GKIK FRIIDROTT
GKIK Friidrott
Friidrottens väg 7
414 76 Göteborg
031-828580
www.gkik.se

Allt inom guld-nivån.

Exklusiv huvudsponsor
– exponeras störst och
närmast klubbmärket i alla
sammanhang.

Allt inom silver-nivån.

Friidrottskväll – möjlighet att
samla personalen för en aktiv
kväll (eller helg) där aktiva
TokyoNext-tjejer är handledare.
Kanske en 3- eller 5-kamp?.

Allt inom brons-nivån.

Julklappsjakten –
Arenareklam, storbildsexponering och
exponering i webbsändningar.

Namn/Logotyp på GKIK.se
samt tokyonext.se (med
beskrivning om företaget
om så önskas)

Inspirationsträffar – inbjudan
till två träffar per år med
spännande föreläsningar
kring aktuella teman.

50 000 kr/år

GULD
10 000 kr/år

SILVER
5 000 kr/år

BRONS
2 500 kr/år

JÄRN
1 000 kr/år

SPONSORPAKET

PLATINA

TokyoNext-kläder – namn/
logotyp exponering på speciell
funktionströja som de aktiva
bär i olika sammanhang (går
att köpa).

Namn/Logotyp på GKIK.se
samt tokyonext.se (med
beskrivning om företaget
om så önskas)

Vill du sponsra GKIK med ett mindre valfritt belopp, mer info på tokyonext@gkik.se eller kontakta Tony Hertz på 0708 514402

GÖTEBORGS
KVINNLIGA
IDROTTSKLUBB

GÖTEBORGSVARVET
Göteborgsvarvet är ett av
världens största långlopp med
över 60 000 anmälda löpare
och fler än 200 000 hängivna
supporters längs banan. GKIK
hjälper till med omfattande
funktionärsinsatser under den
folkfest som loppet innebär.
Detta inbringar en bra slant till
klubben varje år och som sedan
genereras till våra ungdomar i
klubben.
Läs mer om Göteborgsvarvet på
www.goteborgsvarvet.se

GÖTEBORGS JUBILEUMSLOPP
2021 fyller staden Göteborg
400 år och med anledning
av detta arrangeras årligen
Göteborgs Jubileumslopp.
Det går av stapeln årligen, i
september, fram till och med det
stora jubileet. Loppet är en mil
långt och GKIK bidrar även här
med ett stort gäng funktionärer
varje år.
För mer info om evenemanget:
www.goteborgsjubileumslopp.se

GKIK DÅ & NU

TOKYONEXT

GKIK bildades 1927 och är Sveriges
äldsta, nu verksamma kvinnliga
idrottsklubb. Vi är den största tjejklubben i Västsverige med cirka
tvåhundra tjejer i träning.

tokyonext.se™ är också en företagsklubb som
syftar till att skapa förutsättningar för GKIK
Friidrott att utveckla aktiva friidrottare till att
bli bland de absolut bästa i världen. För att en
aktiv skall kunna nå så långt som att representera
Sverige i OS är det många element som behöver
samspela - många av dessa är kostsamma och
kräver inte bara direkta medel utan även en
uthållighet för att bli lyckosamma.

På den tiden var motståndet mot
kvinnlig idrott stort. Men trots detta
så fanns det tillräckligt många kvinnor
som stod upp mot den rådande
ordningen och bildade GKIK.
De första åren var tuffa. Det rådde
akut brist på pengar, träningstider
och inte minst tävlingar. Men tack
vare envist arbete blev klubben
starkast i Sverige, och bidrog till
att synen på kvinnor och idrott
förändrades i grunden. Visst, det
var drygt 90 år sen, och verkligheten
ser annorlunda ut idag, men vi är
ändå väldigt stolta över vårt arv.
Vi gjorde skillnad.
Och det tänker vi fortsätta göra.
Samtidigt som vi bejakar elitsatsningar – genom vårt projekt
Tokyo Next - så vill vi att alla skall
få chansen att prova, träna och
tävla i friidrott. Basen i vår klubb är
ungdomsverksamheten. Vi vill ge
alla ungdomar som kommer till oss
chansen att träna och tävla på sin
egen nivå. Och vi behandlar alla som

en potentiell stjärna eller ledare.
För, tro oss, barn utvecklas på sätt
som är omöjliga att förutspå. Därför
anstränger vi oss också för att få
våra unga att stanna i klubben, och
trivas hos oss.

