Information oktober 2016
Information för IFK Växjö´s medlemmar


Omar Mohammed tog en sjätteplats i klassen pojkar 15år vid
Terräng-SM. Tävlingen avgjordes i Västerås 19-20/10, och var
årets sista SM-tävling.



Lördagen den 8 oktober så arrangerade vi Växjöolympiaden i
Telekonsult Arena. Denna gång var det 348 aktiva som gjorde 910
starter, vilket är något mera än de två senaste åren.



Hotel Royal Corner i Växjö byter hotellkedja 1 november 2016.
Vårt samarbete med Royal Corner fortsätter. Upplägget för
tävlingen är detsamma. BEST WESTERN Games byter härmed
tävlingsnamn till Quality Hotel Games.



Janne Bengtsson är projektledare för vinterns ISM som vi
arrangerar 25-26/2 i Telekonsult Arena. Planeringen är i full
gång. Mirela har samlat en grupp som arbetar med erbjudandet
om att vara grensponsor. Priset är 2.000kr per gren, och
intresserade kan kontakta kansliet. Kalle Petersson har plockat
fram loggan för ISM som ni ser här bredvid.



Även i höst har IFK Växjö arrangerat en egen
Barnledarutbildning. Sammanlagt så har vi haft med 8
tränare/ledare för de yngsta grupperna med på denna utbildning.



Lördagen den 15 oktober så arrangerades Smålands FIF´s
ledardag i Växjö. Bland annat så gick vi igenom
tävlingsprogrammet för 2017, vilket finns att läsa på
www.smfif.se. Från IFK Växjö deltog Mikael Fröberg och Fredrik
Ahlström.



Tränarföreningen och Svensk Friidrottsförbundet arrangerade
Tränarforum i Växjö mittenhelgen i oktober. Sammanlagt deltog
115 tränare, varav 9 stycken kom från IFK
Växjö/Friidrottsgymnasiet.



Lördagen den 22 oktober så arrangerade vi en lyckad
Träningsdag för 02:or och äldre, som Håkan Widlund var mest
ansvarig för. Programmet innehöll lekar, träning, lunch och
information. Sammanlagt så var det 33 aktiva och 12 tränare
med från IFK Växjö.



Sista helgen i oktober så arrangerade Smålands FIF ett mycket lyckat
GM-läger för ungdomar födda 2003-2004 i Telekonsult Arena.
Sammanlagt var det över 100 ungdomar med, varav hela 29
stycken kommer från IFK Växjö.



Vi hälsar våra fem nyförvärv välkomna till IFK Växjö. Samtliga fem har varit i Växjö några år,
och tränar med IFK-tränare. Josefin läser på Linnéuniversitetet, och övriga fyra har precis gått
ut Friidrottsgymnasiet. De fem är: Amanda Hjalmarsson (trestegshoppare från Hovslätts IK),

Filip la Fleur (långsprinter från Ystads IF), Isak Oskarsson
(spjutkastare från Stensjöns IF), Jan Jakobek (spjutkastare från
IK Hinden) och Josefin la Fleur (långsprinter från Ystads IF, samt
även tränare i vår Handikappgrupp)


Från vårt arenabolag, IFK Växjö Arena AB, så kan vi rapportera
följande:
o

o

Vår vaktmästare Tommy Ursby har gått i pension och
har ersatts av Mikael Fröberg. Tommy kommer dock
även i fortsättningen att vara med på många av våra
arrangemang som teknisk ledare.
När Telekonsult Arena byggdes 2012 så lånade vårt
Arenabolag 55 miljoner av Växjö kommun. Nu är
skulden nere under 50 miljoner, när över 5 miljoner
redan är amorterat. Allt enligt plan.



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 kommer att utföras tisdagen den 30/11 till tisdagen
den 6/12, då Telekonsult Arena kommer att vara avstängd för
träning. Mera info kommer inom kort.



Årsmöte för IFK Växjö är planerat till onsdagen den 14
december kl. 19:00 i Telekonsult Arena.



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
o Musikmilen
lördagen 16 september



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

