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Jubileumsnumret innehåller många 

härliga reportage, tillbakablickar 

och den spännande historia som är 

Sjövallas 



Redaktören har ordet. 

Hej och varmt välkomna till jubileums-

numret av allas vår medlemstidning 

Sjövallabladet ! 

Ingen har väl vid det här laget missat 

att vår fina frisksportklubb firar 75 års 

jubileum i år?  

Det är en överväldigande känsla att 

klubben funnits så länge och det är fan-

tastiskt att få vara en del av en så aktiv 

och högst modern klubb som frisksport-

klubbarna faktisk är.  

Jag känner mig ödmjuk för förtroendet 

att få vara redaktör för vår medlemstid-

ning och just den här jubileumsnumret 

har naturligtvis varit roligare än vanligt 

att få sätta ihop! Det har kommit oer-

hört mycket material till tidningen till  

jubileumsnumret som nu därför är fyllt 

till bredden av spännande historia och 

historier. Jag passar på att tacka alla 

skribenter för ert engagemang! 

Vi befinner ju oss återigen i ett försäm-

rat pandemiskt läge  och jag hoppas att 

ni alla ändå kan hålla i och hålla ut med 

alla rekommendationer och att vi med 

vaccinets hjälp snart kan få komma ur 

det tröttsamma smittoläget av Covid-

19. 

Till slut vill jag skicka en önskan om en 

fridfull jul och ett gott nytt år till er alla!  

Mvh Karin Blomqvist 
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Ordföranden har ordet 

Hej kära medlemmar! 

Det är med en alldeles speciell känsla av vördnad, som jag sätter mig vid tangenterna för att skriva 
några rader till detta nummer av Sjövallabladet. Ett jubileumsnummer med anledning av att vår klubb i 
år fyller 75 år! 

Det var alltså vid midsommartid 1946 som ett antal ungdomar, efter initiativ av ”legenden” Arne Sand-
berg samlades hemma hos honom på Östernäsvägen 15 i Mölndal. Efter en diskussion beslutades att 
en klubb med namnet Sjövalla Frisksportklubb skulle bildas. 

Frisksportrörelsen hade vuxit i Sverige under 30-talet som en reaktion mot arbete i trånga och ovädra-
de lokaler i den alltmer växande industrin. Man ville ut i naturen, man ville vara aktiv och bli en sund 
människa. Så kom andra världskriget och hämmade utvecklingen, men när kriget var slut drog man 
igång igen och det bildades många frisksportklubbar runt om i landet, som i Svenska Frisksportförbun-
det fick en paraplyorganisation. 

Vad som speciellt slår mig när jag tar del av gamla protokoll och andra handlingar är den gemenskap, 
entusiasm och livsglädje som genomsyrade klubben redan från början. Redan på 50-talet var man väl-
digt aktiv inom många olika områden. Man spelade bandy och fotboll, man åkte skidor och man orien-
terade, man gjorde långa vandringar, inte minst till aktiviteter av olika slag. Man spelade musik och 
dansade, hade fester och maskerader. Man åkte på riksläger med allt vad det innebar. Alla var med på 
allt och man hade väldigt roligt. Trots att klubbens slogan i detta avseende inte myntades förrän 60 år 
senare, var det förvisso redan då så att Sjövalla var ”den roligaste klubben”. 

Klubben växte, efterhand kändes det angeläget att inte bara ha roligt tillsammans utan att också för-
medla detta till nya barn- och ungdomskullar. Sjövallas ungdomsverksamhet, som väl nästan är dagens 
signum såg dagens ljus. Föräldrar engagerade sig och blev ledare. Nya kom till och andra avgick. Un-
der årens lopp har våra ledare gjort ett jättejobb och betytt mycket för såväl klubbens som de enskilda 
ungdomarnas utveckling. Men – det var också viktigt att inte tappa bort de äldre. Man skulle vara akti-
va tillsammans. 

Från att klubben de allra första åren haft ca 25 medlemmar, hade man runt 1960 ca 75 medlemmar. 
Men ”tillväxten” fortsatte och sektioner med olika inriktning bildades inom klubben. Idag är vi drygt  
900 medlemmar och klubben är ansluten till 6 av Riksidrottsförbundets specialförbund. En smått fan-
tastisk resa! 

Vi har i detta jubileumsnummer försökt ge en bild av utvecklingen av klubben, alltifrån från de första 
åren vid Rådasjöns västra strand till den mångfacetterade verksamheten i dagens Mölnlycke. En ut-
veckling som hela tiden genomsyrats av vårt syfte att erbjuda alla medlemmar möjlighet att genom re-
gelbunden motion, rätt kost och en i övrigt sund livsföring under kamratlig samvaro uppnå och behålla 
en god hälsa både fysiskt och psykiskt. 

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

 

 



 

 

Öppet på Finnsjögården 

Nyårsdagen kl 12 – 16 

 

På Nyårsdagen kommer Finnsjögården, i den mån restriktionerna inte skärpts sedan 

detta skrives, att som i gamla tider vara öppen mellan kl 12 och kl 16. 

Traditionsenligt serverar vi hembakade julkakor 

tillsammans med kaffe, varm choklad mm. 

 

Kom in till brasan och koppla av i mysig miljö efter 

en skön promenad i skogen eller en joggingrunda 

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

 

Välkomna önskar Inger och Claes! 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2022 
 

 
Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU inbjudes härmed till årsmöte 

 
söndagen den 27 februari 2022, kl 18.00 i Finnsjögården. 

 
 

Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast  torsdagen den 6 januari 2022. 

Välkomna! 



 

 

Orienteringssektionens vandringspris  

 

Orienteringssektionens vandringspris som delats ut sedan 

50-årsjubileet till framstående ungdomar vandrade vidare 

under årets avslutning. 2021 års pristagare är Emilia Lund-

stedt för fina insatser på årets tävlingar, tex SM, DM samt 

på Götalandsmästerskapen där hon kom på 3:e plats på 

långdistansen och var uttagen i Göteborgs förstalag som 

segrade i stafetten.  

 

 

Bo Berntsson 10 juni 

 

 

Sven-Olof Ljungholm   14 februari 

Monica Solmeus           13 maj 

                               Arve Opheim         20 januari 

           Per-Arne Wahlgren    5 mars 

          Hans Wedberg          11 april 

 

 

Bengt Ottosson 1 februari 

Karin Wahlgren  25 mars 

 

 

 

Bertil Björkquist 3 januari 

Sven Persson      6 juni 

 Barbro Johansson 11 maj 

  Maj-Britt Jonsson 11 maj 

    Sture Berggren      25 maj 

 

 

Karl.Erik Andersson 10 juni 

 

Åsa Andblad 26 januari  Claes Engström 23 april 

Marie Persson 15 februari  Mikael Hallgren 20 maj 

Eva Kilnäs 15 februari  Karin Jonsson      20 maj 

Marie Engholm 9 mars  Per Köhler         2 juni 

Annika Oskarsson 30 mars  Henrik Junkell     15 juni 

Helena Lundqvist 3 april  Per Rosén        24 juni 

Hjärtliga gratulationer till alla våra jubilarer 



75 års-jubiléet 
Så blev det då äntligen dags att fira i klubben! 

Sören Svensson och Paula Nordöen hade jobbat hårt för att få ihop ett program till jubileumsfi-
randet i vår nya fina trampolinhall. Ett hundratal sjövallaiter och några gäster hade infunnit sig 
innan undertecknad efter ett kort välkomstanförande lämnade över ordet till Sören. 

Sören, som blev medlem i klubben 1957, kan ju det mesta om klubben och var synnerligen läm-
pad att berätta om valda delar i klubbens utveckling. Sedan vidtog en kort presentation av Owe 
Brockmar, Sture Brockmar och Hans Hallberg, våra gamla ”rävar” som var med när klubben bilda-
des 1946. En annan gammal ”räv” i form av Bertil Björkqvist blev också intervjuad och berättade 
om hur han på 60-talet drog igång den ungdomsverksamhet som är så viktig för klubben idag. 

Vid jubileum av det här slaget skall naturligtvis jubilaren ”harangeras”, vilket ordföranden för 
Svenska Frisksportförbundet Mats Johansson och kommunalrådet Patrik Linde stod för. 

Efter inmundigandet av div 
förfriskningar med tilltugg vid-
tog så själva invigningen av 
den nya hallen. Efter den formella bandklippningen, förrättad av Patrik Linde, berättade Rulle Jar-
nesand kort om vad man kan göra som trampolinhoppare samtidigt som Alicia Henning och Alma 
Alowersson genomförde en imponerande uppvisning av allehanda volter mm som fick bli en fin 
avslutning av ett trivsamt jubileumsfirande. 

Tack Sören och Paula samt biträdande hjälpredor för att fint arrangemang! 

TEXT: Claes Green 



       Sjövalla FK – de första åren 

När jag sätter mig ner och bläddrar i gamla handlingar av olika slag och tittar på gamla 
fotografier och inte minst när jag pratar med ”de äldste”, de som faktiskt var med när det 
en gång begav sig, möts jag ständigt av samma sak – man hade så roligt tillsammans. En 
företeelse som ju numera blivit ett måtto i vår klubb. I detta ligger också, vad samtalen 
beträffar, en glädje i att minnas. Redan i samband med klubbens 25-årsjubileum har en 
skribent citerat Johan Ludvig Runebergs kända rader 

Till flydda tider återgår min tanke än så gärna, 

mig vinkar från förflutna år så mången vänlig stjärna….. 

Så låt oss återgå till flydda tider, till ett annorlunda Sverige i andra världskrigets efterdy-
ningar – till våren 1946 och till området Sjövalla vid Rådasjöns västra strand. Här 
”härjade” ett antal unga grabbar i de yngre tonåren. Kanske inte så vilsna direkt, men 
kanske i behov av en viss styrning. Och då, då dök han upp, den store legendaren – Arne 
Sandberg! 

Arne Sandberg var en solbränd, vältränad ”viking” och han var tydligen 
rena ”Arne Tammer- typen”, han med ”ge mig en kvart om dagen och 
jag ska ge dig en ny kropp”. Enligt Lasse Larsson var han skulderbred 
och eldgaffelrak, säkert en som unga grabbar kunde se upp till. Han 
hade just byggt sig ett hus på Östernäsvägen 15 och tyckte väl att grab-
barna i trakten behövde en lite mer organiserad tillvaro, gärna i en frisk-
sportklubb. Så vid midsommartid bjöd han in dem till sin redskapsbod, 
där man förde en uppenbarligen givande diskussion.  

Redan från början var det ordning och reda och i den numera gulnande 
protokollsboken (protokoll från alla möten skrevs under många, många 
år framåt i en inbunden bok) kan man i mötets första paragraf läsa: 
”Mötet öppnades av initiativtagaren Arne Sandberg, som hälsade de 
närvarande välkomna till detta möte samt inbjöd till diskussion om bil-
dandet av en frisksportklubb eller liknande förening i Sjövalla-Helenevik 
då det för ungdomen här länge saknats en samlande enhet till lekar, trä-
ning och tävling.” 

I mötesprotokollets paragraf 3 kan man vidare läsa: ”Efter 
en i kamratlig anda förd diskussion beslöts bilda en frisk-
sportklubb. Därefter vidtog omedelbart en diskussion om 
klubbens namn. Efter ett flertal goda och trevliga förslag 
fastnade man för Sjövalla Frisksportklubb, vilket sålunda 
blev klubbens namn.” 

Arne Sandberg 

Paragraf 1 och 3 i det första protokollet i den 
första protokollsboken. 



Med Arne Sandberg som inspirerande ledare och idol fick den nya klubben något av en rivstart. 
Snart var ett dussin pojkar medlemmar i klubben och i slutet av året var man 20-25 st, där de 
äldre pojkarna blev styrelsemedlemmar. (Flickor valdes märkligt nog inte in i klubben förrän den 
22 januari 1950). Nu gällde det inte bara att sparka boll utan man började med mycket annat, 
t.ex. att vintertid spela bandy. Den 22 januari 1947 besegrade man Pixbo på Rådasjöns is med 
5-0. 

En specialitet som Arne och hans hustru Sara förde med sig till 
klubben var det i frisksportarkretsar då tämligen vanligt förekom-
mande ”tablåbygget”. Redan efter några månader hade man trä-
nat fram en uppvisningstrupp som turnerade i Göteborgsregionen. 

