Information januari 2015
Information för IFK Växjö´s medlemmar
Det nya året har inletts med två egna arrangemang. Mittenhelgen i
januari var det dags för BEST WESTERN Games, som vi nu arrangerade
för tredje gången. Tävlingen har redan blivit ett etablerat arrangemang
som samlar många och stora skaror från framförallt södra Sverige. I år
landade vi på 1.980 starter, vilket var 100st färre än i fjol. Från
tävlingsledningens horisont så känns det som att vi har utvecklat
arrangemangsgrupperna ytterligare, och där många
tagit ett större ansvar. För att tävlingen i år skulle fungera så krävdes
det 250 funktionärspass, där vi som tidigare år hade stöttning av IK
Hinden, FIK Färjestaden och Ljungby Friidrott. Ett stort tack till er alla.
I månadsskiftet januari-februari så var det dags för Växjö Inomhuskast.
Sammanlagt var det 359 starter, vilket var i nivå med fjolåret. Det är
roligt att kunna erbjuda vår inomhustävling i kast, där vi är helt unika i
Sverige.
På arrangemangssidan så kan vi även lägga till Smålands DM som
arrangerades av Smålands Friidrottsförbund, samma helg som Växjö
Inomhuskast. Det var ett extra trevligt DM, som samlade drygt 700
starter, och där många föreningar fick hjälpas åt för att arrangemanget
skulle bli lyckat. IFK Växjö´s uppgifter blev främst eltid, speaker, tekniska
ledare och kiosk.
Som ni har märkt, så har vi en helt ny hemsida. Anledningen till bytet
var att vi ville ha en hemsida som bättre kan möta framtida behov. Ett
stort tack till Kalle Petersson för bygget av hemsidan.
Tävlingssäsongen har satt igång på allvar. Våra hemmaarrangemang gör
också att det är enklare för våra aktiva att tävla. På seniorsidan så hittar
vi följande på aktuell 10-bästalista: Hannes Kvist-Wirdmo (60mh), YuanZhong Wu (höjd), Simon Assarsson (stav) och Jessica Bloodworth
(400m). Här har vi också många spännande framgångar i junior- och
ungdomsklasserna.
Sista veckan i januari så arrangerade Växjö Cityförening en hälsovecka. I
samband med detta så passade vi på att marknadsföra VårRuset och
Växjöloppet extra.
Arbetet kring vårt hundraårsjubileum, 2019 och 2019-klubben fortsätter. Nya intresserade är
välkomna!
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef

