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Vi har varit på riksläger! 

 Äntligen! 



Redaktören har ordet. 

Hejsan alla ! 

Andra advent och det har visst börjat 

bli lite kallt ute nu. Det var en härlig 

sommar med riksläger och allt!! Vilken 

magisk känsla att äntligen få rulla in 

på lägerområdet och slå upp tältet 

igen. Det gav ju mersmak såklart och 

jag hoppas vi alla ses igen på Sten-

sund nästa sommar.  

Det är ett rekordstort Sjövalla nummer 

ni håller i era händer den här gången. 

Hela 32 sidor! Stort tack till er alla som 

engagerat er med alla artiklar och bil-

der, det är bara tack vare er som tid-

ningen blir intressant och rolig att 

läsa. Fortsätt fotografera och doku-

mentera alla aktiviteter så alla vi andra 

i föreningen kan ta del av allt det roli-

ga ni gör.  

Ett stort grattis vill jag också skicka till 

alla strålande resultat som vi kan läsa 

om i tidningen! Jättebra kämpat alla :) 

Nu i höst har vi flyttat tillbaka till Möln-

lycke och det känns som att komma 

hem igen. Vi har hamnat på det fan-

tastiska nybyggda Bontop-huset i 

centrum så nu njuter vi av tropisk 

trädgård trots att vintervädret så 

smått gör sig påmint.  

 Vänligen Karin Blomqvist 

 

OMSLAGSBILD 

Margit och Bernt Fredriksson just i färd 

att ta sig ut på den klassiska fotoprome-

naden på sommarens  riksläger i Aneby. 

 

Sjövalla FK får stöd från  ORGAN FÖR SJÖVALLA 

 FRISKSPORTKLUBB 

REDAKTIONEN+PRODUKTION&LAYOUT 

Karin Blomqvist 0733-628 337 

corinne.blomqvist@hotmail.com 

SJÖVALLA FRISKSPORTSKLUBB 

Finnsjövägen 12 

435 41 MÖLNLYCKE 

Tel. när Finnsjögården är öppen 031-16 31 10  

Hemsida: www.sjovalla.se 

ORDFÖRANDE 

Claes Green  031-88 47 73 

claes.green@telia.com 

VICE ORDFÖRANDE 

Leif  Borg  070-578 94 49  

leif@lbmunhalsa.se  

SEKRETERARE 

Inger Green 031-88 47 73 

ingerochclaes@telia.com 

KASSÖR 

Anette Winberg 070-918 40 21 

anette.winberg@rvbm.se 

MEDLEMSKASSÖR 

Barbro Månsson  0701-88 65 25 

barbroe.mansson@gmail.com  

MEDLEMSAVGIFTER 2022 

Juniorer t.o.m. 25 år 250:- 

Seniorer fr.o.m. 26 år 300:- / fr.o.m. 85 år 100 :- 

Familjeavgift  700:- 

Bankgiro medlemsavgifter för ungdomar och familjer; 587-4342 

Bankgiro medlemsavgifter för seniorer: 5617-2687 

SEKTIONSLEDARE 

Fotboll;  Kent Nilsson  0725-  42 88 53 

Sacro; Paula Nordöen, 070-538 04 60 

Orientering; Per-Arne Wahlgren, 070- 832 21 48 

Volleyboll: Lena Holmberg tfn 0702-19 21 86  

Skidor och träning: Bernt Fredriksson 031-26 52 16 

Senior: Christer Berg tfn 073-725 08 95  

Chillskate: Emil Ljungholm, tfn 070-980 00 29  

Mountainbike: Erik Fredman 0767-620575  

Finnsjögårdens driftgrupp; Olle Lindkvist, 072-502 24 43  

DISTRIBUTION : Ingela Brage 031-338 02 96        

TRYCKERI . PR OFFSET AB, Mölndal MANUSSTOPP NÄSTA NUMMER  1 April 2023 

 



 

     

 

Ordföranden har ordet  

Hej kära medlemmar! 

När jag nu sätter mig framför tangenterna, för att till Sjövallabladets höstnummer 2022 skriva min 
sedvanliga lilla betraktelse om klubben och dess verksamhet, är det förvisso med lite blandade 
känslor. Som många av er redan känner till så blir detta min sista ”Ordföranden har ordet”. Redan 
vid årsmötet 2021, då jag omvaldes som ordförande på två år, lät jag meddela att vid årsmötet i 
februari 2023 kommer jag att avgå. Jag hade då hoppats att en efterträdare redan skulle vara ut-
sedd till årsmötet i februari i år, för att vederbörande skulle kunna delta i styrelsearbetet utan 
speciell funktion, men med möjlighet att växa in i uppgiften. Så blev nu inte fallet. 

Valberedningen jobbar nu på och har en del idéer. Kanske ska jobbet delas på flera. Om du som 
läser detta har en lämplig kandidat att föreslå så tag kontakt med Sören Svensson i valberedning-
en och informera honom om detta. Det finns väldigt många driftiga personer i vår fantastiska 
klubb, som väl skulle kunna ta sig an dessa uppgifter. 

För Sjövalla är fantastiskt! Det är inte utan anledning som vårt motto ”Sjövalla, den roligaste  
klubben” vuxit fram. 

Jag tror att det är ganska unikt att en och samma klubb kan hysa medlemmar från koltåldern upp 
till 95, där merparten är aktiv i någon av våra sektioner. Gunnar Rydström, tidigare kassör i Sjö-
valla under många år, är äldst i klubben och fyllde 95 i september. När jag pratade med honom 
för ett tag sedan, menade han att han aldrig skulle ha lyckats hålla sig i så god vigör om han inte 
varit aktiv i Sjövalla! 

Och det är ju det det går ut på! Vårt syfte i klubben gäller i allra högsta grad: 

”Att erbjuda alla medlemmar möjlighet att genom regelbunden motion, rätt kost och en i övrigt 
sund livsföring under kamratlig samvaro uppnå och behålla en god hälsa både fysiskt och psy-
kiskt.” 

Under mina år i Sjövalla har jag så många gånger fått bekräftelse på hur våra medlemmar upp-
skattar att man kan vara aktiv, ibland träna hårt och ändå ha så roligt tillsammans – även om 
man kommer sist, som man ju får göra i Sjövalla. 

Sen är det naturligtvis väldigt kul när ansträngningarna ger resultat. Många av våra ungdomar 
uppvisar imponerande kvaliteter. Trampolinhopparna i Sacro kan ju nästan inte åka på en tävling 
utan att det tas hem medaljer. Och bland orienterarna har det vuxit fram ett helt gäng av äldre 
ungdomar som hävdar sig väl. Förr hade vi några duktiga tjejer, nu har killarna verkligen stuckit 
fram huvudet. Dock måste jag framhålla en tjej! 19-åriga Eleonora Allinder har ju med framgång 
deltagit i JVM i Portugal. Grattis Eleonora! 

