövalla nu lojalt betalar sin 
medlemsavgift för att stötta klubbens ekonomi. 

 

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 

Seniorer fr.o.m. det kalenderår man fyller 85 år, efter 20 års medlemskap 100 kr  

Har du några frågor rörande betalning av medlemsavgifter kontaktar du medlemskassö-
ren Barbro Månsson på tfn 070-188 65 25  

eller på mail :  barbroe.mansson@gmail.com 

Sköt om er kära medlemmar, 

må så gott och kolla att ni betalat medlemsavgiften! 

Claes Green 

 

Påminnelse 
att betala medlemsavgiften i Sjövalla för 

2020! 



Bengt Rosengren 

1927- 2020 

 
Bengt Rosengren var en sann frisksportare! Han var under många år professor i Onkologi (läran 
om tumörer) vid universitetet i Bergen och han insåg tidigt vikten av att hålla sin kropp i god 
form och att inte vara rökare. Under hela sitt yrkesverksamma liv, som sträckte sig många år efter 
pensionsåldern, arbetade han aktivt med att forska om och att förmedla tobaksrökningens skadliga 
inverkningar. Han var under 8 år i början av 2000-talet ordfördförande i VISIR, Riksförbundet 
mot rökning. 

 
Han var tidigare aktiv i Västra Frölunda Frisksportklubb och under denna tid hade han under en 
period en funktion i Frisksportförbundets styrelse. Han följde upp denna roll genom att bli ordfö-
rande i Göteborgs Frisksportdistrikt 1996, en post som han hade fram till 2015 När sedan Sven 
Persson blev kassör i frisksportdistriktet blev de ett riktigt ”radarpar” där. När Västra Frölunda 
FK någon gång omkring Millennieskiftet valde att delvis växla in på ett nytt spår valde han att 
tillsammans med ”vapendragaren” Lennart Calmegren gå över till Sjövalla FK, vilket vi natur-
ligtvis blev glada och tacksamma för. 

Bengt var nämligen en driftig person och kom ofta med goda lösningar på 
intrikata problem. På förslag av Hans-Olof Carlsson i FK Falken i Falkö-
ping medverkade han till att Regionförbundet Frisksportarna i Västra Gö-
taland skapades (med Västra Götalands Frisksportdistrikt och Göteborgs 
Frisksportdistrikt), där han sedan var kassör fram till 2016. Härigenom 
skapades möjligheten att söka bidrag från Västra Götalandsregionen, ett 
bidrag som sedan fördelades mellan distrikten och sedan till klubbarna och 
som varit till stor nytta inte minst för Sjövalla FK.  

Han var också lägerläkare på Rikslägret i Hjo 1998. 

 

Bengt Rosengren var en mycket fin och godhjärtad man som vid sin bortgånga hade en stor livs-
gärning bakom sig. Förvisso har en frisksportprofil lämnat oss. 

 

     Claes Green 



Sven Persson avtackad 
 

 

Nämn namnet Sven Persson – och alla vet genast att det är ju en välkänd profil i Sjövalla som varit kassör så länge man 
minns. Nåväl – utan att gå in på minnesfunktionen hos våra medlemmar, kan man konstatera att Sven blev vald som 
kassör i Sjövalla på årsmötet 2005. Han har således varit kassör i klubben under 15 år! Och inte nog med det, han var 
dessförinnan ordförande i klubben ett antal år. Utan att tränga djupare in i historiens dunkel kan man alltså konstatera 
att Sven har haft en ansvarsfull position i klubben och dess styrelse i över 20 år! 

Vi har alla all anledning att bocka och buga för denne gigant i Sjövalla. 

 

Men nu är det ju så att man, med ålderns rätt, måste kunna få avgå, även om man varit en gigant inom klubben. Därför 
blev det alltså så, att Sven vid årsmötet 2020 avgick som kassör. Han avtackades med all den pompa och ståt som vi var 
mäktiga och fick förutom sedvanlig blomsterbukett också ett presentkort för sig och Gunilla (som stöttat genom alla år) 
på Göteborgsoperan. 

 

Än en gång, tack Sven, för allt gott samarbete och för allt du uträttat inom klubben genom åren! 

