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• IFK Växjö har genomfört Klubbmästerskap för åldersklasserna 

2008-2009-2010-2011 samt Parasport. Söndagen den 21 november 

genomfördes tävlingen med glädjande hela 115 stycken aktiva 

anmälda. Vi genomförde grenarna 60m, längd och kula vilket tog 

summa 2 timmar. Våra ungdomar har inte fått så många 

tävlingstillfällen under pandemin, så det var roligt med ett stort 

deltagande.  

 

• I samband med Klubbmästerskapet så passade vi på att genomföra 

en enkel funktionärsutbildning för föräldrarna. Det är ett bra 

tillfälle att få testa på olika funktionärssysslor. Förutom att 

funktionera vid grenarna så var det några som passade på att testa 

uppgifterna vid eltid, sekretariat och media. Det var ett bra sätt att 

komma igång inför vinterns stora arrangemang. 

 

• Perioden för Castorama sträckte sig i år fram till 24 oktober. I denna 

kastmångkamp för seniorer så delas det ut DM-medaljer. Sebastian 

Thörngren knep en silvermedalj med 2.697 poäng, vilket gav plats 

11 i landet. Theodor Ahlström var strax efter på 2.695 poäng vilket 

gav ett DM-brons. Bland tjejerna var Jennifer Rudberg bäst med 

2.655 poäng vilket gav ett DM-silver. 

 

• Årets alla SM-tävlingar är nu avgjorda och slutpoängen för SM-

pokalen är färdigställd. IFK Växjö kommer på en sammanlagd tolfte 

plats i landet. Tittar vi på de olika åldersgrupperna så är vi elva på 

seniorsidan, tia bland juniorerna och elva på ungdomssidan.  

 

• IFK Centralorganisation delar årligen ut stipendier. I år har vi 

glädjande två pristagare. Isak Hughes och Elin Joabsson har gjort 

mycket fina resultat i sommar, och är värdiga pristagare. 

 

• Vi genomförde vi tillsammans med Växjö Kommun ”Aktivt lov” 

under höstlovet. Den 1 november samlade vi drygt 100 barn, varav 

cirka hälften inte är med i någon av våra träningsgrupper. 

 

• IFK Växjö har gått ut med en platsannons för att hitta en 

Ungdomsansvarig (10-14år) på kvartstid. Rekryteringsprocessen är 

igång, och vi hoppas på att kunna få igång en Ungdomsansvarig 

snarast.  

 

• Aktivas Råd har under månaden kommit igång med self-service 

kiosk i cafeteriadelen i Telekonsult Arena. De har även hunnit med 

lite sociala aktiviteter. 

 



• I november månad så är det alltid dags för Adventskalendrarna. 

Alla aktiva hjälper till att sälja 10 stycken, där syskon i samma familj 

får 5 stycken. Sammantaget så ger det IFK Växjö ett ekonomiskt 

netto på en bit över 100.000kr. 

 

• Med mejlutskick och extra bemanning så har vi påmint extra om 

Skogränsen i Telekonsult Arena. Vi har nästan enbart möts av 

positiva miner, och förståelse för att vi alla måste hjälpas åt. Ett 

stort tack till alla som har hjälpt till, så vi undviker extra städ i 

onödan. 

 

• IFK Växjö bjuder in till Årsmöte onsdagen den 15 december kl. 19:00 

i Telekonsult Arena. Mötet kommer att föregås av prisutdelningar 

för årets utmärkelser samt slagna klubbrekord. 

 

• Även vinterns tävlingar kommer att kräva många funktionärspass. 

Vårdnadshavare till aktiva 10år och äldre, samt aktiva själva födda 

2008 och äldre kommer själva att få genomföra funktionärspass. 

Information och möjlighet att välja tävlingspass kommer att skickas 

ut från kansliet inom kort. Allt för att vinters arrangemang ska vara 

besatta med tillräckligt många funkisar. Här måste vi hålla oss 

uppdaterade med de nya regler för allmänna sammankomster och 

vaccinationsbevis som kommer att finnas. 

 

• ISM arrangerar vi som bekant 25-27/2 2022. SM-sidan är nu online, 

och vi har redan sålt några biljetter. 

 

• November brukar vara den mest intensiva månaden för 

träningsläger i Telekonsult Arena. Glädjande så har vi återigen haft 

flera stora läger. Både GM-lägret och Täby IS-lägret samlade var för 

sig över 100 deltagare. Övriga som genomfört lägerverksamhet är UC 

Småland/FIG och Svenska FIF kast. Dessutom så har Smålands FIF 

genomfört både starter- och tränarutbildning. Glädjande så har också 

skolbokningarna dagtid kommit igång igen. 

 

• Även i december så välkomnar vi många grupper. Vi har läger för Sparta, Ängelholms IF och 

Visby Gute. Dessutom så har vi lägerverksamhet i Telekonsult Arena för Svenska 

Parasportförbundet och Svenska FIF (kast).  

 

• Lördagen den 11 december så bjuder Tränargruppen genom Håkan Widlund in aktiva 15år o 

äldre samt deras tränare, till sociala aktiviteter, träning och julgröt. 

 

 

 

 

• Här en sammanställning över årets slagna klubbrekord. Om det är något vi missar så kontakta 

Fredrik Ahlström eller kansliet. Fetstilade noteringar är också Smålandsrekord. 

Det här fotot av Okänd 

https://www.flickr.com/photos/kabelitz-porzellan/25062335581
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Risgrynsgr%C3%B6t
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

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 31/7 -21 

Louise Eliasson, Hanna Joabsson, 
Elin Joabsson 

3x800m F17 6,56:10 Huddinge 1/8 -21 

Theo Eriksson, Viggo Bergström, 
Isak Bergström 

3x800m P15 7,07:89 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 

Kevin Nordin Tresteg P14 11,50 Malmö 19/9 -21 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.  

 Planerade tävlingar 2021/2022 – Givetvis med stora reservationer! 

Luciasprinten Tisdag 14/12 2021 

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

Wexio Indoor Games Lördag 5/2 2022 

Växjö Inomhuskast Lördag-söndag 12-13/2 2022 

ISM Fredag-söndag 25-27/2 2022 

Växjömångkampen Lördag-söndag 12-13/3 2022 

Växjöloppet Söndag 1/5 2022 

Vårruset Tisdag 10/5 2022 

Blodomloppet Onsdag 7/9 2022 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  

 


