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 Växjöloppet avgjordes som alltid 1 maj. Efter en mycket kall 
avslutning av april, så blev det perfekt löparväder med cirka 14 
grader och uppehåll. Tyvärr så skrämde det dåliga vädret innan 
bort lite löpare. Årets lopp fungerade mycket bra. Projektledarna 
Håkan Widlund och David Stridfeldt rapporterar om att i 
huvudklasserna var det 1686 stycken anmälningar, varav 1413 
stycken fullföljande. Barnloppen samlade 510 deltagare, och 
Tidningsloppet 900 stycken av de yngsta. Sammanlagt så var det 
166 funktionärer som gjorde det hela möjligt. Utvärderingsmöte 
med huvudfunktionärerna avhandlades 23 maj, och nu laddar vi 
för fullt för nästa års 50årsjubileum.  

 

 Årets VårRuset avgjordes måndagen den 9 maj. Hela dagen sken 
solen, och det var härligt att se många av tjejerna som passade 
på att avsluta kvällen med pick-nick i Strandbjörket efter ett 
härligt lopp. Projektgruppen med ansvarig Elin Sandberg 
meddelar att det totalt var 4438 tjejer anmälda, varav 3865 kom 
till start. Även denna grupp har haft ett utvärderingsmöte, och 
dragit upp riktlinjerna för 2017.  

 

 Anna Wessman har gjort en fantastisk början på utesäsongen. I 
maj har det blivit spjutpers vid bägge tävlingarna. 59.92 på 
internationella kasttävlingen i Halle innebar en självklar 
uttagning till EM. Detta avgörs i Amsterdam, i början av juli. 
 

 Även Niklas Almers är uttagen till EM. Niklas kommer att tävla 
på 100m, 200m och 400m rullstol. EM avgörs i Grosetto, Italien. 

 

 Vi får även gratulera Beatrice Lantz som är uttagen till Nordiska 
Mästerskapen i mångkamp för flickor 19år. Tävlingen avgörs i 
Huddinge, 11-12 juni. 

 

 Lag-SM kvalet avgjordes i Linköping 14 maj, var en bra 
massmönstring för våra seniorlag. Med lite väl många 
skadeåterbud på slutet, så försvann förhoppningen om en 
eventuell seger och finalplats för damerna. Nu blev det en slutlig 
fjärdeplats för tjejerna. Killarnas lag innehöll även det lite 
återbud, och tyvärr två vakanser. För killarna blev det till slut en 
femteplats. Nu är de flesta i laget unga, och det kan vara 
realistiskt att tro att vi kan vara med riktigt högt upp om 
något/några år. 

 

 Stafett-SM avgjordes sista helgen i maj, på Stockholms Stadion. 
IFK Växjö kom denna gång till start i fyra av stafetterna, vilket är 
glädjande mera än de två senaste åren. Bäst lyckades P19 
killarna på 4 x 100m med en sjätteplats.  

 



 För åttonde gången valde våra 11-12-13 åringar att lägga sitt 
läger i Skruv. Nu var det härligt nog 48 stycken ungdomar, och 
15 tränare med på lägret. 

 

 Vi arrangerade en ny Kasttävling onsdagen den 18 maj. 
Startfälten denna gång innehöll framförallt många yngre. Extra 
noterbart var att Cecilia Larsson höjde sitt egna distriktsrekord 
i slägga F17 till 57.77. 
 

 Särskole-DM avgjordes i Telekonsult Arena tisdagen den 17 
maj. 

 

 Vi har påbörjat uppstarta av 06-gruppen. Ett inledande 
tränar/ledarmöte har vi haft. Träningsstart för gruppen är 
planerad till 21 augusti, då vi även kör ett föräldramöte. 
Information skickas till alla 06:or i vår verksamhet, och finns 
även på hemsidan. 

 

 Musikmilen avgörs lördagen den 24 september. Projektledarna 
David Stridfeldt och Håkan Widlund är i full gång med 
planeringen. 

 
 Inomhusprogrammet 2017 börjar att ta form. Följande kan ni 

notera i era almanackor redan nu:  
o Luciasprinten   torsdag 15/12 -16 
o BEST WESTERN Games         lö-sö 21-22/1  
o IDM                                          Arrangeras av Smålands  

  FIF. 4-5/2 ??? 
o ISM                                           lö-sö 25-26/2  
o Växjö Inomhuskast               lö-sö 4-5/3 
o Götalands 13-14år                lö-sö 18-19/3  
o Växjömångkampen               lö-sö 1-2/4  

 

 IFK Växjö har utlyst en projektanställning kvartstid ”idrottsansvarig” för högstadiet och 
äldre. De senaste åren har vi kraftsamlat kring våra arrangemang, vilket vi har lyckats mycket 
bra med. Nu känner vi nu att vi har kraft och ekonomi att sätta ett större fokus på vårt satsa 
på det som är vårt huvuduppdrag, nämligen det idrottsliga. Platsannonsen finns på 
hemsidan, som nyhet 30/5.  
 

Styrelsen IFK Växjö samt Fredrik Ahlström, klubbchef   


