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Juli är givetvis den månad som det händer minst vid sidan av det idrottsliga. Samtidigt 
så har vi mycket resultat på banonorna att glädjas åt, så här strax innan ”SM-
månaden” augusti. Första helgen i augusti väntar SM för seniorerna. Helgen efter så 
är det 17-22åringarnas JSM/USM i Gävle, medan 15-16åringarnas USM avgörs i 
Söderhamn. Ytterligare en helg senare så är det Lag-USM för 15-
17åringarna i Tanum. Samtliga SM-tävlingar med stort deltagande från 
IFK Växjö.  
 
Vi hade glädjande både damerna och herrarna i Lag-SM finalen. Denna 
tävling avgjordes den 5 juli i Borås, och direktsändes i TV som en del av 

SM-veckan. Damerna var direktkvalificerade efter fjolårets fjärdeplats. Väl på plats 
så tog tjejerna en stark femteplats. Killarna vann sin kvalmatch i maj, och var 
därmed också i final. Här blev motståndet för tufft denna gång, men grabbarna ska 
vara stolta över sin sjätteplats i Sverige. Som sammanfattning så kan vi konstatera 
att denna gång tvingades komplettera med flera unga deltagare, och olyckligtvis 
även fick lämna någon lucka i laget. Samtidigt ska man vara medvetna om att det 
kryllade av landslagsfolk i samtliga grenar. Vi ska vara stolta över våra placeringar. 
 
Vi hade två deltagare med i juniorlandskampen för 22åringar i Köpenhamn, Jessica 
Bloodworth tog dubbla tredjeplatser på 400m häck och den långa 
stafetten, medan Sebastian Thörngren kom sexa i spjut. 
 
Vi fick chans att skicka med 8 ungdomar födda 1998-1999 till Växjö 
Kommuns vänortsutbyte. Detta skedde 6 dagar då turen gick till Almere i 
Holland. Noterbart är det idrottsliga utfallet. Dessa aktiva sammanlagt 
ställde upp i 33 grenar. Resultatet  blev 23 guld, 8 silver och 2 
fjärdeplatser. Låt vara att konkurrensen  från våra 4 andra vänorter 
kanske inte alltid var den allra vassaste. Nu handlar detta utbyte om mera än bara 
tävling. Ungdomarna fick bo inackorderade i holländska familjer. Dessutom så fick 
de bra tillfällen att knyta kontakter med även de andra ländernas deltagare. Detta 
var dagar väl värda att minnas. Avskedet liknade en normal skolavslutning där 
ingen vill vara först iväg. Nu kan vi bara hoppas att utbytet fortsätter och att även 
våra yngre årgångar får samma fantastiska chans till internationellt utbyte. 
 
Vi har även en del resultat av våra elitaktiva som är extra värda att notera. Victor 
Ivarsson har genom 7.037 poäng tagit klivet över 7000 poäng i seniortiokamp. 
Simon Assarsson har slagit utepers med 5.10 i stavhopp. Ellinore Hallin har lyckats 
hålla sina ryggproblem i schack. Detta har resulterat i ett tangerat pers på 100m 
häck med 13.55. Yongan har höjt årsbästat till 2.06 i höjd. Tobias Nilsson har även 
han förbättat sitt SB. 400m häck på 54.28. Jessica Bloodworth har persat dubbel 
med 56.49 på 400m och 61.01 på 400m häck. Denna sammanställning innefattar 
endast de som gjort säsongsförbättringar under juli, vilka renderar en plats på 10-
bästa. 
 
Anmälningarna fortsätter att strömma in till Musikmilen, som avgörs 20 
september. Den 8 juli så passerade vi 200 deltagare.  
 
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef 

http://www.musikmilen.se/

