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Friidrottsgalan avgjordes i Stockholm 25 november. Här var Anna
Wessman nominerad i kategorin ”Årets prestation på Folksam
GP”.



Lördagen den 7 november så hade IFK Växjös träningsgrupper
15år och äldre en gemensam halvdag. Förutom ett gemensamt
träningspass så ingick det en kostföreläsning för de aktiva,
medan Tränargruppen hade ett eget möte. Aktiviteten samlade
ca. 30 aktiva och 10 tränare, och avslutades givetvis med lite
mat. Ny sammankallande i Tränargruppen är Urban Andersson,
och gruppen har bestämt att bjuda in till en ny Träningshalvdag
lördagen den 19 december. Samt att
Prestationsutvecklingskommittén byter namn till just
Tränargruppen.



Idrotten har många gånger fungerat som förebilder i vårt
samhälle. Denna gång så är det Smålandsidrotten tillsammans
med bland annat Länsstyrelsen som tar upp kampen att
informera om rökningens skadeverkningar bland annat. Nu är
väl rökningen i det närmaste utrotad i Sverige, i alla fall bland de
idrottsligt aktiva. Men självklart ställde IFK Växjö upp när vi fick
frågan om att fungera som förebild i kampanjen Idrotten tar
kampen.



Söndagen den 8 november så genomförde Friidrottsskolorna
sin traditionella Söndagstävling, vilket samlade imponerande 97
barn som tävlade. Senare samma dag så genomförde
Ungdomsgrupperna 10-14år sitt Klubbmästerskap.



Ungdomsgrupperna har ytterligare utvecklat sitt samarbete
mellan träningsgrupperna. En nyhet för hösten är Fredagssprint
som är ett extra sprintpass för ungdomar födda 2000-2003 med
tränare för junior/seniorgrupperna.



Planering av vinterns tävlingar är i full gång. En nyhet är att vi
håller på att utrusta Telekonsult Arena med åtta elektroniska
resultattavlor. Dessa kommer att vara kopplade till Hego och
inknappningen av resultat som sker direkt vid varje teknikgren.
Vi hoppas att detta kommer att uppfattas som en snabb och
tydlig resultatförmedling.



För att våra tävlingar ska kunna vara möjliga, så är det en
förutsättning att vi har funktionärer. Kansliet har skickat ut om
Funktionärsuppdrag, som gäller föräldrar för ungdomar 2005
och äldre, samt de aktiva själva födda 2002 och äldre. Den som
ännu inte har gjort det, kan webanmäla via hemsidan.



Projektledaren för Nordenkampen, Janne Bengtsson, meddelar
att planeringen och biljettförsäljningen är i full gång. Mycket
glädjande så kan vi konstatera att två av våra allra främsta
svenska aktiva har bokat in Nordenkampen 13 februari 2016 i
sin tävlingsplanering. Det gäller årets friidrottare 2015
stavhopperskan Angelica Bengtsson samt fyran på samma lista,
längdhopperskan Khaddi Sagnia.



Webanmälan har öppnat, och de första anmälningarna har
kommit in för Växjöloppet meddelar projektledningen Håkan
Widlund och David Stridfeldt. Precis som tidigare år så håller vi
en lägre anmälningsavgift fram till nyår. Växjöloppet avgörs
ALLTID 1 maj.



VårRuset 2016 avgörs 9 maj. Även här meddelar projektledaren
Elin Sandberg att webanmälan är öppnad.



Vi ser glädjande att intresset för Telekonsult Arena är ännu
större än tidigare år. I november så har det varit full fart varje
helg. Några Det är fortsatt många 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 49
Elitläger SFIF. Långsprint, korthäck &
långhäck
o Vecka 50
24-timmars VAIS
o Vecka 51
Klippans FK
o Vecka 1
Wärnamo SK
o Vecka 4
Oskarshamns SK
o Vecka 10
Lomma FIK



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.



Ett stort tack till alla som har hjälpt till att dela ut, och sälja,
Adventskalendrarna. Detta ger ett nödvändigt tillskott i kassan.

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

