
 

 

Göteborgs skidklubb 

Kontaktperson: Gunilla Axelson ga.axel@hotmail.com 

Hemsida: www.skidklubben.se 

Skatås Bouleklubb 

Träningstider:  Tisd och  tors mellan 12.00 och 14.30. 

Månd o tors kväll mellan 16.00 och 19-00. 

Kontaktperson: Stina Lundblad 0762-375977 

GF Göteborgsgymnasterna 

Verksamhetsbeskrivning: GF Göteborgsgymnasterna är en 

truppgymnastikförening som håller till i östra Göteborg med 

träningar i Rosendalshallen, Nya Lundenskolan, Rosendalsskolan 

och Gymnastikens hus i Bergsjön.I vår förening värdesätter vi en 

god kamratanda där alla barn och ungdomar får utvecklas och 

växa efter sin förmåga. Primärt vill vi att våra grupper skall vila 

på en trygg social samvaro och därifrån utmana gymnasten till 

nya gymnastikövningar. 

 
Träningstider, grupper: Vi har familjegymnastik, barngrupper 
nybörjargrupper för alla åldrar samt tävlingsgrupper upp till 
RM-nivå. Det går att läsa om våra grupper och tider på 
hemsidan under verksamhet.  
 
Kontaktperson: Sanna Bergström, Verksamhetsansvarig GF 
Göteborgsgymnasterna 
 
Hemsida: www.goteborgsgymnasterna.se 
 

Göteborgs ishockeyklubb 
Verksamhetsbeskrivning: Ishockeyverksamhet från seniorer 
ned till hockeyskola för barn.  
Träningstider, grupper: Hockeyskola lördagar 09.00-10.30 
Isdala ishall, Tideräkningsgatan, Kortedala.  
Kontaktperson: Therese Henriksson  0707 – 774641 
Hemsida: www.goteborgsik.se 

 

Göteborg Hockey Club 

Verksamhetsbeskrivning: Vi har en stor tjejverksamhet på alla 

nivåer och nybörjare i åldrarna 5-25, så alla är välkomna. Det 

finns även låneutrustning om man vill prova på.  

Träningstider, grupper: Hockeyskola på onsdagar kl.17-18.20 

med start 2 sept fram tills slutet av mars. Vi har flera olika 

träningsgrupper och hjälper dig hitta rätt.  

Kontaktperson: kansli@goteborghc.se eller Jan Mellgren 076-

103 34 04 

Hemsida: www.goteborghc.se 

 

Kvibergs Skytteförening 

Verksamhetsbeskrivning: För barn och ungdomar erbjuder vi 

luftgevärsskytte i ett antal träningsgrupper. Under den varma 

delen av året erbjuder vi gevärsskytte utomhus. För mer 

etablerade skyttar är klubben en av landets mest framgångsrika 

med ett flertal landslagsskyttar.  
Träningstider, grupper: Våra träningsgrupper har träningstider 

på torsdagar under höst och vår terminen. 

Kontaktperson: Maggan Ekberg-Emilsson, 070-6435366, 

info@kvibergsskytteforening.se 

Hemsida: www.kvibergsskytteforening.se 

Ullevi Badmintonklubb. 

Vi har badmintonträning för ungdomar från 5 år och uppåt.  

Tävlingsverksamhet och lek för de yngsta. 

Tränar i Gamlestadshallen i olika grupper för både flickor och 

pojkar i gemensam träning utifrån ålder. 

Hemsida: www.ullevi.net 

Kontakt: Vincent Holmgren 0703-778761. 

 

 

                     

IFK Göteborg Akademi 

Verksamhetsbeskrivning: Utbildning av fotboll för spelare, 

ledare som har stort intresse av fotboll. 

