
Information december 2019 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• IFK Växjö kan nu lägga jubileumsåret 2019 till handlingarna. Extra 

minnesvärt är de bägge festerna 12–13 oktober som var både 

välbesökta, och uppskattade. Ur ett historiskt perspektiv så känns 

det extra glädjande att vi genom Janne Bengtsson och Jonas 

Mellblom har dokumenterat våra första hundra år på ett 

förträffligt sätt. Ett extra stort tack för detta. Boken finns 

fortfarande att köpa på kansliet för 295 kronor. 

 

• Andra helgen i december avgjordes Terräng-EM i portugisiska 

huvudstaden Lissabon. Omar Nuur svarade här för en strålande 

insats, med en sjundeplats. Tiden blev 19,18 på 6,2 km. 

Placeringsmässigt så är han näst bästa svensk någonsin i P19-

klassen.  

 

• Årsmötet hölls tisdagen den 10 december på Telekonsult Arena. 

Mötesordförande var Jon Malmqvist (kultur och fritidsnämndens 

ordförande) och mötessekreterare Johan Lundvik. Extra värt att 

notera var följande: 

 

o Verksamhetsberättelsen godkändes.  

o Verksamhetsåret 2018–2019 gav ett överskott på 97.696 

kronor. 

o Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. 

o Till ny ordförande valdes Elizabeth Franklin Nordin, som 

därmed blir vår första kvinnliga ordförande.  

o Till nya ledamöter i styrelsen valdes Cathrine Rönnmark 

och Stina Hedvall. (Kvarstår i styrelsen gör Jan Sandberg, 

Adéle Elofsson och Fredrik Ahlström)  

o Håkan Widlund och Maria Gunnarsson omvaldes som 

valberedning. 

o Avtackning skedde av de som lämnade styrelsen: Anders 

Franzén, Maria Nilsson och Markus Eriksson. 

 

• Årsmötet föregicks i vanlig ordning med utmärkelser. Följande 

personer uppmärksammades: 

 

o Årets IFK´are: Omar Nuur 
o Årets Sprinter: Hampus Widlund 
o Årets Raket: Emil Carlsson 
o Årets 16årig kille (delat): Hannes Egonsson och Moltas 

Strömberg 



o Årets 16årig tjej: Tilde Axelsson Fröjdenlund 
o Årets ledare (delat): Johan Pyrell, Pär Wisme 
o Årets funktionär: Ebba Wåhlén 

 

• IFK Växjö har några stycken minnesfonder, från vilka nu styrelsen 

bestämt att utdela några stipendier á 2.000 kronor till några ”Unga 

Ledare”. Denna gång uppmärksammade vi de som genomgått 

förbunds/distriktsdomarutbildning samt det tränargäng som håller i 

Öppenträning/Parasport. Stipendiater denna gång var Anton 

Bertilsson, Ebba Wåhlén, Mathias Sörensen, Melinda Prick, Filip Lindh, 

Agnes Lönn, Elin Frisk och Alex Wisme. 

 

• Torsdagen den 12 december avgjordes Luciasprinten, en tävling med 
mer än 30 års tradition. Årets upplaga hade precis som de senaste 
åren en klar profil av hemmatävling för våra ungdomar. Nu 
imponerade Isak Hughes extra med 7,34 respektive 23,52 på 
60m/200m. Emil Carlsson körde samma kombination med tiderna 
7,43 samt 23,72. Snabba tider även av våra 15-årstjejer Amanda 
Lennartsson som hade 8,18 på 60 m samt Elenie Carlsson som 
uppnådde 8,24. På 200 m imponerade Elenie genom att vara snabbast av alla på finfina 
26,75. Extra glädjande var Siri Elofssons återkomst på tävlingsbanan efter ett års uppehåll 
pga knäskada. En fin comeback som gav 9,56 över 60 m häck i F17. 

 

• Den 14 december så arrangerades en gemensam lördagsaktivitet för 

grupp 2005 och äldre. Detta samlade 35 atleter och 10 tränare som 

passade på att leka, lagtävla och träna tillsammans. Det hela 

avslutades med julgröt signerad tomtemödrarna Adéle Elofsson och 

Gunilla Karlsson. 

• Vi har tidigare under hösten hälsat fyra aktiva välkomna till IFK Växjö. 
Nu kan vi även komplettera med att välkomna Vendela Rydbäck till 
oss. Vendela kommer från Göteborgs KIK och springer 400 meter med 
och utan häckar.  

 

• I december månad så har vi i Telekonsult Arena haft kastträffar för Svenska FIF och Smålands 

FIF. Vi har också haft läger från UF Contact, IF UDD och Visby Gute. 

 

• I januari månad så sätter tävlingssäsongen igång på allvar. Vi har ändå inplanerade 

träningsläger/träningsdagar i Telekonsult Arena för Klippans FK och Wärnamo SK.  

 

• Början av året innebär också en mycket stor belastning för kansli och 

tävlingsgrupp/huvudfunktionärer. Planeringen är i full gång inför Quality Hotel Games 17-19 

januari, som redan är uppe i 1895 starter.  Inne-SM 22-23 februari är vinterns stora 

arrangemang i Telekonsult Arena. Här har vi gått ut med ett erbjudande om att bli grenvärd. 

Den som är intresserad kontaktar kansliet. 

 

• Funktionärspusslet inför vinterns arrangemang är i full gång. Möjligheten att välja 

arrangemang för sina uppdrag har legat ute under november, med viss komplettering i 

december. Den som är det minsta osäker på vad som gäller kan kontakta kansliet.   



 

Planerade kommande tävlingar 2020 

Quality Hotel Games Fredag-söndag 17–19 januari 2020 

Växjö Inomhuskast (11-19år) Lördag 1 februari 2020 

Inne-DM (Arr. SmFIF) Lördag-söndag 1–2 februari 2020 

ISM (senior) Lördag-söndag 22–23 februari 2020 

Växjömångkampen Lördag-söndag 28–29 mars 2020 

Växjöloppet Fredag ALLTID 1 maj 

Vårruset Måndag  4 maj 

Smålandsspelen (ev. även yngre) Tisdag 25 augusti 

Blodomloppet Måndag 31 augusti 

 


