
 

Information juli 2019 

Information för IFK Växjös medlemmar 

• Omar Nuur var i final på 3000m hinder på Junior-EM i Borås. Farten var 

lite avvaktande med 3,05 på de första två kilometerna. Hela tiden med 

Omar bland de allra första. Med två varv kvar så gick Omar upp i ledning 

och körde en långspurt. Som mest ledde han med cirka 3 sekunder. Det 

visade sig fungera perfekt. Även om Omar blev upphunnen på sista 

hindret så höll han stilen hela vägen in i mål. Silver på 8.58:79, bara 0:59 

från guldet. 

• Tilde Axelsson Fröjdenlund var först ut att tävla av vår trio på 

Europeiska Ungdoms-OS – EYOF i Baku. På 3000 meter var det final 

direkt. Av mellantiderna att döma så var det ett taktiklopp. 

Passeringarna var 3,26 respektive 6,43. Tilde sprang in på en 

imponerande sjätteplats med tiden 9.57:30. Fram till guldet så var det 

bara 9 sekunder. Nästa IFK:are som tävlade var Emil Carlsson som även 

han hade final direkt i sin specialgren stavhopp. Emil valde att gå in på 

4.55. Den höjden tog han direkt. Men tyvärr så blev det tre ogiltiga på 

nästa höjd 4.70. Summa så blev det en stark niondeplats för Emil. Sist ut 

av de tre IFK:arna var Leo Janén. På fredagskvällen var det kval i 

diskusen där han kom på elfte plats. Väl i finalen kom han med sina 

55.11 på en stark sjunde plats. Tävlingsveckan avslutades med stafett 

och på EYOF springer man ”svensk stafett”. Vår Emil Carlsson sprang 

första sträckan (100m) och bidrog till en fin silvermedalj. 

• På Lag-EM i mångkamp kom Beatrice Lantz på en mycket stark femte 

plats. Som grädde på moset satte Bea även nytt pers i sjukamp, 5477 

poäng är det nu som gäller. 

• På Wind Sprint i Sundvall slog Hampus Widlund till med sitt första lopp 

under magiska 14 sekunder på korta häcken. Med 13.81 slog han både 

Smålands- och klubbrekord på denna distans. 

• Hampus Widlund har under sommaren vid flera tävlingar slagit nytt 

pers både på 110m häck och 400m häck. Under Karlstad GP som gick på 

årets SM-arena slog Hampus till med 14,10 på korta häcken.  



 

• 10 ungdomar från 04-gruppen var i Ufa, Ryssland på International 

Childrens Games. Bäst gick det för Hanna Joabsson som persade stort 

när hon tog brons på 800m. Övriga deltagare från 04-gruppen var Elin 

Joabsson, Sebastian Braunias, Vendela Mörstam, Smilla Bengtsson, 

Stella Rönnmark, Hannes Hertzman, Linnea Lind, Kajsa Lindh, Maja 

Westhoff och ledarna Per-Johan Svensson och Martin Joabsson. 

• På Ölandsspelen imponerade Nina Pyrell mest. Efter upprepade 

tävlingar i närheten av dröm-40, i diskus, så kom äntligen det 

efterlängtade 40m+ resultatet. Med 41.02 klev Nina upp på en 

sjätteplats i vår genomtidernastatistik för seniorer. 

• Med 12.21 på 100m under Folksam GP i Varberg gick Elise Malmberg 

upp på en delad 10-plats på IFK Växjös genomtidernalista. 

• Den andra juli fyllde IFK Växjö 100 år. Lite drygt 30 stycken, både gamla 

och nuvarande, medlemmar ville vara på rätt plats och rätt dag för att 

fira hundraåringen. Vår ordförande Anders Franzén hälsade alla 

välkomna. Efter några korta nedslag i vår historia så passade han också 

på att tacka Broqvist Konditori för att ha hjälpt oss med detta firande, 

med specialgjorda bakelser. 

• Ingela Nilsson som bland annat tränar ett gäng äldre 
ungdomar/seniorer längd, tresteg och höjdhopp har varit överledare på 
Universiaden i italienska Neapel. 

• Danska friidrottssklubben från Odense har varit på träningsläger hos oss 
på Arenastaden. 

• På junior-EM22 hade vi inga aktiva som kvalat in men IFK Växjö hade 
ändå med en representant på mästerskapet nämligen Kalle Petersson 
som var grenledare. 

Planerade aktiviteter framöver: 
• IFK Växjö vill uppmuntra sina duktiga tränare/ledare/funktionärer. Detta gör vi genom att arrangera en 

Finnkampsresa 24–25/8 

• 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. 

  



 

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 

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

 

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? 

 


