
 

 

 

Alvesta Simsällskap (ASS) 

ASS är en ideell förening och den ”sociala simklubben” 

som erbjuder medlemmarna att inom ramen för 

föreningens gemenskap på ett lustfyllt sätt värna om och 

bemästra simteknikens alla delar samtidigt som god fysik 

upprätthålls. Utmaning erbjuds på individuell nivå. ASS 

står för lekfullhet, välmående, kamratanda och gott 

uppförande. 

Kontaktperson: Linnea Johansson 0472-12024  

E-mail: alvesta.ss@telia.com 

Hemsida: www.alvestass.se 

 

 

Alvesta GIF 

Vi har fotbollsträning för alla barn och ungdomar fr. 

pojkar/flickor födda 2010. 

Träningstider: För mer info besök vår hemsida. 

Kontaktperson: Caroline Jansson 

E-mail: carro_liin@hotmail.com 

Hemsida: www.alvestagif.se 

 

Alvesta IBK 

Vi bedriver innebandyverksamhet för barn & ungdomar, 

både pojkar och flickor födda 2010 och uppåt. Vi har 

även seniorlag både dam och herr. 

Träningstider: För information om träningstider ect. gå 

in på vår hemsida.  

Hemsida: http://www.svenskidrott.se/g/alvestaibk 

 

Alvesta RK 

Vi bedriver ridskoleverksamhet för både barn, ungdomar 

och vuxna, från nybörjare till mer avancerad träning i 

hoppning och dressyr.  Vi erbjuder även verksamhet för 

barn med funktionsnedsättning.                                                                           

Kontaktperson Ridskolechef Pia Heinmert 0472-10554, 

070-5912889                                                                                  

Hemsida: www.idrottonline.se/alvestark-ridsport 

GF Spänst 

Vi har gymnastik för alla åldrar från familjegymnastik till 

seniorverksamhet. För information om höstens schema 

gå in på vår hemsida.                                            
Kontaktperson: Lis-Britt Hulthén 0472-40199  

Hemsida: http://www.gfspanst.se/  

Vislanda Skol IF 

Föreningen bedriver verksamhet främst för åldrarna f-9 

under 6 av 7 dagar i veckan.  Exempel på våra aktiviteter: 

Lek och Stoj, Parkour, Skapande idrott och Drive-in-

idrott. 

E-mail: vislandaskolif@gmail.com 

Hemsida: www.vislandaskolif.se 

Alvesta SOK 

Klubbens målsättning är att erbjuda och lära ungdomar 

och vuxna att umgås med naturen under alla årstider 

och förhållanden. Vi arrangerar träningar samt ordnar 

nybörjarkurser i orientering i alla åldrar. 

Träningstider: Vi tränar tisdagar 18.00-20.00, Sön 10.00-

12.00. Platsen för träning varierar. Nybörjarkurs 

orientering i april.  Nybörjarkurs längdskidor i januari/ 

februari om vädret tillåter. Okt-mars inomhusträning för 

barn och ungdomar på torsdagar kl. 18.00-19.00. 

Kontaktperson: Hans Sjögren 0472-70950, 0732220557 

E-mail: h.sjogren@bredband2.com Hemsida: 

www.idrottonline.se/AlvestaSOK/ 

 

 

Alvesta Dykklubb 

Vi berättar om och visar hur apparatdykning fungerar 

och ni får prova på att fridyka och snorkla med oss. 

Välkomna! 

Kontaktperson: Roger Dahl 

Hemsida: http://idrottonline.se/AlvestaDK-

Sportdykning/ 
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Alvesta Skytteförening 

Bedriver gevärsskytte i olika former, främst 

luftgevärsskytte. 

Träningstider: Under perioden september-mars/april har 

vi öppna träningar följande tider: Tis kl 17.30-19.30 Ons 

kl 17.30-19.30. Vi drar igång säsongen tisdagen 6 sep. 

Kontaktperson: Patric Carlsson (ordf.) 070-5541077. 

Hemsida: www.idrottonline.se/alvestasf-sportskytte/ 

IF Raketen 

Bowlingträning för ungdomar på onsdagar mellan kl. 

18.00-19.00 med start den 7 september.            

Kontaktperson: Fredrik Brattborn  Tel.0708 - 49 39 21 

Hemsida: http://www.haverdalsgk.se 

www.idrottonline.se/IFRaketen-Bowling 

Alvesta Tennisklubb 

Alvesta Tennisklubb bedriver tennisskola för juniorer 

från 6 år och uppåt och vuxentennis. För mer info se vår 

hemsida. 

Kontaktpersoner: ordf. Ulric Wilhelmsson 073-3333129 

Träning juniorer: Ulrika Wilhelmsson 070-9285142 

Träning vuxna: Ulf Gustensson 070-6345352 

Hemsida: www.idrottonline.se/AlvestaTK-Tennis/ 

 

Alvesta SK 

ASK har verksamhet för pojkar och flickor fr. 5-årsåldern 

upp till seniorverksamhet. Alvesta SK vill inte bara stå för 

hockeyutbildning, utan vill bedriva en bred, social 

verksamhet, som fostrar spelarna till att vara goda 

förebilder både på och utanför rinken.  

Kontaktperson: Kansli 13610 

Roger Melin 072-562 61 78 
E-mail: askhockey@netatonce.net 

Hemsida: http://idrottonline.se/AlvestaSK-Ishockey 

 

 

 

 

Alvesta Brottningsklubb 

Alvesta BK bedriver barn och ungdomsverksamhet i för 

barn födda 2010 och uppåt.  Vi har brottning fri och 

Grekisk/Romersk stil 

Kontaktperson: Sharif Salangiri 

E-mail: alvestabk.sharif.salangiri@gmail.com 

Alvesta Golfklubb 

Barn & ungdomsträning fr 7 - 16 år. Vi värnar om ärligt 

spel, respekt för varandra, utveckling i egen takt, 

gemenskap och att ha kul. 

Prova våra Golfäventyrsbanor gratis 5-9 år. 

Golfäventyrsträning varje säsong fr 7 - 12 år. 

Ungdomsträning 10 - 16 år. Grönt kort kurser från 13 år. 

Kontaktperson: Lars Prick, tränare & klubbchef 

Telefon: 0472-401 40 

E-mail: klubbchef@alvestagolf.se 

Hemsida: www.alvestagolf.se 

 

 

Hagaskolans IF 

Hagaskolans IF bedriver Breakdance, innebandy, fotboll, 

volleyboll, basket och olika racketsporter.  

Träningstider: För information om våra träningstider gå 

in på vår hemsida 

Kontaktperson: Ferench Warga 070-648 94 18 

Hemsida: http://idrottonline.se/HagaskolansIFAlvesta 
 

Grimslövs AIF 

Träningar 2 gånger i veckan. Indelade i knattar, juniorer, 

och seniorer. Vi hyr ut material till ungdomar. 

Träningstider: tisdagar och torsdagar. Knattar 7-12 år 

tränar 17.30-18.30. Juniorer 13-15 år, 16-25 år, kl.18.30-

20.00. Seniorer 21-100 år kl. 20.00- 21.30. Söndagar 

17.00 vintertid. 

Kontaktperson: Monica Knutsson, 0707 60 78 97 

E-mail: monica.a.knutsson@telia.com el info@gaif.se 

Hemsida: www.gaif.se 
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