
Information januari-februari 2017 
Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 
Det har varit en stor arbetsbelastning för kansliet under januari och 
början av februari. Vi har haft två egna stora arrangemang. Dessutom så 
har vi i vanlig ordning haft utskick om medlems- och träningsavgifter där 
vi glädjande också fick med vår rykande färska nyutgåva av Blå Boken. 
Samtidigt så har vi sammanställt våra bidragsansökningar till Växjö 
Kommun och Riksidrottsförbundet. Dessutom så har vi summerat 
föreningens beställningar av vår nya kollektion från Craft via Intersport. 
Detta resulterade i cirka 100 fakturor. Därför blev det ingen separat 
månadsinfo för januari, utan två månader samtidigt.  
 

• Mittenhelgen i februari så arrangerades ISM i Gävle. IFK Växjö 
hade sex aktiva på plats. De skötte sig alla bra, och nästan alla 
satte årsbästa. Bäst gick det för Hampus Widlund som tog en 
fjärdeplats på 60m häck. Thilda Särnevång tog en åttondeplats i 
längdhopp.  
 

• Sista helgen i februari så arrangerades Svenska Mästerskapen för 
juniorer i Uppsala. Omar Nuur vann 1500 meter för P17 efter en 
imponerande löpning. Mycket starkt av Omar, men eftersom 
detta var vår enda medalj, så blev det totala utfallet mycket klent. 
Närmst medalj annars var våra kulstötande mångkamperskor 
Frida Bergvall och Beatrice Lantz med fjärdeplatser. 
 

• Först ut bland SM-tävlingarna var mångkamparnas mästerskap, 
som gick andra helgen i februari i Norrköping. IFK Växjö hade sex 
aktiva till start. Bäst lyckades Tilde Gudmundsson som tog sitt 
första SM-guld genom att vinna F16-klassen. Frida Bergvall tog en 
bronsmedalj i F19-klassen. Bland flickor 16 så fixade även Tove 
Larsson en sjätteplats. 
 

• Första helgen i februari så var det dags för Växjö Inomhuskast, 
som vi nu i olika tappningar arrangerade för tionde gången. 
Nyheten denna gång var att vi inkluderade Riksmästerskap i 
Vinterkast. Det betydde att det kom lite flera av Sverigeeliten än 
vanligt. Dessutom så inkluderade vi släggkastningen som 
avgjordes utomhus på Arenastadens Kastpark. Just släggan blev 
den största utmaningen, när det nu var hela 60 släggkastare 
anmälda. Eftersom det var olika tävlingsklasser så betydde det 
nästa samtliga fick sex försök var. Några dagar innan så talades 
om lite snö, men uppehåll under tävlingsdagen. Prognoserna 
visade mera snö, ju närmre tävlingen vi kom. Tävlingsdagen bjöd 
på ymnigt snöfall. Här ska en extra eloge utdelas till de 
funktionärer som under en heldag utomhus fixade bästa möjliga 
tävlingsförutsättningar för de aktiva. Sammanlagt samlade 
tävlingen 431 starter. 
 

• Nyheten med Riksmästerskap i Vinterkast är att Svenska FIF vill 
testa om man ska ge  tävlingsformen SM-status i framtiden. På 



denna premiärtävling så hade IFK Växjö flera framgångar. 
Riksmästare kan numera Leo Janén titulera sig, efter att ha vunnit 
P16 diskus. Här blev det silvermedaljer i F19-klassen till Ida 
Wåhlstrand (diskus) och Cecilia Larsson (slägga). I F17 diskus så 
tog Enny Björk en bronsmedalj. 
 

• Quality Hotel Games arrangerades tredje helgen i januari. Även i 
år samlade tävlingen mycket stora startfält, där flera klubbar från 
Malmö, Göteborg och till och med Stockholm kommer hit med 
busslaster vilket är mycket glädjande. Årets upplaga samlade 
1.010 aktiva som gjorde 2.413 starter. För att allt skulle fungera 
under de nästan 20 tävlingstimmarna så krävdes det imponerande 
260 funktionärspass. Tack vare deras insatser, så flöt tävlingen på 
bra. IFK Växjö hade 98 aktiva som gjorde 239 starter. 
 

• Första helgen i februari så arrangerade Smålands FIF IDM i 
Telekonsult Arena. Det var klasserna 12 år upp till senior som 
tävlade. Tävlingen bygger på att föreningarna hjälps åt, och IFK 
Växjö ansvarade för eltid, tekniska ledare samt kiosken. Det var 
också ett bra tävlingstillfälle på hemmaplan. Detta bevisades av att 
vi hade 70 aktiva på plats. 
 

• De senaste åren så har vi gjort en extra satsning på en gemensam 
subventionerad tävlingsresa till Pallasspelen, Malmö och så även i 
år. Årets upplaga samlade 33 aktiva och tränare från IFK Växjö, 
från åldersgrupperna 2003 och äldre.  
 

