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Tävlingssäsongen inomhus har nått sin kulmen med alla mästerskap. 
Inledningsvis en kavalkad över vad som hänt på tävlingsfronten. 
 
Vi skickade en trupp med sju aktiva till ISM i Sätra. Utfallet blev många 
bra resultat, med två fjärdeplatser som toppnoteringar. Jessica 
Bloodworth krigade till sig en finalplats, och väl där så blev det en stolt 
fjärdeplats på 400m med 56.21. Yuan-Zhong Wu har imponerat mycket 
i vinter. Nu blev det en häftig fjärdeplats med 2.08 i höjd för Yongan. 
Noterbart i övrigt är att Hanna Hoff var nia och Elina Rapp tia i tresteg 
med 12.07 respektive 11.99. Sofia Andersson och Hampus Widlund 
sprang 400m på 58,56 respektive 50,52. 
 

Vid IJSM/IUSM17år i Göteborg så tog vår trupp 14 placeringar bland de 
8 främsta. Lyckliga medaljörer denna gång var Jessica Bloodworth 
(400m K22 55,81 silver), Hanna Hoff (F19 60m 7,66 silver, tresteg 12,15 
brons), Sofia Andersson (F19 400m 58,51 brons) samt Theodor 
Ahlström (P17 kula 16,99 silver)  
 
En stor trupp på 20 deltagare skickade vi till IUSM 15-16år i Örebro. 
Mängder av pers och goda prestationer, samt sammanlagt 10 
placeringar bland de åtta främsta blev utfallet. Medaljörer denna gång 
var Hanna Westhoff (brons 1500m F16 4:59,71), Frida Bergvall (F16 stav 
brons 3,58, kula silver 13,24), Cecilia Larsson (vikt brons 14,97 F16) 
samt Alex Wisme (brons P15 kula 14,55).  
 
Mångkamps-ISM avgjordes i Norrköping. Här togs vinterns enda SM-
guld för IFK Växjö. Frida Bergvall fixade efter en kämpainsats guldet i 
F16. Betrice Lantz var tillbaka efter en skadefylld höst, och tog en stark 
silvermedalj i F19. Eftersom den klassen även tävlade om senior-
mästerskapen så antecknar vi en total fjärdeplats i seniorklassen för 
Beatrice. En fjärdeplats blev det även för Viktor Kjellsson i P17-klassen.   
 

Tävlingsutfallet på Götalandsmästerskapen 13-14år blev lite blandat. 
Eftersom distrikten står för uttagningarna, så är det för många en 
bedrift att bara få ta sig till GM. Denna gång hade vi med 19 aktiva som 
fick representera Småland. Detta gör oss till en av de föreningar med 
störst representation. Resultatutfallet blev mängder med pers. Vi hade 
även fyra placeringar bland de sex främsta, vilket historiskt sätt ett 
mycket klent utfall. Som kronan på verket noterar vi denna gång en 

överlägsen seger för Emil Carlsson i P13 stav med 2,63.  
 
Våra ungdomar har haft många tävlingstillfällen på hemmaplan i 
vinter. Ungdomskommittén bestämde ändå att kraftsamla kring 
Sunnakampen, i Karlskrona som avgjordes 1 mars där vi hade med 17 
ungdomar med. 
 



Micropower Event avgjordes 14-15 februari i Telekonsult Arena. Efter 
smygpremiären som ren löptävling i fjol, så var det trevligt med en full-
lödig tävling som samlade allt från elit till våra yngsta. Tävlingen 
samlade 360 deltagare som gjorde nästan 900 starter. Noterbart för 
våra äldsta var Jessica Bloodworth jagade in på nya perset 55,96 på 
400m, där hon jagades av Sofia Andersson som noterade nya perset 
57.40. Hampus Widlund stod för helgens comeback efter ett och ett 
halvt års skadeproblem. Seger i B-finalen på 200m med 22.76. Hanna 
Hoff var en av sjutton segrare i seniorgrenarna som vann 1000kr. Ja 
hon var till och med dubbel segrare, i och med triumferna på både 
tresteg 12.15 och därefter 60m, med 7,78.  

På initiativ från kastintresserade i Växjö så arrangerade vi en andra 
kasttävling i vinter, nämligen World Indoor Throwing. Tävlingen blev i 
huvudsak en seniortävling, som bjöd på en hel del riktigt bra resultat, 
framförallt i kula. Nya arenarekord genom Tim Nedow, Canada med 
20,46 samt Trine Mjulbjerg, Danmark 16,76. Dessutom så hade vi två 
svenskar vars resultat säkert bidrog till uttagningar till IEM, nämligen 
Leif Arrhenius 19,97 och Fanny Roos 16,56.  
 
