HÄRLANDA PARK. Qviding FIF:s anläggning omfattar
ett klubbhus och två 11-mannaplaner med konstgräs samt
en yta för spontanidrott.
Härlanda Park är centrum för Qviding FIF:s breda verksamhet.
Här genomför vi cuper, idrottsaktiviteter och events tillsammans
med våra samarbetspartners. I klubbhuset ﬁnns vårt kansli och
moderna lokaler för gemenskap, utbildning och föreläsningar.
Idag är Härlanda/Örgryte bibliotek, Kulturhuset Kåken,
Ungdomens Hus och en restaurang etablerade i området.
Tillsammans formar vi Härlanda Park till östra Göteborgs
naturliga samlingspunkt för kultur och idrott.
VI FIRAR 2012. Våra konstgräsplaner är klara under sommaren
och hela anläggningen inklusive vårt nya klubbhus beräknas vara klart
under hösten vilket är lagom till Qviding FIF:s 25-årsjubileum!
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ETT GRÖNT MILJÖVAL. Närheten till Redbergsplatsen
och spårvagnshållplatserna Stockholmsgatan och Härlanda gör
platsen idealisk för både miljön och vår verksamhet.

Välkommen till oss!
Qviding FIF är en attraktiv
förening som är ledande
i Sverige på att utveckla
ledare och spelare.
- vår vision -

QVIDING FIF ÄR STOLTA MOTTAGARE AV:

Gunnar Nordahlsstipendiet 2007
”Qvidings fotbollsverksamhet är ett utmärkt exempel
på hur man på ett berömvärt, balanserat sätt kombinerar
seniorfotboll med en planerad och framgångsrik
barn- och ungdomsverksamhet”
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Svenska Spels Samhällspris 2011
Tilldelas föreningar i Allsvenskan och Superettan som
arbetar för jämställdhet, integration, barn- och ungdomars
hälsa samt förebyggande arbete mot huliganism.

HISTORIA. På 1950-talet grundade kompisgänget på
Qvidingsgatan i Kålltorp den lokala fotbollsklubben BK Qviding.
Granne med BK Qviding i östra Göteborg fanns samtidigt
föreningen Fräntorps IF etablerad. I oktober 1987 bildades
nuvarande Qviding FIF tack vare en sammanslagning mellan
BK Qviding och Fräntorps IF. Namnet på den nya föreningen
blev Qviding Fräntorps Idrottsförening vilket vi idag skriver Qviding FIF.
Med en gedigen satsning på en bred ungdomssektion skulle
Qviding FIF växa och till stor del bli självförsörjande på seniorspelare
i framtiden. Ett mål var samtidigt att Qviding FIF skulle göra en social
insats för ungdomarna i de östra stadsdelarna. God kamratanda och
glädje har sedan starten varit centrala värden i föreningen.
VERKSAMHET. Qviding FIF är idag en av Västsveriges
största fotbollsföreningar med förankring i Göteborgs östra
stadsdel Örgryte-Härlanda.
Verksamheten bygger på ett gemensamt engagemang och
familjärt deltagande i föreningens olika arbetsuppgifter.
Vi är en bred ungdomsförening och en elitklubb på samma gång.
Qviding FIF har närmare 1100 medlemmar varav de allra ﬂesta
är aktiva spelare. Sammanlagt har föreningen cirka 70 lag som
deltar i olika former av seriespel. Vi är stolta över att snart ha
lika många tjejer och killar som spelar fotboll i åldrarna 7-19 år.
FRAMTID. Qviding FIF har utvecklats mycket positivt och
våra mål till och med år 2015 är:
• Ungdomsverksamheten består av lika många spelande tjejer
som killar
• Vi genomför program och aktiviteter som utvecklar ungdomar
till goda lagkamrater och ansvarskännande individer
• Vi fortbildar tränare och ledare genom att höja nivån inom
samtliga utbildningsmoment
• Vår ledar- och tränarstab utökas och består av lika många kvinnor
som män
• Vi har dam- och herrseniorer på elitnivå
• Vår anläggning Härlanda Park är en central mötesplats
• Alltid en ekonomi i balans
MOTTO. Vi anser att en bred barn- och ungdomsverksamhet
är en förutsättning för våra seniorlags framgångar, samt att dessa
framgångar är en förutsättning för att attrahera många barn och
ungdomar till oss. Detta sammanfattar vi med föreningens motto:
Topp och Bredd i Balans.
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UPPDRAG. Qviding FIF:s uppdrag är att driva en fotbollsförening
som omfattar en bred barn- och ungdomsverksamhet samt att
utveckla spelare på elitnivå inom dam- och herrfotboll.
VÄRDEGRUND. Qviding FIF:s värderingar vägleder och
motiverar oss i våra handlingar och beteenden.
Glädje - Fotboll handlar om att ha kul. Att känna glädje stimulerar
egna initiativ och ett positivt lagspel tillsammans med andra, både på
och utanför planen. Glädje ger ett centralt värde hos varje individ
vilket vi alltid utgår ifrån och förstärker.
Ansvar - Qviding FIF tar ansvar för att verksamheten drivs på
ett sunt sätt med en inriktning på utveckling i linje med vårt uppdrag.
Vårt motto Topp och Bredd i Balans säkerställer att alla medlemmar
i vår barn- och ungdomsverksamhet är med på lika villkor.
Upp till 14 års ålder spelar alla lika mycket. Alla har rätt att träna
och spela match upp till 19 års ålder.
Vi tar ett samhälls- och miljöansvar, vi visar respekt för andra
och vi arbetar för jämlika möjligheter.
Utveckling - Qviding FIF ska ha aktivt fokus på att förbättra
verksamheten inom alla områden. Genom att uppfylla våra
verksamhetsmål gör vi framsteg som förening.
Vi utvecklar våra medlemmars ambitioner genom kvalitativa
utbildningar och kan därmed driva en inspirerande verksamhet
för både spelare och ledare.
SAMARBETSPARTNERS. Inom Qviding FIF är vi måna
om att våra samarbetspartners delar vår värdegrund och att vi
tillsammans bidrar och gör skillnad till förmån för vårt uppdrag.
Qviding FIF erbjuder ﬂera olika samarbetsnivåer och engagemang.
Välkommen in på vår hemsida www.qviding.se för mer information.
Joakim Karlsson, styrelseordförande Qviding FIF

