Information oktober 2018
Information för IFK Växjö´s medlemmar
•

IFK Växjö har utsett Mikaela Wieslander till ny Klubbchef, från 1
januari 2019. Nuvarande klubbchef Fredrik Ahlström kommer att
ta över tjänsten som Arenachef i vårt Arenabolag. Detta på grund
av att nuvarande Arenachef Janne Sandberg går i pension
sommaren 2019.

•

Sista helgen i oktober avgjordes årets sista SM- tävling, nämligen
Terräng-SM i Ekerum, Öland. Tilde Axelsson Fröjdenlund
imponerade stort i F15 klassen Hon vann 4000m på tiden 14,47
vilket var 54 sekunder snabbare än tvåan. I P17 klassen tog
Omar Nuur en andraplats bara sekunder efter segraren. Tiden
för Omar var 12,27. Omar var tillbaka andra dagen där han
sprang till sig en stark åttondeplats på seniorernas 12.000m.

•

Lördagen den 6 oktober så arrangerades Växjöolympiaden för
47:e gången. I år var det glädjande 378 deltagare där det i vanlig
ordning var flesta tävlandes från Mohedaskolan. Sammanlagt så
gjordes cirka 1000 starter på 4,5 timmar. Detta var möjligt tack
vare fina funktionärsinsatser av Friidrottsskolorna,
Tävlingsgruppen samt en del av våra aktiva 16år o äldre. Ett
stort tack till er alla som gjorde årets tävling möjlig. Årets nyhet
med en deltagarmedalj till varje deltagare, i stället för
traditionella prisutdelningar, mottogs också positivt.

•

IFK Växjö kan presentera två stycken nya aktiva i föreningen.
Stavhopparen Micael Fagö har tränat med Urban Andersson
under några år. Micael är 24 år och kommer från Kalmar SK. I
somras så rasslade det till rejält med nya perset 5.20. Sommaren
innehöll även SM-silver och Finnkampsstart. Sofie Hammar har i
sommar sökt sig till Växjö tack vare jobb. Hon tränar sen någon
månad tillbaka med Pelle Wisme. Spjutkastaren Sofie kommer
ifrån IF Rigor i Kungsbacka. Det personliga rekordet är 45.00, och
i somras kastade 23-åriga Sofie 44.65.

•

Under fyra onsdagskvällar i oktober så har IFK Växjö genomfört
en egen Barnledarutbildning. Vi har sammanlagt haft 11
tränare/ledare från våra egna grupper som genomgått
utbildningen.

•

Adventskalendrarna finns nu för avhämtning på kansliet.
Träningsgrupperna ansvarar för att hämta på kansliet för hela
träningsgruppen, och att dela ut till ALLA aktiva. Sedan lämnar
man en lista på vilka som fått kalendrarna till kansliet.
Adventskalendrarna är det enda ”säljkrav” som vi har i
föreningen, och det ger ett betydande tillskott ekonomisk.

•

Styrelsen har tagit fram ett förslag till nya stadgar. Nuvarande
stadgar är från 1997 och är inte helt fullständiga. Vi har nu
utgått ifrån Riksidrottsförbundets förslag till föreningsstadgar.
Stadgarna presenteras på hemsidan, och beslut tas på
Årsmötet.

•

IFK Växjö inbjuder till Årsmöte tisdagen den 11 december kl.
19:00 i Telekonsult Arena. Mötet kommer traditionsenligt att
föregås av prisutdelningar för utmärkelser och slagna
klubbrekord.

•

Växjö Kommun har beslutat att, med start 2019 ska, ALLA
tränare/ledare i träningsgrupperna uppvisa utdrag ur
belastningsregistret. IFK Växjös styrelse har givetvis beslutat att
följa detta, och har utsett Fredrik Ahlström att hålla i
genomförandet. Rent praktiskt så går man in på hemsidan och
begär utdraget. Det tar 1-2 veckor innan det kommer. Sen tar
man med det oöppnade kuvertet till kansliet. Detta gäller ALLA
tränare/ledare från Friidrottsskolan till eliten.

•

Den 20 oktober så inbjöd Smålands Friidrottsförbund till
Höstmöte. Från IFK Växjö så deltog Mikael Fröberg och Tommy
Ursby.

•

16 årsklassen har historiskt varit lite på undantag. 2002 så togs
klassen bort från mästerskapen, och en gemensam 1617årsklass infördes i stället. Då tog vi bort klubbrekorden. 2007
så var det en ny förändring när 16åringarna blev en egen
mästerskapsklass. Tyvärr så har IFK Växjö missat att återinföra
16årsrekorden. Nu har vi plockat fram även gällande
klubbrekord för 16åringarna, vilket kommer att tas med i
Verksamhetsberättelsen. Dock kommer vi inte att dela ut
rekordplaketter retroaktivt, utan bara för slagna rekord 2018.
Gällande rekord för 16åringar har presenterats på hemsidan
15/10 -18.

•

Tommy Svenssons pris delas årligen ut till framstående
idrottsungdomar. 2018 så har priset tilldelats Tilde
Gudmundsson som har haft stora framgångar med dubbla
framgångar i ungdomslandslaget, och flera USM-medaljer. Priset
delades ut 30/10.

•

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. IFK Växjö kommer
också att arbeta med ledarutmärkelser, där Svenska FIF och
Smålands FIF har utmärkelser för 5, 10, 15 och 25 år.