2020 (flyttat till 2021) är det åter dags för de
olympiska spelen. Vi siktar på Tokyo och vi
tänker ta oss dit. Och, det bästa av allt, du
kan bli en av dem som hjälper oss att förverkliga drömmen, och bli en del av en otroligt spännande resa. Läs mer om hur på baksidan. 2024
siktar vi på OS i Paris, och 2028 Los Angeles.

Vi har under många år varit framgångsrika inom svensk damidrott,
och arbetar aktivt för att fortsatt
vara en attraktiv klubb. Det hoppas
vi kunna göra genom en stark
satsning på ungdomssektionen och
välutbildade tränare. Vår målsättning
är att en majoritet våra senior-aktiva
skall vara fostrade hos oss.
Läs mer om våra träningsgrupper
på GKIK.se

JULKLAPPSJAKTEN
GKIK:s egna tävling Julklappsjakten utgör fortsatt norra Europas
största ungdomstävling inomhus i friidrott. 2019 genomfördes
tävlingen för 32e året i följd. Tävlingen går av stapeln första
helgen i december varje år och 2018 genomfördes 3500 starter
på två dagar och cirka 1500 aktiva.
Vad gör då denna tävling unik? Det är en extremt välorganiserat
med cirka 130 funktionärer. 2019 fick tävlingen betyget 4,6 av
de som svarade på enkätundersökningen. Föreningen satsar
stora pengar på ”teknik & produktion” så att de unga aktiva
ledare/tränare skall känna en galastämning. Tävlingen sänds
via flera parallella webbsändningar och sex livekameror där
en ”vinterstudio” är uppbyggd med egna kommentatorer för
att kommentera sändningarna och intervjua unga aktiva. Alla
grenar har elektroniska resultattavlor så att publik, aktiva och
ledare lättare skall kunna följa tävlingarna.

Läs om friidrottens värdegrunder på:
www.friidrott.se
– Friidrottens värdegrund (pdf)

För att åstadkomma de mänskliga och finansiella
resurser som behövs för en uthållig och

målmedveten satsning bjuder vi in företag och
organisationer där vi på ett öppet och konstruktivt
sätt skapar ett kommersiellt utbyte för det stöd
som varje klubbmedlem ger.

GKIK är en ideell förening och behöver allt stöd vi kan få. Utöver
de aktiva själva så bidrar även de aktivas föräldrar med någon
form av arbetsinsats, både i klubbens egna evenemang och i de
externa event som GKIK har uppdrag i.

Från vänster: Emma, Julia, Luana, Alice, Vendela, Linn, Tess, Tova, Wilma och Viktoria.

2018

2019

2020

Viktoria
EM-guld och
mästerskapsrekord

Viktoria
Senior SM: guld, längdhopp

Viktoria
SM: guld, längdhopp

Emma
Stafett SM: guld, 3x400m

Emma
IJSM: brons, höjdhopp
JSM: brons, 400m häck & höjdhopp
Stafett-SM: guld, K 4x800m & K22 3x400m
Stafett-SM: silver, K22 3x800m

Emma
Stafett SM: brons, 4x100
NM: silver, mångkamp
JSM: brons, höjdhopp
JSM: brons, inomhus höjd
Tess
JSM: guld, inomhus 60mh
JSM: guld, utomhus 100mh
JSM, silver, inomhus längdhopp
NM: silver, 100mh

Tess
JSM: guld, inomhus 60mh
JSM: guld, 60m häck
Vendela
Stafett SM: guld 3x400m
JSM: guld, 400m
Linn
Stafett SM: guld, svensk stafett
JSM: guld, höjdhopp

Vendela
JSM: silver, inomhus 400m
Stafett SM: brons, 4x100
JSM: 4a, 400m

Alice
Stafett SM: guld, svensk stafett

Linn
JSM: brons, höjdhopp

Julia
JSM: brons, 800m

Alice
JSM: silver, 400 mh
NM: 7, 400 mh

Tova
Senior SM: brons, 3000m hinder

Wilma
JSM: guld, 800m

Se alla våra medaljer på vår hemsida: www.gkik.se

Tess
IJSM: brons, 60m häck
JSM: brons, 100m häck
Linn
IJSM: brons, tresteg
Tova – Skadad, rehab 2020
Julia
IJSM F19: 6:a, 1500m
JSM F19: silver, 2000m hinder
Stafett-SM K: guld, 4x800m
Stafett-SM F19: guld, svensk stafett & 3x800m
Terräng SM: brons, 4km
Wilma
IJSM: silver, 1500m
JSM: guld, 1500m, 3000m & 2000m hinder
JSM: silver, 800m
Stafett-SM K: guld, 4x800m
Stafett-SM F19: guld, svensk stafett & 3x800m

