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Redaktören har ordet. 

Hejsan alla! 

Nu var det så dags för ett nytt nummer av 

Sjövallabladet! Även denna gången har 

det varit ett nöje att sätta ihop vår klubb-

tidning eftersom det droppat in fullt med 

material från många håll. Tack så väldigt 

mycket för alla bidrag! 

Först måste jag dock be Lena Holmberg 

och Annika Lange om ursäkt för en miss i 

förra numret där jag blandade ihop ert 

inskickade material gällande Volleyboll, 

historia och bilder!! Ytterst olyckligt och 

svårt att göra ogjort tyvärr. 

I sommar , om bara några veckor är det 

dags för årets riksläger! WOW ja det är 

sant ! Efter sju år och åtta bedrövelser 

eller vad man nu säger,,, nåja två år och 

en lång pandemi i alla fall så är det alltså 

äntligen dags igen och många är vi väl 

som längtat kan jag tro. Väl mött vecka 

28 säger jag bara!! 

Själv befinner sig maken min och jag, mitt 

emellan två boenden. Vi har den stora 

glädjen att spendera sommaren på Tjörn 

med mina fina föräldrar, Anita och Len-

nart Sundin. Vi kommer sedan, efter 

många år i Herrljunga, faktiskt att landa 

mitt i Mölnlycke i september. Vi ser med 

spänning fram emot närheten till Sjövalla 

igen och förhoppningsvis ses vi snart. 

Nu önskar jag er alla en härlig och varm 

sommar med många bad. 

 Vänligen Karin Blomqvist 

OMSLAGSBILD 

Härlig bild på Johan Ahlgren i årets Vasalopp.  

Läs Johans tolkning av begreppet Dragnings-
kraft  med ”Sjövalla-axiomet” i tidningen på 
sidan 17. 
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Ordföranden har ordet  

Hej kära medlemmar! 

Så har vi då äntligen kunnat återgå till en mer normal verksamhet utan oro för vådliga smittor. Det 

blev en lång tid då vi inte kunde träffas och vara aktiva tillsammans på traditionellt vis. Två hela år 

som nästan ”gått upp i rök”.  

Men tiden har förvisso gått. Ja – om det nu är tiden som går? Min salig bror uttryckte sig så här en 

gång: 

Oh, kortsynta dårskap som tar det för givet                                                                                                                                         

det är inte tiden som går, utan livet!                                                                                                                                                      

Ty tiden den är och den fortsätter bara                                                                                                                                               

som den alltid har varit och alltid skall vara. 

Men livet det går, det har början och slut.                                                                                                                                             

Vi vet aldrig när timglasets sand runnit ut.                                                                                                                                           

Så ägna, mens tid är var stund som blir över                                                                                                                                         

åt dem som din kärlek och vänskap behöver. 

Jag skulle då vilja spinna vidare på det. Det gäller att fånga dagen mens tid är. Ni vet det här med 

”Carpe Diem”. Ta vara på alla ljuspunkter i livet. Inte minst nu, i skrivande stund, när våren är 

som bäst, men också, när detta läses av er, då vi går in i vår underbara svenska försommar. Ta vara 

på denna tid. Ägna också i detta sammanhang en stund som blir över åt att vara ute och må riktigt 

gott. Och då skulle jag vilja uttrycka mig så här:  

Nu borta är vintern då sinnet var dystert                                                

av mörker och kyla och folkhälsotvång.                                  

Nu livet helt plötsligt är lättsamt och ystert,                             

vi njuter av fåglarnas kvitter och sång.                                

Visst är det väl märkligt hur härligt man mår                       

när lärkan sin drill uti skyarna slår! 

Nu grönskan står fräsch uti skogar och hagar,                                

det blommar så praktfullt i park och i lund.                                      

Nu ljuset ger långa och ljuvliga dagar,                                          

man dröjer – och njuter - varenda sekund.                                    

Visst är det väl märkligt hur härligt man mår                                  

när våren på tröskeln till sommaren står! 

Nu blånande himlar sig över oss välver,                                        

naturen - den jublar i glädje och sol.                                                

Nu asparnas löv uti vinden de skälver,                                            

mot ljuset vänds vårfingerört och viol.                                          

Visst är det väl märkligt hur härligt man mår                                                

när rosorna prunkar i törnrosens snår! 

 

Nu vårsången klingar, den tjusar och dårar,                             

dess klang går till hjärtat, en sträng slår den an.                         

Nu kommer i vrån uti ögat små tårar                                            

av glädje - och känsla - i vårtid så grann.                                 

Visst är det väl märkligt hur härligt man mår                           

fastän det ju upprepas år efter år. 

Så nu kära vänner, ni sjövallaiter,                                              

sköt om er, var ute och må riktigt gott.                                        

och vårda er hälsa med ”action” som biter                                 

när vi - genom frisksport – så’n möjlighet fått.                         

Visst är det väl märkligt hur härligt man mår                              

när vi uti markerna röra oss får! 

 

Trevlig Sommar önskar jag er alla!  

Claes Green  
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Sjövallas styrelse 

 och funktionärer 2022 
 



 

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: 30 kr Klippkort 10 ggr: 280 kr 

  Medlemmar:   Gratis  

  

När Finnsjögården är öppen går det att ringa dit på tfn 031-16 31 10  

 

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. 

 



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

betalat medlemsavgiften för 2022. Det är naturligtvis lätt att glömma, men det är viktigt 

att vi får in våra medlemsavgifter, som är en väsentlig intäkt för klubben! Det må också 

påpekas att de försäkringar klubben tecknar för verksamheten enbart täcker dem som är 

medlemmar i klubben. Det är således viktigt att alla som är engagerade i Sjövalla, 

såväl ledare som aktiva och passiva lojalt betalar sin medlemsavgift. 

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 medlemskas-

sör kommer i sinom tid att till Sjövalla FK föra över de pengar som rätteligen hör hem-

ma där. 

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

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

 

Sköt om er kära medlemmar,             

må så gott och kolla att ni betalat medlemsavgiften! 

Claes Green 

Påminnelse 

att betala medlemsavgiften i 

Sjövalla för 2022 



 

 

 

 

 

 

Vinnare i 

Sjövallas medlemslotteri 
 

 

 Som utlovats i samband med uppmaningen att betala 2022 års 

medlemsavgift, har en lottning gjorts bland de medlemmar 

som inbetalade sin medlemsavgift innan den 1 april 2022. 

 Vinnarna blev: 

 

  1. Calle Bokedal, Orientering 

  2. Ulrika Logren, Orientering 

  3. Isak Wennergren, MTB/Fotboll/Volleyboll 

 

 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. 



 

 

 

 

    Gunnar Rydström 21 sep  

 

 

 

 

Ritva Rankanen 9 okt  

Emanuel Rona 8 dec  

 

 

Ingemar Stockagård 17 aug  

Claes Nylund 5 okt  

Lars Kubacki Rabe 28 okt  

  

Ing-Marie Berntsson 17 

juli  

    Stefan Karlsson 14 juli  

  Marianne Klasson 26 aug 

 

     Une Niklasson 14 aug  

Helena Björkman 17 juli  

Magalena Lundstedt Nordén 1 aug  

Lisa Johansson 19 aug  

Jaquline Decerein 28 okt  



 

 Mer än 40 år senare är vi fortfarande vänner. 
 

