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• Första helgen i mars arrangerades Junior-SM i Skellefteå. IFK Växjö 

hade nio aktiva på plats. Utdelningen blev fem medaljer. GULD togs 

denna gång av Emil Carlsson som klarade 4,79 i stavhopp. 

Stavbrons togs av Sandra Alvero med 3,71. Snäppet bättre gick det 

för Elin Joabsson i tresteg med nya perset 12,09 och som sagt silver. 

Brons togs av Elenie Carlsson på 400m med tiden 58,11. Brons även 

till Hannes Egonson med tangerade perset 8,05 på 60m häck.  

 

• Ungdoms-SM för våra aktiva födda 2006 och 2007 genomfördes 

den 12–13 mars i Göteborg. IFK Växjö hade 16 ungdomar till start. 

Mest framgångar blev det denna gång i stavhopp med dubbla 

silvermedaljer. Både Leonie Mörstam och Viggo Bergström var 

båda inblandade i täta guldfajter, vilket för båda slutade i nya pers 

och fina silvermedaljer (Leonie 3.58 och Viggo 4.33). Topp-åtta 

placeringar i övrigt togs av Isak Bergström i stav (femma på 3.95), 

Linnea Algotsson (åtta på 400m och i tresteg 10,80), Tilde Persson 

(åtta i höjd, 154), Ellen Rosenberg (åtta i stav på 2.97 nytt PB) och 

Anna Askencrantz (fyra i kula med nytt PB 13,17 och sexa i vikt med 

15,35). Våra 9 övriga IFK-aktiva på USM kämpade tappert i stentuff 

konkurrens och kan stoltsera med hela 11 nya PB:n vilket är 

fantastiskt bra presterat speciellt i en USM-debut som ju är fallet för 

våra 07:or. 

 

• Mångkamps-SM för ungdom i Örebro avgjordes den 19–20 mars. 

IFK Växjö hade tre deltagare till start. Viggo Bergström tog den 

bästa placeringen med en 10:e plats. Liam Belo da Silva kom 13:e 

och Isak Bergström på 15:e plats i respektive åldersklass.  

 

• Samma helg hölls Götalandsmästerskapen i Göteborg. IFK Växjö 

hade hela 23 deltagare med i vinterns stora final för 13-14åringarna. 

Den grengrupp där vi hade flest framskjutna placeringar denna gång 

var medeldistans, vilket är både glädjande och lite ovanligt. En 

summering av topp-sex placeringarna: På tjejsidan togs tre silver 

genom Alma Winroth (1000m), Molly Persson (höjd) och Ebba 

Gustavsson (tresteg). Ebba kom även fyra i tresteg. Fjärdeplats togs 

även av Vera Undin Cederberg i höjd, samt att hon var sexa i kula. 

Maja Havtorp tog en femteplats på 200m. På killsidan sprang Joar 

Andersson hem segern på 800m. En silvermedalj kneps av Elias 

Karlsson i stavhopp. Elias var även femma i tresteg. Linus 

Bernhardsson tog en sjätteplats i stav. Men framgångar summeras 

inte bara i framskjutna placeringar utan än viktigare är det att lära 

sig tävla bra och prestera på sin bästa nivå när mästerskapen hålls. 

Det är därför med stor glädje och stolthet som vi konstaterar att fler 

än hälften av alla starter gjorda av IFK:are vid årets IGM resulterade 

i PB:n (46 av 80). Grymt bra tävlat allihop! 



 

• Vinterns sista stora egna arrangemang är av tradition 

Växjömångkampen för 8–14 år. Efter att vi tvingats ställa in de 

senaste två åren, var vi tillbaka i nivå med tidigare vad gäller antalet 

deltagare (226 stycken). Av dessa kom hela 170 stycken från IFK 

Växjö. Tävlingen genomfördes den 12–13 mars i Telekonsult Arena. 

Det var härlig fart med mängder av fina prestationer av våra yngsta 

friidrottare.  

