
 

 

 

IF Kville 

Verksamhetsberättelse 2016 
  



Ordföranden har ordet 

 

Vilket år det har varit!  

Föreningen har växt som aldrig förr. Vi har startat nya grupper i rask takt, numera är det alltid två 

grupper som delar träningstid i Björlanda Friidrottshall, allt för att så många barn och ungdomar som 

möjligt skall få tillfälle att hålla på med friidrott på Hisingen. En stor anledning till det stora intresset 

är dels att vår friidrottsskola FRiiSK är väldigt populär och genererar många intresserade till våra 

träningsgrupper, dels att så många motionärer på Hisingen hittat in till en organiserad förenings-

verksamhet för sin träning. Kul! 

Under året har vi startat nya arrangemang som Scandinavian Milers Club för att få fler ben att stå på. 

Motionsloppen har det tufft just nu med vikande deltagarantal och ökad konkurrens, delvis från 

kommersiella aktörer. Vi ser kontinuerligt över våra arrangemang, och vi precis som andra föreningar 

måste tänka nytt och hitta kompletterande intäktskällor. Under det kommande året finns det stora 

möjligheter att vi kommer med nya koncept som ingen annan har gjort tidigare. Håll utkik efter 

lanseringen och häng med på resan från start! 

Vi är en förening för alla, i alla åldrar. Vi är hela Hisingens friidrottsförening. Vi bedriver kanske 

sveriges bredaste verksamhet, och för att fortsätta att utvecklas är vi beroende av allas engagemang. 

Alla ni som är delaktiga i vår verksamhet, tack för ert arbete under året! Och välkomna alla ni nya 

som vi vill vara med och utveckla föreningen ytterligare.  

Tillsammans är vi IF Kville – Friidrottsklubben från Hisingen!   

  

Vid pennan,  

Rolf Buiten 

  



Träning/Tävlande  

IF Kville har under 2016 vuxit kraftigt och vi hade i december hela 18 grupper som engagerar hela 88 

tränare. Vi har lätt växtvärk, men i en tid då de flesta föreningar lider av nedgång ser vi inte detta 

som något hinder, tvärt om ska vi växa ytterligare under 2017. 

IF Kville har idag över 400 tränande friidrottare. Av dessa tränar lite drygt 260 barn/ungdomar (födda 

03-09) i Björlanda Friidrottshall.  

Det tävlas flitigt och Kville har synts allt högre upp i resultatlistorna. Vi har även ökat vår poängskörd 

på SM-tävlingar vilket är roligt, men också ett tydligt mål. Vi ska bli bättre. 

Nedan gör vi ett antal nedslag i grupperna och texterna är representativa för hur det ser ut i våra 

träningsgrupper. 

Barn- och ungdom  

Grupp 03 

Detta är en träningsgrupp som tränat ihop i 

7 år och som idag tränar 3 dagar/vecka i 

Björlandahallen.  

Vi tränar de flesta av friidrottens grenar med 

en god stämning i gruppen. Under året har 

alla blivit snabbare, starkare och 

spänstigare. Vi har varit på träningsläger och 

deltagit på tävlingar både inomhus och 

utomhus.  

Resorna under året har gått till Borås för 
träningsläger och till Helsingborg och Växjö 
för tävling.         Kulteknik på träningslägret i Borås 

Grupp 05 

IF Kvilles PF-05 har nu hållit på några år och vi är lite mer än 25 killar och tjejer i gruppen som tränar 

två gånger i veckan. En sak som är extra kul är att nästan alla är med och tävlar. Vi har under året 

varit med i ungdomsseriematcher och även deltagit i en hel del inom- och utomhustävlingar. 

  



Lite speciellt med gruppen är att vi har väldigt många duktiga stavhoppare. 7 st har redan har hunnit 

göra sin första stavtävling trots att de bara är 11-12 år. Här finns ingen rädsla för höga höjder. 

Grupp 09 

Grupp 09 måndagar startade hösten 2016 och efter en lite trevande höst där vi testade oss fram har 

vi tränare nu hittat ett strukturerat och vad vi tycker fungerande arbetssätt. Vi har en 

sammanställning med övningar i tre kategorier: uppvärmning, lek och friidrottsgrenar. Sedan har vi 

ett rullande schema som varierar från vecka till vecka och med olika ansvariga utsedda för varje 

aktivitet så varje tränare är förberedd och leder "sin" aktivitet. 

