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Information för IFK Växjö´s medlemmar


Anna Wessman deltog i Europamästerskapen som avgjordes i
Amsterdam i början av juli. Den goda form som Anna hade i maj,
ville inte riktigt infinna sig. Nu blev det som bäst 54,02 i
spjutkvalet där 58,13 krävdes för final.



Precis som de senaste åren så arrangerade IFK arrangerade en
gemensam tävlingsresa till Världsungdomsspelen, i Göteborg
för våra äldre aktiva. Tävlingen avgjordes denna gång första
helgen i juli. Grensegrar i denna gigantiska tävling med över
8.000 starter togs denna gång av Emil Östergren (P19 stav),
Cecilia Larsson (F17 slägga), Edvin Månsson (P14 80mh), Emil
Carlsson (P14 stav).



Håkan Widlund tog initiativ till en gemensam tävlingsresa för
våra äldre till Västerås och Gurkspelen. Valet av tävlingshelg
var att ge bästa möjliga förberedelse inför JSM helgen efter. 12
av våra aktiva valde denna tävlingsresa.



Yuan-Zhong Wu har imponerat även under juli månad. I
tävlingen ”Sky is the limit” i Mölndal så slog han till med storfina
nya perset 2,13 i höjdhopp. Vilket ger en aktuell femteplats på
Sverigebästa.



Vi har haft många fina framgångar under juli. Vi noterar nya
distriktsrekord för Emil Carlsson (P14 stav 4,01) och Omar
Mohammed (P15, 2000m, 5,42:22).



Vi noterar med glädje ännu en OS-uttagen från IFK Växjö. Vår
”gamle” sprinter John Lundvik fortsätter att göra framsteg
inom musikbranschen. John har fått göra den officiella svenska
OS-låten.



Tisdagen den 23 augusti arrangerar vi Smålandsspelen på
Värendvallen. Tävlingsklasserna är senior, 17år och 15år. Vi hoppas att alla våra aktiva 14år o
äldre vill vara med och tävla, och att era föräldrar vill vara funktionärer. Givetvis får även
13åringar vara med, men i 15årsklass. Upprop om funktionärsinsamling kommer snarast.



Tillsammans med Växjö Löparklubb så arrangerar vi Musikmilen för tredje gången. Datum för
årets löparfest är lördagen den 24 september. Förberedelserna pågår för fullt meddelar
projektledarna David Stridfeldt och Håkan Widlund.



Nu ser vi fram emot augusti med alla SM-tävingar.

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef

