Information mars 2018
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

Första helgen i mars arrangerade vi IUSM 15-16år. Det blev
framförallt idrottsligt en succé. Arrangemanget fungerade också
mycket bra. Ett stort tack till våra funktionärer. Erfarenheten
finns här i massor. När vi räknar samman, så var detta den 17:e
stora tävlingen i Telekonsult Arena, sedan starten 2013…
Vi hade hela 21 egna aktiva till start. Framgången var nästan
total, eller vad sägs om att åtta av våra aktiva som tog hela nio
medaljer. Och våra deltagare där bakom, gjorde också alla starka
prestationer. Här har vi verkligen ett sparkapital för framtiden.
Eller vad sägs om följande.
Tilde Gudmundsson guld höjd
1,64
Emil Carlsson
guld stav
4,40
Matilda Honeth
silver stav
3,28
Hannes Egonsson silver 200m 23,55
Tilde Gudmundsson silver tresteg 12,03
Leo Janén
brons kula
14,94
Edvin Månsson
brons 60mh 8,45
Lova Nilsson
brons stav
2,89
Amanda Pettersson brons kula
12,15

•

Mittenhelgen i mars så var det dags för säsongens sista
inomhusarrangemang, nämligen Växjömångkampen. Startfälten
innehöll 191 aktiva i åldrarna 8-14år, vilket var något färre än
tidigare år. Men av dessa så var hela 100 stycken från IFK Växjö.
Med många nya funktionärer så fungerade tävlingen ändå
perfekt. Ett stort tack till er alla.

•

Götalandsmästerskapen för 13-14åringar arrangerades andra
helgen i mars, i Varberg. IFK Växjö hade sammanlagt hela 22
aktiva som blivit uttagna att representera Småland. Alla skötte
sig strålande, och slog mängder med personliga rekord. Vi hade
12 placeringar bland de åtta främsta. Allra bäst gick det denna
gång för Amanda Lennartsson (silver 200m F13) och Elin Joabsson
(brons i tresteg 14).

•

SM-pokalen är ett sätt att räkna ut slagstyrkan mellan de olika
föreningarna. Här ges det poäng till de sex främsta på alla SMtävlingar från 15år till senior. Poängen är även viktad så att det
ges mera poäng i de äldre klasserna. Sammanlagt så hamnar IFK
Växjö på plats 17 efter inomhussäsongen. Vi kan gissa att vi med
lite långa kast utomhus kan klättra något. Vår egna bild av att vi
har starka ungdomar, som också haft framgångar, stämmer.
Detta medan våra juniorer och seniorer både haft det lite tunt
och tungt i vinter. Bland seniorerna så är vi (Hampus Widlund har
enda placeringen) inte bättre än 34:a. Våra juniorer har fyra poänggivande placeringar (av tre
aktiva) vilket ger plats 24. Hela 13 av våra ungdomar har gett imponerande 19 poänggivande
platser (näst mest i landet) vilket ger en imponerande fjärdeplats efter inomhussäsongen.
Framtiden är vår…

•

I mitten av januari så gjorde kansliet ett utskick om medlemsoch träningsavgifter för 2018. Kansliet har under sista veckan av
mars skickat en påminnelse via träningsgrupperna, till de som
inte betalat. Informationen finns hemsidan.

•

Utbildningen 14-17år arrangerades under tre helger vintern. Den
gavs av Svenska Friidrottsförbundet både i Stockholm, och i
Växjö. Utbildningen i Växjö avslutade tredje helgen i mars, med
sammanlagt 24 deltagare. Av dessa så var Martin Joabsson och
Lina Pettersson kursdeltagare, och Håkan Widlund med i
utbildarteamet, från IFK Växjö.

•

Förbundsårsmötet hölls i Eskilstuna 24-25 mars. Från IFK Växjö så
deltog Fredrik Ahlström samt Stina Hedvall (som ingår i
Ungdomsrådet).

•

IFK Växjös forna storsprinter John Lundvik har stora framgångar i
sin andra karriär. I finalen av Melodifestivalen så tog John en
stark tredjeplats med sitt bidrag My Turn. Ett stort grattis!

•

Vi vill återigen visa vår uppskattning till våra funktionärer,
tränare och ledare. Utan er skulle ingenting av vår verksamhet
och våra arrangemang vara möjligt. IFK Växjö inbjuder er till den
5 april kl. 19:00-20:30 i Telekonsult Arena. Det blir lite aktiviteter,
några utlottningar, en del information kring 100årsjubileumet
2019 samt lite mat. Anmälan till kansliet. Hjärtligt välkomna!

•

Växjöloppet arrangeras alltid 1:a maj. Projektledarna Håkan
Widlund och David Stridfeldt meddelar att det i skrivande stund
är 504 anmälda. Fjolåret hade 510 vid samma tillfälle.
Pappersinbjudan är tryckt och utdelad på strategiska platser. Nu
hopas vi på att snön ska smälta och våren ska värma alla
löparhjärtan. Här deltar vi på löparmässan på Intersport Grand
Samarkand 7-8 april.

•

Vårruset arrangeras 2018 onsdagen den 9 maj. Projektledaren
Elin Sandberg meddelar att just nu är 1.544 anmälda, att jämföra
med 2.807 förra året vid samma tid. Lite lågt kan tyckas, men året
innan så var jämförelseantalet under 1000 stycken. Tidpunkten
för när anmälningsavgiften höjs påverkan rytmen på anmälningarna. Denna skiljer sig en del
från år till år, och gör det svårare att jämföra antalet anmälda. Nu hoppas vi på en
picknickvarm aprilmånad.

•

Under mars månad så har vi haft en hel del gäster i Telekonsult Arena. Köpenhamnsklubben
Sparta har varit en vecka hos oss med 80 deltagare. Dessutom grupper från IF UDD och
Lomma FIK. I april månad så välkomnar vi träningsläger för Hässleholms AIS 7-8 april.
Dessutom så arrangerar våra Friidrottsskolor internt en egen tävling söndagen den 15 april.

•

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. Sedan något år tillbaka håller Janne Bengtsson och Jonas Mellblom på med
en jubileumsbok. Vi kommer även att i samband med träffen 5/4 att bjuda in till diskussion
om vad jubileumsåret ytterligare kan innehålla.
Fortsatta tävlingar 2018 har vi planerat enligt följande:
o Växjöloppet
måndagen den 1 maj
o Vårruset
onsdagen den 9 maj
o Smålandsspelen
tisdagen den 21 augusti
o Växjöolympiaden
lördagen den 6 oktober
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

