
Information april 2017 
Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 

• Månaden startade med Växjömångkampen första helgen i april. 
Årets upplaga samlade 254 aktiva. Av dessa så kom hela 125 från 
IFK Växjö. Tävlingen fick också symbolisera slutet på en mycket 
lyckad inomhussäsong. Ett stort tack till alla funktionärer som har 
gjort denna möjlig. 
 

• Terräng DM avgjordes 23 april på Öland. IFK Växjö skickade 
glädjande 10 stycken aktiva till denna tävling. 

 

• Årets första Kasttävling utomhus genomfördes 29/4. Många av 
våra yngre kastare testade formen. Extra noterbart var Ida 
Wåhlstrands nya klubbrekord för F17 i diskus med 41,83. Denna 
dag så genomfördes även en enklare städdag på Kastplan av 
Växjöbaserade kastare. Kasttävlingar är även planerade till  27/6 
och 19/7.  

 

• IFK Växjö arrangerade ett Träningsläger i Spanien första veckan 
av april. Det var 9 äldre aktiva från IFK Växjö, samt tränade 
under ledning av Ingela Nilsson och Håkan Widlund. 

 

• Träningsläger har under april genomförts av 03-gruppen 
(Ronneby) och 00/01-gruppen (Karlskrona)  

 

• Under Påsklovet så var Sparta, från Köpenhamn på läger hos oss 
med nästan 100 personer. Helgen 22-23/4 var Hässleholms AIS 
hos oss på läger. 

 

• Planerna för 100 årsjubileet år 2019 är redan i full gång. Janne 
Bengtsson och Jonas Mellblom har sedan en tid tillbaka börjat 
skriva på en jubileumsskrift. IFK Växjö har även aviserat planerna 
på att söka Nordenkampen eller ISM samma år. En festhelg ingår 
också i planerna.   

 

• 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 deltog även styrelsen på en föreläsning kring ”Goda Idrottsliga 
Utvecklingsmiljöer”.  

 

• En första summering av IFK Växjö´s femte år i Telekonsult 
Arena är gjord. Den finns att läsa i sin helhet som nyhet på 
hemsidan 21/4. En summering visar att våra 
inomhusarrangemang samlade drygt 3.100 strater. Samtidigt så 
samlade våra tävlingar cirka 2.750 hotellnätter. Lägger vi till 
träningsläger, kurser i Telekonsult Arena, som samlade drygt 
1500 hotellnätter, så landar vi på drygt 4.200 hotellnätter som 
Telekonsult Arena har generat senaste säsongen.  

 



• Växjöloppet arrangeras alltid 1 maj. I år blir det för 50:e gången. 
Projektledarna Håkan Widlund och David Stridfeldt rapporterar att 
planeringen just nu pågår för fullt. Anmälan ligger lite under 
fjolårets, och inför Nummerlappsutdelningen så är det 1,130 
anmälningar i de stora klasserna. Men vi hoppas på fint väder som 
kan locka många efteranmälningar.  

 

• Vårruset arrangeras i år 10 maj. Projektledare Elin Sandberg 
meddelar att träningsgrupperna fick delta i packandet av 
nummerlappskuvert tisdagen den 25 april. Planeringen är nu inne i 
slutskeendet. Sista arbetsdagen i april så är det 3.978 anmälda, 
vilket är cirka 250 färre än samma tid i fjol. Nyheten i år är att 
anmälan är annorlunda, och i princip öppen till tävlingsstart.  

 

• I maj hälsar vi Varbergs GIF välkomna på läger till Telekonsult 
Arena 25-28/5. Dessutom så kommer friidrottsskolorna att 
arrangera en interntävling 7/5. Sedan så kommer Särskole-DM att 
arrangeras 11/5.  

 

• 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. 

 

• Vi vill påminna om vår Uppmuntringsresan för våra 
funktionärer/ledare/tränare. En subventionerad resa arrangeras till 
Finnkampen 2-3/9 2017 i Stockholm, där antalet platser är begränsat. Inbjudan finns på 
hemsidan. 

 

• Växjö Kommun planerar renoveringsarbete av Värendsvallens A-plan till september 2017. 
 

• 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 Kasttävling  tisdag 27 juni 
o Kasttävling  onsdag 19 juli 
o Smålandsspelen tisdagen 22 aug. 

 

• Tävlingarna inomhus 2017-2018 har vi börjat titta på. Datum är lite osäkra, förutom IUSM 
som är fastställt. Nedanstående får ses som omfattningen av våra tänkta arrangemang: 

o Växjöolympiaden lördagen 7 okt. 
o Luciasprinten torsdagen den 14 december? 
o Quality Hotel Games lördag-söndag 20-21 januari?  
o Växjö Inomhuskast lördag-söndag 3-4 februari? 
o IDM (arr Smålands FIF)? lördag-söndag 3-4 februari? 
o IUSM 15-16år lördag-söndag 3-4 mars       
o Växjömångkampen lördag-söndag 17-18 mars? 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 


