


Vår vision 

” IFK Växjö skall vara en av Sveriges ledande 

värdeskapande idrottsföreningar. Genom ett stort 

engagemang från våra ledare och föräldrar skall vi 

få en bred bas med friidrottande ungdomar i alla 

åldrar, flickor som pojkar. Detta ska utveckla 

framgångsrika idrottare som förebilder även 

utanför landets gränser och skapa ett stort intresse 

för föreningens vidare utveckling” 



Barnidrott och elitidrott 

IFK Växjös syn på vad som är viktigt i 

föreningsarbetet handlar om betydligt mer än att 

nå framgångar på idrottsarenan. Vår huvuduppgift 

är att få unga människor att växa fysiskt, socialt 

och psykiskt så att de får goda möjligheter att leva 

ett liv med rikt innehåll. Vi vill vara en 

välkomnande förening för alla oavsett kön, 

ursprung eller förmåga. 





Tillbakablick… 

  



Anmälda  
Växjöloppet: 1600 st 
Lagunloppet: 500 st  
Tidningslöpet: 1000 st 
 
 



Anmälda: 5400 st 
 



Träningsläger 



Vi som inte är på träningsläger antar 
andra utmaningar… 







När du minst anar det står du öga mot 

öga med vår skjutjärnsreporter…  

 

du kan inte värja dig mot hans 

frågor… eller kamera… 





I glädjen har även sorgen en plats 

Hästen Miramis, 

Mio och Jum-Jum 

kom och hämtade 

vår vän Johanna 



Vi ses en dag i 

Nangijala 

Blommorochbarn.blogspot.com 



Vi utökar Arenastaden 





Dags för invigning 6 oktober 



Samt avtackning av Carro 

Dagens ledord: 

Värme 

Gemenskap  

Glädje 



Värme, gemenskap, glädje…  



Å så blev det… 

EN GLÄDJENS DAG FÖR CARRO OCH TUSENTALS ANDRA I 
FRIIDROTTSARENAN 
SPORT2012-10-06 | UPPDATERAD 2012-10-06 (SMP) 
GLÄDJE - DET ÄR ORDET SOM BÄST BESKRIVER LÖRDAGENS 
INVIGNING AV TELEKONSULT ARENA OCH AVTACKNINGEN AV 
CAROLINA KLÜFT. 
DEN HÄRLIGA BILDEN HÄR OVAN ILLUSTRERAR PRECIS VAD DET 
HANDLAR OM… 



Fylld arena…  



Mångkamps SM  





Hallååå… är det någon där? 



Samma helg 
Götalandsmästerskap och  



Äh du, ta den om Rödluvan och vargen 

också… 



Vi arrangerar tävlingar, vi tar emot gäster… 

Fråga från en flicka till 

Kungen. 

"Hur känns det att vara älskad 

av så många?" 

Kungen märkbart rörd  

" Det känns bra" 



Vi blickar framåt… 



Vi ser fram emot solsken och  



Till hösten fortsätter vi med att 

Arrangera bra, uppskattade och efterfrågade 

tävlingar. Hela friidrottssverige ska längta till 

Växjö, Telekonsult Arena och Arenastaden 

Vi tydliggör vår kärnverksamhet och organisation 

ännu mer 

Vi synliggör våra frivilliga och funktionärer 

Vi vidareutvecklar tränarorganisationen 

Vi jobbar mer med marknadsföring 



Krönikan: Fin friidrott festlig feelgood-faktor för folket 

SPORTKRÖNIKOR2013-02-11 | Uppdaterad 2013-02-19 Dan 
Magnusson 

 

På Arenastaden ligger Vida Arena, Fortnox Arena och 
Telekonsult Arena upplysta och inbjudande likt tre glittrande 
biopalats. När man besöker någon av dessa tre arenor kliver 
man bokstavligt och bildligt talat rakt in i värmen. Men om det 
oftast bjuds på thriller i Vida och action i Fortnox så är det 
feelgood som gäller i Telekonsult. 

 

Inga tuffa tacklingar och mäktig supportersång som i 
ishockeyn, inga målfester och gnäll på domarna som i 
innebandyn. Nej, när jag på lördagskvällen ser Sverige vinna 
Nordenkampen i friidrott med sjutton poängs marginal på 
herrsidan och tolv poängs marginal på damsidan (Finland 
tvåa i båda kamperna) möts jag av idel leenden. 

 

IFK Växjö första, men sannerligen inte sista, internationella 
tävling i nya, fina Telekonsult Arena 

 



Funktionärer, ledare och tränare 
 

Inget är omöjligt med sådana som ni! 



TACK FÖR ATT NI FINNS! 

Tack för era insatser, kunskap, glädje och stora 
engagemang 

 




