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Redaktören har ordet. 

Hej alla härliga medlemmar i Sjövallas 

frisksportklubb! 

Vintern och våren 2021 har passerat 

och vi är nu mitt i den härliga somma-

ren. Jag hoppas att vi alla får möjlig-

het att njuta av en väldigt välbehövlig 

varm och ljuvlig sommar med sol och 

mängder av bad och tid i naturen.  

Pandemin Covid –19 börjar så sakteli-

ga släppa sitt järngrepp över världen 

och vårat land. Det känns som en stilla 

lättnad att äntligen kunna se lite ljus i 

tunneln och jag hoppas att ni alla nu 

börjar kunna känna lite tillförsikt fram-

åt.  

Tyvärr så är ju även årets frisksport-

höjdpunkt , rikslägret, inställt  och en 

digital version är det vi får hålla till 

godo med ytterligare en sommar. Gå 

med i det digitala rikslägret och känn 

att vi ändå trots allt hör ihop i den sto-

ra frisksportgemenskapen, här tappar 

vi inga sugar minsann! Jag förstår att 

det pågår ett stort engagemang inför 

vår traditionella vecka 28 och det blir 

spännande att följa. Sedan är det bara 

ett år till vi kan ha ett normalt läger 

igen och tänk vilket hejdundrande riks-

läger det kommer bli 2022 när vi alla 

kan ses igen som vanligt !! 

 Vänligen Karin Blomqvist 

OMSLAGSBILD 

Katten Agaton har en stilla 

undran 
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    Hej kära medlemmar! 

Så har det ”plötsligt” gått ett helt år sedan jag, inför förra årets vårnummer av Sjövalla-

bladet, satt och skrev om ”livets besvärligheter” i samband med den pandemi, som vi då 

hoppades skulle vara överstökad till framåt hösten. Men ack vad vi bedrog oss. Efter den 

lilla lättnaden i oktober small det till igen och sedan har det bara malt på och nu vet vi 

knappt vad vi skall tro…. 

I skrivande stund har det gått ett antal veckor sedan jag fick min första spruta (numera behöver man inte 

tala om vad det gäller, alla vet ändå vad man pratar om!) och om en vecka skall jag få min andra. Kanske 

man kan hoppas på att det skall leda till en förbättring, men riktigt säker kan man inte vara. Jag har i min 

närhet exempel på att man i anslutning till den andra sprutan ändå blivit sjuk och testat positivt! 

Så trots sprutor måste vi fortsätta vara försiktiga tills det allmänna smittläget verkligen sjunkit rejält. Det 

var för en tid sedan ett reportage i GP om en dag på intensiven på Mölndals sjukhus och jag tyckte det 

stämde till eftertanke. Personalen gick verkligen på knäna och uttryckte en behärskad vrede över att det 

var så många som inte tog restriktionerna i samhället på allvar. Så låt oss alla tänka på detta och hålla 

våra avstånd och vara försiktiga tills läget i vårt land verkligen blivit mycket bättre. 

Under tiden finns det ändå positiva och trevliga saker man kan ägna sig åt. Vi som bor i Mölnlycke är ju 

lyckligt lottade som kan var ute i vår fina natur. Orienterarna tar fasta på det varje vecka och även om de 

traditionella tävlingstillfällena lyser med sin frånvaro så finns det möjlighet att på egen hand träna – och i 

viss mån – även tävla på uthängda banor där man inte samlas före och efter utan på egen hand tar sig 

till start och från mål. Och är man nu inte orienterare, så kan man ändå ta sig ut i naturen och njuta av 

denna, nu när vintern rasat ut, majsolen ler (i varje fall då och då) och våra dalar blommar så skönt…. 

För att komma in på något helt annat, så har väl många av er under våren följt programmet Mästarnas 

Mästare på söndagkvällarna. Visst var det väl kul att då notera att en av deltagarna var ”bygdens son” 

Bengt Gustafsson, volleybollspelare på elitnivå på 80-talet med sina idrottsliga rötter i Sjövalla FK. 

Det var ju tufft för honom att 28 år efter det att han lämnade sitt idrottsutövande ställas mot nästan 

dagsfärska idrottare med mästerskapsdiplom som knappt hunnit torka. Han skötte sig med den äran och 

hängde med förvånansvärt länge i den tuffa konkurrensen. 