Ett stort tack till alla våra funktionärer som har gjort ytterligare en 
inomhussäsong möjlig. Inomhussäsongen har inneburit strax över 900 
funktionärspass, och utan er insats så hade det aldrig varit möjligt. 
Styrelsen vill visa sin uppskattning genom att bjuda alla funktionärer, 
tränare och ledare på en aktivitet med lite mat i Telekonsult Arena 
tisdagen den 14 april klockan 19:00. Anmälan via 
anmalan@ifkvaxjo.se Mera info kommer, men boka in detta redan nu.  
 
Växjömångkampen som vi arrangerade sista helgen i mars samlade 
280 deltagare i åldern 8-14år. Glädjande så var det hela 138 aktiva från 
IFK Växjö i startlistorna. 
 
Planeringen för Växjöloppet 1 maj är i full gång. Här har vi provanställt 
Niklas Almers som projketledare för Växjölopp och Musikmilen. I 
dagsläget är det 757 anmälda till Växjöloppet, vilket är  färre än för ett  
år sedan vid samma tid (902st), men flera än jämförelsen med 2013. 
 
VårRuset 6 maj planerar vi också mycket inför. Projektledaren Elin 
Sandberg har en bra arbetsgrupp. Det är svårt med tidiga jämförelser 
men anmälningsläget just nu är 966 stycken vilket är i det närmsta 
identiskt med fjolårets 963 anmälningar vid samma tid. 
 
Tävlingar inomhus 2016 blir preliminärt följande: 
 23-24/1 BEST WESTERN Games  
 13/2 Nordenkampen  
 20-21/2 IJSM 17-19-22år  
 5-6/3? Växjö Inomhuskast (datum kan ändras) 
 19-20/3 Växjömångkampen  
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Vi har ett ungdomsprojekt som delvis är finansierat via Idrottslyftet. 
Frida Knutsson har fått annat jobb, och har därför slutat på eget 
initiativ. Vi tackar Frida för hennes insatser. Ersättare blir faktiskt 
Frida´s företrädare som ansvarig för ungdomsprojektet, nämligen 
Hampus Widlund som då är väl förtrogen med vad detta innefattar. De 
främsta uppgifterna är Skolsamverkan, Öppna träningar, 
Lovverksamhet och Sommaridrotssskolan. 
 
Sommaren 2014 uppvaktades IFK Växjö av Svenska Friidrottsförbundet, om vårt eventuella intresse 
för att arrangera internationella mångkamper. De tre senaste åren så har vi nästan helt 
koncentrerat oss på innearrangemang, vilket vi också har klarat av strålande.  
Att arrangera större mångkamper utomhus ligger i linje med vår satsning på att få arrangera Stora 
SM utomhus 2019 (när vi fyller 100år). 
Tanken med internationella mångkamper var ett samarrangemang 2016 (Nordiska mästerskapen för 
junior och ungdom samt seniorlandskampen Sverige-Estland-Finland). Dessutom så ingick tanken på 
en Europacup i mångkamp 2017 eller 2018. Vi meddelade Svenska Friidrottsförbundet direkt att vi 
idag inte har en utomhusarena som tål dessa arrangemang. För det första så krävs det ny 
fiberdragning för att vi ska kunna använda det tävlingssystem vi har köpt in för Telekonsult Arena. 
Dessutom så krävs det dubbla parallella längdhopp samt stavhopp i bägge vindriktningarna. 
Kostnader för dessa arbeten ligger på cirka 1,5 miljoner. 
Ansökan för mångkamperna 2016, gick ut 22 oktober i fjol. Vår ansökan där innehöll förbehållet att 
arenan idag inte är komplett. Eftersom Svenska FIF vill ha mångkampen i Växjö, så har vi hela tiden 
haft en öppen dialog om situationen. 
IFK Växjö har samtidigt haft en dialog med Växjö Kommun om vår situation. Den 11 mars hade vi ett 
möte med Kultur och Fritid, där de meddelade att nämnda arbeten inte fanns med i budget, samt att 
de inte heller kunde ge oss några garantier. Däremot så upplevde vi att det finns en ambition om en 
upprustning av Värendsvallen inför ett Stora SM 2019. Med detta besked så har vi givetvis tvingats 
lämna återbud till nämnda mångkampsarrangemang. Samtidigt så vet vi att läget kan vara 
annorlunda om något/några år. Vi kommer att arrangera större tävlingar även utomhus, men inte 
2016. 
 
I samband med mötet 11 mars så påtalade vi för Växjö Kommun också det bristfälliga underhållet av 
Värendsvallens utomhusbanor. Bland annat så växer det numera gräs på de banor som lades nya 
2012. 
 
Arbetet kring vårt hundraårsjubileum, 2019 och 2019-klubben fortsätter. Nya intresserade är 
välkomna! 
 
Styrelsen samt Fredrik Ahlström, klubbchef 
 

 
  


