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• Sebastian Thörngren kan titulera sig Smålandsmästare i Castorama. 

Enligt tradition så avgjordes tävlingen på hemmaplan. Sebbe fick 

ihop 2.923 poäng vilket var bästa killresultat av Smålandsaktiva. 

Serien innefattade 12,14 (kula), 66,92 (spjut), 37,68 (diskus) och 

52,13 (slägga). Resultatet gav samtidigt en tolfte plats i hela landet.  I 

DM-lagtävlingen placerade sig IFK Växjö på andra plats.  

 

• Som vi meddelat tidigare så var vi ekonomiskt inte oroliga för det 

Verksamhetsår som avslutades 31 oktober 2020, vilket förmodligen 

ger ett mindre överskott. Men det nya året bjuder på en stor 

osäkerhet. Normalt ger våra inomhusarrangemang och långlopp 

stora nettointäkter för oss. Om Corona fortsätter så kommer de att 

minska drastiskt. Styrelsen kommer att föreslå Årsmötet en viss 

höjning av både medlems- och träningsavgifter som har varit 

oförändrade i många år. Styrelsen kommer även att föreslå en extra 

”reducerad träningsavgift” om så behövs. OM styrelsen i slutet av 

våren 2021 märker att vi inte har kunnat tjäna tillräckligt på våra 

arrangemang och långlopp, så kommer en extra avgift på några 

hundralappar att tas ut per aktiv (ej Friidrottsskolorna). Eftersom vi 

har ett visst eget kapital så är ett visst minusresultat 2021 ingen 

katastrof för oss.     

 

• Aktiviteter i Telekonsult Arena. Av förklarliga skäl så har inga läger, 

och nästan ingen skolverksamhet alls bedrivits i Telekonsult under 

november. Tyvärr ser det likadant ut för december. 

 

• Adventskalendrarna är ett årligen kärt återseende i november. 

Kalendrar är det enda säljkravet vi har i föreningen, och en mycket 

viktig intäktskälla. Tack alla aktiva som hjälper oss med detta.  

 

• IFK Växjö har deltagit i centrala konferenser för Blodomloppet och 

Vårruset som genomförts digitalt. Dessa har nästan helt präglats av 

Corona. Dels genom att vi har utvärderat 2020, och även genom att 

försöka planera för 2021. Här handlar det om osäkerheten om vad vi 

får arrangera, och på vilket sätt. Vad vi kan göra för att eventuellt 

kunna ta emot flera, och en och annan reservplan som kan behövas. 

 

• IFK Växjö har också deltagit i centrala konferenser digitalt med 

Svenska FIF och Smålands FIF. Nationellt så handlar det nästan 

uteslutande om anpassning för träning och tävlingsverksamhet 



under Corona. På Smålands FIFs Höstmöte så diskuterades även den 

nya distriktsorganisationen. Den innebär en sammanslagning av 

Småland, Blekinge och eventuellt även Östergötland redan 2022.  

 

• Årsmötet är sedan tidigare planerat till onsdagen den 16 december 

kl. 19. Vi arbetar på reservplanen att kunna genomföra detta digitalt. 

Årsmötet brukar föregås av prisutdelningar för årets utmärkelser och 

slagna klubbrekord. Blir mötet digitalt, så sker prisutdelningarna vid 

annat tillfälle. 

 

• Vinterns inomhusarrangemang??? Det ekonomiska läget 2021 gör 

att vi behöver arrangera inkomstbringande inomhustävlingar. 

Samtidigt så gör Corona att situationen är osäker, samtidigt som vi 

inte kan räkna med lika många deltagare som önskvärt. Exempelvis 

så har Quality Hotel Games de senaste åren samlat kring 2.800 

starter. Med det regelverk som gällde i höstas (50 pers) så känner vi 

att cirka hälften är hanterbart. Skillnaden mot ett vanligt år är flera inomhusarrangemang, 

med något färre deltagare varje gång.   

Planerade tävlingar 2020-2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Luciasprinten Inställd Tisdag 15 december 

Quality Hotel Games 15år-senior Fred-sönd. 22-24 jan 2021 

”Wexio Indoor” 17år - senior Lörd-sönd. 6-7/2 2021 

Växjö Inomhuskast, 11-15år Lördag 6/2 2021 

”Quality Hotel Youth Games” 12-15år Lörd-sönd 13-14/2 2021 

Växjö Inomhuskast 17år - senior Lörd-sönd. 13-14/2 2021 

IUSM 17år Lörd-sönd. 27-28/2 2021 

Växjömångkampen 8-14år Lörd-sönd. 13-14/3 2021 

Växjöloppet Lördag 1/5 2021 

Vårruset Tisdag 18/5 2021 

Smålandsspelen Tisdag 17/8 2021 

Blodomloppet Onsdag 8/9 2021 

 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  