Barnen är generellt jättepositiva och jättehärliga att jobba med och ger upphov till många skratt och 

glada tillrop. Koncentrationen kan väl kanske svika lite ibland men vi har valt att vara ganska 

tillåtande och har generellt två huvudregler vi försöker få dem att följa: Lyssna på tränaren och 

förstör inte för andra. 

Juniorer/Seniorer  

Till denna grupp räknar vi de som är födda 1998 och äldre. Gruppen har under året ökat något i 

storlek, men vi har inte så många som tävlar. Vår mest framstående senior rent idrottsligt är Filip 

Gyllensten som representerat landslaget under 2016. I Friidrottens Hus/Slottskogsvallen tränar även 

våra ungdomar 00-02. 

Grupp 00+ 

Gruppen tränar 4 dagar/vecka i Friidrottens hus med en inriktning mot främst sprint/häck och längd.  

Året som gått har bestått av många träningstimmar tillsammans men också många tävlingar och 

resor. En av årets höjdpunkter var träningslägret i Spanien under påsklovet som en del av 

uppbyggnaden inför utomhussäsongen.  

Träningen i Friidrottens hus är stimulerande där ungdomarna kan träna sida vid sida med aktiva i 

seniorlandslaget och där vi vid två tillfällen förra året fick hjälp och stöd i träningen av två 

landlagsmän, Dennis Forsman och Sulayman Bah.  

  

Dennis Forsman, Ullevi FK, var gästtränare           Sulayman Bah, Ullevi FK, även han gästtränare 

 



Grupp 01 

Denna grupp tränar 5 pass/vecka och tävlar mycket. Gruppen har tillsammans med 00+-gruppen 
bildat grengrupper för att kunna möta kraven från de aktiva framöver. 

Grupp 02 

Under 2016 har 02-gruppen bestått av 20 aktiva och 4 tränare. Vi har under året tränat 3 dagar i 
veckan och haft en hög närvaro i gruppen. Det har inneburit att alla våra aktiva har utvecklats väl och 
alla har slagit nya personliga rekord under året. Det är mycket glädjande för oss tränare. 

Fokus på träningen har legat på koordination, teknik, rörlighet och löpning samt styrketräning. Vi vill 
ge alla våra aktiva en bra grund för kommande säsonger. 

Under året har vi även haft deltagare på Götalandsmästerskapen. Detta gäller både inom- och 
utomhus. Den enskilt bästa prestationen gjorde Alma Svanberg när hon vann 300 m på Öland med 
ett nytt klubbrekord på 41.33. 

 

Veteraner  

Många bra prestationer av veteranerna i klubben under 2016, både i Sverige, Norden och på Veteran 

VM i Perth Australien. 

Inomhus  Veteran SM Bollnäs  
Kville hade 5 st som representerade klubben i Bollnäs: 
1 silver - Wilhelm Kardemark M35 800m  
1 guld - Moa Kardemark K40 Tresteg 
1 brons  längd och 1 silver häck -  Erik Hagström M40  
1 brons - Håkan Harrysson M50 400m 
2 silver - Jan  Erlandsson M55 60m och längd 
 

Nordiska Veteran Mästerskapen Odense Danmark 
2 guld och 2 silver – Karin Schön K50 800m, 1500m, 5000m och stafett K40 
1 silver och 1 brons – Håkan Harrysson M50 Stafett  och 400m 
4 silver – Eleonor Öström K55 800m, 1500m, 5000m och stafett K40 
 

  



Utomhus Veteran SM Söderhamn 
1 brons – Wilhelm Kardemark M35 1500m 
1 silver – Magnus Tornerefelt  M40 Spjut 
1 guld – Robert Kronberg M40 110m häck 
1 guld – Håkan Harrysson 400m häck 
4 guld – Karin Schön 400m, 1500m, 5000m och 10 000m 
 

Veteran VM Perth Australien 
2 silver - Karin Schön K50 Marathon och 10 000m 

Halvmarathon Veteran SM Hultsfred  
1 guld - Karin Schön K50   
1 silver – Eleonor Öström K55 

 

Motion  

IF Kvilles motionsverksamhet har tagit fart under året 2016 och vuxit ordentligt på medlemsfronten. 

