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Vi är IF Göta Karlstad–
En traditionsrik 
förening under ständig 
utveckling
 

IF Göta Karlstad – en av Sveriges mest framgångsrika 

friidrottsföreningar – grundades redan 1904. Under mer 

än hundra år har medaljörer från de stora mästerskapen 

tävlat i föreningens färger. Årligen tar föreningen ett 30-tal 

SM-medaljer och har cirka 15 aktiva i landslaget.

Utöver framgångarna på toppnivå är vi också mycket stolta över 

att kunna erbjuda något för friidrottssugna på ungdoms- och 

motionsnivå. Föreningen har under en längre tid arbetat för att 

bli en totalförening inom friidrott. Från 6 år och uppåt ges barnen 

möjlighet att i trygg miljö och med kunniga ledare leka friidrott 

och utvecklas i den takt som passar just dem.

Vår verksamhet bedrivs i huvudsak på Tingvalla Idrottsplats samt i 

Våxnäshallen. 

Föreningens medlemsregister innehåller över 1 000 medlemmar, 

fördelat lika mellan män och kvinnor. Detta gör oss till en av 

Karlstads absolut största ideella föreningar!

Av våra medlemmar är nästan 700 att betrakta som aktiva 

i kontinuerlig verksamhet. Verksamheten leds av drygt 100 

ledare som engagerar sig på sin fritid. Tillsammans genomför 

man mer än 120 000  träningstimmar varje år på någon av 

träningsanläggningarna. IF Göta Karlstad arrangerar årligen ett 

flertal spännande motionsarrangemang. Dessa är en rolig och 

viktig del av föreningens verksamhet som under 2015 lockade 

ca 20 000 deltagare. Föreningen arrangerar också landets näst 

största friidrottsgala under sommaren, Karlstad Grand Prix en del 

av Folksam Grand Prix.

Inom föreningen vet vi att goda relationer med våra 

samarbetspartners är avgörande för att kunna fortsätta längs 

den väg vi vandrat under 110 år. Intäkter från näringsliv och 

organisationer ger en finansiell bas och trygghet, nödvändig för 

att uppnå verksamhetsmålen.

Offensiva företag med intresse för regionen har goda möjligheter 

att få ett högt exponeringsvärde på våra publika arrangemang.

För oss är det viktigt att företagen känner att det är extra 

roligt att samarbeta med en förening som satsar på den breda 

idrottsverksamheten.
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Friidrott  
– bredd till elit
IF Göta är och jobbar ständigt med en bred idrottslig 

verksamhet där föreningen tillhör landets ledande 

friidrottsföreningar. 

IF Göta bedriver friidrott där alla former av idrotten ryms, oavsett 

ambition och målsättning hos den aktive. 

IF Göta vill med verksamheten skapa gemenskap, glädje, personlig 

utveckling och tillgodose tävlingslust och samhällsnytta. 

För att lyckas med detta erbjuder vi allt från barn- och 

motionsverksamhet till elitsatsning för äldre ungdomar och 

seniorer.





Våra arenor
IF Göta kan stolt erbjuda sina aktiva en träningsmiljö, både inomhus och utomhus, som är anpassade till 

friidrottsverksamheten som bedrivs.

Föreningens över 600 aktiva tränar i Våxnäshallen, där ytterligare ungefär 15 idrotter bedrivs på vinterhalvåret samt 

Karlstads Friidrottsgymnasium och Friidrottsuniversitet.

Vi bedriver även vår verksamhet på Tingvalla Idrottsplats som våra aktiva och medlemmar nu kunnat kalla hemmaplan 

i snart 100 år. 

Utöver IF Götas friidrottsverksamhet har även klubbar som QBIK (damfotboll), Carlstad Crusaders (amerikansk fotboll) 

och Karlstad BK/Carlstad United (herrfotboll) sina hemmamatcher på anläggningen.





 ”Som kanslichef och sportchef är det viktigt för mig att de 

aktiva upplever en positiv miljö i Karlstad. Därför jobbar 

vi med ett helhetstänk där allt ifrån boende, utbildning 

och träningsmöjligheter spelar stor roll, men där tränare 

och tränarkompetens måste väga tyngst. Tack vare ett fint 

samarbete med våra partners lyckas vi erbjuda våra elitaktiva 

en attraktiv friidrottsmiljö i Karlstad – där vi tror att framtiden 

byggs!” 