Men – framgångarna till trots, det viktiga är att alla, även de som kommer sist, jobbar på och har 
roligt tillsammans! Må ni inte förtröttas, kära Sjövallaiter! 

           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. Obs! Nya priser kommer att gälla från den 1 januari. 

 



 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2023 
 
 

Medlemmarna i Sjövalla FK och Sjövalla FU 

inbjudes härmed till årsmöte 
 
 

söndagen den 26 februari 2023, kl 18.00 

på Finnsjögården. 
 

 

Ev motioner skall vara styrelsen tillhanda senast  

söndagen den 8 januari 2023. 

 

Välkomna! 
För att hantera praktiska detaljer i anslutning till mötet ska anmälan om 

närvaro ske till claes.green@telia.com senast den 17 februari 2023.  

 



 

 

 

 

    Siv Hallberg 18 mars  

Tore Enemyr 8 maj  

 

Karin Borg 1 jan 

Görjen Andersson 24 feb  

Inger Fröberg 3 mars  

Gunnar Niklasson 8 april  

Sören Svensson 1 juni  

 

 

Ingalill Mullins 7 april  

Philip Mullins 25 maj 

 Claes Green 19 mars  

Yvonne Kollberg 9 maj  

    Bengt Klasson 8 jan  

  Peter Ramle 23 mars  

 

 

 

Eva Jansson 27 feb      

Per Brattberg 13 jan  

Ulrica Lipschutz 9 feb  

Emanuele Mazzanti 23 feb  

Niklas Granhage 19 mars 

Stefan Amvall 3 apr  
Maria Öljemark 8 maj  

 

Öppet på Finnsjögården 

Nyårsdagen kl 12 – 16 

 

På Nyårsdagen kommer Finnsjögården, som seden bjuder, att 

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! 

2023 firar vi  alla dessa jubilarer! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser vi en bild från vitsippsorien-

teringen, en från en ”vilopaus” nära 

Finnsjön och två från den uppskatta-

de fruktstunden vid Finnsjögården.  

Allt gott! Elna Mattila 

Våren 2022 deltog ”bröderna” 

Theodor (10 år) och Alexander (7 

år) i Gröna gruppen för tredje ter-

minen i rad. 



 

Vi har varit på 

riksläger! 
 

Som vi har längtat efter att äntligen åka på läger.  
 
I år var det dags igen! Årets lägerplats var i Aneby utanför Jönköping i Småland. Det var 
en fin idrottsplats med både fotbollsplaner och idrottshallar. En liten grupp av oss som 
åkte från Sjövalla fick en jättebra lägerplats där vi kunde bo tillsammans.  
 
Schemat var fullt med roliga aktiviteter som vi har saknat, och under veckan hann vi med 
mycket. Bland annat att spela volleyboll, gå tipspromenad och delta på olika quiz. Sedan 
var det ju mångkamp och olika gympapass samt knattekamp för barn i alla åldrar.  
 
Under veckan har man också, precis som vanligt, kunnat hoppa trampolin, testa på cir-
kus, spela fotboll, golf, cykla mountainbike, gå på föreläsningar och olika utflykter.  
 
Framförallt var det fantastiskt roligt att få träffa alla härliga vänner igen, nya som gamla. 
Det årliga rikslägret är ett härligt avbrott i vardagen där man gör precis det som faller en 
in i stunden. Har du aldrig varit på riksläger?  

Har du frågor eller funderingar om riksläger? Då kan du kontakta Paula eller Carina via e-
post: 

 paula.nordoen@gmail.com eller 69brockmar@gmail.com. 

 

 

mailto:paula.nordoen@gmail.com
mailto:69brockmar@gmail.com




 

Härliga riksläger!  Här fanns tid 

både till  

gympa och 

avslappning          

med sol och bad 



 

Spöken och mys vid Finnsjögården 

När skogarna börjar mörkna or-

dentligt om hösten vågar sig spö-

kena ut (som i ljuset vid Finnsjö-

gården visade sig vara mycket 

lika våra äldre ungdomar). 2022 

års spökvandring i Finnsjöskogen 

gick av stapeln 18/10. Våra fina  

ungdomar spökade för yngre 

barn och föräldrar.  

De yngre ungdomarna gör en 
ficklampspromenad för att se vad 
spökena hittar på och kanske få 
en godis av de snälla häxorna 
som brukar hålla till i slutet av 
banan. 
Väl i mål stod juniorerna redo vid 
grillen och serverade korv och bröd. Medaljer från KM och diplom för terminen delades 
ut. Vilken härlig kväll och härligt att se alla bidra på sitt sätt!  

 
I samband med spökvandringen delades 
vandringspriset Sjövalla-skålen ut för 
fina resultat under året. 2022 gick den 
till Tove Wedberg Kilnäs för bra lopp på 
bla USM, DM och O-ringen. 
Tove är en jämn och stabil löpare orien-
teringstekniskt, toppen på alla stafetter. 
 

 Stort grattis Tove! 
 
Specialpriser delades också ut till ungdo-
mar som föregått med gott exempel på 
olika sätt. Dessa gick till årets... 
 
...initiativtagare Nils Lydmark 
...kämpe Linnea Oskarsson 
...peppare Axel Björkman 
...komet Lukas Randåker 
...träningsflit Noah Björklund 
 
Grattis och låt oss alla inspireras av des-
sa härliga ungdomar! 
 

TEXT: Maria Höglund och  
Jenny Ljungberg 

 



Orientering i Sjövalla. Kort historik, del 3 

I föregående Sjövallablad har vi nått några år in på 1990-talet men vi var orienterings-
mässigt fortvarande kvar på medeltiden. Inga elektroniska hjälpmedel, inget Eventor och 
absolut inget Winsplits eller Livelox. 

Hur gick det då till att hålla koll och anmäla sig till tävlingar undrar kanske dagens ungdo-
mar och andra medelålders som inte var med på den tiden då det begav sig. Papper, 
penna, skrivmaskin och fax är det enkla svaret på dåtidens hjälpmedel. Kommande täv-
lingar redovisades säsongsvis i Sjövallabladet. Dessutom fanns alla tävlingsinbjudningar i 
en pärm som den anmälningsansvarige tog med sig till tävlingarna. Här kunde man note-
ra vilka tävlingar som man ville springa minst 14 dagar i förväg. Startlista kunde skickas 
till klubben, 15 kr för klubbstartlista, 25 kr för komplett startlista. Dito för resultat, som i 
bästa fall kom fram innan säsongen var slut. 

En fördel på den tiden var att det var upplagt för bortförklaringar som inte kunde motsä-
gas. ”Hade jag inte bommat 15 minuter på att hitta stenen där kartan stämde så dåligt, 
då så….” 

