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 Quality Hotel Games arrangerades 21-22/1, och samlade 
imponerande startfält. Sammanlagt så gjorde 1054 deltagare 
hela 2541 starter. Som vanligt så krävdes det att alla hjälpte till. 
Sammanlagt 271 funktionärspass utfördes under helgen. Ett stort 
tack till er alla. Vi hade över hundra av våra aktiva som valde att 
tävla på hemmaplan denna helg, och det gjordes massor av 
imponerande resultat. De främsta resultaten på seniorsidan var 
segern av Simon Assarsson i stav med 4,95 och en andraplats i 
höjd av Yuan-Zhong Wu på 2,07. Mest glädjande denna elg var 
nog återkomsterna för Elin Tornhed och Olof Östenberg, som 
bägge tävlade efter flera års   skaderehab.  
 

 Några av våra mångkampstjejer valde att inleda det nya 
tävlingsåret med en mångkamp i Stockholm första helgen i 
januari. Mest gladde Frida Bergvall i premiären med 
seniorredskap. Femkampen gav 3.490 poäng, vilket ger en 
niondeplats på föreningens genomtidernalista för seniorer. 
 

 I vanlig ordning så arrangerade vi en gemensam tävlingsresa 
till Pallasspelen i Malmö, sista helgen i januari. Urban 
Andersson organiserade det hela, och sammanlagt så hade vi 
37 aktiva och tränare från grupperna 15år och äldre på plats. 
Det var många bra prestationer och personliga rekord. Mest 
glädjande i seniorperspektivet var Simon Assarssons andraplats 
med 5,00. 
 

 Lördagen den 14 januari så bjöd vi in till en Kastutbildning i 
diskus/slägga som Kalle Petersson höll i. Sammanlagt så var det 
28 deltagare på utbildningen, varav cirka en tredjedel kom från 
IFK Växjö.  
 

 Under januari månad så har vi haft träningsläger i Telekonsult 
Arena för Wärnamo SK, Ljungby FIK och Oskarshamns SK. 
 

 Vid årsskiftet gjordes utskick om betalning av medlems- och 
träningsavgifterna 2017. Är det någon som inte fått utskicken 
så finns info på hemsidan, alternativt kontakta kansliet. 
 

 Funktionärsinsamlingen inför vinterns tävlingar har pågått 
intensivt. Är det någon som inte fått någon tilldelning av 
funktionärspass, så hör av er till kansliet.  
 

 Projektledaren Janne Bengtsson meddelar att planeringen inför 
ISM 25-26/2 går enligt plan. Biljettförsäljningen och 
marknadsföringen är i full gång. Vi har haft flera avstämningar 
med Svenska Friidrottsförbundet, och nu hoppas vi på folkfest i 
Telekonsult Arena. 
 



 Planeringen av Växjöloppet och Vårruset följer uppsatt plan. 
Webanmälningarna är öppna till bägge loppen. Olika 
marknadsföringsaktiviteter är planerade för våren. 
 

 IFK Växjö är glada över att vi har stärkt vårt samarbete med 
Micropower Group ytterligare. Enligt det nya treårsavtalet så 
kommer Micropower Group att synas på våra 
träningsoveraller. 
 

 Inbjudan har tagits fram till Uppmuntringsresan för våra  
funktionärer/ledare/tränare. En subventionerad resa 
arrangeras till Finnkampen 2-3/9 2017 i Stockholm, där antalet 
platser är begränsat.  
 

 Vi har plockat fram information för de av våra aktiva födda 
1999-2000 som önskar sommarjobb med vår 
Sommaridrottsskola. Allt inom ramarna som Växjö Kommun 
har satt ihop. 
 

 Det fortsatta programmet 2017 har vi presenterat tidigare, 
men kommer här som en påminnelse:  

o IDM                                          lö-sö 4-5/2 Arr. Sm FIF.  
o ISM                                           lö-sö 25-26/2  
o Växjö Inomhuskast               lö-sö 4-5/3 
o Götalands 13-14år                lö-sö 18-19/3  
o Växjömångkampen               lö-sö 1-2/4  

 
o Växjöloppet  måndagen 1 maj 
o Vårruset  onsdagen 10 maj 
o Smålandsspelen tisdagen 22 augusti 

 
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
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