De nya, engagerade och välutbildade löpledarna har varit en starkt bidragande faktor till den positiva 

utveckling Kville har haft under det gångna året. 

IF Kville vill passa på att tacka löpledarna, Philip Käll och Alex Berg, som länge höll i löpträningarna på 

torsdagar men nu lämnat över rodret till Anders Sandegård som för skutan framåt med bravur. 

Tisdagsträningarna har länge Thomas Fougman hållit i men nu är det Jack Langgaard som drar runt 

löparna på tisdagar på Lindholmen. Jack är mycket uppskattad bland löparna som består av både 

nybörjare och mer rutinerade löpare, en blandad grupp där Jack på ett fantastiskt sätt lyckas möta 

allas behov.  

Nybörjarlöpning på Lindholmen 

Thomas finns kvar på söndagarna där han delar löpledaransvaret med Eric Persson. Både drar ett 

stort lass och är uppskattade bland löparna. Kville har en hel del andra löpledare som hjälper till på 

Göteborgsvarvets löparkvällar som Kville håller. Stort tack till er alla! Keep up the good work! 



2016 har varit ett lyckat år på många sätt. Vi har många nya medlemmar och det har varit riktigt 

roligt att följa allas utveckling under året. Vi kan se många fler Kvilleiter i resultatlistorna på olika lopp 

 

Anders och Jack på löpledarutbildning                Göteborgvarvets löparkväll i Tuve 

runt om i landet vilket är glädjande. I Kville är alla löpare välkomna oavsett nivå och så ska det förbli.  

IF Kville Motion ser nu fram emot en fortsatt positiv utveckling under 2017. 

Föreningsutveckling 

Projekt 

Olympic Day 

IF Kville fick äran att representera friidrotten i Göteborg under Olympic Days på Liseberg 1-2 okt 

2016.  

Under en hel helg hade barn och ungdomar 

möjlighet att prova på en massa olika idrotter på 

Liseberg. Hos oss i friidrotten fick barn bland 

annat möjlighet att utmana Khaddi Sagnia i 



stående längdhopp och prova på andra grenar med Kvilles duktiga ungdomar och FRiiSK-ledare, 

Arvid, Tom, Sofia och Josefin.  

SISU-projekt – Unga ledare 

Tack vare en god kommunikation och ett gott samarbete med vår 

idrottskonsulent på SISU så har vi fått bidrag till att kunna 

utveckla våra unga FRiiSK-ledare. Med god utbildning och bra 

förberedelser så fick alla FRiiSK-ledarna en gedigen utbildning 

och work-shop inför sommarens friidrottsskola. Målet var att få 

dem mer trygga i sin ledarroll samt att väcka ett intresse hos en 

del som skulle kunna tänka sig hjälpa till som ledare i de yngre 

Kvillegrupperna.  

Projektet blev oerhört lyckat och det är nu många av våra 

juniorer/FRiiSK-ledare som även är ledare för de yngre grupperna 

i Björlanda. Ett annat mål med projektet är att få fler att stanna 

längre i föreningen och visa att det finns flera olika sätt att vara 

verksam i föreningen.  

Integration 

IF Kville vill ta ett samhällsansvar och strävar efter att vara en förening för alla. Under 2016 kom det 

många flyktingar till Sverige och föreningar runt om i landet har varit duktiga på att välkomna unga 

och ta in dem i våra föreningar. IF Kville är en av dem! Genom olika projekt så som ”Torslanda 

Tillsammans – kompiscafé” så har vi lyckats få in några ensamkommande ungdomar i våra grupper 

och motionsverksamhet. Med ekonomiskt stöd från SISU och hjälp av Kvilles eminenta 

idrottskonsulent, Anna Österberg, så har vi kunnat vara delaktiga i integrationsprojekt och kunnat 

välkomna nya medlemmar in i föreningen. Vi hoppas givetvis kunna fortsätta vara en engagerad och 

öppen förening med mångfald och bredd. 