 

Sven efterträdes av Anette Winberg, Mölnlyckebo sedan många år med familjeförankring i Chillskate. Vi hälsar henne 
välkommen till klubben och till uppgiften som kassör i styrelsen. 

 

 

Claes Green 

Några ord från vår nya kassör, Anette Winberg 

Hej, 

Först vill jag tacka för förtroendet av klubben att ta över ef-
ter Sven! Som tur är så har han lovat mig att ”hålla mig i 
handen” under uppstartstiden. 

En liten presentation om mig, jag heter Anette Winberg och 
är bosatt i Djupedalsäng i Mölnlycke, sedan 2002. Har varit 
boende i Härryda kommun sedan 1985 och då innan i Hind-
ås. 

Har tre vuxna barn, två utflugna döttrar och en son som bor 
hemma, som har åkt mycket skateboard i Chillskate. 

Har också ett litet barnbarn som blir ett år nu i juni månad. I 
familjen har vi också en katt som heter Signe. 

Arbetar här i Mölnlycke sedan 1995, då jag startade Redovisningsbyrån. På fritiden gillar 
jag att vandra i skog och mark när tid finns. 

Anette Winberg 



Daniel Berntsson 

blev Årets ledare 2019! 

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 verk-
samheten 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 
utmärkelsen 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 Daniel Berntsson i Fotbollssektionen som blev utsedd till årets ledare för 2019. 

Daniel kom med för några år sedan i Sjövalla och har som senior och ungdomsledare på 
ett kraftfullt och engagerat sätt varit pådrivande i organisationen av våra barn/
ungdomars fotbollsspelande i klubben. Han är för närvarande ledare för P 08 och P11, 
men tar gärna och ofta tag i fotbollsfrågor för hela klubben. Han är en slitvarg och idé-
pruta och klubben har all anledning att vara tacksamma för allt det arbete han lägger ned 
– och har lagt ned – i klubben. 

Daniel är verkligen en värdig deltagare i gruppen av medlemmar som sedan 2009 blivit 
utsedda till ”Årets ledare”. På klubbens årsmöte den 23 februari fick han 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; 

2009 Jukka Rankanen Chillskate 

2010 Paula Nordöen Sacro 

2011 Per-Arne Wahlgren Orientering 

2012 Peter Panic Fotboll 

2013 Rustan ”Rulle” Jarnesand Sacro 

 

2014 Lena Holmberg Volleyboll 

2015 Maria Holmqvist Orientering 

2116 Christian Bevenäs Fotboll 

2017 Inger Green Orientering mm 

2018 Helena Sundbeck Chillskate 

2019 Daniel Berntsson Fotboll 



 

 

 

Vinnare i  

Sjövallas medlemslotteri  
 

Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2020 års med-
lemsavgift, har en lottning gjorts bland de medlemmar som inbetalade 

sin medlemsavgift innan den 1 april 2020. 

Vinnarna blev:  

1. Olle Söderberg, Orientering  

2. Stefan Palm, Huvudsektionen  

3. Elli Wiberg, Sacro  

Pristagarna får ett presentkort i en sportbutik enligt önskemål på re-
spektive 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-



En fin vacker dag i januari 2020 har jag bara be-

stämt mig - Nu är det min tur! Nu får jag tillbaka 

min gamla ”jag”! 

I januari 2020 började jag mejla till volleyspelare 

från Sjövalla Volley och fick info om att jag får 

komma och testa att spela med. Jag var överlyck-

lig! 

”Jag får nog gräva fram mina knäskydd från förra 

seklet!” - tänkte jag. Som tur var, de var på sin 

stabila hyllplats i förrådet, redo för ett återuppliv-

ningsförsök. 

