Information mars 2017
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

Europeiska Vinterkastet avgjordes 11-12 mars i Las Palmas. Där
hade vi glädjande med Anna Wessman. Anna slutade på en
sjundeplats i spjut med 57,40.

•

Ungdoms-SM för 15-16åringar arrangerades fösta helgen i mars i
Uppsala. IFK Växjö hade med 14 ungdomar i sin stora trupp.
Utfallet blev bättre än i fjol med 7 stycken placeringar bland de
åtta främsta, och hela 4 medaljer. Dessa togs av Omar Nuur (guld
1500m), Edvin Månsson (guld 60mh), Emil Carlsson (guld stav)
och Tilde Gudmundsson (brons höjd).

•

Växjö Inomhuskast avgjordes samma helg. Anna Wessman
imponerade stort med sitt inofficiella svenska inomhusrekord i
spjut på 58,48. Även Theodor Ahlström kastade bra med 61,62 i
spjut. Vi hade även många bra resultat i övrigt av våra ungdomar.
Sammanlagt så samlade tävlingen 330 starter.

•

Götalandsmästerskapen inomhus för 13-14åringar avgjordes för
tredje gången i Telekonsult Arena. Tävlingen samlade 941 starter.
IFK Växjö hade glädjande hela 34 aktiva som var uttagna att
representera Småland. I distriktsmatchen så kom Småland på en
tredje plats.

•

Med hjälp av Andreas Wulff så arrangerade vi två
lyftutbildningar i skivstång under mars månad.

•

Svenska Friidrottsförbundets utbildning Certifierad Coach hade
sitt första utbildningstillfälle i Växjö och Telekonsult Arena
helgen 24-26/3. Sammanlagt så är det 60 stycken tränare som
går utbildningen varav Pär Wisme och Kalle Petersson från IFK
Växjö.

•

Föreningarna UF Contact och Lomma FIK har under mars månad
haft träningsläger med övernattning i Telekonsult Arena.
Månaden bjuder också av tradition på många skolbesök.

•

I samband med SFIF´s årsmöte i Helsingborg sista helgen i mars
så presenterades Stina Hedvall som nyinvald i SFIF´s
Ungdomsråd. På samma plats och helg så höll även Elitklubbarna
sitt årsmöte. Till styrelsen där omvaldes Fredrik Ahlström.

•

Växjömångkampen arrangerar vi 1-2/4 för åldrarna 8-14år. I
skrivande stund så är det 251 stycken anmälda.

•

Växjöloppet arrangeras alltid 1 maj. I år blir det för 50:e gången.
Projektledarna Håkan Widlund och David Stridfeldt rapporterar
att pappersinbjudan har delats ut på ett antal strategiska platser.

Den finns även att hämta i Telekonsult Arena. Med en månad kvar så
är det 510 anmälningar, vilket är lite färre än vid samma tid i fjol.
•

Vårruset arrangeras i år 10 maj. Projektledare Elin Sandberg
meddelar glädjande att det hittills är hela 2.507 anmälningar, att
jämföra med fjolårets 986 stycken vid samma tidpunkt. Datum för
packning av nummerlappskuvert är satt till tisdagen den 25/4 i
Telekonsult Arena. Mera info om detta kommer. Tillsammans med
Växjöloppet så håller de på med huvudfunktionärerna och listor till
loppen.

•

Det är några träningsläger planerade till Telekonsult Arena i april/maj.
Vi välkomnar Sparta (Danmark), Hässleholms AIS och Varbergs GIF!

•

Under läsåret så har Håkan Widlund, Ingela Nilsson och Fredrik
Ahlström varit delaktiga i Tränarakademin som arrangeras av
Smålandsidrotten och Linnéuniversitetet. Onsdagen den 26 april så har
man även bjudit in ett antal föreningars styrelse kring ”Goda Idrottsliga Utvecklingsmiljöer”.

•

IFK Växjö kommer att bjuda in till en Konferens för tränare och ledare för våra
träningsgrupper, samt för styrelsen lördagen den 30/9. Preliminärt kl. 09-15 på Royal
Corner. Inbjudan kommer och boka datumet redan nu.

•

Nu närmar sig inomhussäsongen och våra arrangemang inomhus sitt slut för denna gång. Vi
vill rikta ett stort tack till er alla funktionärer som har gjort även denna säsong till en
idrottslig fullträff. Inbjudan har tagits fram till Uppmuntringsresan för våra
funktionärer/ledare/tränare. En subventionerad resa arrangeras till Finnkampen 2-3/9 2017
i Stockholm, där antalet platser är begränsat.

•

Det fortsatta programmet 2017 har vi presenterat tidigare, men kommer här som en
påminnelse:
o Växjöloppet
måndagen 1 maj
o Vårruset
onsdagen 10 maj
o Smålandsspelen
tisdagen 22 aug.
o Växjöolympiaden
lördagen 7 okt.

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

