Information april-maj 2015
Information för IFK Växjö´s medlemmar


DM i terränglöpning avgjordes lördagen den 25 april i Vetlanda.
Glädjande så hade vi tre killar och hela nio tjejer på plats. Roligt
att notera ett numerärt uppsving på löpsidan.



Till Stafett-SM i Sollentuna så skickade vi ett gäng 17årstjejer.
De lyckades mycket bra, med dubbla finalplatser. Bäst gick det
på 4 x 100m med en femteplats.



Beatrice Lantz gjorde mycket bra ifrån sig vid premiären
med seniorsjukamp. Vid landslagsuttagningen i Tumba så
fick Beatrice ihop 4.884 poäng. Detta har gett en
landslagsplats i Nordiska Mästerskapen i mångkamp för
juniorer. Grattis Beatrice!



Lördagen den 30 maj avgjordes Lag-SM kvalet i Motala.
Vårt damlag lyckades vinna matchen och för dem väntar
finalen i Sundsvall 1 juli. Stort grattis tjejer! Killarna
lyckades ta en fin tredjeplats.



Vi har flera framgångar bland de äldre speciellt på
kastsidan. Maja Eklund har slagit nytt klubbrekord för
seniorer i slägga med 49,97. Cecilia Larsson har slagit nytt
distriktsrekord i slägga F16 med 54,49. Ida Wåhlstrand har
slagit distriktsrekordet i diskus för F15 med 45,47m.
Samtliga tre tjejer har gjort flera rekordförbättringar.



Skruvlägret samlade ett stort antal ungdomar och ledare.
Sammanlagt var det hela 61 aktiva i åldern 2002 till 2004
på plats andra helgen i maj. Sista helgen i maj hade
grupperna födda 2000 och 2001 ett läger i Ljungby som
samlade 18 aktiva och en handfull tränare.



Lag-UDM kvalmatch 1 avgjordes i Kalmar 24 maj. IFK Växjö
ställde sammanlagt upp med åtta lag i klasserna 11 och
13år. I nuläget ligger fyra av dem på finalplats, och nästa
kvalmatch är i Ljungby 30 augusti.



05:orna kommer att bilda en egen träningsgrupp i augusti.
Vi har haft en upptaktsträff för tränare/ledare där hittills
fem stycken har visat intresse.



Växjöloppet avgjordes traditionellt 1 maj. Det var 1.816
anmälda i år i huvudklasserna, vilket ungefär 150st mindre
än förra året. Här avgjorde förmodligen det dåliga vädret
till att antalet efteranmälningar var lägre än vanligt. Knatte och barnloppen samlade knappt
1.400 unga löpare.



VårRuset avgjordes 6 maj. Här kunde vi glädjande konstatera en marginell ökning från
föregående år i antalet anmälda (32 fler i år). Framförallt var vädret mycket bättre än i fjol så

antalet fullföljande var hela 1000 flera i år. Växjöloppet och
VårRuset tackar alla funktionärer. En utvärdering och
återträff är planerad. Ekonomin i dessa bägge två lopp blir
sammanlagt enligt budget, vilket är en väsentlig del av
föreningens totala budgeten.
VårRuset i siffror:
2014: 4809 föranmälda
2015: 4821 föranmälda

4826 totalt anmälda
4858 totalt anmälda



IFK-kväll 22/4 samlade 46 stycken
funktionärer/tränare/ledare. Det är alltid positivt med
social samvaro.



Näst sista helgen i april så hade vi glädjande fem
funktionärer som gick domarutbildning. Magnus Månsson
& Michael Pettersson (Förbundsdomarutbildning). Ola
Lindh & Ulf Honeth (Förbundseltidtagare). Mikael Fröberg
(Distriktsdomare). Glädjande, men vi måste jobba aktivt på
att få fem nya Förbundsdomare ytterligare närmsta året...



Följande tävlingar räknar vi med att arrangera inomhus
2015-2016.

17/12
Luciasprinten

23-24/1
BEST WESTERN Games

13/2
Nordenkampen

20-21/2
IJSM 17-19-22år

5-6/3
Växjö Inomhuskast

19-20/3
Växjömångkampen



IFK Växjö har bestrider hyresfakturor till Växjö Kommun.
22 maj skrev vi följande på vår hemsida: IFK Växjö har ett
nyttjanderättsavtal med Växjö Kommun, Kultur & Fritid
avseende Värendsvallen, Kastplan samt Tipshallen.
Kostnaden för detta avtal är 300.000:-/år. IFK erhåller en
viss del av denna summa tillbaka som bidrag då IFK
bedriver en bidragsberättigad verksamhet.
IFK är förstahandshyresgäst men avtalet reglerar bland
annat villkor för uthyrning till andra aktörer på IFKs
avtalade tider. Här finns en text att Kultur & Fritid inte äger
rätt att hyra ut till andra aktörer utan IFKs medgivande.
Sedan ca 11 månader upplåter Kultur & Fritid ytor på de
aktuella anläggningarna till Atleticum Växjö SK på IFKs tider
utan någon fråga eller kompensation till IFK. Kultur & Fritid
debiterar inte heller några hyror för dessa tider till
Atleticum. Detta innebär att IFK tvingas betala hyran åt
Atleticum vilket vi motsatt oss under en längre tid.
IFK Växjö har därför bestridit inkomna hyresfakturor
avseende detta och kommer att hålla inne betalning av

3335 fullföljande
4307 deltagare

hyra tills ett godtagbart avtal mellan Atleticum Växjö SK och
Kultur & Fritid presenteras, samt att IFK Växjö kompenseras
retroaktivt och för framtiden med reducerad kostnad för
nyttjande av aktuella anläggningar.
Vi förutsätter att den hyreskostnad Atleticum Växjö SK
debiteras ska vara enligt Kultur & Fritids gängse normer och
gälla retroaktivt från klubbens bildande.


Som vi skrev i förra medlemsbrevet så har vi redan i mars
2015 lämnat återbud till att arrangera
mångkampslandskamp 2016. Detta beroende på
nödvändiga ombyggnader av Värendsvallens A-plan inte
var budgeterade, och inte heller kunde garanteras. IFK
Växjö har nu lämnat en ny lista till Växjö Kommun med
nödvändiga åtgärder för Värendsvallens A-plan. Dessa är
främst fiberdragning (för att kunna använda samma
tävlingssystem som inomhus), dubbla parallella längdhopp
samt en allmän uppfräschning. Vår målsättning och önskan
att arrangera Stora SM 2019 kvarstår. Önskan är också att
arrangera nationella tävlingar/mästerskap 2017 och 2018
som en förberedelse. Vilka tävlingar det kan vara, vill vi
avvakta med. Vi kommer heller inte att söka några större
utearrangemang förrän Värendsvallen har fått denna
nödvändiga upprustning.



Även i sommaren så tänker vi köra Sommartid för kansliet vecka 26-32. Dvs. endast
bemannat måndag, onsdag och fredag kl. 10-12. Under dessa veckor så delas bemanningen
av Elin Sandberg, Niklas Almers och lite av Fredrik Ahlström.



Sommaridrottsskolan 2015 arrangerar vi vecka 25, 26 och 33.



Vi har även i år ett engagemang vid Karl-Oskardagarna. Detta innebär att vi gratis får ha en
exponering lördagen den 8/8, samt förmodligen ett knattelopp utanför Växjö Teater.

Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef

