
Information januari 2019 
Information för IFK Växjö´s medlemmar 

  

• Den andra januari så började Mikaela Wieslander som klubbchef 
i IFK Växjö. Företrädaren Fredrik Ahlström påbörjar samtidigt att 
skola in sig som Arenachef i IFK Växjö Arena AB, där Janne 
Sandberg går i pension sommaren 2019. Mikaela har kommit 
igång bra och inledningsvis prioriterat egna arenaarrangemang 
och Växjöloppet. Hon har även sett till att sprida information 
om vår verksamhet via facebook och instagram. 
 

• Quality Hotel Games avgjordes 19-20/1 och slog alla tidigare 
rekord. Nytt deltagarrekord med 1120 deltagare (1075 st 
rekordåret 2016) och antal anmälda starter 2842 (2679 st år 
2016). Denna anstormning krävde 300 halvdagars 
funktionärspass. Ett stort tack till alla funktionärer som gjorde 
detta till en mycket uppskattad folkfest.  
 

• Träningsgrupperna 15år och äldre arrangerar av tradition en 
Tävlingsresa till Pallasspelen 26-27/1. Årets resa samlade 
sammanlagt 40 deltagare. 
 

• Våra stavhoppare valde samma helg en tävlingsresa till Just Pole 
Vault, i Stockholm.  
 

• Isak Oskarsson och Theo Ahlström var inbjudna till en spjutträff 
i Göteborg 18-20/1. Bland föreläsarna fanns de olympiska 
mästarna Thomas Röhler och Petra Felke. 
 

• Två av våra seniorer har under januari satsat på träningsläger i 
Sydafrika. Anna Wessman  i Potchefstroem och Hampus 
Widlund i Stellenbosch. 

• Från tävlingarna hittills i vinter kan konstateras att våra 
ungdomar 15-17 år är väldigt framgångsrika. Flera framskjutna 
placeringar och personrekord på både QHG samt Pallas. 

• Våra äldre stavhoppare som är 16 år och äldre har slagit flera 
personrekord. Men minst lika roligt är att vi har får igång väldigt 
många unga stavhoppare med hjälp av flera engagerade 
tränare. Årets första tävlingar har visar stark resultatutveckling. 

• I augusti 2018 så startade träningsgruppen 2008. Vid ett 
föräldramöte 13/1 så kunde vi glädjande förstärka antalet 
tränare/ledare för gruppen.  

 

• Under januari månad så har vi haft flera tränarmöten. 
Tränargruppen (15år och äldre), Ungdomskommittén (10-14år) 
samt Friidrottsskolorna (7-10år). Därigenom så har alla 
åldersgrupper kunnat lägga upp planeringen inför vintern och 
vårens gemensamma satsningar.  

 



• Information om Medlems- och träningsavgifter för 2019 
skickades ut av kansliet andra veckan i januari. Utskicket gick till 
alla som betalat 2018. Nya medlemmar kan vända sig till 
kansliet, eller hitta info på hemsidan. 
 

• Kansliet har tidigare skickat ut information om 
funktionärsinsamling. De som inte valt själva, har blivit 
tilldelade funktionärsuppdrag. Vid oklarheter kontakta kansliet. 

 

• Växjöloppet arrangeras alltid 1 maj. I nuläget är det 129 anmälda. 
Vi siktar på att ha inbjudan klar så vi kan köra ut den i början av 
mars.  
 

• Även Vårruset har öppnat upp webanmälan. Nästa års lopp 
arrangeras 14 maj. Projektledare Mirjam Månsson samt Anki 
Kanth deltar på den centrala konferensen i februari. I skrivande 
stund är det 476 anmälda. 
 

• 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 65 stycken tränare/ledare 
uppvisat utdrag ur belastningsregistret.  

 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har beslutat 
att vi flytta festen till 11-13/10 2019. Anledningen till flytten är 
att vi inte vill kollidera med VM. 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 11-12-13 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.  

 

• Januari månad har vi haft några aktivitet i Telekonsult Arena. Vi 
har haft besök av Wärnamo SK och Oskarshamns SK. 

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


 

• I februari så väntar vi träningsbesök då Svenska Friidrottsförbundet, 
som arrangerar en Utvecklingsträff för kast samtidigt som Växjö 
Inomhuskast.  

 

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

o Växjö Inomhuskast lö-sö 2-3 februari 
o IDM 12år-sen lö-sö 2-3 februari (arrangör Smålands FIF)  
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 av Svenska FIF blivit tilldelade att arrangera Inne-SM 2020.  
 

Styrelsen och kansliet IFK Växjö  


