
 

 

 

 

 

Inbjudan till Kungälvs kommuns Idrottsskola  
Idrottsskolan, där vi alla är lika! 

 
Kungälvs idrottsskola välkomnar alla underbara barn som kommer att gå i årskurs 2 och 3 under skolår 2022–23 att komma och 
prova på de olika sportaktiviteter som Kungälvs Kommun har för dem. Många kommer här att välja sin idrott, men framförallt 
kommer de att träffa nya kompisar och ha det kul tillsammans med andra barn! 

Vi tar tillfället i akt att informera er om att Kungälvs idrottsskola arbetar under de värderingar som Riksidrottsförbundet 
bekänner, vilket bland annat säger:  

"Trygg idrott:  
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och 
delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar." 
Ni kan läsa all information på Riksidrottsförbundet webbplatsen: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/  

Målgrupp:  
Idrottsskolan vänder sig till barn i skolår 2 och 3 i Kungälvs kommun.  

Syfte:  
Idrottsskolan vill ge barn i Kungälvs kommun möjligheten att testa olika idrotter under två års tid.  

Målsättning:  
Förhoppningen är att barnen skall hitta en idrott som passar dem, så att de vill fortsätta att idrotta och delta i föreningslivet.  

Så här fungerar det:  
 Idrottsskolan hålls en gång i veckan. Tider och dagar är anpassade efter respektive föreningsverksamhet. Terminen startar 
vecka 40. Barnen testar varje idrott under en fyraveckorsperiod.  
 Under ett år får barnen testa 5 olika idrotter och får aktiviteter under 20 veckor.  
 Barnen delas in i grupper med cirka 25–35 barn i varje grupp  
 Ledarna/tränarna kommer från respektive förening  
 Kostnad: Anmälningsavgiften för deltagande i Idrottsskolan är 400 kr. I avgiften ingår en T-shirt.  

Anmälan och ytterligare information:  
https://kungalvsidrottsskola.myclub.se 

Deltagande klubbar förra säsongen:  
 Dans Kungälvs Kulturskola 
 Gullbringa Golf & Country Club  
 IBK Kungälv Innebandy 
 IFK Kungälv Bandy 
 IK Kongahälla Fotboll 
 Kungälvs Bordtennisklubb 
 Kungälvs Bowlingklubb 
 Kungälvs Handbollsklubb 
 Kungälvs Volleybollklubb 
 Ytterby IS Basket 

Välkomna! 

Om du har frågor eller behöver hjälp, kontakta Kungälvs Idrottsskola: 
https://kungalvsidrottsskola.se        Email: info@kungalvsidrottsskola.se 


