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• Vi var alla mycket tacksamma över att Växjöloppet återigen kunde 

arrangeras på vanligt sätt. Den 1 maj intog vi återigen 

Strandbjörket. Precis som övriga långloppsarrangörer i landet, så 

har två års pandemi bidragit till att startfälten nästan har 

halverats. De stora loppen (21km, 10km och 4,7km) samlade 866 

anmälningar (mot 1.482st år 2019). Lilla Växjöloppet samlade 290 

starter (jmf 530) och Tidningslöpet 600 starter (jmf 1000st). Vädret 

var löpvänligt med lite svalare temperatur och uppehåll. Vi gläds 

över att återigen kunna bjuda på en folkfest i tävlingsområdet, och 

vi hoppas på en återgång till tidigare års anmälningssiffror.   

 

• Från IFK Växjö hade vi flera framgångar på årets Växjölopp. 

Jessica Gunnarsson tog sig hem från Oslo och vann 21km (1,24:42) 

före Emma Ahlstrand (1,25:34). På 4,7km hade vi också många 

framskjutna placeringar. I 17årsklasserna vann Theo Eriksson 

(17,06) och Marika Östfahl   (21,43). I 15årsklassen vann Joar 

Andersson (16,40) med Kevin Nordin som trea (19,10). 

Dubbelseger bland tjejerna med Tilde Stenkvist (20,52) före 

Noomi Lindqvist (21,09). Noterbart även att vår tränare Tomas 

Bergström var tvåa i herrklassen.  

 

• Även Vårruset i Växjö var tillbaka som vanligt efter två års 

pandemi. Den 10 maj var det åter dukat för fest i Strandbjörket. 

Sammanlagt hade vi på 1.850 anmälda tjejer. Att jämföra med 

3.076st anmälningar år 2019. Antalet fullföljande var 1.659st (jmf 

2.695st). Nyhet för i år var att vi även erbjöd en 2,5km runda. Vi 

gläds över att åter kunna erbjuda en folkfest i Strandbjörket. Vi 

hoppas att årets lyckade arrangemang lockar tillbaka ett ännu 

större gäng tjejer 2023.  

 

• Lag-SM kvalet genomfördes i Jönköping 15 maj. För både dam- 

och herrlaget blev det en tredjeplats. Dagen bjöd på fint väder och 

många bra fajter för våra aktiva. Noterbart är att våra aktiva satte 

två svenska årsbästan. Tomas Jones 10,61 på 100m och Sebastian 

Thörngren med 70,66 i spjut. Övriga grensegrare denna dag var 

Isak Hughes (200m), Hampus Widlund (400mh), Emil Carlsson 

(stav) och Matilda Elfgaard (spjut). 

 

• Sista helgen i maj avgjordes Stafett-SM i Göteborg. Största 

framgången nådde våra tjejer i F19. På 1000m stafetten blev det 

en fjärdeplats. På 3x800m blev det en bronsmedalj för trion Hanna 

Joabsson, Louise Eliasson och Elin Joabsson. Med tiden 7.03:90 så 

var de under gällande Smålandsrekordet från 1983 med några tiondelar. Nytt klubbrekord 

blev det för trion Liam Belo da Silva, Hugo Sjösten och Kevin Nordin på P15 3x800m med 



tiden 7.07:54 vilket gav en 9:e plats. P17 gänget kom 10:a på samma sträcka. I P15 och F15 

hade vi lag med på 4x80m där inget av dem nådde final denna 

gång.  

 

• Mångkamps-DM avgjordes i samband med Ljungbymångkampen 

21-22 maj. I 17årsklassen hade Viggo Bergström och Isak 

Bergström en jämn fajt om DM-guldet. Slutpoängen blev 5.136 

respektive 5.129. I P15 så var det också mycket jämn IFK-fajt. Här 

tog Kevin Nordin DM-silver  (3.976p) och Liam Belo da Silva brons 

(3.958p). I F14 vann Vera Undin Cederberg DM guld med 2.893 

poäng. 

 

• Vi arrangerade en Kasttävling 24 maj på kastplan. Sammanlagt så 

gjordes det hela 33 grenstarter av klubbens ungdomar. Många fina 

resultat presterades även om ett ihållande regn säkert höll ned 

resultatnivån.  

 

• Matilda Elfgaard satte nytt svenskt årsbästa med 52.20 på 26 maj. 

Det var på tävlingen ”Kasternes Dag” i danska Ballerup. På samma 

tävling kastade Jennifer Rudberg nytt årsbästa, och nästpers med 

52.06. 

 

• 10-12åringarna valde åter att förlägga sitt vårläger i Skruv den 14-

15 maj. Sammanlagt deltog 58 stycken ungdomar på denna 

traditionella läger. 

 

• Helgen 14-15 maj genomförde också Aktivas Råd en planerings- 

och inspirationsresa till Göteborg. Det blev mycket tid för att 

diskutera strategi och planera. Hemvägen gick via Jönköping och 

Lag-SM kvalet, som delar av Aktivas Råd dokumenterade på 

Instagram.  

 

• Telekonsult Arena håller på att byta sand i alla tre längdgroparna. 

Här byts det till ”längdhoppssand” som bland annat kommer att 

innebära att det dammar mindre. Vissa begränsningar för träning 

har detta inneburit. I skiftet augusti/september så kommer vi i 

Telekonsult Arena att byta till ledbelysning i taket. Samt att de sista 

högtalarna också kommer att bytas. Även detta kommer att 

medföra vissa begränsningar i träningen.   

 

• Planeringen inför Sommaridrottsskolan pågår för fullt. I år kommer 

vi att kunna erbjuda veckorna 24, 25 och 26. Hittills har vi 125 

anmälda deltagarveckor. Planeringsträff har genomförts med de 

ungdomar som ska vara ledare på årets Sommaridrottsskola. 

 

• Blodomloppet genomförs 7 september i Växjö. Här är webanmälan 

nyligen öppnad, och hittills har vi 25 stycken som anmält sig. 

 

• I maj månad har vi haft ett träningsläger med Bohus IF i 

Telekonsult Arena.  

 



• 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. 

 

• Slagna klubbrekord utomhus 2022. Vänligen kontakta Fredrik 

Ahlström, eller kansliet om det är några felaktigheter.  

Anna Askencrantz Diskus F16 41.88 Växjö 23/4 -22 

Liam Belo da Silva, 
Hugo Sjösten,        
Kevin Nordin 

3x800m P15 7.07:54 Göteborg 28/5 -22 

 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.   

 Planerade tävlingar 2022 – 2023 (inne) 

Smålandsspelen Tisdag 23/8 2022 

Blodomloppet Onsdag 7/9 2022 

Växjöolympiaden Lördag 1/10 2022 

Luciasprinten Onsdag 14/12 2022 

Quality Hotel Games Fredag-söndag 20-22/1 2023 

ISM Mångkamp Lördag-söndag 4-5/2 2023 

Växjö Inomhuskast Lördag-söndag 4-5/3 2023 

Växjömångkampen Lördag-söndag 18-19/3 2023 

 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  

 

 

 


