Information maj 2017
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

Torsdagen den 25 maj så avgjordes kvalmatchen till Lag-SM i
Linköping. IFK Växjö deltog med både dam och herrlag. Damlaget
imponerade stort och vann matchen. Senast de var i final var
2015, och våra tjejer är återigen bland de sex främsta i landet.
Finalen avgörs i Borås 7 juli. Killarna gjorde också en stark insats
och kom två i sin kvalmatch.

•

Sista helgen i maj avgjordes Stafett-SM i Malmö. IFK Växjö kom
till start med 8 lag, varav hela fyra lag tog en placering bland de
sex främsta. Bäst gick det för F19 tjejerna som tog ett brons på 4
x 100m med tiden 49,19 genom Hanna Bellenby – Julia Frisk –
Frida Bergvall – Hanna Westhoff. Både topp och bredmässigt så
var det ett steg framåt för oss på Stafett-SM, jämfört med
tidigare år.

•

Anna Wessman har börjat säsongen på ett stålande sätt. Vid
tävlingar i Halle så kastade Anna 60,18. Det resultatet
överträffades vid Lag-SM kvalet i Linköping där Anna kastade
60,68. Detta är två av Anna´s tre bästa resultat i karriären, och
en härlig start på 2017.

•

Beatrice Lantz och Frida Bergvall började sjukampsåret 2017 på
bästa sätt. Genom sina resultat i Sätra 13-14/5 så har tjejerna
blivit uttagna att representera Sverige i Kuortane, Finland 1011/6. Grattis tjejer!

•

Nu är det klart att Niklas Almers är uttagen till Parasportens VM
i sommar. Tävlingarna avgörs i London 14-23 juli. Niklas är
uttagen på 100m och 200m i klassen 54. Sammanlagt är det 13
aktiva uttagna. Glädjande så får han även med sig sin coach
Ingela Nilsson till mästerskapet.

•

Växjöloppet avgjordes som vanligt 1 maj. Helt vanligt var det
inte, eftersom det var 50årsjubileum. Extra roligt var det att få
hylla de två löpare som deltagit alla 50 åren, vilket är en
fantastisk prestation. Efter ett mycket kylslaget och blött slutet
på april, så blev det en härlig folkfest med bra väder. Totalt sätt
så var det en liten nedgång i anmälningsantalet i de stora
klasserna, medan de yngre var fler än i fjol. De stora klasserna
(21km, 10km, 4,7km) hade 1.465 anmälningar varav 1.309
fullföljde. Lilla Växjöloppet samlade 643 deltagare. Tidningslöpet
samlade 1.100 unga löpare.

•

Vårruset avgjordes 10 maj, vilket bjöd på lite kallare väder och
uppehåll. Det hindrade inte att många satt kvar i Strandbjörket
och hade sin picknick direkt efter loppet. Årets upplaga samlade 4.236 anmälningar varav
3.649 stycken tog sig runt de fem kilometerna. Årets arrangemang fungerade bra, och först i
mål var Linn Bengtsson på tiden 17,38.

•

Våra 11-13åringar genomförde sitt vårläger i Skruv för nionde
gången. Det var 48 ungdomar och 11 tränare med på lägret.
Lägret var mycket lyckat, och ett bra sätt att öka
sammanhållningen bland de som var med.

•

Våra ungdomsgrupper kraftsamlade som vanligt för ett stort
deltagande på Marknadsspelen i natursköna Skruv. Även
många av våra äldre aktiva valde denna tävling.

•

Första kvalmatchen till Lag-UDM för 11 och 13åringarna
avgjordes i Kalmar 21 maj. IFK Växjö hade 7 lag på plats, som
alla skötte sig strålande.

•

IFK Växjö arrangerar Sommaridrottsskola veckorna 25,26 och
33. Inbjudan ligger på hemsidan. Sammanlagt så är det 15
ungdomar födda 1999-2000 som sommarjobbar genom att
vara ledare.

•

I augusti startar vi en egen träningsgrupp för våra 07:or. Ett
första tränar/ledarmöte har genomförts. Info om gruppen
ligger snart på hemsidan, och kommer att spridas till alla
berörda.

•

Pridetåget i Växjö genomfördes lördagen den 13 maj. Här
deltog flera ledare och aktiva från IFK Växjö.

•

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 samt en middag på
kvällen på Royal Corner. Inbjudan ligger på hemsidan 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.

•

Det fortsatta programmet 2017 har vi presenterat tidigare,
men kommer här som en påminnelse:
o Kasttävling
onsdagen 14 juni
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, och sanktion är
sökt för berörda tävlingar:
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
o
o

IDM (arr Smålands FIF)?
IUSM 15-16år
Växjömångkampen

lördag-söndag 3-4 februari?
lördag-söndag 3-4 mars
lördag-söndag 17-18 mars?

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

