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• Vi hade två aktiva som deltog i Junior-EM för 20-22åringar i estniska 

Tallinn. Johan Claeson inledde på 400mh med nytt pers och klubb-

/Smålandsrekord på 400mh i försöken, vilket gav en semifinalplats. 

Nya rekordtiden lyder på 51,29. Omar Nuur sprang på 3000mh. 

Han hade i försöken 9,08:46 vilket inte räckte till avancemang. 

Bägge killarna har två år kvar i klassen… 

 

• I månadsskiftet juli/augusti avgjordes Stafett-SM i Huddinge. IFK 

Växjö hade glädjande många lag i flera olika klasser till start. 

Utfallet blev också det bästa sedan 2012 med tre medaljer. I M22-

klassen tog kvartetten Thomas Jones, Johan Claesson, Anton 

Bertilsson och Ludvig Jönsson guld på 4x100m med tiden 41,72. De 

tre sistnämnda tog också en bronsmedalj på 3x400m M22. Tiden 

2,30,93 gav också ett klubb-/Smålandsrekord. I F17-klassen blev det 

en silvermedalj för våra tjejer i svensk stafett  (100m+200m+300m 

+400m) på tiden 2,20:60. I laget sprang i försöken Amanda 

Lennartsson, Maja Westhoff, Elin Joabsson och Elenie Carlsson, 

där Louise Eliasson byttes in på sistasträckan i finalen. Noterbart är 

också att Elin, Louise kompletterat med Hanna Joabsson slog 

klubb/Smålandsrekord på 3x800m med tiden 6,56:10 vilket gav en 

femteplats.    

 

• Mitten av juli bjöd på SM/VSM på 10km som avgjordes på 

Anderstorps Motorway. Rebecca Arnesson sprang på tiden 43,12. 

Lite snabbare var Katja Schönbeck vars 42,30 gav en femteplats i 

K50. I klassen M50 tog Mikael Åberg en sjätteplats med tiden 

37,10.   

 

• De senaste två decennierna har Världsungdomsspelen inneburit en 

av årets riktigt stora friidrottshöjspunkter. Därför var det extra 

välkommet med en comeback helgen 9-11/7 i Göteborg. 

Anmälningsförfarandet blev en huggsexa där först till kvarn gällde. 

IFK Växjö fick ändå med hela 68 anmälda starter till årets upplaga. I 

vanlig ordning så erbjöd IFK Växjö en gemensam tävlingsresa för 

våra ”äldre” aktiva. Medaljer denna gång togs av Anna Askenkranz 

(kula & diskus F15), Elin Joabsson (300mh & tresteg F17), Love Näs 

Fahlgren (höjd P17), Isak Hughes (100m & 200m P17) Amanda 

Pettersson (Ksen kula) och Elias Karlsson (P13 stav) där de två 

sistnämnda dessutom var segrare med nya persresultaten 12,80 

respektive 2,65! 

 

• En säker höjdpunkt för seniorkastarna är Bottnarydskastet, som i år 

avgjordes 10-11/7. Bland resultaten så noterar vi Jennifer Rudbergs 

som ökade pers o klubbrekord i diskus med 2,5 meter upp till 53,19. 

Här kastade Nina Pyrell årsbästa med 39,92. I spjut så var det också 



jättepers, här av Beatrice Lantz med 48,16. Det räckte till en 

tredjeplats, precis bakom Mathilda Elfgaard på 51,10. I herrarnas 

spjut var Theodor Ahlström trea på 68,36 o Sebastian Thörngren 

precis bakom på 67,01. Noterbart är att vår Jonas Mellblom under 

alla åren har varit med i arrangörsstaben. 

 

• Thomas Jones hade minst sagt otur med hundradelarna under juni 

månad. Med fyra lopp mellan 10,51 och 10,55 så var han bara 0,01 

från kvalet till Junior-EM. Lite plåster på såret kom vid Bauhausgalan 

på Stockholms Stadion 4:e juli då han sprang in på nya perset 10,46 

på 100m. 

 

• Precis som i fjol så avgjordes kvalet till Kraftmätningen på 

hemmaplan. När nu alla matcher är avgjorda så konstaterar vi att 

våra 14-15åringar är klara för Kraftmätningsfinalen. Den avgörs 4-5 i 

Täby för de 16 bästa mixlagen, där IFK Växjö tog plats 11 i 

kvalrundan. Årets upplaga bjöd på rekorddeltagande med hela 57 

lag i någon av de 27 kvalmatcherna.  

 

• Som vi skrev förra månaden så har årets Sommaridrottsskola redan 

samlat rekorddeltagande. Tredje veckan avslutades 2 juli, och vi har 

hittills 176 deltagarveckor. 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. 28 personer har hittills visat intresse. Finnkampen 

avgörs på Stockholm Stadion 4-5 september, och hur mycket publik 

som tillåts återstår att se. 

 

• IFK Växjö gjorde som många andra föreningar en ansökan för 

uteblivna intäkter p.g.a. Corona för de fyra första månaderna. Under 

perioden så har vi av tradition flera stora inkomstbringande 

inomhusarrangemang. Stödet blev denna gång 167.000kr. Dessutom 

så har vi våra stora långlopp i maj, vilket ännu är osäkert om det ger 

något stöd alls. Styrelsens prognos är att årets ekonomiska utfall 

slutar på 200.000-300.000kr i minusresultat för hela verksamhetsåret. 

Tack vare vårt egna kapital på cirka 1,5 miljon så tål vi detta, bara 

vindarna vänder. Vi har därför beslutat att inte ta ut någon extra 

Coronaavgift från våra träningsgrupper, som vi tidigare ”varslat” om.  

 

• IFK Växjö Arena AB, som äger och driver Telekonsult Arena, har 

under sommaren gjort vissa förbättringar i Telekonsult Arenan. Vi 

har bytt ut de flesta av högtalarna, tillsammans med kabeldragning 

för detta. Vi har även byggt om kulburen för att öka insynen vid 



tävlingar. Detta ska göra det lättare för publiken att se nedslaget i 

kula. Vi hoppas därmed att våra attraktiva arrangemang ska stå sig 

väl även i framtiden. 

 

• 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. 

 

• 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. Kansliet har gått ut med en 

funktionärsinsamling. Du som inte anmält dig innan som 

funktionär, gör det snarast. Som vanligt så kräver långlopp många vägvakter m.m. 

 

• Vi försöker oss även i år på en lista över slagna klubbrekord. Om det är något vi missar så 

kontakta Fredrik Ahlström eller kansliet. Fetstilade noteringar är också Smålandsrekord. 

 

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 

Johan Claeson 400mh M22 51,29 Tallinn, EST 8/7 -21 

Jennifer Rudberg Diskus Ksen 53,77 Bottnaryd 10/7 -21 

Ludvig Jönsson, Anton Bertilsson, 
Johan Claesson 

3x400m M22 2,30:93 Huddinge 31/8 -21 

Louise Eliasson, Hanna Joabsson, 
Elin Joabsson 

3x800m F17 6,56:10 Huddinge 1/8 -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  


