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 Anna Wessman var nominerad till årets prestation i 
Finnkampen. Vid Friidrottsgalan 23/11 i Stockholm så kom 
glädjebeskedet att Anna vann kategorin med motiveringen 
”Karriärens första 60m-kast kom i sjätte och sista och nådde hela 
61.42, bara 54 cm frånsvenska rekordet, vilket gav grenseger 
med nästan två meter”. Ett STORT Grattis till Anna. 
 

 Helgen 11-13 november så var Täby IS på läger i Växjö och 
Telekonsult Arena för fjärde året i rad. Sammanlagt var det 
imponerande 111 aktiva/tränare/styrelse från föreningen med på 
lägret. 
 

 Helgen 18-19 november så hade Svenska Parasportförbundet ett 
Elitläger i Telekonsult Arena, vilket samlade 19 deltagare. 

 
 Lördagen den 19 november så arrangerade vi en ny lyckad 

Träningsdag för 02:or och äldre, som Håkan Widlund var mest 
ansvarig för. Sammanlagt så deltog 30 aktiva och 10 tränare. En 
ny aktivitet är planerad till 17/12.  
 

 Söndagen den 20 november så arrangerade Friidrottsskolorna sin 
traditionella Söndagstävling. Den samlade hela 99 barn.  
 

 På eftermiddagen samma dag (20/11) så arrangerade 
Ungdomskommittén klubbmästerskap som också var välbesökt. 
Tävlingsgruppen var med och höll i en funktionärsutbildning 
samtidigt. 
 

 Sista helgen i november så arrangerade Utvecklingscentrum 
Småland samt Friidrottsgymnasiet sitt numera traditionella läger 
för 15-19åringar i Telekonsult Arena. Sammanlagt var det drygt 
70 aktiva med, varav 12 stycken kom från IFK Växjö.  
 

 Samma helg arrangerades första delen av Tränarutbildningen 12-
14år i Växjö. Här hade vi glädjande med fyra deltagare: Tina 
Rickardsson, Carolina Mörstam, Håkan Löfqvist och Tobias 
Rickardsson.   

 
 Telekonsult Arena behöver måla nya linjer, vilket är extra viktig 

inför vinterns tävlingar. Försöken med att få detta arbete utfört i 
augusti/september har inte lyckats. Arbetet med att måla linjer 
pågår under hela vecka 48 då det är helt avstängt för all träning.  
 

 Projektledaren Janne Bengtsson meddelat att biljettförsäljningen 
för ISM nu har kommit igång. Inbjudan finns även ute på 
hemsidan. Affischer finns på kansliet för avhämtning. Dessutom 
så meddelar Mirela Lillhav att Grenvärdarna för ISM snart är slutsålda.  
 



 Arbetet inför våra innearrangemang har tagit ordentlig fart. 
Kansliet har skickat ut ett brev om funktionärsinsamling, där 
man kan anmäla sig direkt på web. Detta gäller föräldrar till 
träningsgrupperna 2006 och äldre, samt för aktiva själva födda 
2003 och äldre. Webanmälan är öppen till 5 december. 
 

 Kansliet har med hjälp av träningsgrupperna, fått ut 
Adventskalendrarna till alla grupper och aktiva. Ett stort tack för 
er insats, vilket ger ett bra ekonomiskt tillskott till föreningen.  

 
 Årsmöte för IFK Växjö är planerat till onsdagen den 14 december 

kl. 19:00 i Telekonsult Arena. Mötet kommer att föregås av 
prisdelningar till årets utmärkelser, samt nya klubbrekord.   

 
 Inomhusprogrammet 2017 har vi presenterat tidigare, men 

kommer här som en påminnelse:  
o Luciasprinten   torsdag 15/12 -16 
o Quality Hotel Games         lö-sö 21-22/1  
o IDM                                          lö-sö 4-5/2 Arrangeras av 

Smålands FIF.  
o ISM                                           lö-sö 25-26/2  
o Växjö Inomhuskast               lö-sö 4-5/3 
o Götalands 13-14år                lö-sö 18-19/3  
o Växjömångkampen               lö-sö 1-2/4  

 

 Sanktioner för utesäsongen 2017 är inlämnat för följande 
arrangemang: 

o Växjöloppet  måndagen 1 maj 
o Vårruset  onsdagen 10 maj 
o Smålandsspelen tisdagen 22 augusti 

 

 IFK Växjö har nu tillsammans med Växjö Löparklubb arrangerat Musikmilen tre år. Efter ett 
bra förstaår, så har vi haft minskade startfält de två senaste upplagorna. Loppet har inte 
heller gett det ekonomiska utfall som vi hade förväntat. Styrelsen har därför beslutat att inte 
genomföra Musikmilen 2017. Vi ska i stället arbeta för att öka intresset för löpning i IFK 
Växjö.  

 
 Växjö Kommun har fått en inbjudan till vänortsutbyte i Kaunas 

sommaren 2017. Sex aktiva och en ledare från 02-gruppen har 
anmält intresse, och kommer att representera IFK Växjö på detta 
utbyte. Resan innefattar en tävling 6-8/7 2017. 
 

 IFK Växjö har ansökt om att få arrangera IUSM 15-16år i Telekonsult Arena 2018. 
Arrangemangen 2019 är det inte dags att söka ännu. Men vi har ändå meddelat 
Tävlingskommittén i Svenska FIF vår önskan att arrangera en stortävling i Telekonsult Arena 
2019 när vi fyller 100år. Överst på önskelistan står Nordenkampen.  
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 


