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• Den 17 november så arrangerade IFK Växjö en gemensam 
träningsdag för aktiva födda 2004 och äldre. Dagen samlade 35 
aktiva och 8 tränare, och leddes av Håkan Widlund. 

 

• Den 18 november så hade vi Klubbmästerskap för 
åldersgrupperna 2005-2006-2007-2008. Sammanlagt så hade vi 
75 ungdomar anmälda. Samtidigt så genomförde 
Tävlingsgruppen en funktionärsutbildning för föräldrarna. 

 

• Den 23 november så genomförde Friidrottsskolorna sin 
traditionella interntävling. Den samlade denna gång hela 105 
deltagare. 

 

• Kansliet har skickat ut information om funktionärsinsamling. 
Precis som tidigare år så är medverkan av föräldrar, aktiva med 
flera, en nödvändighet för att få ihop funktionärspusslet. 
Föräldrar till aktiva födda 2008 och äldre får hjälpa till med två 
(helst tre) funktionärspass. Samma sak gäller för aktiva födda 
2005 och äldre. De som inte väljer pass senast 5 december 
kommer att bli tilldelade pass.  

 

• Slutpoängen för SM-pokalen 2018 är framplockad. Poäng delas 
ut till de sex främsta under alla SM-tävlingar under året. Här 
viktas poängen så att seniorerna ger 1 poäng, juniorerna 0,75p, 
17år ger 0,5p och 15/16år 0,25p. På totalpoängen så hamnar IFK 
Växjö på plats 15. Noterbart är att det endast är Upsala IF och IF 
Göta före oss av föreningar utanför våra tre storstäder. På 
seniorsidan så fick vi plats 22. För juniorerna (19 och 22år) så 
blev det placering nr. 15. Vi fortsätter att behålla vår starka 
position bland ungdomarna (15, 16, 17år) där vi i år tog en stark 
tredjeplats! 

 

• Under november så har utlämningen av Adventskalendrarna 
skett. Adventskalendrarna är det enda ”säljkrav” som vi har i 
föreningen, och det ger ett betydande tillskott ekonomisk. Tack 
alla aktiva som hjälper till med denna insats! 
 

• Svenska Spel har redovisat fördelningen av de 50 miljoner som 
årligen delas ut via Gräsroten. Av dessa så har IFK Växjö 
tilldelats 5.593 kronor.  

 

• Ny ansvarig för Öppen Träning på måndagar och 
Lovverksamhet är Melinda Prick. Matilda Elfgaard, som tidigare 
haft uppdragen, har slutat på egen begäran. Vi har många 
duktiga ungdomar som håller i dessa projekt, varav Melinda är 
en av dem. Vi tackar Matilda för hennes insatser, och hälsar 
Melinda välkommen som ansvarig. 

 



• ,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. Vi gick ut med 
detta i oktober månad, och hittills har 39 stycken tränare/ledare 
uppvisat utdrag ur belastningsregistret.  

 

• IFK Växjös styrelse har diskuterat kommunikation inom 
föreningen. Hemsidan och gruppsidorna är fortsatt vår officiella 
kanal för information. Vi har bestämt att introducera Slack, för 
att lättare samla/sprida information m.m. Martin Joabsson hade 
en introduktion om detta för Ungdomskommittén vid deras 
möte 22 november. Samlad information och introduktion 
kommer att finnas på hemsidan.   

 

• 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. Alla 
tränare/ledare till våra träningsgrupper får gratis en t-shirt när de 
uppvisar sitt utdrag ur belastningsregistret.  

 

• November är av tradition den månad som samlar mest och flest 
utbildningar och läger. Här en liten sammanställning: 

 
o Täby IS har för sjätte året i rad varit på läger i Växjö. Årets 

läger samlade 94 personer. 
o SFIF, Presentationscentrum för kast m.fl. arrangerade en Europeisk Tränarkonferens 

i diskus och slägga. Den samlade 90 stycken deltagare, varav de flesta från utlandet. 
o UC Småland och Friidrottsgymnasiet har arrangerat sin gemensamt läger för 15-

19åringar. Helgen samlade 88 deltagare. 
o IF UDD har varit på läger i Växjö med sammanlagt 20 deltagare. 
o Ängelholms IF hade ett läger i Växjö med 15 deltagare. 
o Vi har fortsatt haft många skolor här på verksamhet dagtid. 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/


• 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. Styrelsen har lämnat förslag på nya stadgar. 

 

• December månad är av tradition lite lugnare med aktiviteter. Vi har inbokade läger med 
danska Sparta (kast), KA 2 IF (löpning), Wärnamo SK, Klippans FK och SFIF (kast).  
 

• Klubbrekord slagna under året. Här nedan är endast den bästa noteringen medtagen: 

 
Män Häck 400m 91.4 cm Hampus Widlund -93 51,07 26/8 -18 Eskilstuna 

Män 22 Spjutkastning 800 gr Isak Oskarsson -96 75.72 3/8 -18 Huddinge 

P19, P17 Hinder 2000m Omar Nuur -01 5.50.90 5/8 -18 Huddinge 

P19 Häck 400m 91.4 cm Anton Bertilsson -99 52.50 10/6 -18 Stockholm 

P17 Löpning 3000m Omar Nuur -01 8.26.12 3/8 -18 Huddinge 

P16 Stav Emil Carlsson -02 4.76 6/6 -18 Linköping 

P15 Stafett 4 x 80m 

Moltas Strömberg -03,  
Svante Leijon -03,  
Robin Rickardsson -03,  
Hannes Egonsson -03 36.93 27/5 -18 Göteborg 

P13 Löpning 60m Isak Hughes -05 7,83 15/9 -18 Eslöv 

Kvinnor, K22, F19 Släggkastning 4.0 kg Cecilia Larsson -99 57.58 18/7 -18 Växjö 

F19 Diskuskastning 1.0 kg Ida Wåhlstrand -00 44.73 17/6 -18 Halmstad 

F15 Kulstötning 3.0 kg Amanda Pettersson -03 14.08 4/8 -18 Enskede 

F14 Spjutkastning 500 gr Stella Gudmundsson -04 39,75 16/9 -18 Eslöv 

F13 Löpning 60m Amanda Lennartsson -05 8,29 8/9 -18 Jönköping 

F12 Häck 60m 68.6 cm Nellie Lindblad -06 10,05 1/9 -18 Kalmar 

F12 Häck 200m 68.6 cm Nellie Lindblad -06 31,13 19/8 -18 Värnamo 

 
Fortsatta tävlingar 2018/2019 har vi planerat (och blivit tilldelade) enligt följande:  

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 

 

• IFK Växjö har ansökt om att arrangera Inne-SM 2020. Besked om utplacering kommer inom 
några månader. 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef  


