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Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• Första helgen i mars arrangerade IK Kville i Riksmästerskapen i 
Kast. IFK hade med en stor kasttrupp på denna tävling som var för 
åldersklasserna 16år upp till seniorer. 
 

• Grupp 05 hade anordnat en aktivitet som förutom tävling i 
Karlskrona bland annat innefattade mellomys och övernattning i 
Telekonsult Arena. Detta var en väldigt uppskattad aktivitet av 
alla. 

 

• IUSM gick i år i Västerås helgen 8-9 mars och IFK skickade en stor 
trupp på 19 ungdomar som tillsammans gjorde 32 starter. Det är 
mycket glädjande att vi har så många ungdomar födda 03 och 04 
som är med och tävlar på SM-nivå. Dessa ungdomar fick ihop hela 
nio topp åtta placeringar och två medaljer, guld till Amanda 
Pettersson i F16 kula och silver till Tilde Axelsson Fröjdenlund på 
1500m i samma åldersklass. Båda tjejerna passade också på att 
persa i säsongens viktigaste tävling.  
   

• Mittenhelgen i mars var det dags för 13 och 14-åringarnas 
mästerskap, Götalandsmästerskapen. IFK Växjö stod som 
arrangör (vilket vi gjort vartannat år sedan TK Arena byggdes 2012) och det blev ett riktigt lyckat 
arrangemang. Ett stort tack återigen till alla glada och 
hjälpsamma funktionärer som bidrar till att vi är bäst i Sverige på 
att arrangera tävlingar. Tävlingsmässigt tog våra ungdomar hela 
sju medaljer och massor av fina topp-6-placeringar. Bra jobbat 
allihop!  

 

• Sista inomhustävlingen för säsongen, Växjömånkampen gick av 
stapeln 30–31 mars. 250 stycken anmälda deltagare varav 115 
stycken från IFK Växjö tävlade i 3-kamp, 4-kamp, 5-kamp eller 7-
kamp. Nytt för i år var att varje åldersklass sprang, som sig bör 
efter avslutad mångkamp, ett ”ärevarv” efter prisutdelningen. 
Återigen en stor eloge till alla våra duktiga funktionärer. 

 

• Det har även varit två årsmöten under mars månad. I Växjö höll 
Smålands Friidrottsförbund sitt årsmöte och representanter från 
IFK Växjö var ordförande Anders Franzén, vice ordförande 
Elizabeth Franklin Nordin och klubbchef Mikaela Wieslander 
Mayer. Till Karlstad och Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 
åkte Elizabeth och styrelseledamot Fredrik Ahlström. Även 
IFK:arna Stina Hedvall och Emma Joabsson som ingår i 
ungdomsrådet deltog i årsmötet. Viktiga punkter som 
avhandlades var ”Tävlingar för barn” och pågående 
”Organisationsutredning”. 

 

• I mitten av januari gjorde kansliet ett utskick om medlems- och 
träningsavgifter för 2019. Kansliet kommer under veckan skicka en påminnelse via 
träningsgrupperna, till de som inte betalat. Informationen kommer finnas hemsidan. 
 



• SM-pokalen är ett sätt att räkna ut slagstyrkan mellan de olika 
föreningarna. Här ges det poäng till de sex främsta på alla SM-
tävlingar från 15år till senior. Poängen är även viktad så att det 
ges mera poäng i de äldre klasserna. Sammanlagt hamnar IFK 
Växjö på plats 19 (17:e plats 2018) efter inomhussäsongen.  
 

• Tina Rickardsson och Johan Pyrell har under vintern genomgått 
tränarutbildningen 14-17år. Denna utbildning har letts av en 
annan IFK:are nämligen Håkan Widlund. Vi är stolta och glada för 
att även i år haft två tränare som genomgått utbildningen. IFK 
Växjö ser väldigt positivt på att våra ledare går utbildningar som 
är riktade till den verksamhet vi håller på med. 

 

• Storseger blev det i år för IFK Växjös forna sprinter John Lundvik i 
Melodifestivalen. Förra året kom John på en tredje plats men i år 
tog han sig hela vägen fram till segern. Självklart skickar vi ett 
stort grattis till John och önskar honom lycka till i finalen som går i 
Tel Aviv. 
 

• 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 
23 april kl. 19:00-20:30 i Telekonsult Arena. Det blir lite 
aktiviteter, några utlottningar samt lite mat. Anmälan till 
mailadress anmalan@ifkvaxjo.se. Hjärtligt välkomna! 
 

• Växjöloppet arrangeras alltid första maj. Projektledarna Mikaela 
Wieslander Mayer och David Stridfeldt meddelar att det i 
skrivande stund är 670 anmälda. Fjolåret hade 504 vid samma 
tillfälle. Pappersinbjudan är tryckt och utdelad på strategiska 
platser. Inbjudan har även sprits digitalt. Nyhetsbrev har också 
gått ut till deltagare från förra året. Vi kommer även delta på 
Intersports löparmässa 6 april. 
 

• Vårruset arrangeras 2019 tisdagen den 14 maj. Projektledaren 
Mirjam Månsson meddelar att det den 29/3 var 1619 anmälda, 
att jämföra med 1446 förra året vid samma tid. 
 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Inbjudningar till alla 
SM-mästare (senior) är utskickade brevledes. Inbjudan har även 
skickats ut till våra sponsorer till 2019-klubben. Dessutom har en 
inbjudan skickats ut till alla de mejladresser vi fått in från våra 
medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019. Till de 
medlemmar som inte fått någon inbjudan kan ni hitta den på vår 
hemsida under fliken ”IFK Växjö 100 år”. 
 

Styrelsen IFK Växjö samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef 


