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• Sista lördagen i april så arrangerade IFK Växjö en elittävling på 

kastplan. I sin utedebut för IFK Växjö slog Jennifer Rudberg vårt 

äldsta klubbrekord för seniorer utomhus. Christine Edholms 

notering från 1989 fick sig en knuff med 3,5 meter. Jennifers nya 

notering, och tillika pers, lyder på 50,62. Premiär för IFK Växjö 

gjorde även Matilda Elfgaard som kastade 50,22 i spjut. Det ger en 

fjärdeplats i vår genomtidernastatistik. Sebastian Thörngren testade 

också på spjutpremiären redan i april. Årsdebuten gav fina 70,31 för 

Sebbe. 

 

• Inbjudan till Sommaridrottsskola 2021 finns ute. 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 tillfället har vi precis 100 

bokade veckor, i fjol landade vi på 140 anmälda veckor totalt. 

 

• En rapport från våra långlopp: 

 

o Växjöloppet arrangeras (nästan) alltid 1 maj. I år blir det en 

virtuell upplaga med anmälan och registrering via RaceONE. 

Banan kommer att hållas uppskyltad 1 maj, och mera info 

finns på www.vaxjoloppet.nu. 

 

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. I 

dagsläget är det 421 stycken anmälda till Vårruset i Växjö.  

 

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. 

  

http://www.vaxjoloppet.nu/


• Vi har två stycken nyförvärv till IFK Växjö. Maja Pettersson är en längd- 

trestegshoppare från FIF Gnistan. Hon går ut Friidrottsgymnasiet till 

sommaren och väljer efter tre år att stanna kvar i Växjö, och träna vidare 

med Ingela Nilsson. Anna Askencrans är en femtonårig tjej från Skruvs 

IF. Hon ägnar sig främst åt kastgrenarna och kommer att träna med vårt 

06-gäng. Vi hälsar bägge välkomna till IFK Växjö. 

 

• Håkan Widlund har tillsammans med ytterligare några personer arbetat 

fram IFK Växjös träningsstruktur 7-17år. Vi har tidigare haft flera olika 

dokument för verksamheten, men inte så bra och tydligt sammanställt. 

Den ska på ett enkelt sätt kunna visa önskat upplägg för vår verksamhet i 

olika åldrar. 

 

• I brist på vanliga arbetsuppgifter så har vi kunnat ägna tid för att belysa och bevara våra 

historiska dokument. Vi har till hemsidan skannat in Verksamhetsberättelser, 

Jubileumsskrifter och Klubbtidningar. Vi har dessutom sett till att alla gamla resultatlistor 

finns tillgängliga via hemsidan. 

 

• Under maj månad så kommer vi att bjuda in aktiva födda 2011 i ett 

första försök att forma den träningsgrupp som ska starta i augusti. Vi har 

i dagsläget 16 stycken intresserade ledare/tränare till gänget. 

 

• Vecka 19 så planerar Växjö för Prideaktiviteter. Det blir inte någon 

gemensam parad i år. IFK Växjö har deltagit de senaste åren, och kommer så göra även i år. 

Delar av styrelsen tillsammans med Aktivas Råd har arbetat med planeringen för vår del. 

Bland annat så kommer träningsgrupperna att uppmanas att ”bära kläder i dagens färg” enligt 

regnbågsflaggan. Dessutom så har Aktivas Råd tagit fram ”HBTQ-quiz”. 

 

• 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.   

 

• 28/4 öppnade myndigheterna för tävlingar för 2002 och yngre med krav på lokalt och 

småskaligt. Vi återkommer med plan för detta och gissningsvis ett tävlingsupplägg likt förra 

sommaren, med flera lokala småtävlingar med lite kortare 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  