Träningstider, grupper: IFK Göteborg Akademi 

http://www.ifkgoteborg.se/Akademin 

Öppen fotbollsskola PF 2008 – PF2010 5-7 år 

http://www.ifkgoteborg.se/Akademin-old/Oppna-

extratraningar1 

Öppen extraträning PF 2007- PF2001 8-14 år 

http://www.ifkgoteborg.se/Akademin-old/Oppna-

extratraningar 

Europa akademi 

http://www.ifkgoteborg.se/Akademin-old/IFK-Goteborgs-

Europa-Akademi 

Kontaktperson: Sonny Carlsson, akademi@ifkgoteborg.se 

Hemsida: http://www.ifkgoteborg.se/Akademin 

 

Utby IK / Ullevi FK   

Verksamhetsbeskrivning: Friidrottsförening för ungdom och 

Elitinslag med huvudsakligt upptagningsområde i Nordöstra 

Göteborg. 

Kontaktperson: Curt-Roland Ljung   031-410808 dagtid 

Hemsida: www.utbyik.se 
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Göteborgs Fäktklubb est. 1911 

Verksamhetsbeskrivning: Göteborgs Fäktklubb är en av 

Sveriges äldsta, största och mest framgångsrika fäktklubbar. 

Föreningen har medaljer från såväl OS, VM som EM på 

seniornivå. Vid sidan om detta är föreningen den i särklass 

starkaste barn- och ungdomsklubben inom fäktsporten i Sverige 

och har vunnit totalsegern på Ungdoms-SM i fäktning 7 av de 

senaste 8 åren.  

Vår inställning är att alla, oavsett ambition, skall kunna bli 

duktiga idrottare och ha kul tillsammans i träningsvardagen. 

I våra träningsgrupper finns det både hårdsatsande idrottare 

med högt ställda mål och motionsidrottare som tränar enbart 

för att det är roligt att fäkta. Den sociala gemenskapen är viktig 

och i en blandad miljö trivs man bättre alldeles oavsett om man 

är den som drömmer om OS-guld eller är den som bara längtar 

till nästa träning!   

Träningstider, grupper: För barn mellan 6-12 har vi den s.k. 

Fäktskolan. Det är en nybörjarverksamhet som de flesta brukar 

börja med för att lära sig grunderna i fäktning innan man går 

vidare till mer avancerad träning. Fäktskolan för de allra yngsta 

(6-8 år) tränar på måndagar mellan 17:00-18:00. Fäktskolan för 

barn i mellanåldern (8-11 år) tränar antingen på tisdagar eller 

onsdagar mellan 17:00-18:00. Fäktskolan för de lite äldre 

barnen (9-12 år) tränar på söndagar mellan 12:00-13:00.  

Om man vill börja fäkta kan vi också rekommendera ett av våra 

introduktionsläger. På höstlovet (vecka 44) kommer vi att ha ett 

sådant läger som pågår i 4 dagar (mån-tors). Då hinner man lära 

sig en hel del om hur fäktning fungerar och hinner pröva på 

själv på ett mer koncentrerat sätt tillsammans med våra duktiga 

tränare. På ett introduktionsläger tränar man mellan kl 09:00 

och 15:00 så det blir en hel del träning under 4 dagar. Vill man 

anmäla sig till ett sådant kan man kontakta klubben och anmäla 

sig till någon av tränarna.  

Kontaktperson: Fäktsalens telefon 031-140910, Ordförande 

Aleksandar Matic 0730-346294, Coach Martin Roth Kronwall 

0702-708774, Coach Henrik Lundegard 0737-020836 

Man kan även nå oss per mail: goteborgsfk@gmail.com 

Hemsida: www.goteborgsfk.se 

Bosna IF basketklubb 

Verksamhetbeskrivning: Ungdomsverksamhet för flickor och 

pojkar från 7-18 år och verksamhet för vuxna.  

Träningstider: Tisdagar kl 17-18 minibasket för pojkar och 

flickor födda -04 till -08. Kl 18-19 pojkar och flickor födda -03. Kl 

19-20 flickor födda -98 till -01. Kl 20-21 seniorer. 

Torsdagar kl 17-18 minibasket för pojkar och flickor födda -04 

till -08. Kl 18-19 pojkar och flickor födda -03. Kl 19-20 flickor 

födda -98 till -01.  

Fredagar kl 17-18 extra träning för alla. 

