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• 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, 

och springa själva när och var man vill. För 200 kronor så får man t-

shirt, medalj och nummerlapp hemskickat. IFK Växjö marknadsför 

detta för Växjö under perioden 31/8 - 6/9. Vi har höjt temperaturen 

genom att skylta upp start/målplats i Linnéparken, samt markering 

för den tänkta 5-km banan. I dagsläget är det 98 anmälda. Det går 

fortfarande bra att anmäla sig. 

 

• Växjöloppet hade vi som bekant flyttat till 19 september. I dagsläget 

summerar vi 666 stycken anmälningar. Styrelsen tog 18/8 beslutet 

att inte arrangera ett fysiskt Växjölopp 2020. Deltagarna har i stället 

ställts inför valet att skänka startplatsen, eller att flytta startplatsen 

till 1 maj 2021. De som skänker startplatsen har även möjlighet att 

genomföra ”Växjöloppet på distans” under perioden 19/9-27/9, då 

vi också skyltar upp banorna 4,7 och 10km lite extra. 

 

• Torsdagen den 6 augusti så arrangerades Lag-SM. Tävlingen 

genomfördes i Göteborg, där IFK Växjö glädjande hade lag med både 

i dam och herrklassen. I denna tuffa konkurrens så blev det 

sistaplatser i bägge matcherna, vilket betydde femma bland 

herrarna och sexa bland damerna. Bland tjejerna hade vi en 

andraplats på 800m av Elin Joabsson (2.17:09) som bästa 

individuella placering. Bland killarna så hade vi tre grensegrar. 

Thomas Jones 10.86 på 100m, Anton Bertilsson 53.23 på 400mh 

och Omar Nuur 8.53:77 på 3000mh. Något som gladde extra denna 

kväll var också Albin Månsson nya PB i längd 7.22, efter flera motiga 

år. På 4 x 100m så ställde vi ett P19 gäng på benen, som tackade för 

förtroendet genom att sänka klubb- och Smålandsrekordet till 41.97. 

I laget sprang Thomas J, Edvin Månsson, Moltas Strömberg och 

Hannes Egonsson. 

 

• I brist på utmaningar och uttagningar för junior- och 

ungdomslandslagen så arrangerades i år Landslagsutmaningen. 

Matchen genomfördes i Söderhamns lördagen den 8/8, och var en 

kamp mellan 17års- 19års och 22årslandslagen. IFK Växjö hade 

glädjande fyra deltagare uttagna.  Bäst lyckades Theodor Ahlström 

med grenseger och nytt pers i spjut, med resultatet 68,76. Hannes 



Egonsson persade också och tog en andraplats med tiden 14.18. I 

samma lopp men med högre häckar var Thomas Jones fyra med 

tiden 14.35. Anton Bertilsson var uttagen i paradgrenen 400mh. Nu 

blev det 54.30 och en andraplats. Notera gärna extra att tre stycken 

av de uttagna är häcklöpare. Med flera duktiga häcklöpare hemma så 

känns det som årets IFK-gren/grenar.   

 

• Stora SM avgjordes i Uppsala, med många starka IFK-prestationer. I 

sitt första senior-ute-SM någonsin sprang Thomas Jones till sig en 

bronsmedalj med nya perstiden 10.56. Sebastian Thörngren 

försvarade sitt brons från i fjol, med ett kast på 68.93. Hampus 

Widlund ordnade en fjärdeplats på 110mh med tiden 14:74. Sandra 

Alvero hoppade nästpers 4.02 i stav vilket gav en femteplats. Anton 

Bertilsson presterade också nästpers. På 400mh sprang han på 

52.51, vilket resulterade i en sjätteplats. Omar Nuur sprang 5000m 

på 14.18:81 vilket gav en sjundeplats. Samma placering för Fredrik 

Johansson på 3000mh med tiden 9.12:60.  Beatrice Lantz fixade en 

åttondeplats i spjut med 45.19.  

 

• I samband med SM i Uppsala så avgjorde Parasporten också sitt 

friidrotts-SM. Niklas Almers tog dubbla guld på sprintsträckorna. 

100m vann han på 15.24 och 200m med tiden 27.74.  

 

• Lösningen 2020 för att kunna arrangera Junior och Ungdoms-SM var 

att sprida ut tävlingarna. Normalt två olika tävlingar blev i år fem 

stycken, som också innebar max 16 stycken per gren och klass för att 

hålla nere antalet. Tävlingarna spred ut sig på Linköping, Norrköping 

(2 gånger), Sollentuna och Kristinehamn. IFK Växjö hade många 

ungdomar och juniorer på plats, och de skötte sig alla strålande. 