– Johan Engberg, Kanslichef

”Ett arrangemang är så mycket mer än att bara ta sig 

från start till mål. Vi vill ge en totalupplevelse för alla våra 

deltagare där allt ifrån minsta skylt, till vätskekontroller, 

underhållning och service spelar en avgörande roll! I mina 

ögon klarar IF Göta detta med bravur!” 

– Ellinor Hammar, Arrangemangs- & Marknadsansvarig

 

”Tack vare arrangemangen kan föreningen ha en av 

Sveriges lägsta medlemsavgifter, och samtidigt bekosta 

tävlingsavgifter, majoriteten av resor och alla kostnader för 

ledarutveckling och material till vår verksamhet” 

    – Styrelsen

 

”Att vara funktionär är något av det roligaste på året, 

samtidigt vet jag om att pengarna går oavkortat tillbaka 

till mina barns träningsverksamhet. För oss är IF Göta en 

totalförening med stort hjärta” 

– Förälder

 

”Att tävla på en friidrottstävling kostar cirka 75 kr per gren. 

Ett barn tävlar vanligtvis i minst tre grenar, 3 x 75 kr = 225 

kr. IF Göta erbjuder sina medlemmar att delta i över 40 

olika tävlingar per år. För vissa kanske det blir upp emot ett 

20-tal tävlingar, vilket innebär över 4500 kr per medlem… 

och då glömde vi säga att vi har över 500 barn, ungdomar, 

juniorer, seniorer och veteraner som tävlar året om! Det 

vi vill komma fram till är att det är främst tack vare våra 

motionsarrangemang som vi kan erbjuda kostnadsfria 

tävlingar för våra medlemmar .” 

– Styrelsen

 

”IF Göta hjälpte mig inte endast att satsa på en elitkarriär som 

aktiv, utan fanns med som stöd i såväl bostadsjakt, jobb och 

utbildning. Tack till sportchefen på kansliet!” 

– Elitaktiv

IF Göta mer än bara en 
friidrottsförening!



IF Göta mer än bara en 
friidrottsförening!



DeltaGare VÅrrUSet:

2015    2014    2013   2012   2011  
8 805      8 651       8 601 9 621       8 038

VårRuset 
Folkfest, hälsa och gemenskap!
VårRuset har under de senaste åren befäst sin plats bland landets 

tio största motionsarrangemang. Karlstads upplaga av VårRuset 

hade imponerande 8803 deltagare 2015, vilket gör arrangemanget 

till ett av Värmlands historiskt största motionsarrangemang, samt 

det tredje största Vårruset-arrangemanget i landet.

VårRuset är ett härligt arrangemang som lockar tjejer i alla åldrar 

till Sundsta och fem kilometer löpning, joggning eller promenad. 

Den omtyckta picknickstunden tillsammans med glada kompisar är 

pricken över i:et. 

Som vanligt närvarar VårRusets centrala arrangör med sin 

stora tältby fylld av samarbetspartners. Längs den publikfyllda 

femkilometersbanan underhåller flera musikband vilket gör 

arrangemanget till en riktig folkfest för såväl deltagare som 

åskådare!

Att arrangemanget intresserar, märks tydligt i mediebevakningen 

där IF Göta har haft möjligheten att tillsammans med sina partners 

lyckats nå ut med sitt budskap.





Karlstad Stadslopp 
Sveriges svettigaste folkfest! 

Karlstad Stadslopp tidigare GötaJoggen har genom sina 37 år 

blivit till en tradition för många värmlänningar, men även för 

tillresta utifrån länet. 

Oavsett om du är deltagare eller åskådare, känns 

”stadsloppspulsen” i hela Karlstad när 4000 löpare passerar stans 

fullproppade uteserveringar eller något av arrangemangets tio 

musikband som finns längst den 10 km långa bansträckningen.

Karlstad Stadslopp erbjuder två distanser – 

10 km och 21 km. 

Eller rättare sagt, 10 km och 21 097,5 meter. Oavsett vilken distans 

du väljer lovar vi dig en härlig löpupplevelse. Karlstad Stadslopp 

har en central bansträckning och inramas med levande musik och 

tusentals åskådare.

Folkfest och familjefest är de två begrepp som kan förknippas 

allra bäst till detta arrangemang, för vem tycker inte att det är 

festligt när nästan tusen 0-6-åringar springer omkring på den lilla 

miniminibanan!?

