
 

Alla idrottsintresserade (både medlemmar och icke medlemmar i IFK Växjö) barn födda 2008–2013 

är välkomna att vara med i årets sommaridrottsskola. Under vecka 32 hälsar vi även barn och 

ungdomar med funktionsvariation (födda 2013 och tidigare) välkomna (vid färre än tre anmälda 

ställer vi in denna grupp). Dagarna kommer att fyllas med olika aktiviteter, både friidrott, andra 

idrotter samt roliga lekar, kanske dyker det även upp en hemlig gäst under veckan.  

 

Var? På Värendsvallen, Arenastaden. Varje dag samlas vi på löparbanorna nedanför 

arenans huvudläktare (tag med kläder efter väder). 

 

Anmälan: Via länkarna nedan. Vi följer situationen kring Covid-19 och de riktlinjer 

Folkhälsomyndigheten, regeringen och Växjö Kommun sätter upp. Vi kommer senast 

sista anmälningsdagen ta beslut om vi behöver ställa in Sommaridrottsskolan eller ej. 

Om vi beslutar att ställa in Sommaridrottsskolan någon vecka kommer vi erbjuda 

plats under en annan vecka eller återbetala hela beloppet. Samma rutiner gäller om 

deltagaren blir sjuk före eller under veckan barnet är anmäld till, detta behöver 

anmälas till info@ifkvaxjo.se före måndagen den veckan barnet är anmält till 

alternativt första sjukdomsdagen under pågående vecka. 

• Vecka 24 (kl. 10-14, 14–18/6) 750 kr – sista anmälningsdag 9/6 

• Vecka 25 (kl. 10-14, 21–24/6) 600 kr – sista anmälningsdag 16/6 

• Vecka 26 (kl. 10-14, 28–2/7) 750 kr – sista anmälningsdag 23/6 

• Vecka 32 (kl. 10-14, 9–13/8) 750 kr – sista anmälningsdag 4/8 

 

Övrigt: I Priset ingår superroliga idrottsaktiviteter och lekar med våra omtyckta äldre aktiva, 

samt varsin t-shirt (delas ut i slutet på första dagen), diplom och ytterligare någon 

överraskning. Tag med egen lunch till alla dagar utom den sista för veckan då vi 

bjuder på lunch (OBS! Det finns ingen möjlighet att värma lunchen). Sista dagen på 

veckan är det vattenkrig för de som vill vara med. Ta gärna med ombyte för detta. 

 

Frågor? Har du frågor går det bra att maila till friidrottsprojekt@gmail.com eller ringa till 

0470–16116. Information hittar du även på vår hemsida www.ifkvaxjo.se eller 

https://ifkvaxjo.myclub.se/sommaridrottsskola 
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