Säkerligen är det många av er som inte har en aning om vem denne Bengt Gustafsson är, så när han ef-

ter stora kämpainsatser var tvungen att trots allt lämna programmet, tog jag mig för att ringa upp och be 

om en intervju. No problem – det gick ju utmärkt! Så på annan plats i detta Sjövallablad hittar ni en essä 

över denne ”bragd-sjövallait”. En av de saker som i vårt samtal dök upp titt som tätt var hur roligt han 

och hans jämlikar haft i Sjövalla under uppväxtåren – hur man då sporrades till att vara med i olika aktivi-

teter och hur han på det viset fann glädjen i idrotten. 

Förvisso fann jag där en parallell till dagens slogan, vikten av att ha roligt i Sjövalla – den roligaste klub-

ben! 

Sköt om er, var fortfarande noga med handspriten och må så gott! 

Claes Green 
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Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2021 
 



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

inte betalat medlemsavgiften för 2021. Det är naturligtvis lätt att glömma, men det 

är viktigt att vi får in våra medlemsavgifter! Inte minst i dessa Corona-tider när 

klubben 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 enligt följande: 

Du betalar till bankgiro nr 587-4342 eller swish nr 123 515 02 71 

för: 

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

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

Familjeavgift           700 kr 

Äldre Seniorer (fr.o.m. det kalenderår man fyller 85 år)  100 kr 

 

Ange vid betalningen namn och tfn-nummer! För familjeavgift skall samtliga  

familje-medlemmars namn anges. För att familjeavgift skall tillämpas när det gäller 

ungdomar skall dessa bo i föräldrahemmet och inte vara äldre än 25 år (dvs t.o.m. 

det kalenderår man fyller 25 år). 

Om någon undrar över att bankgironumret ovan går till Sjövalla Frisksportungdom, 

så är detta helt rätt. För att undvika krångel har vi valt ett bankgironummer. Vår 

medlemskassör kommer i sinom tid att till Sjövalla FK föra över de pengar som rät-

teligen hör hemma där. 

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

kassören 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 2021! 



 

Välkomna till Sjövallas klubbhus vid Finnsjön! 
Vi hoppas att serveringen åter skall kunna vara öppen till hösten 

 

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. 

 



65 år 

Lena Ronnerstedt Eriksson 10 juli  

Eva Åhsberg   3 oktober 

Rustan Jarnesand  27 nov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90 år 

Ingrid Brockmar  4 november 

Lennart Kalmegren  22 november 

Owe Brockmar   7 december 

50 år 
Joachim Hilvenius            25 juli 
Gunilla Ivarsson              3 aug 

Per Glinatsi Zetterström  13 aug 

Anna Köhler                     3 sep 

Claes Björkman               30 sep 

Anna Karlsson                  2 okt 

Pia Essunger                   17 okt 

Petra Kihlman                 18 okt 

Alf Eskilsson                    8 nov 

Henrik Essunger              10 nov 

Pia Johansson                 24 nov 

Kristina Lundgren            24 nov 

85 år 
Barbro Brockmar   15 oktober 
Gunnar Jansson  24 november 
Gullvi Backman  25 december 

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 



Maria Höglund 

blev Årets ledare 2020! 

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 vand-

ringspris 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 fö-

redömliga ledarinsatser under ett verksamhetsår. 

Det blev Maria Höglund i Orienteringssektionen som blev utsedd till årets ledare för 2020. 

Maria kom tillsammans med sin familj med i Sjövalla 2014 (?) och blev snart påtagligt aktiv i orienterings-

sektionen, såväl som aktiv och som ledare. På senare tid har hon med en aldrig sinande energi varit såväl 

ungdomsledare som ledare för ledarna vid de s.k. ungdomsledarmötena. Hon har skrivit veckobrev, varit 

organisatör, hittat på aktiviteter och jag vet inte vad. Hon är en slitvarg och idépruta och klubben har all an-

ledning att vara tacksamma för allt det arbete hon lägger ned i klubben. 