Sverige på fötter 

IF Kvilles motionsverksamhet var del i projektet ”Sverige 

på fötter” som syftar till att få fler i rörelse. Runt om i 

landet körde många olika föreningar ett öppet pass som 

vem som helst kunde vara med på. En timmes träning 

runt om i landet på samma timme, det blir många i 

rörelse på samma gång! Ett roligt litet projekt som 

generade lite nya medlemmar, reklam för IF Kville 

Motion och ett litet bidrag i kassan. 

 

 

  



Arrangemang 

Arenatävlingar 

Scandinavian Milers Club (SMC) 

IF Kville startade 2016 ett nytt arrangemang i form av Scandinavian Milers Club (SMC)! Tävlingens 

grundkoncept har sitt ursprung i England där BMC, British Milers Club, länge har arrangerats. BMC är 

enormt populärt både bland eliten och hos den glada motionären vilket gör löpartävlingen extra 

rolig. Heaten baseras på förväntad sluttid (ej ålder) vilket gör heaten jämna och att den aktive får en 

bra ryggar. Samtidigt får åskådaren se många jämna bataljer. SMC är uppbyggt på samma sätt!  

I Norge går redan Norwegian Milers Club och i Sverige är det IF Kville som arrangerar Scandinavian 

Milers Club. Scandinavian Milers Club kan arrangeras i alla skandinaviska länder men där Kville står 

som arrangör när den går i Sverige.  

Första Scandinavian Milers Club gick av stapeln inomhus i Friidrottens Hus den siste januari 2016. Det 

blev ett riktigt starkt elitfält där det slogs många personbästa och där vi även fick se ett norskt rekord 

på 2.02.76 (och hallrekord!) satt av Hedda Hynne. Lovisa Lindh var mindre än halvsekunden bakom 

Hedda och kom in på en fin andraplats.  

 

Vi fick mycket beröm för tävlingens upplägg och utförande. Det blev helt enkelt en riktigt bra premiär 

för SMC med 100 anmälda och ca 80 startande i grenarna 800m och 3000m. 

Det var även väldigt roligt att se många Kvilleiter på startlinjen: Wilhelm Kardemark, Lukas Fougman, 

Elin Hartelius, Karin Schön, Paula Wass, Beatrice Brink och Mathilda Hammarqvist.  



I augusti var det dags för SMC utomhus på Slottsskogsvallen. Det blev en positiv utveckling med fler 

anmälda och fler startande än inomhus. Alla funktionärer, ledare och andra inblandade gjorde som 

vanligt ett mycket bra jobb och såg till att löparna fick bästa möjliga förutsättningar att lyckas. 

Tanken är att fortsätta ha minst två SMC om året (en inomhus och en utomhus). Eventuellt blir det 

även några bonus-SMC längs med vägen! 

SMC har stor potential och det finns mycket som kan utvecklas och förbättras. På sikt hoppas vi SMC 

kan bli lika framgångsrikt som BMC. I och med att Kville växer på motionsfronten kan vi hoppas att 

fler motionärer snart anmäler sig. Idag är det mestadels elitfält och motionsheaten är tunna. På sikt 

hoppas vi även motionsfältet ska växa ordentligt!  

Kvilles Vårtävling  

Sveriges äldsta arenatävling gick av stapeln den 10 juni 2016. Det blev en lyckad kväll på vallen även 

om vi hade önskat fler startande. Från Kvilles sida blev det en välarrangerad tävling och alla 

funktionärer och ledare gjorde ett fantastiskt bra jobb. Det blev en hel del fina resultat och en fin 

afton på Slottsskogsvallen. Grenledarna erbjöd extrahopp och extralopp till de aktiva i de grenar där 

det var få anmälda, allt för att tillfredsställa alla aktiva och ge dem bästa möjliga förutsättningar och 

tävlingsmöjligheter.  

2017 testar vi att arrangera Kvilles Vårtävling en lördag (3 juni) för att se om det kan ge ett bredare 

startfält. Vi hoppas givetvis få se många av våra duktiga Kvilleiter på startlinjen och börjar ladda 

redan nu! Tack till alla för en väl genomförd tävling 2016.  