I skogen härskade fortfarande stiftklämma och stämpelkort. 

Det har blivit höst nådens år 1993 då bank- och fastighetskris härjade som bäst i Sverige, 
men som inte hindrade Sjövalla att arrangera det första Sjövallaslaget och Kort-DM (idag 
Medel-DM). 

Ett datum att lägga på minnet är också 23 oktober då första 
spadtaget togs för Finnsjögården, där orienteringssektionen 
spelade en avgörande roll för dess tillkomst och byggande. 

På tävlingsfronten gladdes vi över Kerstin Adrians seger på 
Veteran-VM och på O-ringen i klassen D60, men också över 
en tös från Bokvägen, Christina Green. Redan som 10-åring 
visade Christina på obändig energi och förmåga att ge järnet 

ända fram till mållinjen. Med tiden ut-
vecklades en alltmer förfinad OL-teknik 
och sista året i D16 svarade Christina för 
den imponerande raden att på 21 starter 
vara bland de 10% bästa vid 19 tillfällen. 
Detta innebär att vid högst 10 startande, 
alltid seger, vid högst 20 startande, aldrig 
sämre än tvåa, osv. Det var därför inte 
överraskande att Christina tog Sjövallas 
första SM-medalj genom sin tredje plats 
på klassisk distans i Svartedalen 1994, en-
dast 38 sekunder från seger. 

Christina var jämnheten själv och blev 6:a 
på Natten och 5:a på Medel. Christina var 
även med på samlingar med orienterings-
landslagen. På hemmaplan vann Christina rubb och stubb, till exem-

pel alla 6 DM-tävlingarna i D20 och det blev även en seger på O-
ringen i D21A år 1997 innan läkarstudierna tog allt mer tid. 

 

 Christina SM 1994.  

Christina till vänster intervjuas av gö-

teborgslegendaren Göran Börjesson 

direkt efter målgång och bronsmedalj 

på SM 1994.  

Christina fighting face vid Mi-

nitjoget i Sätila. 



Verksamheten, sett till antalet utövare, hade dock en tydlig nedgång under 1990-
talet. Om 1980-talet präglades av nybyggaranda var nästa decennium en tid för 
konsolidering då vi etablerades som fullvärdig orienteringsklubb. Vi började arran-
gera tävlingar och inte vilka tävlingar som helst, mer om detta senare, men det 
innebar också större belastning på ledarstaben. För första gången på åtta år hade vi inget 
herrlag i 10mila år 1994 och samma trista konstaterande gällde även för 25manna. Följande 
år 1995 och 1996 bildade vi därför kombinationslag med Chalmers OL. De hade seniorer 
och vi ungdomar och mer erfarna löpare (om vi uttrycker oss snällt). Kombinationen visade 
sig lyckad med en 63:e plats som bästa resultat. Bästa resultat med enbart Sjövallalöpare är 
årets placering 96:e plats. Dags för alla tiders rekord nästa år 2023! 

Från och med 1998 har vi deltagit alla år i 25manna med enbart Sjövallaiter. 

Åter till arrangemang. På sommaren 1994 fick vi förfrågan att vara med som arrangör för 
en världscuptävling tillsammans med FK Herkules och GOF. Mannen bakom ansökan till ar-
rangemanget, som även föll i god jord, var FK Herkules´ dåvarande ordförande Fred Ström-
sten. Fred hade ett gott öga till Sjövalla och vi tvekade inte när förfrågan kom trots vår rela-
tiva orutin. Världscupen är en värdetävling, näst efter mästerskapstävlingar i betydelse för 
världseliten och en mycket sällsynt gäst på svenska marker. 

Hur som helst. En organisationskommitté bildades där Sjövalla tog hand om de flesta upp-
dragen såsom Service Claes Green, Ekonomi Stefan Palm, Info/Media Solveig Hedenblom, 
Banläggning Sören Svensson och planeringen varade i två år. 

Tävlingsplats var Sandsjöbacka naturreservat, säregen och detaljrik vildmark, blandskog, 
ljunghed och öppna berghällar på höjderna, frodig grönska i dalarna. Jungfrulig mark som 
gav deltagarna rejäla utmaningar. 

Sverige deltog med sina starkaste landslag med Jörgen 
Mårtensson och Gunilla Svärd som främsta affischnamn. 

Totalt deltog 33 nationer representerande fyra världsde-
lar fördelade på 150 herrar och 118 damer. Mest långvä-
ga gäster var landslagen från Australien, Nya Zeeland, 
Japan och USA. Länderna använde sig av varierat boen-
de. De kapitalstarka bodde på hotell, de mindre bemed-
lade i klassrum på Ekenskolan i Kållered. 

Tävlingarna bevakades av TV, radio och ett stort antal 
journalister. 

För tävlingarna gällde att segrartiden skulle vara omkring 
25 minuter, medeldistans med andra ord, även om ba-

norna bäst kan kategoriseras som förkortad klassisk distans. Kval på förmiddagen och final 
på eftermiddagen. Däremellan var det fritt fram för vanliga dödliga att ge sig i kast med 
Sandsjöbackas terräng. Publiktävlingen gick under devisen: Jämför dig med världseliten. Du 
är åskådare under kvalificeringsheaten, därefter springer du själv samma bana. Elitens seg-
rartid är 25 minuter. Hur lång tid tar du själv på dig? Många kände sig manade att pröva 
denna klämkäcka utmaning.  

Ingen lyckades. 



I finalen blev det svensk seger på damsidan genom Gunilla Svärd på tiden 25.45 och 
bland herrarna vann Timo Karppinen, Finland, på 25.56. Det var bra tryck på arenan. 
Starkt bidragande till detta var excellente speakern Kjell Erik 
Kristiansen, bördig norrman, som åtminstone växlade mellan 
fyra språk och bubblade tider och uppgifter om de tävlande 
oavbrutet. 

Det var premiär för elektronisk stämpling i världscupen. I tid-
ningsreferaten gick att läsa ” För första gången i World Cup-
historien använde man en löparbricka, som inte bara regi-
strerade att löparna stämplade rätt kontroller, utan också tog 
tiden! Några minuter efter det att löparen lämnat ifrån sig 
löparbrickan kunde han få en utskrift från datorn med exakta 
sträcktider, kontroll för kontroll.” Detta var en stor nyhet vid 
den tiden. 

Bankett avslutade dagen, De som inte hade fått nog i skogen 
kunde på kvällen fortsätta på discogolvet till sent på småtim-
marna. Innan dess bjöds på välsmakande buffé, allehanda un-
derhållning och tal och självklart prisutdelning till dem som 
lyckats bäst. 

