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• Första maj var det dags för det 52: a Växjöloppet och 
mycket glädjande hade vi en ökning av antalet anmälda 
(1482 2019 och 1326 2018) till de tre huvuddistanserna. Ca 
530 barn och ungdomar deltog i något av Lilla Växjöloppets 
tre lopp och 1000 barn sprang Tidningslöpet. Årets segrare 
i damklasserna var: 21 km – Matilda Kjellberg Samuelsson, 
Elmhults SC (1:23:24), 10 km – Tilde Axelsson Fröjdenlund, 
IFK Växjö (36:49) och 4,7 km – Rebecca Arnesson, IFK Växjö (18:32). Herrklassernas segrare: 
21 km – Anton Rehn, Högby IF (1:12:06). 10 km – Omar Nuur, IFK Växjö (31:30) och 4,7 km 
Daniel Attås, OK Tisaren (15:22). 

• 14 maj arrangerade IFK Växjö Vårruset för 30:e gången. 
Kvällen erbjöd ett härligt picknickväder för de 2695 tjejerna 
som gick i mål. Totalt hade loppet 3076 anmälda jämfört 
med 3170 anmälda 2018. Vi fick ett gott betyg från 
Stockholm Marathon för hur vi arrangerade Vårruset.  

• Under maj har det tävlats flitigt. Första helgen i maj slogs 
det två klubbrekord på Tårnby Games i Köpenhamn. Cecilia 
Larsson kastade släggan hela 59.43m vilket är nytt 
klubbrekord i kvinnor och Tilde Axelsson Fröjdenlund 
sprang 3000m på 9.49:50 vilket är nytt klubbrekord i F16. 
Tildes resultat är även under normen för sommarens 
European Youth Olympic Festival dit Sverige endast får 
anmäla totalt 12 stycken friidrottare. 

• Cecilia Larsson trivs i Danmark. I Ballerup förbättrade hon 
sitt veckogamla rekord till 59.58 vilket givetvis då även är 
klubbrekord i slägga. I samma tävling kastade Leo Janén 
55.50 i diskus vilket är över den kvalgräns som krävs för att 
kunna bli uttagen till European Youth Olympic Festival. 

• En annan kvalgräns som klarades med marginal stod Omar 
Nuur för då han van Kvilles Vårtävling i Göteborg på 5000 
meter på fina 14,37,75. I Omars fall gäller det kval till Junior 
-EM U20 i Borås. Dessutom slog Omar Sven-Åke 
Gustavssons klubbrekord från 1975 i P19. 

• Den 10 maj arrangerade vi årets första kasttävling på Växjökastpark. Våra kasttävlingar 
brukar alltid locka många elitkastare och denna kväll hade vi kulspecialisterna Fanny Roos 
och Wictor Pettersson på besök. 



• På Marknadsspelen i Skruv hade vi 67 anmälda aktiva som 
tillsammans gjorde 157 grenstarter. Det var härligt att se så 
många IFK:are tävla under lördagen. Det var aktiva från nio-
årsklasserna upp till våra bästa seniorer med 
landslagsmeriter som tävlade på samma arena. Det är det 
som gör friidrotten så speciell. Det var många pers som 
slogs denna dag och en hel del tjejer och killar gjorde sin 
första friidrottstävling utomhus någonsin. Nämnas bör att 
Leo Janén för andra tävlingen persade och överträffade normen för sommarens European 
Youth Olympic Festival. Pers blev det även för vår landslagskille Hampus Widlund på 110mh 
redan i säsongens första lopp. 14.16 är numer hans nya pers på denna distans. 

• I Ljungby hade vi 12 deltagare i den mångkampstävling 
som pågick samma helg som Marknadsspelen. Även här 
förenades 11-årsklassen med landslagsmeriterade seniorer. 
Beatrice Lantz gjorde efter 20 månader comeback och fick 
till en riktigt bra mångkamp. 

• SM-silver blev det för våra P17-killar Moltas Strömberg, 
Edvin Månsson, Emil Carlsson och Hannes Egonsson i 
stafett-SM. Och det blev inte bara SM-silver utan även nytt 
Smålandsrekord och klubbrekord för denna kvartett med 
tiden 43,62. Det blev även en femte plats under denna 
tävling av F15 tjejerna Elin Joabsson, Vendela Mörstam 
och Hanna Joabsson på 3x800m. 

• I Bauhausgalans förtävlingar blev det en ypperlig årsdebut 
för Hampus Widlund på 400 m häck. Han vann loppet före 
meriterande motstånd och han var för kvällen snabbaste 
svensk på det nya perset 51,04. Det gamla lydde 51,07. 
Hampus 51,07 är även nytt Smålandsrekord och 
Klubbrekord. 
Även Anton Bertilsson tog några fina skalper och blev sexa 
i loppet med 53,53. 

• Våra äldre aktiva har under april och maj varit på 
träningsläger runt om i Europa. För första gången på många 
år arrangerades ett gemensamt IFK-läger under påsklovet. 
Det var ett stort gäng ungdomar födda 2003 och tidigare 
som på Småland Airport klev på planet som skulle ta dem 
till Alicante. Lägret var mycket uppskattat (förutom kanske 
den otur de hade med vädret) och vi hoppas kunna erbjuda 
ett läger även 2020. Veckan efter påsk åkte Ingela med 
några aktiva till Cypern och Håkan tog med sig några till 
Makarska i Kroatien. I början på maj åkte våra äldre mångkampare till Formia i Italien för att 
slipa på formen inför utomhussäsongen.  

