
Verksamhetsinriktning 2018 och inför framtiden:  
 

Tävlingar/arrangemang 
 
Våra inomhustävlingar och våra långlopp är även i år grunden i våra arrangemang. Det är 
sjätte vintern sedan vi flyttade in i Telekonsult Arena, och vi är numera en välkänd 
arrangör av inomhustävlingar. 
Quality Hotel Games är en av de största tävlingarna i landet. I år så har vi glädjande fått förtroendet att 
arrangera SM-tävlingarna för 15-16åringarna. Vår kasttävling är välkänd även utanför landets gränser. I år 
har den också tilldelats status av Riksmästerskap för 16år upp till senior.  
Långloppsvågen är fortsatt stark i landet. Styrelsen har bestämt att avsätta extra medel för att utveckla 
dessa lopp ytterligare, givetvis med målet att öka både intresset och antalet deltagare.  
 
Våra stora arrangemang 2018: 

• 20-21/1 Quality Hotel Games 

• 3-4/2  Växjö Inomhuskast 11år-senior (inkl RM i Vinterkast) 

• 3-4/2  IDM (arrangör Smålands FIF) 12år-senior  

• 3-4/3  IUSM 15-16år   

• 17-18/3 Växjömångkampen 8-14år 

• 1/5  Växjöloppet www.vaxjoloppet.nu 

• 9/5  Vårruset www.varruset.se 

• 22/8  Smålandsspelen 

• 6/10  Växjöolympiaden 
 

Träning 
 

Aktiva födda 2007 och äldre utgår ifrån Telekonsult Arena/Arenastaden för sin träning. Här finns 15 olika 
träningsgrupper som är åldersindelade för de yngre. För barn födda 2008-2010 så har vi verksamhet i åtta 
Friidrottsskolor. Eftersom det är kö till ett flertal av dessa så bedriver vi öppen träning på måndagar. Vi har 
även en träningsgrupp för Parasport, och en träningsgrupp på Arabyområdet. Mera info om verksamheten 
på hemsidan. Sammanlagt så har i cirka 80 tränare/ledare som sammanlagt har verksamhet för cirka 550 
barn och ungdomar. Följer vi traditionen så kommer barnen födda 2008 att erbjudas plats i en gemensam 
träningsgrupp i augusti. Samtidigt så hälsar vi barn födda 2011 välkomna till Friidrottsskolorna. 
 

Övrigt 
 
Från januari 2018 så har IFK Växjö en ny kollektion från Craft via Intersport. Under hösten 2017 så har vi 
haft ett erbjudande om gratis kollektion för tränare/ledare för våra träningsgrupper. Även aktiva 15år och 
äldre har erbjudits en rejäl subvention. Beställningarna har glädjande varit mycket stora.  
IFK Växjö bjöd under hösten 2017 in alla tränare till en Tränarkonferens. Den blev mycket lyckad, och vi har 
som ambition att detta ska bli ett årligen återkommande arrangemang.  
I mitten av 00-talet så togs Blå Boken fram, vilket beskriver våra mål och värderingar. Under hösten 2017 så 
har en uppdatering tagits fram, vilken kommer att tryckas och spridas. 
 

100årsjubileum år 2019 
 
Nu är det bara ett år kvar till att IFK Växjö fyller 100 år. Våra planer för detta är:   

• Jubileumsskrift som Janne Bengtsson och Jonas Mellblom håller på med. 

• 100årsfest har vi bestämt att ha helgen 4-6 oktober. Det blir olika aktiviteter för olika 
åldrar i Telekonsult Arena. Lördagskvällen den 5 oktober är ägnad åt den vuxna publiken.  

• Vi har av Svenska Friidrottsförbundet blivit tilldelade att arrangera Svenska Mästerskapen inomhus 
för juniorer 17, 19 22 år i februari 2019. 

• 100årsklubben. Hittills har vi 16 företag som stöttar oss här. De finns presenterade på väggen vid 
cafeteriadelen.  

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
Kontakt kansliet: info@ifkvaxjo.se, 0470-16116. www.ifkvaxjo.se 
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