Maria är verkligen en värdig deltagare i gruppen av medlemmar som sedan 2009 blivit utsedda till ”Årets 

ledare”. På klubbens digitala årsmöte den 28 februari blev hon formellt utsedd till årets ledare och fick sena-

re rent fysiskt motta det ståtliga ledarpriset tillsammans med blommor och diplom 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 

2020   Maria Höglund    Orientering 



       Sjövalla FK  

   75 år! 
 

Som många av er säkert är medvetna om, så var det ju så att Sjövalla FK 
bildades 1946. 

Och några av er var ju faktiskt med! 

Klubben fyller alltså 75 år i år. Det måste ju uppmärksammas på något sätt. 
Men – så var det ju det här med Pandemin! Under våren har restriktionerna 
fortfarande varit strikta. Men kanske ändå kan det bli så, att det till hösten 
blivit bättre? Styrelsen har därför beslutat att vi väntar med detta till senare 
delen av hösten och hoppas på att det då kan gå bra att hitta på något. Vi 
har en grupp som funderar. 

Därför blir det också så att höstens nummer av Sjövallabladet får bli ett jubi-
leumsnummer. 

På återhörande och – förhoppningsvis – återseende! 

 

Claes Green 

 

Rätt svar till pysselsidan: Frisksport är roligt 



Kurt Johansson 

1932- 2021 

Kurt Johansson kom i kontakt med frisksportrörelsen i samband med studier på Stensunds Folkhögskola i 
början av 1950-talet. Eftersom han var född och uppvuxen i Mölndal blev han då varse närheten till Sjöval-
la FK, som bildats några år tidigare (1946). Efter tiden på Stensund blev det därför naturligt att bli en av 
det glada gänget i Sjövalla, som han sedan blev trogen under hela sitt långa liv. 

 
På den tiden var inte klubben indelad i sektioner, utan alla deltog med hjärtans lust i allt som tilldrog sig, 
vare sig det gällde träning, orientering, lägerbål, dansaftnar, träffar vid Hornasjön etc. Skulle det jobbas 
med någonting någonstans hjälpte alla till, så även Kurt. När han så träffade sin tillkommande, Barbro, 
blev hon en självklar del i deras fortsatta tillvaro i Sjövalla. 

 
Kurt deltog med stort engagemang i tillkomsten av våra klubbhus, såväl vid byggandet av Sjövallagården 
vid Rådasjön i slutet av 50-talet (som sedan såldes i början av 80-talet), som vid byggandet av Finnsjögår-
den 93-94, där han kärrade sten och betong för glatta livet. Sen dess var han också en trogen medhjälpare i 
arbetsgruppen för drift och underhåll. 

På de riksläger Göteborgs Frisksportdistrikt arrangerat hade Kurt ofta ett ”finger med i spelet”. På riksläg-
ret på Öckerö 2001 var han t.ex. bas för utomhusförläggningen. I Sjövallas styrelse var han vice ordförande 
ett antal år på 80-talet. 

I mitten av 80-talet var han och Barbro en flitig deltagare i Sjövallas som-
mar- och vinterveckor i Lövåsen och på 90-talet var det aktuellt med vand-
ringar, såväl i fjällen som vid en vandringsresa till Österrike, som Sjöval-
la arrangerade. 

 

På senare år blev rörligheten tyvärr ett problem för den tidigare så aktive 
Kurt, då benen inte längre var så starka. Visst hängde han med på senior-
träffarna på Finnsjögården, men i orienteringsskogen syntes han tyvärr 
inte till längre 

 

Men vi som är lite äldre i klubben kommer med värme att minnas den 
trivsamme och godmodige Kurt! 

Claes Green 

 



 

 

 

 

 

 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 
 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2021 års 

medlemsavgift, har en lottning gjorts bland de medlemmar 

som inbetalade sin medlemsavgift innan den 1 april 2021. 

 Vinnarna blev: 

 

  1. Arvid Lundqvist, Orientering 

  2. Jack Cederfeldt, Chillskate 

  3. Arvid Junkell, Orientering 

 

 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. 



Sjövallaprofil 
Bengt Gustafsson, 

en volleyboll-profil från Sjövalla 

När jag började titta på ”Mästarnas Mästare” tidigare i vår fick jag 
reda på att en av de tävlande var Bengt Gustafsson. Det utkristal-
liserade sig att det var volleybollspelaren det gällde och jag erin-
rade mig att när vår familj kom med i Sjövalla 1986 talades det en 
hel del i klubben om Bengt Gustafsson, ”Mölnlyckesonen” som 
spelat volleyboll i Sjövalla och som då var en stor kändis i volley-
boll-världen. 

