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Bengt Thaung är död 
Fredagen den 21 mars förolyckades IFK-profilen Bengt 

Thaung. Han blev påkörd av en bil i en gatukorsning när 

han cyklade. Olyckan skedde i hemstaden Perth, Australien 

där Bengt har bott sedan flytten från Växjö 1994. Han 

efterlämnade fru Claudia och dottern Stephanie. 

Bengt hade en lång gärning inom IFK Växjö bakom sig. 
Redan i slutet av 1950-talet friidrottade Bengt i IFK Växjö. 
Det är dock inte som aktiv vi kände Bengt utan som ledare. 
1965 (23 år – född 1942) blev han invald i klubbens 
styrelse som sekreterare. Inom styrelsen stannade sedan 
Bengt ända fram till 1985. Han innehade olika positioner i 
styrelsen. Bland annat ordförande mellan 1977-1981.  
 
IUSM 15-16år 
460 deltagare från hela landet gjorde summa 830 starter under helgen 8-9 mars. Ett lyckat 
arrangemang där vi fick hit många som besökte Telekonsult Arena för första gången. Vi summerade 
18 aktiva som tog summa 14 placering bland de åtta främsta, varav 3 medaljer.  
 
Växjö Inomhuskast/World Indoor Throwing 22-23 mars 
I år genomförde vi tävlingen utan en uttalad elitklass. Det 
var i stället fri anmälan, där alla fick betala för sig. Att 
möjligheten att få kasta inomhus fortsätter locka, kan vi 
vara överens om. Även denna gång kom det stora gäng 
från Danmark och Norge, samt några ännu längre ifrån. 
Deltagarmässigt så tangerade vi med 375 starter 
fjolårsrekordet, även om vi i år fick en ökning i de yngre 
klasserna. Samma mönster ser vi även bland våra egna 
deltagare. Lördagens 19år-senior lockade bara en IFKáre. 
Större intresse var det för söndagens ungdomsklasser där vi hade med 26 deltagare från IFK Växjö.  
 
Växjömångkampen 29-30 mars 
Sista helgen i mars var det dags för våra yngsta (8-14år) att 
få äga Telekonsult Arena. Här var det mångkamp som 
gällde, och sammanlagt så samlade vi 277 deltagare, vilket 
var 60 flera än fjolårets notering. Extra roligt att IFK själva 
hade drygt 120 deltagare. För många av våra yngre på 
Friidrottsskolorna var detta en första riktig friidrottstävling. 
 
Senioraktiva  
Våra äldsta aktiva har av tradition avslutat sin 

inomhussäsong. Sebastian Thörngren fick chansen att 

representera Sverige vid Europeiska Vinterkastet i Leira, 

Portugal. I en tät tävling så blev Sebastian till slut 10:a på 

63,90. 

 



Ungdom 
Mittenhelgen i mars så var det dags för 13-14åringarnas 
höjdpunkt, nämligen Götalandsmästerskapen. Denna gång 
avgjordes tävlingen i Uddevalla, och vi hade sammanlagt 10 
aktiva på plats. Utfallet var lite blygare än vanligt med 4 
placeringar bland de sex främsta, varav 2 medaljer. 
 
Fint pris till Telekonsult Arena 
 
The European Commission DG JRC delar varje år ut pris till de mest intressanta Europeiska 
byggprojekten som valt att certifiera sig inom EUs Green Building program. 
IFK Växjö Arena AB med byggnaden Telekonsult Arena har utsetts till pristagare 2013 i kategorin 
Sport & Leisure. 
Priset kommer att delas ut 1/4-2013 vid IEECB'14s internationella energikonferens i Frankfurt. 
Telekonsult Arena har uppnått en energibesparing på 75% mot EUs referens värde. Detta innebär en 
årlig besparing av 1.110.000Kwh. 
Detta har uppnåtts framförallt med hjälp av extra isolering, värmeåtervinning och ett högeffektivt 
belysningssystem. 
 
Växjöloppet 
Anmälningssidan är öppen på www.vaxjoloppet.nu. Projektansvarige 
Janne Bengtsson meddelar att vi den 4 april hade sprängt 
”tusenvallen” med 1.032 anmälda, vilket fortsatt är ca. 350 flera än 
vid  samma tid förra året. Planeringen är i full gång. Tävlingsdatum är 
som vanligt 1 maj.  
 
VårRuset    
Projektansvariga Elin Sandberg meddelar att även VårRuset har spräng tusenvallen med 1109 
anmälningar 2 april. Även här ligger vi rejält plus, och har nästan 400 flera än vid samma tid i fjol.   
 
Musikmilen  
Planeringen inför premiären 20 september 2014 pågår för fullt. 
Projektansvarig även här är Janne Bengtsson. 
 
Funktionärer 
Efter fem arrangemangshelger under vintern så kan vi räkna in över 900 
funktionärspass á sex timmar. Detta är ett imponerande antal. Samtidigt 
så är våra arrangemang, vårt bästa sätt att klara av ökade 
hyreskostnader, så att vi kan behålla nuvarande medlems- och 
träningsavgifter. Ett stort tack till er alla som gjort dessa arrangemang möjliga. 
 
I skrivande stund har vi genomfört en uppmuntringskväll för funktionärer, ledare o tränare 1 april. 
Denna kväll samlade 44 stycken. 
  
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, Klubbchef 

http://www.vaxjoloppet.nu/