Deltagare KarlstaD staDslopp 

2015 2014 2013 2012 2011  
3 900 4 210 4 414 4 430 4 003 

KarlstaD Minilopp

2015 2014 2013 2012 2011  
 630 660 616 638 653

KarlstaD MiniMinilopp

2015 2014 2013 2012 2011 
 950 1064 820 776 865



Välj mellan 10 och 21 km
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Karlstad Grand Prix
 

Friidrott i världsklass!

Under sommaren arrangerar IF Göta, Karlstad Grand Prix 

– en del av Folksam Grand Prix, en av landets populäraste 

friidrottstävlingar. Arrangemanget TV-sänds och genom åren har 

även arrangemanget lockat en storpublik till Tingvalla IP.

Hit kommer de absolut bästa svenskarna för att göra upp mot 

gott internationellt motstånd. Tingvalla IP förvandlas inte endast 

till en friidrottsarena med världsfriidrottare, utan också till en stor 

inspirationskälla till alla föreningens barn, ungdomar och juniorer 

som själva en dag vill göra sig redo att vinka in i TV-kameran! 

Hårt arbete från föreningens drygt 300 ideellt engagerade, 

gör denna dag till en riktig friidrottsfest där såväl företag som 

privatpersoner är mer än välkomna att uppleva!

”Friidrott skall upplevas live!  

Så varför inte på tingvalla IP?”
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NYHET! 
Under 2016 arrangerar 
IF Göta Karlstad tillsammans 
med Blodcentralerna i 
Värmland Blodomloppet.
Blodomloppet är ett motionslopp för alla. 

Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. 

Blodomloppet är ett motionslopp som uppmärksammar

den livsviktiga blodgivningen.

En årligen återkommande folkfest för alla som vill springa, jogga 

eller bara gå en skön kvällspromenad. Avslutningen är bäst! Då 

njuter du och dina lagkamrater tillsammans av en god picknick-

kasse! 

Blodomloppet arrangeras av idrottsföreningar och

blodcentraler på 15 olika orter i Sverige. Huvudsyftet

med Blodomloppet är att få fler att vilja bli blodgivare

och att uppmärksamma alla som redan ger blod.

 

alla kan vara med!

Blodomloppet är ett perfekt sätt att starta upp en ny säsong, 

avsluta en bra, eller bara umgås med sina vänner. Samla ihop 

dina arbetskamrater, klasskompisar, vänner eller släktingar. Alla 

kan vara med!

 

Vi från IF Göta är extra stolta att fått frågan att arrangera detta 

viktiga lopp och hoppas att du som partner vill bli en del av 

denna folkfest!





Tjurruset
 

Årets skitigaste löparfest!

tjurruset beskrivs som ett av de absolut tuffaste terrängloppen i 

Sverige, men samtidigt ett oerhört roligt sådant! 

IF Göta jobbar hårt för att leverera ett arrangemang med lagom 

mycket lera, skit och vattenhålor samtidigt som löparupplevelsen 

skall bli optimal. Med glimten i ögat har Tjurruset utvecklats och 

blivit ett av föreningens största arrangemang.

Tjurruset är ett löparäventyr för de tuffaste av tuffa. Den hemliga 

banan fylld av knepiga hinder gör upplevelsen än mer unik. 

Under de senaste åren har arrangemanget både vuxit 

deltagarmässigt, men även med dess centrala placering i 

I2-skogen lockar det tusentals besökare och åskådare till Norra 

Fältet och I2-skogen. 

Arrangemanget har under flertalet år vuxit i storlek och lockar nu 

deltagare från hela Norden.

”Inte bara för vuxna – 

även barnen kan skita ner sig!”

Kalvruset 

Barn i åldern 9-14 år deltar i Kalvruset som är en minivariant av 

Tjurruset-loppet. Kalvrusets bana är cirka 3 kilometer lång och 

innehåller flera av Tjurrusets tuffa och utmanande hinder. Detta 

lopp är ett äventyr utöver det vanliga. 

MiniKalvruset

Barn upp till 8 år deltar i en miniatyrvariant av Kalvruset-loppet. 

Banan för deltagare i Minikalvruset mäter drygt 200/400 meter 

och hindren är klart anpassade till mindre barn. 

Minikalvruset är ett löparäventyr för de minsta barnen som kanske 

till och med tycker att en vattenpöl kan vara ett tillräckligt hinder!



