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• Helgen 22–23 februari arrangerade vi ISM i Telekonsult 

Arena, där viktkastningen avgjordes i Tipshallen. 

Arrangemanget fungerade strålande, med Mikaela som 

projektledare. Ett stort tack till alla funktionärer som 

gjorde detta arrangemang möjligt. Det som höjde 

stämningen ytterligare var mycket publik, med fullsatt på 

huvudläktaren under lördagen. Stämningen höjdes extra 

av många mycket goda resultat. Sammanlagt slogs det nio 

arenarekord (varav två i vikt – i Tipshallen), fem ISM-rekord och som toppen på allt Andreas 

Almgrens nya svenska rekord på 3000 meter. Totalt samlade ISM 459 starter.  

 

• Vi hade flera goda tävlingsframgångar på ISM. Hampus 

Widlund hade en tuff söndag. Först pers på 60 meter häck 

två gånger om. Finaltiden 7.94 var bara en tusendel från 

pallen. Sen följde 400 meter där Hampus med mera vilja 

en grace, kämpade sig till en silvermedalj på nya perset 

48,37. Amanda Hjalmarsson persade i tresteg med 12.26 

vilket gav en sjätteplats. Samma placering tog Vendela 

Rydbäck på 400 meter med tiden 56,19 (säsongsbästa). Vi 

hade ytterligare fem placeringar bland de åtta främsta, 

vilket gör årets utfall bättre än de fem föregående årens. Vi tackar Alexander Brorsson som 

aviserade att ISM var slutet på den aktiva häckkarriären. 

Hans tid 8,07 gav en sjundeplats. 

 

• Elise Malmberg övertygade i Nordenkampen som 

avgjordes i Helsingfors andra helgen i februari. Här hade 

Elise blivit uttagen att representera Sverige på 400 meter. 

Elise satte säsongsbästa med 54,61 vilket gav en 

tredjeplats, och bästa svenska. 

 

• I månadsskiftet februari/mars så avgjordes IJSM/IUSM 17år i Göteborg. IFK Växjö hade en 

stor och framgångsrik trupp på plats. Med 16 placeringar bland de åtta främsta, så var det 

(precis som för seniorerna) det bästa utfallet om jämfört 

med de fem föregående åren. Antalet medaljer var fyra, 

vilket är ganska normalt. Denna gång blev det guld för 

Omar Nuur på 1500 meter efter en taktisk triumf. Tiden 

blev nytt pers med 3:52.05. Nytt pers var det även för 

Anton Bertilsson på 400 meter med 49.80 vilket gav en 

silvermedalj. Silver och pers även för Hannes Egonsson på 

60 meter häck med tiden 7.90 i försöken, och 7.92 i 

finalen. Silver även till Emil Carlsson i stav med 4.61. 



 

• ISM Mångkamp avgjordes första helgen i februari i 

Sollentuna. Vi hade fyra tjejer till start. Bäst lyckades 

Elin Joabsson med en sjundeplats i F16 -klassen. Kerstin 

Siwertsson tog en 10-plats i F17. Ronja Rickardsson 

trillade tyvärr på inledande häckloppet, men fullföljde 

mångkampen bra i F15. Vår mest rutinerade Beatrice 

Lantz hade gjort några intressanta grenstarter inför 

mångkampen. Med halsont så tvingades tyvärr Bea att 

bryta mångkampen. 

 

• Lördagen den 1 februari så bjöd vi in till Växjö Inomhuskast. Nytt för i år var att vi 

genomförde tävlingen på en dag för åldersklasserna 11-19år. Årets upplaga samlade 315 

starter. Mest imponerade denna gång Leo Janén. Med 

klivet upp i P19-klassen så var det en tyngre 1,75kg 

diskus som gällde. Men det innebar inga tveksamheter 

alls, utan Leo placerade alla sina se kast över 51 meter, 

med 54,24 som bäst. Många bra lokala resultat i övrigt. 

Ett stort tack till alla funktionärerna. 

 

• Samtidigt som Växjö Inomhuskast arrangerade 

Smålands FIF IDM för 12år till senior i Telekonsult Arena. En tävling med fullt grenprogram på 

hemmaplan placerat mitt i innesäsongen lockade givetvis stort deltagande från våra egna 

träningsgrupper. Ur ett seniorperspektiv så gladdes vi extra av Elise Malmbergs 54,97 på 400 

meter och Micael Fagö 4,80 i stavhopp.  

 

• IFK Växjö hade några aktiva på plats i Stockholm när GP 

Spåret avgjordes. Bäst presterade Omar Nuur med nya 

perset 8,21:56 på 3.000 meter, och Vendela Rydbäck 

som var trea på 400 meter med tiden 56,56.  

 

• Andra helgen i februari så arrangerades HäcXksan i 

Göteborg, med en lite IFK-trupp på plats. På korta 

häcken persade Hampus Widlund med 8,01 och Hannes Egonsson med 8,05.  

 

• Växjöloppet arrangeras som alltid 1 maj, och planeringen är givetvis full gång. Mycket 

glädjande så noterar vi redan 459 anmälda, vilket ungefär det dubbla mot fjolårets och 2018 

anmälningsläge vid samma tidpunkt. 

 

• Vårruset har vi i år 4 maj, vilket är cirka veckan tidigare än de senaste årens upplagor. 

Anmälningsläget ser även här mycket positivt ut med hela 1236 anmälda, vilket är drygt 500 

fler än samma tidpunkt de två föregående åren. Andra helgen i februari arrangerades en 

central konferens i Stockholm som Mirjam Månsson och Anki Kanth från IFK Växjö deltog på. 

Nyhet i år är att det även finns en 2,5km bana att välja på. 

 

• Årets nyhet i Växjö heter Blodomloppet. Premiärupplagan genomförs måndagen den 31 

augusti med start och mål i Linnéparken. Fredrik Ahlström var med på det centrala årsmötet 



som genomfördes i Stockholm 15 februari. Sammanlagt arrangeras det 19 lopp runt om i 

landet.  

 

• Kansliet har tidigare i år gjort utskick om Medlems- och träningsavgifter, och i mars månad 

så skickas påminnelse ut. Vi noterar med glädje att antalet medlemmar och aktiva i våra 

grupper stiger. 

 

• I februari månad så har vi i Telekonsult Arena haft ett läger från danska Köge. I mars hälsar vi 

träningsläger för Lomma FIK, samt SFIF som genomför en helg av utbildningen Certifierad 

Coach i Telekonsult Arena välkomna. Sista helgen i mars arrangerar vi Växjömångkampen. 

 

Planerade kommande tävlingar 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 

 


