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SM i Karlstad var augusti månads stora höjdpunkt och vilken succé 

det blev för våra deltagare. Silver blev det för Hampus Widlund 

både på 110mh och 400mh. Skadeförföljda Anna Wessman knep 

silvret i damernas spjutfinal. Sebastian Thörngren och Omar Nuur 

tog sina första senior-medaljer. Sebastian knep bronsen i herrarnas 

spjut och vår unge supertalang Omar spurtade hem ett brons på 

3000mH. I samma hinderlopp sprang Fredrik Johansson in som 

sjua. Omar kom dessutom på en fjärde plats på 10.000m då han 

sprang i mål på nytt klubbrekord för seniorer. Juniorerna Emil 

Carlsson och gjorde mycket bra ifrån sig, efter smålandsrekord i 

P17 stav kom Emil på en fjärde plats och Cecilia Larsson kom sexa i 

slägga efter en mycket väl genomförd tävling. 

I år var Parafriidrotten med under Friidrotts-SM och Niklas Almers 

tog där guld på både 100m och 200m. 

 

På Finnkampen fanns IFK Växjö representerade på ett föredömligt 

sätt. Vi hade med fem! aktiva i ungdomsfinnkampen, och tre i stora 

matchen. Hampus Widlund dubblerade på häckloppen (13.94 

respektive 51.51), genom att bli tvåa på bägge. Anna Wessman 

blev trea i spjut på 52.30. Sebastian Thörngren kastade 72.39 och 

kom sexa. I ungdomskampen så tog Emil Carlsson (stav 4.73) och 

Leo Janén (diskus 54.00) var sin andraplats. Tilde Axelsson 

Fröjdenlund fixade en grenseger på 3000m genom 9.53:05. Matilda 

Honeth persade i stav med 3.75 vilket gav en tredjeplats. Nina Pyrell kastade till sig en fjärdeplats i 

diskus med 38.38. 

 

På Lag-EM i polska Bydgoszcz så hade IFK Växjö med två deltagare. 

Anna Wessman gjorde en bejublad årsdebut i början av augusti 

med 52.41 på hemmaplan. På Lag-EM blev den sedan en 

sjundeplats med 51.39 som längst. Hampus Widlund 

representerade Sverige på favoritsträckan 400m häck. Här blev det 

en elfteplats med tiden 51.16. 

 

Omar Nuur tog en meriterande dubbelseger på Nordisk 

Juniorlandskampen i norska Kristiansand. På 3000m hinder så hade 

Omar tiden 9.06:16. Dagen efter så fixade Omar ett nytt klubb- och 

distriktsrekord i P19-klassen med 14.17:11 på 5000m. 



JSM och USM arrangerades andra helgen i Göteborg respektive 

Trollhättan. IFK Växjö hade som vanligt stora trupper på plats. 

Utfallet blev 19 medaljer, vilket är bra. Antalet placeringar bland de 

8 främsta var 41 stycken, vilket faktiskt är det tredje bästa detta 

århundrade. Guldmedaljer togs denna gång av Emil Carlsson i stav 

(även klubbrekord), Omar Nuur på 5000m och 2000mh 

(klubbrekord), Leo Janén i diskus, Matilda Honeth i stav och Tilde 

Axelsson Fröjdenlund på 3000m. Silvermedaljer togs av: Beatrice Lantz i kula, Edvin Månsson på 

110mh, Tilde Gudmundsson i höjd, Nina Pyrell i diskus, Hannes Egonsson på 110mh, Tilde A F på 

1500m och 1500mh, Amanda Pettersson i kula och Stella Gudmundsson i spjut. Bronsmedaljörer 

denna gång blev: Wilma Lundberg i kula, Tilde G i spjut, Moltas Strömberg på 300mh och Thea Björk 

i diskus. 

 

Lag-USM (17 års) avgjordes 18 augusti i Uppsala. Vår stolta 

tradition med framskjuten placering fortsätter, när vi nu tog en 

stark femteplats. Grensegrar togs denna gång av Tilde Axelsson 

Fröjdenlund (1500mh) och Leo Janén (diskus). Andraplatser togs av 

Amanda Pettersson i kula och Tilde Gudmundsson i längd. 

 

Finalen för Kraftmätningen avgjordes samma helg som 

Finnkampen. Matchen genomfördes i Täby, med stafetten inne på 

Stockholms Stadion, under Finnkampen. När alla kvalmatcherna 

hade summerats så hade IFK Växjö placering fjorton. Från detta 

läge så lyckades laget över alla förväntningar när de tog en 

åttondeplats i mixklassen. På samma sätt höjde sig killarna från 

plats 19 till 15:e plats. Den riktiga fullträffen togs av våra tjejer, som 

slog till med en tredje plats i tjejklassen. Grattis!!! 

 

Smålandsspelen har de senaste åren avgjorts som en kvällstävling i 

augusti. Årets upplaga avgjordes tisdagen den 20 augusti. Många av 

våra egna ungdomar passade på tillfället att f å tävla på 

hemmaplan, och inte minst värmde det att så många funktionärer 

var med och ”tränade” inför vinterns stordåd.  