Epilog. Det var första gången med elektroniskt stämpling i dessa sammanhang och det 
var Regnly i Norge som tillhandahöll såväl brickor som enheter, värderade till åtskilliga 
hundratusen kronor. När dessa skulle återbördas till vårt västra grannland åtog sig vår 
eminente tävlingsledare Fred Strömsten att personligen transportera allt material med bil 
till Oslo. Regnlymaterialet lastades sent en kväll in i bilen och Fred bodde vid denna tid-
punkt i den välkända byggnaden Ostkupan i Kallebäck, många våningar upp i luften. Det-
ta bidrog säkert till att materialet lämnades i bilen då avfärd var planerad till arla mor-
gonstund. Naturligtvis hände det som inte skulle hända. Bilen stals under natten. Jämmer 

och elände! Efter några veckor åter-
fanns bilen, men tömd på allt löst inne-
håll. Ytterligare några månader gick när 
en bonde ringde polisen för han hade 
sett några konstiga gula manicker ut-
slängda i skogen. Klang och jubel! En 
tröst i sorgen hade varit att få se tju-
varnas miner när de närmare studerade 
stöldgodset. 

I slutet av 1990-talet blev övergången 
till elektroniska hjälpmedel alltmer på-
taglig. Vid 25manna 1997 i Vårsta utan-
för Södertälje fick vi bekanta oss med 
Sport-ident för första gången. Karin 
Höglund skrev i Sjövallabladet ”man 
hade en konstig plastmojäng på lång-

fingret som man satte ner i en apparat”. 

Några år senare var Sport-ident regel och 
Karin var lagkapten för 10milalaget. 

 

En glad segrarinna mottog publikens 

jubel. 

10mila Kungsör, bildtext: Sjövallas starka tjejlag på 10mila i 

Kungsör placerade sig på plats 150 av 376 startande lag. 

Övre raden från vänster: Ida Svensson, Christina Green och 

Linda Hedenblom. Undre raden från vänster: Anna-Lena Ax-

elsson, Karin Höglund och Karin Green. 



Följande år 1998 döptes våra yngsta träningsgrupper om till mer passande namn: 

Raketer för ett himla liv och springer åt alla håll.                                                           
Kometer har hög fart och en svans (av vuxna) efter sig.                                               
Stjärnor lyser klart i skogen. Några slocknar men det tänds alltid nya. 

Det är fri tolkning att gissa lämplig åldersindelning för respektive grupp. Efter ett tag bilda-
des även en undergrupp till Kometerna, nämligen Satelliterna. 

Vid 25manna i Tranbygge i Kungsängen, cirka 30 km NV Stockholm debuterade Rebecca 
Höglund och klarade sin sträcka galant. Till saken hör att Rebecca endast var 8 år! Vi skulle 
ju ha ett komplett Sjövallalag. 

År 1999 använde vi själva Sport-ident för första gången vid årets Sjövallaslag i Tulebo syd-
väst om Finnsjön. Det var svettigt värre och när programmet slocknade en halvtimme före 
första start var det kris. Samtal till Sport-idents kontaktperson och Arne Andersens lugn räd-
dade situationen och när programmet åter syntes på skärmarna flöt tävlingen friktionsfritt. 
Puuh! 

Ida Svensson vann D16 på Götalandsmästerskapen. 

I och med att ett nytt millenium inträder så lämnar vi passande nog medeltiden och går över 
till nutid. Nästa nummer kommer bland annat att belysa fler SM-medaljer, O-ringen 2004 i 
Göteborg och vårt skötebarn på 1900-talet Ungdomens 10mila. Men innan dess avslutar vi 
denna gång en liten pikant historia från 25manna i Täby år 2000. Vi saxar ur Sjövallabladet: 

”På bussresan till Stockholm fick var och en gissa sin tid för den 
sträcka som vederbörande skulle springa. Den som gissade sämst, 
det vill säga längst ifrån sin verkliga tid, skulle skriva i Sjövallabla-
det. De flesta skriver upp ganska blygsamma tider för att inte sätta 
onödig press på sig själva, men Magnus Jonsson klämde i med 60 
minuter på 9,3 km. Magnus är som bekant en eminent löpare men 
hade väl inte sprungit en orienteringstävling på hela året. Vi andra 
var mycket nöjda med Magnus´ friska satsning, för nu slapp vi oroa 
oss för vem som skulle skriva i Sjövallabladet. 

Nu bar det sig inte bättre, eller skall vi säga att det bar sig utomor-
dentligt, ty när Magnus växlade ut på sista sträckans 9,3 km gjorde 
han det i en klunga om 6-7 man. Och, i klungan, fanns en löpare 
som sprang både fort och rätt. De övriga, så även Magnus, hade 
fullt sjå med att hänga med. Sådana petitesser som att läsa kartan 
var bara att glömma. En efter en släppte på grund av det mördan-
de tempot, men inte Magnus! När så några kilometrar återstod 
hade klungan reducerats till 3 man när ledaren plötsligt fick behov 

av att lätta på trycket och uppsökte närmast buske. Följeslagarna 
drabbades dock inte av panik utan kom på snilleblixten att helt soni-
ka invänta sin ledsagare. Därefter slog man följe igen i hårt tempo 
och efter 60 minuter förde Magnus budkavlen i mål för Sjövalla! 

TEXT : Sören Svensson 

 

               

Magnus Jonsson till vänster till-

sammans med en annan 25-

mannaveteran Thomas Karlsson 



 

Junior VM i Portugal  

Det var den 24 maj, jag var på läger i Tyskland med OL-gymnasiet och befann 

mig i bussen på väg till en av träningarna när jag fick ett samtal från lands-

lagsledarna som berättade att jag blivit uttagen till att tävla på Junior VM.  

Det kom som lite av en chock, även om vårsäsongen hade sett 

ganska bra ut för mig. Det var många tankar och känslor på 

samma gång. Jag kan säga att träningen jag just skulle 

springa gick inte speciellt bra… 

Förberedelser i form av informationsmöten, kartanalyser och 

en ny träningsplanering följde därefter innan flyget gick ner till 

Portugal den 7:e juli. Tävlingarna skulle inte starta förrän den 

11:e, men tanken var att hinna känna lite på terrängen innan 

dess. 

Junior-VM blev dock inte alls som tänkt. Bara någon dag efter 

vi anlänt infördes förbud mot att vistas i skogen över hela Por-

tugal  på grund av de extrema temperaturerna, torka och 

brandrisken. Snart kom beskedet om att skogsdistanserna bli-

vit inställda och en tid av ovisshet följde.  

Till en början var det en nedstämd svensk trupp eftersom de 

flesta hade sett fram emot skogsdistanserna mest. Vi visste inte om vi skulle behöva åka 

hem igen, om tävlingarna skulle skjutas upp och genomföras senare eller om allt bara 

skulle bli inställt. För många var det ett tufft besked, men ganska snart var stämningen 

återigen god och alla ville göra det bästa av situationen. 