• Även de yngre har varit på träningsläger. Grupperna 04–05 var på ett läger i Ronneby, 3–5 
maj. Det var 29 anmälda totalt från de båda grupperna som förutom friidrottsträning även 
besökte simhallen. Grupperna 06–08 åkte helgen 11–12 maj på läger till Skruv, vilket för 
dessa åldersgrupper nu blivit en gammal tradition. Här blandades traditionell friidrottsträning 
med andra sociala aktiviteter. 



• Den 20 maj hade vi en uppstartträff för de ledare som är intresserade att ta hand om vår nya 
träningsgrupp som startar på Arena staden i augusti – Grupp 09. Det var nio intresserade 
ledare, de flesta har varit ledare på de olika 
Friidrottsskolorna men har barn som nu flyttar upp till 
Telekonsult Arena och Värendsvallen. 

• I slutet av april hjälptes ett gäng på 15 stycken 
kastentusiaster till att städa och fixa på Växjö Kastpark. Det 
plockades skräp, rensades bort ogräs och linjerades på 
kulnedslaget. Kastboden städades och några gick igenom 
kastburarna ur ett säkerhetsperspektiv. 

• Den 23 april bjöd vi in alla funktionärer och tränare till en IFK-kväll där vi informerade om 
kommande 100-årsfirandet, Finnkampsresa, Distriktdomarutbildning med mera. Vi hade 
även utlottning av priser bland de som deltog under kvällen. Mikael Rönnmark, Per-Wilhelm 
Siwertsson och Kenth Axelsson vann varsin IFK-hoodie. 
Anders Petersson, Katarina Siwertsson och Kjartan Langlo 
vann varsitt presentkort och Wilhelm Mörstam vann en 
hotellnatt sponsrad av Quality Hotel Royal Corner. Kvällen 
avslutades med buffé som vi beställt från vår 
samarbetspartner Restaurang Tipshallen vilka servat oss 
med mat under vintern arrangemang. 

• Vi har fått ett nytt tillskott till vår seniorverksamhet. Elise 
Malmberg som stannat kvar i Växjö efter att hon gick ut 
Friidrottsgymnasiet. Hon har hela tiden tränat med IFK-
tränare och efter comebacken i vintras ville hon börja tävla 
i vår blåvita dress och vi hälsar henne naturligtvis 
välkommen att göra det. 

• Beatrice Lantz och Tilde Gudmundsson har båda två blivit 
uttagna till JNM-UNM i mångkamp som helgen 8–9 juni 
avgörs i Uppsala. 

• Ett stort tack till alla funktionärer som hjälpte till på Växjöloppet och Vårruset. Det är så 
härligt att se er alla glada och hjälpsamma på våra evenemang! Nu tar vi en liten paus över 
sommaren och vilar upp oss. 

• Den andra april anordnade IFK Växjö tillsammans med Smålandsidrotten en föreläsning med 
före detta höjdhoppsstjärnan Linus Thörnblad. Föreläsningen handlade om psykisk ohälsa 
som han utifrån sina egna erfarenheter pratade om. Det var en stor uppslutning och de 75 
åhörarna, de flesta från IFK Växjö, var mycket nöjda med föreläsningen. I början av maj 
ordnade vi ytterligare en föreläsning om ett viktigt ämne, 
nämligen kost. 39 ledare, aktiva och föräldrar var och 
lyssnade till när Cecilia Soto Thompson berättade hur 
viktigt det är att äta rätt och vila för att kunna prestera på 
topp. 

• Växjö Pride paraden gick den 11 maj och självklart var IFK 
Växjö med i denna manifestation. Ett 30-tal IFK-are gick för 
alla människors rätt att vara sig själva och älska vem de vill.  



• Vi har även bjudit in till en Finnkampsresa med ett saftigt 
subventionerat pris för alla som bidragit med en 
funktionärsinsats vid minst två tillfällen under 2019 samt alla 
tränare och ledare i föreningen. Mail har gått ut till 874 
mejladresser som dokumenterats i samband med 
funktionärsanmälan och i medlemsregistret.  

• Informationsmöte med sommarjobbarna hade vi den 16 
maj. Vi har nio aktiva födda 2001 och 2002 som kommer ta 
hand om Sommaridrottsskolan under veckorna 25, 26 och 
33. Det kommer även finnas möjlighet till lite andra 
uppgifter beroende på hur många barn som anmäls till 
Sommaridrottsskolan. 

• Vår forna storsprinter John Lundvik kom sexa i finalen på 
Eurovision Song Contest som i år gick i Tel Aviv. Det var en 
riktigt spännande tävling där John efter juryrösterna låg på 
första plats men efter att folkets röster delats ut hamnade 
han på en mycket hedrande sjätteplats. 

 

 

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 43,62 Stockholm, 26/5–19  

Hampus Widlund 400mh M 51,04 Stockholm, 30/5–19 

 

Planerade kommande tävlingar 2019–2020 

Smålandsspelen Tisdag 20 augusti 2019 

Växjöspelen (11-14år) Tisdag 3 september 2019 

Växjöolympiaden Lördag 5 oktober 2019 

Luciasprintern Torsdag 12 december 2019 

Quality Hotel Games Lördag-söndag 18–19 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? 

 


