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 Onsdagen den 14 december hölls Årsmötet för IFK Växjö. Vi 
fastställde ett glädjande ekonomiskt resultat på 215.133 kronor 
för det avslutade verksamhetsåret. Till ordförande för 2017 
omvaldes Anders Franzén. Göran Ivarsson och Mirela Lillhav 
avtackades när de nu slutar i styrelsen. Glädjande fick vi in tre 
nya i styrelsen: Elizabeth Franklin-Nordin, Markus Eriksson och 
Oskar Jonsson. Kvarstår sedan tidigare gör Jan Sandberg och 
Ulrika Lindh.  
 

 I samband med Årsmötet så höll vi prisutdelningar för årets 
prestationer. Helt enligt favorittipsen utsågs Anna Wessman till 
årets IFK´are 2016. Årets Sprinter blev Julia Frisk, och årets 
Raket Yuan Zhong Wu. Priset som Årets ledare gick till Carolina 
Mörstam och Årets funktionär blev Magnus Månsson. Årets 
16åringar blev Lisa Wilhelmsson  och Alex Wisme. 
 

 Anna Wessman utsågs av Smålandsposten till Kronobergs 
bästa idrottsutövare 2016. I vanlig ordning så presenterades 
detta i Smp på julafton. 
 

 SM statistiken presenterades för det gångna året. Vi 
konstaterar tyvärr ett ganska rejält kliv tillbaka 2016. På 
seniorsidan blev det en 25:e plats i landet (jämfört med 18:e i 
fjol). Våra juniorer (19 och 22år) gav oss en 17:e plats (6:e i fjol) 
och våra ungdomar (15, 16  och 17år) en 11:e plats (6:a i fjol). 
Sammanlagt gav det ett ras från 8:e till 16:e plats i landet. 
Känslan av att vi tappat på senior- och juniorsidan har vi 
konstaterat tidigare. Den åtgärd IFK Växjö gjorde i somras av att 
vi projektanställde en Idrottsansvarig för att stötta 
ungdomssidan. Eftersom vi även hade bra årgångar på 
Götalandsmästerskapen, m.m. så tycker vi att framtiden ändå 
ser riktigt ljus ut.  
 

 Håkan Widlund bjöd in till höstens tredje gemensamma träning 
lördagen den 17/12. Tidigare gånger så har det varit 02:or och 
äldre som bjudits in. Denna gång tog vi även med 03/04-
grupperna. Tanken är att lära känna varandra mellan 
grupperna, och aktivitet föll mycket väl ut.  
Sammanlagt så var det cirka 50 aktiva och 10 ledare/tränare 
som hörsammade inbjudan. Träningen och lekarna avslutades 
med lite julgröt. Som helhet en mycket uppskattad aktivitet.  
 

 Tävlingsresan till Julklappsjakten i Göteborg är en tradition. I år 
samlade den gemensamma resan 51 stycken aktiva från 
grupperna 03/04/05. Tillsammans med tränarna så var det en 
mycket uppskattad helg i Göteborg. Träningsgrupperna 01/02 
är egentligen för gamla för denna IFK-aktivitet. Men de ordnade 
en egen resa till Julklappsjakten för de 15 aktiva och 3 tränare 
som var intresserade.   



 
 Torsdagen den 15/12 så avgjordes Luciasprinten, en tävling 

med mer än 30års tradition. Nu är det främst en klubbtävling 
för våra egna yngre. Många pers slogs och extra noterbart var 
Emil Carlsson med 8,96 och Edvin Månsson med 8,97 på 60m 
häck. 
 

 Vi har fått linjerna i Telekonsult Arena ommålade under några 
dagar i november/december. Nu är det extra fint inför våra 
tävlingar. Ett stor tack för att ni har visat hänsyn när vi inte 
kunde träna i Telekonsult Arena. 
 

 Vid årsskiftet gjordes utskick om betalning av medlems- och 
träningsavgifterna 2017. Vid Årsmötet bestämdes att behålla 
samma avgifter som de senaste åren. 
 

 Funktionärsinsamlingen inför vinterns tävlingar har pågått 
intensivt. Tränarna i grupperna har fått direktiv för att fördela 
uppgifterna för de som inte själva önskat funktionärsuppdrag. 
OM det finns någon vi missat, så hör av er till kansliet. Det är 
otroligt viktigt att våra arrangemang fortsätter att hålla en 
mycket hög klass, och där din hjälp som funktionär är mycket 
viktig.  
 

 Styrelsen har bestämt att uppmuntra våra 
funktionärer/ledare/tränare. Vi kommer därför att använda en 
del av vårt överskott 2016 till en subventionerad resa till 
Finnkampen 2-3/9 2017 i Stockholm.  
 

 IFK Växjö arrangerar många och stora tävlingar. Extra glädjande 
är det att vi har en ny Förbundsdomare i Kalle Petersson. 
 

 Vi laddar för full inför Quality Hotel Games 21-22/1. Vi hoppas 
att succén från de senaste åren (då tävlingen hetat BEST 
WESTERN Games) fortsätter. 
 

 Projektledaren Janne Bengtsson meddelar att planeringen inför 
ISM 25-26/2 går enligt plan. Biljettförsäljningen och 
marknadsföringen är i full gång.  
 

 Planeringen av Växjöloppet och Vårruset följer uppsatt plan. 
Webanmälningarna är öppna till bägge loppen. 
 

 IFK Växjö har tilldelats IUSM 15-16år vintern 2018. 
Tävlingsprogrammet är inte satt ännu, men gissningsvis så går 
tävlingen en av de första helgerna i mars, i Telekonsult Arena. 
 
 
 
 
 
 

http://varruset.se/start/index.cfm


 Programmet 2017 har vi presenterat tidigare, men kommer här som en påminnelse:  
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  

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

 
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 

 


