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• Växjöloppet är som bekant flyttat till 19 september. I dagsläget har 

vi 666 stycken anmälningar. Vi kommer inom kort att behöva 

bestämma om och hur vi kan genomföra Växjöloppet 2020.    

 

• Blodomloppet skulle i år haft premiär i Växjö 31 augusti. Nu har 

Blodomloppets centrala organisation beslutat att det inte blir några 

traditionella lopp 2020 utan att marknadsföra ”Blodomloppet på 

distans”. Det betyder i korthet att alla har möjlighet att anmäla sig, 

och springa själva när och var man vill. För 200 kronor så får man t-

shirt, medalj och nummerlapp hemskickat. IFK Växjö kommer att 

marknadsföra detta för Växjö 31/8 - 6/9. Här får vi alla i föreningen 

hjälpa till med marknadsföringen. Vi ska också se till att skylta upp 

start/målplats i Linnéparken, samt markering för den tänkta 5-km 

banan. Allt för att höja intresset lite extra. I dagsläget är det 15 

anmälda. 

 

• Del 2 av Micropower Power Tour genomfördes på Värendsvallen 8 

juli. Många av våra egna tog chansen till tävling på hemmaplan, 

kryddat med en hel del aktiva utifrån. Här nedan några av de främsta 

resultaten för våra äldre. Thomas Jones imponerade genom 10.73 

på 100m (delad femteplats i genomtidernastatistiken) och 14.29 på 

110mh. På den senare sträckan sprang Edvin Månsson på 14.98. 

Omar Nuur sprang 1500m på 3.55:39, där Fredrik Johansson hade 

4.01:51. Anton Bertilsson fixade 53.60 på 400m. Theodor Ahlström 

kastade 64.65 i spjut. 

 

• Sebastian Thörngren har fortsatt att tävla framgångsrikt. I Hässelby 

4/7 kastade han 69.64. Och fyra dagar sedan blev det 70.55 på GP 

Karlstad.  

 

• I Norrköping genomfördes ”Trestegsraketen” lördagen den 19/7. 

Thilda Särnevång fortsätter att imponera i tresteg. Denna gång med 

nytt pers 12.50, vilket ger en fjärdeplats i genomtidernastatistiken. 

På hemmaplan i Karlshamn 26/7 så satte Thilda nytt årsbästa i längd 

med 5.84.  

 

• Stavhoppstour har under juli genomfört tävlingar både i Göteborg 

(Ullevi), Karlskrona och Täby. På Ullevi rådde det busväder. Våra IFK-

killar visade styrka genom att bägge vara på pallen. Emil Carlsson 



475 och Micael Fagö 445. Sandra Alvero har imponerat med serien 

382, 374 och 387. Det sista ger en femteplats i 

genomtidernastatistiken.   

 

• I Göteborg arrangerades det 25/7 Bannister Running Invitational 5, 

som samlade stora delar av den svenska eliten. En som imponerade 

extra mycket var Thomas Jones genom vinst på 100m med storfina 

10.38w. Även om det blåste +3.2, så är det värt att notera att 

Thomas hade ett pers på 10.81 när säsongen började… Även Omar 

Nuur gladde extra. Denna gång valde han 1500 meter. Det blev nytt 

pers genom 3.51:25 och en niondeplats i genomtidernastatistiken. 

Anton Bertilsson hade 53.46 på 400mh. På samma distans fixade 

Vendela Rydbäck 63.32 och en sjundeplats i 

genomtidernastatistiken. Samma dag och plats så genomfördes även 

en hopptävling, där Amanda Hjalmarsson hoppade 12.09 i tresteg.    

 

• Rapport om ekonomiska konsekvenser på grund av Corona. Det kan 

vara på sin plats att rapportera hur IFK Växjö mår ekonomiskt. Här 

gör vi lite jämförelse med budget för 2020, som skulle gett ett 

nollresultat. Även om årets alla långlopp inte är genomförda (eller 

inställda) ännu så kommer vi att tappa en rejäl slant på våra 

långlopp. Samtidigt så gick våra inomhusarrangemang (framförallt 

ISM) mycket bra. Även om de flesta SM-arrangemang utomhus 

kommer att genomföras, så kommer kostnaderna för vår 

tävlingsverksamhet (inklusive anmälningsavgifter) inte upp i budget. 

Som helhet så kommer vi eventuellt att gå med ett visst minus 2020, 

men inget dramatiskt. 

 

Det som oroar oss mera är ekonomin 2021. Vi har sökt de flesta SM 

tävlingarna och GM inomhus och inte tilldelats något. Även om 

tävlingsverksamheten kommer igång som normalt, så tvingas vi 

tänka nytt. Detta får vi återkomma om.  

 

• Under vecka 32-35 så kommer Vöfab att byta underlag på 

halvmånarna på Värendsvallens A-plan. Detta innebär också att det 

ibland kan vara svårt att komma åt rundbanan. Under hela perioden 

så finns Telekonsult Arena tillgänglig för de träningsmoment som 

inte kan genomföras på A-plan. Smålandsspelen kommer inte att 

genomföras enligt plan. Eventuellt kör vi med färre grenar. 

 

• Under vecka 25-26 så har vi arrangerat Sommaridrottsskolan på 

Arenastaden, med stort intresse. Vi erbjuder även verksamhet vecka 

33 (måndag till onsdag).  

 

• Som normalt så innehåller augusti månad SM-tävlingar. Ett år när 

nästan inget är som normalt, så är det kul att något är normalt, även 

om SM-tävlingarna till stora delar genomförs med lite onormala 

upplägg. Vi ser fram emot Mångkamps-SM, lag-SM, senior-SM, 



junior-SM och ungdoms-SM med 

förhoppningsvis många starka IFK´are på plats. 

Däremot noterar vi att Lag-USM (17år) är 

inställt. 

 

Planerade kommande tävlingar 2020 

Blodomloppet 
på distans 

Månd. (-sönd.) 31 aug ( - 6 sep) 

Växjöloppet Lörd. 19 sep 

 

 

Thomas Jones visar vägen… 

 

 

 

 

 


