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V Ä X J Ö 
O LY M P I A D E N

INB JUDAN TILL

46:E VÄXJÖOLYMPIADEN I TELEKONSULT ARENA

Friidrottstävling för 
alla från 7 till 14 år

7  O K TO B E R  2 017

”Bredden ger spetsen”



Välkommen till 
Telekonsult Arena och 

Växjöolympiaden!

Snygg T-SHIRT till alla som hämtar  
sin nummerlapp på Holmgrens Bil´s nya 
lokaler på Vaktvägen 3 (bredvid Biltema), 
torsdagen den 5 oktober kl. 15-18.

Flickor/Pojkar        Grenar
F14/P14 (födda 2003) 60 m, 800 m, höjd, längd, kula

F13/P13 (födda 2004) 60 m, 600 m, höjd, längd, kula

F12/P12 (födda 2005) 60 m, 600 m, höjd, längd, kula

F11/P11 (födda 2006) 60 m, 600 m, höjd, längd, kula

F10/P10 (födda 2007) 60 m, 600 m, längd, bollkast

F9/P9 (födda 2008) 60 m, 600 m, längd, bollkast

F8/P8 (födda 2009) 60 m, 600 m, längd, bollkast

F7/P7 (födda 2010) 60 m, 600 m, längd, bollkast

Handikapp  Flickor/Pojkar  60m, längd, kula

46:e Växjöolympiaden 
i Telekonsult Arena
L Ö R D A G E N  D E N  7  O K TO B E R  2 0 1 7
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Anmälan
Skicka in nedanstående talong eller maila samma uppgifter 
till anmalan@ifkvaxjo.se senast fredagen den 29 september 2017. 

Adress
IFK Växjö, Box 3007, 350 33 Växjö. Telefon 0470–161 16 

Avgift
För 100kr får man delta i tre grenar. Betalning sker kontant, kort 
eller med swish, samtidigt som nummerlappen hämtas ut. Alla som 
hämtar nummerlapp på Holmgrens Bil´s nya lokaler på Vaktvägen 3  
(bredvid Biltema), torsdagen den 5 oktober kl. 15-18 får även en t-shirt.

Föräldrar, släkt och vänner
Alla som vill är varmt välkomna till vår nybyggda friidrottshall 
Telekonsult Arena och heja på alla barn för att göra tävlingen 
så trevlig som möjligt! Telekonsult Arena ligger på Värendsvallen. 
Bollkast kommer att avgöras inomhus i Tipshallen, några försöks-
lopp på 60 m i Tipshallens Sprinthall. Alla andra grenar avgörs 
inomhus i Telekonsult Arena.

Priser
Medaljer och plaketter till de sex främsta i varje gren.

Tidsprogram och nummerlappar
Utlämning av nummerlapp och tidsprogram sker på Holmgrens 
Bil´s nya lokaler på Vaktvägen 3 (bredvid Biltema), torsdagen  
den 5 oktober kl. 15-18. Man kan även hämta nummerlapp 
i Telekonsult Arena tävlingsdagen, innan tävlingstart. 
I tidsprogrammet finns starttider för alla grenar. 
Tidsprogrammet kommer även att publiceras på  
www.ifkvaxjo.se några dagar innan.

Namn  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Födelseår  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Mailadress  ........................................................................................................................................................................................................................................

Tel  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Skola  ..........................................................................................................................                         Pojke        Flicka

✃

Växjöolympiaden
Jag anmäler mig i följande gren(ar) (max 3 grenar)

....................................................................................................................................................................................................................................................................
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Läs mer om IFK Växjö på
www.ifkvaxjo.se
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Är du sugen på att börja träna friidrott? 
Vi har plats i våra grupper och vi välkomnar alla som vill testa på att komma och träna friidrott  
tillsammans med oss!

För sju- till nioåringar har vi friidrottsskolor på sju olika ställen i Växjö.

Några av våra Friidrottsskolor har kö. Vi erbjuder även en ”Öppen verksamhet” i form  
av extra-träningar och lovverksamhet. Där är alla välkomna. Läs mera om detta under 
”Träningsgrupper” och ”Rekrytering barn och ungdom” på www.ifkvaxjo.se.

Äldre barn och ungdomar tränar på Värendsvallen. Våra grupper med aktiva födda 2003-2007  
kommer att vara extra förberedda på att ta emot nya friidrottare under oktober månad.
Kontaktuppgifter till varje träningsgrupp finns på vår hemsida www.ifkvaxjo.se under ”träningsgrupper”.

Mer information finns på www.ifkvaxjo.se under fliken ”Träningsgrupper”. Det går också bra att 
ringa vårt kansli på telefon 0470-16116.

Samarbetspartners


