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• Lag-SM finalen avgjordes tisdagen den 29 juni i Halmstad. Nyhet för 

året var att matcherna innehöll åtta lag på både dam och herrsidan. 

Och som endast en av sex föreningar i landet, så hade IFK Växjö lag i 

bägge matcherna. Nu var det ”halv SM-final” i många grenar, och 

riktigt vasst motstånd. Våra aktiva skötte sig strålande och många 

starka prestationer gjordes. Flera heroiska insatser utfördes också i 

för vissa ovanliga tävlingsgrenar, något som känns unikt för 

lagtävlingar. Grensegrar togs denna gång av Omar Nuur (3000 mh 

på tiden 9,00:60) och Matilda Elfgaard (spjutpers med 53,62). Tvåa 

kom Sebastian Thörngren (spjut 73,64) och tredjeplatser av Elin 

Joabsson (2,19:80) och Jennifer Rudberg (diskuspers 50,77). Men 

dagens chock stod Isak Hughes för. Som ännu ej fyllda 16år så fick 

han gå in som reserv på 100m. Klubbrekord (P17, P16) 

Smålandsrekord (P16) och pers med 0,23 gav sensationella 10,67 

vilket räckte till en fjärdeplats! I lagmatchen så blev den en 

sjundeplats för tjejerna och en åttondeplats för killarna. Det betyder 

kvalmatch för bägge lagen 2022.  

 

• Lag-EM avgjordes helgen 19-20 juni i rumänska Cluj. Från IFK Växjö 

så hade vi glädjande tre stycken aktiva med. Thomas Jones var 

Sveriges representant på 100 meter. Han kom trea i B-finalen på 

tiden 10,53 vilket gav en åttondeplats sammanlagt. Mathilda 

Elfgaard kastade spjut. I den lite annorlunda tävlingsformen, med 

bara tre omgångar så fick Matilda till 52,74 vilket gav en femteplats. 

I avslutande stafetten 4 x 400 meter så sprang Vendela Rydbäck den 

tredje sträckan. Hon gjorde en stark sträcka och lämnade över 

pinnen i delad ledning.  

 

• De första dagarna i juni avgjordes Europamästerskapen i Para-

friidrott i polska Bydgoszcz. Niklas Almérs tog sig här till final i 

klassen T54, och väl där så blev det en sjundeplats med tiden 15,49. 

 

• Även 2021 så avgjordes Kraftmätningskval på hemmaplan. 

Deltagande i denna lagtävling för 14-15åringar, är en av föreningens 

målsättningar. Nu är inte riktigt alla kvalmatcher avgjorda, men vi 

hoppas att vår laginsats ska räcka till final. Om omständigheterna 

tillåter så avgörs den samtidigt som Finnkampen, första helgen i 

september i Täby. Kvalmatchen för IFK Växjö avgjordes 20 juni på en 

stekhet Värendsvallen. Våra ungdomar gjorde riktigt bra ifrån sig. 

Vårt mixlag fixade 26.043 poäng vilket för tillfället räcker till en 

elfteplats i landet, där 16 lag går till final. 

Dessutom så hade vi ytterligare ett 

tjejgäng till start.  

 

• Även Lag-UDM fick avgöra sin första 

match på hemmaplan. Våra 13 och 11 



åringar genomförde detta söndagen den 13 juni. Här imponerade 

11årsgänget med att ha hela 36 aktiva till start. 

 

• Årets alla tre Folksam GP har avgjorts i juni. Först ut var Göteborg 2 

juni. Vendela Rydbäck imponerade på 400m med nya perset 55,15. 

De statistikintresserade ser att resultatet ger en femteplats i klubben 

genomtidernalista. Johan Claeson parkerar på samma lista på en 

tredjeplats, med årsbästat 51,76 på 400m med häckar. I samma lopp 

hade Anton Bertilsson 53,29. 

 

• Söndagen den 13 juni var det dags för Folksam GP i Sollentuna. Här 

presterade Omar Nuur ett nytt klubbrekord på 3000mh med 

8,48:28. Thomas Jones fick springa i A-finalen så var han näst bäste 

svensk på tiden 10,55. Johan Claeson och Anton Bertilsson sprang 

400mh. Johan hade 52,23 och Anton satte årsbästa med 52,93. 

Vendela Rydbäck snuddade vid perset med 55,19 på 400m slätt. 

Albin Månsson hoppade 6,47 i längdhopp. 