Under 1948 flyttade dock Arne Sandberg och klubben förde plöts-
ligt en tynande tillvaro. Kanske hade det blivit riktigt illa om inte 
Sune Olsson blivit ordförande och en ung man med dragspel, Las-
se Larsson, kommit med i gänget 1949. Med flickor i klubben och 
med Lasses dragspel blev det snart fester med dans, maskerader, 
revyer, visaftnar, ”lägerbål”, mm. Men självfallet också frilufts- och 
frisksportaktiviteter av alla de slag, inte minst Riksläger. 

Redan i april 1950 hade ett 
30-tal medlemmar varit på en 

orientering i Gunneboskogen och orientering blev det var-
je söndag under några år. Alla var med! Man gjorde ock-
så långa skogspromenader, man arrangerade poängjakter 
och hade gökottor. En tradition som började här var pro-
menader till den s.k. ”Våffeldalen” uppe i Bråtaskogen, 
längs stigarna mot Hålsjön där man fikade och stekte 
våfflor över öppen eld. Alla aktiviteter meddelades med 
parollen ”INGEN SVIKE!”, som följdes av de flesta i klub-
ben. 

 

 

 

 

Ibland promenerade man till Benareby, hade någon aktivi-
tet där och tog sedan bussen hem 

 

 

Den så kallade pyramiden var den 

mest populära bland tablåbyggarna 

under många år 

Sjövallas bandylag på Rådasjöns is. 

I bakgrunden ”Sjövallaberget” 

Orientering omkring 1955. Flickan till höger 
med Sjövalladräkt är Gunvor Larsson, som 
gick ur tiden alldeles nyligen, 92 år gammal. 
De äldste minns henne med värme! 

På skogspromenad omkring  1950 



På den tiden var ju inte bilen allmänt förekommande som idag. Det var ”apostlahästarna” som 
gällde (i viss mån cykel) och för övrigt allmänna kommunikationer. En gång i början av 50-talet 
tog man tåget till Rya, öster om Härryda, vandrade därifrån till Lerum och tog sedan tåget till Gö-
teborg. 

På den tiden fanns det många frisksportklubbar i Göteborgsdistriktet och man hade mycket samar-
bete och många aktiviteter med de andra klubbarna, t.ex. Finnsjölägret som FK Herkules stod för, 
Hornakampen som Göteborgs FK arrangerade och inte minst då Sjövallaslaget (första gången 
1952), som SFK stod för (långt, långt innan detta namn blev etablerat inom Sjövallas Orienterings- 
sektion på 90-talet). Man tävlade mot varandra, såväl i individuella idrottsgrenar som i olika lag-
sporter. Fotboll och bandy har redan nämnts, men där var också handboll, volleyboll och korgboll. 
Det ordnades Frisksport-DM, inte minst i orientering, där man t.ex. redan 1951 med framgång del-
tog. Ett evenemang som f.ö. levde kvar långt in på 90-talet. 

Vad som slår mig när jag tar del av gamla 
protokoll mm är hur många olika aktivite-
ter man ständigt var med på. Hur hade 
man tid till detta? Man hade väl jobb eller 
studier att sköta? Varje månad hade man 
dessutom klubbmöte. Men det var väl lite 
lugnare i samhället på den tiden. Det 
fanns ju inte ens TV, än mindre datorer 
och mobiltelefoner. Och så fanns det ett 
brinnande intresse…… 

Efter bildandet träffades medlemmarna i 
olika hem som välvilligt ställdes till förfo-
gande, men man insåg så småningom att 
man behövde en lokal. 1950 träffades en överenskommelse med Mölndals stad om den s.k. Bro-
stugan (vid Ståloppets utlopp), som man fick disponera hyresfritt mot att man skötte den. Nu 
hade man en fast punkt där man hade sina månadsmöten och där man kunde sköta klubbens ad-
ministration, inte minst jobba med klubbens tidning ”Dörrposten”, föregångaren till Sjövallabladet. 

Men säg den glädje som varar beständigt. 1957 revs brostugan och man stod åter utan lokal. Men 
sjövallaiter ger sig inte! Man satsade på att bygga ett eget klubbhus och drömmen blev realiserad 
i Sjövallagården på Rådasjöns norra strand i december 1959. 

 

 

 

 

 

 

Men hur man sedan hamnade i Mölnlycke och byggde Finnsjögården, det är en annan historia….. 

Claes Green 

med benäget bistånd av Ove Brockmar, Hans Hallberg och Owe Olausson 

Första poängjakten på Tegelvallen vårvintern 1950 

Den gamla brostugan har just rivits 1957 Sjövallagården snart klar  hösten 1959 



Hur hamnade Sjövalla i Mölnlycke? 

Frågan är naturligtvis synnerligen berättigad. Något nära geografiskt samband finns egentligen inte, om du 

inte ger dig ut på en drygt trekilometers roddtur över Rådasjön. Sjövalla är ett relativt begränsat område i 

Mölndals kommun vid Rådasjöns västra strand och Mölnlycke är centralort i Härryda kommun vid den östra. 

Klart är dock att för 75 år sedan bildades Sjövalla Frisksportklubb med Arne Sandberg som initiativtagare i 
den redskapsbod som användes när Arne byggde sitt hus, endast ett stenkast från Rådasjön i samhället 

Sjövalla. De första 25 åren var medlemsantalet omkring 100-talet och verksamheten var i huvudsak förlagd 

till området som är upphov till klubbens namn. 

Idag är i princip all verksamhet förlagd till Mölnlycke med över 850 medlemmar. Hur är det möjligt och hur 

gick det till? 

Som så många gånger förr finns en initiativrik person full med idéer och förmåga att entusiasmera andra 
bakom en klubbs framgångar. Personen i detta fall är Bertil Björkqvist. I Sjövallabladet 1967 står att läsa: 

En ny junioravdelning har startats i Pixbo gamla skola, startar måndagar kl 18 – 20. Ledare Bertil Björk-

qvist. Och så var rullningen i full gång, men innan vi går in på detta något om Bertils bakgrund. 

Bertil började som 11-åring i Pixbo Frisksportklubb 1948 och fick därmed kontakt med frisksport och dess 
idéer som var mycket tilltalande för Bertil. Klubben hade dock inga större aktiviteter och tynade snart bort. 

Tonåren hann knappt avslutas innan det som 20-åring var dags för giftermål med sin stora kärlek Kerstin, 

en kärlek som består än idag. Paret flyttade till Anneberg, som var boplats i 7 år, då de fick ett lockande 
erbjudande att köpa tomt i Anneberg. Innan man gjorde slag i saken ville dock Bertil kolla om det inte 

fanns något liknande i Mölnlycke. Och jo, det fanns det. Bertil hade helt ovetande stått i tomtkö och kunde 
på stående fot kvittera ut en tomt på Kullbergstorpsvägen följande dag. Hus byggdes 1965 och är fortfa-

rande bostad för paret Björkqvist 

Åter i sina hemtrakter hörde Göte Höglund av sig och Bertil blev medlem i FK Herkules. Som tur var före-

språkade en av Bertils goda vänner Karl-Olof Lundin att Sjövalla FK absolut var rätt klubb för Bertil och så 
blev också fallet. Bertil blev snabbt en i det stora löpargäng som regelbundet sprang från Sjövallagården 

och åkte 1969 sitt första Vasalopp. (Det blev totalt 11 Vasalopp. Starkt gjort av en som åker skidor som en 
kratta/skribentens anmärkning). 

 

Bertil och Kerstin är Kullbäcktorpsvägen trogna i mer än 55 år 



Nog om detta, nu tillbaka till 1967, och startskottet för Mölnlyckeverksamheten. Bertil ville starta ungdoms-

verksamhet där idrott och lek varierades och det viktigaste var att ha kul tillsammans. Program samman-
ställdes och anslogs på många ställen i Pixbo och Mölnlycke. För att gardera sig, för att inte bli helt ensam i 

den anskaffade träningshallen till den första träffen, hade Bertil raggat upp tre ungdomar Gunnar Widén, 
Jan Sandberg och Torbjörn Frid som stuvades samman i Bertils bil för färd till premiärträffen där även Mats 

Hallberg mötte upp. Och tur var det, för INGEN annan kom. Ett faktum som kan knäcka den bäste, men de 

fyra deltagarna hade i alla fall roligt, tänkte Bertil. Och vad rätt han skulle få. Ryktet spred sig som en löp-
eld. Häng med! Här är jättekul! På bara några få veckor var hallen full av ungdomar. Det gick inte att ta 

emot fler. 

Einar Wendel är en av dem som starkt bidrog till att hålla igång alla grupper som startades. Många föräld-

rar uppskattade verksamheten och engagerade sig aktivt som hjälpledare. Med Sven Persson i spetsen ord-
nades flera udda aktiviteter. Vi minns speciellt när klubben fick tåget att stanna i Mölnlycke enbart för att ta 

upp ett stort antal Sjövallaungdomar för färd till Borås djurpark. 

Programmet var verkligen av varierande art, spökvandring, cykling i Danmark, paddling i Värmland, dansa 

utan alkohol, fotboll, volleyboll, innebandy, frisksportläger mm. Inte att undra på ungdomarna trivdes. 

Bertil startade flicklag i fotboll, bland de första i Sverige. Bertil var lagledare för ett stort antal lag. Nedan är 
Bertil lagledare för Göteborgs damlag på ett Riksläger. 

 

Volleyboll ligger Bertil varmt om hjärtat. Inte nog med att Sjövalla tillhör de första 30 medlemsföreningarna 

i Sveriges Volleybollförbund (varav Sjövalla fortfarande är en av 6 aktiva), mängder av ungdomslag starta-

des. Sjövalla blev utsedd till bästa ungdomsförening 4 år i rad. 

Bertil minns när klubbens mest välkända profil, Sveriges genom tiderna bäste volleybollspelare Bengt Gus-
tavsson, efter en träning då ingenting stämde var beredd att lägga av. Bertil såg dock Bengans kapacitet 

och med rådet ”Fortsätt bonka” repade Bengan mod och alla vet hur det gick. 

Man spelade även ”innebandy” med träklubbor och tennisboll. Bland deltagarna fanns Jan-Inge Forsberg, 

idag Pixbo Wallenstams starke man, som alltså startade sin karriär i Sjövalla. Jan-Inge var även ungdoms-
ledare i Sjövalla. 

Lokalt gick det inte att undgå alla grönvita ungdomar som satte sin prägel på stan, så det föll sin helt na-
turligt att Bertil 1972 tilldelades Lions ledarstipendium på 1000 kr för en ungdomsverksamhet som vuxit till 

135 flickor och pojkar i åldern 7-15 år. 

Det går naturligtvis att fylla åtskilliga ark om Bertils bedrifter i Sjövalla, men utan Bertil, hade Sjövalla fun-

nits i Mölnlycke? Frågan tål att fundera på! 

TEXT: Sören Svensson 



Finnsjögårdens historia. 

 

Som framgår av andra reportage i detta Sjövallablad startade Sjövallas verksamhet i Mölndal nära Råda-

sjöns västra strand. Klubben växte och många aktiviteter fick sina nya medlemmar koncentrerade till Möln-

lycke. Det blev naturligt att flytta till ett expansivt område med ännu bättre förutsättningar för verksamhe-

ten. 

Efter att Sjövalla huserat i Folkets Hus lokaler några år lyckades vi med stöd av Härryda Kommun bygga 

vår egna fina anläggning vid Finnsjöns strand. Området är i Översiktsplanen reserverat för Mölnlyckebornas 

friluftsliv. Samhällets utbyggnad kommer inte närmare sjön än där den stannat idag. 

Sjövalla hade fonderat medel för en egen anläggning och försäljningen av den gamla Sjövallagården vid 

Rådasjön i Mölndal tillsammans med ett kommunalt bidrag finansierade vår Finnsjögård utan att lån kräv-

des. Anläggningen kostade 1.3 miljoner att bygga vilket var 300.000 kr lägre än budget. Sjövalla har, inklu-

derat tillbyggnaden som gjordes 2014, totalt investerat 1.5 miljoner kontant med egna medel och, inte 

minst, många medlemmars arbetsinsatser som inte går att nog värderas. 

Kommunen stöttade oss och vi kunde välja den bästa platsen vid Finnsjön. På toppen av hälleberget och 

med utsikt över sjön ritade, konstruerade och byggde vi vårt hus. Dagtid arbetade yrkesmän och på kvällar 

och helger arbetade vi klubbmedlemmar med byggnationen. Vi samlade bland annat platta stenar till vår 

vackra spis från många gamla stenbrott i närheten. Till kommunens vatten- och avloppsnät är det 700 me-

ter, men med en egen pumpstation gick även detta att lösa.  

 

               
                  Grunden är lagd, nov 1993                                 Bygget pågick mitt i vintern! 

 

 



Finnsjögården byggdes med rekordfart på sex månader. Invigningen skedde på Kristi Himmelfärdsdagen, 

den 12-e maj 1994. Nu har den byggts till med en samlingssal för olika användningsområden och vi har 
tillskapat vedförråd, verktygsbod och inte minst ett elljusspår. Härryda Energi har bidragit med belysnings-

stolpar och armaturer och Härryda Kommun har finansierat spåret. Sjövalla har projekterat och varit bygg-
ledare för spåret. 

 

                
    

Avloppsbrunnen med byggchefen t.h.                   Elljusspåret som Sjövalla projekterat 

 

 

 
 

Invigningen där ordf. Lasse Larsson talar 

 
Finnsjögården har allt sedan dess tillkomst varit en värdefull anläggning för barn och vuxna. Utöver olika 

klubbaktiviteter används den vid bröllop, födelsedagar, lägerverksamhet, konferenser, föredrag, musikeve-

nemang, skolaktiviteter, yoga, bridge, mm. Klubben har här skapat en vacker mötesplats för många och vill 

med sin verksamhet och Finnsjögården verka för ett rikt föreningsliv i Mölnlycke. 

TEXT: Olle Lindkvist september 2021. 

 



Orientering i Sjövalla. Kort historik, del 1 

En aning förenklat kan Sjövallas orienteringsverksamhet indelas i tidsepoker såsom forntid – me-
deltid – närtid och nutid. Varje epok har naturligtvis flytande gränser men faktum är att orienter-
ing ingick i klubbens programtablå överraskande tidigt, speciellt med tanke på att nästan alla 
klubbmedlemmar var mycket unga när vår klubb bildades för 75 år sedan. 

Kartan på den tiden, forntiden, var en så kallad backstreckskarta i skala 1:50000 och transport-
medel till tävlingarna var apostlahästarna, cykel och ibland buss eller tåg. Redan hösten 1949 
finns den första noteringen om orientering i klubbens mötesprotokoll. Det var GBIS, Göteborgs 
Boll och Idrottssällskap som inbjöd till orientering vid deras klubbstuga. Ett tiotal medlemmar del-
tog. 

Sjövallas första egna klubbtävling ägde rum den 28 mars 1950. Initiativtagare och arrangör var 
inte oväntat klubbens store inspiratör och idéspruta Lasse Larsson, som blivit invald i klubben i 
januari samma år. Trots den korta tidsperioden hade Lasse redan satt sin prägel på det omfattan-
de klubbarbete som startats upp detta decennium. Start vid Gunnebo Bro med cirka 30 deltagare. 
Segrare Ingvar Niklasson i seniorklassen och Lasse Magnusson i juniorklassen. Efter tävlingen fö-
retog deltagarna en promenad till Slottsviken och läskade sig med en Solo. 

Premiärtävlingen föll uppenbarligen i god jord för ytterligare två klubbtävlingar anordnades under 
hösten. Klubbens banläggarguru Bertil Höök hade strängat banorna liksom de flesta andra banor 
under 50-talet. 

Om KM följande år 1951 finns att läsa ” Rätt många medlemmar ställde upp till start. Bland senio-
rerna var det många som krossades av den 9.3 km långa banan. Endast 4 gick runt. Orsakerna 
till detta var kanske banans längd, den svåra terrängen eller kanske konditionen tröt eftersom det 
var säsongens första tävling. Ingen flicka gick runt.” 

Låter tufft men fullt förståeligt. Något senare på hösten ordnades en tävling vid Lahall, Finnsjön. 

”Banan för seniorer mätte 7.7 km och var bästa tänkbara och ett omklädningsrum i ett gammalt 
torp bidrog också till att göra orienteringen allt igenom lyckad. Eva Hallberg vann damklassen på 
3.40.10!” 

Inga ledsna miner här inte! 

1952 hade Sjövalla orientering den 28 september i Benareby. ”Banan var trevligt lagd bland 
otrevligt många mossar och kärr….. Lasses förklaring till att så många kom runt banan bör kan-
ske tilläggas, nämligen att sista kontrollen var matkontroll.” 

Allt är sig likt med andra ord. Det är viktigast att delta och springa bort sig är tillåtet 

 

Sjövallas första orientering 28 
mars 1950. Från Owe Olaus-
sons orienteringsarkiv. 



2 x Owe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På liknande sätt fortsatte det på hela 50-talet, ja faktiskt även på 60-talet och en bit in på 70-
talet. Några tävlingar varje år, främst KM, Frisksport DM och en och annan regional tävling. Nå-
gon regelbunden träning med dagens mått fanns inte. Det fanns inget tillräckligt bra kartmaterial 
för detta och tittar vi på en backstreckskarta inser man att det var lätt att söka någon timma efter 
en kontroll. Att bara ta sig runt banan var en prestation. 

Kravet på bättre och mer detaljerade kartor ökade bland Sveriges orienterare och på 1960-talet 
kom ”grönsaksbladet” med skalan 1:25000. Vi har lämnat forntiden och är inne i medeltiden och 
på 1970-talet infördes skalan 1:15000 som gäller än idag. Resultatet av mer läsbara kartor märks 
också i vår klubb för under senare hälften av 1970-talet förekom ungdomsträning om än i ringa 

omfattning. 

Klubbens orienteringsverksamhet startade på allvar 1980 
då en OL-kommitté bestående av Solveig Hedenblom, 
Olle Lindkvist, Bernt Fredrikson och Sören Svensson val-
des och började arbeta. Vad som sedan följde åren när-
mast därefter var en osannolik tillströmning av nya 
”orienterare”. Det fanns säkert många orsaker till detta, 
men orientering låg vid den tidpunkten helt rätt i tiden. 
Många Mölnlyckebor fick möjlighet att motionera, när 
deras barn ändå var på orienteringsträning, och så det 
där med att det är viktigast att delta….. 

Mer om detta i nästa Sjövallablad då vi stiger in i medelti-
den. 

TEXT: Sören Svensson 

Owe ”Älgen” Brockmar, Sjövallas  stora 

hopp på 50-talet. Smeknamnet kom-

mer säkert av  att Owes framfart likna-

de skogens konung. Owe vann bland 

annat nybörjarklassen  på IK Sterns  

tävling den 6 september 1953  

Owe Olausson, hängiven orienterare, 
här iklädd ståndsmässig T-shirt från 
Sjövallas världscuptävling 1996. Ola-
usson sprang många tävlingar på 
backstreckkartan. Owes mötesproto-
koll från 50-talet är legendariska, 
elegant välskrivna mästerverk. 

Tidstypisk karta från 1950-talet med 
Owe Olaussons vägval inritade. Några 

nystan blev det föga förvånande. 



I vita och andra spår, 

en rapport från sektionen ”Skidor & Träning" 
 

Sjövallagårdens tillkomst i slutet av femtiotalet innebar att klubben fick en bas, inte bara för träning, utan träffar med 

dans, teater, lekar med mera. Frisksporten i distriktet blomstrade och distriktets klubbar ordnade träffar inomhus såväl 

som ute. 

Under 60-talet, med ökad fritid, växte motionsintresset och deltagandet i olika tävlingar påtagligt. 1968 fick Owe 

Brockmar med sig klubbkamraterna Olle Lundin och Roland Hurtig till Sälen för start i Vasaloppet. Alla tre genomförde 

loppet bra, där Owe blev först med tiden 7 tim 51 min.  

Året därpå var vi 9 som åkte och sen ökade intresset så att vi under senare delen av 70-talet och början på 80-talet 

var mellan 32 och 35 åkare som genomförde loppet. Då hade Vasaloppet vuxit ur dåvarande kostym och trots att man 

ökade antalet startande kunde inte alla som ville åka beredas plats. Lösningen blev Öppet Spår, med samma sträck-

ning, ingen tävling och kvinnor tilläts åka. 

 

Förutom Vasaloppet åkte vi många tävlingar i närområdet, såsom Västgötaloppet, Ulricehamn-Borås, Munkspåret mel-

lan Skövde ochFalköping, Göteborgsloppet på Vildmarksleden mellan Hindås och Skatås samt en hel del mindre täv-

lingar som KM för Sjövalla på Bosses bana vid Långetjärn, Frisksport-DM, Sprint-KM m. m.  

DM-arrangörerna skulle, om inte tävlingarna gick att genomföra på hemmaplan, planera även för tävling inom 15 mils 

radie från Göteborg och dessutom vid snöbrist även där på annan ort. Så vi har DM-tävlat i Malung, Bogen Ekshärad 

och Mattila! 

 

När Alan Scott var förbundssekreterare i Svenska Frisksportförbundet ordnade han längdåkningskurser i Vålådalen. 

Ofta var Svenska skidlandslaget och tränade samtidigt i Vålådalen och ibland åkte vi samma spår. Vid ett tillfälle när vi 

inte hoppade ur spår tillräckligt snabbt stannade landslagsåkaren och tittade argt på oss och sade: ”Om jag skulle åka 

skidor så j-a långsamt som ni, då skulle skidåkningen vara ett rent h-e ! Och då tyckte ändå Sten, Väinö och jag att vi 

åkte fort. 

 

Ett annat ställe, där många av oss sammanlagt tillbringat månader, ja t.o.m. år, är Lövåsen i norra Dalarna, IOGT:s 

fina fjällstuga. Det var inte bara Vasaloppsåkare, utan även fruar, barn, barnbarn och utbytesstudenter. Att jag näm-

ner studenterna är att flickorna från Brasilien och Belgien var språkgenier som efter ett drygt halvår i Sverige pratade 

”göteborgska” som infödda. 

 

Att Sjövalla fick så många att åka Vasaloppet var den fina organisation vi hade, med gemensam bussresa till Sälen, 

övernattning i Vörderåsskolan med gångavstånd till start och övernattning i Mora efter loppet. Heder och tack till Jan-

Erik som ordnade bussarna, Gunnar N och Owe B som körde och ordnade allt i kring resan, samt Bosse K, Gun, Annett 

m.fl. som hade hand om vår kontroll vid Björnarvet mellan Evertsberg och Oxberg. 

Från en klubbträning i Gunnebo-

skogen på 60-talet någon gång, 

med bl.a. idel kända ansikten 

såsom Bertil Björkqvist, Stig-Olof 

Hallberg, Bosse Berntsson, Gun-

nar Rydström, Bengt Gustafsson 

(Gerds man), Sören Svensson 

och Owe Brockmar.  



 

Blandade Vasaloppsfakta: 

Första Vasaloppet 1922. 119 startande 117 i mål, med 22-årige Ernst Alm som segrare med tiden 7.42.39 

1923. Första kvinna som åkt. Margit Nordin, tid 10.09.47. 

1930 och 1932. Inställt. Snöbrist. Egentligen för få deltagare. 

1959. Första gången över 1000 deltagare. 

1968. Owe, Olle och Roland åker. 

1981. Kvinnor tillåts starta. Solveig Hedenblom är vår första dam att åka. Tid 9.06. 

1987. Kallaste loppet med -32 vid starten. 

1990. Inställt p.g.a. snöbrist. 

2005. Arrangörerna tvingades att lägga ut snö på hela spåret. Lyckat! 

Karin Lindqvist satte klubbrekord för damer med tiden 6.46.11. Samtliga övriga i familjen, Björn, Erik, Gu-

nilla och Olle åkte också! Slå det om ni kan! 

2021. Med anledning av pandemin tvingades arrangörerna till deltagarbegränsning, så loppet blev ett rent 

elitlopp på både dam och herrsidan. 

 

Genom åren har vi också deltagit i många andra tävlingar. Givetvis rikslägertävlingarna där vi från 1950 och 

fram till de inställda lägren 2020 och 2021 varit mycket framgångsrika. 

Finalloppet startade 1968. där vi under många år var största deltagande förening. detta ledde till att vi, när 

loppet 10-årsjubilerade, fick ett fint pris med inskriptionen ”Till största breddklubb och med föredömligt 

sportsligt uppträdande”. 

 

Under ett 25-tal år deltog vi i Göteborgskorpens otroligt populära tävling, Fältstafetten i Slottskogen, där 

Sjövallas Oldboys under åren 1979 -83 vann specialklassen 5 år i rad! 1988 vann Sjövallas pojkar sin klass 

och 1991 vann Klas Högberg den nyinstiftade klassen Superheatet, där deltagarna avverkade hela banan 

själva. Tid 31.16! 

 

 

 

 

 

Vätternrundan, som startade 1966, har också lockat många av oss, framför allt sedan den från 1971 ingår i 

”En Svensk Klassiker”, dvs att under loppet av ett år klara Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimmet och 

Lidingöloppet. 

