
Information februari 2019 

Information för IFK Växjö´s medlemmar 
 

• ISM gick i år i Norrköping och IFK Växjö åkte dit med en trupp på sju 
aktiva. Där krossade 16-åringa Tilde Axelsson Fröjdenlund sitt pers 
och sprang in på en femte plats på 3000m. Nya perset lyder på 
9,40,71. I manliga stavhoppet var det en annan junior, Emil Carlsson 
född 02, som med nytt pers på 4,87 kom sexa. Det var även i stav vi 
tog vår tredje topp-8 placeringen genom Micael Fagö som blev just 
åtta. 
 

• Sista helgen i februari arrangerade vi själva Svenska Mästerskapen 
för juniorer i Telekonsult Arena och IFK erövrade ett guld och tre 
brons. Emil Carlsson vann stavhoppet för P17 med hela 30cm. Emil 
stannade denna dag på 4.80. Edvin Månsson och Leo Janén även de i 
P17 persade båda två och knep varsin bronsmedalj. I 60mh finalen 
sprang Edvin i mål på 8.28 (nytt pers i försöken med 8.22). Leo stötte 
för första gången kulan över 16m. 16,06 lyder hans nya pers på. Den 
tredje bronsmedaljen tog Sophie Ohlsson i K22 stavhopp. Utöver 
medaljerna bör vi nämna Laura Iversen i F17 som kom fyra efter pers 
i alla tre loppen på 60m. Först 7,95 i försöken, 7,83 i semin och 7,79 i 
finalen. Fjärde platser och pers blev det även för Edvin Månsson P17 
på 60m (7,19), Tove Larsson F17 på 60mh (8,85) och Anton Bertilsson 
i M22 400m (50,56).  
 

• En guldmedalj borde också ha delats ut till alla våra underbara funktionärer som gjorde ett 
strålande jobb under IJSM-helgen! Var och en utförde sin uppgift på ett strålande sätt och jag 
är ganska säker på att alla 594 deltagarna som tillsammans gjorde 860 starter håller med 
mig.  
 

• Först ut bland SM-tävlingarna var mångkamparnas mästerskap, som gick första helgen i 
februari i Uppsala. IFK Växjö hade två aktiva till start, tvillingarna Elin och Hanna Joabsson. 
Tyvärr fick Hanna avbryta tävlingen pga. feber. Elin slutade 
på en nionde plats med slutpoängen 3083.  
 

• Första helgen i februari var det även dags för Växjö 
Inomhuskast, som vi nu i olika tappningar arrangerade för 
elfte gången. Tävlingen samlade 338 anmälda starter.  
 

• Ytterligare ett arrangemang ägde rum första helgen i 
februari. Smålands FIF stod som arrangör för 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. 
Vi kan glädjande konstatera att vi i år hade en ökning av 
antalet IFK aktiva på IDM. Hela 85 aktiva 2019 jämfört med 
70 aktiva 2018. 



 

• Även i årets Melodifestivalen kunde vi glädjande se att IFK Växjös forne sprinter John 
Lundvik kvalificerade sig direkt till finalen. 
 

• Växjöloppet arrangeras alltid 1:a maj. Projektledarna 
Mikaela Wieslander Mayer och David Stridfeldt meddelar att 
det i skrivande stund är 240 anmälda. Förra året vid samma 
tidpunkt var det 213 styck anmälda. Hoppas denna positiva 
trend håller i sig. Pappersinbjudan är tryckt och kommer att 
delas ut vid strategiska platser i närområdet. 
 

• Vårruset arrangeras 2019 tisdagen den 14 maj. Även här är 
anmälan öppen låter projektledaren Mirjam Månsson 
meddela. Anmälningsläget är just nu 721 anmälda mot 726 
anmälda 2018. Miriam och Anki Kanth var med på den 
centrala konferensen 8 februari i Stockholm. 

 

• Janne Bengtsson fick under Spårvägens 100-årsfest mottaga 
Svenska Friidrottsförbundets högsta utmärkelse – 
Guldmedaljen.  

 

• Vi har även gått ut med information om Sommarjobb under 
Sommaridrottsskolan veckorna 25, 26 och 33 för våra 
ungdomar födda 01 och 02.  
 

• I mars månad välkomnar vi träningsdagar för Lomma FIK 
och Markaryd FK. Dessutom kommer SFIF ha en träff för 
kula/diskus. Vi laddar givetvis också för våra arrangemang 
Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar och 
Växjömångkampen. 
 

• Arbetet med 100-årsjubileumet fortsätter. Styrelsen har beslutat att 
vi genomför vuxenfesten på Östergatan den 12 oktober 2019. 
Information om var ungdomsfesten och barnkalaset kommer hållas 
informerar vi om senare. 
 
Fortsatta tävlingar 2019 har vi planerat enligt följande:  

o IGM 13-14 år lör-sön 16-17 mars      
o Växjömångkampen lör-sön 30-31 mars 
o Växjöloppet  ons den 1 maj 
o Vårruset  tis den 14 maj 
o Smålandsspelen tis den 20 augusti 
o Växjöspelen (11-14år)  tis den 3 september 

 
Styrelsen IFK Växjö samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef 