När vi så fick se filmen om Bengt i programmet, var det inte läng-
re någon tvekan. Vi fick se bilder på ett gäng unga killar i gröna tröjor på vilka det stod 
”Sjövalla” med all önskvärd tydlighet! 

Vad kul! Det gick riktigt hyggligt för Bengt, som trots sin betydligt högre ålder än merpar-
ten av de tävlande, hängde med ett bra tag. Så när säsongens Mästare (dvs André Myh-
rer) till slut korats ringde jag upp Bengt för en liten intervju. 

- Hej Bengt! Stort grattis till dina framgångar i Mästarnas Mästare. Jag tycker du gjorde 
en bragd som hängde med så länge. Vad säger du själv? 

- Tackar för det! Jodå, jag är nog rätt så nöjd. Det var ju trots allt 28 år sedan jag sluta-
de med volleybollen medan flera av de tävlande slutade som aktiva tämligen nyligen, ja 
rent av härom året. 

- Hur upplevde du då att komma med som en ”outsider” i det där gänget? 

- Det var enbart en positiv upplevelse. Det var ett fantastiskt gäng. Dels stöttade man 
varandra i tävlandet, dels hade vi väldigt trevligt tillsammans vid sidan om tävlandet, dels 
blev det väldigt mycket fina samtal, där alla, som ju tävlat på elitnivå, hade ungefär lik-
nande erfarenheter om än i vitt skilda sporter. 

- Hur kom det sig då, att du en gång i tiden började spela volleyboll? 

- Ja, det är ju en lång historia, så vi får väl ta det från början? 

- Ja, gör det! Skall bli jättekul att höra! 

- Jo, jag är ju en utpräglad Mölnlyckeson. Såväl mina föräldrar, som mina mor- och far-
föräldrar är/har varit Mölnlyckebor. Jag föddes 1963 och växte upp på Bäckvägen och se-
nare Hönekullavägen. På den tiden fanns det ju egentligen inga dagis eller förskolor utan 
barn till föräldrar som båda arbetade var dagbarn hemma hos någon. Och då blev det så 
lyckligt att jag var dagbarn hemma hos familjen Björkqvist. 



- Oj, oj, oj! Familjen Björkqvist är ju välkänd inom Sjövalla och pappa Bertil där, var ju en 

legendarisk ledargestalt har jag förstått! 

- Javisst! Han påverkade såväl mig som mina föräldrar. Han sporrade oss att gå med i 
klubben, där jag började 1972. Vår familj började åka på riksläger och såväl på rikslägre-
na som hemma i Mölnlycke fann jag glädjen till idrotten. Det var inte bara en aktivitet det 
var fråga om utan vi spelade fotboll, bandy, landhockey och ”you name it”. Bertil var en 
fantastisk ledare som fick ihop ett härligt gäng som hade riktigt roligt tillsammans! 

- Se där! Redan på den tiden var Sjövalla således ”den roligaste klubben”, även om ut-
trycket inte myntades officiellt förrän långt senare. 

- Ja, det fanns ju inga datorer på den tiden och därmed inget hängande framför data-
skärmar. Vi ”lekte” idrott när vi var lediga. Bertil betonade mycket detta att hålla på med 
flera olika idrotter, vilket skapade än mer glädje. Det var Bertil som drog igång volleybol-
len i Sjövalla och det är förvisso honom jag har att tacka för att det blev som det blev! 

- Och hur blev det då med Volleybollen? 

- Säsongen 72-73 var vi ett helt lag med 9-10-åringar på rikslägret. I slutet av 70-talet, 
spelade vi som 15/16-åringar i division 4. Volleybollen var stor i Sverige då. Det spelades 
i 7 divisioner. På något sätt blev jag uppmärksammad så jag hamnade som 16-åring i ju-
niorlandslaget. Det var väldigt stort! 

Fram till 80-81 spelade jag på klubbnivå i Sjövalla. 81-82 gick jag över till klubben Tapper 
i Göteborg. Jag kom då också med i landslaget och spelade den första landskampen i 
Nordiska Mästerskapen. 