Detta är ett litet försök att från mitt snäva perspektiv försöka fånga några av de tävlingar och aktiviteter vi 

sysslat med i sektionen för Skidor & Träning. Slutar med att nämna klubbens gemensamma fjällresor till 

norska och svenska fjällen såsom Gamlestölen 1976, Rjukan 1977 och Idre Fjäll 1978-84. 

 

Ett stort tack till alla i Sjövalla, som gjort att vår familj fått vara med om alla dessa trevliga upplevelser. 

 

Freddie 

Numera soffsupporter. 

Med stor sannolikhet Sjövallas första herrlag i fält-

stafetten ca 1973 med bl.a. Stig-Olof Hallberg, Owe 

Brockmar och Bertil Björkqvist i bakre ledet och 

Bernt Fredriksson på knä med själva budkavlen.  

Vårt tjejlag i Fältstafetten, troligen ca 1976, med 

bl.a. Solweig Hedenblom, Lena Ronnerstedt och 

Annika Lange  



Från nybörjare till veteranvärldsmästare på 10 år 

Hur är det egentligen möjligt att i en så tuff och krävande idrott som orientering starta från noll och 10 år 
senare kunna titulera sig veteranvärldsmästare? Och allt sker dessutom i mogen ålder då de flesta av oss 

är nöjda med att komma ihåg multiplikationstabellen. Fråga Kerstin Adrian, för Kerstin har utfört bedriften! 

Allt började en tidig vårdag 1983. På den tiden hade Sjövalla speciell nybörjarträning enbart för damer. 

Denna gång var samlingsplatsen Vällsjöplan i Pixbo. Solveig, som var ledare, kände bland alla nya ansikten 
igen Kerstin, som hon tidigare träffat på mödravårdscentralen i Mölnlycke. Kerstin ingav respekt och vars 

pondus och yrkeskunskaper var odiskutabla, så lite pirr i magen blev det för Solveig. 

Hur som helst, de gav sig ut i skogsområdet sydöst om Herkulesgården. Inte världens enklaste område 

precis, som alla vet, vi som irrat runt både en och två och tre gånger i den krävande terrängen. Banan och 
övningen gick bra. Alla återvände nöjda och så var den dagens träning över. Nästa träff om en vecka! 

För alla utom Kerstin! 

Efteråt har Kerstin berättat att hon dagen efter var tvungen att göra om hela övningen för det fanns myck-
et att ta in och lära sig. Ambitionsribban sattes redan dag ett i skogen. 

Efter några år blev det segrar på nationella tävlingar och även DM medaljer och så 1991 kom fullträffen: 
Vinst i D60 på Veteran VM i Tasmanien, Australien. Segern var välförtjänt. Kerstin vann såväl kvaltävlingar-

na som finalen. Bland övriga segrare hittar vi t.ex. Birgitta Olsson i D50. Birgitta härjade som bäst i vanliga 
VM sammanhang på 70 - talet och så vann Sjövallas Kerstin Adrian D60 (utan tidigare VM meriter). 

Inte nog med detta . Som grädde på moset 
fortsatte Kerstin med att även vinna O-

Ringen samma år. Efter en något blygsam 
start ökade Kerstin farten och inför sista 

etappen startade Kerstin och hennes främs-
ta konkurrent i det närmaste samtidigt. 

Spänningen för alla väntande Sjövallaiter i 

målet var närmast olidlig. Och plötsligt dy-
ker Kerstin upp först i målfållan till stort 

jubel av alla grönvita. Kerstin berättade ef-
teråt att hennes främsta medtävlare och 

hon själv stämplat samtidigt vid näst sista 

kontrollen och veckans sista vägval blev 
avgörande.  

 

 

 

Claes Green skrev:  Att vinna en etappseger är strålande 

             Att vinna två etappsegrar är enastående.  

   Att med en tredje etappseger säkra totalsegern  

  ja, för det finns det bara inga ord att beskriva vår hänförelse.  

  Må Du bliva ett föredöme för oss andra orienterare i klubben! 

TEXT: Sören Svensson 

Kerstin. En framgångsrik 90-åring  



Lite svensk volleybollhistoria… 

Precis som Sjövalla FK har svenska volleybollförbundet jubileum i år – förbundet bildades i juni 1961, alltså 

för 60 år sedan. Men volleyboll hade spelats i Sverige i 30 år innan dess. Först ut var ”Gubbgymnasterna” i 

Stocksund som var ganska ensamma om att spela volleyboll i vårt land under en längre tid.   Efter andra 

världskriget när många flyktingar från Finland och de baltiska länderna kom till Sverige, med erfarenhet av 

volleyboll, började det spelas mer volleyboll runt om i Sverige. Nu började också sporten spridas inom or-

ganisationer som KFUM, IOGT-NTO och inte minst Frisksportarna. 

Idrottsutbildningar på Bosöns folkhögskola har spelat en stor roll för sportens utveckling i Sverige.  

Volleybollförbundet växte sig snabbt stora. Som en jämförelse med sporten ishockey, så hade Svenska Is-

hockeyförbundet 35 nya klubbar efter 10 år. Volleybollförbundet hade 357 nya klubbar under sina första 10 

år. Att de växte så fort berodde på att det redan fanns många föreningar inom invandrarorganisationer, 

KFUM, IOGT-NTO, 4H/JUF, och Frisksportförbundet som spelade volleyboll. När förbundet startade började 

många spela volleyboll på mer ”allvar” med seriespel och träningar.  

På listan över de 30 första medlemsklubbarna dominerar frisksportklubbarna (8 st) och Sjövalla omnämns 

som en av klubbarna som bland annat fick fram storstjärnan Bengt Gustafsson. Ökningen av volleybollklub-

bar fortsatte och sporten var som störst i början av 80-talet (-82 fanns 537 föreningar i förbundet.) Många 

föreningar hade ett kompisgäng som spelade och byggde inte vidare på någon ungdomsverksamhet.  

Bland de 30 första föreningarna i Svenska volleybollförbundet finns bara 6 klubbar kvar – och Sjövalla FK är 

en av dessa!! 

 (källa: SVBF60år: artikelserie på volleybollförbundets hemsida) 

I Sjövalla började man också tidigt att spela volleyboll, långt innan volleybollförbundet bildades. Man spela-

de för att det var kul. Ingrid och Ove Brockmar berättar att var de estniska o finska föreningarna som bjöd 

in till spel. 

Bertil Björkqvist var den Ungdomsledare i Sjövalla Fk som startade upp volleybollträning i klubben.  

Bertil blev erbjuden att gå en kurs som Frisksportförbundet ordnade och blev där jätteintresserad. Han 

tyckte att sporten passade bra för den ungdomsverksamhet som redan fanns i klubben. Det blev att på 

somrarna spelade man fotboll och på vintern volleyboll. Det som Bertil tyckte var det roligaste med att vara 

volleybolltränare var att det var inte de medfödda talangerna som blev bäst i volleyboll. Det var de som var 

intensiva, tränade mycket, lärde sig slagen och kunde läsa spelet som blev de bästa spelarna. Bertil minns 

också att Sjövalla under åren 1978-79  blev utnämnd som Göteborgs bästa volleybollklubb för ungdom, 

både på flick- och pojksidan.  

 

Under några år i början av 2000-talet låg volleybollen på is i klubben. Men 2007 startade vi återigen trä-

ningar för ungdomar i högstadie– och gymnasieåldern. Gamla spelare som Jaana, Annika, Lena, Cissi, In-

gela och Mikael blev nu istället tränare. Ungdomarna började med att spela det som då kallades volley2000 

(4 på plan, killar och tjejer i blandade lag) När de blev äldre hade vi lag med i seriespel - västsvenska seri-

en. Vi drog också igång motions-

volleyboll för vuxna och äldre ung-

domar. Träningarna har varit po-

pulära och varje vecka samlas fort-

farande ett gäng för spel i Djupe-

dalshallen. Under några år ordna-

de vi poängvolleyboll-cup ”Olof-

cup” (återupplivades), deltog i 

”Volleyboll hatar cancer” och fram 

för allt i Rikslägrets turneringar där 

damerna/tjejerna segrade många 

år i rad. 

TEXT: Lena Holmberg 



Chillskate – Hur allting började. 

Våren 2006 tog några föräldrar till skejtande barn kontakt med Härryda kommuns Fritidskontor med 

en önskan om att få till en skatehall i Mölnlycke. Det resulterade i att de fick tillgång till en lokal i 

Mölnlycke Fabriker som kunde disponeras hyresfritt.  

Annette Hansen som jobbade många år på Fritidskontoret hjälpte dem i gång och såg till att några 

killar från kommunen kunde hjälpa till att bygga de första ramperna under sommaren 2006. 

Vi har pratat med en av de drivande föräldrarna, Jukka Rankanen och hans son Victor Rankanen som 

berättar om första tiden med Chillskate. 

I slutet av sommaren 2006 hölls en stor invigning av hallen med många åkare och åskådare.  

Jukka Rankanen berättar; 

Bland annat var Inger Green där. Hon var då 2:e vice ordförande i Sjövalla FK. Hon frågade mig om 

vi inte kunde gå med i Sjövalla och bilda en egen sektion där. Eftersom jag varit mångårig medlem i 

Sjövalla lovade jag att fråga de övriga föräldrarna, och så blev det! Vi organiserade oss och styrde 

upp ansvaret mellan oss och vem som skulle göra vad. Namnet Chillskate var det killarna som kom 

på och loggan visar en av dem i full fart. 

Vi byggde till hallen under hösten och hade öppet i stort sett varje kväll. Den första hallen var 

mycket bullrig, så vi fick skaffa gratis hörselskydd till alla som ville ha. Lokalen som vi disponerade 

var vi tvungna att tömma två gånger om året för att en annan hyresgäst skulle ha utställning där. 

Det var därför nödvändigt att bygga allting så att det var lätt att demontera. 

På Luciadagen 2006 kom regnet och den stora översvämningen när vattnet rann meterhögt genom 

fabriken och även skatehallen. Verksamheten stannade av och det dröjde fram till nästa sommar 

innan vi fick en ny lokal längre in i huset. Den nya lokalen var mycket bättre och större, men vi fick 

dela den med Landvetter boule. Alla gamla ramper flyttades dit och vi började planera för en ut-

byggnad. Vi testade olika material - först masonitskivor som höll dåligt - tills vi kom på att det var 

björkfaner som gällde. Vi hade bestämt oss för att bygga allting själva för att lära oss planera och 

bygga och så köpte vi in en massa nya verktyg. Det var många som kom och hjälpte till, även äldre 

skejtare som kunde och som lärde de nya att bygga. Vi hade som mål att bygga om hallen vartan-

nat år för att hålla intresset uppe. 

Den gamla hallen  



Jukka berättar vidare: 

Vi hade många sommarkurser, 3-5 kurser varje sommar och intresset för dem var 

stort. 

Hallen hyrdes även ut till privata arrangemang, barnkalas, Gubbskate, mm.  

Alla intäkter gick till ombyggnationer och gemensamma aktiviteter. 

 

Varje sommar åkte vi på resor med hyrda minibussar eller privata bilar till bl.a. Linkö-

ping, Malmö och Köpenhamn med övernattning. Killarna åkte ibland själva till olika ska-

teparker i Halmstad, Trollhättan, Alingsås mm. Allt detta som tack för utfört arbete och 

medlemskap i Chillskate. 

Årliga skatetävlingar med många deltagare var uppskattade. Vi hade fina priser, bl.a. 

skateboardar som vi beställt med egen look.  

Jukka var kvar inom Chillskate fram till 2015, därefter har andra tagit vid. 

 

Victor Rankanen, Jukkas son, var en av killarna som var med från start. De var ett gäng 

killar mellan 14-20 år som höll öppet i hallen och som med stöd från föräldrarna drev 

Chillskate. Victor var aktiv inom Chillskate mellan 2006 och 2013. Han berättar några ord 

från sin tid i Chillskate och vad det betytt för honom: 

Många av de yngre i Mölnlycke drömde om en skatepark då det hade blivit ett växande 

intresse. Det fanns en ramp av sämre kvalitet utomhus tidigare, men den hade bränts 

ner. Nu var man tvungen att skejta på gator eller åka in till Göteborg där det endast 

fanns en skatepark som alla stadens åkare fick slåss om.  

Att kommunen hjälpte oss att få till en skatehall i Mölnlycke Fabriker har betytt väldigt 

mycket för så många. Skateboard har genom åren inte varit lika synligt för allmänheten 

som andra sporter som tex fotboll och innebandy. Skatehallen har betytt mycket för de 

skejtande ungdomarna, som kanske inte gillat övriga sporter så mycket. Bland många 

av de som var med i början skapades vänskapsband som håller än.  

