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• Sista helgen i februari så arrangerade vi Inne-SM. Det var tredje 

gången mästerskapet avgjordes i Telekonsult Arena, med stöd av 

Tipshallen. Tidigare gånger har varit 2017 och 2020. Nyheten denna 

gång var att tävlingen startade redan på fredagen, och innefattade 

tre dagars tävlingar. Precis som tidigare gånger så genomfördes 

viktkastningen i Tipshallen, där vi denna gång även genomförde en 

elittävling i diskus, som inte ingick i SM. Det var också första gången 

på två år, ja sedan ISM 2020, som vi tilläts ha med publik på något av 

våra lite större arrangemang i Telekonsult Arena, vilket var mycket 

glädjande. Sammanlagt sålde vi 1.595 biljetter. I vanlig ordning så 

hade vi fantastisk hjälp av vår fina funktionärskår, och vi fick också 

bra stöttning av Växjö Kommun. Sammanlagt hade vi cirka 400 

funktionärspass som utfördes på ett utmärkt sätt. Tävlingen samlade 

459 starter.  

 

• Resultatmässigt så var det många mycket fina kamper och 

prestationer. Det sattes ett svenskt juniorrekord av Jonathan Grahn 

(1500m). Diskus inomhus har inga officiella rekord, men här kastade 

Daniel Ståhl nytt Sverigebästa med 67,62. Sammanlagt så noterades 

sju nya Arenarekord i Telekonsult Arena, samt två diskusrekord för 

Tipshallen. Det sattes också fyra nya Mästerskapsrekord för Inne-SM. 

 

• För IFK Växjö så blev det toppmässigt lite stolpe-ut. Bäst placering tog 

stavhopparna med Sandra Alvero som fyra (3.92 nytt Årsbästa), och 

Emil Carlsson som sexa (4,72). Här blev Micael Fagö tia på 4.58. 

Anton Bertilsson kom sjua på 400m (nytt PB 49.07), och samma 

placering och gren hade även Elin Joabsson (57.15). Elin 

kompletterade med en åttondeplats i tresteg med 11,69. På 400m 

satte Elenie Carlsson nytt PB med 57.68. Dubbla nya pers av Vanja 

Blomberg med 7,77 och 25,23 på sprintsträckorna. Elina Gunnarsson 

hade här dubbla SB med 7,84 och 25,81. Stina Hedvall hade nytt SB på 

häcken med 9,50. Jennifer Rudberg stötte 11,97 i kula, och nytt inne-

PB i diskus med 48,79.  

 

• Första lördagen i februari så arrangerade vi Wexio Indoor Games. 

Tävlingen genomfördes förra året som en ren elittävling, när endast 

dessa fick tävla. Denna gång samlade tävlingen 572 starter, med 

tävlingsklasser från 13år till senior. Lite extra att notera bland våra 

IFK:are: Anton Bertilsson sprang 400m på 49,60. Emil Carlsson 

hoppade 4.90 i stav. Vanja Blomberg dubbelpersade på 

sprintdistanserna med 7,81 respektive 25,54. 

 

• Helgen efter avgjordes Växjö Inomhuskast i Tipshallen. Årets upplaga 

samlade 382 starter, med flera internationella elitkastare. Från 

hemmahorisonten så noterar vi extra att Anna Askencrantz i 



premiären med seniordiskusen kastade 39.02. Amanda Pettersson 

innepersade med 12.38. Viggo Bergström kastade 43.48 i spjut. Även i 

övrigt gjordes många bra resultat. 

 

• Pallasspelen genomfördes för ovanlighetens skull andra helgen i 

februari. Vi gjorde i vanlig ordning en gemensam IFK-resa till Malmö 

för de äldre. Bland många IFK-resultat så lyfter vi denna gång fram 

några extra. Elin Joabsson dubbelpersade med 11,91 i tresteg och 

56,99 på 400m, där Elenie Carlsson var tätt efter med 57,79 = PB. 

Viggo Bergström persade också 4,31 i stav. Och extra glädjande var 

det att se Tilde Axelsson Fröjdenlund tillbaka på startlinjen, denna 

gång på 1500m.  

 

• Sista lördagen i februari hölls årsmötet för Östsvenska 

Friidrottsförbundet, vilket var premiär för den nya 

distriktssammanslagningen. I styrelsen omvaldes båda IFK Växjös Carl 

Hedin och Ulrika Pizzeghello.  

 

• Växjöloppet arrangeras 1 maj. För tillfället så finns inga restriktioner 

för utomhusarrangemang, vilket vi hoppas kvarstår. I dagsläget så är 

124 anmälningar inlagda i startlistan. 

 

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

inför årets arrangemang påbörjats. I nuläget noterar vi 415 starter i 

listan.  

 

• Blodomloppet genomförs 7 september i Växjö. Centralt Årsmöte 

genomfördes digitalt den 16 februari. Här är webanmälan nyligen 

öppnad, och hittills har vi i alla fall 3 stycken som anmält sig. 

 

• IFK Växjö har blivit tilldelade att få arrangera Mångkamps-SM 

inomhus vintern 2023. Tävlingen kommer att genomföras första 

helgen i februari, och omfattar tävlingsklasserna 15år upp till senior. 

Vi har arrangerat detta mästerskap både 2013 och 2014. 

 

• Redan i början av februari så antyddes en nedgång av 

Coronapandemin, och lättade restriktioner. Från den 9 februari så 

har vi inga restriktioner alls att ta hänsyn till vid vår tränings- och 

tävlingsverksamhet. Utan det handlar om sunt förnuft för att hålla sig 

frisk. Den minnesgode kommer säkert ihåg ett strålande Inne-SM 

2020, bara två veckor innan Corona lamslog vårt samhälle. När vi nu 

återigen kunde arrangera Inne-SM utan hänsyn till begränsningar för 

aktiva, coacher eller publik så kändes det givetvis som en lättnad.  

 

• Februari månad har innehållit fyra helger där vi arrangerat tävlingar 

tre av dessa. Detta hade vi aldrig klarat utan vår fantastiska 

funktionärskår. Ett stort tack till er alla, där vi inte hade klarat oss 

utan någon av er.   

 

 

 



 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.   

 Planerade tävlingar 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