 

  



Löparrangemang  

SpecialVarvet 

Tarja som drar i trådarna för Specialvarvet gjorde som vanligt ett utomordentligt arbete och var en 

bidragande orsak till att Specialvarvet slog deltagarrekord även i år. Ett riktigt lyckat arrangemang 

med små förbättringsdetaljer till 2017. Kville hade många funktionärer på plats som vägledde aktiva 

och ledare och såg till att allt flöt på bra. Vi hoppas på en lika positiv trend 2017. 

GöteborgsVarvet 

Att IF Kville hjälper till att arrangera världens största halvmara är rätt häftigt! Göteborgsvarvet är en 

mycket viktig inkomstkälla för IF Kville och det är oerhört viktigt att vi ställer upp med så många 

funktionärer som möjligt då det ger pengar till Kvilles verksamhet. I år hade vi fler Kvillefunktionärer 

på plats och våra huvudfunktionärer Oskar, Kent, Peter och Nasser gjorde ett mycket bra jobb.  

Även 2016 var Göteborgsvarvet fulltecknat även om anmälan stängdes senare än 2015. Det slogs 

banrekord och delades ut bonusvinster både på herr- och damsidan och hela loppet sändes på SVT. 

Göteborgsvarvet är en riktig folkfest som Kville ska vara stolta över att vara del av. 

Midnattsloppet 

Midnattsloppet fick göra en hel del sena förändringar där bland annat mål och start fick flyttas en bit 

på grund av det leriga underlaget i Slottsskogen. En förändring som blev positiv då löparna tyckte 

banjusteringen blev riktigt bra.  

Allt flöt på väldigt bra under loppet och alla funktionärer såg till att löparna fick en ”behaglig” och 

rolig resa längs med banan. Kville hade hand om fyra bandelar och gjorde det bra. Tyvärr var vi 

tvungna att köpa in en hel del funktionärer då det var lite avhopp och många som inte gjorde sina 

funktionärsuppdrag. Men alla de funktionärer som kom gjorde ett riktigt bra jobb och till 2017 

hoppas vi inte behöva köpa in funktionärer vilket då kan ge en liten extra intäkt till Kvilles 

verksamhet. 

Midnattsloppet hade en förhoppning om att kunna locka tillbaka de löpare som vi tappade året innan 

men tyvärr så höll den negativa trenden i sig och Midnattsloppet hade ungefär lika många löpare 

som 2015. Till 2017 kommer Midnattsloppet skära ner på en del kostnader och jobba med en mer 

offensiv marknadsföring i hopp om att locka fler löpare. 

Lindholmenstafetten 

Banan var ändrad i år och löparna sprang ut mot 

trekanten vid Diagonalen. Detta medförde att 

banan blev ganska precis 2.500 meter och fick en 

sträckning ännu mer längs vattnet. Målet var 

100 lag och vi nådde så när detta mål. Det blev 

slutligen 98 anmälda lag vilket var en klar  ökning  

jämfört med 70 lag året innan.  

 



Vi slog även rekord med antal Kvillelag vilket var väldigt roligt!  

 

Friskis&Svettis höll i uppvärmningen och Nordic Wellness stod för omklädningsrum och musik.  

 



Radisson Blu Riverside Hotel bidrog med priserna och musik längs med banan. Lindholmen Science 

Park var även i år huvudpartner och vi hade ett bra samarbete med dem. De anordnade samma dag 

Lindholmen Open Day som sedan avslutades med stafetten. Detta blev ett riktigt bra koncept! 

Både Radisson Blu Riverside Hotel och Nordic Wellness hade DJ/musik vilket var roligt. Vid växlingen 

höll Ola Jodal låda som speaker och Hell Produktion hade ljudsystem där Eric Andreasson spelade 

musik från Spotify. Prisutdelningen hölls inne på L´s kitchen där wraps serverades efter målgång. 

Över lag gick stafetten mycket bra och det var som sagt riktigt roligt att Lindholmen Science Park 

körde Open Day samma dag. Detta bidrog till mer liv och det blev klart en win-win! Känns bra att vi 

har fått till ett ömsesidigt samarbete, att stafetten har kommit i ett sammanhang, och att 

Lindholmen Science Park ser att stafetten bidrar till deras eget event.  