•

Till festligheterna 4-5-6 oktober så efterlyser vi här intresserade
personer som vill vara med i festkommittéerna, och planera
festerna. Våra tankar är en ungdomsfest 13-18år på
fredagskvällen. Lördagskvällen är vigd för de äldre. Medan vi på
söndagseftermiddagen har tänkt oss ett barnkalas.

•

Jubileumskollektion är nu framtagen och finns på kansliet för
försäljning. T-shirt 149kr, Hood 299kr och Buff 99kr (Buff
kommer först i slutet av november). Alla tränare/ledare till våra
träningsgrupper får gratis en t-shirt när de uppvisar sitt utdrag
ur belastningsregistret.

•

Sista helgen i oktober så arrangerade Smålands FIF ett
Götalandsläger för 13-14åringar. Totalt samlade lägret 80
deltagare, varav 19 stycken från IFK Växjö.

•

I oktober så har vi på allvar kommit igång med många
skolbokningar i Telekonsult Arena. November månad är av
tradition den mest intensiva månaden för läger och
utbildningar. Denna månad så kommer Täby IS hit (för sjätte
året) på läger med cirka 100 deltagare. Samma deltagarantal är
det även när Svenska FIF inbjuder till Europeisk tränarkonferens
i slägga och diskus. Smålands UC och Friidrottsgymnasiet
inbjuder till läger för 15-19åringar. Dessutom så kommer
Ängelholms IF, IF UDD och några kastare från Sparta hit på läger.
Samt att både Friidrottsskolorna och Ungdomskommittén
genomföra sina intern tävlingar. Det blir en intensiv månad.

•

Söndagen den 18 november, i samband med att Ungdomskommittén kör sitt
Klubbmästerskap, så genomför Tävlingsgruppen en funktionärsutbildning för föräldrarna.
Under november månad så kommer också informationen om vinterns funktionärsinsamling
att göras. Här kommer man att själv kunna önska och fylla i önskade funktionärstillfällen. För
att funktionärspusslet i vinter ska gå ihop sig så krävs att föräldrar till 08:or och äldre, gör
minst två funktionärspass. Samma princip om funktionärsmedverksam gäller även för våra
aktiva födda 2005 och äldre.

•

Klubbrekord slagna under året. Meddela missar till kansliet.
Stella Gudmundsson Spjut F14
35,12
Stella Gudmundsson Spjut F14
35,15
Amanda Lennartsson 60m F13
8,32
Cecilia Larsson
Slägga K, K22, F19
52,19
Cecilia Larsson
Moltas Strömberg
Svante Leijon
Robin Rickardsson
Hannes Egonsson
Omar Nuur
Ida Wåhlstrand
Emil Carlsson
Anton Bertilsson

Slägga K, K22, F19
Stafett 4 x 80m P15

55,20
36,93

Kasttävling Växjö 28/4
Junespelen 5/5
Junespelen 5/5
Kasternes Dag, Ballerup
12/5
Hindenspelen 26/5
Stafett-SM 27/5

2000mh P19, P17
Diskus F19
Stav P16
400mh P19

5,55:05
44,70
4.76
52.50

SAYO 3/6
Lag-SM 6/6
Lag-SM 6/6
Stockholm 10/6

Omar Nuur
Ida Wåhlstrand
Cecilia Larsson
Isak Hughes
Cecilia Larsson
Omar Nuur
Isak Hughes
Cecilia Larsson
Isak Oskarsson
Omar Nuur
Amanda Pettersson
Omar Nuur
Nellie Lindblad
Hampus Widlund
Nellie Lindblad
Amanda Lennartsson
Stella Gudmundsson
Isak Hughes

3000m P17
Diskus F19
Slägga K, K22, F19
60m P13
Slägga K, K22, F19
2000mh P19, P17
60m P13
Slägga K, K22, F19
Spjut M22
3000m P17
Kula F15
2000mh P19, P17
200mh F12
400mh M
60mh F12
60m F13
Spjut F14
60m P13

8,36:58
44,73
56,53
7.92
56.78
5,53:24
7.87
57.58
75,72
8.26:12
14.08
5,50:90
31.13
51.07
10,05
8,29
39,75
7,83

Laxaspelen 16/6
Laxaspelen 17/6
Bottnaryd 17/6
Göteborg 30/6
Helsingborg 6/7
Györ 6/7
Löttorp 8/7
Växjö 18/7
Huddinge 3/8
Huddinge 3/8
Enskede 4/8
Huddinge 5/8
Värnamo 19/8
Eskilstuna 26/8
Kalmar 1/9
Jönköping 8/9
Eslöv 16/9
Eslöv 15/9

Fortsatta tävlingar 2018/2019 har vi planerat (och blivit tilldelade) enligt följande:
o Klubbmästerskap 2005-08 söndagen den 18 november
o Friidrottsskoletävling
fredagen den 23 november
o Luciasprinten
onsdagen den 12 december
o Quality Hotel Games
lö-sö 19-20 januari
o Växjö Inomhuskast
lö-sö 2-3 februari
o IJSM 17-19-22år
lö-sö 23-24 februari
o Götalands 13-14år
lö-sö 16-17 mars (nytt datum)
o Växjömångkampen
lö-sö 30-31 mars (nytt datum)
o Växjöloppet
onsdagen 1 maj
o Vårruset
tisdagen 14 maj
o Smålandsspelen
tisdagen 20 augusti
o Växjöspelen (11-14år)
tisdagen 3 september
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

