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• Tredje helgen i januari så var det dags för Quality Hotel Games. Sammanlagt 

så hade vi 2.695 starter anmälda, vilket är det näst högsta i tävlingens 

åttaåriga historia (2018 – 2.842 starter). I vanlig ordning så är det en mycket 

intensiv tävlingshelg, med sammanlagt kräver uppemot 300 funktionärspass. 

Ett stort tack till alla som gjorde denna tävling möjlig. Nyheten i år var att vi 

körde 200 meter för seniorerna på fredagskvällen, och därigenom utökade 

arrangemanget till en tredagarstävling. Extra imponerande var de nya 

banrekorden i längd av Khaddi Sagnia och stavhopp av Angelica Bengtsson.  

 

• Vi hade givetvis många egna aktiva igång på Quality Hotel Games. Ur ett 

seniorperspektiv kan vi nämna Hampus Widlund som gladde med dubbla 

pers på 200m (22.10) och 400m (48.55). I stavhopp imponerade Emil Carlsson 

med seger på 4.98. Och på 1500 meter vann Omar Nuur med tiden 3.54:87. 

Alexander Brorsson gladde i IFK-comebacken med 7.99 på 60mh. Elise 

Malmberg visade god form med 24.64 på 200m och 8.65 på 60mh. 

 

•  I vanlig ordning så arrangerade vi en gemensam tävlingsresa till Pallasspelen 

för 15 år och äldre. Sammanlagt så var det cirka 30 stycken aktiva och tränare 

på plats i Malmö sista helgen i januari. På seniorsidan så vann Vendela 

Rydbäck i sin IFK-premiär 400 meter på 56.99. Därutöver så var det många 

starka resultat av våra ungdomar i USM-ålder. 

 

• Bland övriga resultat under januari så gläds vi extra åt Hampus Widlund 8.05 

på 60m häck i Örebro.  

 

• Anton Bertilsson har under hösten genomgått Förbundsdomarutbildningen 

och nu också fått klartecken på att han klarat provet och är godkänd. 

 

• Sedan flera år tillbaka har Micropower varit en av våra trognaste 

samarbetspartners. Vi gläds extra åt att detta samarbete har stärkts 

ytterligare, vilket bland annat innebär att de även kommer att finnas med på 

tryck på våra tävlingskläder. Vi är medvetna om att det tar ett tag innan alla 

har rätt tryck på sina kläder. I nuläget så ställer vi kravet på att alla aktiva på 

senior-SM ska se till att ha rätt tryck, och dessa aktiva har fått särskild 

information.  

 



• Kansliet har under början av månaden gjort utskick av Medlems- och 

träningsavgifter. Vi noterar med glädje att antalet medlemmar och aktiva i 

våra grupper stiger. 

 

• ISM arrangerar vi helgen 22-23 februari. Planeringen är i full gång, för att vi 

ska kunna göra ett så bra arrangemang som möjligt. Försäljningen av biljetter 

pågår för fullt, och försäljningen av grenvärdskapen har gått över förväntan. 

 

• I januari månad så har vi i Telekonsult Arena haft kastträffar för Svenska FIF. 

Vi har också haft träningsläger/träningsdag från Klippans FK, Wärnamo SK och 

IK Hakarpspojkarna. 

 

Planerade kommande tävlingar 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 

 