- Var det det som ledde till din internationella karriär? 

- Ja, det var det nog för redan 1983 blev jag proffs i Italien, där jag efterhand spelade i 
tre klubbar fram till säsongen 88/89 då jag spelade 1 år i Grekland. Det var riktigt spän-
nande och upplevelsefyllda år, som jag inte skulle vilja vara utan! 

- Men det här med landslagsspelet då och den sägenomspunna matchen mot Sovjet? 

- Jo, i EM 1987 kom vi 4:a och så blev det då ett nytt EM 1989. Vi spelade bra och tog 
oss till semifinalen där vi skulle möta Sovjet. Sovjet hade då varit ledande volleybollnation 
i flera decennier och vunnit det mesta som gick att vinna. Det var för alla en självklarhet 
att Sverige då skulle åka ut – utom för oss i laget. Vi kämpade på och gav oss inte och 
efter en 5-setsmatch i nästan 3 timmar stod vi som segrare. 

- Ja, den matchen har ju blivit legendarisk. Men finalen då? 

- Den spelade vi mot Italien. Men vi var totalt utpumpade, såväl mentalt som fysiskt, me-
dan däremot Italien hade vunnit sin semifinal ganska enkelt efter en knapp timmes 
match. Så det blev Italien som tog hem guldet. Men vi förlorade inte guldet – vi vann 
silvret, som ett svenskt volleybollandslag inte gjort vare sig förr eller senare och det kän-
de vi stolthet för. 

 



 

 

 

Det var så det startade! Bengt på rikslägret 1972. Till höger med pappa Jan-Olof i bak-
grunden. 

Spel i div 4 i slutet av 70-talet. Bengt nr 2 från 
höger. 

Som proffs i Italien. 
”Skott kommer” i den legendariska matchen mot Sovjet. 



 

 

 

 

Orientering 
Rapport från Sjövallas gröna orienterare 

Efter ett år med corona har vi sett hur många familjer hittat ut i skogen och upplevt mer 

friluftsliv än tidigare. När Sjövallas gröna nybörjare träffades första gången för att träna 

vid Finnsjögården i mars kom 30 barn med föräldrar för att lära sig mer om orientering. 

Veckan efter påsklovet blev vi ledare helt chockade, nej det är fel ord, vi blev överväldi-

gade för då hade vi 48 barn i gruppen. Det blev lite rörigt för vi hade inte planerat för så 

många den kvällen. Nästa gång samlades 45 barn vid stallet på Råda säteri för att orien-

tera bland vitsipporna, en tradition som vi hållit på med sen 90-talet. Då var vi bättre för-

beredda, hade fler kartor och kunde hålla isär olika grupper. Vi måste ju tänka på att hål-

la avstånd! 

När alla kommit ut i skogen är det inga problem för där är det gott om plats. Vi säger inte 

nej till någon som vill vara med för vi tycker ju det är så roligt att barnen rör på sig utom-

hus med sina föräldrar. Tack vare att klubbens äldre ungdomar turas om att hjälpa till på 

tisdagar så klarar vi av att ta hand om barnen tillsammans med föräldrarna. Det har gått 

framåt med orienteringen i Sjövalla sen jag började som ledare för 30 år sedan! Nu trä-

nas det flitigt i alla åldrar. Sista tisdagen i april hade vi träning med SportIdent-pinnar. De 

stora killarna skötte start och sekretariat, bra övning för dem också.  

Vi är många i gröna gruppen och det är stimulerande för Jenny och mig att försöka pla-

nera så det blir en rolig kväll med Sjövalla. 

TEXT: Inger Green 

 

 -Blev det något mer landslagsspel sedan? 

- Jo, jag var med i VM 1991 i Brasilien, men vi blev inte så framgångsrika där. Så råkade 
jag hösten 1991 ut för en MC-olycka, som satte stopp för vidare Volleybollspel för min 
del. 

- En summering? 

- Liksom varit fallet för många andra elitidrottare i vårt land, har jag haft ett väldigt stort 
stöd i mina föräldrar(mamma Birgitta och pappa Jan-Olof) som alltid ställt upp och som 
följde mig överallt, framför allt under mina ”läroår”, men väldigt ofta också under min 
elitspelartid. 

