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 Andra helgen i september så var det dags för Svensk Friidrotts 
verkliga höjdpunkt, nämligen Finnkampen som avgjordes på 
Stockholms Stadion. IFK Växjö hade glädjande tre aktiva som var 
uttagna att representera Sverige. Hampus Widlund blev tyvärr 
sjuk, och fick mycket tråkigt lämna återbud dagen innan. Anna 
Wessman hade stora problem med ett krånglande knä, men 
fixade en femteplats med 49.71. Theodor Ahlström gjorde 
debut i Ungdomslandslaget genom att stöta kula. Tekniken 
stämde inte riktigt, och det blev en fjärdeplats med 15,23. 

  

 Samma helg så avgjordes Kraftmätningsfinalen 
huvudsakligen i Täby, med avslutande stafett inne på 
Stockholms Stadion, mitt under Finnkampen. IFK Växjö hade 
starkt kvalificerat sig till finalen, och väl där var det många 
som höjde sin nivå rejält. Det blev en slutlig fjärdeplats i 
mixklassen, vilket är ett mycket starkt bevis på vår starka 
ungdomsverksamhet. I de separata klasserna så kom tjejerna 
fyra och killarna sexa. Glädjande så var det många som ville 
följa med på denna fest, vilket gjorde att det var en hel buss 
med aktiva, tränare och hejaklack.  

 

 Första helgen i september var det dags för Mångkamps-SM 
som avgjordes i Gävle. Framgångarna får betraktas som 
totala, med fem medaljer på fyra starter. Beatrice Lantz tog 
dubbla medaljer! Silver i F19 och brons i seniorklassen. 
Slutpoängen 5.063 poäng är nytt pers med 5 poäng. Viktor 
Kjellsson tog med 6.089 poäng en bronsmedalj, och sin första 
SM-medaljen i mångkamp! Frida Bergvall kom två med 4.777 
poäng, vilket var pers med 582 poäng. Emma Joabsson fixade 
sitt livs första SM-medalj genom ett brons på slutpoängen 
3.499.  

 

 Götalandsmästerskapen för 13-14åringar avgjordes i 
Lidköping, även det första helgen i september. Vi hade 21 
aktiva som blivit uttagna att representera Småland i denna 
tävling. Det är roligt att vi år från år lyckas att mönstra stora 
trupper till denna härliga tävling. Alla skötte sig strålande och 
mest framskjutna placering denna gång fick Emil Carlsson 
(guld och klubbrekord i stav, samt sexa i tresteg), Omar 
Mohammed silver 1500m hinder (klubbrekord), brons på 
2000m (klubbrekord igen) samt en fjärdeplats på 800m. Vera 
Vikdahl tog en silvermedalj i tresteg. Edvin Månsson tog också 
en silvermedalj (200m häck klubbrekord) samt en 
sjätteplacering i länghopp. Tove Larsson var femma i 
stavhopp. 

 

 Finalerna i Lag-UDM avgjordes i Habo. Här hade IFK Växjö 
genom kvalmatcherna fått med fyra lag till finalen. Väl där 



kompletterat med flickor 15år, där det var final direkt. 
Resultaten blev riktigt maxat med tre segrar (Flickor 15, Pojkar 
13år & Flickor 11år), en tredjeplats (Flickor 13år) samt en 
sjätteplats (Pojkar 13år, där vi hade två lag i finalen). 

 

 Lördagen den 19 september så var det dags för andra 
upplagan av Musikmilen i centrala Växjö. Årets upplaga flöt på 
mycket bra. Noterbart är dock en viss nedgång i antalet 
anmälda. Denna gång var det 566 som anmälde sig, och 482 
som sprang.  

 

 Länsförsäkring Kronoberg genomförde en familjedag samma 
dag, 19 september. IFK Växjö fick chansen att visa upp sig vid 
Konserthuset. 

 

 Måndagen den 21 september så hade vi besök från Svenska 
Friidrottsförbundet. Vi gick igenom de sista detaljer för avtalet 
inför Nordenkampen, som samma dag skrev under av SFIF, 
Växjö Kommun och IFK Växjö. Nordenkampen avgörs som 
bekant lördagen den 13 februari 2016. 

 

 Kommande arrangemang. För inomhussäsongen 2015-2016 så 
ser programmet ut så här för tävlingar i Telekonsult 
Arena/Tipshallen:   

o Lö 7/11 -15  Klubbmästerskap 11-14år 
(Ungdomskom. ansvar) 

o To 17/12 -15  Luciasprinten 
o Lö-sö 23-24/1 -16 BEST WESTERN Games 
o Lö-sö 6-7/2 -16 IDM 12år – senior 

(Arrangör Smålands FIF) 
o Lö 13/2 -16  Nordenkampen 
o Lö-sö 20-21/2 -16 IJSM/IUSM17 
o Lö-sö 5-6/3 -16 Växjö Inomhuskast 
o Lö-sö 19-20/3 -16 Växjömångkampen 

 

 Vi har också sökt central sanktion för arrangemang 2016 
utomhus enligt följande:   

o Sö 1/5 -16  Växjöloppet 
o Må 9/5 -16  VårRuset 
o Ti 23/8 -16  Smålandsspelen 
o Lö 24/9 -16  Musikmilen 

(samarrangemang med Växjö Löparklubb) 
 

 Under vecka 40 till 43 så genomför vi en Barnledarutbildning. 
Från Friidrottsskolorna samt grupp -05 så har denna utbildning 
samlat hela 19 deltagare. 
 

 Ekonomin ser ut att vara under kontroll. 

 



 Växjö Kommun har sagt upp avtalet angående tränings- och tävlingsytorna på Arenastaden 
(Värendsvallens A-plan, Kastplan samt sprinthallen i Tipshallen). Diskussion om nytt avtal 
samt eventuella förändringar av Värendsvallens A-plan pågår. 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 

 

 


