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När mörkret och 2020 gick till sin ända fanns 
hoppet om en ljusare framtid för 2021. Flera vaccin 
kom ut på marknaden och gav oss hopp om att få 
umgås med vänner och att få träna tillsammans 
igen. Året var fyllt av aktiviteter som var inbokade 
och hoppet fanns att till våren skulle vi kunna 
anordna Terräng-DM i Borgen och nya versionen av 
Wärnamomilen och att arenan kunde öppnas upp 
för tävlingar med publik.  

Planeringen under vårvintern pågick för fullt för att 
sedan helt raseras. Tiden blev för knapp. 
Restriktionerna släpptes inte utan vi insåg att 
Terräng-DM fick flyttas till hösten. Nya tag med 
nästa lopp och här pågick planeringen in i det sista 
för att mötas av samma öde – flytt till hösten. 

Mitt i denna turbulens så flyttade de aktiva ut och 
började sin utomhusträning rekordtidigt på 
Finnvedsvallen. Här kunde vi alla träffas och träna 
tillsammans. Vi fick möjligheten att starta upp en ny 
prova-på-grupp. Det värmer ens hjärta att se hur 
förväntansfulla, glada och ivriga de allra yngsta är.  

Fortfarande under försommaren så rådde 
restriktioner som begränsade våra möjligheter att 
tävla, men snart så bröt glädjen ut. Vi skulle kunna 
genomföra den första stora tävlingen på två år med 
publik. WSK-spelen blir upptakten för många egna 
tävlingar för oss under hösten.  

Hösten blev en hektisk period med många ideella 
arbetstimmar. Jag vill verkligen Tacka Er alla som på 
något sätt ställer upp för att vi skall kunna 
genomföra de aktiviteter som behövs för att 
föreningen skall kunna fortsätta att bedriva vår 
verksamhet. 

Detta blev också året då Ellen Olsson tog sitt sista 
hopp. Mot slutet av sommaren tog hon ett tufft och 
känslomässigt jobbigt beslut att lägga staven på 
hyllan. Jag vill tacka Ellen för alla år som hon varit 
en förebild och inspiratör för både våra aktiva, som 
för Wärnamo Sportklubb och önska dig, Ellen, Lycka 
till i framtiden. 

VID PENNAN: Jeanette Jarl Ågren, ordförande  

2021 -  
ÄN LEVER HOPPET
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Men en som levde på hoppet var vår talangfulle 
Hugo Schoug. Mot slutet av säsongen kom då det 
där efterlängtade hoppet, som gjorde att han 
passerade 6-metersgränsen för första gången 
(tyvärr i för mycket medvind). Eufori. 

Det går inte att nämna Er alla vid namn, men Ni 
aktiva är sådana förebilder. Ni gör ert yttersta på 
varje träning och vid varje tävling. Er glädje och vilja 
är just det klubben verkar för. Att vara en förening 
som värnar om individen, där jämställdhet och 
social gemenskap är några av grundstenarna. Jag 
känner en stolthet att få vara en del av er. 

Nu går vi ett nytt år tillmötes där vår strävan är att 
göra vår förening än bättre. Det är med lite sorg i 
hjärtat som jag inte kommer att göra den resan 
tillsammans med Er i den roll jag idag har som 
ordförande. För mig privat blev denna höst för tuff 
och det påverkade min hälsa negativt. I samband 

med årsmötet avgår jag som ordförande, men jag 
kommer att finnas kvar någonstans i bakgrunden. 
Mitt hjärta klappar för WSK och kommer att göra så i 
många år framöver.  

Jag vill med detta Tacka Er alla för den tid som jag 
varit med. Alla aktiva och föräldrar, Er tränare som 
alltid finns på plats vecka in och vecka ut, Styrelsen, 
till Er som bidrar i de olika arbetsgrupperna, till 
framför allt till Alla våra funktionärer som alltid 
finns som en hjälpande hand. Utan Er hade vi inte 
kunnat genomföra våra tävlingar. Till våra 
sponsorer, Värnamo kommun, RF-SISU och 
Smålands Friidrottsförbund. Utan Er allas idoga 
insatser är Wärnamo Sportklubb ingenting.  

Nu går vi mot året slut och det blev nästan som en 
repris av året innan, men än lever hoppet kvar om 
ett nytt ljusare och hoppfullare 2022. 
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EKONOMI
VID PENNAN: Jeanette Jarl Ågren  

Fö re n i n g e n s e ko n o m i ä r u n d e r ko n t ro l l . 
Redovisningen sköts löpande och avrapporteras till 
styrelsen. Revidering till senaste version av 
baskontoplanen har gjorts för årets redovisning. Då 
föregående årsmöte beslutade att övergå till 
kalenderår innefattar årets redovisning 14 månader 
vilket gör att jämförelser med tidigare år blir svårare  

Årets resultat är bättre än budgeterat och detta beror 
till stor del på Covid-19 med minskade utgifter men 
också ej budgeterade intäkter i form av 
kompensationsstöd. Aktiviteter och möjlighet att 
deltaga på tävlingar har minimerats under pandemin 
samt att vårt försenade 80års jubileum inte heller 
kunde genomföras. 

Vårt inkomsttapp under året från en del sponsorer 
och från annonser har täckts upp av ökat 
kompensationsstöd från Svensk Friidrott samt att vi 
varit aktiva på att få nya intäkter till klubben genom 
ersättningar från ex Föreningsvandring, Städa Sverige 
och liknande aktiviteter. Dessa aktiviteter bidrar 
utöver de ekonomiska ersättningarna till att 
synliggöra klubben utanför våra vanliga tränings- och 
tävlingsarenor och visa befintliga och nya sponsorer 
att vi tar ett samhälls- och hållbarhetsansvar. 
 
Allt arbete i föreningen sker helt ideellt varför alla 
medel oavkortat går tillbaka till våra aktiva barn, 
ungdomar och veteraner.

Resultaträkning för år 2020-11-01-2021-12-31 (tkr) 14 månader

Intäkter Kostnader

Medlemsavgifter 69 Kostnader aktiva 54

Bidrag 150 Hyra 99

Lotterier 46 Material 40

Sponsorer 67 Egna tävlingar 37

Egna tävlingar 66 Administation/data 34

Övriga intäkter 44 Stipendium 33

Kurser/utbildning 5

Årsberättelse/årsmöte 3

Försäkringar 17

Övrigt 49

Årets resultat 71
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VID PENNAN: Maria Jonasson, tränare

FRIIDROTT OCH  
TRÄNINGSGRUPPER

WSK har ca 120 aktiva i olika åldrar vara 95 aktiva i 
våra barn och ungdomsgrupper. Med vårt motto 
”Det viktigaste är inte att vinna, utan att ha kul och 
kanske slå sina egna personliga rekord” erbjuder vi 
träning för våra träningsgrupper flera dagar i 
veckan under nästan årets samtliga veckor. Vi har 
just nu 5 träningsgrupper för barn och ungdomar 
samt en träningsgrupp vardera för personer med 
funktionsnedsättning och veteraner. Vi vill ge alla 
aktiva chansen att träna friidrott och få dem att inse 
hur variationsrik friidrotten är och ge dem 
möjlighet att utvecklas inom vår sport. Tränarteamet 
har som mål att erbjuda varierad och rolig träning 
där man får träna hårt, leka och umgås. Variation i 
träningen är nyckeln för att behålla våra aktiva 
skadefria och därmed för att de ska kunna friidrotta 
besvärsfritt. 

Ännu ett år har passerat och vi i friidrottsgruppen 
har jobbat vidare med vår verksamhet. I första hand 
har vi jobbat för att få fler medlemmar och aktiva till 
klubben. Utan aktiva – ingen förening. Vi hade en 
lyckad prova på omgång i augusti då ca 40 barn 
provade friidrott under fyra tillfällen. Nytt för i år var 
att vi även vände oss lite extra till föräldrarna och 
betonade deras medverkan som väldigt viktig. 
Detta resulterade i en ny barngrupp på ca 25 barn 

och 8 föräldrar som ville vara med och leda och 
hjälpa till. Detta koncept kommer vi arbeta vidare 
med för det var framgångsrikt. 

Under året har vi jobbat för att erbjuda olika typer 
av träningstillfällen för de äldre (13+) och att få 
dem att träna flera pass i veckan. 
 
Under året har friidrottsgruppen haft ett tätt 
samarbete med arena- och tävlingsgruppen för att 
kunna ordna tävlingar på hemmaplan för våra 
aktiva som passar deras aktivas behov eftersom 
covid har fortsatt att gäcka oss. 

Vi har haft två föräldramöten under året där vi 
betonat vikten av föräldrarnas stöd till föreningen. 
Det är viktigt att vi får hjälp vid tävlingar, träningar 
mm. Vi har utsett några föräldrar i varje 
träningsgrupp som kan var behjälpliga då något 
speciellt ska fixas för träningsgruppen.  

Under kommande år kommer vi jobba vidare med: 
- Att ytterligare öka medlemsantalet 
- Att utbilda våra tränare 
- Att jobba för fler tränare i klubben 
- Att få fler barn och ungdomar att tävla
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VID PENNAN: Kjell Ahnstedt, tävlingsledare

ARENA OCH  
EGNA TÄVLINGAR

Det gångna året har varit en utmaning för oss i WSK, 
på flera plan, inte minst för vår tävlingsverksamhet. 
Dock ska det sägas att det varit bättre än 2020. I år 
har vi i alla fall kunnat genomföra regelrätta tävlingar, 
men kanske inte på de mest ideala datumen. 
 
Året började med att både den nyinrättade 
Värnamomilen och Terräng-DM flyttades från våren 
till sen höst. Därför inleddes tävlingssäsongen med 
en intern klubbtävling med några utvalda grenar, i 
mitten på maj. Veckan efter hade vi en till med andra 
grenar. I juni hade vi en kastmångkamp som alltid är 
trevlig. Skoj att se när våra veteraner får spänna 
musklerna lite. 

I år kunde vi genomföra ett fullständigt WSK-spel 
igen. Riktigt bra deltagarantal och bra resultat, inte 
minst av våra egna talanger. Veteran-DM 
genomfördes i september i dagarna två. Tyvärr 
mycket tunt i startfälten, mängder av grenar som inte 
hade någon startande alls, och över 50 grenar som 
bara hade en startande. Tyvärr något av en parodi på 
t ä v l i n g , m a n k a n h o p p a s a t t n ä s t a å r s 
sammanslagning av distrikt kan ge lite större startfält. 
Om inte, bör tävlingen förändras och kanske bara bli 
en endagarstävling. Det är många timmars ideellt 
arbete för att i sista änden gå back ekonomiskt. I 
september tog vi oss också an några grenar i Lag-
UDM, vi ställer alltid upp för SmFIF. 

När det i oktober normalt brukar vara slut på 
tävlingssäsongen, gick vi i år in i en intensiv period. 
Först en heldag med Castorama, sedan veckan efter 
arrangerade vi Terräng-DM. Denna förlade vi i 
Borgens fina naturområde. Vi hade en slinga på 2 km 
som alla klasser sprang, antingen 2 km för de yngre 
eller 4 km för alla övriga. Hela arrangemanget 
genomfördes väl, men även här måste man säga att 
de aktivas tal var lågt. Bättre nästa år? Vi har ansökt 
om denna tävling till våren, med det utökade 
distriktet. 

Friveckolördag inföll den 30/10 i år, liksom vårt 
långlopp Värnamomilen. Vi har nu avslutat eran med 
Kvartsmaraton som sprungits i över 30 år, och istället 
kortat sträckan till 10 km. I år hade vi start och mål på 
Kyrktorget, i övrigt var banan densamma. Även detta 
lopp kunde sett fler deltagare, men det var sent på 
året. Nästa år blir det i maj, med ny bansträckning. Då 
kommer lyftet! 

Tävlingsgruppen har haft ett flertal sammanträden 
under året, under eminent ledning av Kjell Hillblom. 
Nu lägger vi detta året till handlingarna, och ser med 
tillförsikt fram emot nästa år. Även ett tack till Monica 
Brogård med medhjälpare som så ofta försett oss och 
de tävlande med energi under tävlingarna. 
Kioskverksamheten har inte bara ett smakligt tillskott 
men också tillfört en hel del till klubbkassan.
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Precis som förra verksamhetsåret så blev 2021 ett år 
med utmaningar. Att ge våra sponsorer den 
uppmärksamhet de är värda, och som vi har lovat att 
göra, blev även i år utmanande på grund av 
pandemin. Trots de förutsättningar som varit, har vi 
ändå tagit varje tillfälle i akt att profilera våra 
sponsorer vid de tävlingar och arrangemang vi haft. 
Dels på Finnvedsvallen, men även ute på stan i 
samband med ex. Wärnamomilen. 

Året har varit lite av en nystart för sponsorgruppen. 
Vi har tagit fram ett nytt sponsorprogram för att göra 
registrering av sponsorer enklare via vår hemsida. I 
samband med det har vi även skapat nya nivåer för 
sponsring, med olika innehåll. Vi har valt att ta bort 
det som vi tidigare kallat för Annonsörer för att 
numera kalla alla som stöttar oss ekonomiskt för 
Sponsorer. 

Utöver sponsorintäkter har föreningen i år deltagit i 
flera arrangemang för att på så vis skaffa intäkter till 

klubben. Vi har tillsammans med Värnamo Kommun 
deltagit i ”Föreningsvandring på stan”, 
”Coronavandring” i samband med större 
evenemang och vi har deltagit i ”Städa Sverige”. På 
dessa sätta har våra medlemmar, men även deras 
föräldrar, kunnat bidra till föreningen. Stort tack till 
er!  
 
Vi vill rikta ett STORT TACK till alla som stöttat oss 
under året, och ett extra stort tack till vår 
huvudsponsor ESSELL PRODUKTER AB. 

För att läsa mer om vårt sponsorprogram gå in på 
warnamosk.se och klicka på ”Sponsorsidan” 
Kontakt till sponsorgruppen: 
sponsor@warnamosk.se 

Tack för 2021, nu blickar vi framåt mot ett nytt 
friidrottsår.

MARKNAD OCH  
SPONSORGRUPPEN
VID PENNAN: Jonas Pettersson
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24 jan: Ellen Olsson tävlade för första gången efter 
hennes skada på Quality Hotel Games i Växjö och tog 
3.84m. Samma dag höll Wärnamo Sk sitt åttionde 
årsmöte och det skedde digitalt.  
 
21 feb: ISM avgjordes i Malmö och Ellen Olsson 
slutade femma med nytt säsongsbästa på 3.91 m. 

19 april: Vi anordnade ett digitalt föräldramöte. 
 
13 maj: Första utomhustävlingen arrangerades 
småskaligt och lokalt i Villstad. Tävlingen delades upp 
i två pass med hopp och kast. Hugo Schoug satte ett 
mäktigt personbästa genom att hoppa 1.87 m i 
höjdhopp.  
 
18 maj: Vi arrangerade en hopptävling på 
Finnvedsvallen. Våra WSK:are presterade mycket bra 
och gjorde höga och långa hopp.  
 
25 maj: Vi genomförde en sprinttävling på 
Finnvedsvallen i regnväder. Trots blöta banor 
noterade vi snabba tider, framförallt Meja Askestams 
nya klubbrekord i F12 på 60m. Tiden blev 8,83 sek.  

3 juni: Lag-UDM samt en kasttävling genomfördes 
på Finnvedsvallen. Tyra Steninge krossade 
klubbrekordet på 60m häck med tiden 10,68 sek. 
Imponerande!  
 
21 juni: Elias Andersson tävlade i Vellinge och stod 
för dubbla segrar och ett nytt personligt rekord i P14-
klassen. Han vann höjden med 1.60 m och slog nytt 
PB med fem centimeter och vann kulan med en stöt 
på 11.90 m.  
 
29 juni: Vi arrangerade en kasttävling där våra 
ungdomar och veteraner fick delta. Meja Askestam 
noterade ett nytt klubbrekord i kula med 10.08 m. 
Elias Andersson klippte till med tre nya personliga 
rekord: kula 12,53 m, diskus 38,46 m och spjut 
32,76 m.  
 
3 juli: Wärnamo Sk föreningsvandrade genom 
Värnamo mellan kl 18-24. Det var lugnt i stan under 
kvällen och därmed kunde första gruppen samtidigt 
ägna sig åt skräpplockning. Vid 21 byttes delar av 
gruppen ut och lugnet fortsatte. Vid 24 mötte 
gruppen upp fältsekreterarna med vetskapen att vår 
förening varit med och gjort en god gärning.  
 
4 juli: Meja Akskestam tävlade i Olofström och kom 
med med tre segrar. Hon vann längden med 4.50 m, 
60m med 8.71 sek (nytt klubbrekord igen!) och kulan 
med 9.37 m. Ännu en imponerande tävling av Meja! 
 
5 juli: Kjell Hillblom intervjuades av SVT Nyheter 
Jönköping med anledning av de lättade 
restriktionerna och vad det innebar för WSK:s  

ÅRETS NOTISER 
FRÅN HEMSIDAN
VID PENNAN: Elin Jonasson, media- & hemsideansvarig 
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tävlingsverksamhet. I intervjun berättar Kjell om den 
kommande intensiva tävlingshösten och förklarar att 
det är roligt att vi får tävla igen samtidigt som det blir 
stor konkurrens mellan klubbarnas arrangemang. 
 
6 juli: Flera medaljer från förra säsongen delades ut 
på Finnvedsvallen. Tyvärr var det inte möjligt att dela 
ut dem tidigare på grund av Corona men under en 
kväll kunde våra aktiva prisas. Våra veteraner 
presterade väldigt bra under förra året i DM-tävlingar 
och tog hem 31 guld, 16 silver och 4 brons! 
Medaljutdelningen för veteranerna kombinerades 
m e d u t d e l n i n g a v f ö r r a å r e t s 
klubbmästerskapsmedaljer.  

10-11 juli: Världsungdomsspelen arrangerades i 
Göteborg och vi hade många blåvita framgångar. I 
längd och på 60m satte Meja Askestam nytt PB och 
klubbrekord med 4.83 m samt 8,62 sek. Meja kom 
sexa i längdhoppet och vann B-finalen. Ellen Olsson 
vann det kvinnliga stavhoppet med 3.80 m. 
 
18 juli: Ölandsspelen avgjordes och Elias Andersson 
fick en perfekt diskusträff och kastade hela 44,29 m 
vilket tog honom överlägset upp som sverigeetta i 
P14. Det var ett personbästa med 6 meter och 
utraderade det 30 år gamla klubbrekordet. Meja 
Askestam fortsatte att prestera toppresultat och ökade 
till klubbrekord från 4,83 m till 4,92 m samt sänkte 
det på 60m från 8,62 sek till 8,56 sek. Hugo Schoug 
hoppade höjd och kom tvåa med 1,83 m. 
 
24 juli: Kalmar Sommarspel gick av stapeln och 
tillsammans tog Meja Askestam och Elias Andersson 

hem fem medaljer.  
 
31 juli: Nässjö arrangerade Sisuspelen och där blev 
det totalt fyra medaljer vunna av Hugo Schoug och 
Meja Askestam.  

5 aug: Vi anordnade en kasttävl ing på 
F i n n v e d s v a l l e n . U n d e r t ä v l i n g e n m ö tt e s 
klubbmästarna Tomas Holasek och Elias Andersson. 
Tomas var aktiv i WSK under 70 och 80-talet och tog 
då ett flertal klubbrekord som stått sig fram till idag. 
Nu är diskusrekorden slagna av Elias.  

10 aug: Elias Andersson vann Mångkamps-UDM i 
Ljungby och gjorde en riktigt fin tävling.  
 
13 aug: Ellen Olsson meddelade att hon har 
bestämt sig för att sluta sin elitsatsning i stavhopp. 
Kroppen och skador satte stopp för Ellen och det var 
ett tungt beslut att ta som inte berodde på 
motivationsbrist eller avsaknad av glädje till 
friidrotten. Ellen tackade WSK för allt stöd och  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berättade att hon alltid burit vår klubbmärke med 
stolthet. Beskedet tog vi i WSK mot med stor sorg och 
vi önskar Ellen all lycka framöver. 
 
12 aug: Vi arrangerade en löptävling på 
Finnvedsvallen med ett stort tävlande gäng från WSK 
och även Ljungby friidrott.  

21 aug: Hugo Schoug hoppade höjd på JSM i 
Linköping och kom elva i P19. Han satte nytt 
personbästa med 1.88m och var bäst när säsongens 
viktigaste tävling avgjordes. Stort grattis! 
 
23 aug: Börje Lennartsson och Jörgen Karlsson 
Wallstenius tilldelades pris av Värnamo kommun för 
”Årets idrottsprestation år 2020”. Motiveringen för 
Börje löd: ”I tuff konkurrens med 6 deltagare över 10 
meter, i Börjes paradgren kula (6 kg), knep Börje 
bronset på inomhus-VSM i klassen M55. 
Motiveringen för Jörgen löd: ”På inomhus-VSM 
kastade vår aktive Jörgen hela 9,66m i grenen vikt 
(15,88 kg). Med det fantastiska resultat kom han hem 
till Värnamo med en silvermedalj i klassen M40".  
 
28 aug: Flera aktiva och föräldrar var ute och 
plockade skräp runt Vandalorum och Osudden. Detta 

gjordes i samverkan med Städa Sverige och Thule 
Group. Det hittades under dagen en hel del som inte 
hör hemma i naturen.  
 
13 sep: Distriktsfinalen i Lag-UDM i åldersklasserna 
13 och 14-17 år avgjordes i Ljungby. Det blev en 
framgångsrik dag för våra ungdomar, tillexempel 
slog Tyra Steningen klubbrekordet på 200m häck 
med 3 sekunder! Tjejerna i F13 lyckades dessutom 
knipa ett brons. Samma helg avgjordes veteran-Dm i 
Värnamo.  
 
2 0 s e p : E l i a s o c h J u l i a n t ä v l a d e p å 
Götalandsmästerskapen i Malmö och tog hem 
flertalet poäng till Småland i lagtävlingen. Riktigt bra 
jobbat killar! Samma helg tävlade Hugo Schoug i 
Kalmar och krossade drömgränsen sex meter i 
längdhopp. Hugo gjorde det med god marginal med 
hela 6.40 m men tyvärr var vinden inte godkänd.  
 
16 okt: Vi arrangerade Terräng-DM i Borgen och flera 
löpare deltog.  
 
30 okt: Vi arrangerade WärnamoMilen. Detta lopp 
ersatte Wärnamo Kvartsmarathon och lockade många 
löpare. 
 
16 nov: Pether Askestam tävlade på Veteran-SM i 
Västerås och stod för både pallplats och nya 
personbästan.  
 
21 nov: Vi höll i den årliga WSK-dagen på 
Libanongården i Värnamo. Emilia Hammarström och 
Rebecka Abrahamsson var gästföreläsare och pratade 
om deras friidrottssatsningar. Efter det serverades 
lunch och en prisutdelning med utmärkelser till de 
aktiva ägde rum.  
 
2 dec: Vi har möttes av den tråkiga nyheten att en 
stor eldstjäl i Wärnamo SK den 2 december somnade 
in 84 år gammal. Gaspar Balogh har betytt otroligt 
mycket för väldigt många och har tillbringat otroligt 
många timmar nere på Finnvedsvallen.  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Trots tuffa restriktioner under stor del av 
verksamhetsåret 2021 har vi ändå hunnit med att 
genomföra en hel del inom ramen för vår 
utbildnings- och lägerverksamhet. 

Ett härligt gäng blivande tränare har i samband med 
sommarens prova på under ledning av Maria 
Jonasson fått utbildning i hur man lär ut friidrott till 
barn och under ledning av Madelene Nishiura hur 
man lär ut kast. Under hösten, när den nya gruppen 
startade igång på riktigt, fick de nya tränarna i 
samband med ordinarie träningar stöd i att göra en 
träningsplanering samt utbildning i olika övningar 
i  friidrottens grenar med hjälp av  våra  erfarna 
tränare  Helena Almen, Peter Mattiasson och 
Madelene Nishiura.  

Vid GM lägret i Ljungby vid månadsskiftet juli/
augusti representerades WSK av Stina Ståhl, Julia 
Pettersson och Tyra Stening. 

Vid inomhus GM-lägret i Telekonsult arena i 
november deltog från WSK Emilia Gustafsson 

Hjertonsson, Lisa Pruner, Meja Askestam och 
Jonathan Rinman och fick under ledning av duktiga 
träna på sina favoritgrenar i Växjös fina inomhushall. 
OS silvermedaljören Simon Pettersson gjorde ett 
mycket populärt gästspel under lägret. 
Våra duktiga kastare, Elias Andersson, Ebba 
Wallstenius och Stina Ståhl samt kasttränarna Maria 
Jonasson, Jörgen Wallstenius och Pether Askestam 
har deltagit i ett kastprojekt som arrangeras av 
prestationscentrum kast för att förkovra sina 
kastkunskaper ytterligare. 

Vid UC/FIG lägret som samarrangerades med ett av 
kastprojektens tillfällen deltog som aktiva Hugo 
Schoug, Julian Fazakas, Julia Petterson och Timle 
Rönneke samt Satu Nyberg-Schoug. 

13 + gänget har under ledning av Ulf Öller 
genomfört första tillfället i mentalträning för att 
träna knoppen för att bland annat bygga 
självförtroende, självkänsla och lära sig fokusera för 
att må bra och kunna prestera på topp såväl som på 
tävlingsbanan som utanför den.

UTBILDNING- OCH 
LÄGERVERKSAMHET
VID PENNAN: Madelene Nishiura, tränare
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• Klubben bildades år 1940 efter att tidigare har varit en sektion av IFK Värnamo  

• Vi har ca 200 medlemmar 

• Vi har en egen klubblokal som ligger på Skolgatan 1 i Värnamo 

• Vår huvudarena är Finnvedsvallen i Värnamo 

• Vi har under åren haft deltagare i Olympiska Spel 

• Vi har uppfostrat svenska mästare, ungdomsmästare samt haft deltagare i olika landslag 

• Vi har haft ledare som har varit engagerade i Svenska Friidrottsförbundet samt distrikt på hög nivå 

• Vi har under åren haft ledare som har sett till att ha en ekonomi i balans.  

Nu ser vi framåt och skall försöka få mer arbete på fler händer i klubben. Vår målsättning är att det skall vara roligt att bidra 

med sin lilla insats. 

KLUBBINFORMATION 
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HUVUDSPONSOR

SPONSORER