Men jag vill också lyfta fram Sjövalla och Bertil Björkqvist. Utan Sjövalla hade jag nog inte 
blivit den jag blev. Sjövalla gav mig glädjen i idrotten och Bertil sporrade mig till att bli 
den jag blev. 

Vid pennan Claes Green 

Fortsättning  från  förra sidan Sjövallaprofilen Bengt Gustavsson 



Om pandemi, värme och vänskap…. 

Jag hade blivit van vid värmen, den 
sköna känslan av vattenånga som 
tränger in i huden och går djupt in, 
”ända in i benmärgen”. Det behövs i 
kalla norden tänker jag, platser att 
värma sig på under vintern, jag har 
växt upp med bastu i huset. 

Under hösten simmade jag och basta-
de tre ggr i veckan, på Valhallabadet 
på morgnarna och på Hammarbadet i 
Hammarkullen nära kontoret där jag 
jobbar hann jag med lunchpasset. 
Men så tog det stopp, pandemin på-
gick för fullt och nya restriktioner in-
fördes och baden stängdes för all-
mänheten. Värst för de som mest be-
höver det, har jag tänkt ett antal ggr, 
på baden hade de lätt kontrollerat an-
tal inpasserande och att avstånden 
hölls. Jag själv hade redan börjat leta 
efter alternativ, jag visste att stäng-
ningen förmodligen skulle komma. Så 
jag hade pratat med min längsta vän 
Lars, ja alltså längst i antal år som vi 
känner varandra. Vi möttes som fyra-
åringar på förskolan i Karlstad och har 
följt varandra under hela livet, ibland 

nära och ofta, ibland 
på avstånd och mest 
på telefon men kontak-
ten har alltid funnits 
där. Lars hade snackat 
om föreningshuset vid 
Finnsjön, att de har en 
bastu där, han är med-
lem i föreningen ge-
nom att ”chill-skejta” 
med gubbar som gillar 
rullbrädor. ”Finn-sjö” 
och bastu låter lovande 
och tillsammans med 
min goda vän ännu 
bättre. 

 



Första bastubesöket hann vi med på en drop-in söndag innan även detta ställdes in 
tillsvidare. Jag föll pladask för denna vackra byggnad och härliga sjö. Så när stängningen 
kom även här fanns det inga andra alternativ än att bli medlem och att börja hyra ba-
stun. 

Och vilken höst och vinter det blev, inte nog med att vi avnjutit fantastiska bad både i 
sjön och i bastun, vi fick dessutom helt plötsligt mer tid för vår vänskap. När dörrarna 
stängs i vissa delar av livet så öppnas andra och det kändes fantastiskt att både jag och 
Lars valde att ta vara på vår vänskap på detta sätt, det var en av de få vännerna som jag 
fortsatt träffa under pandemin. 

Söndagarna i Sjövallas stuga har blivit den oas som behövs i slutet av veckan, där vi kun-
nat springa i spåren, fortsätta direkt ner till sjön för ett kallbad och sedan huttrande 
vandra upp till bastun med stelfrusna händer och fötter för att nå befrielsen och det härli-
ga ljudet av vattnet som förångas mot de heta stenarna och känslan av värmen som får 
blodet att pulsera ut i varenda del av kroppen. Och samtalen givetvis, om livet, om allt, 
med min goda vän. 

Så tack till föreningen, tack till er som byggt denna fantastiska byggnad på denna vackra 
plats. En plats där vänskapen får chansen att växa och värmas mitt under den kallaste 
vintern under ett pandemiår där mycket av det övriga sociala livet satts på paus. 

Allt gott till er alla!  / Daniel Josephson 



Jag har fått återberättat att när Mölnlycke IS/Sjövalla FK gick i graven som 
förening, lämnade det ett stort tomrum efter sig och många spelare sak-

nade både den gemenskap som fotbollen bär med sig, och även fotboll som motions-
form. Många tvingades sluta med det man höll kärt, i brist på bra alternativ.  

