Tankar inför 2017 och framtiden:
Tävlingar/arrangemang
Den största tävlingen i vinter blir ISM 25-26/2, där vi hoppas att hela svenska elit
kommer att vara på plats för att göra upp om de svenska mästerskapen. Vi hoppas att
publiksuccén från fjolårets Nordenkamp håller i sig. Biljetter finns att köpa via
www.smfriidrott.com, eller vår hemsida. I samband med ISM så arrangerar vi en mixstafett 4 x 200m för
12-13åringar.
Noterbart i övrigt är att vår stortävling har bytt namn från BEST WESTERN Games till Quality Hotel Games,
med tävlingsdatum 21-22/1. Vi hoppas att tävlingen ska fortsätta att locka stora startfält.
Övriga tävlingarna som vi har inomhus är:
 4-5/2
IDM (arrangör Smålands FIF) 12år-senior
 4-5/3
Växjö Inomhuskast 11år-senior
 18-19/3
Götalandsmästerskapen 13-14år
 1-2/4
Växjömångkampen 8-14år
Under sommarhalvåret arrangerar vi två långlopp, där webanmälan redan är
öppen. Vi har beslutat att inte arrangera Musikmilen 2017, men ber att få
återkomma med något annat sätt att attrahera löparna:
 1 maj
Växjöloppet www.vaxjoloppet.nu
 10 maj
VårRuset
www.varruset.se
Träning
Aktiva födda 2006 och äldre utgår ifrån Telekonsult Arena/Arenastaden för sin träning. Här finns 15 olika
träningsgrupper som är åldersindelade för de yngre. För barn födda 2007-2009 så har vi verksamhet i åtta
Friidrottsskolor. Eftersom det är kö till ett flertal av dessa så bedriver vi öppen träning på måndagar. Mera
info om verksamheten på hemsidan. Sammanlagt så har i cirka 80 tränare/ledare som sammanlagt har
verksamhet för cirka 550 barn och ungdomar. Följer vi traditionen så kommer barnen födda 2007 att
erbjudas plats i en gemensam träningsgrupp i augusti. Samtidigt så hälsar vi barn födda 2010 välkomna till
Friidrottsskolorna.
Funktionärs-, ledar- och tränaruppmuntran
2016 har vi gjort ett bra ekonomiskt resultat. Vi har bestämt att investera en del av detta i
en gemensam uppmuntran. Detta genom att rejält subventionera en gemensam resa till
Finnkampen 2-3/9 2017. Att uppleva Finnkampen på Stockholm Stadion är en upplevelse,
och något vi inom friidrotts-Sverige är extra stolta över. Läs mera om erbjudandet på vår
hemsida.
100årsjubileum år 2019
Nu är det bara två år kvar till att IFK Växjö fyller 100 år. Våra planer för detta är:
 Jubileumsskrift som Janne Bengtsson och Jonas Mellblom håller på med.
 100årsfest planerar vi för under hösten 2019.
 Vi har meddelat Svenska Friidrottsförbundet att vi gärna arrangerar Nordenkampen
även 2019, för att kunna göra det extra festligt.
 100årsklubben. Hittills har vi 16 företag som stöttar oss här. De finns presenterade på
väggen vid cafeteriadelen.
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef
Kontakt kansliet: info@ifkvaxjo.se, 0470-16116. www.ifkvaxjo.se

