
 

 

 

Till alla friidrottsungdomar födda 2007 och deras föräldrar 
 

Hej! 

 
Till hösten är det dags för alla friidrottsintresserade 10-åringar att börja 

träna på Värendsvallen! 
 

Alla som är födda 2007 kommer att bilda en gemensam grupp.  
Träningstid kommer att bli söndagar klockan 17.30-19:00. 

Dessutom så kommer vi att erbjuda extraträningar på skolloven.  
 

Just nu har vi flera ledare till gruppen. Men för att vi ska kunna 
bedriva bra träning och verksamhet, så behöver vi vara helst tio 

stycken som hjälps åt. Man behöver inte ha någon förkunskap om 
friidrott. Detta går att få via bra böcker och enkla utbildningskvällar! 

 
Det finns många olika saker att hjälpa till med som ledare, inte bara 

själva träningen. Det kan handla om att fylla i närvaro, anmäla till 

tävlingar, vara funktionärsansvarig, ansvara för information till föräldrar, 
hjälpa till med egen hemsida m.m. Under själva träningspassen finns 

dessutom olika delar att hjälpa till med. Förutom friidrottsträningen 
innehåller passen alltid uppvärmning och ofta avslutning i form av lekar 

eller annat. 
 

Om du kan tänka dig att hjälpa till som ledare så hör gärna av dig till IFK 
Växjös redan nu, via mail till info@ifkvaxjo.se 

 
Söndagen den 27 augusti kl. 17:30-19:00 blir första träningstillfället för 

ungdomarna. Samling på Värendsvallen utomhus.  
 

I samband med första träningstillfället, söndagen den 27 augusti 
klockan 17:30 hälsas alla föräldrar välkomna till ett 

informationsmöte på Värendsvallen! Här kommer gruppens ledare 

samt andra representanter från IFK Växjö att medverka. Det blir 
information om träningen och om föreningen. Vi bjuder på enklare fika, 

och håller på en knapp timme. Vi förväntar oss att minst en förälder till 
samtliga ungdomar har möjlighet att vara med. Välkomna! 
 

Ni som är födda 2007 och under vårterminen 2017 varit med i en av  
IFK Växjö´s träningsgrupper behöver inte föranmäla er, utan kan bara 

dyka upp. Nya 07:or är också välkomna, men anmäl ert intresse innan.  
 

Trevlig sommar! 
 

Hälsningar 
IFK Växjö 

2007-gruppens ledare 

Kontakt än så länge via IFK Växjö´s kansli, och egen sida via ifkvaxjo.se 

info@ifkvaxjo.se 0470-16116 

mailto:info@ifkvaxjo.se