Kontaktperson : Mehmedalija Mesa Becirovic  mob. 0736 91 61 

77  mesa.becirovic@hotmail.com 

Hemsida: WWW.BOSNAIF.ORG 

Kvibergs HK 

Verksamhetsbeskrivning: Handboll i synnerhet för 

åldersklasserna i åk 1 – 4. 

Träningstider: 

Vi tränar i Kvibergs Nya Arena B-hallen 

Flickor  05     tis- o torsdagar   kl. 18-19 

Pojkar  05     tisdagar 19-20 och fredagar 19-20 

Flickor 06     tisdagar  17-18 och lördagar  12 - 13 

Pojkar 06     torsdagar 17-18 och lördagar13 - 14 

Flickor 07    lördagar   11 - 12 

Pojkar  07   fredagar   18-19 

flickor  08   lördagar    10 - 11 

pojkar 08    fredagar    17 - 19 

Kontaktperson: Håkan Drath   0708-910835 

Hemsida: www.kvibergshk.se 

Göteborg Innebandy  

Verksamhetsbeskrivning: Innebandy för alla samt 

eftermiddagsfritids för ungdomar i upptagningsområdet  

Träningstider: Alla dagar i veckan, yngsta födda 2010 

(innebandydagis) till senior Elit.  

Kontaktperson: Lena Nilsson 070-761 18 64  

Hemsida: www.goteborginnebandy.se 

Sakura Judo 

Verksamhetsbeskrivning: Föreningen startade 1964 och har 
under åren varit verksam i Östra Göteborg. Från början höll vi 
till inne på SKF:s fabriksområde i den gamla motionshallen. I 
dagsläge har vi egen lokal på Kvibergs nya idrottsområde. Den 
nya lokalen är på 550m2 . Judohallen är på 300m2 och därav 
210 m2 är judo matta som träningsyta. Det finns även möjlighet 
till styrketräning och spinning. Allt i en mycket fräsch miljö. På 
tävlingssidan har vi under flera år tillhört bland de främsta 
judoklubbar i landet. Vi har medlemmar som deltagit vid SM, 
OS, VM, EM, Universiader och Paralympics som tävlande och 
ledare. Vi anser oss, genom vår stora rutin och erfarenhet, 
kunna leda de som vill tävla till framstående resultat. 

Träningstider:  

Judolek: Är man mellan 2,5-6 år kan man komma och träna 
varannan Lördag med start 5/9, kl 10:00. 

Nybörjarkurs ungdom: Ungdomar mellan 7-15 välkomna på 
tisdagar med start 8/9 kl 17:30 

Nybörjarkurs vuxna: Vuxna mellan 16 år och uppåt är välkomna 
fån och med onsdagen den 9/9, kl 19:30 

Kontaktperson: Michail Timtjenko tel: 0704500625 

Hemsida: www.sakurajudo.se 
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IK Stern 
Verksamhetsbeskrivning: Vi är ett glatt och härligt gäng som 
tränar, tävlar och har väldigt roligt ihop och vi hoppas att vi hela 
tiden får fler vänner till vårt gäng. Du är varmt välkommen att 
komma och träna med oss, det spelar ingen roll hur mycket du 
har tränat eller åkt skidor innan. Träningen är allsidig med fokus 
på balans, kondition, kordination och styrka. Under 
barmarkssäsongen står vi både på rullskidor och springer, går 
skidgång och mycket mer. Så fort det finns en liten snöhög 
försöker vi vara där och åka skidor både klassiskt och skate. Vi 
strävar efter att alla ska utvecklas och nå sina mål och 
förväntningar samtidigt som vi alla ska ha roligt tillsammans. 
Våra ledord: Glädje, gemenskap och utveckling. 
 

Träningstider, grupper etc: Onsdagar kl 18:00 vid IK Sterns 
stuga i Skatås (nr 9) 
Kontaktperson: ungdom@ikstern.se eller se hemsida 
Hemsida: http://www.ikstern.se/skidor/ungdom/  
 

Göteborgs roddklubb 

HK 415 Östra Göteborg 

BTK Linné 

Redbergslids boxning 
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