 

• Årets sista Folksam GP avgjordes i ett kylslaget och regnigt Karlstad 

22 juni. Sebastian Thörngren var bäste svensk i spjut med 68,07, och 

här hade Theo Ahlström 64,55. Omar Nuur sprang 3000mh på 

8,54:25. Johan Claeson vann 400mh på 52,59 och Anton Bertilsson 

hade 54,00.  

 

• Många av landets bästa kastare hade samlats i Södertälje 6 juni. Här 

vann Matilda Elfgaard spjutkastningen på nya perset 53,54 vilket ger 

en andraplats i aktuell klubbstatistik genom tiderna.  

 

• Samma dag var sprint-Sverige samlat i Skara. Thomas Jones 

tangerade sitt pers med 10,51 vilket gav ett tangerat svenskt 

årsbästa. Hannes Egonsson och Moltas Strömberg persade på 

110mh P19 med 14,46 respektive 15,65. Vanja Blomberg sprang 

100m på 12,36. 

 

• Tävlingsrestriktionerna i Kronoberg lättades den 1 juni, vilket betydde 

att vi åter kunde arrangera tävlingar för alla, och inte enbart eliten. 

Under juni så arrangerade vi fyra öppna tävlingar, varav två var 

samtidigt som kvalmatcherna för Kraftmätningen och Lag-UDM. Här 

ett axplock från dessa egna arrangemang, ur ett 

senior/juniorperspektiv. Isak Hughes satte nytt klubbrekord P17/P16 

på 100m med 10.94. Sebastian Thörngren fixade ett nytt årsbästa 

med 72,26. Beatrice Lantz och Theo Ahlström kastade nästpers i 

spjut med 69,95 respektive 46,65. Aktuella andraplatser i respektive 

Sverigebästalista nåddes också av Love Näs Fahlgren med 1,85 i höjd 

och Anna Askencrantz med 41,59 i diskus. Dessutom toppar Viggo 

Bergström Sverigestatistiken i stav med 3,73 (Jönköping 23/6). 

Ytterligare många fina prestationer har gjorts både på hemmaplan 

och runt om i landet. Säkert har vi missat något i denna rika 

sammanställning. 

 



• Vi har två aktiva som blivit uttagna till Junior-EM för 20-22åringar. 

Johan Claeson på 400mh och Omar Nuur på 3000mh. Mästerskapet 

avgörs 8-11 juli i estniska Tallinn, och vi önskar killarna lycka till! 

 

• Sommaridrottsskola har genomförts tre veckor med rekordstort 

deltagande. Veckorna 24-25-26 har samlat 73, 33 respektive 70 

deltagare. I fjol landade vi på 140 anmälda veckor totalt, och i år 

återstår ändå vecka 32. Vi har sammanlagt 17 ungdomar som 

sommarjobbar genom att hålla i Sommaridrottsskolan.  

 

 

 

• Kansliet har gått ut med en preliminär inbjudan till en 

Finnkampsresa. Cirka 20 personer har hittills visat intresse. 

Finnkampen avgörs på Stockholm Stadion 4-5 september, och hur 

mycket publik som tillåts återstår att se. 

 

• ISM arrangerar vi som bekant 25-27/2 2022. Efter önskemål från 

Svenska FIF så är arrangemanget utökat till tre dagar. En första 

planering för arrangemanget är genomförd. 

 

• Vecka 26 håller Löparbanorna på Värendsvallen på 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. Vi har för tillfället max 900 personer att 

förhålla oss till för långlopp.  

 

 

 

• Vi försöker oss även i år på en lista över slagna klubbrekord. Om det 

är något vi missar så kontakta Fredrik Ahlström eller kansliet. 

 

Jennifer Rudberg Diskus Ksen 50,62 Växjö 24/4 -21 

Omar Nuur 10.000m Msen 29,18:80 Stockholm 4/5 -21 

Isak Hughes 100m P17, P16 10,94 Växjö 13/6 -21 

Isak Hughes 100m P17, P16 10,90 Jönköping 23/6 -21 



Omar Nuur 3.000mh Msen 8,48:28 Sollentuna 13/6 -21 

Isak Hughes 100m P17, P16 10,67 Halmstad 29/6 -21 

Jennifer Rudberg Diskus Ksen 50,77 Halmstad 29/6 -21 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar, och här tillkommer säkert ett antal mindre tävlingar. 

 Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer! 

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  

 