Den individuella sprinten som skulle starta JVM måndagen den 11:e juni var fortfarande 

kvar, sedan kom besked att en sprintstafett på fyra sträckor med två killar och två tjejer 

skulle genomföras ( som faktiskt var planerad att bli en officiell JVM-distans, men först 

2023 egentligen). Dessutom skulle en inofficiell sprintstafett med tre sträckor i en tjej re-

spektive kill-klass genomföras. Från att från början haft fem lopp att springa blev det nu 

bara tre vilket innebar massor av övrig tid. För-

utom att det blev fokus på sprint och vi besökte 

många häftiga portugisiska byar för att köra 

sprintträning, gjorde vi andra gemenskapsakti-

viteter som lagtävlingar, badade, paddlade och 

det anordnades beachvolleybollspel med flera 

andra nationer. Vi var på besök hos norrmän-

nen och en hel del tid spenderades bara häng-

andes vid poolen och i solen på vårt eget boen-

de. 

 

 



 

Det är ganska annorlunda 

med sprint i byar utom-

lands jämfört med i Sveri-

ge. Det är mycket att tänka 

på när man springer. Man 

behöver t.ex. ta hänsyn till 

kupering när man gör sina 

vägval och hålla koll på 

varje liten gränd. Båda sta-

fetterna gick väldigt bra 

och på den andra inofficiel-

la JVM-stafetten slutade 

mitt lag på en 3:dje plats. 

Många erfarenheter rikare 

lämnade jag Portugal för 

den här gången, ovetande om att jag skulle få chansen att komma tillbaka några måna-

der senare. 

I slutet av sommaren kom beskedet att JVM skulle få en del två och att skogsdistanserna 

skulle genomföras. Den 28:de oktober landade återigen flyget i Portugal, en vecka före 

den första tävlingen för att vi återigen skulle hinna göra förberedande träning i terrängen 

innan det var dags.  

På fredagen var det medeldistans och på samma arena genomfördes sedan en stafett på 

lördagen och på söndagen kom den avslutande långdistansen. Svenskarna var starka och 

skickliga i den portugisiska terrängen och det firades med glass varje kväll. Lyckades man 

inte lika bra själv fanns det alltid någon annan att glädjas med! 

Banorna var tekniskt utmanande och fysiskt krävande och det var lätt att slappna av för 

mycket tekniskt så fort det kom en enklare sträcka. Den portugisiska terrängen var riktigt 

rolig och utmanande. Återigen är jag mest nöjd med min stafettsträcka. 

Så här i efterhand var det nog klokt att tävlingarna ställdes in under veckan på somma-

ren, då det slogs värmerekord på flera platser i Portugal och det var temperaturer en bit 

över 40 grader. Att springa långdistans nu 

på hösten var tufft som det var, men att 

springa den under sommarens förhållan-

den hade varit brutalt. Att få uppleva ett 

( eller ska man säga två) världsmäster-

skap, känna nervositeten och jämföra sig 

med de bäst ai världen var extremt häf-

tigt. Under de här veckorna har jag lärt 

mig väldigt mycket och jag har med mig 

många nya erfarenheter och bra presta-

tioner hem. 

TEXT: Elenora Alinder 

Tjejerna i Sveriges lag 1, som kom trea på sprintstafetten i somras. 
Från vänster Alva Björk, Eleonora Alinder, Elsa Sonesson 



Myterna krossas!  
Sjövallabladet granskar fenomenet pannlampsdistans 

När nu den mörkare årstiden är över oss förändras orienterarnas träningsva-

nor och man börjar springa s k pannlampsdistanser istället för sina vanliga in-

tervallövningar på tisdagskvällar. En träningsform som visat sig synnerligen 

mytomspunnen! Sjövallabladets grävande reporter har gett sig på att granska 

några av de vanligaste, med följande förbluffande resultat: 

Myt nr 1: “Det är bara till för de pig-

gaste ungdomarna” 

KROSS 1: Det visar sig vid vår granskning 
att pannlampsdistanser passar alldeles ut-
märkt för ALLA som orkar jogga minst 3 
km. Vana långlöpare, orienteringsföräldrar, 
tonåringar och 50+are, damer och herrar 
syns njuta tillsammans av denna träning i 
mörkret på tisdagskvällarna! 

Myt nr 2: “Man måste vara väldigt 

duktig orienterare” 

KROSS 2: Vid de här träningspassen är fak-
tiskt inte orienteringsmomentet det mest 
primära. Visserligen har man en karta att 
springa efter, men man springer tillsam-
mans och ingen lämnas ensam i mörkret. 
Alla banor går till 99% på fina skogsstigar. 

Myt nr 3: “Man måste hålla extremt 

högt tempo, och oerhört länge dessut-

om” 

KROSS 3: Hastighet och längd anpassas 
efter dagsform, det finns alltid minst fyra 
olika banlängder (från ca 3 upp till ca 12 
km) att välja mellan. Alla börjar tillsam-
mans, och efter ca 1000 m stannar man för 
uppvärmning - där och då delar man sedan 
in sig i grupper utifrån deltagarnas önske-
mål. 

Myt nr 4: “Man behöver mycket speci-

alutrustning för att kunna delta” 

KROSS 4: Löparskor och en pannlampa är 
allt du behöver för att haka på. Det är ofta 
en fördel med skor som tål lite blöta och 
har bra grepp (typ OLskor eller trailskor), 
men inget måste. Det finns ju tidningspap-
per att     

torka skorna med. Lampor finns det super-
fina från specialbutiker, men i gruppen kla-
rar man sig hyfsat med en lampa från 
andra butiker också. 

  
Myt nr 5: “Jag kan redan alla stigar i 
området så det blir säkert tråkigt för 
mig” 
KROSS 5: Mörkerlöpning ger alltid nya per-
spektiv till din löpning! Våra rundor rör sig 
bl a mot Tulebo, Yxsjön, Rambo mosse och 
förstås runt Finnsjön i extra krokiga varian-
ter bortom elljusspåret. Stor variation! 
Dessutom är det underbart kul och trevligt 
bara att se hela lampgänget springa i flock 
i skogen, tänk luciatåg med extra speed... 
Prova så får du se! 
  
Ja, efter denna genomgång av de vanligas-
te myterna kring pannlampsdistanser är det 
just det man känner för, eller hur? VÄL-
KOMMEN till Finnsjögården kl 18 på 
tisdagar du också! Vem vet, kanske finns 
det fler myter att krossa? Sjövallabladets 
oförtröttliga sanningsspanare fortsätter 
mytgranska även denna vintersäsong! 



 

Orientering & läger i Borås 
Nästan 30 ungdomar åkte på läger till Borås och sprang o-event(3 sprint-

tävlingar) och övernattade i Borås GIFs klubbstuga Knektås.  