Göteborgs Jubileumslopp 

Göteborgs Jubileumslopp kommer att arrangeras varje år fram till och med det stora födelsedags-

kalaset 2021 då staden Göteborg fyller 400 år. IF Kville är grundare och arrangör tillsammans med 

Sävedalens AIK och GKIK (Göteborgs Kvinnliga IK). IF Kville ansvarade 2016 för samtliga bandelar på 

Hisingen inklusive målområdet. 

Jubileumslinjen tar löparna till starten och publiken till målet 

Precis som de flest andra lopp tappade tyvärr Jubileumsloppet i antal löpare 2016. Jubileumsloppet 

har en mycket trevlig bana och det är happenings vid starten, längs med banan och i målområdet. 

Detta är uppskattat bland löparna som ser att Jubileumsloppet lägger ner mycket tid, energi och 

pengar på kringarrangemanget. Låt oss hoppas att den negativa trenden med antal löpare vänder 

redan 2017.  



Övriga arrangemang 

FRiiSK 

I årets friidrottsskola med IF Kville deltog 345 barn under fyra veckor med 27 ledare (2015 var det 

311 deltagare och 26 ledare). Ordinarie ledare hade i år åldern 15-19 år – det krävdes inga reserver 

eftersom det var stort intresse bland ungdomar och juniorer som tränar i Friidrottens Hus! 

Fantastiskt att så många av våra aktiva vill vara ledare och lära ut vår idrott! Ledningen utökades i år 

och bestod av huvudledare Eric Andreasson, projektledare Anette Persson och arrangemangs-

ansvarige Karin Runnerström.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På FRiiSK får varje deltagare testa alla                                                                                                    

friidrottens grenar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi la ett större fokus på utbildning av ledarna 

detta år. I april deltog Eric Andreasson i 

Folksam Ledarcamp vilket var väldigt givande i 

hans nya roll som huvudledare. Vi hade ett 

större samarbete med SISU som tillhandahöll 

utbildning, bland annat fyra kvällar som hölls 

av Anders Walther och Anna Östberg 

(idrottskonsulent, SISU) med såväl praktik 

som teori.  

Luncherna intogs i år i Trulsegårdsskolans 

matsal och vi har haft ett gott samarbete med 

personalen som serverat mat med en varierad 

matsedel. En stor förbättring som gett tydlig 

effekt vad gäller mätta, belåtna barn och 

ledare! 

Vi fick dessutom en kändisöverraskning vecka 27 då Charlotta Fougberg kom på snabbvisit under 

avslutningen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nog aldrig tidigare fått så mycket positiv 

feedback från föräldrar, det har trillat in en 

mängd tackmail och mycket beröm riktas till 

ledarna. Dessutom fick FRiiSK även i år synas i Torslandatidningen.  

Tacksamt att vara projektledare med så härliga barn, duktiga ledare och en bra förening och 

administration som backar upp!  

Tack till ALLA ledare som gjorde FRiiSK 2016 till en upplevelse för alla deltagande barn! Jag vill lyfta 

några ledare som utmärker sig lite extra i sitt ledarskap: Rey Yasui (99), Gustav Eriksson (98), Arvid 

Mägi Theorin (01), Cecilia Jönsson (98) och Sofia Overgaard (01) som samtliga har en utvecklad 

pedagogik, är lösningsfokuserade och alltid gör det lilla extra för att barnen ska få en bra upplevelse.  



Med det tackar jag, Anette Persson, för ett fantastiskt FRiiSK 2016 och blickar framåt mot ett ännu 

bättre 2017 där jag med fullt förtroende lämnar över stafettpinnen till Fanny Åhl Norling – Kvilles nya 

projektledare för FRiiSK!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRiiSK har utvecklats mycket de fem åren som jag haft äran att projektleda. Deltagandet har 

fyrdubblats tack vare mer och bättre marknadsföring, välutbildade instruktörer och bra struktur som 

ger nöjda barn, föräldrar, ledare och andra runt omkring FRiiSK!  

