
Information januari/februari 2021 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• I Coronatider så är det endast senioreliten så får tävla. Därför så 

blev årets upplaga av Quality Hotel Games en mycket tunnare 

tävling än normalt. Årets elittävling avgjordes 23-24 januari och 

samlade 212 anmälda starter.  För IFK Växjö så uppmärksammar vi 

Anton Bertilssons trippelpers med 7,24/22,62/49,65 på 

sprintsträckorna. Johan Claeson nöjde sig med dubbla pers 

22,41/48,34. Thomas Jones öppnade säsongen med 6,87 på 60m. 

Vendela Rydbäck visade snabbhet genom perset 24,84 på 200m. 

Omar Nuur blev själv på 1500 meter och stred tappert vilket 

resulterade i tiden 3,56:83. Emil Carlsson hoppade 4,82 i stav. 

 

• Wexio Indoor Games avgjordes 13-14 februari, och samlade 101 

starter. Precis som Quality Hotel Games så lockade tävlingen många 

av landets främsta friidrottare. Tävlingen inkluderade diskus för 

herrar och damer i Tipshallen. Från hemmahorisonten så 

uppmärksammar vi extra att Thomas Jones sprang 60m på 6,80. 

Anton Bertilsson persade på 400m (49,23) och Johan Claeson på 

200m (22,23). Vendela Rydbäck sprang 400m på 56,29 vilket var 

säsongsbästa. Emil Carlsson hoppade 4,86 i stav.   

 

• ISM avgjordes i Malmö 19-21 februari. Sammanlagt hade vi 9 aktiva 

till start. Resultatmässigt så var det den bästa utdelningen på flera år. 

Vi gläds extra åt de dubbla bronsmedaljerna. Emil Carlsson lyckades 

tajma stavhoppningen perfekt. Med 5,03 i första försöket så var Emil 

över 5 meter för första gången, vilket belönades med en 

bronsmedalj. Thomas Jones var i fjol fyra på 60 meter. Efter en lite 

knackig start i årets finalen så avslutade Thomas starkt. Bronstiden 

blev 6,83. Vendela Rydbäck hamnade i det tuffaste försöksheatet på 

400 meter. Nu blev hon första utslagna tjej och totalt femma på tiden 

57,10. På herrarnas 400 meter så var det lite flera anmälda, vilket 

gjorde att det även fanns en B-final att slåss om. I just B-finalen så tog 

Johan Claeson en stark andraplats, vilket sammanlagt betydde en 

sjätteplats, på tiden 48,96. I stavhoppet så tog Micael Fagö en 

åttondeplats med resultatet 4,62. 

 

• Vi har haft en del aktiva ute på andra tävlingar. Här ett litet axplock. 

30/1 så arrangerades 3.000m i Sollentuna. Omar Nuur passade på 

tillfället att persa med tiden 8.17.8m. Den 7/2 så arrangerades en 

diskustävling t Tipshallen. Här kastade Jennifer Rudberg 43,96 i sin 

IFK-debut. Samma helg spring Thomas Jones 60 meter på 6,84 i Sätra. 

I samma Sätratävling hoppade Albin Månsson 6,72 i längdhopp.  

 



• Sista helgen i februari så skulle vi ha arrangerat Ungdoms-SM 17år i 

Växjö. I mitten av januari så kom det väntade beskedet att denna 

tävling, liksom all tävlingsverksamhet är inställd i vinter.  

 

• En rapport från våra långlopp: 

 

o Växjöloppet arrangeras (nästan) alltid 1 maj. Vi avvaktar 

besked från myndigheterna hur loppet ska kunna arrangeras. 

Vi har bestämt att oavsett vilket, att vi inte senarelägger 

datumet för Växjöloppet. 

 

o Vårruset i Växjö hålls 17-23 maj. Vårruset centralt har bestämt 

att årets upplaga blir en kombinationsturné med både fysiska 

och digitala inslag för de anmälda. Goodiebagen blir i form av 

Presentbox, och anmälda lag får som vanligt en pick-nick-

kasse. Alla detaljer finns att läsa på Vårrusets hemsida.  

 

o Blodomloppet i Växjö blev premiäråret 2020 ”Blodomloppet 

på distans”. Nu hoppas vi på ett fysiskt lopp när Blodomloppet 

är tillbaka i Växjö 8 september 2021. Och att vi får testa 

Linnéparken som start och målområde. Blodomloppet centralt 

avvaktar myndigheternas beslut för hur motionslopp ska 

kunna arrangeras. 

   

• Kansliet har skickat ut fakturor för årets Medlems- och 

träningsavgifter. De ska vara betalda 28/2 och är viktiga intäkter för 

föreningen.  

 

• IFK Växjö har precis som stora delar av övriga samhället fått lägga 

mycket kraft på att hålla sig uppdaterad kring myndigheternas regler 

och rekommendationer. Träningsverksamheten har utsatts för många 

anpassningar. Från jul fram till 24/1 så fick endast senioreliten träna 

inomhus. Efter det så har barn- och ungdomsgrupperna också fått 

förlägga träning inomhus. Med de kraven om att hålla avstånd m.m. 

som finns, så har fortfarande de flesta grupperna en begränsning, där 

de inte får köra alla sina pass inomhus. Coronasituationen har varit tuff 

för oss allihopa, och vi är imponerade över den positiva energi som 

våra ledare, tränare och träningsgrupper lyckas hålla uppe.   

 

• IFK Växjö har blivit tilldelade ISM 2022. Med vinterns ytterst 

begränsade tävlingsverksamhet så känns det som en fullträff att vi får 

förnyat förtroende. IFK Växjö arrangerade ISM både 2017 och 2020, 

och bägge gångerna har det varit mycket lyckade arrangemang. Vi 

hoppas att vi kan bjuda friidrotts-Sverige på en ny fullträff i februari 

2022. 

 

 



• Under vinterns så har myndigheterna gett en liten öppning för tävlingsverksamhet för aktiva i 

grundskoleåldern. Enstaka tävling får ske i ordinarie träningsgrupp. Vi hade planerat för 

interntävlingar i ordinarie träningsgrupp för åldrarna 2005-2010 en/två söndagar i mars. Men 

med det nya direktiv som kom 25/2 så tvingas vi flytta fram dessa klubbtävlingar till senare i 

vår när läget tillåter. Det kan bli inomhus i Telekonsult Arena eller ute på Värendsvallen. Det 

handlar det om en/två grenar per dag.  

Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Växjömångkampen 8-14år - inställt Lörd-sönd. 13-14/3 2021 

Växjöloppet Lördag 1/5 2021 

Vårruset Tisdag 18/5 2021 

Smålandsspelen Tisdag 17/8 2021 

Blodomloppet Onsdag 8/9 2021 

Växjöolympiaden Lördag 2/10 2021 

Luciasprinten Tisdag 14/12 2021 

 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  

 

 


