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Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 
Första helgen avgjordes Mångkamps-SM  i Väsby. Här lyckades vi knipa 
dubbla silvermedaljer. Beatrice Lantz kom tvåa i F17-klassen med 5.004 

poäng. I yngsta tjejklassen (15år) tog Frida Bergvall sin silverpeng med 
slutsumman 3.645 poäng. Viktor Kjellsson tog en sjätteplats i P16. 
 
Vi hade 20 ungdomar som deltog på Götalandsmästerskapen för 13-
14åringar i Uddevalla. Sammanlagt så tog de 14 poängplatser, varav 5 
medaljer.  
 
Vi fick med 3 lag till finalen av Lag-UDM som avgjordes i Värnamo. 
Bägge lagen med killar (pojkar 11år och pojkar 13 år) lyckades vinna. 
Även flickor 11år gjorde en strålande insats, vilket räckte till en fjärde 
plats. 
 
Sista helgen i september så avgjordes UDM-JDM o DM i Tranås. Här 
hade IFK sex aktiva på plats, som totalt tog 10 medaljer. 
 
Samma helg var det även Lidingöloppet. Här visade våra löpartjejer 
styrkebesked genom att bägge komma elva i sina klasser, på den erkänt 
tunga milen. Rebecca sprang i K22 på tiden 44.23. I F17 hade Julia 
Arvidsson tiden 46.08. 

 
Den 20 september så var det dags för ett helt nytt arrangemang, 
nämligen Musikmilen. Detta är ett samarrangemang med Växjö 
Löparklubb. Premiären blev en succé med hela 741 anmälda. Det 
visade sig bli den sista sensommardagen. Så solen lyste lite extra på 
deltagarna, publiken och oss funktionärer, vilket talar för att alla vill 
komma tillbaka 2015. Ett extra stort tack till projektledaren Janne 
Bengtsson. 
 
Vi har startat upp diverse verksamhet under september månad. 
Löpargruppen för äldre har satt igång igen på tisdagar. Löpargrupp för 
yngre (11-13år) är en lite nystart, och de kör också på tisdagar. 
Stavgrupperna för de yngre har fått lite ny struktur. Födda 00 och äldre 
kör på måndagar o onsdagar. De lite yngre hoppar stav på tisdagar. 
Kast för yngre har av tradition onsdagar som sin dag. 
 
Vi planerar just nu Framtidsdagen lördagen den 25/10 då vi hoppas att alla intresserade har 
möjlighet att närvara. Inbjudan finns i högerkolumnen på hemsidan.  
 
  
Styrelsen samt 
Fredrik Ahlström, 
klubbchef 

http://www.musikmilen.se/