Under 80-talet spelade flera hundra ungdomar volleyboll i Sjövalla och jag var en av dem. Jag följde min syster i 
fotspåren och började spela volleyboll på vintern och fotboll på sommaren. Våra ledare i volleybollen var stentuffa 

tjejer och som nog satte lite färg på tillställningen när de ställde upp i kommunens Luciatävling. 
 

Vi tränade först i Bubblan med en iskall gång mellan omklädningsrum och hall. Därefter i den stora hallen på den 

tiden vid det som nu är Hulebäcksgymnasiet. Seriespelet var runt Göteborg för det fanns många klubbar. Den värs-
ta hallen var Berghalla i Bergsjön med en hemsk ljudnivå i plåtladan. Ibland åkte vi på tävlingar som Trekungasla-

get i Ytterby och kom hem med stora sår på knäna efter närkontakt med nålfiltsmatta. Kal å Ada Cup spelades i 
Valhalla med sitt myller av olika hallar. 

 

Jag fortsatte hänga efter min syster även till damträningarna där vi spelade system och jag kom att bli center. Se-
riespelet gick väl upp och ner, men på slutet vann vi division 3 och gick upp till tvåan.. Då var jag spelande träna-

re , en utmaning i sig, men det var också svårt att motsvara de krav som ställdes på lokaler, domare och andra 
funktionärer. 

 
När jag hade spelat själv ett tag var det dags att bli tränare tillsammans med två kamrater. På den tiden fanns inte 

minivolleyboll., man spelade inte med studs och bollarna var stenhårda och stora. Tror det  är lättare för dagens 

barn att börja. Men det är spännande att se hur gamla takter sitter i för till skillnad från ungdomarna idag så skulle 
jag aldrig komma på tanken att ta emot en serve med fingerslag.. Med mjukare bollar är det möjligt idag, men på 

den gamla  goda tiden hade en stukning varit sannolik. Minst. 
 

Vi arrangerade även tävlingar själva i Sjövalla. Några år blev det Ansvar Cup, men roligast var kanske ändå Olof 

Cup. Vår föräldrageneration spelade volleyboll en gång i veckan och var trogna supportrar på våra hemmamatcher. 
I Olof Cup möttes vi på ett generationsöverskridande sätt där de olika lagen fick poänghandikapp. 

 
En viktig framgångsfaktor under dessa år var framsynta tränare som insåg betydelsen av att ha flick– och pojklag i 

samma ålder och som dessutom uppmuntrades att göra aktiviteter tillsammans. Vi åkte på Riksläger, Midsommarfi-
rande på Stensund, Mustmästarcupen i Huskvarna, Våffelfesten i Örebro, danskurs, cykling i Danmark och mycket 

annat roligt. Vi hängde i Sjövallas ungdomslokal i gamla Folkets hus i Mölnlycke som nu är Funkisfabriken och 

ibland åkte vi till Göteborg för att ta en pizza på La Vacca. 
 

Även när volleybollen tynade ut som seriespel så fortsatte vi spela på Rikslägren. Med åren suddades åldersgrän-
serna ut och det blev ganska många framgångar, speciellt på damsidan. Det har också varit spännande att följa 

beachvolleybollens utveckling. En svår men rolig sport där man får god motion bara av att hämta bollen. Kul att 

det nu finns bra tillgång på planer både inne och ute. Det händer att jag cyklar bort till Stensjön för att spela. 
 

När jag för ungefär femton år sedan funderade på var jag skulle sätta ner mina bopålar efter att ha flyttat runt i 
Mölndal, Göteborg och Stockholm så föll valet på att flytta hem till Mölnlycke. Där visste jag att många av mina 

tidigare klubbkamrater bodde kvar. En ny generation volleybollspelare hade vuxit upp och jag kom med i gemen-

skapen igen som spelare och tränare. 
 

Vi är nu ett gäng som spelar fortfarande på onsdagar. Ett tag såg det ut som vi skulle vara tvungna att lägga ner, 
men så kom en grupp ungdomar till oss så nu är det full fart igen. 

Jag har volleybollen att tacka för väldigt mycket. En vilja och glädje att träna som jag så väl behöver för att mot-
verka mitt stillasittande kontorsarbete. Jag hittar jättebra i Göteborg efter att ha spelat match i olika förorter. Jag 

umgås fortfarande med lagkamrater och tränare från förr, även om vi nu håller oss mer till vandring, cykling och 

padel. En av mina adepter är min tränare på Friskis och jag bor numera bredvid Vällsjöskolan tillsammans med min 
sambo som precis som jag startade sin tränarkarriär i Sjövalla precis just där. 

TEXT: Lena Holmberg 
 
 
 
 
 
 



Jenny Ljungberg blev Årets ledare 2021! 

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

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

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

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

Det blev Jenny Ljungberg i Orienteringssektionen som blev utsedd till årets ledare för 
2021. 

Jenny kom tillsammans med sin familj med i Sjövalla 2005, när sonen Hjalmar började 
orientera som 7-åring och familjen blev snart påtagligt aktiv i orienteringsskogen, Jenny 
började snart hjälpa till på alla möjliga sätt där det behövdes en hjälpande hand. 2018 
blev hon tillsammans med Inger ansvarig för den yngsta gruppen (den gröna) i OL-
sektionen. 2021 tog hon ett större ansvar och blev en riktig slitvarg, där hon med en ald-
rig sinande energi skrev veckobrev, hittade på aktiviteter och jag vet inte vad. Sjövalla 
har all anledning att vara tacksam för allt det jättearbete hon lägger ned i klubben såväl 
som ledare och hjälpreda. 

Jenny är en mycket värdig deltagare i gruppen av medlemmar som sedan 2009 blivit ut-
sedda till ”Årets ledare”. På klubbens årsmöte den 27 februari blev hon formellt utsedd till 
årets ledare och fick senare rent fysiskt motta det ståtliga ledarpriset tillsammans med 
blommor och diplom av klubbens ordförande, Claes Green. 

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

 

 



Orientering i Sjövalla. Kort historik del 2 

Vi har lämnat forntiden och är på väg in i medeltiden. Kartorna blir allt bättre och 
detaljerade men all resultatredovisning sker manuellt och stiftklämman är fortfaran-
de en kär vän. 

För Sjövallas del inleds organiserad ungdomsträning 1981 och vi börjar delta i nationella 
budkavlar. Vi deltog med tre ungdomslag i IFK:s höstbudkavle ”Soptippen Runt” som 
denna gång gjorde skäl för namnet då TC var uppe på Brudaremossen. 

Året efter chockade vi arrangörerna med att anmäla 2 lag till Utbys 12-mannabudkavle, 
en rak kavle över 12 sträckor, som pågick från arla morgon till sen kväll. Sjövalla var ju 
en helt ”ny” bekantskap för alla etablerade klubbar och det var debut för ALLA Sjövallase-
niorer i budkavlesammanhang. Föga oväntat fick vi kämpa länge och väl. Omstarter blev 
det naturligtvis för vår del och det utvecklades till ett normalt för att inte säga traditions-
enligt faktum på den tiden. Vi saxar ”att klubbandan är god visar det faktum att klockan 
18.00 då mörkret lägrade sig tungt över skogen var fortfarande fem löpare ute, varav tre 
från Sjövalla och av dessa var två gravida, dock utan minsta tanke på att ge upp”. 

