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Helgen 23-24/1 -16 så arrangerades BEST WESTERN Games för
fjärde gången. Det blev nytt rekord med 1075 deltagare som
anmälde sig till 2.679 starter. Med cirka 600 starter fler än i fjol
så tvingades vi stänga efteranmälan i alla löpgrenar, vilket kändes
nödvändigt för att kunna garantera ett bra arrangemang.
Sammanlagt så hade vi strax över 200 funktionärspass för att få
ihop det hela, allt från kiosk till tävlingsledning. Ett stort tack till
er alla. Nu diskuterar vi hur vi ska kunna ta emot ännu mera
starter nästa år. Resultatmässigt så gladde Elina Rapp med 11.99 i
tresteg. Hanna Hoff hoppade 5.85 i längd och sprang 200m på
24.97. Efter lite trassliga utesäsonger så gladdes vi även över
Ellinore Hallin (8,79 på 60mh), Jessica Bloodworth (200m på
25,89) och Linn Bengtsson (800m på 2.27:19 och 1500m på
4.46:70). Unge Omar Muhammed (född 2001) imponerade på
800m med 2,01,66.



Av tradition så gör vi en gemensam satsning på Pallasspelen i för
grupperna 15år och äldre. I år hade vi cirka 30 stycken aktiva o
tränare som åkte på denna resa till Malmö, under Urban
Andersson´s ledning. Resultatmässigt så var det extra roligt att se
Tobias Nilsson kliva under 2 minuter för första gången på 800m.
Hanna Hoff sprang 60m på 7,69.



Några av våra Ungdomsgrupper valde att satsa på KA 2 spelen
som avgjordes 16-17/1.



Våra diskussioner med Växjö Kommun har fortsatt. Vi hoppas på
ett nytt långt avtal med en fast årskostnad, men för tillfället
gäller timdebitering av träning och tävling på Kommunens ytor
(Tipshallens Sprinthall, Värendsvallen A-plan utomhus samt
Kastplan). Vi har anslagit våra bokningar av Tipshallens Sprinthall
på anslagstavlan i Telekonsult Arena.



Vi gläds över att vår kasttränare och mycket uppskattade speaker
Jonas Mellblom har blivit uttagen att kommentera friidrotten i
OS på Viasat.



Projektledaren för Nordenkampen, Janne Bengtsson, meddelar
att det är ett mycket stort tryck på biljetterna. Huvudläktaren lär
bli utsåld. SVT kommer att sända, och planeringen i övrigt är
under kontroll.



Kommande inomhusarrangemang i övrigt är IJSM-IUSM 17år
som avgörs 20-21/2. Växjö Inomhuskast går av stapeln 5-6/3.
Tävlingssäsongen inomhus avslutas med Växjömångkampen 1920/3. De som inte har anmält sig som funktionärer, har nu
chansen att göra det till kansliet.



Webanmälan för Växjöloppet har öppnat, och vid månadsskiftet så hade
vi glädjande 271 anmälningarna. Detta är en ökning mot tidigare år, och
nu hoppas vi på att skicka iväg mera än 2.000 löpare meddelar
projektledningen Håkan Widlund och David Stridfeldt. Växjöloppet
avgörs ALLTID 1 maj.



VårRuset 2016 avgörs 9 maj. Även här meddelar projektledaren Elin
Sandberg att webanmälan är öppnad. VårRuset bjuder även in till en
spännande föreläsning med Blossom Tainton i Telekonsult Arena 8
mars.



Utskick har gjort om betalning av medlems- och träningsavgifter för 2016.

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

