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• Växjöloppet trodde vi alltid skulle arrangeras 1 maj. Men så 

inte i år. Styrelsen fattade redan 16 mars beslutet att flytta 

arrangemanget till 19 september, med förhoppning att 

läget ska vara lugnare då. Alla anmälningar per 16/3 (491 

stycken) flyttades med automatik till det nya datumet. I 

dagsläget har vi 659 stycken anmälningar.   

 

• Vårruset skulle ha arrangerats i Växjö 4 maj. Vårruset centralt beslutade redan i mars om att 

inte leta alternativa datum till hösten, utan erbjuda Vårruset 2020 på andra sätt, bland annat 

genom att löparna kan genomföra loppet virtuellt på hemmaplan.  IFK Växjö har erbjudit de 

som anmält sig till Vårruset i Växjö (cirka 1300 stycken) att delta på 4,7 km vid Växjöloppet 

19 september, utan extra kostnad. Detta nappade 160 stycken tjejer på, och de ingår i 

antalet ovan.    

 

• 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.  

 

• Leo Janén kastade nytt klubbrekord i P19-klassen 

diskus. Vid en kasttävling arrangerad på 

Arenastadens Kastpark 25 april så kastade Leo 53,38. 

Tävlingen arrangerades av Athletics 24 Seven. 

 

• I dagsläget så anpassar vi hela vår verksamhet efter 

myndigheternas rekommendationer och krav. 

Träningsverksamheten påverkas ytterst lite, och 

pågår i stort sätt helt som vanligt. 

Tävlingsverksamheten påverkas stort. Dels genom 

att kravet på max 50 personer, samt 

rekommendationen om att undvika onödiga resor 

innebär att i stort sätt alla vanliga tävlingar har 

ställts in, eller skjutits upp. Vi har i nuläget anpassat 

oss till att erbjuda mindre lokala tävlingar för upp till 

18år.   

 



• Svenska Friidrottsförbundet introducerade under 

våren Veckans Gren som ett sätt att enkelt komma 

igång med lokala tävlingar. Onsdagen den 20 maj var 

det dags för IFK Växjö´s första tävling utesäsongen 

2020. På 200/400m så hade vi 26 starter, hinder 3 

starter, tresteg 20 starter och spjut 32 starter. Många 

av dessa var födda 2009, och hamnar med SFIF´s nya 

regelverk inte i någon resultatlista. Det var en stor 

glädje bland våra ungdomar att få tävla igen. 

Samtidigt är det ett stort ansvar för arrangerade förening att säkerställa myndigheternas 

krav.  

 

• Söndagen den 24 maj arrangerades Lag-UDM för 11 

o 13år. Ett stort deltagande på denna lagtävling är ett 

av vår förenings målsättningar. Därför var det extra 

glädjande att räkna in hela 11 lag. I nuvarande 

Coronakris så krävdes det lite annorlunda grepp för 

att genomföra tävlingen. Dels så körde vi tävlingen 

själva på hemmaplan. Sen var det så många lag och 

deltagare för att köra alla samtidigt. Så vi fick dela 

upp så att 11 åringarna körde på förmiddagen och 

12-13åringarna efter lunch. Sen fick tränarna också 

hjälpa till som funktionärer och övriga intresserade 

fick stanna hemma eller utanför räcket, allt för att vi 

skulle hålla oss inom anvisade max 50 personer. Men 

det var en stor glädje bland våra ungdomar, med 

många dina prestationer. Nu återstår match 2 i 

Ljungby den 5 september, då vi förhoppningsvis kan 

möta övriga lag i Småland. 

 

• Vårt andra arenatävling under Veckans gren 

genomfördes onsdagen den 27 maj. Det var stort 

intresse även denna gång. 600-1000m samlade 25 

deltagare, 60-110m häck 24 deltagare, höjd 26 

deltagare och diskus 23 deltagare. Det stora antalet 

aktiva ställde extra stora krav på organisationen, och 

att säkerställa att angivna max 50 följdes.  

 

• Planen just nu med fortsatta tävlingar är veckans 

gren 1 juni och 11 juni, samt kvalet för 

Kraftmätningen (14-15år) lördagen den 6 juni. Vi har 

diskuterat på vilket sätt vi ska kunna bjuda in och 

tillåta fortsatta tävlingar, när nu även aktiva äldre än 

18 år tillåts tävla från 14 juni. Vi kommer att 

presentera tävlingsplanerna på hemsidan inom kort.  

 



• Träningsgrupperna 2005, 2006 och 2007 har alla 

genomfört egna Träningsdagar på hemmaplan. Det 

är viktigt att ytterligare kunna stärka klubb- och 

gruppkänslan även om det blir läger på hemmaplan 

utan övernattning.  

 

• Vi har gått ut med erbjudande om 

Sommaridrottsskola vecka 25, 26 och 33. Här har vi 

erbjudit vår aktiva födda 2002–2003 Sommarjobb 

som ledare för verksamheten, vilket 13 stycken har 

nappat på.  

 

• Melinda Prick har på egen begäran avslutat sin roll 

som ansvarig för vårt ungdomsprojekt. Hon 

efterträds av Siri Elofsson. Främsta uppgifter är Öppna träningen på måndagar och 

lovverksamhet. 

 

• Måndagen den 25 maj så bjöd vi in till en första ledarsamling för den nya träningsgruppen 

2010. I nuläget har vi 11 stycken intresserade föräldrar till gruppen, som sätter igång i slutet 

av augusti. Det finns utrymme och behov av ytterligare några stycken ledare. 

 

• Vi har fått tre intresserade ledare som vill starta en ny Friidrottsskola i Åryd. Vi har gått ut 

med intresseanmälan, och planerar att starta verksamheten i slutet av augusti. Vi har redan 

fått in många intresserade. 

 

• Omar Nuur har uppmärksammats som Edvin Wide-

stipendiat för sina insatser 2019 med framförallt ett 

Junior-EM silver. Priset delas ut sedan 1997 och 

pristagarna presenteras vanligtvis vid 

Förbundsårsmötet. Men i år är ingenting normalt. Vi 

gratulerar Omar till den fina utmärkelsen och 7 500 

kronor.  

 

• Även Tilde Axelsson Fröjdenlund har 

uppmärksammats för en fantastisk säsong 2019. IFK 

´s Centralstyrelse delar årligen ut stipendium, vilket 

i år glädjande tillföll Tilde. Vi gratulerar Tilde för 

utmärkelsen och 15 000 kronor. 

 

• John Lundvik var för 15–20 år sedan en framgångsrik 

sprinter i IFK Växjö, med 10,84 som bäst på 100 

meter. Därefter tog musikkarriären över. 

Höjdpunkten (hittills) inom musik är segern i 

Melodifestivalen 2019 när han framförde sitt egna 

bidrag ”Too Late for Love”. Sin framgång som artist 

förstärktes ytterligare sista helgen i maj när John 

lyckades ta hem segern i TV4´s Let’s Dance. Ett stort 

Grattis, John!!!  



 

• Alla föreningar har erbjudits möjligheten att ansöka om ekonomisk kompensation på grund 

av Coronasituationen och inställd verksamhet. IFK Växjö har ansökt om kompensation för 

uteblivna arrangemang. Besked om stöd ska komma i juni. 

 

 

Planerade kommande tävlingar 2020 

Veckans Gren Måndag 1 juni 

Kval Kraftmätningen Lördag 6 juni 

Veckans Gren Torsdag 11 juni 

Växjöloppet Lördag 19 september 

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

 

 