 

 

 

Tidstypisk bild från 80-talet med några väl-
bekanta orienterare. Björn Berggren lig-

gande längst fram. 

Nöjda löpare efter genomförda lopp: Jukka 
Rankanen, Claes Green och Kurt-Åke Karls-
son får representera ett av Sjövallas 
många budkavlelag under 1900-talet. 

Vårläger lockade 45 deltagare och på KM star-
tade 52 grönvita. 

1983 passerades en milstolpe då Björn Berg-
gren vinner Sjövallas första seger i en A-klass 
(huvudklass) någonsin genom att vinna H14A 
vid Lerums tävling. 

Sjövalla deltar för första gången på 5-dagars 
med 10 deltagare, detta år i Småland. På den 
tiden var 5-dagars ett begrepp inte bara för 
orienterare utan för stor del av det svenska 
folket. Numera omdöpt till O-Ringen men 
dessvärre mer anonymt. 

Samma år startade särskild träning enbart för 
damer på Solveigs initiativ och fick mycket god 
uppslutning. Vi andra ledare var något konfun-
derade och beslöt      oss för ett studiebesök. 
Våravslutning med poängorientering var ett 
lämpligt tillfälle. ”Damerna var väl samlade in-
för starten vid Lilla Delsjön. Inget verkade få 
dem ur balans. Diverse hot som ”uttagning 
inför10mila eller publicering av resultatlista i 
Härryda Posten” spred ingen oro i leden. När 
alla damerna gett sig ut i skogen förvandlades 
startbordet hux flux till magnifikt fikabord. Här 
fanns frallor med ost, hembakade bullar, saft, 
kaffe och te. Ni kan tänka er att eftersnacket 
drog ut på tiden.” 



På budkavlefronten hade vi fått upp ångan ordentligt, 18 lag startade på IFK:s höstbud-
kavle. 

Vi blev inbjudna att delta i Höstserien, som var en klubbtävling i serieform mellan Göte-
borgsklubbar för ungdomar 16 år och yngre. Vid varje tillfälle tävlade två klubbar mot 
varandra och man tävlade i ordinarie klasser där segraren fick 7 poäng, tvåan 5 poäng 
därefter 4,3,2,1.  

Klubb med högst totalpoäng fick 2 matchpoäng, som i till exempel fotboll. Vi fick starta i 
division 2 där vi kom trea av sju klubbar och blev uppflyttade till division 1. Övriga Göte-
borgsklubbar hade nog räknat med att Sjövalla skulle vara en munsbit, men ack vad man 

bedrog sig! 1984 blev Sjövalla trea i divi-
sion 1 och följande år vann vi grundserien 
och slutade på andra plats i slutspelet mel-
lan de fyra främsta lagen i grundserien. 

Trots ibland missade kontroller, väntan, 
regn och mörker, hördes aldrig en klagan 
eller sur kommentar. Alla var glada och 
uppmuntrande. Alla hjälptes åt. Jag kände 
stor samhörighet och gemenskap, trots att 
jag var äldst, närmast överårig och kompis 
med Glenn Miller. Jag tror att Lotta 
(Solméus 13 år, red anm) som var den 
yngsta kände likadant.” Laget som sprang 
och faktiskt fick några lag efter sig: Bernt 
Fredriksson, Olle Lindkvist, Hampus Eriks-

son, Sören Svensson, Björn Berggren, Hans-
Olof Carlsson, Per Jonsson, Kurt-Åke Karls-
son, Ragnar Pascher och Jukka Rankanen. 
Speciellt omnämnande till Björn Berggren 

som fick sin kompass söndertrampad något efter starten och sprang långa natten 16,6 
km utan kompass! 

  I mitten av 1980-talet sprang även Sjövallas damer flera 43-kavlar och 1988 deltog 
Kerstin Adrian, Margit Fredriksson och Solveig Hedenblom som första Sjövallaiter på Ve-
teran VM som arrangerades i Sverige, närmare bestämt Dalsland. För första gången ar-
rangerade vi även ett natt-KM. 

Träningssamarbete med OK Landehof inleddes 1989 och sektionen började ge ut infor-
mationsskriften Skogsdoft som komplement till Sjövallabladet. Vi arrangerade Vårserien 
för första gången. 

Året efter arrangerade Göteborgs distrikt 5- dagars (O-Ringen) för första gången. Sjövalla 
bidrog med en stor arbetsinsats. Klubben svarade för en SMS-grupp (start, mål och sek-
retariat) för en målfålla och tre förläggningsområden.  

Detta var på stiftklämmans tid och bara för att kontrollera stämpelkort krävdes ett täckt 
långtradarsläp modell större med ett 10-tal bord och 20-tal funktionärer, där varje stäm-
pelkort noggrant kontrollerades. Totalt deltog 140 Sjövallaiter och ekonomiska vinsten på 
350.000 kronor blev senare grundplåt till Finnsjögården. 

Bernt ”Freddie” Fredriksson, sprang förstasträckan 
vid Sjövallas första 10milastart för herrar, men var 
även en eminent löpare och skidåkare (som alltid 
gav järnet) 



1990 var även året då Sjövalla deltog på 25manna för första gången. Något som har bli-
vit tradition sedan dess. Vi har haft den stora förmånen att Jan-Erik Jonsson, som arbeta-
de på Volvo Buss, alltid försåg oss med gratis buss både till 10mila och 25manna. Jan-
Erik var dessutom alltid chaufför. Många gånger var det prototypbussar som skulle tes-
tas. Vi minns speciellt en gång på en bensinstation i Katrineholm. Året var 1993. Plötsligt 
några mil söder om nämnda stad började varningslampor att blinka och ljudsignaler ljuda 
från instrumentbrädan. Att något allvarligt hade inträffat förstod vi när motorn kokade 
och kylarvattnet rann ut på vägen.  

Efter en stunds avkylning lyckades vi dock ta oss till Katrineholm. Klockan var närmare 
åtta på kvällen och goda råd var dyra. Jan-Erik gjorde en heroisk insats – medan vi andra 
tittade på – och lyckades efter åtskilliga samtal till Volvo och tester lokalisera felet till en 
elmotor för kylarfläkten. När Jan-Erik testade säkringarna blev det rena stjärnfallet när de 
brann av på grund av kortslutning. Vi lyckades dock ta oss till Uppsala. Nästa dag kom en 
servicetekniker uppkörande från Göteborg och bytte motor och därmed var allt frid och 
fröjd. 

Åter till 1990, då hade Jan-Erik skaffat en elegant buss med dovt silverfärgat chassi och 
tonade fönsterrutor så busstävlingen vann vi överlägset. Övernattning på Nacka gymnasi-
um. Incheckning, förplägnad och en natts sömn 
i en trång skolsal gjorde gott. Vi slutade på plats 
278 av 356 startande lag. I laget sprang Per 
Jonsson, Thomas Karlsson, Björn Lindkvist, 
Magnus Jonsson, Sara Svensson, Jan-Erik Jons-
son, Hans Berg, Ragnar Pascher, Nisse Berg, 
Olle Lindkvist, Ann Ljungblom, Josefin Hybring, 
Jenny Thörnblom, Christer Berg, Karin Lindkvist, 
Lotta Solméus, Linda Hedenblom, Karin Berg, 
Solveig Hedenblom, Kurt-Åke Karlsson, Sören 
Svensson, Anders Ljungblom, Lisa Eriksson, 
Christina Green och Calle Berg. 