Det var för drygt tio år sedan, när min man, våra 

två små barn och jag flyttade från Göteborg, Gam-

lestaden, till Mölndal, började jag drömma om vol-

ley. Redan då började jag leta efter möjligheten att 

spela amatörvolleyboll igen. Fast det gick inte rik-

tigt som jag hade tänkt. Jag minns att jag googla-

de fram lite info om Mölnlycke och volleyspelare på 

fritiden. Vi hade ingen bil då och åka kollektivt med 

flera byten kändes alldeles för mäktigt. Dessutom 

var åren som småbarnsförälder inte alldeles lätta 

heller. Varken tiden eller sömnen räcker till. Stän-

dig trötthet, förkylningar och andra småbarns-

åkommor, konstant sömnbrist och oro när kommer 

nästa kräksjuka eller feber, gjorde att fritiden och 

träningen förblev nära obefintlig. Frivillig fysisk an-

strängning - helt uteslutet, åtminstone för mig i 

alla fall! Det gick bara inte ihop med småbarnför-

äldralivet. Dessutom var det inte heller det lättaste 

med barnpassning m.m., eftersom både min man 

och jag kommer från f.d. Tjeckoslovakien, vilket 

betyder att närmaste nära släkting finns på ca 130 

mil avstånd. Inte direkt ett ”Farmor, snälla, skulle 

du kunna komma och hämta från dagis idag?”- 

upplägg eller hur? Vi kom till Sverige som universi-

tetsstudenter för drygt 20 år sedan. Vi har pluggat 

klart, fått jobberbjudanden, fick boende, fick barn 

och sedan ett radhus och utan att vi har fattat ett 

aktivt beslut – vi är här och Sverige är vårt 

hem. Vi brukar säga: ”Sverige – vårt hem; Slo-

vakien och Tjeckien – våra hem hem.” 

     

 ”Volley tog fram mitt nya jag igen! ” 

                - Alena Ostrovská  Mölndal april 2020 

 

Volleyboll har funnits i mitt liv sedan jag var utby-

tesstudent i Ohio 1992-1993. 

Jag gillade idrott och 

bollspel sedan jag 

minns. Som tonåring 

har jag i flera år 

även tränat karate. 

Det kom dock en tid, 

när jag ansåg att jag 

föredrar viss distans 

mellan mig och mot-

ståndare. Alltså, inga 

direktkontakt-sporter 

drog mitt intresse 

längre. Jag ville inte 

bli knuffad, sparkad 

på eller tacklad. Vol-

leybollen är perfekt 

då! 

Efter viss betänkande kom jag på att mina drygt 

28-år gamla Asics-knäskydd har varitmed mig inte 

bara i Ohio utan vid mångtal matcher i universi-

tetsligan i Bratislava samt jättemånga tränings-

timmar och matcher inom 2:a slovakiska damvol-

leybolligan på 90-talet.  

 Elgin High School, Marion, Ohio, USA, Junior 

volleyball team 1993; Alena #9.  



Nu, var det dock 

högsta tid att 

byta ut mina 

gamla knäskydd!  

Nya blev svarta, 

sköna tillsam-

mans med fina 

mjuka vita nya 

skor. Vilken lyft 

det blev! Plöts-

ligt känns det också lite mer naturligt att fort-

sätta räkna vidare till 25 poäng och inte vilja 

avsluta ett set redan vid 15!  

 

I dagens globala omständigheter, våren 2020, 

när hela samhället ska distansera sig pga 

smittspridningsriskerna avseende coronaviru-

set covid-19, när även arbete ska i allra högs-

ta grad ske hemifrån i den mån det är möjligt, 

när ovissheten kring viruset, pandemin och 

även infodemin är våra värsta fienden, är var-

dagen för ingen av oss lätt. 

Det är lätt hänt att man inte orkar med på-

frestningar, som visar sig vara av diverse 

oplanerad karaktär. Kommer vi ha vårt arbete 

kvar nästa vecka? Kommer vi se våra nära och 

kära, denna sommar eller alls igen?  

Just nu är volleybollen extra viktig för mig. 

Det är ett ljus i ovissheten. Varje tisdag kväll, 

kan jag glömma eländet och vara i en annan 

värld under 1,5 timme tack vare volleyboll.  

Sjövalla Volley, © Lena Holmberg, mars 2020 

 

 

Ett nät och trevliga volley-

kompisar på spelplanen är det 

enda som gäller! 