Denna brist på lokala fotbollslag där gemenskap och glädje är prioritet, men även ett fot-
bollslag med konkreta och ambitiösa mål, blev väldigt uppenbart för mig när jag flyttade 
till Mölnlycke. Alternativet var att åter ’elitsatsa’ i division 4 eller att ’bara’ spela motions-
fotboll. Varför fanns det inget mellanting?  

Från tankar till handling, jag tog hjälp av den Sjövallafostrade lokaltalangen/hjälten Mika-
el Olsson och tillsammans med Sjövalla FK startade vi åter upp fotbollens seniorverksam-
het. Att starta ett lag mitt under en pandemi visade sig tufft, men med stöttning från fö-
reningen och glada tillrop lyckades vi till slut (i närmare -16 graders kyla…) ställa ett par 
killar/gubbar på Djupedals B-plan en kall januaridag. Idag är vi en hel trupp, nästan två, 
med en härlig blandning av personer som får umgås under den form vi trivs bäst, att 
spela fotboll tillsammans. Och fotbollen förenar, vi har ett åldersspann på 18-46 år, vi är 
allt från blivande raketforskare (studenter), brandmän, läkare, elektriker och filosofer.  

2021 ser vi fram emot att bidra med positiv stämning och dynamik till föreningen, en god 
lärandemiljö för våra ungdomar och inte minst, väldigt fin fotboll!:) 

Text Olof Eklund 

Vinnarna av både smålagsspelet och dom privatsponsrade trisslotterna en av dom första 

träningarna. Plötslig händer det! Vinsten på smålagsspelet då… 

Fotboll 



Rapport från SACRO (Sjövallas ACRObater) 

Tänk att det snart gått två år sedan vi tvingades lämna vår slitna men funktionella lokal i 

Mölnlycke fabriker. I väntan på vår nya lokal, som just nu byggs bara ett stenkast från 

vår gamla, har vi varit inhyrda i Pinntorpshallen i Landvetter tre kvällar/vecka. Det har 

inneburit att vi före och efter varje pass tvingats packa upp och fälla trampolinerna som 

förvarats i ett förråd då andra aktiviteter ägt rum i hallen övriga tider och dagar. Det har 

varit slitsamt och emellan åt känts som ett rejält styrketräningspass då allt material burits 

eller rullats fram. En trampolin väger ca 260 kg. På trampolinernas kortsidor monteras sk 

landningsbäddar och tjocka mattor, om olyckan med ett snett hopp skulle vara framme. 

Även dessa är tunga och har burits fram och tillbaka till varje träningspass. Nu ser vi lju-

set i tunneln till att vår egen hall står klar. Om prognosen håller kommer samtliga grup-

per som startar efter sommaren att kunna hoppa i den nya hallen. Allt material kommer 

att kunna stå framme, uppackat, hela tiden. 

TACK alla hoppare, ledare och föräldrar som un-

der dessa två år stått ut och kämpat och burit! 

Tillsammans är vi starka! 

 

Begränsad träningstid i Pinntorpshallen har gjort 

att antalet nya hoppare hållits tillbaka de gång-

na två åren. Väntelistan med intresserade bli-

vande hoppare har vuxit sig lång. Hösten 2021 

tar klubben nya tag genom att välkomna ca 35 

stycken nya hoppare. Vi kommer att ha 9 aktiva 

grupper med 4-13 hoppare i varje grupp. Vissa 

hoppare tränar flera gånger/vecka. Åldern på de aktiva varierar mellan 5 och 17 år. Anni-

ka Fjelkner, en av föreningens tränare, har haft ett styvt jobb att sätta ihop de nya grup-

perna inför hösten. Hon hälsar att arbetet med att kontak-

ta nya hoppare från väntelistan fortskrider. 

Trampolinhoppning är en tränarkrävande sport då den sker 

individuellt. Det har gjort att klubben även behövt rekryte-

ra många nya tränare. Till hösten välkomnar vi hela 15 nya 

tränare som gått bredvid och lärt sig sporten under hösten 

2020 och våren 2021. Ytterligare utbildning för våra nya 

tränare kommer att ske så snart det är möjligt utifrån co-

ronarestriktionerna. Paula Nordöen, sektionsordförande för 

SACRO, planerar för det. 

Nu håller vi bara tummarna för att hallen blir klar i tid! Vi 
ses där! 

Vid tangentbordet: Anna Henning, tränare. 

