Information oktober 2017
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

Terräng-SM avgjordes 28-19/10 i Huddinge Vi hade fyra aktiva till
start. Mest gladde Omar Nuur med ett silver i klassen P16.

•

Rebecca Arnesson imponerade stort vid Växjö Marathon 21/10. I
sin debut på sträckan vann Rebecca på tiden 2,59:15, vilket ger
en strong 18:e plats på aktuell Sverigebästa. 25-åriga Rebecca var
under gymnasietiden långsprinter. Hon har sedan klivit upp på
distanserna. Hon är ett härligt bevis för att man kan hitta nya
utmaningar i sin idrottskarriär.

•

Anna Wessman har glädjande tilldelats RF och Svenska Spels
Elitidrottsstipendium för 2017-18. Stipendiet delas ut i samband
med Idrottsgalan 15 januari 2018 där varje stipendiat tilldelas 50
000 kronor. Stipendiet kommer säkert som en extra inspiration,
efter stora skadeproblem under säsongen 2017.

•

Den 6 oktober så firade Telekonsult Arena 5 år, sedan
invigningen 2012. Några korta tillbakablickar på tiden 2012/2013
har publicerats på hemsidan.

•

Den 46:e Växjöolympiaden avgjordes lördagen den 7 oktober.
Det var sjätte gången som vi körde i Telekonsult Arena.
Sammanlagt så var det 360 knattar som gjorde 960 starter, vilket
var en ökning mot de senaste åren. Den inofficiella skoltävlingen
vanns även i år av Mohedaskolan med 64 anmälda elever. Detta
mycket tack vare Niclas Stenberg och ICA Supermarket Moheda
som i vanlig ordning bjöd eleverna. Tack till alla funktionärer som
gjorde arrangemanget möjligt.

•

Växjö har under fyra onsdagar i oktober arrangerat en
Barnledarutbildning för 7-10år. Vi har glädjande haft med 20
ledare/tränare från 9 olika träningsgrupper i IFK Växjö. Det känns
som en härlig investering inför framtiden.

•

Andra helgen i oktober så arrangerade ICA Kronoberg sin
100årsfest för sin personal i Telekonsult Arena. Sammanlagt så
var det 550 stycken på festen.

•

Från och med årsskiftet så har IFK Växjö nya tävlings- och
träningskläder. Vi har skrivit ett nytt avtal med Intersport, Växjö
och Craft. En första utprovning av den nya kollektionen hade vi
den 19 oktober i Telekonsult Arena, då en bit över 100 personer
gjorde sina beställningar. I fortsättningen så sker utprovning och
beställning på Intersport, Grand Samarkand.

•

Lördagen den 21 oktober så bjöd Smålands Friidrottsförbund in
till Höstmöte. Från IFK Växjö deltog Anders Franzén, Mikael
Fröberg, Tommy Ursby och Fredrik Ahlström.

•

Sista helgen i oktober så arrangerade Smålands Friidrottsförbund
ett läger för 13-14åringar i Telekonsult Arena. Av sammanlagt 69
ungdomar, så kom 19 stycken från IFK Växjö.

•

Måndagen den 30 oktober så delades priset Tommy Svensson
stipendierna ut. Glädjande så var Omar Nuur en av pristagarna.

•

IFK Växjö har två aktiva som under hösten valt att byta förening
till oss. Vi hälsar Thilda Särnavång (tidigare IF UDD) och Emilia
Neuhaus (tidigare Eksjö Södra IK) välkomna.

•

Årets Adventskalendrar har nu kommit. De flesta
träningsgrupperna har redan hämtat till sina aktiva för försäljning
under november månad. Adventskalendrarna är det enda
”säljkravet” vi har i IFK Växjö, och en viktig intäktskälla.

•

IFK Växjö använder verksamhetsåret från 1 november till 31
oktober. Även om det ekonomiska utfallet ännu inte är fastställt,
så kan vi glädjande konstatera att vi för andra året i rad har gjort
ett bra ekonomiskt resultat. Vi noterar också att det kommande
året kommer att bli ekonomiskt tuffare. Detta för att vi sedan en
tid har bestämt att arrangera ett inomhusarrangemang mindre
under vintern 2018.

•

Årsmötet är bestämt till tisdagen den 12 december kl. 19:00 i
Telekonsult Arena. Mötet kommer att föregås av prisutdelningar
för utmärkelser och klubbrekord.

•

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.

•

Lista med Klubbrekord och 10bästa listor för IFK Växjö finns på
hemsidan. Vänligen titta så att allt stämmer, och meddela
eventuella missar till kansliet. Det är trevligt om det blir rätt till
Verksamhetsberättelsen.

•

Vi har redan tagit emot många bokningar av läger och
utbildningar i Telekonsult Arena för vintern. November får vi
betrakta som i det närmsta fullbokat. Vi hälsar Smålands
Parasportförbund och Täby IS välkomna. Dessutom så har UC
Småland både läger och flera utbildningar.

•

I samband med Klubbmästerskapen för åldersgrupperna 20042007 19 november, så genomför Tävlingsgruppen en
Funktionärsutbildning för föräldrarna, som vi hoppas och tror
kommer med.

•

Tävlingarna inomhus 2017-2018 har vi planerat enligt följande:
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

