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 Styrelsen bjöd in till en IFK kväll 20 april. Det har blivit en 
tradition att på detta sätt få chans att visa uppskattning till alla 
funktionärer, tränare och ledare i IFK Växjö. Tillsammans gör vi 
fantastiska insatser för att träningsverksamhet och tävlingar ska 
fungera på ett utmärkt sätt. Denna kväll samlade 42 deltagare. 
Kvällen bjöd på lite fysiska aktiviteter, information från 
styrelsen, utlottning av lite priser och lite avslutande mat. 
 

 I samband med IFK-kvällen så presenterades också den 
reviderade utvecklingsplan för Värendsvallen som styrelsen 
beslutat om, och lämnat till Växjö Kommun. Anledningen till 
detta, är att vår organisation inte tål ytterligare belastningar just 
nu, i form av stora nya arenatävlingar utomhus. Detta innebär 
också att IFK Växjö inte kommer att söka SM 2019 utomhus. 
Brevet finns på hemsidan under nyheten ”Lyckad IFK kväll” 21/4 
2016. Förhoppningsvis har vi en ännu starkare organisation om 
några år, som gör att vi kan ta på oss ytterligare arbetsuppgifter. 
Men det är inget vi vågar utlova idag. 
 

 Terräng–DM avgjordes i Markaryd. IFK Växjö hade glädjande ett 
stort gäng på plats. Rebecca Arnesson vann damklassen, där 
Clara Brogren tog en bronsmedalj. För damerna vann även IFK 
Växjö lagguldet. Lisa Wilhelmsson tog silver i F17. Omar 
Mohammed och Melinda Prick vann 15årsklasserna, där Abdi 
Osman Omar tog en tredjeplats. Clara Danielsson tog brons i 
F14. I F12 blev det en IFK-trippel genom Elin Joabsson, Vendela 
Mörstam och Hanna Joabsson.  

 

 Cecilia Larsson öppnade säsongen på ett strålande sätt, med att 
förbättra sitt egna distriktsrekord i slägga för F17 till 57,15. Det 
skedde i den första kasttävlingen på hemmaplan 23/4. Andra 
resultat, extra värt att notera är Alex Wisme 54,88 i premiären 
med 700 gramsspjutet, Theodor Ahlström 43,77 i premiären 
med 1,75-diskusen. Vi passar även på att hälsa Marcus Juhlin 
välkommen till IFK Växjö. Efter en tidigare ungdomskarriär i 
Kalmar, så har det efter några års frånvaro, tack vare jobb nu 
blivit en nystart i Växjö. Årsdebuten gav 31,05 i diskus. Enny 
Björk persade i slägga med 33,29.   

 

 Friidrottsskolornas Söndagstävling avgjordes 17 april. Det var 
full fart i Telekonsult Arena. Glädjande så var det cirka 100 barn 
med på denna tävling, som avslutades med medalj och pris till 
alla deltagare.  

 

 Måndagen den 25 april så hade vi en gemensam Städkväll på kastplan. Det var ett bra 
tillfälle att se över så att sakerna är på plats inför utesäsongen. 

 



 IFK Växjö arrangerar många och stora Arenatävlingar främst 
inomhus. För att detta ska vara möjligt så krävs många 
funktionärer. I många år så har våra arrangemang flutit på bra, 
mycket tack vare våra tekniska ledare Tommy Ursby och Jocke 
Persson. De senaste åren så har gänget förstärkts med Mikael 
Fröberg, som nu i april genomgått Svenska Friidrottsförbundet 
utbildning för Tekniska Ledare. En stark besättning har nu blivit 
ännu starkare, vilket gagnar för många bra arrangemang 
framöver. 

 Diskussionen om en bilfriare Arenastad har funnits i många år. 
För IFK Växjö så har säkerheten varit det viktigaste, eftersom vi 
har många barngrupper. Inte minst genom vårt skolprojekt i 
Telekonsult Arena på dagtid. Nu har Växjö Kommun meddelat 
att otillåten trafik och parkering kommer att bötfällas. Vår 
önskan om ett fysiskt hinder som omöjliggör obehörig trafik 
kvarstår. Dagens situation med fordon som kör i dryga 50 km/h 
på Arenastaden är ingen säker miljö.  

 

 Modern femkamp är en gammal svensk paradgren, som tyvärr 
har haft en tynande tillvaro de senaste decennierna. Första 
veckan i april så hade Moderna femkamparna ett landslagsläger 
i Växjö. Skyttet har de tränat i Telekonsult Arena. Eftersom de 
numera skjuter med ofarlig röd laser, så är det ingen som 
behövt oroa sig. Lägret avslutades med en tävling i springskytte i 
Telekonsult Arena. Grenen påminner mycket om skidskytte. Skyttet 
handlar om att träffa med fem skott, innan man får fortsätta med 
löpningen som är 800m. Tävlingen omfattar dessa moment fyra 
varv. 

 

 IFK Växjö´s träningstider för Värendsvallens A-plan och 
Kastplan är inlämnade. De finns att läsa på hemsidan och på 
Anslagstavlan. Är det någon som önskar ytterligare tider, så 
meddela kansliet i god tid. I år är det ovanligt många matcher 
och träningar för fotbollen på A-plan. Även dessa finns på 
hemsidan. 
 

 Påminnelse om medlems- och träningsavgifter har spridits via 
träningsgrupperna. 
 

 Växjöloppet 1 maj, har när detta skrivs redan genomfört på ett 
strålande sätt. Rapport från detta i maj månads information. 

 

 Planeringen inför VårRuset pågår för fullt. Projektledaren Elin 
Sandberg rapporterar att allt är under kontroll hittills, och att 
kanonväder är utlovat till tävlingsdagen måndagen den 9 maj. 

 

 Musikmilen avgörs lördagen den 24 september. 
Projektledarna Håkan Widlund och David Stridfeldt har 
påbörjat planeringen. 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 