Första dagen var det lagom mörk natt-orientering tack vare en hel del gatlyktor runt are-
nan. Andra dagen klättrade vi upp högt och långt till starten och hade sedan snabba ba-
nor nedför de utmanande sluttningarna i en downhill sprint. 
Den sista sprinttävlingen gick inne på Borås djurpark och erbjöd kluriga inslag av staket 
samt djur som konkurrerade om löparnas fokus. 

 De vit-gula ungdomarna fixade frukost i hotell-klass och de orange-violetta ungdomarna 
lagade en lyxig 3-rätters-middag. Förra året lärde vi oss äta granatäpple till tacos och det 
var ett givet inslag även i år, mums! Snyggt garnerade skinktoast, tacos med granatäpple 
och till efterrätt en fruktsallad, även den med granatäpple, serverad med en kladdkaka 
med perfekt konsistens och egenlagad chokladsås. Mums!  

Spontanlekar, lagtävling och härligt häng tillsammans.  

TEXT: Maria Höglund 

 

 

 



 

Orientering 25-manna 

Lördagen den 8 oktober var det äntligen dags för en av orientering- årets mest 

efterlängtade tillställningar, 25-manna!  

Tisdagen den 4 oktober inleddes nedräkningen på bred front då Maria Holmqvist ordnade 

en rolig träning och genomgång inför lördagens tävling. En skön blandning av rutinerade 

orienteringsrävar, spänstiga ungdomar med starka ben, landslagslöpare och glada upple-

velseorienterare anslöt från Sjövalla som för första gången ställde upp med tre lag. Ett 

lag var mixat med sju fantastiska löpare från fyra andra Göteborgsklubbar. Helgen inne-

höll roliga bussresor (bara en sån sak), god middag inklusive en grym (t svår) quiz, skönt 

hotell, idolträff med Tove Alexandersson, en omfattande logistik för att få rätt person till 

rätt buss eller rätt rum eller med rätt bricka till rätt plats vid rätt tid. Framför allt innehöll 

den 933 stycken helt felfritt stämplade kontroller i skogarna. Sjövallas lag erövrade plat-

serna 96, 216 och 254 och nådde därmed för första gången topp 100. Härligt jobbat alla 

som var med, och välkomna att hänga på nästa år alla som inte var det!   

TEXT: Sara Lydmark  



Alla grabbarna står i en ring, håller om var-
andra och Robert Kalman peppar gänget efter 
ännu en lyckad träning för P11/P12. Stäm-
ningen är på topp, alla är kompisar med alla 
och vi är en underbar samling killar som har 
roligt tillsammans . Precis som det ska vara i 
Sjövalla…  

VÅREN Efter ett 2021 med en pandemi som påver-
kade oss alla så såg alla killarna fram emot säsongen 2022 som vi drog i gång i slutet av januari. 
Man måste verkligen imponeras av hur dedikerade och engagerade de är trots regn & snö, minusgra-
der & blåst samt mörka och gråa dagar. De gillar verkligen att spela fotboll och det är deras driv som 
sporrar oss tränare att fortsätta. Genom hela våren har vi mycket hög träningsnärvaro och ser fin ut-
veckling i hur de tar till sig av tips & trix samt alla övningar vi kör på träningarna. I takt med att vå-
ren började komma så körde vi även i gång med 
träningsmatcher där vi mäter våra krafter mot 
andra 10- & 11-åringar runt om i Göteborg. Ro-
ligt att så många lag och föreningar hör av sig 
till och vill spela matcher mot oss. 

Ö-BOLLEN Många av våra killar har äldre sys-
kon som också spelar fotboll så flera av de hade 
hört talas om en turnering ute i skärgården som 
heter Ö-bollen. Många var lite nervösa och spän-
da men sen kommer gemenskapen fram igen 
och alla peppar och stöttar varandra så det var 
ett laddat gäng som tog färjan över till Öckerö. 
Till turneringen hade vi 2 lag anmälda men när 
vi är på plats så känns det verkligen som att vi 
är ett lag på plats och alla hänger och umgås 
med alla. Spelar heller ingen roll vilken klass el-
ler skola de går på; alla är kompisar och gillar varandra. Det är verkligen något som sticker ut under 
året: vi har kul tillsammans! Ö-bollen är en turnering över 2 dagar så det var övernattning i en skol-
sal som gällde. Inte det lättaste att få 20 barn att somna samtidigt, många där utan föräldrar dessut-
om men tack vara gemenskapen vi har så funkade det mycket bra. Verkligen en eloge till killarna! 
Turneringen bjöd på fin fotboll, bra kämpaglöd, härliga kombinationer och många snygga mål. Vi 
hade motstånd i allt från Halmstad upp till Norge och lärde oss mycket som grupp. Vi lämnade Öck-
erö med många fina matcher och prestationer och mycket beröm från våra motståndare. Hit ska vi 
åka igen! 

 



FINNSJÖGÅRDEN För tredje året i rad arran-
gerade vi en kick-off för höstsäsongen genom 
att samla hela laget för träning, teambuilding 
och övernattning ute på Finnsjögården. Vi har 
verkligen en fantastisk facilitet i att kunna vara 
där och man märker på killarna att de trivs. 

Vi inledde lördagen med gemensam frukost där 
vi fyllde på energidepåerna för att kunna ta oss 
an Västra Frölunda i träningsmatcher nere på Mölnlycke IP. Grymt bra spel och många 
fina kombinationer över två matcher svetsade samman laget ytterligare. Några tappra 
föräldrar (vad vore vår förening utan dessa underbara föräldrar som ställer upp) hade 
fixat lunch så killarna kom upp till 
dukat bord och fick välförtjänt 
lunch. Vad kan vara bättre än en 
rejäl portion tacos! Eftermiddagen 
ägnade vi åt tipspromenad med 
både kluriga frågor och en del 
praktiska uppgifter som grupperna 
skulle lösa tillsammans. Kul att se 
deras engagemang och vinnarin-
stinkt komma fram även utanför 
fotbollsplanen. Vi har några riktiga 
smartskallar i gänget också! Att 
spela i Sjövalla FK´s fotbollsektion 
handlar inte bara om att träna och 
spela fotboll, utan även en hel del 
om kamratskap och att vara goda 
förebilder både på och utanför pla-
nen. Vi satte grabbarna i grupper och de fick diskutera frågor som ”hur är man en god 
kompis” och ”hur vill vi vara mot varandra”. Roligt att höra de själva uttrycka sina värde-
ringar och hur man vill att vi ska vara mot varandra. Det som framkom i grupperna var 
ord som ”Respekt”, ”peppa varandra”, ”vara kompisar överallt” och ”låta alla vara med”. 
Vi hann även med att grilla marshmallows, bada och fiska innan det var dags för att 
sova. Just sova borta är ett moment som vi tränat på också, då vi har många härliga cu-
per att se fram emot kommande år där det är bra att ha vanan inne. Det vi framför allt 
tar med oss från helgen på Finnsjögården är när en av spelarna kommer fram och säger: 
”Du tränaren, detta var de roligaste 2 dagar i hela mitt liv” 

INTENSIVA VECKOR I SEPTEMBER Som 
om inte 2 träningar per vecka och seriemat-
cher varje helg skulle räcka, så hade vi i år 
förmånen att vara anmälda till tre cuper under 
augusti och september. Och killarna gillar 
verkligen att åka på cup. Det bygger kultur 
och gemenskap samt ger oss som förening 
nya vänner och nya lag att möta. Vi skickade 
iväg våra grabbar ut till Torslanda för Zenith-
cupen, sen var det dags för Ahlafors underba-
ra turnering (alltid sol) och cup-bonanzan av-
slutades på Härlanda park och Qviding-cupen.  

