Information april-maj-juni 2014
Information till medlemmar i IFK Växjö
Den 1 april bjöd vi in till en funktionärsuppmuntran.
Detta för att vi ska kunna visa uppskattning till alla
funktionärer, tränare o ledare som gör en fantastisk
insats för IFK Växjö. På programmet stod fysiska
aktiviteter, utlottningar samt en bit mat. Denna
aktivitet samlade nästan 50 IFK:are.
Samma dag, 1 april, var representanter för Telekonsult
Arena i Frankfurt för att hämta ett miljöpris. Detta var
tilldelat i klassen ”Sport & Leisure” .
1 maj genomförs ALLTID Växjöloppet. Årets upplaga
fortsatte de senaste årens positiva utveckling med ökat
deltagarantal. Denna gång kunde vi räkna in 1.968
deltagare I huvudklasserna (4,7 – 10 – 21 km).
Knatteknatet/Lagunracet och Lagunmaran samlade
summa 620 deltagare, medan Smålandspostens
Tidningslöpet lockade 1200 av de yngsta. Ett extra tack
till projektledaren Janne Bengtsson.
Deltagarökning var det även för VårRuset som denna
gång genomfördes 7 maj. Denna gång hade vi 4.826
tjejer anmälda. Tyvärr skrämde ett ihållande regn
tävlingsdagen bort ganska många anmälda tjejer från att
infinna sig. Men en timme innan start slutade regnet, och
ett perfekt löparväder infann sig. VårRuset fungerade
mycket bra under ledning av projektgruppen Elin
Sandberg, Frida Knutsson, Emma Lagerqvist och Sofie
Widlund.
Vi har så här i inledningen av säsongen haft två aktiva
uttagna i landslaget. Alexander Brorsson var uttagen till
Lag-EM midsommarhelgen på den korta stafetten där
han fick springa den tredje sträckan. Väl på plats så fick
han även hoppa in på 200m som reserv. Denna chansen
tog han extra vara på genom att slå klubbrekord och att
vara före flera meriterade sprinters. Victor Ivarsson blev
uttagen till sitt fjärde Nordiska Mästerskap i mångkamp
för juniorer. I sin debut med seniorredskap så blev det
6.725 poäng.
Stafett-SM avgjordes också i maj. Tyvärr fick vi inte heller i år ihop det antalet lag som vi hoppas på.
Nu slutade det med ett lag i Kvinnor seniorer som lyckades ta sig till final på 4x100m. Men med flera
skador i laget så blev det inte mer än så.

Den 29 maj var det kval till Lag-SM. Våra tjejer var efter
en stark fjolårsplacering direktkvalade. Killarna ville här
inte visa sig sämre. De lyckades vinna och är därmed
också i Lag-SM final som avgörs 5 juli i Borås.
För aktiva 1999 och äldre valde vi att erbjuda en
gemensam resa till Världsungdomsspelen sista helgen i
juni. Även om några har andra (familje)-lösningar med
resa/boende så var det ändå en positiv stämning.
Dessutom så är det viktigt att vi försöker ha aktiviteter
som innefattar många träningsgrupper.
På elitsidan så kan vi konstatera att 7-8 elitaktiva väljer
att lämna IFK Växjö. Mera om detta har gått att läsa på
hemsidan, och vi har även haft ett extra medlemsmöte.
Vi vill tacka de aktiva som lämnar oss, för deras insatser
i IFK Växjö, och önska dem lycka till även i
fortsättningen.
Vi har även haft aktiva som har valt att gå över till IFK
Växjö. Redan i höstas så meddelade dessa aktiva sina
önskemål. Styrelsen valde att invänta vårens långlopp,
och med positiva startfält så kändes det också
ekonomiskt tryggt att kunna ta hand om flera aktiva. De
tre som vi hälsar välkomna till IFK Växjö är Jessica
Bloodworth, Tobias Nilsson och Maja Eklund.
Maj är av tradition lägermånad för våra yngre grupper.
Grupperna 2001, 2002 & 2003 valde att fortsätta
traditionen med en lägerhelg i Skruv. Detta år samlade
detta läger 45 ungdomar.
Grupperna 1998, 1999 och 2000 valde Oskarshamn för
sitt läger. Här var det 26 ungdomar på plats, och helgen
avslutades med Oskarshamnsspelen.
Våra 14-15åringar har stolta traditioner i
Kraftmätningen. Den 17 maj så var det dags för
kvalificeringsrundan i Kristianstad. Tyvärr bjöd denna
dag på ett minst sagt ihållande regn, och bedrövliga
tävlingsförhållanden. Men har man bestämt sig att
bortse från sådana detaljer, så kan det bara gå bra. När
alla deltävlingar är summerade så hamnade IFK Växjö
på en sammanlagd andraplats, där tjejerna faktiskt
hade den högsta poängen. Så nu har de en final i slutet
av augusti att se fram emot.
Våra 11, 12 och 13åringar hade en kvalmatch till
Klubblags-UDM att klara av i Nybro 24 maj. Detta gick
med elegans. Nu återstår en kvalmatch i augusti, men vi
ser ut att få många lag till finalen.

Vi hade den 17 juni ett Stormöte som samlade 40
ledare/tränare. Målet var att tillsammans försöka forma
IFK Växjö´s framtid. Mötet var positivt där alla
inledningsvis fick en information om vad IFK Växjö står
för idag. Dessutom så fick alla chansen till ett inledande
framtidsarbete. Det som avhandlades under kvällen
finns att läsa i högerspalten. Ett uppföljande längre
möte är planerat till lördagen den 18 oktober kl. 09-14
där alla ledare/tränare är välkomna.
Planeringen inför Musikmilen 20 september fortsätter.
Projektledaren Janne Bengtsson meddelar att 150
anmälningar redan har trillat in, vilket är imponerande.
Vecka 25 och 26 har vi genomfört vår traditionella
Sommaridrottsskola, med cirka 50 barn varje vecka.
För att klara av detta så har vi 12 av våra friidrottare i
gymnasieålder som ledare, vilket de sköter elegant.
Friidrott och lekar står på programmet, och
Sommaridrottsskolan genomförs även vecka 33.

Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef

