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Information till medlemmar i IFK Växjö 
 
Mångkamps-ISM/Micropower Running Event 
Helgen 8-9 februari så arrangerade vi Mångkamps-SM inomhus för andra året i rad. Deltagarantalet 
var glädjande något fler än de senaste åren, och tävlingarna flöt på bra. Nyheten i år var att vi 
kombinerade arrangemanget med Micropower Running Event, vilket var en sprint- häck och 
löptävling. Anledningen till tävlingen var att vi vet att många vill tävla i Telekonsult Arena, samt att 
det fanns en lucka för löpgrenar några timmar varje dag. Micropower Running Event samlade ca. 200 
starter.  
 

 
 
Senioraktiva  
Februari är av tradition den månad när SM-tävlingarna avgörs. Senior-ISM avgjordes i Göteborg, och 
där tog vi tre medaljer, och ytterligare sex placeringar bland de 8 främsta. Alexander Brorsson tog 
dubbla medaljer på 60m häck och 200m. Den sista medaljen var det fyra stycken som fick dela på. 
För i stafettlaget som tog brons på 4 x 200m ingick Malin Citess, Evelin Hindrikes, Hanna Hoff och 
Malin Johansson. På vårt egna Mångkamps-ISM så tog Victor Ivarsson en femteplats i seniorklassen.  
 
Nordenkampen avgjordes i Tammerfors, och där tillhörde dagen Ellinore 
Hallin. Eller vad sägs om att först persa med 82 cm i kula upp till 15.19, 
vilket är längre än ute-klubb-rekordet. Sen fortsatte Ellinore med att sänka 
sig till en sjundeplats genom-tiderna i Sverige på 60mh. Tiden 8.27 är pers 
med hela 0.14. 
Alexander Brorsson ville inte vara sämre. Tiden 21.45 på 200m innebar 
grenseger. I avslutande stafetten 4 x 300m sprang Alexander den tredje 
sträckan i silverlaget. 
 
 
Junior och ungdomsaktiva 
Stora IJSM gick i Sätra. Medaljskörden där var sex stycken, och 
ytterligare fem placeringar bland de åtta främsta. Medaljörer 
denna gång var Hanna Hoff (längd, tresteg), Beatrice Lantz 
(tresteg), Linn Bengtsson (1500m), Sofia Andersson (400m) & Erica 
Lantz (kula). Tillkommer tre stycken silvermedaljer från 
Mångkampens junior o ungdomsklasser. Victor Ivarsson i M22, 
Beatrice Lantz i F17 och Frida Bergvall i F15 var alla på pallen. 
 
 
 
 



 
Växjöloppet 
Anmälningssidan är öppen på www.vaxjoloppet.nu. 
Projektansvarige Janne Bengtsson meddelar att vi siste 
februari redan hade 379 anmälda, vilket är mer än dubbel 
mot samma tid förra året. Planeringen är i full gång. 
Tävlingsdatum är som vanligt 1 maj.  
 
VårRuset    
Projektansvariga Elin Sandberg meddelar att vi har 295 
anmälningar, vilket även det är mer än en fördubbling mot samma tid i fjol. Vid den central 
VårRuskonferens 20-21 februari i Stockholm så presenterades nya huvudsponsoren Coop, som lovat 
kraftfull marknadsföring. VårRuset i Växjö avgörs 7 maj 2014.  
 
Musikmilen  
Planeringen inför premiären 20 september 2014 pågår för fullt. Projektansvarig 
även här är Janne Bengtsson. 
 
Funktionärsuppmuntran 
I skrivande stund har vi redan genomfört Ungdoms-
SM för 15-16åringarna. Helgen 22-23 mars så väntar 
Växjö Inomhuskast i Tipshallen. Helgen efter (29-30 
mars) så är det Växjömångkampen för 8-14åringarna. 
Sen väntar Funktionärsuppmuntran tisdagen den 1 
april kl. 19. Då är ALLA funktionärer/tränare/ledare 
inbjudna till aktiviteter och en enkel bit mat i 
Telekonsult Arena.   
 
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, Klubbchef 

http://www.vaxjoloppet.nu/

