
Information november 2019 

Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• Omar Nuur kom 4:a på Terräng-NM i finska Vierumäki. 

Detta i klassen P19. Det svenska laget som Omar tillhörde 

kom på en tredje plats. Tilde Axelsson Fröjdenlund var 

också uttagen, men tvingades avstå på grund av skada. 

 

• Den fina insatsen i Finland innebar att Omar Nuur är 

uttagen till Terräng-EM i portugisiska Lissabon. Tävlingen 

avgörs 8 december och Omar springer i P19-klassen över 6,2 km.  

 

• I månadsskiftet november/december så arrangerades 

Julklappsjakten i Göteborg. Precis som tidigare år så 

arrangerar våra ungdomsgrupper en gemensam 

tävlingsresa med stor buss, och övernattning. Från 

grupperna 2005–2008 så hade IFK Växjö 39 stycken aktiva 

anmälda. Det gjordes i vanlig ordning många goda 

prestationer. Extra värt att notera är Isak Hughes dubbel 

med tiderna 7.31/23.86 samt att Leonie Mörstam tog sig över 3 meter i stav för första 

gången. 

 

• Friidrottsgalan arrangerades 28 november i Stockholm. Mikaela Wieslander Mayer var på 

plats och representerade IFK Växjö. Jonas Mellblom mottog utmärkelsen Årets Hederspris 

för sina insatser med att arrangera Bottnarydskastet. Priset för Årets tränare vann Janne 

Bengtsson. 

 

• I oktober så presenterade vi två nyförvärv välkomna till IFK Växjö (Alexander Brorsson och 

Moa Nilsson) Nu kan vi glädjande meddela att skaran har fördubblats. Nya för IFK Växjö är 

även Sandra Alvero (stavhoppare från Habo) och Linus Levau (längdhoppare/sprinter 

från IFK Helsingborg) 

 

• Smålands Friidrottsförbund arrangerade sitt 

traditionella Höstmöte lördagen den 9 november 

tillsammans med Blekinge FIF. Från IFK Växjö deltog 

Mikael och Fredrik. Att SDF:n arrangerade tillsammans 

var ingen slump, utan en sammanslagning är 

planerad. Ett grundligt förarbete är gjort, och från 1 januari 2021 så har vi troligtvis 

ett gemensamt Småland/Blekinge FIF. Detta ligger även i linje med den 

organisationsutredning som svenska FIF håller på med, som syftar till att minska 

antalet distrikt. På mötet diskuterades även våra DM-tävlingar där det utomhus i 

många klasser/grenar blir tunna tävlingar. Vi diskuterade också verksamheten för 



våra yngsta friidrottare (upp till 11 år) där det tävlingsmässigt gäller nya regler från 

utesäsongen 2020.   

 

• Kansliet har under november gått ut med funktionärsinsamling inför vinterns 

tävlingar, där även utesäsongens långlopp är med. I vanlig ordning så är det 

föräldrarna till 10åringar (födda 2009) som kan välja 2 funktionärspass, och det 

samma gäller aktiva själva födda 2006 och äldre. De som inte själva fyller i sina val, 

kommer att bli tilldelade uppgifter. 

 

• Söndagen den 24 november bjöd Ungdomskommittén 

in till Klubbmästerskap, där samtidigt 

Tävlingsgruppen genomförde en 

funktionärsutbildning. Vi har kört detta upplägg några 

höstar, och denna gång var det rekord med cirka 100 

tävlande ungdomar på plats. De kom från 

träningsgrupperna 2006, 2007, 2008, 2009 och 

Parasport. Glädjande så var det nästan lika många 

föräldrar på plats. De fick en introduktion i 

funktionärskonsten, samtidigt som de fick möjlighet 

att testa på eltid, sekretariat och media, samt lite 

information om IFK Växjö och arrangemangsvintern. 
 

• IFK Växjö har gjort sig kända som en stark och pålitlig 

arrangör av inomhustävlingar. Med vår teknik, är våra 

arrangemang vi extra attraktiv. För att hålla denna höga klass så är det nödvändigt med 

”påfyllnad” av funktionärer med extra kompetens. Vi letar därför just nu 2-fyra stycken nya 

funktionärer till sekretariatet. Detta finns att läsa mera om på hemsidan. 

