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 Niklas Almers har varit uttagen till Parasportens eget VM som 
avgjordes i Qatar. Niklas ställde upp på både 100m, 200m och 
400m. Bäst gick det på 200m med en sjundeplats i finalen med 
tiden 26,17. På 100m så var Niklas förargligt nia, och första 
utslagne. 
 

 Växjöolympiaden avgjordes lördagen den 3 oktober. I år var det 
315 anmälda som tillsammans gjorde 840 starter, vilket var 
nästan exakt samma antal som i fjol. Flest anmälningar samlade 
Mohedaskolan, mycket tack vare ICA Supermarket Grytan som 
bjuder på anmälningsavgiften, och specialtröjor. Ett stort tack 
till vår medarrangör Swedbank. Nalo Ventilation bjöd på 
medaljerna, och Team Sportia fixade t-shirts. 
 

 I samband med Växjöolympiaden så delade vi ut stipendier till 
Unga ledare från Bengt Thaung´s och Lars Ackerot´s 
minnesfond. Årets stipendier gick till Hampus Widlund och Elina 
Rapp. 
 

 Cecilia Larsson har tilldelats Tommy Svensson´s pris på 5.000kr. 
Priset delades ut 28 oktober i samband med fotbollsmatchen 
mellan Växjö DFF och IFK Kalmar. 
 

 15 oktober är av tradition sista normala dag för övergångar 
mellan friidrottsföreningar. Ny till IFK Växjö 2016 är Evelin 
Hindrikes, som närmst kommer från Atleticum Växjö SK. Evelin 
kommer att tränar med Håkan Widlund´s gäng, och springer 
400m häck. Samtidigt så är det några som lämnar oss, och som 
vi tackar för deras insatser i IFK Växjö, och samtidigt önskar 
lycka till i fortsättningen. Hannes Kvist-Wirdmo lämnar för 
Atleticum Växjö SK. Maria Lundgren kommer i fortsättningen att 
representera 338 Småland Triathlon & MF. Maria kommer dock 
att vara kvar som tränare för Rebecca Arnesson, samt att ha en 
viss del i Löpgruppen för vuxna. Pontus Johansson kommer i 
fortsättningen att tävla för 3OK Solutions i Falun, där Pontus 
bor.   
 

 Vi har under vecka 40-41-42-43 internt genomfört en 
Barnledarutbildning för ledarna till våra yngre grupper, 
Friidrottsskolan och grupp -05. Glädjande så var det 18 stycken 
ledare som gick denna utbildning, vilket vi tycker är en härlig 
investering för framtiden. 
 

 Ungdomsgrupperna 11-14år har påbörjat en diskussion om att 
hitta flera samarbetsformer mellan grupperna. 

 

 En inspirationsdag för Unga Ledare genomfördes torsdagen 
den 29 oktober. Initiativet kommer från föreningarna på 



Arenstaden tillsammans med Växjö Co. Genomförandet blev en 
Barnledarutbildning som Smålandsidrotten höll i. Efter detta 
blev det en gemensam måltid, och dagen avslutades med att 
titta på Växjö Lakers mot Färjestaden. Finansieringen stod Växjö 
Kommun och Alwex för. Glädjande så hade IFK Växjö med hela 
19 stycken ungdomar födda 1998-2000 denna dag. 

 

 Vi ser glädjande att intresset för Telekonsult Arena är ännu 
större än tidigare år. Det är ett flertal föreningar, m.m. som 
bokat in sig på större eller mindre träningsläger. Exaktare tider 
och datum för avbokningar, finns på hemsidan. Här en 
sammanställning över helgerna framöver, där vi hälsar våra 
gäster välkomna: 

o Vecka 44 KA 2 IF, Spårvägens FK 
o Vecka 45 UF Contact, IFK Växjö äldre, Interntävling  

 för Friidrottsskolor och Ungdom (söndag) 
o Vecka 46 Läger 2002-2003. Småland/Blekinge samt  

 Distriktsdomarutbildning. 
o Vecka 47 Täby IS 
o Vecka 48 Läger 1996-2001. FIG + Småland/Blekinge 
o Vecka 49 Elitläger SFIF. Långsprint, korthäck &  

 långhäck 
o Vecka 50 24-timmars VAIS 
o Vecka 51 Klippans FK 

 

 Projektledaren Janne Bengtsson meddelar att 
biljettförsäljningen för Nordenkampen har kommit igång. Denna 
och mera info via hemsidan www.nordenkampen.se.  
 

 Vi har glädjen att presentera nya projektledningen för 
Växjöloppet och Musikmilen 2016. Håkan Widlund och David 
Stridfeldt kommer att tillsammans att ta den rollen. 
 

 Ekonomin ser ut att vara under kontroll.   

 

 Årsmöte kommer att hållas tisdagen 8 december i Telekonsult 
Arena kl. 19:00. Mötet kommer att ledas av 
kommunfullmäktiges ordförande Benny Johansson, och inleds 
med sedvanliga prisutdelningar. 

 

 Adventskalendrarna finns nu för avhämtning på kansliet. De 
hämtas lämpligen gruppvis. 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 
 
 

http://www.nordenkampen.se/