Inger Green startade träning för de 
allra yngsta 1991 och kan nu fira 
30 år som framgångsrik orienter-
ingsledare. 

1992 arrangerade vi en av de för-

sta ”handikapp”-orienteringarna 

(numera Preo) i Sverige. Plats 

Wendelsberg. En annorlunda täv-

ling. Deltagarna hade i samband 

med sin anmälan meddelat vilken 

form av hjälp som de behövde för att 

ta sig runt banan. 

 

. 

Sjövalla var starka på ungdomssidan Under 1984 
skriver Sture Berggren ut startlistan på KM på da-
tor. Vår första datorkontakt. Över 100 Sjövallaiter 
tävlade detta år, KM lockade 73 och på O-Ringen 
startade 40 Sjövallaiter. 



Damträning är fortsatt framgångsrik. ”Vid träningen hos familjen Ronnerstedt i Tubbared 
inträffade en näpen historia. På programmet stod poängplockning och en kontroll var ett 
torn. Nu förhöll det sig som så, att en icke obekant juniorledare, ingift i familjen Ronner-
stedt, fått till uppgift att hänga ut skärmarna. Väl på plats fick nämnde person snilleblix-
ten att hänga skärmen uppe i tornet, där den inte kunde nås utan betydande gymnastis-
ka rörelser och avsevärd fara för liv och lem. Inte nog med detta. Samtidigt skulle ama-
zonerna förevigas av Thore R, som utrustat sig med ett starkt teleobjektiv. Tyvärr föll det 
hela på att Thore gick till fel torn. Ridå! 

1985 ritades vår första karta över Råda Säteri. All rekognosering utfördes av klubbmed-
lemmar, renritning av Roger Andersson, Göteborgs SK. Under 1980-talet ordnades också 
ett flertal helgläger. Vi minns kanske främst 
lägret i Ryda 1985 och då speciellt HOLK OL, 
som gick ut på att snabbast spika ihop en få-
gelholk. Kruxet var bara att delarna tillsam-
mans med hammare och spikar var utplace-
rade vid olika kontroller. Vi tävlade familjevis 
och det gällde att organisera letandet. Natur-
ligtvis låg hammare och spik längst bort och 
så långt ifrån varandra som möjligt, bara för 
att man skulle stå på återsamlingsplatsen - 
som en fågelholk - med alla delarna utan att 
kunna sätt ihop holken. Och så fortsatte det 
hela lägret. 

1986 var det debut i 10mila. Damerna först 
och så även här. Vi startade med två orutine-
rade lag som kämpade väl. Förstalaget ham-
nade strax före placering 400 och andralaget 
tog med sedvanlig säkerhet hand om sistap-
latsen. Därmed hade Sjövalla FK lyckats läg-
ga beslag på sista platsen i alla större bud-
kavlar så här långt där vi deltagit men också 
ett bevis på att aldrig ge upp. Förstalaget var 
knappt 3 timmar och andralaget drygt 5 tim-
mar efter segraren. 

Sjövalla debuterade även i Ungdomens 10mi-
la med ett pojklag och två flicklag. 

!986 vann Kerstin Adrian klubbens första DM i klassen D55 och Linda Hedenblom, Karin 
Berg och Charlotta Solméus vann klubbens första budkavle-DM i klassen D12. 

Orienteringsverksamheten, om vi ser till antalet aktiva, nådde toppen 1987 under hela 

1900-talet. Det var aldrig under 65 deltagare vid någon träning, ibland över 100 deltaga-

re. I Vårserien deltog 70 Sjövallaungdomar och på O-Ringen startade 43 grönvita. Sam-

ma år debuterade även grabbarna i 10mila. Freddie berättar ” Några som inte var säkra 

på att kvalificera sig på ett ärligt sätt hade i smyg införskaffat pannlampor. 10mila inne-

håller även fyra nattsträckor och hade man pannlampa var man direktkvalificerad.  

Sjövalladebut i 10mila. Stående från väns-
ter (lag 1) Malin Bergkvist, Solveig He-
denblom, Gunilla Lindkvist, Martina Sundin 
och Tiina Rankanen. Sittande från vänster 
(lag 2) Ann Ljungblom, Lena Eriksson, 
Wivi Anne Svensson, Katarina Olofsson 
och Kerstin Adrian. 



Vi hade ju fram till hösten aldrig orienterat på natten! Vid sista träningen innan avresan 
fick vi av Sören i uppdrag att ta med gemensamma prylar som gasolkök, vattendunkar 
och grytor. Själv drog jag en lapp där det stod att jag skulle ha med ovanstående. Att 
komma ihåg det plus att rött på kompassnålen är norr och vitt söder är det då så konstigt 
att man glömmer sin sovsäck hemma”. Kerstin Adrian fyllde i ”Pojkarna som skulle ut och 
springa i nattmörkret låg som kåldolmar i sina sov-
säckar och Freddie, som glömt sin egen sovsäck, 
höll sovsäcken varm åt den som just ute. Vi märkte 
snart att tältet inte var ett regntält, så vi hälsade 
morgonen med glädje, klädde oss raskt (hade vi 
klätt av oss?) och muntrade upp dem som ännu 
inte startat 

Ett 10-tal Sjövallaiter var manade att ställa upp 
som påskjutare eller hjälpa de tävlande på annat 
sätt. Valet, vem som skulle skjuta på vem, avgjor-
des vid startplatsen och var något slumpmässig, 
eller rättare sagt Freddie var slumpmomentet. När 
den tävlande hade kallats fram till start i pool posi-
tion tillfrågades denne om hjälp önskades. Vid ”ja” 
mönstrade Freddie den tävlande från topp till tå. 
Vikt, rullstolstyp, eventuell batteridrift, hårfärg, ja, allt togs med i beräkningen – ändå 
blev det en del fel val. 

Anette Börjesson fick slita med en orienterare som inte bidrog med något för att under-
lätta framfarten. Anette snurrade i terrängen som en bålgeting och blev allt rödare i fej-
set var gång vi såg henne. Anettes make däremot fick en adept som hade den goda sma-
ken att mestadels rulla fram själv, ja, till och med gå i backarna för egen maskin. 

Lilla Sportspegeln i TV följde speciellt Sjövallas flickor i ungdomsbudkavlen i 10mila. 

!993 var året då vi arrangerade vår första nationella tävling Sjövallaslaget – en batalj 
utan blod – vid Tulebosjön nära Kållered. Korta avstånd, ett intimt tävlingscentrum, 
snabb resultatgivning, inga döda älgar, bra banor i fin och utslagsgivande terräng. Cirka 
600 löpare testade banläggare Claes Greens banor och tävlingsledare var Sören Svens-
son. 

Av bara farten arrangerade vi även vår första DM-tävling Kort-DM (numera Medel-DM) i 
Kimmersbo mellan Lindome och Billdal under hösten. 

Några kommentarer ”Ingen köbildning, vi kände redan när vi parkerade bilen att vi var 
välkomna. PM:et var innehållsrikt och mer personligt än det brukar vara. Tävlingscentrum 
placerat på vacker kulturmark, lagom avstånd och lugn atmosfär. Banor som bjöd på ori-
entering från start till mål”. Tävlingsledare Solveig Hedenblom. Banläggare Sören Svens-
son. 

