Information september 2017
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

Finnkampen avgjordes första helgen i september på klassiska
Stockholms Stadion. I seniorkampen så hade vi med Sebastian
Thörngren som gladde med en femteplats i spjut. Hans resultat i
den svåra vinden blev goda 67,82. Samtidigt som vi gladdes med
Sebastian så lider vi med Isak Oskarsson. Efter en strålande insats
på SM, så tvingades Isak lämna återbud på grund av en ömmande
axel.

•

IFK Växjö hade tre ungdomar uttagna till Ungdomsfinnkampen,
vilka alla skötte sig strålande. Omar Nuur sprang ett taktiskt
perfekt lopp, vilket gav en imponerande seger på 3000m med
tiden 8,37:86. Alex Wisme persade också. I spjutkastningen tog
han en tredjeplats med 65,29. Tredje plats blev det även för Ida
Wåhlstrand. Diskusresultatet för henne blev 42,08.

•

Kraftmätningsfinalen avgjordes i Täby med avslutande stafett
inne på Stockholms Stadion mitt under Finnkampen. IFK Växjö
har mycket stolta traditioner i denna tävlingsform för 1415åringar. Efter strålande prestationer av våra 16 ungdomar så
stod vi till slut som tvåa i hela Sverige! Noterbart är att det är
sjunde medalj, på elva år. Näst bäst i denna statistik är Huddinge
AIS, och årets segrare Täby IS, med 5 medaljer.

•

Mångkamps-SM avgjordes i år i Linköping. Tilde Gudmundsson
tog en stark silvermedalj i klassen F15. I K22 kom Beatrice Lantz
trea. Att det var en utmärkt prestation bevisas av att hon
samtidigt tog en fjärdeplats i sammanlagda seniorklassen.

•

Andra helgen i september avgjordes även
Götalandsmästerskapen för 13-14åringar i Uddevalla. Vi hade
sammanlagt 18 aktiva som var uttagna att representera
Småland. Våra ungdomar gjorde ett bra mästerskap, i Smålands
färger. Våra ungdomar tog 15 placeringar bland de sex främsta,
vilket var ett bra facit.

•

Lag-UDM finalerna avgjordes söndagen den 17 september på
Råslätts IP, i Jönköping. IFK Växjö hade sju lag till som kvalificerat
sig, varav sex av lagen tog medalj. Ett guld, två silver och tre
brons!!! Noterbart är att F15 som kom fyra, bara var en poäng
ifrån silvermedaljörerna. Återväxten i IFK Växjö ser minst sagt
god ut!

•

Vi genomförde en uppmuntringsresa för våra
funktionärer/tränare/ledare i samband med Finnkampen. Det
var sammanlagt 30 stycken som var med på denna
subventionerade resa. Vi hoppas på en uppföljning 2019, när
Finnkampen åter avgörs i Sverige.

•

IFK Växjö´s Tränarkonferens genomfördes lördagen den 30
september på Quality Hotel Royal Corner. Vi hade glädjande 29
stycken tränare/ledare på plats som kunde diskutera vår
verksamhet för olika åldrar. Det blev en mycket lyckad dag.

•

IFK Växjö har skrivit ett nytt avtal med Intersport, Växjö och
Craft. Anledningen är att vår tidigare leverantör Team Sportia
har valt att lägga ned sin verksamhet i Växjö, vilket också
sammanföll med att avtalet med Adidas går ut. Det nya avtalet
gäller perioden 2018-2020. Vi bjuder in till utprovning i
Telekonsult Arena torsdagen den 19 oktober. Läs mer om vad
som gäller på hemsidan.

•

Vi har under september haft möten med både
Friidrottsskolorna och Ungdomskommittén. Dessa mötet är
viktiga för att kunna diskutera och samordna aktiviteter mellan
träningsgrupperna.

•

IFK Växjö har med hjälp av Sjukvårdsbolaget bjudit in till HLRutbildning 21/9 respektive 27/9. Sammanlagt så var det med 15
tränare/ledare från IFK Växjö.

•

Grattis Janne Bengtsson. I samband med SM i Helsingborg så
tilldelades Janne fonden Gunder och Arnes stipendium. Fonden
har tillkommit som ett minne av medeldistanslöparna Arne
Andersson och Gunder Hägg. Syftet är att stödja svensk
medeldistanslöpning genom att uppmärksamma de tränare som
på ett synligt sätt bidrar till att våra aktiva når framskjutna
placeringar på världsscenen.

•

IFK Växjö har under september startat en Friidrottsskola på
Araby, för 10åringar o äldre. Ansvarige Ingela Nilsson meddelar
att det varit cirka 20 ungdomar per gång.

•

Renoveringsarbeten pågår på Värendsvallens A-plan. Det är
framförallt friidrottsytorna i de bägge kurvorna som Växjö
kommun håller på att fixa till. Vi ser fram emot en uppfräschad
Värendsvallen.

•

Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har
beslutat att vi genomför festen i Telekonsult Arena 4-6/10 2019.
Helgen kommer att innehålla olika festligheter som ska passa de
olika åldrarna.

•

Växjöolympiaden avgörs lördagen den 7 oktober, vilket blir för
46:e gången. Det är ett viktigt tillfälle för oss att bjuda in våra
yngsta aktiva till en tävling på hemmaplan.

•

Det erbjuds många utbildningar i Växjö under hösten/vintern, vilket går att läsa om på
hemsidan. Vi arrangerar i egen regi Barnledarutbildningen under fyra onsdagskvällar i
oktober. I nuläget är det imponerande 16 stycken tränare/ledare från IFK Växjö anmälda.

•

Klubbrekord har det slagit några även under september månad.
Hoppas att vi inte missat någon:
Amanda Lennartsson 200m
F12 27,84 Lag-UDM kval
Elenie Carlsson
200m h F12 32,39 Lag-UDM kval
Elenie Carlsson –
Ella Ejenmark –
Emma Kirsten –
Ronja Rickardsson –
Amanda Lennartsson 5 x 60m F12 42,99 Lag-UDM kval
Holme Fernholm Moltas Strömberg –
Robin Rickardsson –
Hannes Egonsson
4 x 80m P14 39,68 Lag-UDM final
Omar Nuur
3000m P17 8,37:86 U-Finnkampen

•

Vi har redan tagit emot många bokningar av läger och utbildningar i Telekonsult Arena för
vintern. Oktober/november får vi betrakta som i det närmsta fullbokat.

•

Tävlingarna inomhus 2017-2018 har vi planerat enligt följande:
o Växjöolympiaden
lördagen 7 okt.
o Friidrottsskoletävling
söndagen den 12 november (ansvar Friidrottssk.)
o Klubbmästerskap 11-14år söndagen den 19 november (ansvar: Undomskom.)
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

