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• Den 8 september var det äntligen premiär för Blodomloppet i Växjö. 

Start- och mål skedde i Linnéparken. 5km banan gick runt Växjösjön, 

och 10km banan tog även sig runt Trummen och delar av Teleborg. 

Dessutom så hade vi Lilla Blodomloppet på 600meter som höll sig 

helt inom Linnéparken. Våra funktionärer gjorde som vanligt fina 

insatser så att loppen kunde flyta på, på ett bra sätt. Premiäråret 

samlade sammanlagt 180 anmälningar, där vi enbart fått positiv 

feed-back från löparna. Vi hoppas att årets lyckade premiär ska 

fungera som god marknadsföring inför framtiden..  

 

• Finnkampen avgjordes 4-5 september på Stockholms 

Olympiastadion. Vi hade våra fem medaljörer från Stora SM uttagna 

i seniorkampen. Thomas Jones kom fyra på 100m med 10,64 och 

sprang förstasträckan i kort stafettlaget. Johan Claesson sprang 

400mh på nästperset 50,91 vilket gav en tredjeplats. Micael Fagö 

hoppade nytt årsbästa i stav med 4,88 vilket gav en femteplats. 

Femteplats blev det även för Mathilda Elfgaard med 50,38 i spjut. 

Sebastian Thörngren kastade också spjut och här blev det en 

sjätteplats med 70,62. I ungdomskampen så har vi glädjande två 

deltagare med för att representera Sverige. Elin Joabsson persade 

på 400m med 57,88 vilket gav en tredjeplats. Isak Hughes var med 

på 100m. Men tyvärr så skadade sig Isak tidigt i loppet, och fick halta 

i mål. Skador är alltid tråkiga, men Isak är ung och har många 

chanser att prestera bra i blågult framöver. 

 

• Kraftmätningsfinalen för 14-15åringar avgjordes samma helg som 

Finnkampen, fast i Täby. Här blev det en niondeplats sammanlagt, 

och kvalresultatet förbättrades med nästan 1.300 poäng upp till 

27,330 poäng. I lagmatcher så handlar som alltid om att samla poäng 

till laget, vilket underlättas av att gemensamt hålla ett gott humör i 

gänget. Våra ungdomar fixade detta med bravur. De presterades 

dessutom mängder av goda resultat och personliga rekord. 

 

• Gänget till Lag-USM för 17åringar fick bege sig till Gävle för detta 
mästerskap söndagen den 12 september. Laget kom på en 
tiondeplats i det tolv lag starka startfältet.  På tjejsidan gjorde 
ankaret Elin Joabsson lysande lopp på 300 m häck och 200 m samt 
stark avslutningssträcka i stafetten. 44,18 på häcken är PB och 26,20 
på 200 nästpers. Även Louise Eliasson gjorde ett imponerande lopp 
över 800 m där hon visade löpintelligens och spurtkraft när hon blev 
tvåa på PB 2,16,74. Fjärdeplatser togs av Ronja Rickardsson i kula 
med 11.95 samt av Hanna Joabsson på 1500 m hinder då hon 
persade med 25 sekunder till tiden 5,16,92. Av killarna 
måste Hannes Hertzman nämnas då han slog två PB. Hans 41,80 på 



300 m häck och 11,58 på 100 m imponerar. 
Även Joel Stålmark och Love Näs-Fahlgren kom på den övre halvan 
med 12.54 i tresteg respektive 1.78 i höjd. 

 

• Lag-UDM avgjordes för 13 och 14-17åringarna i Ljungby 12 

september. 13årstjejerna hade hela fyra gäng till start, i det hela 15 

lag starka startfältet. Ena laget födda 2008 lyckades bäst med en 

fjärdeplats. Vårt P13lag som var med i första matchen, kom inte till 

start denna gång. Nytt för året var 14-17år mix, där vi hade två lag 

till start, som bägge tog medalj. Fast vi hade lag i Gävle samma helg 

så blev det silver och brons i det 10 lag starka startfältet. För 

11åringarna så avgjordes denna andra match på hemmaplan, där 

även vi valde just 12 september. Här hade vi sammanlagt fem lag 

från grupp 2010 som genomförde sin lagmatch på Värendsvallen. 

