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Information för IFK Växjös medlemmar 
 

• Växjöloppet arrangeras som bekant inte 1 maj. Styrelsen 

har beslutat 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 666 

stycken anmälningar. Här ingår de tjejer som anmält sig till 

Vårruset Växjö, och som som nappade på erbjudandet om 

gratis startplats.   

 

• Blodomloppet skulle i år haft premiär i Växjö 31 augusti. Nu 

har Blodomloppets centrala organisation beslutat att det 

inte blir några traditionella lopp 2020 utan att 

marknadsföra ”Blodomloppet på distans”. Det betyder i 

korthet att alla har möjlighet att anmäla sig. För 200 kronor 

så får man t-shirt, medalj och nummerlapp hemskickat. IFK 

Växjö kommer att marknadsföra detta för Växjö 31/8 - 6/9. 

Här får vi alla i föreningen hjälpa till med marknadsföringen. 

Vi ska också se till att skylta upp start/målplats i 

Linnéparken, samt markering för den tänkta 5-km banan. 

Allt för att höja intresset lite extra.  

 

• Kval till Kraftmätningen genomfördes i år på hemmaplan. 

För IFK Växjö så innebar det Värendsvallen 6 juni, där vi 

lyckades pricka in en av periodens få regndagar. Men det 

kunde inte hålla nere tävlingsentusiasmen bland våra 

duktiga ungdomar. När poängen från alla kvalmatcher är 

summerade så räckte vår totalpoäng 26.741 till en 

tiondeplats i kvalen och avancemang till finalen. IFK Växjö är 

alltså i final för 14:e gången!!!. Finalen avgörs 5-6 

september, men i vilken form återstår att se. 

 

• Vi arrangerade Veckans grenar 1 och 11 juni. Tävlingen 

omfattade åldrarna upp till 18 år, eftersom de äldre 

fortfarande var förbjudna att tävla. Många av våra 

ungdomar gjorde fina prestationer. 

 

• Sommaren 2020 ställs nästan alla ordinarie tävlingar in, för 

att kravet på max 50 stycken inte kan efterlevas. Därifrån 

föddes tävlingen Micropower Power Tour som 

arrangerades 24 juni. I premiärupplagan så märks speciellt 

Thomas Jones premiär i IFK Växjö med 14.16w på 110mh 



P19 samt 10.78 på 100 meter. Thilda Särnevång gjorde 12.20 i 

tresteg. Anton Bertilsson 52.66 på 400mh, Sebastian 

Thörngren 68.34 i spjut och Hannes Egonsson 14.19 på 110mh 

P17. Onsdagen den 8 juli så är det dags igen. 

 

• 22 juni så arrangerades 10.000 meter på Stockholms Stadion. 

Omar Nuur har tidigare visat stora framsteg i denna 

respektingivande distans. Nu blev det nytt klubbrekord med 

29.22:61 vilket var under det tidigare svenska juniorrekordet. 

Tyvärr så var en annan junior några sekunder snabbare i 

loppet. Men en mycket imponerande löpning av Omar, som 

säkert ger rekordet en ny utmaning under året. 

Hnderspecialisten Fredrik Johansson fanns med i B-heatet på 

samma tävling. Nu blev det utmärkta 31.21:32 i debuten på 

10.000 meter, vilket lovar gott inför säsongen. 

 

• Bottnarydskastet är sedan länge en etablerad kasttävling för 

eliten. I tävlingsorganisationen och som engagerad speaker så 

fanns som alltid Jonas Mellblom med. I spjuttävlingen så hade 

vi två deltagare. Sebastian Thörngren kom två med nya 

årsbästat 72.40. På sjätteplats kom Theodor Ahlström med 

65.26 i första tävlingen på snart två år.  

 

• Den första deltävlingen i Stavhoppstouren 2020 arrangerades i 

Mölndal 27 juni. I sin IFK-premiär efter skada så hoppade 

Sandra Alvero 3.63. I herrtävlingen så kom Emil Carlsson fyra 

med 4.73 och Micael Fagö hoppade till sig en sjätteplats med 

4.63. 

 

• Ljungbymångkampen arrangerades 13-15 juni vilket innebar 

att seniorerna äntligen fick chansen att tävla. En som tog 

chansen var Elise Malmberg. Nu genomförde hon endast 

förstadagen men hann ändå med 13.76w på 100mh och 24.57 

på 200m. I F17-klassen så fick Elin Joabsson ihop 4.265p, 

Hanna Joabsson 3.759p och Kerstin Siwertsson 3.619p. I P15-

klassen hade Viggo Bergström 2.943 p och Isak Bergström 

2.840p. Frida Bergvall hade 3.009 poäng efter att ha nollat i 

längd, och brutit 800m.   

 

• Lördagen den 27 juni så arrangerade vi genom Ingela Nilsson en 

längdtävling på Värendsvallen. Extra glädjande var att Albin 

Månsson gjorde comeback efter skada och operation. Nu blev 

det över 7 meter för första gången med 7.02 i godkänd vind. 

Thilda Särnevång visade god form genom 5.93w. 

 



• Stina Hedvall har fått styrelsens uppdrag att försöka 

formera ett Aktivas Råd. Tanken är att gruppen med cirka 

sju stycken ska kunna fungera som en länk mellan styrelse 

och aktiva. Samt att kunna organisera aktiviteter utanför 

träningen. Intresserade aktiva kan höra av sig till Stina. 

 

• Under vecka 25-26 så har vi arrangerat 

Sommaridrottsskolan på Arenastaden. Glädjande så har 

intresset varit det högsta på flera år. Första veckan samlade 

vi 57 barn, och andra vecken 48 stycken. För att genomföra 

verksamheten så har 12 stycken av våra aktiva födda 2002-

2003 sommarjobbat som ledare, vilket de skött på ett 

strålande sätt. Vi kör även Sommaridrottsskola vecka 33 

(måndag-onsdag). 

 

• IFK Växjö har även deltagit med ledare på 

friidrottsaktiviteter på Araby samt den lovverksamhet som 

Växjö Kommun har arrangerat på Arenastaden. 

 

Planerade kommande tävlingar 2020 

Micropower Power Tour Onsdag 8 juli 

Blodomloppet på distans Måndag (- söndag) 31 augusti ( - 6 september) 

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

Växjöloppet Lördag 19 september 

 


