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• Under Coronavåren så bestämde vi först att flytta Växjöloppet till 

19 september. Inte helt oväntad så tvingades vi ställa in det 

gemensamma fysiska loppet. Vi summerade 668 stycken 

anmälningar. Vi erbjöd deltagarna att skjuta sin startplats till 1 maj 

2021, vilket 152 deltagare utnyttjade. Övriga skänkte sin startplats. 

De som skänker startplatsen hade även möjlighet att genomföra 

”Växjöloppet på distans” under perioden 19/9-27/9, då vi skyltade 

upp banorna 4,7 och 10km lite extra. 

 

• Efter många turer så kunde till slut Finnkampen arrangeras 5-6 

september i Tammerfors. IFK Växjö hade två deltagare i 

landskampen. Thomas Jones tävlade på 100 meter, där han blev fyra. 

Detta efter en stark finish då starten inte var lika bra som den brukar. 

Tiden stannade på 10,56. Thomas gjorde även en glimrande 

förstasträcka på 4x100 senare, vilket bidrog till att laget vann. 

Sebastian Thörngren kastade spjut och fick till 69.01 i första kastet 

vilket blev dagens längsta. Finnarna var övermäktiga och Sebbe fick 

till slut en femteplats. 

 

• Stafett-SM avgjordes andra helgen i september, på Slottsskogsvallen i 

Göteborg. IFK Växjö hade två gäng, som gjorde tre starter. P19 gänget 

ställde upp på 4x100 meter. De var trea i mål och mottog någon 

timme senare sina medaljer. Dagen efter kom beskedet att de var 

diskade för överväxel. Efter flera veckors palaver så kommer nu 

beskedet att de inte är diskade och får behålla sin tredjeplats. De 

lyckliga är: Thomas Jones, Edvin Månsson, Moltas Strömberg och 

Hannes Egonsson. Vi hade också ett F17-gäng på plats. På 1000 

metersstafetten blev det en sjundeplats, medan de kom femma på 3 

x 800m.  

 

• Tyvärr så tvingades Götalandsmästerskapen 13-14år att ställa in. 

Tävlingen skulle ha arrangerats i Malmö andra helgen i september. 

Det är extra tråkigt eftersom de nu inte fick något mästerskap varken inne eller ute 2020. 

 

• IFK Växjös 14-15åringar hade lyckats ta sig till final i Kraftmätningen. Det som brukar vara en 

folkfest med över 100 deltagare per gren, uppdelat i olika tävlingsrundor, var ju omöjligt att 

genomföra i år. Modell 2020 blev en synkroniserad final på nio olika platser. Våra ungdomar 

fick åka till Karlskrona och möte KA 2 IF lördagen den 5 september. I vanlig ordning så var det 

mängder av bra resultat av våra aktiva. Total blev det en tolfte plats med 26.384 poäng. I den 

separata tjejklassen blev det en femtondeplats för våra tjejer, medan killarna tog en 

fjortondeplats. 



 

 

• Lag-UDM 13 år genomförde den första matchen 

på hemmaplan i våras. Vid den andra matchen så 

kunde glädjande alla lagen mötas i Ljungby 5 

september. I Flickor 13år så var det sammanlagt 

11 lag till start i andra matchen. Våra tjejer födda 2008 tog en 

sjundeplats i denna andra match. Extra imponerande eftersom de har 

ett år kvar i klassen. Efter en lite svagare första match så blev det en 

sammanlagd elfteplats. Våra tjejer födda 2007 låg fyra efter första 

matchen. Även de gjorde en stark match i Ljungby och avancerade 

upp på tredje plats. BRONS till tjejerna!!! 

I klassen P13 så gick det ännu bättre. Efter första matchen så låg 
vårat lag födda 2007 på en andra plats. Men med delad seger i denna 
andra match så räckte det till totalseger för våra 2007:or (förstärkta 
med Elias Karlsson -08). Guld och bäst i Småland (och Blekinge) !!! 

• Lag-UDM 11 år genomförde även de den första matchen på 

hemmaplan. Nu blev det tyvärr även den andra och sista matchen 

med samma upplägg, det  vill säga på hemmaplan. Den avgjordes på 

Värendsvallen söndagen den 13 september. Glädjande så hade vi hela 

fyra lag till start, så det blev bra tävlingar trots avsaknad av 

konkurrens utifrån. 

 

• Vi har glädjande många från IFK Växjö som går Ledar-

/Tränarutbildningar i höst. Totalt räknar vi in hela 59 stycken 

ledare/tränare från IFK Växjö som går någon utbildning. Det är en 

härlig investering för framtiden. 

 

o Onsdagen den 16 oktober startade vi den 

Barnledarutbildning 7-10år som vi genomfört själva de 

senaste åren. I år var det rekord med hela 20 stycken 

deltagare. 

o Lördagen den 26 oktober startade utbildningen för 

Ungdomstränare 10-12år. Rekord även här, eller vad sägs om 

hela 32 stycken från IFK Växjö. 



o Samma dag var det också uppstart för 

Ungdomstränarutbildingen 12-14år, där vi hade hela 7 

stycken deltagare med.   

 

• Svenska Friidrottsförbundets Ungdomsråd arrangerar ett 

utbildningsprogram riktat mot Unga Ledare. Projektet heter YALA, 

och vi har glädjande två deltagare som blivit uttagna. Nämligen Siri 

Elofsson och Ebba Wåhlén. 

 

• Det har under slutet av augusti och under september arrangerats 

flera Castorama i Växjö. IFK Växjö har för tillfället 22 deltagare som 

ställt upp i Castorama för seniorer, vilket ger oss en tillfällig 

femteplats i den landsomfattande lagtävlingen. 

 

• Under september månad så har vi kunnat förstärka kulburen i 

Telekonsult Arena. Nu finns det ordentliga ”väggar” med nät som 

förhoppningsvis ska göra miljön ännu säkrare. Dessutom så har vi 

bytt näten på gamla buren. 

 

• Under september månad så har Växjö Kommun sett till att 

renoveringen av halvmånarna på Värendsvallens A-plan påbörjats. 

Gissningsvis är arbetet helt klart i början av oktober. 

 

• Styrelsen är fortsatt lugna för IFK Växjös ekonomi och utfall 2020.   

Det som oroar oss mera är ekonomin 2021. Om vi inte kan 

genomföra inomhusarrangemang och långlopp enligt plan, så 

kommer ekonomin att bli lidande. Detta får vi återkomma om.  

 

• IFK Växjös styrelse och kansli bjuder in till en Tränar- och 

ledarkonferens lördagen den 10 oktober. Länk till inbjudan, som 

även finns på hemsidan. 

 

• Vi har tvingats ställa in Växjöolympiaden. I stället genomför vi Mica 

Olympiaden som är en helt intern tävlings för våra Friidrottsskor. 

Tävlingen kommer att genomföras lördagen den 3 oktober, och arrangemanget genomförs i 

några olika omgångar, för att hålla nere antalet personer. 129 unga friidrottare är anmälda.  

Planerade tävlingar 2020-2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Mica Olympiaden Lörd. 3 okt 

Luciasprinten Tisdag 15 december 

Quality Hotel Games Fred-sönd. 22-24 jan 2021 

Växjöspelen Lörd-sönd. 6-7/2 2021 

Växjö Inomhuskast Lörd-sönd. 13-14/2 2021 

Växjömångkampen Lörd-sönd. 6-7/3 2021 

 

https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/ya5jrfL6VI63/Inbjudan_Hostmote_2020_for_hemsida.pdf
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/ya5jrfL6VI63/Inbjudan_Hostmote_2020_for_hemsida.pdf