 

• Tredje helgen i september så arrangerades Götalandsmästerskapen 

för 13-14åringarna på Malmö Stadion. Efter flera inställda 

arrangemang så var det premiär för GM för våra aktiva födda 2007-

2008. Vi hade sammanlagt 18 stycken ungdomar som var uttagna att 

representera Småland. Med medalj till de sex främsta individuellt, så 

hade vi sammanlagt 11 pallbesök. Främsta placeringarna denna 

gång togs av Kevin Nordin i slägga med silver på 39,50 och Vera 

Undin Cederberg som tog en tredjeplats i spjut med 30,96. 

Noterbart att Kevin dessutom hade fem stycken fjärdeplatser.  

 

• September månad innebär för många seniorer Castorama. Lördagen 

den 18:e så genomfördes en på vår kastplan där Sebastian 

Thörngren och Theodor Ahlström hade en jämn fajt med 2.695 

respektive 2.693 poäng. Några dagar tidigare gjorde Jennifer 

Rudberg en serie med 2.644 poäng. 

 

• Finnkampen i Stockholm innebar även i år att vi genomförde en 

gemensam Finnkampsresa. 4-5 september så var vi sammanlagt 26 

deltagare som hejade fram våra hjältar på Stockholms Stadion. 

 

• Aktivas Råd fortsätter med att träffas cirka en gång i månaden. Nytt 

för september var ”månadens utmaning” på Instagram.  

 

•  Föräldramöten har under månaden genomförts med både den nya 

träningsgruppen 2011 och även med 2010-gruppen. Mötena har 

varit välbesökta och känns som ett bra tillfälle att både presentera 

IFK Växjö, och den specifika träningsgruppen.  

 

• De två sista onsdagskvällarna i september och de två första 

onsdagskvällarna i oktober bjuder vi in till en Barnledarutbildning 7-

10år. Intresset för årets utbildning är nästan det dubbla mot tidigare 

år, och uppgår till hela 31 deltagare. Förhoppningsvis så innebär det 

att vi ska stå ännu bättre rustade för att möta våra stora barn- och 

ungdomsgrupper i framtiden. 

 

 



 

• Vi har cirka 250 deltagare anmälda till Växjöolympiaden lördagen den 2 oktober. När nu 

reglering övergår till mjukare rekommendationer, så är det vårt första arrangemang på 1,5 år 

där det börjar kännas som vanligt. 

 

• IFK Växjö bjuder in till vår årliga Tränarkonferens. Lördagen den 9 oktober samlas vi på Royal 

Corner där vi ägnar förmiddagen och någon timme efter lunch åt lotsa IFK Växjö in i 

framtiden. 

 

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

arrangemanget utökat till tre dagar. Planeringen för arrangemanget är påbörjad. 

 

• 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 

Isak Hughes 200m P17, P16 22,45 Göteborg 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 

Omar Nuur 5.000m M22 14,05:90 Hallsberg 7/8 -21 

Kevin Nordin Åttakamp P14 3.558p Ljungby 7-8/8 -21 

Isak Hughes 200m P17, P16 22,26 Norrköping 14/8 -21 

Johan Claeson 400mh M22, M 50,16 Borås 29/8 -21 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.  

 Planerade tävlingar 2021 – Givetvis med stora reservationer! 

Blodomloppet Onsdag 8/9 2021 

Växjöolympiaden Lördag 2/10 2021 

Luciasprinten Tisdag 14/12 2021 

Quality Hotel Games Fredag-söndag 21-23/1 2022 

Wexio Indoor Games Lördag-söndag 5-6/2 2022 

Växjö Inomhuskast Lördag-söndag 12-13/2 2022 

ISM Fredag-söndag 25-27/2 2022 

Växjömångkampen Lördag-söndag 12-13/3 2022 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, 

klubbchef  