 



Många matcher blev det under den här perioden men återigen visar killarna upp en härlig 
inställning och vilja att spela mer och träna mer för att utvecklas. Lika många på varje 
träning och lika högt engagemang varje gång gör det enkelt att vara tränare för dessa 
killar. En annan rolig sak med att åka på cup & turnering är att vi möter så många nya 
lag och lär oss av alla dessa, men också att vi allt som oftast få mycket beröm för vårt 
fina passningsspel. Sjövalla FK MISU P11/12 är inget sparka-och-spring-lag eller ett lag 
som bara slår långa bollar. Vi försöker alltid spela oss ur alla situationer och 
alltid hitta en kompis att passa. Ett spel som gör oss svåra att möta och 
många är verkligen imponerade av hur vi bygger upp spelet. Kul betyg efter 
allt hårt slit som våra grabbar lägger ner. 

BLÅVITT-HÄCKEN Våra killar gillar inte bara att träna och spe-
la fotboll, utan många är inne i stan och kollar Allsvenska mat-
cher. De populäraste lagen är IFK Göteborg och BK Häcken och 
det är flera killar som har sina idoler i de lagen. Tillsammans 
med IFK Göteborg löste vi prisvärda biljetter både till tränare, 
barn, syskon och föräldrar så att över 100 personer från       
Sjövalla FK MISU fick chansen att se den dramatiska avslutning-
en i Allsvenskan och BK Häcken fira sitt allra första SM-guld. 
Många nya fotbollssupportrar föddes den där söndagen på ett 
fullsatt Gamla Ullevi.  

VI GER OSS INTE …. Med härliga minnen från Gamla Ullevi 
kunde man ju tänka sig att säsongen borde vara över och att grabbarna ville ta välför-
tjänt paus från fotbollen. Men absolut inte för de här grabbarna, det var bara att fortsätta 
köra på trots att mörkret och höstvädret började infinna sig runt Djupedal. Flera gånger 
under november hade så många som 40 barn på träningen och det syntes minsann ingen 
trötthet där inte. Snarare tvärtom, en fortsatt hunger att träna mer och utvecklas ännu 
mer och riktigt bra kvalitet på träningarna. Snart tar vi dock vinterbreak och låter barnen 
vila från våra röster & instruktioner ett tag och för att ladda batterierna inför säsongen 
2023 som kommer innehålla flera cuper; både över dagen men även övernattning, 
många tuffa träningar och matcher men framför allt och det viktigaste nämligen att fort-
sätta utvecklas som ett lag och bygga vidare på den fantastiska kamratskap vi har— och 
som ju gäller i hela Sjövalla. 

 Vid pennan: Jonas Klang, tränare i Sjövalla FK´s MISU P12-lag  



Fotbollsektionens studieresa till Feyenoord 

Vi i fotbollssektion försöker ständigt utveckla vår verksamhet och utbilda oss 
kontinuerligt. Vi har utbildade tränare i varje årgång och fotbollssektionen 

växer för varje år vilket vi är väldigt stolta över. Nu fick vi också chansen att få 
inspiration från en av stora klubbarna ute i Europa. 

Jag har förmånen att vara morbror till ett tvättäk-
ta fotbollsproffs, som spelar i Nederländerna och 
närmare bestämt Feyenoord som ligger i Rotter-
dam, cirka 20 minuters tågresa från Amsterdam. 
Patrik som han heter har en ganska unik väg dit 
då han spelat ” hemma ” i sin moderklubb Qviding 
tills han var 18 år och det är en helt vanlig förorts-
klubb med slagorden ”Bredd och Topp i balans”. 
Det gör att våra killar i klubben, kan hålla sin 
dröm vid liv om att en dag arbeta som fotbollsspe-
lare. 

Vi var 4 st ledare och 4 barn i föreningen som var 
med på resan och det var minst sagt intensiva da-
gar med fotboll från morgon till kväll. 

På fredag lunch samlades vi på Landvetter flyg-
plats för att ta flyget till Amsterdam och med tåg 
vidare till Rotterdam som är ganska lik Göteborg 
storleksmässigt och faktiskt lite till utseendet ock-
så med tanke på att båda städerna ligger vid ha-
vet har stora hamnar. Holländarna var ju som bekant med och hjälpte till att ordna med 
våra vallgravar i stan också. 

Rotterdam är väl värt ett besök med sin fina saluhall, kubhusen, 
den mysiga marknad året om samt floden Rotter som klyver stan 
på mitten. När vi dessutom hade otrolig tur med vädret som er-
bjöd sol från och till dessa dagar med nästan 20 gradig värme i 
slutet av oktober så blir allt lite lättare. 

När vi kom fram på kvällen var det egentligen bara att installera 
oss på vandrarhemmet och ladda batterierna för lördagens begi-
venheter. Tidigt på lördagsmorgonen tog vi Tramen(spårvagnen) 
ut till Feyenoords träningsanläggning Varkenoord för träffa träna-
re samt se några pojklagsmatcher. Det var full aktivitet bland 
ungdomslagen och vi träffade en representant från ungdomssty-
relsen som informerade oss om hur deras förening fungerar. Det 
var väldigt intressant att få en inblick i hur en stor akademiklubb 
fungerar och de har inte bara en akademi utan också två bredd-
lag i varje årskull, så att alla ska kunna vara med. 

Efter lunch var det dags för en sanbb visit i souvenirshopen för 
att ”kitta” oss inför matchen Feyenoord-Fortuna Sittard i den Hol-
ländska ligan Eredivise. Väl inne på arenan fick vi en rundtur och 

lyssna på en representant från klubben om hur vardagen ser ut för de som arbetar i klub-
ben. 

