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Till föräldrar för samtliga aktiva födda 2007 och äldre, samt aktiva födda 2004 och äldre, i IFK Växjö 
(Har ditt barn slutat så meddela gärna kansliet) 

 

Funktionärsuppdrag och policy inför inomhussäsongen 2018 
 
Under våra fem år i Telekonsult Arena så har IFK Växjö gjort sig kända som en uppskattad arrangör av 
inomhustävlingar. Dessa arrangemang är också en ekonomisk nödvändighet för att vi ska kunna behålla våra 
låga medlems- och träningsavgifter.   
 
För att våra arrangemang ska vara möjliga så krävs det att alla ställer upp. Detta har fungerat utmärkt tidigare 
vintrar, och vi hoppas på samma goda insats i år. Här är det en förutsättning att ni som föräldrar hjälper till. 
Förutom funktionärskapet så har vi endast försäljningen av Adventskalendrar som enda krav på våra aktiva. 
Dessa uppgifter ser vi som ”obligatoriska” och viktiga för att IFK Växjö´s ekonomi ska kunna fungera. Vi 
förutsätter att ni alla ställer upp på detta.  
 
Tack vare Telekonsult Arena så kommer tonvikten på våra arrangemang att vara inomhus. Utomhus 2018 
innehåller preliminärt Växjöloppet 1 maj, Vårruset 9 maj och enstaka arenatävlingar, men mera om detta längre 
fram. Vi vill att minst en förälder för varje friidrottsungdom född 2007 och äldre, deltar minst två (helst 
tre) dagar under inomhussäsongen. Samma sak gäller för våra aktiva födda 2004 och äldre. Här har 
du chansen att påverka vilka gånger du vill vara med.  
 

• Lördag 20/1 -18 Quality Hotel Games 12år till senior, ca. kl. 09-21 

• Söndag 21/1 -18 Quality Hotel Games 12 år till senior, ca. kl. 08-20 
 

• Lördag 3/2 -18 Växjö Inomhuskast, senior, junior, ca. kl. 09-18 

• Söndag 4/2 -18 Växjö Inomhuskast, 11-15år, ca. kl. 09-16 
(samma helg 3-4/2 arrangeras DM för 06:or och äldre i Telekonsult Arena, där IFK Växjö  
kommer att ha ansvar för kiosken. Vill du stå i kiosken för den tävlingen så markera det extra) 
 

• Lördag 3/3 -18 IUSM 15-16år, ca. kl. 10-19 

• Söndag 4/3 -18 IUSM 15-16år, ca. kl. 09-16 
 

• Lördag 17/3 -18 Växjömångkampen 8-10år, ca. kl. 12-17 

• Söndag 18/3 -18 Växjömångkampen 11-14år, ca. kl. 09-14 
 

Vi vill i god tid kunna planera vinterns funktionärsuppdrag. Därför vill vi ha ert svar  
med vilka 2 (helst 3) funktionärsdagar som passar er bäst, snarast, och senast 5/12.  
Webanmälan kan göras på www.ifkvaxjo.se. Alternativt går det bra att svara med mejl till  
anmalan@ifkvaxjo.se. Vid några tävlingar kommer funktionärspassen att delas i två  
6-timmarspass, i de grenar där passen blir för långa. Svara också vilken förälder som  
hjälper till, vilken träningsgrupp ni tillhör, mobilnummer och epost. Här går det också  
bra att meddela om det är någon speciell funktionärsuppgift som ni önskar  
(förutom friidrottsgrenar så kan det även vara sekretariat, kiosk, media m.m.).  
De som inte anmäler önskemål kommer att tilldelas dagar och uppgifter. 
 
De som är med i exempelvis eltid, sekretariat eller media får gärna lägga in anmälan,  
så vi har rätt kontaktuppgifter. Vidare information och tilldelning får ni från  
respektive ansvarig. 
Söndagen den 19/11 kl. 15:00 så genomför vi en enkel funktionärsutbildning i  
samband med Klubbmästerskapen för grupperna 2004-07. Vi hoppas att minst  
en förälder till varje barn vill och kan vara med på detta. 
 
I år samarbetar IFK Växjö och Smålands Skafferi med en delikatesskasse.  
Erbjudandet finns med i brevutskicket och även på hemsidan. Den kostar 392 kr  
inkl. moms. Märk beställningen med ”IFK Växjö” så går en del av intäkterna till oss. 
 
Med hopp om fortsatta bra arrangemang. 
Fredrik Ahlström, klubbchef  tävlingsgruppen, styrelsen 
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