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 Under de fyra tidigare säsongerna i Telekonsult Arena så har vi 
arrangerat 2s tycken Nordenkampen, IJSM, IUSM och 2 stycken 
ISM i Mångkamp. Sista helgen i februari så var det äntligen dags 
att komplettera samling av SM tävlingar inomhus med ISM för 
seniorer. Projektledaren Janne Bengtsson hade genom en bra 
organisation och god framförhållning gett oss perfekta 
förutsättningar för ett bra arrangemang. Publikmässigt så var 
det succé med fullsatta läktare, och en härlig atmosfär. 
Inneplansspeakern Jonas Mellblom hjälpte till att höja 
stämningen ytterligare. Tack alla funktionärer som gjorde detta 
arrangemang till en mycket uppskattad folkfest. Resultatmässigt 
var det en fullträff, eller vad sägs om följande: 

o 10 nya svenska årsbästan. 
o 7 nya noteringar på Sveriges topp-10 listorna genom 

tiderna. 
o 4 nya ISM-rekord  
o 5 nya Arenarekord för Telekonsult Arena samt ett för 

Tipshallen. 
o 5 nya som klarade IEM-kvalgränsen.  

 Även det idrottsliga utfallet blev mycket bra för oss på ISM. 
Simon Assarsson tog en stark bronsmedalj i stavhopp. Beatrice 
Lantz imponerade med en fjärdeplats i kula. Yuan-Zhong Wu tog 
en femteplats i höjd. Samma placering togs av årsdebuterande 
Hampus Widlund på 60m häck.  Amanda Hjalmarsson och 
Hanna Hoff tog sjundeplatser i tresteg respektive 60 m. 
 

 Andra helgen i februari avgjordes Nordenkampen i Tammerfors. 
Här hade vi glädjande Yuan-Zhong Wu med i höjdhopp. Yongan 
som nu, 25 år ung, var framme vid en av sina drömmar – 
nämligen debut i seniorlandslaget. Här tog han en stark 
fjärdeplats, bland de åtta deltagarna med höjden 2,05.  
 

 IJSM avgjordes i Göteborg. IFK Växjö kickade 19 deltagare till 
mästerskapet (att jämföra med 15 stycken i fjol på hemmaplan). 
Dessa tog 15 stycken topp-åtta placeringar (jmf 13st) Antalet 
medaljer blev fyra, vilket alla var brons (jmf 5st). Medaljerna 
togs denna gång av Hanna Hoff (60m), Amanda Hjalmarsson 
(tresteg), Beatrice Lantz (kula) och Theodor Ahlström (kula). 
 

 ISM mångkamp avgjordes i Uddevalla. IFK Växjö´s fyra deltagare 
lyckades ta hela sex placeringar bland de sex främsta. 
Anledningen till denna generösa utdelning var att de äldre 
tjejerna kunde konkurrera om både junior- som 
seniormästerskapen. Beatrice Lantz tog en stark silvermedalj i klassen K22, vilket också gav 
en fjärdeplats bland seniorerna. Frida Bergvall tog en fin bronsmedalj i F19, vilket även gav 
en sjätteplats bland seniorerna. Theodor Ahlström knep en strong fjärdeplats bland P19. 
Tilde Gudmundsson ställde upp i yngsta tjejklassen som samlade hela 30 anmälda tjejer. 
Tilde fixade SM-premiären galant och tog en stark sjätteplats.   



 
 Första helgen i februari så arrangerade Smålands FIF genom sina 

föreningar IDM i Telekonsult Arena. IFK Växjö bidrog med 
funktionärer i eltiden, som tekniska ledare och i kiosken. Det var 
många som såg fördelen med tävling på hemmaplan, och vi hade 
hela 250 starter denna helg, som innefattade åldrarna 12 år till 
senior. Extra glädjande resultat var Yuan-Zhong Wu´s 2,10 i höjd, 
som gav honom biljetten till Nordenkampen. Seniorsegrare i 
övrigt blev Albin Månsson (längd), Hanna Hoff (60m + 200m), 
Elin Tornhed (400m) samt Amanda Hjalmarsson (tresteg). 
 

 Kansliet håller på att sammanställa vilka som betalat medlems- 
och träningsavgifter. Med hjälp och avstämning från respektive 
träningsgrupp så kommer eventuella påminnelser att skickas ut i 
början av mars. 
 

 Ny som ansvarig för vårt skol- och ungdomsprojekt är Matilda 
Elfgaard, som ersätter Yuan-Zhong Wu. 
 

 Planeringen av Vårruset och Växjöloppet följer uppsatt plan. 
Webanmälningarna är öppna till bägge loppen, och det är i 
dagsläget 800 respektive 225 stycken anmälda. Olika 
marknadsföringsaktiviteter är planerade för våren. 
 

 Inbjudan har tagits fram till Uppmuntringsresan för våra  
funktionärer/ledare/tränare. En subventionerad resa 
arrangeras till Finnkampen 2-3/9 2017 i Stockholm, där antalet 
platser är begränsat.  
 

 Vi har plockat fram information för de av våra aktiva födda 
1999-2000 som önskar sommarjobb med vår 
Sommaridrottsskola. Allt inom ramarna som Växjö Kommun har 
satt ihop. 
 

 Kommande tävlingar för våra ungdomar är IUSM i Uppsala och 
GM 13-14år som går på hemmaplan i Växjö. Vi har glädjande 
många ungdomar med. 15 stycken respektive 33 stycken är 
anmälda. 
 

 Det kommer att vara några läger i Telekonsult Arena under 
mars månad, där UF Contact och Lomma FIK kommer att besöka 
oss. Dessutom så håller Svenska Friidrottsförbundet första delen av utbildningen Certifierad 
Coach i Växjö senare i mars. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 Det fortsatta programmet 2017 har vi presenterat tidigare, men kommer här som en 
påminnelse:  

o Växjö Inomhuskast               lö-sö 4-5/3 
o Götalands 13-14år                lö-sö 18-19/3  
o Växjömångkampen               lö-sö 1-2/4  

 
o Växjöloppet  måndagen 1 maj 
o Vårruset  onsdagen 10 maj 
o Smålandsspelen tisdagen 22 augusti 

 
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 

 


