
"Bredden
   ger spetsen" 

BLÅ BOKEN
– IFK Växjös mål och värderingar



IFK Växjö är en av Sveriges ledande  
friidrottsföreningar för såväl barn-  
som elitidrott. Vår förening vill vara ett 
föredöme i Idrottssverige när det gäller 
synen på träning, tävling och utveckling 
av unga idrottare på och utanför  
friidrottsarenan. I samarbete med  
kommun, näringsliv och andra intres-
senter vill vi erbjuda god idrott och  
berika fritiden för barn och ungdomar.

Engagerade ledare och föräldrar och 
en bred bas med idrottande ungdomar 
i alla åldrar kännetecknar vår verksam-
het. Ur bredden ska framgångsrika  
förebilder växa som skapar intresse  
för föreningen, för friidrott och för vår 
värdegrund i Sverige och utomlands. 
Vi vet att vårt sätt att arbeta fungerar. 
Många av våra ungdomar har varit med 
hela vägen från lek i friidrottsskolan  
till mästerskapsmedaljer på högsta  
nationella och internationella nivå.

Välkommen till IFK Växjö och den  
Blå Boken som i korta ordalag  
berättar om oss och om varandra  
i skön förening.

Barnidrott och 
elitidrott  

i skön förening



Vad vi vill med verksamheten 

IFK Växjös syn på vad som är viktigt  
i föreningsarbetet handlar om betydligt  
mer än att nå framgångar på idrottsarenan. 
Vår huvuduppgift är att få unga människor 
att växa fysiskt, socialt och psykiskt så att de 
får goda möjligheter att leva ett liv med ett 
rikt innehåll.  

Detta innebär att vi vill vara en välkomnande 
förening för alla oavsett kön, ursprung  
eller förmåga. I IFK Växjö ska det alltid  
vara möjligt att vara med utifrån sina egna 
förutsättningar och den egna ambitionen.  
I IFK Växjö ska vi utveckla både de som har 
förutsättningar och siktar på den allra högsta 
idrottsliga nivån, och de som deltar för sitt 
eget nöjes skull och som bara vill dela  
gemenskapen i en träningsgrupp.



Målen på vägen mot visionen

IFK Växjö ska ha en så välutvecklad 
organisation att vi kan ta hand om alla 
som vill hålla på med friidrott.

IFK Växjö ska utvecklas med ett 
sådant förnuft att föreningens eko-
nomiska situation alltid är sund och 
aldrig sätter verksamheten på spel.

Vi ska framstå som en offensiv och 
intressant förening som kommun,  
företag och andra intressenter gärna 
vill bli förknippade med.

IFK Växjö skall  
vara en av Sveriges 

ledande värdeskapande idrotts-
föreningar. Genom ett stort 
engagemang från våra ledare 
och föräldrar skall vi få en bred 
bas med friidrottande ungdomar 
i alla åldrar, flickor som pojkar. 
Detta ska utveckla framgångs-
rika idrottare som förebilder 
även utanför landets gränser 
och skapa ett stort intresse för 
föreningens vidare utveckling.

Vår vision



Vår kultur och  
våra värderingar

Alla måste bidra med någon 
form av arbetsinsats. Där i ligger 
hela vår föreningsidé. IFK Växjö 
förväntar sig att alla med barn i verk-
samheten engagerar sig.

Vi arbetar tillsammans i organisationen 
i olika team inom träning, ledning,  
projekt och arrangemang.

Alla tränare har ett betydelsefullt värde 
oavsett på vilken nivå de verkar.

Alla ungdomar ska känna sitt stora 
värde oavsett på vilken prestationsnivå 
de befinner sig.



Vår arena

Kärnan i vår verksamhet utgörs av alla 
våra idrottsungdomar och deras engage-
rade föräldrar. Tillsammans bygger vi vår 
förening kring den gemensamma syn som 
beskrivs i Blå Boken.

• Våra arrangemang ska genomföras med  
 bra funktionärer med aktiva i fokus.
• Våra tränare ska genom samarbete och  
 kunnande ge ungdomarna stora utveck- 
 lingsmöjligheter.
• Våra ledare ska med sitt engagerade  
 arbete i samverkan med varandra skapa  
 en bra idrottslig jordmån.
• Vår junior- och seniorträning ska ut- 
 veckla de aktiva optimalt efter deras  
 vilja och förmåga.
• Vår ungdomsträning ska präglas av  
 mångsidig och utbildande träning för  
 alla grupper.
• Vår friidrottsskola ska genom lekfull  
 träning introducera friidrottens olika  
 grenar hos barn.

IFK Växjös policy

Styrelse

Ska verka för att föreningens 
övergripande mål uppfylls 
och genomföra åtgärder  
så att det råder balans  
i ekonomin.

Ledare

Ska uppträda och arbeta 
med fokus på föreningens 
bästa samt ta ansvar för  
och genomföra sina utlovade 
åtaganden.

Tränare 

Ska uppträda föredömligt 
inför ungdomar och föräldrar 
och verka i enlighet med  
Blå Bokens intentioner.

Aktiva

Ska agera som goda  
representanter för IFK Växjö 
och följa de riktlinjer som 
föreningen gemensamt  
arbetat fram.

Föräldrar

Ska stödja sina barns  
verksamhet med någon  
form av arbetsinsats.  
Arbetsuppgifter för alla  
finns inom flera områden.



Så fungerar IFK Växjö

Styrelsen ansvarar för förenings- 
frågor, strategiska beslut, budget-
uppföljning och framtidsinriktning.

Navet i verksamheten är kansliet som 
sköter medlemsservice, stödjer styrelsen  
och grupperna, driver projekt, jobbar med  
information och svarar för administration.

Det praktiska arbetet bedrivs i ansvarsgrupper: 

• Tävlingsgruppen planerar och utvecklar  
 föreningens egna arenatävlingar samt svarar  
 för funktionärsutbildning.
• Träningsgruppen planerar och genomför  
 träning för juniorer och seniorer.
• Ungdomsgruppen planerar och genomför  
 träning för ungdomar 16 år och yngre.
• Arrangemangsgruppen planerar och utvecklar  
 Vårrus och Växjölopp.
• Marknadsgruppen sköter sponsorkontakter  
 och följer upp avtal.
• Utvecklingsgruppen sköter utbildning,  
 rekrytering och driver projekt.



Vår friidrottshistoria

IFK Växjö har anor från 1919 då föreningen  
bildades den 2 juni på Broqvists café i Växjö  
med Bebe Andersson som förste ordförande. 

Efter att ha haft olika idrotter på programmet  
utvecklades IFK till en renodlad friidrottsklubb  
med dåtidens kända namn Gunnar ”Spjut-Pelle”  
Pettersson, Birger Hultqvist och Tore Sjöstrand  
som aktiva. 1962 fick vi vår första Europamästare 
genom Ove Jonsson som 20 år gammal vann  
200 meter i Belgrad. 

Den stora ungdomsverksamheten tog fart i början 
av 70-talet efter ett lyckat SM-arrangemang. För- 
mågan att arrangera stora tävlingar har blivit ett 
signum för IFK Växjö med SM 1984 och 2001 samt 
de stora årliga breddarrangemangen: Växjöloppet 
(1968), VårRuset (1990) och Växjöolympiaden 
(1972)  som de mest kända.

Vår fokus på ungdomsverksamhet har genererat  
ett stort antal framgångsrika elitaktiva som vunnit 
respekt på både nationell och internationell nivå. 
Namn som Peter Löfstedt på 70-talet, Tina Frisk  
och Anette Karlsson på 80-talet, Peter Widén och 
Per Karlsson på 90-talet har alla varit framgångsrika  
i såväl landslag som klubblag.

Våra nuvarande stjärnor, Carolina Klüft, Camilla  
Johansson och Linda Berglund för att nämna några,  
har utvecklats i föreningen med hjälp av en mycket 
kompetent tränarinsats av vårt stora antal skickliga 
ungdoms- och elittränare.

Box 3007, 350 33 Växjö  

Värendsvallen, Växjö   

Telefon 0470-161 16   

Fax 0470-103 56  

info@ifkvaxjo.se 

www.ifkvaxjo.se Fo
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