
Bredden ger spetsen

För mer information, resultat, länk till livestream mm.

Deltagarmedalj till alla deltagare

VÄXJÖOLYMPIADEN FIRAR 50 ÅR

TELEKONSULT ARENA

Friidrottstävling för 
alla från 7 till 14 år

1 OKTOBER 2022

https://ifkvaxjo.myclub.se/vaxjoolympiaden


50:e Växjöolympiaden
i Telekonsult Arena

Flickor/Pojkar   Grenar

F14/P14 (födda 2008)  60 m, 800 m, höjd, längd, kula
F13/P13 (födda 2009)  60 m, 600 m, höjd, längd, kula
F12/P12 (födda 2010)  60 m, 600 m, höjd, längd, kula
F11/P11 (födda 2011)  60 m, 600 m, höjd, längd, kula
F10/P10 (födda 2012)  60 m, 600 m, längd, bollkast
F9/P9 (födda 2013)  60 m, 600 m, längd, bollkast
F8/P8 (födda 2014)  60 m, 600 m, längd, bollkast
F7/P7 (födda 2015)  60 m, 600 m, längd, bollkast
Funktionsvariation Flickor/Pojkar  60m, längd, kula

www.ifkvaxjo.se

LÖRDAGEN DEN 1 OKTOBER 2022

SNYGG  
T-SHIRT  

till alla som hämtar  
sin nummerlapp  

på ICA MAXI,  
Grand Samarkand,
torsdagen den  
29 september  

kl. 15–18.



Anmälan 
Gå in på www.ifkvaxjo.se och registrera din anmälan där.   
Vi behöver din anmälan senast den 25 september 2022. 
 Direktlänk till anmälan.

Avgift
Anmälningsavgiften är 200 kr oavsett antalet grenar. T-shirt ingår i 
anmälan för alla som hämtar nummerlapp på ICA MAXI den 29/9. 
Betalning sker med Swish eller faktura i samband med anmälan. 
Efteranmälan på plats i Telekonsult Arena på tävlingsdagen senast  
kl. 09.30. Betalning sker då på plats med kort eller Swish.

Priser
Inga traditionella prisutdelningar, utan EN deltagarmedalj till varje 
deltagare. När man tävlat klart går man till prisutdelningen och 
visar upp sin nummerlapp och får deltagaren sin medalj.

Föräldrar, släkt och vänner
Alla som vill är varmt välkomna till en av Sveriges modernaste 
friidrottshallar, Telekonsult Arena, för att heja på alla barn och 
för att göra tävlingen så trevlig som möjligt! Bollkast kommer 
att avgöras utomhus på Värendsvallens A-plan (så kläder  
efter väder behövs för denna gren).

Adress
Telekonsult Arena, Arenastaden, Hejaregatan 9.

Nummerlappar, t-shirt och tidsprogram
Utlämning av nummerlapp, t-shirt och tidsprogram 

sker på ICA MAXI, Grand Samarkand, torsdagen 
den 29 september kl. 15–18. Tidsprogrammet 
publiceras även på IFK Växjös hemsida,  
www.ifkvaxjo.se. Du kan också hämta  

nummerlappen i Telekonsult Arena  
tävlingsdagen, från kl. 09.00, kom i god 
tid innan din första gren. Vi kan ej 
garantera att deltagaren då får  
någon t-shirt. I tidsprogrammet  
finns starttider för alla grenar.

www.ifkvaxjo.se

Välkommen till 
Telekonsult Arena! 

https://member.myclub.se/public/forms/10716/zvTTSSJG08/
https://member.myclub.se/public/forms/10716/zvTTSSJG08/


MICALOPPET LÖR 24/9
När: 24 september 2022

Var: Start och målgång utanför Maxi Växjös entré.
Startavgift: 10kr/barn. Hela summan skänks oavkortat 
till barncancerfonden. Vi i butiken skänker lika mycket.

Detta ingår: Nummerlapp, diplom och goodiebag.
Anmälan: Sker på plats från kl 10.30.

Det är äntligen dags för 
Micaloppet i Växjö – årets roligaste lopp

 för alla barn upp till 12 års ålder. Starta hösten
 på bästa sätt, med rörelse och lek samtidigt som

 du hjälper andra barn i nöd. Man får springa,
 skutta, gå eller ta sig fram på  

sitt helt egna vis. 

0–7 år: 400 m startar 11:15

8–12 år: 800 m startar 11:30
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