SACRO Trampolin 



 
Corona hoppning 

  
Under precis ett år nu har vi bara kunnat träna utan att få 
åka på några tävlingar eller läger. 
Ett ”normalår” är vi på två till fyra tävlingar per termin 
plus eventuella läger. Dessutom är det ju rikslägret vecka 
28 som även i år är fysiskt inställt, men vi får försöka del-
ta interaktivt istället och se hur det går. 

Vi har träningar tre dagar i veckan måndag, onsdag och 
söndag. Sedan vår gamla hall rivits håller vi nu till i Pinntorphallen, Landvetter. En jättefin 
bollhall men det innebär att vi måste plocka fram fyra trampoliner med landningsbäddar 
och skyddsmattor samt en DMT med nedslagsmattor och sedan packa ihop när träningen 
är slut (utom på söndagar, tur det).  Med tanke på att varje trampolin väger ca 250 kg 
och en  DMT väger ca. 160 kg så är det kanske tur att vi inte har koll på vikten på resten 
av skyddsutrustningen, men tunga och otympliga är de. Allt detta innebär att det släpas 
ett par ton(!) utrustning varje vecka in och ut i förrådet. Att sen slå upp en trampolin krä-
ver sin man (eller flicka). Allt handlar om teknik och en hel del av de föräldrar som hjäl-
per till att plocka upp och ner trampolinerna kan själva intyga att de inte har tillräckligt 
med kunskap och teknik för detta. Ibland sker det missförstånd och missar vilket leder till 
att det kan bli skador på både personerna som packar upp och på våra redskap.   

Men hur som helst, när väl redskapen är på plats är det en jättebra hall att träna i. Stort 
utrymme och väldigt bra belysning. Dessutom en jättebra musikanläggning där vi kan 
köra våra egna spellistor (till vår tränare ”Rulle’s” stora irritation då han inte tycker vi 
spelar riktig träningsmusik. Men vad då? Vi gillar låtarna och det är väl vi som tränar?!).  

Vi försöker träna på nya övningar och förbättra de vi redan kan, eller så kör vi serier för 
att inte glömma bort hur det är att göra tio 
övningar i rad utan att bli snurriga. Men det 
har varit svårare att hålla motivationen uppe 
nu under corona då man inte haft något att 
se fram emot på samma sätt.  

På söndagarna slutar de andra grupperna 
före oss och då har vi möjlighet att busa, leka 
eller lägga upp extra mattor på trampolin-
skydden för att göra dubbelvolter eller andra 
svåra övningar. Eller så hoppar vi DMT vilket 
fungerar superbra nu när vi har en hall där 
man kan ha riktig ansatts till skillnad mot vår 
gamla hall där det inte fanns plats att springa 
mer än 10-15 meter. Eftersom just ansatsen 
är så viktig i DMT och att vi börjar få till den, 
gör att DMT känns som ett helt nytt redskap. 
Nu gäller det bara att få till ett antal kombi-
nationer så vi kan vara med och tävla när co-
vid 19 väl släpper sitt grepp om trampolin-
Sverige. 
 

Trampolin  



Sacro och 
FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA SIDAN  

Förra året blev det en Svenska Cupen tävling innan coronan satte stopp. När det var dags 
för SM som skulle gå i slutet av oktober fick vi reda på tisdagen innan att det var inställt. 
Som tur var ordnade våra tränare en ”corona cup” för oss i tävlingsgruppen under de-
cember.Så vi fick i alla fall känna på hur det är att tävla.  

Nu under våren, närmare bestämt Kristi Himmelsfärds-helgen skulle det varit årets höjd-
punkt, Frivolten Cup i Herrljunga med flera hundra hoppare från massor av olika länder 
och med bankett efteråt, men ni vet alla varför vi inte åkte dit, Covid-19.  

Men men, vi har kul på våra träningar och missar inte någon i onödan utan ser fram 
emot hösten då det äntligen skall bli tävling igen. Eller det hoppas vi iallafall. Då får vi se 
om det vi tränat på håller samma standard som de andra klubbarna tränat på.  

TEXT: Wilma & Amanda  



 

sommarpyssel  

Här kommer ett bidrag från 

SACRO till so
mmarens lata 

dagar i solen 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 
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Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 
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