
 

Information juni 2019 

Information för IFK Växjös medlemmar 
• Roligast under juni månad var att både dam- och herrlaget var i Lag-SM 

final. Herrarna kom på en femte plats och damerna på en sjätteplats. 
IFK Växjö var den enda föreningen förutom storstadsklubbarna 
Hässelby, Spårvägen och Ullevi som hade med både dam- och herrlag i 
finalen. Detta är något vi ska vara riktigt stolta över! 
 

• Tolv friidrottare och två tränare från IFK Växjös 04-grupp har varit på 
konfirmationsläger i Sopot i Polen. De har bland annat besök ett 
koncentrationsläger, gjort en pilgrimsvandring, badat och tränat på den 
mycket fina anläggningen i Sopot. 

 

• I vanlig ordning genomförde Svenska Friidrottsförbundet en kastträff för 
juniorer i Växjö direkt efter midsommar. Den brukar sammanfalla med 
en av våra kasttävlingar, och då givetvis öka intresset ytterligare. 
Startfältet kryddades extra genom att några av Vesteinns internationella 
gäng var på plats. Från IFK Växjös horisont så gladde diskuskastande 
02:orna extra. Leo Janén fortsätter att perforera gräsmattan bortom 
den "resultatnivå" på 55 meter som SFIF satt upp för deltagande till 
Ungdoms-OS. Längst i den jämna serien var ett kast på 56,15. Även Nina 
Pyrell fortsätter att visa mycket god form. Nu blev det 39,41 och bara 8 
cm från pers. Vi hade även tänt grillen vilket blev ett trevligt inslag 
denna måndagskväll. 
 

• På Sollentuna GP slog Hampus Widlund för andra gången denna säsong 
nytt Smålands- och klubbrekord på 400m häck. Hampus återtog därmed 
första platsen i Sverigestatistiken på 400mh efter 50.44 på 
Sollentunavallen. Både Elise Malmberg och Omar Nuur gjorde precis 
som Hampus prestationer på personlig toppnivå. Elise blev sexa på 
100mh med tiden 13,62w. Omar blev åtta i ett 5000-meterslopp och 
förbättrade därmed sitt nysatta klubbrekord i P19 till 14,34,82. 

 

• Leo Janén har öppnat säsongen strålande. På Laxaspelen i söndags så 
slog han till med 51,40 med 1,75kg diskusen, som man kastar med i P19. 
Därmed raderade han ut Per Karlssons 49,78 från 1985. Två persande 
stavhoppsflickor var några av de nöjda Laxadeltagarna i helgen. Matilda 
Honeth ökade till 3.60 och Lova Nilsson till 3.20. 

 

• Nu har de två första veckorna av årets Sommaridrottsskola dragit igång. 
76 stycken barn födda 2006–2011 har deltagit under dessa två veckor 
vilket är en ökning mot föregående år. Vi kommer även ha 
Sommaridrottsskola under vecka 33. 
 



 

• IFK Växjös forne sprinter, Erik Karlsson, satte i mitten av juni nytt 
världsrekord i marklyft för 86-kilosklassen när han vann grenen i VM i 
styrkelyft! Det nya världsrekordet i marklyft lyder på 326,5 kilo. Erik 
innehar ett klubbrekord i IFK Växjö när han tillsammans med övriga P17 
killar (Erik Karlsson född 1985, Anton Barck -87 och Erik Lundvik -85) 
sprang 1000m-stafett i Vellinge 2002. Erik hittar vi även på plats 
nummer fyra på vår topp-10 lista för herrar 60m inomhus. Eriks bästa 
tid på 60m blev 6.86 från Florö i Norge 2009.  

 

• Tilde Axelsson Fröjdenlund var i Stockholm och sprang STHLM10 som 
även innefattar SM på 10km. Tilde har ett år kvar innan hon får tävla i 
elitklassen på milen som slåss om SM-medaljer så hon sprang i 
motionsklassen. Tilde älskar milen och gjorde ett strålande lopp i 
STHLM10. En sekund över PB och vinst på 36.13 i motionsklassen. Tildes 
tid var den åttonde bästa av alla kvinnor inklusive SM-klassen. Katja 
Schönbeck tävlade i SM-klassen K45 och slutade på en fin fjärdeplats 
endast 19 sekunder från bronsplats. Katjas tid i mål var 42.18. Även på herrsidan hade vi en deltagare 
genom Fredrik Johansson. Han sprang i mål på tiden 31.59 vilket resulterade i en 25 plats på SM-milen. 

 

• Omar Nuur fick i slutet av juni det glada beskedet att han blivit uttagen 
till Junior-EM som den 18–21 juli går i Borås. Omar som har klarat 
kvalgränsen till både 5000m och 3000m hinder kommer förmodligen 
springa 5000m i Borås. Ett stort grattis till både Omar och tränare Peter 
Lönn till denna uttagning och vi önskar er stort lycka till! 

 

• I Sävedalsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg var några av våra 
ungdomar i farten. Häcklöpare, långlöpare och stavhoppare tog chansen att idka idrott på denna klassiska 
arena. Tilde Axelsson Fröjdenlund var bara någon sekund ifrån att slå Anette Karlssons 34 år gamla 
klubbrekord på 3000 meter i F16. Tildes tid blev förnämliga 9,52,43.  