Volleyboll är som en mindfullnes-stund för 

mig. Det spelar ingen roll att den medför 

lite (inte så lite faktiskt, utan stora också) 

blåmärken och ibland även ont i olika 

kroppsdelar då och då. Som min kloka 

mamma, en pigg 73-åring på landet i östra 

Tjeckien, brukar  

säga: ”Allt är fortfarande bra, när det gör 

ont på morgonen fast på olika ställen varje 

gång.” Till alla er idrottsaktiva medmänni-

skor, var rädd om er, och tänkt – Mänsk-

ligheten kommer fixa det här med corona 

också! It´s always impossible, until it´s 

done! 

Och gå och tvätta era händer nu! 



Volleyboll 
Hej 

 
Jag fick heder att skriva om hur jag hittar vägen tillbaka till vollyboll . 
Jag började spela vollyboll på skoj när det var sommarlov i mitt hemstad Abadan. 
Kanske jag ska börja berätta var jag kommer i från dvs Iran och i en varm, oljeraffinaderi 
stad som heter Abadan 
Jag började spela på riktig när jag var 14 år och tog på allvar år efter att jag kan komma 
nånvart  
När jag var 16 kriget började mellan Iran och Irak och var vi tvugna att flytta från den sö-
derliga staden som var måltavla för sin olja till en stad som heter Shiraz i mitten av landet 
och alla skolor var stängda. 
 
Vi hade inget och göra än driva tiden på nåt sätt på 6 månader så vi hittade vollyboll an-
läggningar och snart började vi att träna på fullt allvar med alla möjliga åldrar  
Klubblag skapades och matcher arrangerandes.  
Skolan återstartades och vi återupptog skol tävlingar och tre år efter tog jag studenten 
och var på min prim i kroppen men landet kunde jag inte bo i så flydde jag till Thailand för 
att söka asyl hos FN och bodde där 2 år och hitta möjligheter för att träna vollyboll där. 
De var korta som jag men de kunde hoppa enormt mycket så jag frågade hur och de gick 
med på att lära mig. 



 
 
Så efter 2 år kom jag till Sverige på grund av min handläggares rekommendationer efter-
som hon var svensk som jobbade i FN i Bangkok och tyckte jag skulle passa här. 
 
Sen 1986 har jag varit i Sverige och tränat vollyboll i olika lag i Västerås , Hallstahammar, 
Göteborg, Mölnlycke tills jag pajade menisken och fot ankeln och la av 1994. 
 
Som person har jag alltid gillat att röra på mig och har provat alla möjliga sporter men 
saknaden av volleyboll har aldrig försvunnit ,så efter mycket gnäll kunde min fru inte ta 
det längre så hittade hon Sjövalla volley och tyckte att jag ska prova det. Även om jag 
var rädd att kroppen inte skulle klara av det så känner  jag nu att jag har det i mig för 
minst tre dagar i veckan spelar jag volleyboll  med er eftersom det är så trevligt och väl-
digt bra grupp. 
Så tack Sjövalla volley för att ni finns! 
 

        
  TEXT: Kamran Jamali 



 

 
 
SJÖVALLA 

CIRKUS 
 

Är du en glad tjej eller kille som gillar utmaningar och är född 2014 eller tidigare är  cir-
kus något för dig. Under två veckor i sommar kommer vi befinna oss i Djupedal-skolan 
där vi erbjuder trampolinhoppning, tablåbyggning, akrobatik, luftakrobatik och all jongle-
ring du kan tänka dig. I slutet av veckan har vi även en spektakulär cirkusföreställning! 

Vi kommer naturligtvis ta hänsyn 
till de rekommendationer som 
gäller i augusti med tanke på 
Covid-19.  

 

Ålder: 2004-2014   
  

När?  

Alternativ 1: vecka 32 *) 

Alternativ 2: vecka 33 

 

Var?  

Djupedalskolan i Mölnlycke. 

 

Tid?  

Pass 1: 08:30 – 11:30 Här försöker vi hålla en ålder mellan 6-9 

Pass 2: 13:00 – 16:00 Här har vi från 9 och upp! 

 

Pris? 650 kr inklusive cirkuströja. 

 

Efter första passet erbjuder vi att följa de barn som önskar till fritids. Detta gör vi till Hö-
gadalskolan, Skinnefjällskolan och Furuhällskolan.  

