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• Mångkamps-SM för junior och ungdom avgjordes tredje helgen i 

september. Bland våra anmälda till Varberg så hade vi ovanligt många 

återbud. Den som imponerade mest var häckspecialisten Edvin Månsson. 

Efter en mycket stark tiokamp så bärgade han bronset i P17-klassen med 

poängen 5.746 poäng. Detta var faktiskt vår enda poängplats (bland de sex 

främsta) på en SM-tävling i mångkamp under 2019. 

• Andra helgen i september avgjordes Götalandsmästerskapen för 13-
14åringar i Kalmar. Vi hade hela 23 ungdomar anmälda, som alla skötte sig 
strålande. Sammanställer vi GM inne och ute så hamnar vi på sammanlagt 
39 stycken individuella placeringar bland de 6 främsta. Vi får gå tillbaka till 
2013 för att hitta ett högre antal (40 stycken)! Sedan dess har antalet varit 
18st – 13st – 38st – 22st – 23st – och nu 39styck! Segrar denna gång togs 
av Isak Hughes och Peppe Karlsson. Givetvis är inte medaljplaceringar allt. 
Nu hade vi härligt många pers och bra kamper. 

• Lag-UDM avgjordes den andra och sista deltävlingen i Ljungby den första 
september. För 15åringarna så var det den enda match. Vi är mycket glada 
och stolta över vår stora ungdomsverksamhet. Det visade sig inte minst i 
att vi hade hela 11 lag till start. En stor representation är viktigt för oss, och 
då blir det ju ännu bättre när våra ungdomar lyckas så bra som de nu 
gjorde. Vi vann fyra av fem tävlingsklasser. Av femton medaljer så tog vi 
sju stycken… Guld för F15, F13, P13 och F/P11 mix, silver till F13, P15 och 
brons för F/P11 mix. 

• Sista helgen i september avgjordes klassiska Lidingöloppet. Det blev 
dubbla pallplatser för våra duktiga löparungdomar. Omar Nuur visade att 
den dunderform som han haft andra halvan av bansäsongen hållit i sig. Nu 
vann han P19-klassen på nya banrekordet 31.57. Tilde Axelsson 
Fröjdenlund sprang samma tuffa mil på 38.48 med endast en norska före 
sig i F17-klassen. Det gav en stark andraplats. 

• ”Smålandsspelen för yngre” var ifjol ett nytt arrangemang i vårt utbud. 3 

september så avgjordes årets upplaga. Tävlingen samlade cirka 50 av våra 

ungdomar i åldrarna 10-14år. Tioårsklassen var största med många från 

vår nystartade träningsgrupp födda 2009.  



 

• De senaste åren har vi under september hållit i en egen 

Tränarkonferens på Royal Corner. I år var det dags den 21 

september. Det är som vanligt ett bra tillfälle att stämma av läget 

och blicka framåt. Konferensen samlade 21 tränare/ledare från IFK 

Växjö. 

 

• Vi har ett nytt samarbete med ICA MAXI Grand Samarkand. Det 

innefattar Växjöolympiaden, och även att vi stöttade med MICA-

loppet. Detta knattelopp hölls på MAXI´s parkering lördagen den 21 

september. Sammanlagt så var det cirka 50 stycken knattar som tog 

chansen till detta drop-in-lopp.   

 

• IFK Växjö deltog i Idrottens Dag lördagen den 28 september i 

Tipshallen. Arrangör var Växjö Kommun och Smålandsidrotten och 

blev mycket välbesökt. 

 

• Under september så har vi glädjande genomfört hela sex stycken 

Castorama på vår kastplan. Det har varit flera olika initiativtagarna 

till dessa kasttävlingar, och någon samordnad tanke med så många 

arrangemang har inte funnits. Men mycket glädjande så har många 

av våra aktiva genomfört en Castorama, och för första gången sen 

2013 så har IFK Växjö ett komplett lag (minst 12 deltagare i senior). 

Låt det inte dröja sex år till nästa gång. 

 

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

begivenheterna under jubileumsåret. 

o Janne Bengtsson och Jonas Mellblom har under några års 

tid skrivit IFK Växjös Jubileumsbok. Den är lämnad till tryck, 

och Boksläpp håller vi fredagen den 11 oktober kl. 17:00 i 

Telekonsult Arena. Priset för det perfekta julklappstipset är 

295 kronor. 

o Lördagen den 12 oktober så är det fest för alla 18år och 

äldre, på Östergatan. Det är glädjande hela 200 stycken 

anmälda. 

o 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 245 stycken 

anmälda. 

 

• En av vinterns största begivenheter är Inne-SM 22–23/2 2020. 

Tisdagen den 24 september hade vi ett första upptaktsmöte för våra huvudfunktionärer. En 

stor punkt var att gå igenom Janne Bengtsson fina dokumentation från ISM 2017. Allt för att 

kunna utveckla vårt arrangemang ytterligare.  

 

• IFK Växjö kommer med start 2020, att arrangera Blodomloppet i Växjö. Blodomloppet är ett 

motionslopp med sträckorna 5km och 10km för kvinnor och män. Blodomloppet centralt, har 

https://ifkvaxjo.myclub.se/site_node/1754/nyheter/tranarkonferensen-vardefull
https://ifkvaxjo.myclub.se/site_node/1754/nyheter/bokslapp-11-oktober


en önskan om ett Blodomloppsarrangemang i varje län. Därigenom så har IFK Växjö blivit 

kontaktade. En förutsättning för arrangemanget är medverkan av lokal Blodcentral. Vi har 

redan fått en bra kontakt med Blodcentralen i Växjö, som är positiva till arrangemanget. IFK 

Växjö har en stor belastning med många arrangemang under första månaderna på året. 

Blodomloppet i Växjö kommer därför att placeras i slutet av sommaren. Vi kommer i 

samband med Blodomloppet även att arrangera knattelopp, precis som på Växjöloppet. 

Preliminärt datum för 2020 är måndagen den 31 augusti. Har du tankar och frågor kring 

arrangemanget så kontakta IFK Växjös kansli. 2019 arrangerades Blodomloppet på 17 olika 

orter runt om i Sverige, och hade cirka 100.000 deltagare totalt. 

 

• I oktober så sätter inomhussäsongen i gång på allvar. Den 5 oktober så avgörs 

Växjöolympiaden för 48:e gången. Det är samtidigt 8:e gången tävlingen avgörs i Telekonsult 

Arena. Sista helgen i oktober så hälsar vi dubbla träffar välkomna. Dels håller Smålands FIF 

sitt traditionella läger för 13-14åringar. Samtidigt så kör Svenska FIF en träff för kulstötare. 

Helgen innan startar Smålands FIF en nysatsning med kastträffar för 13-16år. 

 

• I oktober arrangerar vi själva en Barnledarutbildning 7-10år där det glädjande är 15 stycken 

anmälda. 

 

• Årsmöte för IFK Växjö 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 

Emil Carlsson Stav P17 4.90 Göteborg 11/8 -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 

Peppe Karlsson Kula P13 12.92 Eksjö, 14/9-19 

 

Planerade innetävlingar 2019–2020 

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 

 

Styrelsen IFK Växjö samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef 
 


