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 Vi kan glädjande meddela att Håkan Widlund projektanställs 
som Idrottsansvarig för en period av två år. Anställningen är på 
25%, och tjänsten fanns beskriven på hemsidan (nyhet 30 maj). 
Tjänsten som Idrottsansvarig innebär att utveckla den idrottsliga 
verksamheten, i första hand med prioritet för högstadiet och 
äldre. Det innefattar att stödja och utveckla de befintliga 
grupperna. Det är viktigt att konstatera att IFK Växjö har, och har 
haft stora framgångar på så väl ungdoms- som seniorsidan. 
Huvudanledningen till detta är många ideella tränare och ledare. 
Den utlysta tjänsten är inte tänkt att ta över tränarskapet för 
någon del av verksamheten, utan ska utveckla och stödja 
befintliga träningsgrupper. Vi tycker att Håkan har mycket goda 
kunskaper för att klara av uppgiften som Idrottsvarig på ett bra 
sätt. Dessutom så har han ett mycket bra kontaktnät i föreningen, 
vilket gör att han förhoppningsvis snabbt kan komma in i arbetet.  

 Niklas Almers tävlade på EM, i Grosetto, Italien. Det blev 
imponerande två fjärdeplatser. Först på 200m med tiden 25,76. 
Därefter på 100m med tiden 15,15. På 400m så missade Niklas 
finalen. 

 

 Många av våra aktiva har börjat utesäsongen på ett bra sätt. 
Bland våra äldre så noterar vi Yuan-Zhong Wu´s imponerande 
2,09 i höjd på DM. Anna Wessman har gjort två utlandstävlingar 
under juni, med 55,90 som bäst.  
 

 Kvalmatchen till Kraftmätningen avgjordes för IFK Växjö´s 
ungdomar 5 juni i Ljungby. I denna match kom vi på en andra 
plats, och när alla sju kvalmatcherna är avklarade så konstaterar vi 
att med marginal har kvalificerat oss till final. Vi kan också 
konstatera att i tävlingens 10åriga historia så har vi radat upp 
följande kvalplaceringar: 8 - 3 - 1 - 3 - 2 - 1 - 5 - 2 - 3 - 8. En minst 
sagt imponerande svit som bevisar att vi bara har starka (och 
ibland ännu starkare) årskullar. Och det är ett stark bevis på att vi 
har en mycket bra ungdomsverksamhet.  

 Lag-UDM kval för 11 och 13år avgjordes i Kalmar i lördags. IFK 
Växjö ställde sammanlagt upp med häftiga 10 lag i de fyra 
tävlingsklasserna. Alla lagen skötte sig strålande, och det var 
mängder med personliga rekord. Eftersom det är kvalmatch så är 
det naturligtvis en finalplats som hägrar. Nu är det inte mera än 
de sammanlagt sex främsta i varje tävlingsklass som går till final. 
Detta sammanräknat med kvalmatchen i Ljungby i augusti. 
Halvvägs så kan vi utläsa att vi har hela sex lag på finalplats.  

 Svensk senior- och juniorfriidrott har under en lång period varit 
drabbad av mycket skador. Svenska Friidrottsförbundet har tagit 
tag i detta. Under snart en tioårsperiod har forskning och en 
kartläggning av våra elitfriidrottare genomförts. Nu är det dags för 
nästa steg, nämligen att försöka tackla skadeproblematiken i 
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tidigare år. Några träningsgrupper i IFK Växjö har tillfrågats om att 
vara med i det nya projektet, vilket grupperna 2002 och 2003 
glädjande har nappat på. Forskningsprojekt KLUB går i korthet till 
så att det under det första året samlas in träningsdata för de 
aktuella grupperna, vilket föräldrarna får rapportera in. Det andra 
året så handlar det om att få hjälp med träningsprogram eller det 
så kallade träningspusslet. Målet är givetvis att kunna minska 
överbelastningsskadorna. Det ska förhoppningsvis ge mycket ny 
kunskap, och en skadefriare friidrott.  

 Sommaridrottsskolan har genomförts under vecka 24 och 25. Det 
har varit cirka 50 barn per vecka, och verksamheten har skötts på 
ett strålande sätt av våra aktiva född 1998-2000. Vi genomför även 
Sommaridrottsskola vecka 33, där den intresserade som ännu inte 
har anmält sig, har chansen. 

 

 Svenska Friidrottsförbundet har arrangerat en Utvecklingsträff för 
17-20åringar i Växjö dagarna efter midsommar. I samband med 
detta så har IFK Växjö tillsammans med Växjö Kastcentrum 
arrangerat två av våra traditionella kasttävlingar. Många bra 
resultat, och flera av våra yngre som har passat på att tävla på 
hemmaplan. Extra lyckat för Cecilia Larsson som passat på att höja 
sitt egna Distriktsrekord vid bägge tävlingarna, nu senast till 59,63  

 

 Beträffande duktiga kasttjejer så vann Frida Bergvall, Big Shot i 
Stockholm på nya Sverigebästat 14,29. Vi noterar också en 
andraplats på Sverigebästa för Enny Björk på 37,43 i diskus, vilket 
hon fixade på en av kasttävlingarna i Växjö. Och vi kan glädjas över 
att vi har flera tjejer o killar på listorna. 

 

 Beatrice Lantz var uttagen till Nordiska Mästerskapen i mångkamp 
för flickor 19år, som avgjordes i Huddinge, 11-12 juni. Tyvärr blev 
Beatrice sjuk dagen innan, vilket var riktigt tråkigt.  

 

 Musikmilen avgörs lördagen den 24 september. Projektledarna 
David Stridfeldt och Håkan Widlund är i full gång med planeringen. 

 

 Under sommaren passar kansliet på att ta lite ledigt. Eftersom det 
är mycket låg belastning, och i stort sätt endast 
tävlingsanmälningar som ska göras, så är kansliet ofta stängt. Fram 
till vecka 32 så görs tävlingsanmälningar endast måndag, onsdag o 
fredag förmiddag. Läs mera på ”Anmälningsrutin tävlingar 2016” 
på hemsidan. Säkraste sättet att få kontakt med kansliet är via 
mejl. 

 

Styrelsen IFK Växjö 

samt Fredrik 

Ahlström, klubbchef 

 
 

http://www.friidrott.se/medicin/Skade-och-sjukdomsprevention/KLUB.aspx


 
 
 
 


