
Information mars 2020 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

För drygt en månad sedan avslutade vi ett mycket lyckat ISM, som blev succé på alla sätt och. Denna 

helg känns som mycket länge sedan, sen Coronasituationen tog fart i Sverige. Efter IUSM andra 

helgen i mars så har i stort sätt allt handlat om inställda eller flyttade arrangemang. Och om 

restriktioner och begränsningar i vår verksamhet. Vi är ändå tacksamma att nästan all vår 

träningsverksamhet kan fortgå som tidigare.   

• IUSM arrangerades i Örebro 7–8 mars. IFK Växjö hade 20 

stycken aktiva anmälda. Utfallet blev totalt sju 

placeringar bland de 8 främsta, vilket är lite i underkant 

mot tidigare årgångar. Bäst lyckades denna gång Isak 

Hughes. Efter brons på 60 meter, så smällde Isak till med 

en viljeseger på 200 meter (23.70).   

 

• Götalandsmästerskapen för 13-14åringar skulle ha 

avgjorts 14–15 mars. Det var bara några dagar efter den 

nya informationen att inga större folksamlingar tilläts. 

Tävlingen fick därför ställas in med bara någon dags 

varsel. Eventuellt kan det bli aktuellt med att försöka 

arrangera tävlingen till hösten.    

 

• Växjöloppet har under 52 år alltid arrangerats 1 maj. 

Stora arrangemang kräver en viss framförhållning. 

Styrelsen fattade 16 mars beslutet att flytta 

arrangemanget till 19 september, med förhoppning att 

läget ska vara lugnare då. Alla anmälningar (just nu 491 

stycken) flyttas med automatik till dess.  

 

• Vårruset har centralt beslutat om att helt ställa in årets lopp, och där Vårruset centralt gått 

ut med följande information: ”om vi får del av de stödpaket som nu planeras till både ideella 

verksamheter och näringslivet, kommer dessa medel användas för att på ett eller annat sätt 

kompensera er deltagare. Vi ber om förståelse för att vi just nu inte kan säga något mer”. 

Styrelsen i IFK Växjö har bestämt att alla anmälda (cirka 1300 stycken) erbjuds att vara med 

på 4,7 km på Växjöloppet 19 september. Detta utan ytterligare avgift. Denna gest hoppas vi 

ska uppfattas som positiv inför kommande års marknadsföring.    

 

• Blodomloppet skulle i år haft premiär i Växjö 31 augusti. Eftersom våra chanser till 

marknadsföring nu i princip är omöjliga, så ser vi en stor risk med ett mycket dåligt 

deltagarantal premiäråret. Styrelsen har ställt önskemålet att skjuta på premiären till 2021, 

vilket centrala organisationen har samtyckt om. 

 

• Växjömångkampen skulle ha arrangerats 28–29 mars. Eftersom det är olämpligt att samla 

folk från olika delar av landet, så beslutade vi att ställa in årets arrangemang. Som ett 



alternativ så erbjöds våra yngre grupper att genomföra en egen klubbmångkamp i mindre 

grupper, vilket fyra av våra yngsta träningsgrupper genomförde. 

 

• Erbjudande om Sommarjobb för våra ungdomar födda 

2002 och 2003 har gått ut. Här har 13 stycken visat 

intresse. Huvuduppgiften kommer att vara att arrangera 

Sommaridrottsskola vecka 25, 26 och 33. Om detta även 

kommer att gå att genomföra återstår att se. 

 

• Lördagen den 21 mars så arrangerades en diskustävling på 

Arenastadens Kastpark. Leo Janén visade god form i kylan, 

och kastade 50.09 med 1,75kg diskusen. 

 

• Måndagen den 30 mars så var det uppstart för nya 

träningsgruppen 2010, vilket samlade cirka 20 aktiva. Vid 

några tillfällen i vår planerar vi för gemensamma träningar 

för åldersgruppen. Vi ser också till att samla ett 

tränar/ledargäng. Hittills har vi fått ihop 7 stycken intresserade, och här finns plats och behov 

av ytterligare några. Vi planerar att starta för fullt med gänget i slutet av augusti. 

 

• I mars månad så har vi i Telekonsult Arena haft ett läger för Lomma FIK.  

 

Planerade kommande tävlingar 2020 

Växjöloppet Lördag 19 september 

Smålandsspelen (ev. även yngre) Tisdag 18 eller 25 augusti 

 