2009 startades tjejskaten inom Chillskate med Katta Sterner i spetsen. Under åren har 

det varit mycket aktivitet på tisdagarna då även tjejer från kranskommuner hittade till 

verksamheten. Vissa av tjejerna som hon coachade på den tiden skejtar hon fortfarande 

tillsammans med idag. Katta är numera generalsekreterare för Sveriges skateboardför-

bund. 



2017 fick vi besked om att Chillskate var tvungna 

att flytta från den gamla skatehallen då lokalerna i 

Mölnlycke Fabriker skulle rivas för att kunna bygga 

den nya Wallenstams Arena. 

Fritidskontoret var då behjälpliga med att hitta en 

ny lokal som vi nu hyr av kommunen. Även denna 

fick delas med Landvetter Boule och blev tyvärr en-

dast hälften så stor som den tidigare skatehallen. 

Chillskate designade åkytorna själva men tack vare 

sponsorer och Sjövallas egna medel kunde skate-

parks-byggare anlitas för att snabbt bygga upp de 

nya ramperna. I januari 2018 invigdes den nya skate-

hallen på Hönekullavägen.  

I samma veva arbetades det även flitigt med att få till en utomhuspark i Mölnlycke. Jukka hade 

redan 2013 lämnat in ett medborgarförslag om en ny skatepark i betong i Djupedalsområdet. För-

slaget blev beviljat och det lades in i budgeten för år 2016. Men redan 2014 revs beslutet och 

pengarna gick till annat. Drömmen levde dock vidare och 2017 tog vi upp frågan med kommunen 

igen för att se om det gick att hitta en lösning. Det blev många möten innan ett arrendeavtal för 

en yta i Djupedal kunde tecknas mellan kommunen och Sjövalla. Sedan tillkom ett stort arbete 

med bygglov och med bidragsansökningar och kontakter med sponsorer för att finansiera bygget. 

Parken finansierades till slut med stöd från Allmänna arvsfonden, Västra Götalands idrottsförbund, 

Investeringsbidrag från Härryda kommun, Frisksportsförbundet och sponsring från Bryggeriet 

Bygg. Hösten 2018 var den nya skateparken klar för användning och den har blivit väldigt populär 

och välbesökt sedan dess. Det är Sjövalla/Chillskate som äger och driver anläggningen som är öp-

pen för allmänheten för att främja skateboardåkning. Under vissa tider är det även tillåtet att åka 

sparkcykel, bmx och rullskridskor. 

 

 

 

 

 

 

 

Under åren har medlemmar i skateboardsektionen efter hand slutat och nya har tillkommit. Ingen 

av de som startade sektionen är verksamma nu. Idag är det ca 20 stycken ledare som driver sek-

tionen och håller skatehallen öppen. Det är tjejer och killar i åldern 12-40+ som på ideell basis 

håller igång verksamheten. Intäkterna går till ombyggnationer, hallhyra, låneutrustning mm och 

fortfarande en del gemensamma skateresor och aktiviteter för de som jobbar. Mottot har alltid 

varit att skejta och ha roligt tillsammans! 

TEXT: Helena Sundbeck 

               Färdig skatepark, bild från tjejskate i parken somma-

ren 2019  

Bygge av skateparken i Djupedal 2018             

Invigning av nya skatehallen jan 2018. 



 

 
 

 

 

5 min med Erik Fredman, sektionsledare för 
Mountainbikesektionen WeeRide - Sjövallas yngsta sektion 

 

Hej Erik, vem är du? 

Jag är 48 år och bor i Pixbo tillsammans med min fru och två barn 10 och 14 år gamla. 
Jag arbetar som affärscontroller inom energisektorn och fritiden ägnar jag åt familj, träning och friluftsliv.  

 

Du är en hängiven mountainbikecyklist, hur började det? 
Jag började cykla MTB runt 1990 så jag har hållit på ganska länge. Jag har hållit på flera andra sporter också, men cykling 

och löpning har alltid varit mina konditionsidrotter. 
 

WeeRide är Sjövallas yngsta sektion, berätta lite mer om hur det startade? 
Intresset för MTB har vuxit väldigt mycket de senaste 10 åren inte minst bland barn och ungdomar så behovet att 

organisera gemensamma träningar har vuxit med det. Jag har tidigare under flera år varit ledare inom Sjövallas 

fotbollssektion, så jag föreslog för styrelsen att vi skulle bilda en sektion för MTB i syfte att erbjuda barn och ungdomar 
ledarledda cykelträningar. Bildandet av sektionen beslutades på årsmötet i början på 2018. Namnet WeeRide är en lek med 

ord där We (vi tillsammans), Wee (något litet) och Ride (en tur) enkelt beskriver vad vi gör i sektionen: "Vi cyklar en liten tur 
tillsammans". 
 

Hur ser WeeRide ut idag, vad gör ni? 

Vi har idag ca 50 barn och ungdomar i åldrarna 9 till 15 år i sektionen. Vi är 8 stycken ledare, som alla har mycket 

ledarerfarenhet och är duktiga MTB-cyklister. Vi samlas varje tisdag kl. 18 under säsong (ca 10 veckor vår och 10 veckor 

höst) vid Finnsjögården, där vi delar in oss i förbestämda grupper efter vilken nivå man cyklar. Syftet är inte främst tävling-
sinriktat utan det är mer som en social träningsform där man träffar kompisar och får göra något kul tillsammans ute i natur 

och frisk luft. 
Terrängen och stigarna runt Finnsjön erbjuder väldigt varierande och fina träningsmöjligheter så alla våra träningar sker där. 

De sista träningarna på hösten är det mörkt så då använder vi lampa som sitter på hjälmen eller på styret för att kunna se i 

skogen. 
Vissa av de äldre deltagarna tävlar inom Svenska cupen främst i disciplinen Enduro, vilket är en tävlingsform där man cyklar 

ett antal sträckor nedför ett berg och där man sen får trampa upp till startpunkten igen efter varje sträcka. För att bli en 
duktig MTB-cyklist krävs att man utvecklar flera olika egenskaper som kondition, smidighet, styrka och teknik. Ledarna i 

varje grupp formar träningspassen inom de olika grupperna med en runda som innehåller ett antal moment som utvecklar 

cyklisternas egenskaper. Cykelglädjen, humöret och stämningen brukar ofta vara på topp i våra grupper, så vi ledare får 
mycket positiv energi tillbaka för det engagemang vi lägger ner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om man nu vill börja cykla mountainbike, har du några bra tips? 

Man behöver en cykel och en bra cykelhjälm. Många cyklister använder också knä- och armbågsskydd, som är bra att ha om 

man skulle cykla omkull - vilket ju faktisk händer ibland. Många "vanliga" cyklar idag är av MTB-typ, så man kan ju ha sam-
ma cykel till skolan och till träning. Tänk också på att ta hand om din cykel och ge den lite service. Man är beroende av att 

den är funktionsduglig i skogen, så lite översyn, tvätt och smörj efter varje tur gör gott. Innan varje tur ska man göra en 
funktionskontroll på cykeln och kolla att allt är ok och fungerar. Det är också viktigt att kontrollera att hjälmen sitter bra och 

att den är knäppt så tajt som möjligt under hakan. 

Det finns en väldigt fin slinga att cykla vid Finnsjön som heter "WeeRideslingan". Det är medlemmar i MTB-sektionen som 
har byggd den tillsammans med hjälp av kommunen. Den är grusad nästan hela vägen runt så att den skall vara enkel att 

cykla för nybörjare. Det är dock många erfarna cyklister som också tycker den är riktigt bra och cyklar där ofta. Ett annat 
tips är att det är väldigt roligt att cykla MTB tillsammans med andra. Man lär sig mycket av varandra och det blir ofta mycket 

prat och skratt längs med cykelturen. Så passa på att prata med andra cyklister som du möter längs vägen så har du snart 
hittat vänner som du delar ett härligt intresse med. 

Vill du komma i kontakt med oss i WeeRide angående cykling i någon av våra grupper har vi mailadressen: 

weeride1@gmail.com 
 

Läs fortsättningen på sidan 35 
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”Vad är väl en bal på slottet…” Askungens längtan till festligheterna i sagan. 51 

veckor om året minns och längtar vi till en av årets höjdpunkter – Rikslägret! 

 

Jag heter Per Krook och rikslägret är min huvudsakliga kontakt med frisksportrörelsen 
och Sjövalla. Jag har varit på riksläger i perioder sedan jag var barn då min mor tog med 
mig på 1970-talet och jag älskade att tävla, i allt. Sedan Öckerölägret 2001 har jag tagit 
med mina barn och de har fått samma positiva upplevelse som jag en gång fick. Under 
en period var jag mer engagerad och höll i tävlingarna på våra läger i Sätila 2009 och 
2016. 

Vad är då ett riksläger och vad är det som gör att så många minns och längtar 51 veckor 
om året? För mig och många i min närhet är det tävlingarna, aktiviteterna och den socia-
la samvaron. 

Hela konceptet är fantastiskt. En grupp eldsjälar lägger engagemang och tid på att förbe-
reda en veckas späckat program och en lägerplats med alla funktioner. När vecka 28 
kommer strålar 1.000-1.500 frisksportare från alla Sveriges distrikt i alla åldrar samman, 
slår upp sitt tält eller ställer upp husvagnen och ger sig hän i det späckade programmet 
och återupptar de sociala kontakter de pausat sedan förra lägret. Magiskt! 

 

Under hela veckan är man ute, i solsken och i regn. Det är en fantas-
tisk start på semestern, man har jobbat intensivt in i kaklet och ofta 
försakat sin social tid och att röra på sig. Då får man en hel vecka 
med frisk luft och mer rörelse än man egentligen tål genom tävlingar, 
yoga, body combat mm. Inte sällan värker kroppen skönt, man stret-
char, kanske får en massage och återfår massa energi bara av att 
vara ute och igång. Semestern kan inte starta bättre! 

Tävlingarna ligger mig extra varmt om hjärtat. Många tävlingar har en 
lång tradition som bevaras (orientering, hellensk mångkamp och sta-
fett, tablågymnastik m.fl.).  

I alla tävlingar blandas aktiva som är väldigt duktiga i sina respektive 
grenar med många som är med ”för att det är kul”, idrott när den är 
som bäst! 

 

Min son testade orientering vid ett tillfälle och 
döpte snabbt sporten till ”vilse på tid”. Men 
kul var det. 

Hellensk mångkamp och stafett gynnar en 
mångsidighet fysiskt och teoretiskt - traditio-
ner som samlar många aktiva utövare. Teori-
proven är ett komplement till de fysiska gre-
narna och ger fler möjlighet att blanda sig i 
tävlingsmomentet.  

Jag tror jag samlat på mig alla teoriprov från 
de senaste 20 åren, de är kul att ta fram vid 
andra tillfällen och testa vänner och bekantas 
allmänbildning. 

 

 

 



De hellenska tävlingarna engagerar inte bara de aktiva utan drar en stor publik. De flesta på 
lägret tävlar, är funktionärer eller stöttar och hejar på de tävlande. Dessa tävlingar, inräknat 
Pontusatlon som ett kul inslag, är mina favoriter bland tävlingarna. Pontusatlon är ett typiskt 
exempel på en kul ide som levt vidare och nu är tradition - deltagarna springer ungdomssta-
fetten utan att växla, man springer alla sträckor själv i ett sträck och "växlar" genom att klap-
pa händerna och "snurra" ett helt varv. Kul, lite prestige deltagarna sinsemellan och "det vik-
tiga är inte att segra, det är att delta". Att arrangera dessa i Sätila var fantastiskt och lite 
skrämmande när vi såg hur tunga vissa sträckor var att genomföra. Roliga minnen finns det 
gott om - vi var några i kanske H45 som skulle springa terräng i mångkampen, 2,5-3km. Efter 
start anslöt en herre gissningsvis +70 år gammal. Han sprang (läs joggade) med oss en 
stund och sprang sedan ifrån oss en efter en. När vi väl var i mål tackade han för sällskapet 
under ”uppvärmningen” och gick till start för att genomföra sitt terränglopp! 

 

Glädjen på, och vid sidan av, planerna för fotboll och volleyboll är underbar att se. Framför 
allt mixed klassen brukar bli en tävling för den stora massan och det brukar bli en fantastisk 
dag. Att se spel på 10-15 planer med glada tillrop och skratt värmer! 

 

I slutet på veckan körs traditionsenligt trampolin och tablågymnastik, inte så många deltagare 
men kul att traditionerna står sig. Dottern tävlade tablå flera år vilket bäddade för ett gym-
nastikintresse som satt i länge på hemmaplan. 