Vi är fortfarande kvar i medeltiden – inte ett elektroniskt hjälpmedel så långt ögat når – 
men vi närmar oss snabbt. Om detta och när Sjövalla får sina första SM-medaljer och ar-
rangerar världscup i nästa nummer 

Noterat av Sören 



 

 

Vasaloppet 100 år (1922-2022) 

 

Dragningskraft 

Gravitation (nylatin gravitaʹtio, ytterst till latin graʹvis 'tung'), den attraherande kraft (dragningskraften) 
som verkar mellan alla materiekroppar. På jorden märker man gravitationen genom tyngdkraften, den kraft 

med vilken jorden attraherar föremål vid sin yta. 
 

Men måste jag åka, egentligen hade jag fått nog efter fem års Klassiker mellan 1995-1999. Sedan hade jag 

nästan en klassiker från 1983 då jag slutförde tre grenar av fyra, när Vansbrosimningen skulle genomföras 

ringde jag min bror som definitivt avrådde från att simma de tre kilometrarna. Jag lyssnade på storebror 

och missade således min första ansats till en klassiker. Det tog jag igen med råge enligt ovanstående inled-

ning.  Så åtta Vasalopp var väl ganska OK att sluta med. Det var min mentala tanke om fädrens spår tills 

min dotter Louise lämnade 2018 års födelsedagspresent:  

”Pappa du och jag skall åka Vasaloppet 2019”. Vad kul tyckte jag, och vi började träna igen. I Serneke hal-

len, Hestra och Ulricehamn. Och vi kom i mål, båda två. Härligt med ett gemensamt äventyr. Efter det 

hängde det 9 diplom på källarväggen (inomhus) hemma. Och det går ju inte att sluta på 9 lopp, eller ?  

Mitt tionde, för medalj kördes 2020. Jag hade tagit tåget till Mora och där väntade svärsonen Jakob. Han 

var delaktig i tidtagningen i loppet och jag sov över i hans hyrda lilla hus nära Mora. På Vasaloppsmorgo-

nen låg det nysnö på marken och det blev en kaotisk resa till Sälen i bil. Kaos i trafiken, ingen hade räknat 

med snö ! Väl framme hade starten gått, så startleden spelade mindre roll den dagen (För mig). Framför 

mig hade jag kanske 15000 åkare. Startade och var nära repet men åkte bättre och bättre, körde också 

omkull flera gånger, gubben börjar bli gammal, tänkte jag själv. Framme i Hökberg stannade jag alldeles 

innan kontrollen där Jakob stod och väntande, riktigt dumt, skulle givetvis passerat vätskekontrollen. Vi 

planerade målgången, och kom överens om att ses i målet och skippa mötet i Eldris. Jakob gick mot sin bil 

men fick komma tillbaka, centrerad över naveln, fanns en blå lina och vid mina fötter degraderade man mig 

genom att ta bort chippet runt fotleden. Repet efter sju mil, och jag skulle ju bara ner och hämta medaljen. 

Min klagosång betydde inget, endast fåglarna lyssnade och kompisarna bredvid. 

Vet inte om jag bestämde mig direkt eller om det tog kanske en timma att bestämma sig för nästa lopp 

2021, att få hänga tio års medaljen runt halsen ett år senare istället. Nu var sonen Erik med som skulle åka 

sitt andra lopp, vi tränade mycket i Ulricehamn och i Borås, och fick en vecka i Branäs där vi körde det fina 

enmils spåret. Och så var det pandemi, skulle vi få starta ? Det blev start och en flygande start och vi fick 

bra tider Erik körde på 6,57 och Jag på 8,57. Vi var mer än nöjda. Jag knackade på dörren till Vasaloppets 

hus, och en dam öppnade. Jag är här för att hämta min tioårsmedalj stoltserade jag, jaha sade hon och 

plockade upp en medalj ur en låda. Fanfarer och fotografering framför en bild på Mora Nisse och Anders 

Zorn uteblev, men jag var glad ända in i själen, och det räckte naturligtvis. 

När jag kom fram till Eldris blev jag serverad en kopp kaffe, och när jag vänder 

mig om för att fortsätta står Jakob där och väntar på mig. Med delansvar för tid-

tagningen i Vasaloppet fick han bilskjuts till Eldris varifrån han skulle ta sin Svärfar 

i mål, han stöttade sin svärfar genom att följa mig sista milen. Det var så fint av 

honom, han behövde inte göra det, händelsen året innan då vi var sena till starten 

var glömt sedan länge. Ett fint minne av och från Vasaloppet. 

 



Så, 11 starter och 10 målgångar. Då kanske vi kan sluta 

nu, och ägna oss åt något annat kul ?. Men det är ju 100 årsloppet 2022, 

det kan jag inte missa. Första loppet för mig var 1983 och då var det 60 års jubileeum. Här-

ligt att få köra 100 åringen. Jag fick startled 9 och började en intensiv träning. Var på kurs i Mora för Matti-

as Svahn med min gamle kompis Hans Hofflander och fick gå igenom längdskidåkningens ABCDE igen, de 

fem växlarna ! Femtio deltagare och minus 20 grader ute. Väldigt nyttigt och lärorikt. Jag gjorde också flera 

turer upp till Pellestova och Sjusjön och även Hestra. Familjen hade också en vecka i Branäs, som 2021. 

Sonen Erik var med i år också, fantastiskt kul att få träna ihop och ha ett gemensamt mål. Och att få tjöta 

med Hans igen, så skoj, vi som satt i Vasalopps bussen tillsammans under de åren då Sjövalla körde upp 

med ibland tre bussar. 

Nu som en mogen man, tänkte att det måste bli många skidmil i benen så jag orkar. Fick ihop 40 mil, och 

tro det eller ej, men detta var mitt roligaste lopp genom att jag var pigg och glad hela loppet. Kom i mål 

med ett stort leende (som en segrare) och faktiskt ganska pigg. Våra fruar var med och Eriks Fanny, så på 

kvällen åt vi gott på Mora hotell. Vi hade soligt gott väder och min hejarklack bestående av Anneli och Fan-

ny muntrade upp mig ännu mer på varannan station. 

Erik hade bestämt sig för att göra ett uppehåll (precis som jag !) så jag frågade Jakob (svärsonen) om 

hans syn på en ny start 2023. Jo det kunde han tänka sig om det blir öppet spår, så nu är vi anmälda, 

huum. Och min fru Anneli har bestämt sig för att köra Tjejvasan. Men vad var det Hans Hofflander och jag 

”bestämde” efter årets Vasalopp på morgonen efter frukost. Jag är ganska klar nu efter 21 Vasalopp sa 

Hans, jag höll med, det räcker med 11 för mig. Det finns annat i livet, eller hur ? Visst är det något konstigt 

magnetiskt över det här loppet, det går inte att sluta. Och även om du bestämt dig för att sluta så är det 

lätt att ändra sig, utan att skämmas. 

Träningsdagarna i Mora hade gett mig en tydlig insikt, löpträning i all ära men glöm inte BÅLEN som Matti-

as Svahn deklarerade med envis och bestämd röst så vi nästan blev lomhörda. Bålen framför allt, kan bli 

den nya paradlåten. Eller, låt Bålen vara med. Ty det är mage, rygg och armar som gör det hela ihop med 

dina ben. 