 

IFK Växjö arrangerade en mycket uppskattad Finnkampsresa. Här 

subventionerade vi för våra funktionärer, tränare, ledare. 

Sammanlagt så blev det en full buss, och det var skoj med över 50 

personer samlade under helgen. 

 

  



Två av våra förbundsdomare har uppmärksammats extra. I 

samband med Finnkampen så fick Martin Joabsson och Magnus 

Månsson förtroendet att vara funktionärer vid längd/tresteg. Det 

är roligt att det finns olika sätt att förgyllas med landslagsuppdrag.  

 

I slutet av augusti så var det dags för träningsstart för vår nya 

träningsgrupp födda 2009. Här har över 60 barn aktivt anmält sitt 

intresse att vara med i träningsgruppen. Vi hade också en 

förberedande träff för tränare/ledare där vi i dagsläget har 10 

stycken. 

 

Första helgen i augusti så hade vi ett träningsläger med deltagare från FK Atlet, Sjöbo. Sammanlagt 

var de 20 deltagare på Växjölägret. 

 

IFK Växjö firar 100år hela 2019, och nu närmar vi oss de största begivenheterna. 

• Lördagen den 12 oktober så är det fest för alla 18år och äldre, på Östergatan. Det är 

glädjande hela 180 stycken anmälda. 

• Söndagen den 13 oktober så har vi fest för träningsgrupperna 7-17år, och deras 

tränare/ledare på Knock ‘em Down. I skrivande stund så är det 239 stycken anmälda. 

• Janne Bengtsson och Jonas Mellblom har under några års tid skrivit IFK Växjös Jubileumsbok. 

Den är lämnad till tryck, och kommer att presenteras och finnas till försäljning strax före 

festerna 12–13/10. Priset för det perfekta julklappstipset är 295 kronor. 

 

En av vinterns största begivenheter är Inne-SM 22–23/2 2020. Planeringen har så smått börjat. Den 

som har idéer kring något av nedanstående får gärna kontakta kansliet. Följande tankar finns för 

tillfället: 

• Vi önskar stärka vår redan starka funktionärskår ytterligare. Vi genomför därför, med hjälp av 

Martin Joabsson, en Distriktsdomarutbildning på hemmaplan under oktober/november. Vi 

hoppas på stort intresse. 

• Vi planerar att höja temperaturen extra genom att sälja Grensponsorer. Konceptet håller på 

att finslipas, och presenteras snart. 

• Vi har startat diskussioner med både Svenska Friidrottsförbundet, som Växjö Kommun för att 

kunna genomföra ett ännu bättre arrangemang, och öka intresset ytterligare. 

 

Årsmöte är bestämt till tisdagen den 10 december kl. 19:00 i Telekonsult Arena. 

  



Klubbrekord (utomhus) slagna hittills 2019  
(Meddela gärna kansliet om vi missat något rekord) 

Cecilia Larsson Slägga K, K22 59.43 Tårnby, DEN, 5/5–19 

Tilde Axelsson Fröjdenlund 3000m F16 9.49:50 Tårnby, DEN, 5/5–19 

Cecilia Larsson Slägga K, K22 59.58 Ballrup, DEN, 11/5–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.37:75 Göteborg, 11/5–19 

Moltas Strömberg, Edvin 
Månsson, Emil Carlsson, Hannes 
Egonsson 4x100 P17 4.62 Stockholm, 26/5–19  

Hampus Widlund 400mh M 51.04 Stockholm, 30/5–19 

Leo Janén Diskus P19 51.40 Halmstad, 16/6–19 

Hampus Widlund 400mh M 50.44 Sollentuna, 18/6–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.34.82 Sollentuna, 18/6–19 

Tilde Axelsson Fröjdenlund 3000m F16 9.42:96 Göteborg, 28/6–19 

Isak Huges 80m P14 9.55 Göteborg, 29/6–19 

Hampus Widlund 110mh M 13.81 Sundsvall, 28/7–19 

Emil Carlsson Stav P17 4.83 Mölndal, 3/8–19 

Omar Nuur 2000mh 
M22, 
P19 5.43:01 Göteborg, 9/8–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.17:11 Kristiansand, NOR, 18/8–19 

Omar Nuur 10000m M 29.30:21 Karlstad, 30/8–19  

Emil Carlsson Stav P17 4.95 Karlstad, 1/9–19 

 

Planerade kommande tävlingar 2019–2020 

Växjöspelen (11-14år) Tisdag 3 september 2019 

Växjöolympiaden Lördag 5 oktober 2019 

Luciasprintern Torsdag 12 december 2019 

Quality Hotel Games Fredag-söndag 17–19 januari 2020 

Växjö Inomhuskast (11-19år) Lördag 1 februari 2020 

Inne-DM (Arr. SmFIF) Lördag-söndag 1–2 februari 2020 

ISM (senior) Lördag-söndag 22–23 februari 2020 

Växjömångkampen Lördag-söndag 28–29 mars 2020? 



 


