Information juni 2015
Information till IFK Växjö´s medlemmar.


Vi skriver med glädje ett nytt kapitel med Anna Wessman´s framfart i
spjutkastningen. Nypremiären skedde 6 juni i Södertälje där hon fick till
tre bra kast, med imponerande 55,47 som längst. Ett kvitto på hennes
fina prestation blev uttagningen till Lag-EM midsommarhelgen i
Ryssland. Här klev hon in i tävlingen med tionde bästa årsbästa.
Resultatet blev en imponerande femteplats på 54.35. Väl tillbaka i
Sverige så blev det start vid Sollentuna GP, och för första gången i år en
”hel” tävling med sex kast. Detta utnyttjade Anna till fullo med nya perset
57,21 i sista kastet. Välkommen tillbaka Anna!!!



En annan av våra aktiva som visar att han är tillbaka är Hampus Widlund.
På 400m häck har han som bäst sprungit på 52.95 vilket ger en fjärdeplats
i seniorstatistiken.



Maja Eklund passade på vid vår Kasttävling 16:e juni att förbättra sitt
egna klubbrekord i slägga till 50,03.



Svenskt rekord av Niklas Almers på 100m vid tävlingar i Arbon, Schweiz
4/6. Rekordtiden lyder på 14,38.



Beatrice Lantz har representerat Sverige vid Nordiska Mästerskapen i
sjukamp för juniorer. Tävlingen gick i Tårnby, Danmark. Tyvärr så hade
Beatrice tre ogiltiga försök i längdhopp, och bröt mångkampen.



Måndagen den 29/6 så arrangerades en kasttävling i Växjö. Cecilia
Larsson gladde extra med att förbättra sitt egna distriktsrekord i slägga
för F16 upp till 55.96.



Kvaltävlingen till Kraftmätningen avgjordes för IFK Växjö´s del i Ljungby.
Vårt lag med 14-15åringar gjorde en heroisk insats. Slutpoängen blev
strax över 27.000 poäng, vilket gav en tredjeplats sammanlagt när alla
kvalmatcherna sammanställts. Finalen avgörs i Täby andra helgen i
september, med avslutande stafett inne på Stockholms Stadion mitt
under brinnande Finnkamp. Många anhöriga har redan anmält intresse
att följa med, och vi hoppas på att fylla en hel buss med IFK Växjösupporters.



Sommaridrottsskola har genomförts på planerat och sedvanligt sätt.
Vecka 25 och 26 samlade cirka 40 barn per vecka. Ledarna har hämtats
från våra egna aktiva födda 1997-1998-1999. De har på ett utmärkt sätt
hållit ihop verksamheten. Vi kör Sommaridrottsskolan även vecka 33.



Andra helgen i augusti anordnas Karl-Oskardagarna. IFK Växjö kommer
att tillsammans med ett flertal andra föreningar att visa upp sin
verksamhet i centrum lördagen den 8 augusti. De som är intresserade av
att hjälpa till kan kontakta kansliet: info@ifkvaxjo.se



Musikmilen kommer i höst att anordnas för andra året. Datum blir 19
september, och projektledare Niklas Almers meddelar att webanmälan är
öppen.



Vi planerar för Nordenkampen i Växjö lördagen den 13 februari 2016.
Projektledare är Janne Bengtsson som redan haft möten med både
Svenska Friidrottsförbundet och Växjö Kommun.



Den ekonomiska slutavräkningen har kommit för årets VårRuset. IFK
Växjö´s ekonomi ser glädjande ut att vara i balans, tack vare att alla
arrangemang och aktiviteter hittills i år har hållit budgeten.

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef.

