Information februari 2016
Information för IFK Växjö´s medlemmar


Lördagen den 13 februari så satte vi åter IFK Växjö och
Telekonsult Arena på friidrottskartan. Den dagen arrangerade vi
Nordenkampen, vilket verkligen blev succé på alla sätt och vis.
Projektledaren Janne Bengtsson hade på ett tidigt skede läget
under kontroll. Intresset var på topp, vilket inte minst märktes
genom att vi sålde ut alla biljetterna. Tre dagar innan tävlingen
var alla sittplatser slutsålda. Dagen efter så var även alla
ståplatser slut. Dessutom så var även tävlingsresultaten
utmärkta, vilket inte minst märks genom att det sattes 14 nya
svenska årsbästa, av 24 möjliga.



Helgen efter 20-21 februari så var det dags för nästa utmaning,
nämligen IJSM-IUSM17. Även denna tävling genomfördes på ett
utmärkt sätt. IFK Växjö tog elva placeringar bland de sex främsta
varav fem medaljer. Dessa togs av Linn Bengtsson (guld), Frida
Bergvall (dubbla silver), Julia Frisk (silver) och Cecilia Larsson
(brons).



Smålands Friidrottsförbund arrangerade IDM för 12år till senior
helgen 6-7/2 i Telekonsult Arena. Fördelen med en tävling på
hemmaplan visar sig genom att vi hade många av våra aktiva som
tävlade, detta bevisat genom hela 200 starter. Tävlingen var ett
samarrangemang, där IFK Växjö tog ansvar för eltid, tekniska
ledare samt kiosken.



Ovanstående tävlingar, samt de övriga vi arrangerar i Telekonsult
Arena hjälper till att sätta Växjö på friidrottskartan. Ett mycket
stort tack till alla funktionärer som ställt upp, och
tävlingsgruppen som tar ett mycket bra ansvar för att allt ska
funna fungera.



ISM avgjordes sista helgen i februari i Malmö. Med en del aktiva
skadade så blev truppen ovanligt liten, nämligen fyra aktiva.
Dessa skötte sig alla bra, och extra värt att notera är Yuan-Zhong
Wu som satte nytt årsbästa med 4 centimeter, och knep en stark
femteplats i höjd, genom 2,06.



Ungdomsgrupperna valde att göra en satsning
på Sunnakampen, sista söndagen i februari.
Sammanlagt var det 15 ungdomar som körde
en mångkamp i Karlskrona denna dag.



Planeringen inför Växjöloppet pågår för fullt
rapporterar projektansvariga Håkan Widlund
och David Stridfeldt. Inbjudan är nu även
tryckt och utlämnad på strategiska platser i
närområdet. I dagsläget är det 372 deltagare
anmälda. Växjöloppet går som alltid 1 maj.



Även planeringen inför VårRuset är i full gång. Projektledaren Elin
Sandberg rapporterar att det hittills är 511 anmälda, vilket precis
som Växjöloppet är en rejäl ökning mot fjolåret. VårRuset
arrangeras 2016 måndagen den 9 maj.



Under mars månad så har vi två större träningsläger inbokade i
Telekonsult Arena. Helgen 12-13/3 så kommer 50 stycken från
Lomma FIK hit. Veckan 20-27/3 så har vi drygt 80 stycken danskar
från klubben Sparta här på läger.

Styrelsen IFK Växjö samt
Fredrik Ahlström, klubbchef