Sist, men inte minst, alla sköna sociala kontakter som bara fungerar att ta vid där man pau-
sade dem lägret innan. Ungdomarna i sitt eget revir, ungdomslägret, där en annan dygnsrytm 
råder. Vi andra väcks av "FÄRSKA FRALLOR" och ses vid våffeltältet på kvällarna med föreläs-
ningar som bränsle till diskussioner, i musik quiz, vid sjuka lekar, på fotostigen, i pysseltält, ja 
överallt träffar man på känt och nytt folk över generationerna… Personer från olika hörn av 
vårt avlånga land med olika bakgrund och liv, men med engagemanget för rikslägret som den 
gemensamma nämnaren. Tryggheten i lägret är total, alla är hjälpsamma och räcker ut en 
hand när det behövs. Här har våra barn testat friheten att röra sig fritt, ”vi sticker bort till 
xxx, kommer hem sen”, de växer och trivs. 

 

Som ni kanske förstår är jag rätt såld på riksläger… tävlingarna, aktiviteterna och alla frisk-
sportare. Jag tycker de är kul och de har en viktig funktion för oss alla. Hoppas vi ses när det 
kommer igång igen efter pausen pga covid pandemin. 

TEXT: Per Krook  



     ”1941 blev jag blev buren hem i en ryggsäck” 

Lennart Sundin berättar: När jag var liten bodde jag i Linköping, mina två äldre 
bröder pratade alltid om hur roligt de hade med Frisksportarna. En kväll , hösten 
1941, smög jag efter när de skulle till Unga Viljor, som juniorerna kallades på den 
tiden, till Storgatan 5 och upp fyra trappor till vindsvåningen. Jag såg när de gick 
in och väntade utanför dörren en bra stund innan jag knackade på. 10 år var ål-
dersgränsen för deltagande. ”Katastrof”, tyckte mina bröder, men jag fick vara 
kvar. Det blev en liten skräckfylld början för mig. De satte mig på en planka med förbundna ögon, lyfte sedan 

plankan mot taket, som jag fick känna på. Därefter bad de mig hoppa ner. Jag var livrädd, kröp över kanten och 
hoppade beredd på ett större fall. Många av er har väl varit med om den leken. En skiva över huvudet, när jag 

kände efter, plankan var bara några centimeter från golvet. Sedan dess, bara 8 år gammal, har jag blivit kvar i 
Frisksportrörelsen. Jag har hört att jag vid en promenad med klubben blev så trött att juniorledaren Roland Myh-

rinder bar hem mig i – eller på, hans ryggsäck.  

Runt 1942 byggde klubben ett hus på Unön, vid sjön Stora Rengen, 1 mil söder om Linköping. Klubben 

lyckades köpa en tomt om 5000 kvm för 1 krona kvadratmetern. Jag tillbringade mycket tid här, många gånger 

ensam. En lördag 1947 när jag satt på det lilla berget och tittade ut över sjön såg jag något märkligt. Vad var 
det som kom ute bland vågorna? Kan det vara en älg, ett rådjur eller en människa med något på huvudet? Den 

som kom ur vattnet var för mig en okänd person, som frågade om det var Frisksportarnas stuga. ” Jag heter 
Lasse Johansson. Jag fick låna en cykel men åkte på fel sida om sjön.” Han hade placerat alla kläderna på huvu-

det och med hjälp av livremmen satt de kvar. ”Jag har summit en dryg kilometer, men nu är jag här”. Där och 
då fick jag en god kamrat för resten av mitt liv. Lasse är nu 93 år. Ibland underhåller Lasse på munspel och 

hans särbo med dragspel, på äldreboenden! Lasse tränar och lyfter skrot på gym flera ggr i veckan. Av allt vi 

varit med om tillsammans vill jag nu bara nämna två av utrymmesskäl. 

Lasse och jag cyklade på tandemcykel till rikslägret i Östersund från Linköping. Fullastade på pakethål-
lare både fram och bak, cykelväskor och med ryggsäckar. Vi startade fredag kväll kl 22.00 och var framme på 

Frösön - Östersund söndagen kl 20.00. Det blev 72 mil på två dagar. Som kuriosa kan jag nämna att vid ett till-

fälle kom från en tvärväg en tävlingscyklist. Vi trampade om cyklisten och sa: hej, hej. Efter Rikslägret i Öster-
sund cyklade vi till Åre. 

1952 läste jag i Expressen om en kommande kanottävling med kanadensare Stockholm Runt över två dagar i 

pingsthelgen. I varje kanot kunde finnas en tävlingskanotist samt en icke tävlingsdito. Tävlande från andra id-

rottsgrenar var tillåtna. Lasse och jag anmälde oss och tränade några veckor på Stångån. Från Unön till Linkö-
ping och sedan åter Unön. Starten för Stockholm Runt gick från Karlbergs Slott. Det var väl ett 15-tal båtar, jag 

minns inte hur många, som for iväg som raketer, utom vi. Nästan sist kom vi ut på Ulfsundasjön där det var 
mycket hård vind. Kursen var tänkt att bli snett över sjön. Det såg väldigt gropigt ut så vi, och några till, gick 

rakt över sjön för att sedan kunna paddla i lä av landet. Nu tog vi in lite på täten och efter Flatenbaden började 

en liten landstransport med kanoten på egna hjuldoningar. Det har visat sej att just här vid Flatenbaden hade 
Frisksportförbundet sitt allra första Riksläger 1934. Över Långsjön på 1 km hade vi en sekund bättre tid än alla 

andra. När första dagen var slut låg vi trea med nio sekunder till tvåan och sju minuter efter de som var först. 

 

Mitt första medlemskort, från 1942   har jag visst fortfarande sparat ! 



Andra dagen beslutade vi att köra hårt, till att börja med, för att snabbt ta in de 9 sekunderna vilket vi ock-

så gjorde. Vi såg även att vi tog in på dom som var först. Sedan kämpade vi tillsammans över några sjöar 
och landtransporter, där vi drog kanoterna på kärror . Mitt på dagen var det en timmes lunchuppehåll vid 

Hammarbystugan, då vi kunde äta egen medhavd matsäck. På väg in mot rasten låg vi alla tre jämsides, 
när vi nådde stranden ledde vi med någon sekund. VI ledde tävlingen, blev fotograferade av pressen och 

fick skriva autografer. 

Sen blev det ännu tuffare när vi paddlade genom kärr, sjöar och åar. Så småningom kom vi till Blockhusud-

den nu är det 18 km till en trafikerad bro och vidare in mot målet i Brunnsviken. Då en kilometer återstår 
säger jag till Lasse: När vi kommer till båten med en fiskare, gör vi ett ryck. Vilket ryck vi gjorde! Vi vann 

med 19 sekunder efter sju och en halv mils paddling. Sluttid sex timmar 44 minuter och tre sekunder. Vi 

slog bl a två kommande Svenska mästare i kanot och årets trea i kanadensare vid Olympiaden i Helsingfors 
Första priset var en resa till Olympiaden i Helsingfors med hotellvistelse samt biljetter till tävlingar under 

veckan. 1953 blev en ny tävling igen. Vi kom då tvåa. 

Här följer nu lite om mina olika riksläger. Stensund var nyligen inköpt av Frisksportförbundet och 

1945 och  år 1946 hölls riksläger där. Mina bröder och jag tog tåget dit. Jag var 12 år. Byggnationen av 
vikingaskeppet Ormen Friske pågick. Mina bröder höll emot, när borden nitades, minns jag. Året efter, när 

Ormen Friske var klar, skulle den seglas eller ros från Stensund till Paris. Starten blev av i pompa och ståt 
men slutade i tragik utanför Helgoland där båten gick i kvav. Det var hård vind. Det spekulerades om de 

gått på en mina, som blivit kvar efter kriget. Alla dog. 

1949 med cykel till Lägret i Mullsjö 1950 cykel till Stensund och 1953 cykel till Simlångsdalen utanför 

Halmstad 30 mil Resten av 50-talet blev det fjällvandringar. Bl a två gånger till toppen av Kebnekaise. En 
18 mil lång kanottur där sju båtar ingick. Över Hornavan i storm och sedan div sjöar och motströmmar i 

vattendrag. Även medströms med besök i Groumba sameby. 

1960. Ett nytt liv hade startat. Förlovad med Anita. Hennes bror Håkan hade startat en Frisksportklubb i 

Totebo, Småland. Anita var förresten på sitt första läger 1955 på Amundön där säkert en hel del Sjövallai-
ter var med. Sedan var Anita på läger i Motala och Uskavi 56 o0ch 57 1960 paddlade Anita och jag till riks-

lägret i Stensund. Vi startade söder om Söderköping i det s k Vikbolandet. På söndagkvällen, efter några 
dagars paddlande, närmade vi oss Stensunds slott. Solen sken, allt var lugnt och stilla, över vattnet ljudet 

av körsång från slottstrappan. Det var helt magiskt! Lägerdeltagarna hade allsång med dagspelsmusik. 

 Anita  med kanoten och tältet  i matlagningstagen 



Under ca 40 års tid mötte vi aldrig några kanoter ute i skärgården. 1956 köpte jag denna Klepper Aerios 

(se foto på förra sidan), som är osänkbar , 5 m lång. Runt relingen ligger en luftslang som punpas upp till 
ett hårt tryck. Slangen ligger en decimeter över vattenytan och gör sin tjänst när det kommer vågor, då 

känns säkerheten. Kanoten klarar upp till 1200kg på var sida. I kanoten finns plats för allt till en långfärd, 
tält, sovsäck, spritkök, mat, vatten, kläder och all fotoutrustning. 

Det har blivit många riksläger med åren. 1966 anordnade Östergötland och Linköpings frisksportklubb läg-
ret vid Sörsjön. Ett område runt Kålmården. Jag hade under åren märkt att inte alla ville eller kunde vara 

med och tävla i diverse grenar men ändå ville göra någonting så jag startade en fotopromenad, som 
gick i skogen med markerade platser där inom fem meters radie ett foto tagits. Alla fick låna varsin karta 

med alla foton. Det gällde att finna rätt foto på rätt plats. Det har blivit minst fem fotopromenader till, som 

jag gjort. Det blev populärt och görs fortfarande efter 55 år. 

Hur många riksläger jag varit på får jag nog fundera över, men Berndt Fredriksson har nog varit på de fles-

ta och vunnit samtliga lägermästerskap eller Hellenska Mångkamper han har ställt upp i och Owe Brockmar 
med familj var ofta med på alla läger. Owe och hans fru Ingrid fyller i dagarna 90 år! Owe var ju också en 

av fyra som varit med i Sjövalla sedan starten för 75 år sedan. Owe var dessutom en otrolig skidåkare. Jag 
har aldrig sett någon som slår hans stil och elegans i spåret. 

Under åren 1960 till 2000 var det 100 – tals Sjövallaiter på varje läger. Ja ibland ännu fler. Alla sektioner 
var där. Busslaster med ungdomar. Sjövalla och Göteborg har haft 10 riksläger under åren. 2022 års rikslä-

ger blir i  Småland. Därefter är det nog dags för vårt distrikt igen. 

 

Vi blev medlemmar i Sjövalla 1976, då vi köpt huset uppe på berget, bakom Sjövallagården. Det blev 
en del Vasalopp, nio år som ordförande och en ny, god vänskapskrets. Sjövallagården såldes och en tid i 

förhyrda lokaler startade. En dag kom Bengt Gustavsson och sa: Nu ska jag visa dig en plats där det skulle 

vara bra att bygga vår nya klubbhus. Det var vid Finnsjön, nära Mölnlycke Fk s klubbstuga. 

Där står nu Finnsjögården. Vårt fina klubbhus. Ritat och konstruerat av Sören Svensson och med Olle Lind-
kvist som byggledare. 

Tack till alla som var där och jobbade och nu fortsätter med serveringar och ständigt underhåll. Själv mis-
sade jag sju veckor under byggnationen p g a jobb utomlands. 

TEXT: Lennart Sundin 

Kurt Johansson , Une Niklasson och Maj-Britt  Larsson studerar bilderna  på fotopromenad  



 
En kort resumé om fotbollens nystart i Sjövalla 

Redan när jag började med ungdomsverksamhet tyckte jag att det var viktigt att 

syssla med många olika aktiviteter. Allt för att ungdomarna skulle trivas och få en 

bra inblick i vad frisksport betyder. Vikten av att undvika alkohol och tobak är det 

grundläggande. 

Vi ägnade oss mycket åt olika idrotter såsom fotboll, volleyboll och friidtrott. 