Så nu gäller följande, inför 2023: 

Femtio mil skidträning och en starkare BÅL. Startled nio, 

ha roligt, tjöta litet med de i spåret, och komma i mål. 

Och efter det loppet, tolv Vasalopp, en ganska trevlig 

nivå, då slutar jag, annars får det bli 14 men det är ok 

att sluta på 15 också ! (Trodde han ja, skrockar Gustav 

Vasa från sim himmelska tron). 

Men vad handlar det om egentligen ? Säkert många pa-

rametrar men primärt är det fysisk och psykisk kropps-

vård och glädjen av att få träna med andra, sätta mål 

och komma i mål. 

Dragningskraft – Nytolkning med ”Sjövalla-axiomet” 

På jorden märker man gravitationen genom tyngdkraf-

ten, den kraft med vilken jorden attraherar föremål vid 

sin yta. Gravitationen är samma kraft som får Sjövalla-
iterna att valla sina skidor och anmäla sig till Vasaloppet 

år efter år, trots att de efter varje lopp bestämmer sig 
för att sluta. 

 

TEXT: Johan Ahlgren 



              Ost o fralla – Sjövalla! 

Seriepremiär på hemmaplan – ett åskådarperspektiv 

Äntligen var det dags att efter pandemin skulle Sjövalla FK seniorer få spela en hel sä-
song med nykomponerade seniorlaget. 

2021 avgjordes i en enkelserie (div 7) och laget ”föll på mållinjen” sista matchen och mis-
sade avancemang till div 6. 

Nu är ambitionen att ta revansch under 2022! 

Premiären första matchen div 7A 2022 var på bortaplan och där inkasserades en snöplig 
uddamålsförlust i slutsekunderna. 

Nu var det första hemmamatchen på hemmaplan, Djupedal konstgräs, och läge bevisa 
att lagbygget ändå är stabilt. 

Och som det utvecklades! Det var en fröjd att vara åskådare om man är fotbollsnörd och 
dessutom ”grönvit” i själen. (Nya dräkter i den gamla hederliga grönvita kombinationen 
invigdes dessutom!) 

Öppen, offensiv fotboll med härlig SPELGLÄDJE! 

Bra målvakt med ett par mycket fina räddningar – även friläge! 

Fyrbackslinje med mittbackar som byggde upp spelet från grunden och agerade lugnt i 
försvaret. Ytterbackar som deltog i offensiven. 

Mittfältet som stundtals lekte med motståndarna! Spelade hem i trängda situationer för 
ny speluppbyggnad men så fort läge gavs fina framspelningar till ett anfall som verkligen 
var ”på hugget”! Varierat spel med både kortpassningar och en o annan långboll (”på 
Bengt….”!) 

FORTSÄTTNING på nästa sida 

Fotboll 



 

Man hade roligt på planen och uppmuntrade varandra – inga sura miner! Det härliga 
”tugget” mellan spelarna som är så viktigt för lagandan fanns där hela tiden! Det var en 
fröjd att höra för en som levt med fotboll i olika sammanhang hela livet! Tränare och 
medhjälpare har alltid en stor del i detta! 

Motståndarna skall också ha en eloge. Stundtals lite hårda men justa tag och inget ”tjöt” 
från någon sida. 

Även domaren skall nämnas; otroligt svår uppgift att utan linjemän/assisterande domare 
ha koll på offsiden och i lägre serier med varierande spelkvalitet hålla ihop det och bibe-
hålla en god stämning mellan lagen. 

Målen trillade in i strid ström och segersiffrorna skrevs till 6-3. Kanske lite många insläpp-
ta mål kan man tycka med det sista var på en väl lagd straff utan chans för ”målis”. 

Stämningen var på topp efter slutsignalen och alla, inklusive ”bänken” även med oombyt-
ta spelare ställde upp för improviserat lagfoto. Man skanderade den gamla medryckande 
stämningshöjaren: 

OST O FRALLA – SJÖVALLA! 

Tack killar för uppvisningen i sann Sjövallaanda! 

TEXT: Leif Borg 

Fotbollsnörd 



Orientering 
Breaking news!! 

 

Aktiv vår för orienterarna 

Äntligen har vi fått en mer normal tillvaro med tävlingar, läger och resor. Våren har varit riktigt intensiv. 
Först med vårt egna arrangemang, Göteborgsdubbeln, en tvådagarstävling som vi arrangerar i samarbete 

med Lerums SOK. I år hade vi tävlingen i Bråtaskogarna vilket både är utmanande och häftigt. Det blev ett 

fint arrangemang och trots blåsten verkade alla deltagare nöjda och glada. 

Sedan hade vi ett ungt gäng som åkte till Motala för att springa Natt SM och Swedish league, se separat 
resereportage. Och efter lång väntan blev det äntligen 10-mila igen, riktigt häftig upplevelse. 

Till sist arrangerades SM i sprint i Göteborg. Sjövalla hade ett stort gäng juniorer på plats som försvarade 
våra färger. 

 

10-mila 

10 mila gick i år i Kilsbergen 

utanför Örebro. Det bjöds på 
utmanande terräng och banor 

både på dagen och natten. Det 
var ett förväntansfullt och sä-

kert lite nervöst gäng som åkte 

upp till tävlingen. 

Sjövalla hade med ett lag i ungdomskavlen, två lag i damkavlen och ett lag i 10-mila kavlen. 

I ungdomslaget sprang Else Arvidsson, Alvar Hedenblom, Axel och Nils Lydmark och sista sträckan sprang 

Vera Höglund. Laget var riktigt ungt och man fick tampas mot snabba H o D 16 löpare. Trots detta kämpa-
de alla på riktigt bra och alla gjorde riktigt bra prestationer, grattis! 

Efter sjukdoms- och skadebortfall så fick både dam- och 10-mila laget pusslas om. Många fick ta extra ut-
maningar både i svårighet och längd. Men det var ingen som tvekade utan alla var positiva och gjorde sitt 

bästa. Det som imponerar mest är våra unga löpare, flera som inte har kommit upp i juniorklass ännu och 
ett helt gäng unga juniorer. De ställer sig på startlinjen i kamp som Sveriges och världens bästa löpare och 

gör fantastiska prestationer. Man blir varm i hjärtat! Till nästa år hotar juniorerna med att inga ”gubbar och 
gummor” ska få plats i laget så nu är det dags att börja träna 

för alla som vill ha en plats i laget. 

 

 

Eleonora 

 

Vår duktiga Eleonora Alinder har blivit uttagen i juniorlandslaget och kommer 
att springa JVM i Portugal 

Grattis och Lycka till!!! 