 

• Friidrottsskolorna genomförde sin traditionella interntävling fredagen den 15 november, 

med cirka 100 deltagare. 

 

• Planeringen inför Blodomloppet i Växjö pågår för fullt. 

Mikaela och Fredrik var tillsammans med Blodcentralen i 

Växjö på ett uppstartsmöte i Jönköping. Här fick vi nyttig 

information från våra faddrar från Hovslätts IK, som driver 

Blodomloppet i Jönköping. 

 

• När innesäsongen sätter igång på allvar så brukar vi få påminna om att skogräns gäller i 

Telekonsult Arena. Endast rengjorda skor får användas inomhus. Detta av den enkla 

anledningen att skräp utifrån medför mycket mera städ. Och mera städ innebär till slut höjd 

hyra för IFK Växjö och övriga hyresgäster, vilket känns onödigt.   

 

• November månad är av tradition den månad som samlar mest läger, och flera av dem riktigt 

stora. Denna månad har vi haft besök av svenska FIF-kast, Motala AIF, Täby IS, Ängelholms IF, 

Smålandslägret för 15-19år. 

 



• I december månad hälsar vi UF Contact, IF UDD, Visby Gute och svenska FIF-kast välkomna 

på läger till Telekonsult Arena. 

 

• För att hjälpa Jultomten inför jul har vi tillsammans med Intersport skickat ut ett erbjudande 

till alla våra medlemmar i form av en blå hoodie med IFK-logga på. Sista beställningsdag är 

den 10 december för leverans före jul.  

 

• Sedan tidigare har vi tagit fram en jubileumskollektion med t-shirt, hoodie och buff. Nu är 

den kompletterad med en IFK-keps för 150kr. Dessa varor finns att köpa på kansliet. 

 

• Styrelsen inbjuder till Årsmöte för IFK Växjö tisdagen den 10 december kl. 19:00 i Telekonsult 

Arena. Mötesförhandlingarna kommer att föregås av sedvanliga prisutdelningar för årets 

utmärkelser, och slagna klubbrekord. 

 

• Vi kan redan nu bjuda på lite julklappsrim: 

 

o ”Ett hårt paket du här får, 

som beskriver våra första hundra …” 

o ”När vinterkylan känns allt för tuff, 

Kan du här värma dig med en …” 

o Här en huvudsak som inte knäpps, 

med rätt inställning till denna …” 
Klubbrekord slagna 2019  

(Meddela gärna kansliet om vi missat något rekord) 

Cecilia Larsson Slägga K, K22 59.43 Tårnby, DEN, 5/5–19 

Tilde Axelsson Fröjdenlund 3000m F16 9.49:50 Tårnby, DEN, 5/5–19 

Cecilia Larsson Slägga K, K22 59.58 Ballrup, DEN, 11/5–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.37:75 Göteborg, 11/5–19 

Moltas Strömberg, Edvin Månsson, Emil 
Carlsson, Hannes Egonsson 4x100 P17 4.62 Stockholm, 26/5–19  

Hampus Widlund 400mh M 51.04 Stockholm, 30/5–19 

Leo Janén Diskus P19 51.40 Halmstad, 16/6–19 

Hampus Widlund 400mh M 50.44 Sollentuna, 18/6–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.34.82 Sollentuna, 18/6–19 

Tilde Axelsson Fröjdenlund 3000m F16 9.42:96 Göteborg, 28/6–19 

Isak Huges 80m P14 9.55 Göteborg, 29/6–19 

Hampus Widlund 110mh M 13.81 Sundsvall, 28/7–19 

Emil Carlsson Stav P17 4.83 Mölndal, 3/8–19 

Omar Nuur 2000mh M22, P19 5.43:01 Göteborg, 9/8–19 

Omar Nuur 5000m P19 14.17:11 Kristiansand, NOR, 18/8–19 

Omar Nuur 10000m M 29.30:21 Karlstad, 30/8–19  

Emil Carlsson Stav P17 4.95 Karlstad, 1/9–19 

Peppe Karlsson Kula P13 12.92 Eksjö, 14/9–19 



 

 Arrangemang 2019-2020  

Luciasprintern Torsdag 12 december 2019 

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 1 maj 

Vårruset Måndag 4 maj 

Smålandsspelen (ev. även yngre) Tisdag 25 augusti 

Blodomloppet Måndag 31 augusti 

 


