
Information april 2022 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

 

• Håkan Widlund har varit med några av några av sina aktiva på 

träningsläger i Markarska, Kroatien under påsken. 

 

• Även stavhoppsgänget med Stefan Carlsson var iväg på läger. De 

valde spanska Torremolinos för sitt påskläger. 

 

• Fredagen den 22 april genomförde Friidrottsskolorna sin 

traditionella interna Friidrottsskoletävling. Denna gång med 

grenarna 60m, längd och kula. Sammanlagt var det ett mycket stort 

intresse med 150 barn anmälda.  

 

• Den 23 april arrangerades det en kasttävling på Kastplan. Matilda 

Elfgaard fick en strålande öppning på säsongen med fina 51.92 i 

spjut. Anna Askencrantz satte nytt klubbrekord i F16 diskus med 

41.88. 

 

• Atea har genomförde en lyckad friidrottsaktivitet med delar av 

deras personal den 21 april.  

 

• Samarbetet med Växjö Kommun och RF SISUS Smålands satsning 

#whynottryit har fortsatt, och under april har vi bjudit in till en 

prova på träningar för kommunens högstadieelever. #whynottryit 

är en idrottsskola för dig som går på högstadiet där du kan testa på 

olika aktiviteter som du tycker låter spännande eller som du någon 

gång tänkt att du vill testa. 

 

• Styrelsens arbete med att få igång kommittéarbetet har bland 

annat lett till att Carl Hedin har uppdraget att skapa en 

Idrottskommitté. Tanken är att i denna grupp ska långsiktig 

utveckling av idrottsverksamheten ske. Målet är att ha en sådan 

kommitté på plats till hösten. Några förberedande möten har redan 

hållits. 

 

• Växjöloppet arrangeras 1 maj. I dagsläget så är 771 anmälningar 

inlagda i startlistan. Från en svag inledning på anmälningssidan, så 

är vi nu uppe i cirka 70% av senast (2019) Växjöloppet vi kunde 

genomföras, vid samma avläsningstillfälle. Vi hoppas att många 

hittar ner till Strandbjörket den 1 maj för att springa några av alla 

distanser som erbjuds. Förberedelserna är i full gång, och 

funktionärslistan omfattar drygt 150 funktionärer. Nu hoppas vi 

på en riktig folkfest i Strandbjörket.  

 

• Planeringen inför Vårruset i Växjö 10 maj är också i full gång. I 

dagsläget är det 1.458 tjejer anmälda. Precis som alla långlopp så 

är anmälningsläget i år lite under det ”normala”, vilket för 



Vårruset i Växjö var 2019.  Marknadsföringen har använt sig av 

olika kanaler för att öka intresset. Nu hoppas vi på fint väder fram 

till 10 maj, och framförallt arrangemangsdagen. Så det blir en 

härlig kväll i Strandbjörket.  

 

• Planeringen inför Sommaridrottsskolan pågår för fullt. I år 

kommer vi att kunna erbjuda veckorna 24, 25 och 26. 

 

• Blodomloppet genomförs 7 september i Växjö. Här är webanmälan nyligen öppnad, och 

hittills har vi 14 stycken som anmält sig. 

 

• April månad lockade till några aktiviteter i Telekonsult Arena, förutom ordinarie 

verksamhet. Träningsläger genomfördes för IF UDD och Hanvikens SK samt en 

Löpledarutbildning för Östsvenska FIF. Kortare aktiviteter som Arenastadsläger och 

Påsklovsverksamhet har också genomförts. 

 

• Maj månad innebär normalt att träningsverksamheten flyttas ut. Vi har ett läger inbokat med 

Bohus IF. Vi kommer också i skiftet maj/juni att byta sanden i längdhoppsgroparna, och 

Telekonsult Arena kommer därför att stängas för träning dagtid, vardagarna i vecka 22. I 

slutet av sommaren så kommer vi att byta de sista högtalarna, samt att vi kommer byta till 

ledlysrör i Telekonsult Arena. Mera info om detta kommer längre fram. 

 

• 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 

• Nedan ser ni planerade tävlingar.   

 Planerade tävlingar 2022  

Växjöloppet Söndag 1/5 2022 

Vårruset Tisdag 10/5 2022 

Smålandsspelen Tisdag 23/8 2022 

Blodomloppet Onsdag 7/9 2022 

Växjöolympiaden Lördag 1/10 2022 

Styrelsen samt Mikaela Wieslander Mayer, klubbchef  