Deltagare  tjurruset:

2015 2014  2013   2012    2011   

3730 3 216 2 543 1 838 1 310

Deltagare  Kalvruset:

2015 2014 2013 2012 2011

737 707 632 526 390

Deltagare  MiniKalv:

2015 2014 2013 2012 2011 

500 453 431 349 180





Götas Ungdomsspel
Föreningens stora barn- och ungdomstävling på 

tingvalla IP och inne i Våxnäshallen. 

Föreningen erbjuder under året två av landets största 

ungdomstävlingar i form av Götas Ungdomsspel, utomhus 

och inomhus.

Närmare 2 000 starter under två hektiska dagar i 

Våxnäshallen gör Götas Ungdomsspel inomhus till en av 

landets fem största ungdomstävlingar. Ungdomsspelen 

utomhus på Tingvalla IP adderade ytterligare nästan 1 000 

starter.

Götas Ungdomsspel symboliserar glädje, engagemang och 

lekfullhet när den är som bäst!



Vi gillar att synas – 
tillsammans med dig! 
Den mediala uppmärksamheten är viktig för oss. 

Vi tror på ordspråket 

”Syns man inte – finns man inte”! 

För oss handlar det mycket om att marknadsföra de produkter vi 

erbjuder till våra kunder, deltagarna. 

Vi jobbar aktivt med att tillsammans med dig som partner ständigt 

synas på bästa sätt. Givetvis är dagspress viktigt, där vi inför varje 

arrangemang försöker att attrahera läsarna.

Sociala medier bli allt viktigare i vårt marknadsföringsarbete. 

I samband med Tjurruset 2015 lades dagen exempelvis upp en 

film från förberedelserna och efter mindre än 10 timmar hade 

filmklippet 21 000 visningar. 

Våra följare på Facebook:  Tjurruset   3322

    Vårruset  9639

   Karlstad Stadslopp 1623

   Karlstad Grand Prix   803

Utdrag från artiklar i Värmlands Folkblad.





Tröttnat på julshower, 
teambildningsövningar 
och liknande aktiviteter?
Vi skräddarsyr företagsaktiviteter efter dina önskemål och 

erbjuder roliga och hälsosamma aktiviteter till dig och ditt 

företag. eller kanske till kompisgänget eller svensexan/

möhippan?

 

Hur ofta har personalen testat på att delta i ett Castorama?

Vad är det tänker du… Joo, samla ett gäng och ta del av en av 

friidrottens kanske roligaste tävlingsformer. Anpassat efter kön 

tävlar ni tillsammans i de fyra kastgrenarna kula, spjut, diskus och 

slägga. Här kan alla delta utifrån sina egna förutsättningar vilket 

verkligen ger ett minne för livet… samt många roliga skratt att 

prata om på fikarasten!

Vi erbjuder givetvis även friidrottsaktiviteter i exempelvis 

Våxnäshallen där vi tillsammans kanske tävlar eller tränar några 

specifika friidrottsgrenar som just Du väljer! 

Utmana personalen i en 4-kamp med avslutande prisutdelning 

är alltid en perfekt uppladdning inför en middag på stan eller 

liknande.

löpskolning och löppass

Ge personalen en extra inspiration till friskvård genom att anlita 

oss för att komma ut till företaget och hålla kanske regelbunden 

eller endast några enstaka löppass med er personal. Våra tränare 

har lång erfarenhet av motionslöpning och är utbildade genom 

Svenska Friidrottsförbundets löptränarutbildningar.

låt oss bli en del av ert företag

Är det något vi kan, så är det friskvård och motion! Låt oss bli en 

del av ert företags hälsoprojekt och låt friskvården bli en naturlig 

del i företagets vardag.

Vi har under åren arbetat med ett flertal företag där vi i olika 

intervall kommer ut till ert företag, håller i olika rörelsepass, allt 

ifrån stavgång till snabbhetspass och backintervaller. Låt oss 

hjälpa ert företag att komma igång, och vem vet – kanske Karlstad 

Stadslopp eller Tjurruset är det givna målet för företagets personal.

låt fantasin flöda

Vi vill återknyta till att vi skräddarsyr aktivitet efter ditt 

företagsbehov och nivå. 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.





Välkommen
att kontakta oss

Har ni funderingar kring samarbete 

är ni varmt välkomna att kontakta oss 

marknad@ifgota.se 

054-21 23 27

För allmänna frågor

kontakta oss via

info@ifgota.se

www.ifgota.se

www.varruset.se

www.karlstadstadslopp.se

www.folksamgrandprix.se

www.tjurruset.com

Mvh / IF Göta Karlstads styrelse och kansli






