
Information mars 2021 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

 

• Söndagen den 7 mars så arrangerade vi en högklassig diskustävling i 

Tipshallen med bland annat Daniel Ståhl och Simon Pettersson. Vårt 

egna nyförvärv Jennifer Rudberg visade strålande form genom nytt 

inne-PB på 47,91. Resultatet är knappa metern längre än vårt 

klubbrekord som i diskus enbart noteras utomhus. Vi ser fram emot 

en spännande sommar för Jennifer. 

 

• Vi har nu gått ut med inbjudan till Sommaridrottsskola 2021. Nytt 

för i år är att vi testar fyra veckor, nämligen veckorna 24, 25, 26 och 

32. Förra sommaren hade vi rekorddeltagande i alla fall i modern tid. 

Vi hoppas på ett stort intresse även i år. 

 

• För några månader sedan så blev vi tilldelade Inne-SM 2022. Nu 

börjar det centrala tävlingsprogrammet ta form och Inne-SM är 

utplacerat även i tid, detta till 26-27/2. Nu hoppas vi på att Corona 

tillåter både en idrottslig och publik succé. 

 

• Smålands FIF höll sitt årsmöte digitalt den 6 mars. Från IFK Växjö 

deltog Fredrik Ahlström. Noterbart är att den nya regional 

organisation som kommer att gälla från 1 januari 2022. Det betyder 

att detta år kommer att innehålla en förberedelse inför 

sammanslagningen med Blekinge och Östergötland. Till ordförande 

detta sista år för Smålands FIF nyvaldes Ulrika Pizzeghello. Ulrika har 

ett tidigare förflutet som elitaktiv i IFK Växjö med bl.a. 

landslagsuppdrag på 400mh. Hon är numera ungdomsledare på 

Bäckaslövs Friidrottsskola. 

 

• Den sista lördagen i mars hölls Svenska FIF´s årsmöte digitalt. Från 

IFK Växjö (och därigenom  Smålands FIF) deltog Elizabeth Franklin-

Nordin, Mikaela Wieslander-Mayer och Stina Hedvall. Noterbart är 

att Ulrika Pizzeghello, Växjö omvaldes i styrelsen. 

 

• I samband med Svenska FIF´s årsmöte så brukar de passa på att hylla 

några av de som har gjort extra imponerande insatser. I år valde SFIF 

att göra en separat Hyllingskväll som direktsändes på 

Friidrottskanalen onsdagen den 31 mars. Här uppmärksammades 

och avtackades bland annat Stina Hedvall, IFK Växjö, som ledamot i 

Ungdomsrådet, där Stina medverkat i fyra år. 

 



• En rapport från våra långlopp: 

 

o Växjöloppet arrangeras (nästan) alltid 1 maj. Vi har bestämt 

att det inte blir något traditionellt Växjölopp 1 maj, och vi 

kommer inte heller att senarelägga loppet till hösten. Årets 

lopp blir virtuellt, samt att vi kommer att markera upp 

banorna. Mera information kommer. 

 

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. 

  

• 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. Samtliga ordinarie träningsgrupper har hållit igång sin 

verksamhet. 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.   

 

• Vinterns tävlingar är nu avklarade. I mars månad så skulle vi ha arrangerat Växjömångkampen 

vilken vi fick ställa in. Vi har utlovat en tävling för våra 10-14åringar. Datum för detta kan vi 

inte sätta ännu, men det är troligt att detta arrangemang blir utomhus på Värendsvallen. Vi 

har också en beredskap på ett tävlingsupplägg likt förra sommaren, med flera lokala 

småtävlingar med ganska kort framförhållning.     

Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Växjöloppet - virtuellt Lördag 1/5 2021 

Vårruset – kombinationsturné Tisdag 17-23/5 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  