SM Sprint 

SM I sprintorientering arrangerades I Göteborg av GOF och alla klubbarna i distriktet. Tävlingarna ägde 
rum på Hisingen runt Wieselgrensplatsen. Tävlingarna var uppdelade i två separata tävlingar, dels Knock-

out sprint på lördagen och sedan traditionell sprintorientering på söndagen. Knock-out sprint är ett häftigt 
koncept som till stor del liknar sprinttävlingarna på längdskidor. Man har först ett kval där de bästa löparna 

kvalar in till kvartsfinaler. Här tävlar man sex löpare i varje heat och bara de två första löparna går vidare 

till nästa final. Genom ett sinnrikt system kan man ”gaffla” banorna så att man inte bara ska kunna hänga 
den bästa löparen. Sjövalla hade en fantastisk uppslutning med 4 löpare på Knock-out sprinten och hela 13 

löpare till sprinttävlingen. Med det så var Sjövalla en av de större klubbarna från Göteborgsområdet. Man 
kan tänka sig att det var en häftig känsla för juniorerna som tävlade i samma klass som världsstjärnor som 

Tove Alexandersson och Gustav Bergman. Parallellt med SM tävlingarna så arrangerades det en publiktäv-

ling med Sprintstafett en ny tävlingsform som har introducerats och även en traditionell publiktävling i me-
deldistans. Massor av aktiviteter med andra ord. 

TEXT: Per-Arne Wahlgren  

 



I karantän med de bästa 

under Natt-SM 

Tänk er själva, att efter en lång bilfärd genom Sverige ham-

na i karantän tillsammans med Sveriges bästa orienterare. 
Det låter kanske konstigt, men det är det som hände mig 

en fredag kväll i slutet på april. Vi alla lockades av att utma-
na oss själva under SM i nattorientering 2022. 

Jag hade starttid 22.30 och vår manliga världsmästare startade 23.59. Jag skulle då springa 6,5 km fågel-
vägen och dom allra duktigaste herrarna fick springa 12 km. Och nu stod alla ca 500 löparna samlade i två 

gympasalar i Godegård i Östergötland. 

Men själva SM-tävlingarna i sig är faktiskt inte så annorlunda från de vanliga tävlingarna här i Göteborg. De 

viktigaste skillnaderna är att det bara finns 6 klasser, HD18, HD20 och HD21, samt att man måste vara i 
karantän innan man ska starta. Och när jag säger karantän så menar jag inte att man sitter isolerad från 

alla människor för att inte smitta eller bli smittad av någon sjukdom, utan karantän här är att alla deltagare 
måste gå in i en ”zon” där man varken får lämna eller ta in andra människor som inte ska springa. Här sit-

ter man, utan mobiltelefon, tills man ska jogga i väg bort mot starten. Detta för att man inte ska få någon 

information om terrängen. banan eller något liknande från publik eller andra tävlande. För mig är karantä-
nen inget problem då det finns många kompisar att umgås med. God stämning och mycket förväntan. 

Det som skiljer den här SM-tävlingen jämfört med andra är såklart det faktumet att det är natt, vilket bety-

der att man springer i mörkret med pannlampa. Jag vet att det verkar/är lite läskigt, men efter ett tag blir 

det faktiskt riktigt mysigt att springa runt i sin egen lilla ljusbubbla. Dock så är det svårare att orientera sig 
och man måste ha ett lite annat tänk under nattorientering jämfört med tävlingarna på dagen, då sikten 

inte ens är nära lika bra. Som tur var, i denna för mig nya terräng, så fanns det en liten uppvärmningsbana 
med övningskontroller på väg till start så att vi kunde komma in i nattorienteringen. En grej som hjälper en 

och gör det lättare på natten är att varje kontroll består av en skärm och en reflexstav. Detta gör att när 
man börja närma sig kontrollen så får man börja skaka på huvudet för att förhoppningsvis se hur reflexsta-

ven lyser till när man själv lyser på den. Personligen hade jag väldigt stor hjälp av detta då det var många 

väldigt kluriga kontroller där man inte var riktigt säker på riktningen till kontrollen. 

Från Sjövalla var vi tre starka löpare som sprang tävlingen. Det var jag, Hannes, Fabian och Eleonora Alin-
der. Själv fick jag se mig slagen av Fabian som tävlar i samma klass, då jag inte lyckades så bra och gjorde 

en större bom på den kluriga femte kontrollen, som låg bra gömd i en sluttning. Men även fast jag gjorde 

den där bommen i den tuffa, kuperade Östgötaterrängen så är det nog bland dom roligaste banorna jag 
sprungit. Vi fick anstränga oss riktigt hårt för att hitta kontrollerna då det var en så klurig bana. Jag skulle 

gärna komma tillbaka och testa att springa banan igen. 

Avslutningsvis vill jag uppmuntra alla att testa att springa i skogen med pannlampa, för att själva få upple-

va charmen som det faktiskt är med nattlöpning. Jag lovar er att det är värt det. Lycka till! 

TEXT: Hannes Essunger 



 

Svenska Cupen trampolin i Borås 
  
När Sjövalla FK Sacro skulle åka till andra Svenska cupen deltävlingen i trampolin var det 
med en klart mindre grupp än vanligt. ”Bara” Alma Alowerson och syskonen Wilma, Hugo 
Fjelkner var anmälda.  Tidigt på lördagsmorgonen blev gruppen ännu mindre då Alma 
blivit sjuk och var tvungen att lämna walk over. Lördagens kval gick riktigt bra. Wilma 
gjorde en mycket bra första serie med nytt personbästa i ”Time of Flight” vilket är tiden 
man är i luften under seriens tio övningar. I sin andra serie, som nästan ligger på max 
när det gäller svårighet i klassen, gjorde Wilma en mycket stabil serie och ”vann” kvalet. 
 
Hugo hade dagens bästa kvalpoäng i första serien men när det var dags för andra serien 
där även svårighetsgraden räknas kom nerverna in. ”Jag kände en konstig yrsel när jag 
skulle starta serien” sa Hugo efteråt. Men trots en icke alltför bra serie tog han sig vidare 
till finalen efter att placerat sig fyra i kvalet. 
Hugo tävlade även i DMT (Dubbel Mini Trampolin) och även här fick han ihop två bra 
kombinationer och gick till final. 
Söndagens finaler började med DMT där Hugo fick en tredjeplats och en brons medalj. 
När det sen var dags för trampolin startade Wilma och Hugo som nummer fyra i sina 
klasser med Wilma först. Wilma som nu tävlar med bara volter ( och dubbelvolt) i sin se-
rie fick till det ordentligt, fick mer poäng än i kvalet bland annat tack vare tiden i luften 
och seriens placering på trampolinen och tog en klar  ledning, men det var ytterligare 
fyra hoppare kvar. 
Hugo som startade sin finalserie direkt efter Wilma med sin nya svårare serie var mindre 
nervös än inför kvalet och fick till det väldigt bra, men trots det låg han sist. Lätt panik 
infann sig i Team Sacro då detta verkade helt fel. Vid en kontroll av domarsiffrorna visa-
de det sig att sekretariatet missat att ge Hugo poäng för övningarnas placering på tram-
polinen och när slutresultatet kom upp var det en andra plats Hugo hoppat till sig. Under 
tiden hoppade Wilmas finalkonkurrenter men ingen av dem kunde komma i närheten av 
hennes resultat. Andra Svenska 
Cupen segern i rad var ett fak-
tum. 
På fråga om hur nöjda de var 
med helgen svarade Hugo 
”Supernöjd” medan Wilma tog till 
det mer bekanta göteborgsut-
trycket; ”Gôr bra”. När sedan trä-
nare Amanda frågade Wilma om 
Hugos brons och silver väger lika 
tungt inom familjen som ett guld 
svarade Wilma med ett leende 
”Självklart” och kramade om sin 
lillebror. 
 