 

Anmälan: Görs till Sjovallacirkus@outlook.com senast den 16 juni. Skriv namn, ålder, 
storlek på tröjan, vilken vecka och vilket pass. För den som önskar att gå cirkusskolan 
båda veckorna går det bra, var noga med att skriv detta i anmälan. Skriv också om du vill 
att ditt barn ska bli följd till fritids. Samma adress gäller vid frågor! 

Ni kan även ringa till 0763-749414 (Lucia Paust) för att anmäla er. 

 

 

mailto:sjovallacirkus@outlook.com


Orientering 
Vad gör man om man är en 6 - 9 år gammal tjej eller kille som är sugen på kluriga 
äventyr i utemiljö och har en del spring i benen? För ganska många i Mölnlycke är 
svaret att man provar ORIENTERING! 
 
Under våren har Sjövallas grupp för nybörjare, gröna gruppen (namn efter orienteringens skala 
över svårighetsgrad) vuxit för varje vecka. Fantastiskt roligt! Barn, föräldrar och ledare har träf-
fats vid Finnsjögården för att lära karttecken, röra kroppen över stock och sten och kolla efter 
kontroller i terrängen. Så långt allt som vanligt - i Sjövalla har vi ju haft nybörjargrupper i orien-
tering för barn i åratal. MEN. Den här våren har också bjudit på en del nyheter... 
 
En trist, och absolut oplanerad, nyhet denna vår har ju varit covid-19 som lagt sig i hur vi kunnat 
vara tillsammans. Från en vecka till en annan fick planeringar göras om för att passa att använda 
i mindre grupper. Lite mindre av de roliga lekar när man kommer nära och rör vid varandra allt-
så, och mer utspridda samlingar än tidigare. 
 
Tur i oturen då att viruset sammanföll med en mer planerad förändring i verksamheten, nämli-
gen den att gröna gruppen nu tränar på tisdagar istället för torsdagar! Detta möjliggör nämligen 
för klubbens lite äldre ungdomar att gå in som hjälptränare utan att det krockar med deras ordi-
narie teknikträningar på torsdagar. Under terminen har ett tjugotal pigga SFK:are i åldern 13 - 
20 år alltså kunnat turas om med att ta hand om ett pass för sina yngre klubbkompisar. Det kan 
handla om t ex en kartövning, uppvärmning, arrangera träningstävling eller att samla in kontroll-
skärmar efter passet. Härlig träning i ledarskap för de äldre och rolig omväxling och träningsföre-
bilder för de yngre! På detta sätt har vi tagit ett nytt steg som förening, med större gemenskap 
inom och mellan träningsgrupper. Det är roligt att se de unga ledarna växa i sitt uppdrag och det 
blir kul för våra nybörjare med föräldrar med dessa tillskott i ledarskaran! 
 
Även om vårkvällarna ibland varit något kylslagna så myllrar det av aktivitet vid Finnsjögården på 
tisdagar. Styrkegrupper, innebandylag,terrängcyklister, intervallöpare och vanliga motionärer 
finns i var och varannan buske. Att röra på sig utomhus är ju alltid härligt, och denna vår känns 
det som om fler än någonsin har insett det. Så skönt att skogen räcker för oss alla! 

                  TEXT: Jenny Ljungberg 

 



 

 

I dessa tider….. 

Hur ofta säger vi eller hör vi inte de orden nu. Säkert flera gånger i det här numret av 
Sjövallabladet. 

Lokalen som SACRO har just nu innebär ju en del kånkande men den har också utrymme 
vilket gör att vi kan träna utan att komma så nära varandra. Tittar på de riktlinjer vi fått 
gällande pandemin och konstaterar att vi är inomhus men annars är det check på det 
mesta. 

Tävlingar hade varit kul. Det märks på ungdomarna också. Det är roligt att träna inför 
något och att ha mål som blir lite mer specifika och direkta inför en tävling. Det är jätte-
roligt att träffa hoppare och tränare från andra klubbar. 

En annan sak som jag gillar med tävling är att hitta på och ta med matsäck. 

Till tävlingen i mars hade jag tänkt ut: 

 Rökt laxsandwich.  

Det receptet får ni här (istället för en berättelse om tävling för nybörjare). 

