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Välkommen till IF Kville 
Friidrottsföreningen från Hisingen 

 
Vad roligt att du valt att vara med i Kvillefamiljen. IF Kville är föreningen för alla. Vi bedriver 
barn-, ungdom- och seniorfriidrott och har även en stor veteran- och motionsverksamhet. 

Löpträning med IF Kville 
Tisdagar kl.17.30 på Lindholmen. Samling: NordicWellness – Lindholmen 
(Lindholmsallén 20). 
Välj mellan två grupper en för något mer rutinerade motionärer och en för nybörjare. Du 
kan när som helst byta grupp. Båda grupperna samlas kl.17.30 på NordicWellness där 
man kan nyttja omklädningsrummen). För att delta på denna träning krävs fullvärdigt 
medlemskap (500kr/år). Löpledare: Jack Langgaard och Karin Runnerström. 
 
Torsdagar kl.18.00 i Hisingsparken. Samling: Klubbstugan i Tuve (intill Tuve ishall 
och Tuve motionscenter). 
Torsdagsträningarna inleds med gemensam samling i klubbstugan därefter joggar vi 
tillsammans bort in i Tuveparken intill där vi börjar passet med 15-20min löpskolning. 
Efter löpskolningen joggar gruppen bort till startplatsen för dagens intervallträning. För 
att delta på torsdagsträningen krävs fullvärdigt medlemskap i IF Kville (500kr/år). 
Löpledare: Anders Sandegård och Karin Runnerström. 
 
Söndagar kl.17.30 (varannan vecka kl.10.00 under vintern) i Björlanda. Samling: 
Björlanda idrottshall (intill Trulsegårdsskolan). 
Gemensam uppvärmning och sedan bjuds det på intervallträning, fartlek, distanspass 
eller annat spännande pass. Även här är både motionärsmedlemmar och fullvärdiga 
medlemmar välkomna. Löpledare: Thomas Foughman, Lukas Foughman och Eric 
Persson. 

 
Kontakt: motion@ifkville.se eller arrangemang@ifkville.se eller tel. 0738337979 
Facebook: IF Kville Motion & IF Kville. Hemsida: www.ifkville.se 

Medlemsavgift 
Fullvärdig medlem i IF Kville: 500kr/år 
Motionärsmedlem i IF Kville: 250kr/år 
Prova gärna på fyra till fem gånger utan kostnad. 
Betalning: BG 5396-4417 eller via Swish: 123 476 06 58. 
Vid betalning ange: motion, namn, adress, personnummer (12 siffror), mobil och e-mail. När 
du betalat skickar du sedan ett e-mail till arrangemang@ifkville.se med alla dina  
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kontaktuppgifter, fullständigt namn, mobil, e-mail och personnummer. Därefter kommer du få 
en bekräftelse på att du är medlem i IF Kville (motion). Vid frågor rörande betalning mailar 
du arrangemang@ifkville.se eller ringer 0738337979. 

Fullvärdig medlem (500kr/år) 
Som fullvärdig medlem kan du ta del av alla klubbförmåner, träningar och tävla för IF Kville.  

Förmåner som fullvärdig medlem: 
● 1-3 träningspass per vecka 
● En del gratis och rabatterade tävlingar 
● Du kan ställa upp i tävlingsklass vid samtliga lopp 
● Gratis lag på Lindholmenstafetten (tillsammans med andra Kvilleiter) 
● Rabatt på Göteborgs Jubileumslopp 
● Roliga tävlingsresor till förmånligt pris 
● IF Kvilles träningskläder till ett bra pris 
● 20% på Osteopathics Solution, Eriksberg 
● 10% på restaurangen Ceviche 
● Fler förmåner finns utanför denna lista och fler kommer att tillkomma. 

Motionärsmedlem (250kr/år) 
Som motionärsmedlem kan du vara med på söndagsträningarna.  
 
(För att kunna vara med på tisdags- och torsdagsträningen, tävla för IF Kville samt ta del av 
de andra förmånerna så krävs fullvärdigt medlemskap.)  
 

Funktionärsuppdrag 
IF Kville är en ideell förening som bygger på ideell kraft. Klubbens största inkomstkälla är 
föreningens arrangemang. För att lyckas med våra egna arrangemang samt de tävlingar IF 
Kville är delarrangörer på så behövs medlemmarnas hjälp. IF Kvilles medlemmar brukar 
ställa upp vid minst två arrangemang per medlemsår. Att ställa upp som funktionärer på 
tävlingar är dessutom väldigt roligt, givande och kan leda till många nya vänner och 
spännande kontakter. Tillsammans gör vi tävlingarna roliga och lyckade! Vi hoppas ni kan 
tänka er ställa upp för er klubb. Funktionärsanmälan görs via hemsidan, www.ifkville.se, 
klicka sedan på funktionärsanmälan 2016 och följa anvisningarna. 
 
Stort tack för att ni ställer upp för föreningen och är med och säkrar IF Kvilles framtid och 
fortsatta utveckling! 
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IF Kvilles arrangemang 
JANUARI  
Scandinavian Milers Club - FIH (rolig löpartävling på bana för såväl motionärer som elit) 
(Gratis tävlande för IF Kvilles fullvärdiga medlemmar) 
  
MAJ  
Göteborgsvarvet (IF Kville arrangerar tillsammans med 14 andra arenaföreningar) 
  
JUNI  
Kvilles Vårtävling – Slottsskogsvallen (gratis tävlande för IF Kvilles fullvärdiga medlemmar) 
 
AUGUSTI  
Scandinavian Milers Club (gratis tävlande för fullvärdiga IF Kville medlemmar) 
Midnattsloppet (IF Kville arrangerar tillsammans med Utby, Solvikingarna och MAIK) 
 
SEPTEMBER  
Lindholmenstafetten (Kvillelag med fullvärdiga medlemmar i IF Kville tävlar gratis) 
Jubileumsloppet (IF Kville arrangerar tillsammans med SAIK, GKIK och IFK) 
 
OKTOBER/NOVEMBER 
 Terrängserien i Tuve (gratis tävlande för fullvärdiga medlemmar) 
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