TEXT: Rustan ”Rulle” Jarnesand 

Trampolin 



Svenska Cupen i trampolin 

Med alla Corona restriktioner borta kunde Svenska Cupen i trampolin dra igång på riktigt 
sista veckan i februari 2022. V:a Frölunda Trampolin Klubb arrangerade och trampolin-
hoppare från hela Sverige åkte med glädje till västkusten sista helgen i februari. Sjövalla 
FK / Sacro ställde upp med fem hoppare, fyra tjejer och en kille. Hugo Fjelkner som var 
Sacro’s manliga representant i klass 3 har under vintern utökat sin svårighetsgrad mar-
kant mot förra säsongen, Nu startar serien med en dubbelvolt med en halvskruv i andra 
volten och serien avslutas med en dubbel bakåtvolt. Det var helt klart en mycket nervös 
Hugo som började sin förträning och serien blev kanske inte som han tänkt sig. Men allt 
efter att nervositeten släppte blev serien säkrare och säkrare. När väl tävlingen drog 
igång fanns det inte någon tvekan och Hugo gjorde en mycket bra första serie och klara-
de den nya svåra andra serien galant och ledde efter kvalet. När sen finalen drog igång 
på söndagen var det inget snack om saken. Hugos klarade än en gång av sin svårare se-
rie med bravur och tog hem årets första Svenska Cupen deltävling med klar marginal. 

Tjejerna, som även de tävlar i klass 3, Alma Alowersson, Lucia Nordström, Wilma Fjelkner 
och Alicia Henning gick det också väldigt bra för. När kvalet var avklarat var Lucia Nord-
ström tvåa, Alma Alowersson fyra och Wilma Fjelkner sexa, mao var halva finalfältet Sac-
ro hoppare. Alicia missade tyvärr i sin första serie men fick till en mycket bra andra serie 
med poängen räckte tyvärr inte för att gå vidare. 

Både Alma och Wilma har ”försvårat” sina serier och startar med en dubbelvolt med halv 
skruv. Men missuppfattning mellan tränare och Wilma hade sånär ställt henne utanför 
finalen då hon efter avklarad serie föll och fick stora avdrag. Lucia gjorde två mkt bra se-
rier medans Alma inte höll sig i mitten av trampolinen och då fick en hel del avdrag. Nytt 
för i år är att startordningen i finalen lottas och det slumpades så att alla tre Sacro hop-
pare startade efter varandra. Först ut var Wilma som med stabil och bra hoppning fick 
klart mycket mer poäng än i kvalet 
och tog ledningen. En ledning som 
hon med bred marginal höll och 
vann tävlingen. Lucia fick inte riktigt 
till sin finalserie och slutade femma. 
Alma fick bara till fyra övningar i sin 
finalserie och slutade sexa. 

Hugo Fjelkner som även blev trea i 
Dubbel Mini Trampolin (DMT) såg 
till att Sacro åkte hem till Mölnlycke 
med hela tre medaljer efter årets 
första svenska cupen deltävling, två 
guld och ett brons. 

TEXT; Rustan ”Rulle” Jarnesand 

 



SM medaljer  
 

Den 14-15 maj avgjordes årets trampolin SM i skånska Örkelljunga och Sjövalla FK / SAC-
RO deltog med fem hoppare, fyra stycken tävlade i Ungdoms SM, Alma Alowersson, Alicia 
Henning; Lucia Nordström och i killklassen, Hugo Fjelkner, i Junior SM fick Wilma Fjelkner 
ensam representera klubbens färger. 
Först ut i lördagens kvalomgångar var Alicia Henning som under träningen inför SM hade 
stora problem med sin slutövning som startar från rygg och sedan en volt med halvskruv 
upp till stå. Men i kvalserierna klarades dessa galant, och Alicia låg trea efter kvalet. Alma 
fick en ”knäning” mitt i första serien vilket innebär att hon dämpade sig väldigt mycket, 
missade nästa övning och fick då serien avbruten och så var den tävlingen förstörd. Lucia 
gjorde sina serier bra och även hon tog sig till final. 
I ”killklassen” startade Hugo först och gjorde en mycket bra första serien. Efter den 
andra som även den var bra blev det en lång väntan på att konkurrenterna skulle köra 
klart innan även han kunde se att finalplatsen blev klar genom en finfin andra plats. 
Wilma som är förstaårs junior och tävlar med lägre svårighetsgrad än många av de andra 
tjejerna hade väl inte så stora förhoppningar för dagen. Bägge serierna innehåller alla de 
nya svårare övningarna hon lagt till för att klara kraven i Junior SM . 
Bägge Wilmas serier gick alldeles utmärkt tog henne till söndagens finalpass. 
I DMT (Dubbel Mini Trampolin) ställde Alma, Lucia och Hugo upp i klassen 13-17 år, den 
under eliten.                  

                   

  
   

Foto nedan: 
Nöjda trampolin-SM finalister, 
 Lucia Nordström, Wilma Fjelkner, Alicia Henning, Alma Alowersson, Hugo Fjelkner med 
tränare Amanda 



 Trampolin 

Här fanns väldigt små förhoppningar om finalplatser men med två starka kombinationer knep 
Alma sjätte och sista finalplatsen och Hug som tog de säkra kombinationerna före de osäkra 
gjorde detsamma men med bara 0,4 poängs marginal. Till söndagens final fick nu den mer 
osäkra dubbelkombinationen plockas fram. 
Med samtliga Sacro hoppare i final på söndagen var det Wilma som startade först i Junior SM. 
Wilma hade en tuff uppgift då stort sett alla landslagshopparna i juniorlandslaget fanns på 
plats. Men efter en ”lagom” bra serie blev det en hedrande fjärde plats. Direkt efteråt var det 
Alicia och Lucias tur. Alicia som tidigare inte varit i final fick till det riktigt bra och fick en fin 
femteplats. När det var Lucias tur hade hon lyckats bygga upp en lagom nervositet som place-
rade henne som trea. Det blev en stunds väntan innan resten av startfältet hoppat klart och det 
stod klart att Lucia tagit brons i Ungdoms SM. Hugo Fjelkner stod näst på tur och även han 
hade ett tufft startfält. Hugos serie var kanske inte perfekt men alla övningarna gjordes och 
nu kan han titulera sig Ungdoms SM silvermedaljör. Hugo och Alma var även med i DMT finalen 
men trots att bägge lyckades med nya svåra kombinationer räcker dessa tyvärr inte till när de 
flesta gör flera dubbelvolter i sina kombinationer. Men bägge hade tagit sig till final och var mer 
än nöjda med sina sjätte platser. Hugo som var sprudlande glad efter att gjort sin första dub-
belvolt på tävling i DMT grattade konkurrenterna, tackade tränarna och sa med ett brett leende, 
”Och tack till vår nya träningshall som gett oss möjligheten att få lära oss alla nya svårare öv-
ningar”, avslutade han med innan han skulle upp på prispallen. 
 

TEXT: Rustan ”Rulle”  Jarnesand 

  
 

Nöjda miner från USM silvermedaljören Hugo Fjelkner och  
USM bronsmedaljörskan Lucia Nordström. 



Mölndals tandhälsovård 

Team Borg 
Stöder 

Sjövalla FK 

B-FÖRENINGSBREV 

 

 

 

 

Avs 

Sjövalla Frisksportklubb 

Finnsjövägen 12 

43541 Mölnlycke 

 

 