Göteborgsvarvets Löparkvällar 

Det har varit mycket positivt för IF Kville Motion 

att hålla i varvets löparkvällar under 2015/2016. 

Under varje varvetlöpning har löpledarna varit 

noga med att presentera Kvilles verksamhet och 

delat ut motionsfolder med information om IF 

Kville Motion. Detta har genererat fler 

medlemmar och ett större intresse för Kvilles 

löpträningar. En positiv utveckling som vi ska 

bevara! 

 

Funktionärer 

Ett STORT tack till alla er som ställde upp för klubben under 2016! Det betyder mer än ni anar. Alla de 

funktionärsuppdrag som vi i Kville gör tillsammans genererar ekonomi till verksamheten. Ju fler vi är 

som ställer upp, desto fler uppdrag kan vi ta oss an vilket ger större intäkter till IF Kville.  Som 

friidrottsförening i Göteborg är det oerhört viktigt att alla klubbar tar sitt ansvar och bidrar till att 

förbättra Göteborg Friidrott, detta inte minst genom att hjälpa förbundet med Göteborgsvarvet samt 

anordna egna tävlingar och lopp. 



Tack vare att varje medlem ställer upp 

som funktionärer två gånger per år kan vi 

fortsätta bedriva en inkluderande friidrott 

där vi ständigt arbetar efter att bli bättre 

och större där den aktive får utvecklas 

som friidrottare och människa i en bra 

miljö. 

Under 2017 kommer vi bli mer noga med 

att få alla till att bidra och ställa upp för 

klubben. Har ni inte redan anmält er som 

funktionär vid två av 2017 års 

arrangemang så gå gärna in och gör det 

via hemsidan snarast! 

Tillsammans är vi IF Kville!  

 

Anläggningar 

Björlanda Friidrottshall 

I takt med att vi ökar i medlemsantal ökar även behovet av anläggningar för vår verksamhet. 
Björlanda friidrottshall är bra, men vi börjar växa ur den. Sommartid har vi träning för de yngre både 
inne och ute, men vi lider av att inte ha någon friidrottsyta utomhus på Hisingen. 
 
Golvet i Björlanda Friidrottshall har bytts mot ett riktigt friidrottsgolv och vi har förstärkt med 
träningsredskap. Det finns ett kastnät som skall upp i hallen, men det har blivit ett försenat projekt. 
 
De äldre, från 15 år, tränar i Friidrottens Hus samt på Slottsskogsvallen. Där täcker anläggningarna än 
så länge våra behov även om det även här blir allt trängre, faktiskt till stor del för att Kville växer 
starkt. 
 

Ny arena på Hisingen 

Efter flera års lobbyarbete fick vi under våren 2016 äntligen information om att det skulle avsättas 
pengar för en ny friidrottsarena på Hisingen. Under sommaren fastställdes budgeten och under 
hösten påbörjade vi tillsammans med GFIF och IOFF (Idrotts- och föreningsförvaltningen) planeringen 
av den nya arenan.  
 
Vägen framåt är inte spikrak, men nu finns det ett beslut och ett gemensamt arbete vilket är väldigt 
glädjande. Tidplanen säger 2019, men det kan dröja något år ytterligare. Vårt klara mål är att vi skall 
kunna genomföra våra Jubileumstävlingar 2021 på vår egen arena, och att tävlingen inte blir den 
första gången underlaget beträds av spikskor. 
 

  

Tack till alla som ställde upp som funktionärer under 2016. 

Här har vi några glada funktionärer under SMC! 



Administration  

Kansliet 

2016 har varit ett hektiskt år och vi jobbar hela tiden för att det administrativa arbetet ska kunna 
möta kraven från medlemmarna. Det finns bitar vi kan förbättra med hjälp av ökad struktur kring IT, 
arbetsfördelning mm och detta arbetar vi ständigt med. 
 

Medlemsrekrytering 

För att lyckas med utvecklingen av föreningen behöver vi basen, alla medlemmar. Med ett stort antal 
nya medlemmar har vi också fått in mer kunskap på alla plan och vi hoppas på engagemang från er 
alla. Tillsammans bygger vi IF Kville! 

 

### 

 