• IFK Växjö noterar med stolthet att en av våra ledare, Janne 
Bengtsson, belönas med europeiska friidrottsförbundets 
utmärkelse European Athletics Coaching Award, för sina fina 
tränarinsatser förra året. Jannes utmärkelse hänger helt ihop med 
hans tränargärningar 2017 med adepten Kalle Berglund i 
Stockholms Spårvägar. Eftersom Janne bor i Stockholm sen ett 
drygt år, så är han inte är så mycket tränare i IFK Växjö just nu. 
Däremot så är han tillsammans med Jonas Mellblom engagerade i 
att skriva IFK Växjö´s jubileumsbok inför 100-årsfirandet nästa år. 

  

• Från årsskiftet så har vi bytt kollektion till Craft, via Intersport. 
Under hösten hade vi ett erbjudande där vi bjöd på 
ledarkollektionen till våra tränare, och där våra aktiva 15år och 
äldre fick en rejäl subvention. När vi nu sammanställer så ser vi att 
hela 171 personer gjorde sina beställningar under denna period. 
Här har IFK Växjö tagit hela fakturan, och fakturerat ut till cirka 
100 personer. Det går givetvis fortfarande bra att beställa via 
Intersport, Grand Samarkand, även om dessa subventioner inte 
längre gäller. 
 

• I mitten av januari så gjorde kansliet ett utskick om medlems- och 
träningsavgifter för 2018. Informationen finns även via hemsidan. 
 



• Under hösten så har styrelse och kansli gjort en nyutgåva av Blå 
Boken. Eftersom vi har ny kollektion från årsskiftet, så var det 
extra roligt att kunna få aktuella bilder. Fotografering för Blå 
Boken skedde 2 januari, och två veckor senare så fanns den i 
upptryckt, och medskickad till alla våra medlemmar. Den som 
önskar flera exemplar kan hämta på kansliet. 
 

• Utbildningen 14-17år arrangeras under tre helger vintern. Den 
ges av Svenska Friidrottsförbundet både i Stockholm, och i Växjö. 
Andra helgen i januari så hölls andra träffen i Växjö. 
 

• Vi vill återigen visa vår uppskattning till våra funktionärer, 
tränare och ledare. Utan er skulle ingenting av vår verksamhet 
och våra arrangemang vara möjligt. IFK Växjö inbjuder er till den 5 
april kl. 19:00-20:30 i Telekonsult Arena. Det blir lite aktiviteter, 
några utlottningar, en del information kring 100årsjubileumet 
2019 samt lite mat. Anmälan till kansliet. Hjärtligt välkomna! 
 

• Svenska Friidrottsförbundet håller på att plocka fram nya 
utbildningsfilmer för materialet 10-14år. Glädjande så valde de 
Växjö och Telekonsult Arena för detta. I slutet av januari så 
innebar detta tre dagars intensivt filmande.  
 

• Första helgen i februari så avgjordes den första deltävlingen av 
Melodifestivalen. Vi konstaterar glädjande att IFK Växjös forne 
sprinter John Lundvik kvalificerade sig direkt till finalen. 
 

• Växjöloppet arrangeras alltid 1:a maj. Projektledarna Håkan 
Widlund och David Stridfeldt meddelar att det i skrivande stund 
är 213 anmälda. Pappersinbjudan är på gång, och kommer att 
delas ut vid strategiska platser i närområdet. 
 

• Vårruset arrangeras 2018 onsdagen den 9 maj. Även här är 
anmälan öppen låter projektledaren Elin Sandberg meddela. 
Anmälningsläget är just nu 726 anmälda. Elin Sandberg och 
Fredrik Ahlström var med på den centrala konferensen 9 februari i 
Stockholm. 
 

• Under januari/februari månad så har vi haft en hel del gäster i 
Telekonsult Arena. Förutom redan omnämnda, så har det även 
varit läger för Wärnamo SK, Ljungby FIK, Oskarshamns SK, UF 
Contact och Åhus FIK samt Svenska FIF kast. 
 

• I mars månad så välkomnar vi träningsdagar för Lomma FIK, IF 
UDD och Sparta. Dessutom så har SvFIF den sista delen i 
utbildningen 14-17år. Vi laddar givetvis också för våra 
arrangemang Ungdoms-SM och Växjömångkampen 
 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har beslutat 
att vi genomför festen i Telekonsult Arena 4-6/10 2019. Helgen 
kommer att innehålla olika festligheter som ska passa de olika 



åldrarna. Sedan något år tillbaka håller Janne Bengtsson och Jonas Mellblom på med en 
jubileumsbok. Vi kommer även att i samband med träffen 5/4 att bjuda in till diskussion om 
vad jubileumsåret ytterligare kan innehålla. 
 
Fortsatta tävlingar 2018 har vi planerat enligt följande:  

o IUSM 15-16år lördag-söndag 3-4 mars       
o Växjömångkampen lördag-söndag 17-18 mars 
o Växjöloppet  måndagen den 1 maj 
o Vårruset  onsdagen den 9 maj 
o Smålandsspelen tisdagen den 21 augusti 
o Växjöolympiaden lördagen den 6 oktober 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef 