 

• Fredagen den 25 mars bjöd Aktivas Råd in till Pizzakväll för 

åldersgrupperna 2007-2008-2009. Glädjande så var det 25 

deltagare med på denna aktivitet.  

 

• Micropower Group är en av våra starkaste samarbetspartners. Vi 

genomförde en lyckad friidrottsaktivitet med delar av deras 

personal den 24 mars.  

 

• I samarbete med Växjö Kommun och RF SISUS Smålands satsning 

#whynottryit har vi bjudit in till tre 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. 

 

• Efter restriktioner och webmöten har vi kunnat genomföra årets 

första fysiska styrelsemöte. Vi diskuterade bland annat 

fokusområden för IFK Växjö. Ett område som vi vill stärka är 

arbetet i kommittéerna. Mer information om styrelsens inledande 

tankar kring detta fokusområde kan läsas här.  

 

• Waldos Wänner delar årligen ut två stipendier till 

idrottsungdomar. Årets utdelning skedde i samband med Växjö 

Lakers match den 1 mars. Glädjande så gick ena stipendiet till vår 

höjdhoppande Tilde Persson. 

 

• Årligen delar IFK´s Centralorganisation ut ungdomsstipendier. Av 

årets fem stipendiater så kom glädjande två från IFK Växjö. I 

samband med Växjömångkampen så fick Isak Hughes och Elin 

Joabsson mottaga sina utmärkelser.   

 

• Sista lördagen i mars så genomfördes Svenska FIF sitt årsmöte, 

vilket även i år skedde digitalt. Från IFK Växjö så deltog Carl Hedin, 

Elizabeth Franklin Nordin, Emma Joabsson och Mikaela 

Wieslander Mayer.   

 

• Växjöloppet arrangeras 1 maj. I dagsläget så är 316 anmälningar 

inlagda i startlistan vilket är 40% sämre än senast (2019) 

Växjöloppet kunde genomföras. Vi hoppas att många hittar ner till 

Strandbjörket den 1 maj för att springa några av alla distanser som 

erbjuds. Så klart hoppas vi även på ett bra och löparvänligt 

aprilväder som kan locka många intresserade till Strandbjörket.  

https://ifkvaxjo.myclub.se/site_node/1754/nyheter/styrelsen-vill-prioritera-kommittearbetet-i-foreningen


 

• Vi fortsätter jobba med arbetet inför Vårruset i Växjö 10 maj. Här 

fortsätter vi med marknadsföringen och även att sälj till företag. 

Vi har ett fint samarbete med Vero Moda i Växjö samt Life och 

även Nordicfeel där dom marknadsför oss. Våra ambassadörer 

fortsätter influera om Vårruset i Växjö.  

Vi syns på kommunens sida för event och vi syns även på Växjös 

egna sida på Facebook.  

På vår egen Facebook och Instagram (Vårruset Växjö) är vi aktiva 

varje dag. 

Inbjudan ligger ute hos företag, gym och andra attraktiva platser. 

Lokalt på radion finns vi på Mix Megapol. Då anmälningarna släpar 

efter i hela landet så jobbar vi lite extra nationellt med att fånga 

upp just tidigare lagledare. I nuläget noterar vi 891 starter i listan 

vilket är 50% sämre än 2019. Sprid gärna Vårruset på just din 

arbetsplats.  

 

• Blodomloppet genomförs 7 september i Växjö. Här är 

webanmälan nyligen öppnad, och hittills har vi i alla fall 5 stycken 

som anmält sig. 

 

• April månad lockar till några aktiviteter i Telekonsult Arena, 

förutom ordinarie verksamhet. Träningsläger är inbokade för IF 

UDD och Hanvikens SK samt en Löpledarutbildning för Östsvenska 

FIF. Kortare aktiviteter som Arenastadsläger, Påsklovsverksamhet, 

Läger för Parasport i Småland samt Friidrottsskoletävling är även 

inbokade. 

 

• 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. 

 

• Nu har vi klarat av vinterns alla arrangemang. 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  

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  

 