Tidigt fanns stort intresse för fotboll både hos pojkar och flickor. Redan 1970 träna-

de vi bl.a. i dåvarande ”bubblan”. 

Vi var väldigt tidiga med flickfotboll i klubben, bland de första i göteborgsområdet. 

En rolig episod när vi tränade på Hönekullaplanen med flickorna; en mycket tjusig 

bil stannade till och en verkligt distingerad herre kom ut och skällde : ”Flickor skall 

inte spela fotboll, det passar sig inte!” 

Flickorna blev väldigt upprörda och en slokörad herre fick ge sig iväg….! 

Omkring 1974 gick vi in i Fotbollförbundet med både dam och herrlag. Det var på 

ett möte i fritidsgården i Mölnlycke som vi bestämde oss för detta. Med på mötet var 

Ove Brockmar, Einar Wendel, Göte Kidmark, Janne Gustafsson och jag. 

Bland juniorerna kan nämnas Gunnar Widén, Geir Borlid, Mats Hallberg och Lars 

Hagner. 

Så var alltså seniorfotbollen igång! Nämnas kan att Lars Hagner stod för vårt första 

mål! 

Bland damerna var Karin Franzén den stora stjärnan. 

En kul grej var när vi spelade en match på planen i Pixbo och blev mycket uppmärk-

sammade för att i laget spelade tre föräldrar med sina respektive söner: Det var Jan-

Olof Gustafsson med Bengt, Einar Wendel med Erik och Bertil Björkqvist med 

Mats. 

Jag hoppas att fotbollsspelare i SFK i fortsättningen också tänker att Sjövalla är i hu-

vudsak en Frisksportklubb med god kamratskap och frisksportare som gillar fotboll. 

 

Skrivet av Bertil Björkqvist 



Sjövalla FK Fotboll 

Nostalgitripp från 1992 

Fotboll har sedan begynnelsen varit en av de aktiviteter som frisksportrörelsen bedrivit. 
För Sjövallas del har fotbollsverksamheten varit lite av berg o dalbana. Seniorfotboll i se-
riesystemet (lägsta divisionen) förekom under lång tid. På 1970-talet kom verksamheten 
igång under Bertil Björkqvists vingar. (Se hans berättelse i särskild artikel!). 

Några årskullar var aktiva och verksamheten expanderade. Men som så ofta inom all id-
rott lyckades man inte få kontinuerliga årskullar. Av berättelser att döma hade man dock 
väldigt roligt och skapade fin klubbanda. 

Seniorverksamheten förde en tynande tillvaro lägst i seriesystemet och oftast undre hal-
van av tabellen. Spelarmaterialet var högst varierat och stommen saknades att bygga 
kring. Ungdomarna slutade innan de var flygfärdiga för seniorfotboll. 

1992 var vi fem föräldrar som inom Sjövalla drog igång ett ungdomslag med pojkar födda 
1981. Det var ett dussintal grabbar som, efter att en stor grupp delats upp i A och B-lag 
av vår grannklubb MIF, inte uppskattade detta. 

Ett speciellt minne är när vi skulle ha vår första träning inomhus i tennishallen i Pixbo: 

När vi anlände fanns dåvarande Sjövallaordföranden Lasse Larsson på plats iklädd sin 
gröna träningsoverall (modell 1946…). Lasse höll ett litet välkomsttal till grabbarna och 
oss ledare. Vi skulle känna oss välkomna i Sjövalla FK och frisksportrörelsen. Han kallade 
sedan fram var och en och fäste en klubbnål på varje grabbs träningsdräkt! Detta upp-
skattades väldigt mycket men jag tror vi ledare blev allra mest imponerade över motta-
gandet! Under tidigare verksamhet utanför Sjövalla hade vi aldrig sett röken av någon 
ordförande! Det blev en härlig start. 

Vi tränade regelbundet med vår lilla trupp som precis räckte att bilda ett lag i ungdoms-
serierna. Resultaten var mycket blandade men vi lyckades hålla ihop gänget och åkte på 
träningsläger och spelade cuper. Huvudtränare var Kent Nilsson som lyckades att få poj-
karna med sig och behålla kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten. Kent utsågs till 
ÅRETS LEDARE I HÄRRYDA KOMMUN! Det var verkligen en stor ära som han förtjänade! 
Övriga tränare var Ulf Mannerby, Nils-Börje Nilsson, Björn Ekvall och Leif Borg. Vi hade 
alla våra söner i laget. 

Laget var med och samlade sten till den öppna spisen på Finnsjögården. Det blev många 
lass av denna speciella sten som vi plockade i skogen där det tidigare funnits stenbrott. 

Vi ledare hade olika bakgrunder inom fotbollen på olika nivåer. Det ledde till kontakter 
som utnyttjades för olika former av aktiviteter och resor på läger. Vi besökte så vitt skilda 
platser som Mellösa i Sörmland, Dalarna, Värmdö, Småland, Skåne och en resa till Belgi-
en tillsammans med ett pojklag från Värmdö IF. 

Sammanhållningen blev fantastiskt bra och några av grabbarna växte till sig, utvecklades 
och fick så småningom prova på spel i A-laget som parallellt gjorde sin bästa period nå-
gonsin och var uppe i division 5 och spelade derby mot vår grannklubb/storebror MIF. 

 



Fotbollssektionen anordnade Fotbollens dag efter sommaruppehåll och som inledning på höstsä-
songen. Andra föreningars ungdomslag bjöds in och vi hade turneringar inom de olika ålders-
grupperna. Evenemanget pågick två dagar, lördag och söndag, för att senare kortas ner till bara 
en dag. Vi hade lokala gäster, t.ex. Thomas Ravelli som ställde upp som målvakt på straffsparks-
tävling! 

Vi hade också besök av en vänförening från Arad i Rumänien parallellt med ett projekt som be-
drevs av Råda Församling. De inkvarterades på Finnsjögården och vi hade väldigt trevligt tillsam-
mans. 

Fotbollen ordnade också ett väldigt stort event på Mölnlycke IP när organisationen Artister för 
Livet kom på besök. Det var ett stort gäng kändisar som bildade ett fotbollslag och mötte oss 
inom klubben i en vänskaplig och skojfrisk anda. Vår käre kyrkoherde Lars Gåreberg var coach i 
vårt lag – problemet var bara att han inte hade koll på åt vilket håll på planen vi skulle göra 
mål…!! 

Under resans gång slogs Sjövallas fotbollsverksamhet ihop med Solstens KF. Bland andra Bengt 
Brederfält och Peter Panic bidrog med stort engagemang till verksamheten. Peter utsågs ett år 
till årets ledare inom Sjövalla och Bengt var kassör och dessutom ”allt i allo” inom fotbollssektio-
nen under väldigt många år ända till sin tragiska bortgång i cancer. 

2017 skedde en sammanslagning med MIS som i sin tur var en utbrytning från MIF. MIS låg i 
division 4 tillsammans med MIF. Det sammanslagna laget kunde behålla platsen i div 4. Ett B-lag 
kallat enbart Sjövalla fortsatte i lägsta serien då de bästa spelarna spelade i det sammanslagna 
laget. Samarbetet höll i några år men spelarmaterialet från MIS tynade bort vilket gjorde att la-
get drog sig ur serien efter degradering. Det tidigare B-laget blev då plötsligt det enda laget 
inom Sjövalla. 

Parallellt med seniorverksamheten växte ungdomsverksamheten mycket snabbt efter en liten 
trevande start med 81:orna som draglok. 

Några stora årskullar blev väldigt duktiga; pojkar -92, -97, -04 lyckades allra bäst. 

Ny kull startades samtliga år och som mest var vi över 50 barn som började! 

Vi erbjöd även flickor att börja. Detta bl.a. efter att Lasse Larsson i början uttryckte att vi skulle 
försöka få fram flickfotboll också. Detta visade sig dock vara mycket svårt då flickorna troppade 
av en efter en första året. 

Gemensamt för alla årskullar har varit att i 11-13 - årsåldrarna har ungdomarna fått mycket mer 
intressen som krävt satsningar och intresset för fotboll minskade hos många och lagen blev 
mindre. Flera lag slog sig ihop med motsvarande årskullar inom MIF för att försöka fortleva. Det-
ta har generellt lett till något eller ett par års ”respit” men sedan har de flesta årsgrupperna 
minskat igen och bara några få från varje grupp har nått upp till seniorfotboll… 

Konkurrensen med innebandy, ishockey, tennis, handboll och även andra intressen utanför idrot-
ten splittrar grupperna. Skolan tar också mycket tid för ungdomarna när de blir äldre. 

Inför framtiden har vi nu ambitiösa planer att kunna bygga ut ungdomsverksamheten på nytt 
och skapa en kontinuitet från de allra minsta upp till juniorer och seniorer. Framtiden får utvisa 
hur bra vi lyckas. 

TEXT: Leif Borg 



SACRO’s Begynnelse 

Amerika 1987, i en gymnastiksal i småstaden Wheaton beläggen på sydvästra hörnet av delstaten Mis-

souri i USA, genomfördes en sen höstdag en uppvisning av en grupp gymnaster från den något större 

grannstaden Joplin. De visade upp sporten ”Tumbling”, där gymnaster utför tio akrobatiska övningar i följd 
på ett 25 meter långt studsigt golv. Det var där och då, som jag som nyanländ utbytesstudent kom i kon-

takt med sporten och med Ted Johnson (som än idag är aktiv coach i kliniken som nu går under namnet 

The Flip Shop). Under resten av mitt utbytesår körde jag alla dagar jag kunde till Joplin och deltog i trä-
ningen, nyss 18 år fyllda. Där kom jag i kontakt med kusin-disciplinerna ”Trampoline” och ”Double Mini 

Trampoline” (DMT). 

Det började med Dubbeltrampett (DMT) Väl hemma i Mölnlycke sommaren 1988 och tillbaka 

till hemmaklubben Sjövalla, där jag spelat fotboll, och volleyboll, åkt skidor och orienterat, lyckades jag 
med stor hjälp av speciellt sjövallaprofilen Lennart Sundin få loss en summa pengar att köpa klubbens för-

sta Double Mini Trampoline, alltså en dubbeltrampett. Volleyboll-kompisen Jonas Heiman hakade på och vi 
fick ställa dubbeltrampetten på Djupedalsskolan och i delad hall hoppa under en timma i veckan. Vi blev ett 

mindre gäng som tyckte det var kul och till Lucia kunde vi genomföra klubbens första uppvisning ihop med 

luciatåg, lussekatter och pepparkakor. Musikvalet blev Chariot of Fire, Vangelis.  

SommarSACRO Sommaren 1992 efterlyste 

Härryda Kommun sommaraktiviteter för sommarle-
diga skolbarn. Det lät som ett perfekt sommarjobb 

så vi skapade SommarSACRO, eftersom Jonas och 
jag just avslutat gymnasiet. Problemet var dock att 

vi inte hade några redskap. Så vi ringde runt till 
frisksportklubbarna i Västsverige och lyckades skra-

pa ihop en handfull trampoliner. Aktiviteten blev en 

succé så vi bestämde oss för att genomföra en egen 
avslutningsvecka på sommaren och vi kallade den 

”Kick-Off”. Intresset blev stort och för att få lite 
bättre ekonomi så bjöds föräldrarna in till en avslu-

tande uppvisning med fikaförsäljning. Underlaget 

var nu mycket gynnsamt för att ta nästa steg. Vi 
hade etablerat kontakt med fritidskontoret och bör-

jade förhandlingar om halltider. Största konkurren-
ten på området var Pixbo innebandy ,som var rela-

tivt nystartat och en avknoppning från Sjövalla. På 

tisdagar och lördagar (tidigt på morgonen) kunde vi 
så starta de första grupperna hösten 1992. Med gott 

stöd från Sjövallas styrelse kunde de första trampo-
linerna köpas in. 

Team & Intermediate Namnet på grupperna tog vi ifrån USA, där ”Team” var tävlingsgruppen med 

två träningar i veckan och ”Intermediate” var påfyllningsgruppen med en tid i veckan. Åldrarna i Team var 

8 till 10 år och tävlandet kunde nu börja. Det blev snabbt goda framgångar i Svenska Cupen i Upplands 
Väsby, Herrljunga och Sveg. Skolsalar, liggunderlag och en stark gemenskap skapade en stark Team-känsla 

och hopparna lyfte fram varandra till framgångar i de yngre klasserna U11 och U13. 