På besök vid Kubhusen  



 

Stämningen på den legendariska arenan ”De Kuip” var helt 
euforisk när de 50 000 i publiken sjöng den gamla dängan” 
You never walk alone”. Det är svårt att beskrivna de hängiv-
na fansen , sången , bengalerna. 
Det är något alla bör uppleva 
som gillar god stämning och 
mycket folk. Matchen slutade 1-1 
och Patrik gjorde ett fint inhopp i 
ca 30 minuter. 

Vi var inte särskilt besvikna ef-
tersom Patrik hade ordnat lite 
plusmeny. Efter matchen fick vi 
nämligen träffa alla spelarna på 
arenans restaurang med en bit 
mat. Det blev idolkort med spe-
lare som Ali Reza från Irans VM 
lag, Haalands norske lagkamrat 

Marcus Pedersen med flera (se bilder). 

Som avslutning på kvällen bjöd Patrik hem oss och killarna kun-
de ställa lite frågor om hur livet som fotbollsproffs är 
samt spela lite playstation. 

Söndagen såg ungefär likadan ut med besök på trä-
ningsanläggningen Varkenoord där klubben denna 
dag erbjöd barn från Rotterdamregionen att provspe-
la för klubben. 

 

När vi summerar vår upplevelse, har 
vi varit på en unik resa och fått in-
blick i en av Europas största klubbar    

vilket har inspirerat och lärt oss otroligt mycket om hur en välskött förening fungerar. Vår 
ambition är att inom 2 år resa ner med något av ungdomslagen för träningsläger och nå-
gon match. 

Jag avslutar denna resa med det härliga Holländska ordet SUCCESS vilket jag önskar er 
alla.            Vid pennan Robert Kálmán 

Marcus Pedersen Feyenoord och 

norska landslaget  

Gänget utanför De Kuip stadion   

Patrik och Anton 



 

 
Oktober = tävlingsframgångar för Sacro  

 
 

 

 

Trampolin 

Hugo och Alma med medaljer 

Helgen 1-2 oktober reste Hugo 

Wilma Alicia och Alma upp till 

Upplands Väsby där årets tredje 

Svenska Cup skulle avgöras. 

Alla fyra lyckades ta sig till sön-

dagens final i någon gren. Alicia 

tog sig till final i DMT och sluta-

de på en fin 7:e plats. Wilma 

som vunnit båda tidigare del-

tävlingarna i trampolin klass 3 

låg etta efter kvalet, men kom 

fel i sista övningen i finalen och 

slutade på en 6:e plats. Bättre 

gick det för Alma som tog ett 

efterlängtat brons (efter att 

haft en del oflyt under årets 

tidigare tävlingar). Hugo tog sig 

till final i både DMT kl2 och 

Trampolin kl3. Hugo som har 

växlat upp sin svårighet med 

fler dubbelvolter både på DMT 

och i trampolin slutade som 3:a 

i trampolin och 2:a i DMT. I de-

cember avgörs total-cupen, där 

Wilma just nu ligger i delad led-

ning i trampolin, Hugo ligger 

två:a i både Trampolin och 

DMT 

TEXT: Marie Engholm 



  Helgen efter bjöds det på rejält medaljregn  

Helgen den 8/10, åkte ett gäng på 11 gymnaster från Sacro till Västra Frölunda TK på Regions-

tävling. För majoriteten av hopparna var det också tävlingsdebut, men det var inget hinder för 

när dagen var slut hade Sacro lagt beslag på ca 40% av alla dagens medaljer. HELT FANTAS-

TISKT! 

 
 
Först ut var de som hoppade DMT 
 
I killklassen deltog Jonas och Gustav, Gustav lyckades knipa silver 
men båda killarna gjorde mycket bra ifrån sig och hade inte Jonas rå-
kat landa lite utanför innersta landningszonen hade det nog blivit två 
medaljer, istället blev det ett straffavdrag och i ett jämnt startfält blev 
det istället en 6e plats. 
  
Lowa som var ensam tjej från Sacro tog hem en välförtjänt bronsme-
dalj i ett stort startfält uppdelat i två startgrupper. 
        

  
I Trampolin Klass 7 pojkar var Olle och Mojje 
med och hoppade väldigt fint och säkert eftersom 
det inte  presenteras några resultat  i den klassen 
så tog båda hem varsin fin guldmedalj. 
Klass 6 pojkar är första klassen där man ska 
komma ihåg hela 10 förutbestämda övningar som 
ska göras i rad utan mellanhopp, där lyckades Sig-
ge och vann klassen. 
I Trampolin Klass 7 pojkar var Olle och Mojje 
med och hoppade väldigt fint och säkert eftersom 
det inte  presenteras några resultat  i den klassen 
så tog båda hem varsin fin guldmedalj. 
  

Klass 6 pojkar är första klassen där man ska komma ihåg hela 10 förutbestämda övningar 
som ska göras i rad utan mellanhopp, där lyckades Sigge och vann klassen. 
  

 

 



   

Klass 5 pojkar näst svåraste klassen tävlade 
Lex och hoppade jättefint och slutade på en 
fin 4:e plats. 
 
 

Tävlingen gick fort undan eftersom det var 
dubbla podier, då hände det att Sacroiterna 
fick hoppa samtidigt, ovan syns Freja vänta 
och Jonas mitt i en salto. 
 

 Klass 4 pojkar Här kunde det inte gå mycket 
bättre än att Sacro la beslag på hela pallen och 
lite till, Vilde 1:a, Gustav 2:a, Axel 3:a och Jo-
nas 4:a 
  
I Klass 4 flickor deltog Lowa och Freja som 
båda hoppade stabilt och fint och slutade med 
ett brons till Lowa och en 5:e plats till Freja. 

Slutligen Synkronklassen som är en mix-klass 
där man inte bara ska hoppa snyggt utan även 
får poäng för hur synkroniserat paren landar i 
duken. SACRO hade med två synkronpar, Alicia 
och Freja som tog silver och Gustav och Axel 
knep bronset. 

TEXT: Marie Engholm 

 



 

Sommarsacro 

Äntligen efter flera år med pandemi och hallbrist gick det att arrangera ett Sommarsacro igen. 

Våra ungdomar som skulle vara ledare förberedde sig lite extra genom att gå in och träna på 

barnen i de yngsta grupperna några veckor innan. Det blev också en riktig energiboost bland de 

yngre hopparna som både tyckte det var extra kul, vågade mer och de växte som gymnaster 

med nya grymma förebilder. 

 

Årets Sommarsacro gick av stapeln de första två veckorna av sommarlovet där ca 80 barn del-

tog i antingen ett förmiddag eller ett eftermiddagspass. Sista dagen avslutades med uppvisning 

för anhöriga och diplomutdelning.  Stort tack till våra äldre ungdomar/unga ledare som fått så 

mycket beröm av barnens föräldrar.   

      TEXT: Marie Engholm 
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