Till 4 dubbelmackor behövs: 

8 skivor Surdegsbröd, 75 g philadelphiaost eller smör ,½ silverlök eller rödlök ,75 g färsk 
spenat, 8 skivor kallrökt lax 4 stekta ägg. 

Montera så här: 1.Bred philadelphia ost eller smör på bröden. Skiva löken tunt. 2.Lägg 
hälften av spenaten, laxskivor, stekt ägg och lök och resten av spenaten på fyra av bröd-

skivorna. Lägg på resterande brödskivor. 3. Slå in 
sandwicharna i smörpapper så att de ligger ihop or-
dentligt. 

En sandwich mättar ordentligt. 

 

I brist på tävling får det bli kikare 
och fågelskådning.  

Det är inte dumt det heller! 
      

 

     TEXT : Anna Johansson 



SACRO Trampolin 
Svenska cupen 1  

Boråscupen 

Den första helgen i mars var det dags för den första Svenska cupen för året.  

Det är alltid extra pirrigt med den första tävlingen på året då man inte vet hur man står 
sig jämfört med hopparna i de andra klubbarna. Men oftast visar det sig att alla utvecklas 
i ungefär samma takt oavsett klubb. 

Våra duktiga hoppare gjorde alla bra ifrån sig ! Ett litet extra plus till vår debutant Hugo 
Fjelkner som kom 10:a i Pojkar klass 3 samt Saga Einvall i Flickor klass 3 och Zack Sa-
birsh i Herrar synkron som kom till final och slutade båda på en 6:e plats. 

            TEXT: Paula Nordoen 

 

 

 

 

 

 



chillskate 

Sommarkurser i skateboardåkning 

Är du sugen på att lära dig åka skateboard? Eller har du åkt en del men vill lära dig lite 
nya tricks? Våra instruktörer hjälper er att komma vidare till nästa nivå vare sig du är helt 
nybörjare eller har åkt innan. Vi anpassar kursen efter deltagarnas kunskap. 

Det går nu att anmäla sig till Chillskates sommarskola via ansökningsformulär på Chillska-
tes Facebooksida. Kurserna kommer hållas inomhus, men med max 10 deltagare per 
kurs. Det kommer vara 2 kurser under v 25, måndag-torsdag och två kurser under v 26. 
Sedan kommer det komma ut en ny ansökningsperiod för kurser under v 32 och v 33. Vi 
har några nya yngre ledare för i år som dels har fått genomgång av våra äldre rutinerade 
ledare, dels fått gå ledarskapsutbildning av personal på Sveriges skateboardförbund.  

Välkomna att söka! 

 

TEXT: Helena Sundbeck 

 



Chillskate 
                          Ny miniramp i Pixbo 

 

Chillskate lät häromåret uppföra skateparken vid Djupedals 
fotbollsplaner i Mölnlycke. Initiativet blev mycket uppskat-

tat, såväl av skejtare som av kommun och allmänhet. 

Sedan dess har det framkommit önskemål bland boende i Pixbo att en enklare ramp för de mindre bar-

nen byggs här, då det är svårt för dessa att ta sig in till skateparken i Mölnlycke på egen hand. För oss i 

Sjövalla känns det angeläget att barnen i området kan komma ut och röra på sig tillsammans med sina 

kompisar istället för att fastna framför skärmar. Detta ser vi som extra angeläget i dessa corona-tider, 

när många inomhusaktiviteter tyvärr ställs in. 

Vi tog upp detta med kommunen, som var mycket positiva till idén, och Sjövalla FK har nu tecknat ett 
arrendeavtal med kommunen för att, mellan fotbollsplanerna och Pixbo tennis, ställa en temporär ramp 
om 5 x 8 m under ca 4 års tid. Klubben kommer att äga rampen och ansvara för drift och underhåll. Vi 
har fått materialet sponsrat av Bauhaus och våra medlemmar kommer själva bygga minirampen. 

Rampen blir tillgänglig för alla som vill åka skateboard, och den skall vara helt gratis att använda! 

Det blir en mindre, nybörjarvänlig ramp,  

likt den på  bilderna.  

Förväntas bli klar under juni månad.  



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