 

• Ett stort gäng IFK:are som valde att åka Kalmar för att tävla på DM. 
Flera av träningsgrupperna arrangerade gemensamma resor med 
minibussar och övernattning. Totalt sett plockade IFK Växjö hem 121 
medaljer jämfört med 102 förra året när DM gick i Värnamo. Det är 
mycket glädjande att vi inte bara har fler medaljer på årets DM utan att 
det även är fler aktiva som tävlar på DM. Av dessa 121 medaljer var 60 
styck guld, 31 styck silver och 30 styck brons. Bra jobbat allihop och ett 
stort tack till alla tränare som varit i Kalmar och stöttat de aktiva. 

 

• På Nordiska Mästerskapen i mångkamp hade IFK Växjö med två 
deltagare, Beatrice Lantz och Tilde Gudmundsson. Tildes poäng 4.990 
(endast 15p från pers) räckte till en åttondeplats i den tuffa F17 klassen. 
Bea slutade på goda 5.170 poäng (nytt årsbästa med 4 poäng) vilket gav 
en fjärdeplats i K22-klassen. 

 

• På Råslättspelen i Jönköping klarade Emil Carlsson 4.80 vilket även är 
kvalgränsen till Europeiska Ungdoms-OS. Han kommer därmed att ha 
chans att bli en av de 12 utvalda. Den 1 juli får vi veta om Emils resultat 
genererar till en plats i truppen. Även Leo Janén och Tilde Axelsson 
Fröjdenlund har klarat sina kvalgränser och väntar på besked om de blir 
uttagna. Klart är att Stefan Carlsson åker till Baku som ledare. 

 



 

• En som har varit drivande inom kast i IFK Växjö de senaste åren är Kalle 
Petersson. För några år sedan så breddade han repertoaren med att 
genomgå SFIFs Förbundsdomarutbildning. Nu har Kalle fått en förfrågan 
om att vara grenledare i framförallt diskus under Europamästerskapen 
för juniorer i Gävle 11–14 juli. Vi gratulerar Kalle till detta fina uppdrag, 
och hoppas att Kalle kommer att stötta våra kastarrangemang även i 
framtiden.  

 

• Om man söker en lagom stor tävling i början på säsongen som 
dessutom ligger på nära avstånd och erbjuder alla kastgrenar då blir 
svaret B- tex cup i Villstad. Ett laddat glatt gäng från kastgruppen 07–05 
passade på att testa formen i både diskus, spjut, kula och slägga. Trots 
nya tyngre vikter, rejält kallt blåsigt och regnigt blev det ett antal nya 
pers och medaljer med hem. 

 

• På Kraftmätningens kvalmatch i Ljungby blev det vinst för IFK Växjö. 
Finalen avgörs i Täby samma helg som Finnkampen, med avslutande 
stafett under Finnkampen på Stockholms Stadion. Gårdagens triumf 
betyder att IFK Växjö är i sin 13:e raka final! 

 

• Det har även blivit ordning och reda i kastförrådet uppe vid Kastplan. 
Mikael Fröberg och Fredrik Ahlström har fixat och donat för att det ska 
bli lättare att hålla ordning i förrådet.  
 

• Som tidigare år anordnades en gemensam resa till 
Världsungdomsspelen med boende för våra äldre aktiva. Det var många 
fina resultat från våra aktiva under VU-spelen där Tilde Axelsson 
Fröjdenlund stod för främsta prestationen genom att slå nytt Klubb- 
och Smålandsrekord på 3000m för F16. Den nya rekordtiden är på 
9.42:96. Klubbrekord blev det även för snabbe Isak Huges på 80m i P14 
med tiden 9.55. 

 

• Vi gratulerar Beatrice Lantz som har blivit uttagen att representera Sverige vid Lag-EM i sjukamp. 
Tävlingen avgörs 6–7 juli i portugisiska Ribeira Brava. 
 

• I månadsskiftet maj/juni var Bohus IF Friidrott på träningsläger hos oss i Växjö. 
 

Planerade aktiviteter framöver: 
 

• IFK Växjö bildades den 2 juli 1919 på Broqvist Konditori. Jubileumsdagen firas tisdagen den 2 juli 2019 kl. 
09:30 på just Broqvist Konditori med en förmiddagsfika. 

 

• IFK Växjö vill uppmuntra sina duktiga tränare/ledare/funktionärer. Detta gör vi genom att arrangera en 
Finnkampsresa 24–25/8. I dagsläget så är bussen nästan full. Den som är intresserad hör av sig snarast till 
kansliet. 

 

• 100-årsfirandet för 18 år+ äger rum på Östergatan den 12/10 och dagen efter, 13/10, firar våra 
medlemmar som är under 18 år på Knock ‘em Down.  
 

• I juli månad så hälsar vi danska friidrottssklubben från Odense välkomna på träningsläger i Växjö.  
 



 

 

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 

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

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

 

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? 

 


