








IFK VÄXJÖ I KORTHET
• Vi har en verksamhet vi kallar för Friidrottsskolor på tio olika platser i Växjö samt i Åryd och Ingelstad där ca 270 barn på lågstadiet tränar 

och har kul tillsammans. Utöver det har vi 15 stycken friidrottare i vår Paragrupp som är mellan 12 och 28 år. Paragruppen tränar en gång i 
veckan och de är med och tävlar på flertalet av våra friidrottstävlingar under året.

• I åldrarna 10–13 år har vi ca 230 aktiva i fyra olika åldersgrupper och från 14–18 år är det lite drygt 80 stycken friidrottare där ungefär 
hälften av dem är tävlingsaktiva och satsar utifrån sina förutsättningarför att bli så bra som möjligt på sin idrott. Den andra hälften tränar för 
att i första hand må bra och för den sociala biten vilket vi tycker är lika viktigt det. I IFK Växjö tränar både tjejer och killar tillsammans hela 
vägen från Friidrottsskolorna upp till seniorgrupperna.

• Vi har även ett 20-tal aktiva som satsar hårt på att nå både svenska och internationella framgångar inom friidrotten. Några av dem har 
jobbar och några av dem läser på universitet för att finansiera sina idrottskarriärer. Utöver dessa 20 vuxna elitfriidrottare har vi ytterligare 
ca 40 stycken vuxna tävlingsfriidrottare som ingår i olika träningsgrupper tillsammans med eliten och de tränar och tävlar utifrån sina 
förmågor.

• Vi har ca 140 tränar och ledare i vår verksamhet, både manliga och kvinnliga som ingår i tränarteam.

• IFK Växjö omsätter ca 4,5 miljoner kronor där våra intäkter till största del kommer från medlems- och träningsavgifter, statliga- och 
kommunala bidrag samt från egna arrangemang både inomhus i Telekonsult Arena och från våra motionslopp Växjöloppet, Vårruset och
Blodomloppet (nytt från 2021). 

DET ÄR TILL ALLT DETTA ERA PENGAR KOMMER 
ANVÄNDAS TILL OM NI VÄLJER ATT STÖTTA OSS.