WAGG – World Age Group Games Internationella Trampolinförbundet arrangerade VM vart an-

nat år. Veckan efter VM ordnades en större bredd-tävling där ungdomar från hela världen samlades för att 

tävla i olika åldersklasser. Sverige fick ett antal platser att fylla. 1994 lyckades SACRO få tre gymnaster 
kvalificerade i den yngsta klassen. Tävlingen gick i Porto, Portugal. Att få åka dit och spendera en hel vecka 

på att titta på de äldre klasserna blev en stor inspiration för både de som åkte samt hela gruppen. Nu var 
siktet inställt på 1996 och WAGG i Kamloops, en dags bilresa från Vancouver i Kanada. Tillsammans med 

Jonas Heiman kunde jag nu ta steget och ansvara för hela den svenska truppen. Nu hade SACRO med fem 
gymnaster. På vägen mot Vancouver stannade vi till ett par dagar i Joplin Missouri, för att knyta an till hur 

allt började 1988. För mig ett kärt återseende av Ted Johson och hans klinik. 

 

Någon sa senare att man trodde att det skulle bli Natur-

rutan (som då hade den låten som vinjettmusik), men 

det blev istället en ström av hoppare i nytryckta gråa T-

shirts med namnet SACRO på. Sjövalla ACRObats (med 

influenser från USA) eller Sjövallas Akrobater. 

Ca 1990, den första gruppen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 var det dags att åka till Sydney Australien och 1999 till Sun City i Sydafrika. Under dessa intensiva år växte SAC-
RO både på höjden och på bredden. De som var med från start blev ledare och startade nya grupper. SommarSACRO 

växte och nya gymnaster introducerades till klubben. SACRO hade nu nästan 200 gymnaster. Begränsningen bestod i 

halltider och ledare. Lokalen var fortfarande Djupedalsskolan och vi hade lyckats uppta hela uteförrådet (med dörr in 
till salen) till gymnastiklärarnas och vaktmästarens stora förtret. Den relationen behövde konstant vård……. 

Vi körde hårt på morgonträningarna på tisdagar och torsdagar, från 06.30 till 07.30. Sömndruckna gymnaster och 

ledare fällde upp och ner trampoliner och vi åt ostmackor mellan träning och skola. 

Unika Sjövalla 

År 2000 var det dags för mig att ta tag i arbetslivet och i och med det flytta till Shanghai, Kina. Mitt nittiotal domine-

rades av SACRO. Mitt sociala liv, min fritid, mina resor och mina relationer kretsade kring detta. Sjövalla och dess 
människor utgjorde födseln av sektionen. Sjövalla utgjorde ramverket och matjorden där sektionen SACRO kunde 

växa fram. Tillhörigheten i något större och en ekonomisk uppbackning från klubben skapade en styrka. När jag nu 

lämnade Mölnlycke, kunde Sjövalla, med en ny eldsjäl i Paula Nordöen med flera, driva verksamheten vidare. Det 
fanns en tillit och en tilltro och en gemenskap som var mycket unik. Inte bara att en sektion kan födas och växa. Jag 

som individ gavs möjligheten att växa som ledare och människa. Det i sin tur gav en sund och hälsosam värdegrund 
som jag kunnat använda i mitt fortsatta liv. Förra året återvände jag till Sverige efter 19 år i Shanghai. Jag har två 

döttrar och när min äldsta var varmt välkommen med i grön orienteringsgrupp värmde det extra i mitt hjärta. Tider 
kommer och tider går men Sjövalla består. Stort grattis till alla människor som utgör den unika klubben Sjövalla. 

TEXT: Björn Berggren 

 

 

 

 

WAGG i Portugal 1994 

Björn Berggren och, Jonas Heiman med 
Anna Eriksson, Sandra Tikas och Malin 

WAGG i Kanada 1996 

Sandra Tikas 

SACRO trupp SM 1996 

Övre rad: Maria Berndtsson, Ulrika Winberg, Frida Sand-
berg, Malin Gröndal, Josefin Lundgren, Sofia Fabo och 

Nina Brundin 

Mellanrad: Elin Boije af Gennäs, Anna Eriksson, Linnea 
Skåpdal, Sandra Tikas, Louise Andersson, Annie 

Nedre rad: Jonas Heiman, Lotta Lundgren, Douglas Jans-
son, Björn Berggren och Sara Erichsen 

Liggande: Emelie Andersson 



SACRO från 1999 

Strax efter hemkomsten från WAGG* 1999 i Sydafrika tog Bengt Olsson och Rustan ”Rulle” Jarnesand över som huvud-
tränare för Team, Sacro’s tävlingsgrupp. 

Efterdyningarna från WAGG från Sydafrika resan hängde i under ett par år. Vid SM i Malmö 2001 tog SACRO 50% av 
alla medaljerna på damsidan i trampolin och DMT. Samma år, i Odense, Danmark, vid WAGG hade SACRO hela åtta 
deltagande med. 

Djupedalsskolan är då fortfarande träningsanläggning för klubben men det skulle snart bli ändring på det. 2001 ansåg 
Härryda kommun att SACRO kunde få en ”egen” hall i Mölnlycke gamla fabriker. I Djupedal hade vi träningar fyra da-
gar i veckan vilket innebär mycket upp och nerpackning av redskapen, nu skulle det bli slut på det. 

Sacro flyttade in i Mölnlycke fabrikers gamla panncentral som legat nere en tid. Själva lokalen var ganska trång men 
det fanns plats för fyra trampoliner och en DMT. Lite svårt med DMT träningen dock då ansatsen behövde vara längre 

än hallen vilket gjorde att en dörr togs upp till handbollshallen bredvid och DMT träning kunde då bara bedrivas när 
den lokalen inte användes. 

Hallen inreddes med stort engagemang från klubbmedlemmarna och villiga ”sponsorer” som såg till att filtmatta fick bli 
underlaget istället för ett kallt betonggolv och viss övrigt material för att få ”mysighetskänsla” i hallen. Nu blev det möj-
lighet att ha träning i stort sett när klubben själv ville och ett antal nya grupper startades. 

Tävlingar. Varje år åker SACRO på 6-10 tävlingar, allt från regionstävlingar, Svenska Cupen, SM och internationella 
tävlingar i Danmark, Finland, Tyskland, Tjeckien och inte minst Frivolten Cup med upp till 400 startande från ett drygt 
dussintals länder. På Frivolten Cup har Sacro deltagit i sedan 90-talet och med dess närhet (Herrljunga) och ”lagom” 
svåra krav på tävlingsserierna har möjliggjort att det alltid varit många Sacrohoppare med. Boendet har varit allt från 
skolsalar till hyrda husvagnar med eget hushåll vilket gjort sammanhållningen mycket bra. Det har blivit massor med 
nya kompisar från hela världen. Bl.a. följde den Brasilianska storklubben Vasco Da Gama med oss för att träna i Djupe-

dalsskolan innan de åkte vidare till Tyskland för nästa tävling. Även en och annan ”långtradare” med sydeuropéer lär 
ha förekommit. Men i covidspåren har de två senaste Frivolten Cup fått ställas in så nu ser Sacro fram mot den 37:de 
upplagan under Kristi himmelsfärd helgen 2022. 

På regiontävlingar åker de som inte har tävlat förr eller ännu inte klarar de krav på övningar som gäller i Svenska Cu-
pen. De brukar arrangeras inom dagsreseavstånd och är väldigt populära tillställningar. Viktigast här är kanske inte 
resultatet utan att våga vara med och klara av de två serierna med tio övningar på ett säkert sätt. Även här tävlas det i 
DMT (Dubbel Mini Trampolin) men där en maximal svårighetsgrad finns för att det skall premieras att man är med i en 
regionstävling. Behärskar man högre svårighetsgrader finns det andra tävlingar att ställa upp i. 

Sjövalla FK /SACRO har även arrangerat ett stort antal regionstävlingar och Svenska Cupen tävlingar under åren. Även 
två SM har arrangerats, 1999 i Lisebergshallen och 2014 i Åby-hallen. 

SommarSacro. I stort sett varje år arrangeras SommarSACRO direkt efter sommarlovsstarten i två veckor. Dit brukar 
80-100 barn i 8-12 års ålder anmäla sig för att hoppa under för eller eftermiddag. De äldre tävlingshopparna är då in-
struktörer och får hjälp av de yngre hopparna som ”mini instruktörer”. Som alltid gäller det att här tränas övningar och 
serier som används vid tävling. Här ges möjligheten att få diplom i avklarade kombinationer som kallas ex. Haren, Kän-
gurun, Delfinen mm. De som är riktigt ambisösa kan hinna med samtliga sex diplom på en vecka och har då lärt sig att 
göra tio olika övningar i rad med bl.a. kontrollerad volt. 

Översvämningen. I december 2006 skedde en mindre katastrof i hallen då Mölndalsån översvämmades och delar av 
Mölnlycke centrum stod under vatten. I Sacrohallen stod vattnet precis upp till kanten på trampolinen och golvmattorna 
for iväg genom fabriken och ner i Massetjärn. Men med gemensam insats torkades hallen och redskapen upp och det 
blev då att få överta ”handbollsgolvet” som legat i hallen bredvid. Redan då pratades det om att huset skulle rivas och 
ersättas av andra lokaler och p-hus. Men som tur var tog detta tid och först 2016 sa kommunen att nu är det snart 
dags att flytta. Men byggplanen överklagades och SACRO blev kvar i lokalerna men med vetskap att det kan bli flytt 
när som helst. Denna osäkerhet gjorde att det var svårt att utveckla verksamheten då det hela tiden dök upp frågor 
som, när, var och hur det skulle tränas. 

Substitutet. Men 2019 blev det klart, all utrustning fick flyttas till Pinntorpshallen i Landvetter i väntan på ny hall. 
Under denna tid förhandlades det med kommunen om en ny hall och flera förslag har funnits på tal. Härryda kommun 
har varit väldigt mån om att det skall finnas en trampolinhall i kommunen och när det byggdes nya idrottsanläggningar 
där Mölnlycke gamla fabriker låg var en gymnastik och en trampolinhall med i planerna. 

Sensommaren 2021 gick flyttlasset med trampoliner, DMT skyddsmattor mm från Pinntorpshallen till den nya lokalen. 
Den ligger bara 50-100 meter från ”panncentralen” där Sacro tidigare höll till MEN, den nya hallen har förutom plats för 
fyra trampoliner, en DMT med full ansats även två nedsänkta trampoliner där det går att träna in nya övningar ner i en 
grop med skumgummi eller i en mjuk ”tjockmatta”. Detta ger fantastiska möjligheter för hopparna att utvecklas snab-
bare och framförallt säkrare. 



Lite SACRO statistik 

12 SM Guld 

56 SM medaljer totalt 

1600 (C:a) starter i SM, SV Cupen, Frivolten Cup (ej regionstävlingar) har SACRO hoppare gjort genom åren. 

Det har hoppats i Sverige, Europa, Kanada, Sydafrika, Australien bl.a. Topp 10 listan ser ut så här: 

Emelie Andersson  149 st starter 

Martha Dahlqvist   106 st starter 

Anna Eriksson         95 st starter 

Linnea Skåpdal       76 st starter 

Fanny Fredriksson   62 st starter 

*WAGG = World Age Group Games, inofficiella ungdoms VM i trampolin och DMT 

Kajsa Ohlsson – Lidén  106 st starter 

Frida Sandberg            100 st starter 

Janni Alfredsson             76 st starter 

Nina Alfredsson              71 st starter 

Maria Berntsson              58 st starter 

FORTS från sid 23 
Du är också utbildad mountainbikeinstruktör, vad innebär det? 
Jag är certifierad MTB-instruktör inom PMBIA, som är en internationell MTB-

organisation med säte i Kanada. MTB är en sport som kräver en hel del teknik 
av utövaren, vilket också är något väldigt roligt att träna och bli bättre på. 

Att vara utbildad instruktör innebär att jag har en tekniskt- och pedagogisk 

färdighet att lära ut MTB-teknik och jag vidareutbildar ledare inom vår 
ledargrupp. Inom WeeRide väver vi in de tekniska momenten i våra träningar. 

Det är viktigt för deltagaren att bli utmanad och coachad på rätt teknisk nivå. 
Det skall inte vara för lätt och inte för svårt utan lagom utmanande, vilket gör 

att man känner sig motiverad att kämpa på, vilja utvecklas och bli bättre. 
 

Tills sist, vart åker du på cykelsemester? 
Det finns så mycket fin cykling runt Göteborg och Mölnlycke så egentligen be-
höver jag inte åka någonstans men det är klart Åre lockar ju alltid på 

sommaren. Om jag vill ha en fin cykelsemester på närmare håll åker jag gärna 
till Isaberg. 

TEXT: Ingmar Stockagård 
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