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• Helgen 21-23 januari så arrangerade vi Quality Hotel Games 

(föregångare BEST WESTERN Games) för tionde gången. Efter 

fjolårets variant där enbart senioreliten fick tävla så blev årets 

variant ett mellanting. Cirka tio dagar innan så kom nya direktiv. 

Med ett lite nytt upplägg så erbjöd vi möjlighet till avanmälan. 

Antalet startar sjönk då från 2.300 st till 1.040. Sen var det givetvis 

ovanligt många återbud både bland aktiva och funktionärer. Vi 

lyckades glädjande arrangera ett mycket uppskattat arrangemang, 

med några riktigt bra toppresultat. Nytt Arenarekord av Carl 

Bengtström med 45,91 på 400m, Kval till IVM av Julia Wennersten 

på 60mh med 8,14 och ny tvåa på Sverigebästa av Zion Eriksson 

med 20,93 på 200m. I vanlig ordning så kräver alla arrangemang 

många funktionärsinsatser. Ett stort tack till våra funktionärer när 

vi nu gjorde vår första riktiga ”stora” arrangemang på nästa två år. 

 

• Vi hade glädjande många egna aktiva som tävlade på Quality Hotel 

Games. Flera starka resultat uppnåddes och mängder med 

personliga rekord slogs. Ur seniorperspektivet så noterar vi 6,76 på 

60 meter av Thomas Jones, 4,92 i stav av Emil Carlsson där Micael 

Fagö hoppade 4,70. Anton Bertilsson och Johan Claeson sprang 

400m på 50,38 respektive 50,55. Elina Gunnarsson gjorde IFK-

premiär med 8,03 och 25,92 på 60m/200m. Elin Joabsson persade 

på 400m med 57,63 och Hanna Joabsson hade 2,20:74 på 800m 

vilket också var PB. Nytt PB av Jennifer Rudberg i kula med 12,72.  

 

• Helgen innan QHG så hade vi några aktiva som passade på att testa 

formen i Örebro och Karlskrona. Ur seniorperspektivet så 

uppmärksammar vi nytt PB av Elin Joabsson på 400m med 57,98. 

Sandra Alvero hoppade 3,85 i stav där Leonie Mörstam hoppade 

nytt PB med 3,50.   

 

• Sista helgen i januari så avgjordes en stavtävling i Sätra, Stockholm. 

Här hoppade Emil Carlsson 4,85 och Micael Fagö 4,40. Sandra 

Alvero tangerade årsbästat med 3,85.  

 

• Carl Hedin är vår nyaste Förbundsdomare. Vi är mycket glada över 

att vi har flera yngre som tagit klivet fram som grenledare på våra 

tävlingar. Carl gick utbildningen i november och fick nu besked om 

att han klarat av regelprovet och nu har den högsta nationella 

domarutbildningen i friidrott. 

 

• Vi hade ett gäng aktiva som tillsammans med Håkan Widlund och 

Ingela Nilsson varit på träningsläger kring nyår. Platsen var 

Stellenbosch utanför Kapstaden i södra Sydafrika.  

 



• ISM arrangerar vi som bekant 25-27/2 2022. Förberedelserna pågår 

för fullt. I dagsläget är 288 biljetter sålda, jämfört med 352 vid 

samma brytpunkt 2020 meddelar kansliet. Detta är fantastiskt bra 

med tanke på rådande osäkerhet som Corona medför. Här har vi i 

år medvetet avvaktat med marknadsföring till slutet, när 

förhoppningsvis restriktionerna tål mera publik. De flesta 

grenvärdarna är redan engagerade, men här återfinns ett fåtal för 

den intresserade. 

 

• Växjöloppet arrangeras 1 maj. För tillfället så finns inga 

restriktioner för utomhusarrangemang, vilket vi hoppas kvarstår. I 

dagsläget så är 110 anmälningar inlagda i startlistan. 

 

• Vårruset arrangeras i år den 10 maj. Även här så har 

förberedelserna inför årets arrangemang påbörjats. I nuläget 

noterar vi 169 starter i listan.  

 

• Den 10 januari så kom nya restriktioner från myndigheterna på 

grund av Corona. Detta innebar inte några direkta begränsningar för 

vår träningsverksamhet. För arrangemang så innebar det dock att 

aktiva (förutom senioreliten) endast fick tävla en dag, vilket innebar 

stora justeringar av bland annat dagsprogrammet och grenutbudet 

för Quality Hotel Games. I nuläget känns läget bättre och vi hoppas 

på att kunna genomföra ISM med publik på ett positivt sätt.  

 

 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.   

 Planerade tävlingar 2022 – Gissningsvis med reservationer! 

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  


