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Verksamhetsplan år 2019 för Kalvsunds IF 
 
KIFs verksamhet år 2019 föreslås omfatta nedanstående arrangerade fysiska och sociala 
aktiviteter. 
 
1 Fotboll 
Kalvsunds A-lag deltar säsongen 2019 i den av GFF arrangerade 7-mannaserien för 
seniorlag; Kompisligan. Truppen består av ca 25 spelare. Träningarna är förlagda på vår 
egen anläggning Körrgårn samt i Björköhallen. Under sommaren spelas motionsfotboll på 
Körrgårn. Målsättningen för A-laget är att få ihop lag, ha roligt, spela kulfotboll samt bibehålla 
en grund att bygga på för framtiden. Kalvsunds Oldboys ställer som alltid upp med lag i allt vi 
kan. Ambitionen för oldboyslaget är att umgås, trivas och ha kul. Nytt för 2019 är Gatans Lag 
cup som spelas runt årsskiftet.  
 
2 Gymping 
Den populära gympingen och cirkelträningen på Såsen för ung som gammal, fortsätter även i 
år. Ambitionen är att fortsätta med tre pass per vecka i lite olika form för att erbjuda variation.  
 
 
3 Boule 
KIF:s bouleverksamhet fortsätter och den anrika Valen cup kommer att genomföras i vanlig 
ordning. Bouleplanen tas i anspråk spontant under sommarhalvåret, och fungerar som en 
populär samlingsplats för trevligt umgänge för ung som gammal. Vi hoppas detta kommer att 
fortsätta under 2019. 
 
 
4 Ungdomsfotboll 
Veckovis träningar under sommaren för alla barn.  
 
 
5 Barninnebandy eller barnpingis 
För de yngre barnen kommer fortsatt att finnas möjlighet till innebandy eller pingis i Såsen. 
Vårt ungdomsrum har nu också fått sig ett lyft och gör att Såsen är en naturlig mötesplats för 
yngre. 
 
 
6 Bordtennis 
Bordtennis genomförs för damer och herrar i Såsen lördagar och onsdagar.  
 
 
7 Simskola 
Simskola arrangeras under tre och en halv veckor i juli och augusti månad (V29-31), utbildad 
simskolelärare är anlitad och gruppindelningen kommer i vanlig ordning att sträcka sig från 
lek och plask till märkestagning. 
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8 Övrigt 
Kalvsunds IF skall under 2019 fortsätta utveckla Körrgårn som friskvårdsområde för alla. 
Utegymmet skall utvecklas tillsammans med redan idag existerande fotbollsplan, badplats 
och start-mål för strandstigen. KIF är också med och bidrar till lekplatsen. Körrgårn är en 
plats för motion, rekreation och lek.  
 
Utöver ovanstående aktiviteter skall KIF 

• arrangera Kalvsundsdagarna 

• sommartid driva kiosken på hamnplan 

• ge möjlighet till brännboll, volleyboll eller annan spontanidrott på Körrgårn  

• driva och sköta fotbollsplan ”Körrgårn” 

• i samarbete med KAS arrangera arbetsdagar för att omhänderta vår miljö och våra 
anläggningar 

• driva Såsen och utföra arbeten, genomföra förbättringar samt utveckla våra 
anläggningar. 

 
KIF skall också utifrån medlemmarnas idéer och önskemål arrangera olika sociala 
evenemang såsom t.ex. musikaftnar och skördefest i syfte att främja gemenskap över 
alla gränser samt arbeta för en levande ö. 
 
Kalvsunds IF skall tillsammans med andra föreningar på ön medverka till att försöka 
skapa natur och kulturstigar samt tillgänglighetsanpassa lokaler så att bofasta och 
tillresta kan ta del av det som ön har att erbjuda. 

 
 
 
För Kalvsunds IF styrelse genom ordförande Gunnar Johansson 
 
 
 
 
Målformulering för KIF 
 
Kalvsunds Idrottsförening har som övergripande mål att verka för fysisk aktivitet i syfte att få motion 
och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Målet skall nås genom organiserad verksamhet, i någon 
form tillgänglig för alla, med möjlighet till individuell utveckling efter var och ens förmåga. 
 
Delmål för den organiserade verksamheten är att aktivera och engagera så många personer som 
möjligt. Utöver deltagande i fysisk aktivitet avses härmed tränar- och ledarskap, ekonomiska 
engagemang, projektledning, praktisk assistans med mera samt gemensamma sociala 
sammankomster. 
 
Fastställt den 1 juli 1999 av 
Styrelsen för KIF 