Medaljörer denna gång blev: 

 

o Thomas Jones vann guld på 100m (10.51) samt tog silver på 

110mh (14.11). Bägge tiderna var nya klubb- och 

distriktsrekord för P19. 

o Omar Nuur fixade ett guld på 2000mh med tiden 5.53:16 

och fixade ett silver med tiden 3.57:26 på 1500m. 

o Anton Bertilsson fixade en guldmedalj på favoritdistansen 

400mh med tiden 52.56. På samma sträcka utan häckar blev 

det ett brons med tiden 50.06. 

o Hannes Egonsson passerade dröm-14 med tyvärr lite för 

mycket vind. Tiden 13.99w på 110mh gav en silvermedalj. 

o Moltas Strömberg fixade ett silver på 300mh med tiden 

39.04.  

o Sandra Alvero satte nytt pers med 4.07 när hon bärgade 

guldet i stav. 

o Emil Carlsson fixade ett silver med resultatet 4.78 i stavhopp. 

o Albin Månsson tog karriärens första individuella SM-medalj 

när han hoppade till sig ett brons i längd med 7.22w. 



o Isak Hughes chokade oss genom att spränga ljudv.. 

niosekundersgränsen. Seger på 80 meter på nytt klubb- och 

distriktsrekord med 8.96.  

o Elin Joabsson fixade dubbla medaljer. Först en silvermedalj 

på 800 meter med tiden 2.17:39. Några timmar senare en 

bronsmedalj på 300mh där tiden blev 45.69.  

 

• Mångkamps-SM avgjordes i Ljungby första helgen i augusti. Kerstin 

Siwertsson kom sexa i F17 klassen. Elin Joabsson fixade en 

sjundeplats i åldersklassen F16. 

 

• Göteborgs Folksam GP avgjordes 29/8. Elise Malmberg fixade ett 

nytt årsbästa med tiden 59.99 på 400mh. Det ger en fjärdeplats i vår 

genomtidernastatistik. Thilda Särnevång hoppade 11.91 i tresteg. 

Omar Nuur fick tiden 14.45 på 5000m. 

 

• Isak Hughes lyckades sänka klubbrekordet på 80m för P15 med hela 

0.45 sekund. Den nya tiden 9.10 sattes i Oskarshamn 8 augusti, vilket 

också är nytt Smålandsrekord. 

 

• Stavhoppstour avslutades 1 augusti med sin femte och sista 

deltävling. Emil Carlsson hoppade till sig en sjundeplats med 4.64. I 

den totala touren fixade Emil en stark fjärdeplats. Sandra Alvero 

höjde sitt årsbästa igen upp till 3.92 vilket gav en åttondeplats.  

 

• Det har under sommaren arrangerats en mängd ”halvstora” och 

mindre tävlingar runt om i landet, och här är det omöjligt att 

redovisa allihopa. Men vi noterar med glädje Elise Malmbergs 

comeback på 400m häck. I första loppet på fem år, så sprang hon på 

fina 60.84 vid en tävling i Mölndal 8 augusti.  

 

• Under vecka 34 satte Växjö Kommun igång med renovering av 

halvmånarna på Värendsvallens A-plan. Observera att bana 1 inte 

heller är tillgänglig på grund av avspärrningar. Som alla 

utomhusarbeten så är man väderberoende. Gissningsvis är arbetet 

helt klart i mitten av september. 

 

• Styrelsen är fortsatt lugna för IFK Växjös ekonomi och utfall 2020.   

Det som oroar oss mera är ekonomin 2021. Vi har sökt de flesta SM 

tävlingarna och GM inomhus och inte tilldelats något. Även om 

tävlingsverksamheten kommer igång som normalt, så tvingas vi 

tänka nytt. Detta får vi återkomma om.  

 

• Under vecka 33 så genomförde vi sista veckan av 

Sommaridrottsskolan. Sammanlagt deltog 36 barn och 11 ledare 

under denna vecka.  

 



• IFK Växjös styrelse och kansli planerar för en Tränar- och 

ledarkonferens lördagen den 10 oktober. Länk till inbjudan, som 

även finns på hemsidan. 

 

• IFK Växjö har precis som alla andra svårt att göra exakta planer för 

egna tävlingar inomhus i vinter. Vi har lämnat in sanktion i vanlig 

ordning. Samtidigt så följer vi utvecklingen, och har diskuterar 

eventuella reservplaner. Här lite exempel: 

 

o Växjöolympiaden kommer vi inte att kunna genomföra. Vi 

diskuterar möjligheten att köra en intern klubbtävling för 

våra Friidrottsskolor. 

o Vår ambition är att kunna genomföra Quality Hotel Games. 

Om det krävs så kan det handla om att sprida det på flera 

helger, och att begränsa antal deltagare. 

o Den nya tävlingen har arbetsnamnet Växjöspelen. 

Tillkomsten beror på att vi inte tilldelades någon SM-tävling, 

GM eller Nordenkampen. Växjöspelen kommer att 

inkludera Smålands DM.  

Planerade kommande tävlingar 2020-2021 – Givetvis med stora 
reservationer! 

Blodomloppet på distans Månd. (-sönd.) 31 aug (- 6 sep) 

Växjöloppet på distans Lörd. (sönd) 19 sep (-27 sep) 

Växjöolympiaden Lörd. 3 okt 

Luciasprinten Tisdag 15 december 

Quality Hotel Games Fred-sönd. 22-24 jan 2021 

Växjöspelen Lörd-sönd. 6-7/2 2021 

Växjö Inomhuskast Lörd-sönd. 13-14/2 2021 

Växjömångkampen Lörd-sönd. 6-7/3 2021 

 

https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/ya5jrfL6VI63/Inbjudan_Hostmote_2020_for_hemsida.pdf
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/filemanager/317/ya5jrfL6VI63/Inbjudan_Hostmote_2020_for_hemsida.pdf

