
Information maj 2021 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

 

 

• Omar Nuur visade strålande form redan i banpremiären. På ”25 

Laps to Tokyo” som arrangerades på Stockholms Stadion 5 maj 

sprang Omar på nytt klubbrekord med tiden 29,18:80. 

 

• Mittenlördagen i maj arrangerades Vårkastet i Bålsta, som samlade 

stora delar av vår svenska seniorelit. Matilda Elfgaard vann 

spjutkastningen på 49,78 efter en mycket jämn serie. Sebastian 

Thörngren tog en tredjeplats i herrarnas spjut med 70,18. Trea var 

också Jennifer Rudberg i diskus med 48,78.   

 

• Niklas Almers med coach Ingela Nilsson har varit i Schweiz på en 

tävlingstour. Efter ett längre tävlingsuppehåll så är det kul att ha 

Niklas tillbaka på banan.  

 

• Sista lördagen i maj arrangerade vi tillsammans med Kastcentrum 

en kasttävling på Kastplan. Det blev resultat i yppersta världsklass 

med svenskt rekord av Fanny Roos (Malmö AI) och över 69 meter i 

diskus av både Simon Pettersson (Hässelby SK) och Daniel Ståhl 

(Spårvägens FK). Bland våra egna så kastade Theodor Ahlström i 

säsongsdebuten glädjande för första gången över 70 meter i spjut 

med 70.82. Sebastian Thörngren hade här 68,21. I diskustävlingen 

kastade Jennifer Rudberg 49,04. 

 

• Samma dag så arrangerades Ymerspelen i Borås. Här sprang Johan 

Claesson 400mh på fina 51.95, vilket var dryga halvsekunder under 

kvalgränsen till junior-EM!!! I samma lopp hade Anton Bertilsson 

53,24. På tjejernas 400mh sprang Vendela Rydbäck på 60,08. 

Thomas Jones sprang 100m på 10,81. På 110mh P19 hade Hannes 

Egonsson 14,86 och Moltas Strömberg 16,28. 

 

• Vi arrangerade Växjöloppet virtuellt 1 maj. Med hjälp av registrering 

via RaceONE så kunde deltagarna själva genomföra sitt Växjölopp på 

rätta dagen, eller veckan efter. Vi skyltade upp banan samt 

start/målplatsen i Strandbjörket. Sammanlagt fick vi 84 stycken 

anmälningar. Samtidigt med anmälan så kunde 

deltagarna också skänka ett bidrag till 

Barncancerfonden, eller Waldos Wänner.  

 

 



• Vårruset genomfördes i år som en kombinationsturné med både fysiska 

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

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

Vårruset i Växjö genomfördes 17-23 maj, och samlade 451 anmälda 

tjejer. Förutom den traditionella banan vid Växjösjön, så hade vi i år 

skapat banor både i Evedal och Öjaby.  

 

• Inbjudan till Sommaridrottsskola 2021 finns ute. För tillfället har vi 

precis 158 anmälda idrottsveckor vilket är rekord, i alla fall i modern 

tid. I fjol landade vi på 140 anmälda veckor totalt. Vi har haft ett webmöte med de 17 

ungdomar som ska sommarjobba genom att hålla i Sommaridrottsskolan.  

 

 

• Den nya träningsgruppen för aktiva födda 2011 kommer att starta 29 

augusti. I nuläget har vi 18 stycken tränare/ledare till gruppen. Den 17 

maj så träffade vi merparten av dessa i ett första försök att inspirera 

och formera verksamheten. 

 

• Vecka 19 så arrangerades Prideaktiviteter i Växjö. IFK Växjö deltog 

bland annat genom att uppmana våra träningsgrupper att bära ”dagens 

färg”. Dessutom så har vi numera en Prideflagga i Telekonsult Arena. 

 

• Vårt arenabolag, IFK Växjö Arena AB, har glädjande förlängt avtalet 

med Telekonsult Syd. Det innebär att Telekonsult Arena kommer att 

kvarstå som arenanamn minst fram till 2026-12-31. 

 

• ISM arrangerar vi som bekant 26-27/2 2022. Med hjälp av Alice Wagner 

så har vi nu tagit fram en ISM-logga. 

 

• Johanna Vikström är tränare på FIG samt till några svenska elitkastare i 

kula/diskus däribland IFK Växjös Jennifer Rudberg. Johanna har blivit 

uttagen av Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Olympiska 

Kommittén att medverka i en satsning mot kommande OS.  

 

• Vecka 22 så kommer Löparbanorna på Värendsvallen att städas. Det 

kommer mestadels att ske dagtid, och vi visar givetvis hänsyn till de 

som städar. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Kronoberg har haft hårdare restriktioner än många delar av övriga landet under maj månad. 

Med start 1 juni så släpper de på många av restriktionerna, vilket vi givetvis är mycket 

tacksamma för. Vi hoppas att vi nu kan sköta oss, så att sommaren innebär ytterligare 

lättnader. Nedan ser ni planerade tävlingar, som förhoppningsvis kommer att kompletteras. 

  

Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Tävling Tisdag 1/6 2021 

Tävling + Lag-UDM Söndag 13/6 2021 

Tävling  Onsdag 16/6 2021 

Tävling + Kraftmätningen kval Söndag 20/6 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  


