
Information oktober 2019 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• Årets 100årsfirande kulminerade helgen 11-12-13 oktober. 

 

• Fredagen den 11 oktober hade vi Boksläpp för vår 

jubileumsbok. Vi är mycket glada och stolta över det 

arbete Janne Bengtsson och Jonas Mellblom har lagt ned 

på att dokumentera våra första 100 år. 130 fullspäckade 

sidor med intressant text, och härliga bilder finns att köpa 

på kansliet för 295 kronor, vilket är den perfekta 

julklappen. 

 

• Helgen fortsatte på lördagen den 12:e med den stora 

100årsfesten på Östergatan. Sammanlagt var vi 198 

stycken gäster som njöt av en underbar nostalgikväll, 

perfekt regisserad med god mat, härliga tillbakablickar och 

förstklassig underhållning. Ett stort tack till Mikaela, 

Mirjam, Anki och alla andra som designade en mycket 

minnesvärd kväll. 

 

• Söndagen den 13:e avslutades helgen med jubileumsfest 

för de yngre träningsgrupperna 7-17år. På Knock´em 

Down hade Maria och Adéle fått ihop ett lyckat program 

som lockade hela 250 barn, ungdomar o ledare. 

 

• Samma helg avslutades årets SM-tävlingar, med Terräng-

SM i Umeå. Här sprang Tilde Axelsson Fröjdenlund 

mycket stark, och fixade guld i F16-klassen. I P19 klassen så tog Omar Nuur en silvermedalj. 

Glädjande så hade vi ett lag i M 4000m, som tog en 

sjätteplats. Laget bestod av Omar, Fredrik Johansson och 

Abdinor Aden. 

 

• Framgångarna på Terräng-SM var ett tungt vägande själ 

till att Tilde och Omar blev uttagna till Nordiska 

Mästerskapen i Terräng. Tävlingen avgörs 10/11 i finska 

Vierumäki.  

 

• I samband med att årets SM-tävlingar var avklarade, så kunde också SM-pokalen summeras. 

Här kom IFK Växjö på en stark 12:e plats, vilket var ett steg framåt jämfört med fjolårets 15:e 

plats. Noterbart är att vi plockade poäng i samtliga klasser. Från 15åringarna till seniorerna, 

och för både pojkar och flickor. 

 



• Castoramasäsongen var till enda den 20 oktober och vi kan glädjande meddela att hela 30 

aktiva tävlade med seniorredskap i årets upplaga. Därtill kan vi lägga 15 ungdomar som 

tävlade med sina redskapsvikter. IFK Växjö slutade på en sjunde plats i lagtävlingen vilket är 

en klar förbättring mot förra årets 51:a plats då vi endast hade sex aktiva som gjorde en 

Castorama. 

 

• Lördagen den 5:e oktober så arrangerade vi 

Växjöolympiaden för 48:e gången. Totalt var det 375 

stycken anmälda vilket gjorde ganska exakt 1000 starter. I 

vanlig ordning vanns den inofficiella tävlingen i antal 

anmälda mellan skolorna av Mohedaskolan, med hela 69 

stycken anmälda. Detta imponerande antal hjälps säkert 

upp av att ICA Grytan i Moheda betalar 

anmälningsavgiften. Ett stort tack för fina 

funktionärsinsatser av ledare och föräldrar från våra Friidrottsskolor, våra aktiva från 15 år 

och uppåt som tog ansvaret som grenledare och grensekreterare, samt Tävlingsgruppen och 

våra trogna funktionärer i eltiden, sekretariatet och media.  

 

• Under månaden så hälsar vi två nyförvärv välkomna till IFK Växjö. Alexander Brorsson 

kommer närmst från Athletics 24 Seven SK, och har haft några säsonger i IFK Växjö fram till 

2014. Moa Nilsson (Oskarshamns SK) går också över till oss. Ellen Pettersson har flyttat till 

Göteborg och går därför över till Mölndals AIK. Det är möjligt att det kommer ytterligare 

övergångar under hösten. 

 

• IFK Växjö har för femte hösten i rad arrangerat 

Barnledarutbildning 7-10år i egen regi. Årets upplaga 

lockade 14 stycken ledare från Friidrottsskolorna och 

Grupp 09. Det var en härlig sammansättning av föräldrar 

med lite olika idrottsbakgrund, som kan ge härliga nya 

impulser till vår friidrott. Enligt utvärderingen var de 

nöjda med utbildningen, och kan säkert bidra med ny 

energi i våra träningsgrupper. 

 

• IFK Växjö har gjort sig kända som en stark och pålitlig arrangör av inomhustävlingar. Med vår 

teknik, är våra arrangemang vi extra attraktiv. För att hålla denna höga klass så är det 

nödvändigt med ”påfyllnad” av funktionärer med extra kompetens. Vi letar därför just nu 2-

4 stycken nya funktionärer till sekretariatet. Detta finns att läsa mera om på hemsidan. 

 

• Under oktober månad så blev det officiellt att IFK Växjö tillsammans med Blodcentralen 

arrangerar Blodomloppet med start 2020. Premiärloppet kommer att arrangeras måndagen 

den 31 augusti 2020. Start- och målområde är planerat till Linnéparken. De stora klasserna är 

5 och 10km för män och kvinnor. För 5 km så är den naturliga rundan runt Växjösjön. På 10 

km så lägger vi till en runda runt Trummen, och lite cykelvägar på Teleborg. Hemsidan finns 

redan klar, och webanmälan är redan öppen.  

 

• I oktober månad har vi haft Smålands Friidrott på läger i Telekonsult Arena med sitt läger för 

GM13-14åringar. Svenska Friidrottsförbundet har också besökt oss med utvecklingsträff i 

kast. 



 

• November månad är av tradition den månad som samlar mest läger. Här välkomnar vi 

svenska FIF-kast, Motala AIF, Täby IS, Ängelholms IF, Smålandslägret för 15-19år, UF Contact. 

Dessutom så kommer vi själva att arrangera en intern Friidrottsskoletävling (15/11) och 

Klubbmästerskap för 10-14år samt Parasport (24/11). 

 

• Sedan tidigare så har vi tagit fram en jubileumskollektion med t-shirt, hood och buff. Nu är 

den kompletterad med en IFK-keps för 150kr. Dessa varor finns att köpa på kansliet. 

 

• Årsmöte för IFK Växjö är bestämt till tisdagen den 10 december kl. 19:00 i Telekonsult Arena. 

 

• Vi kan redan nu bjuda på lite julklappsrim: 

 

o ”Ett hårt paket du här får, 

som beskriver våra första hundra …” 

o ”När vinterkylan känns allt för tuff, 

Kan du här värma dig med en …” 

o Här en huvudsak som inte knäpps, 

med rätt inställning till denna …” 

 
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 

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 

 



 

 Arrangemang 2019-2020  

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 

   

 

 


